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Słowo księdza proboszcza
Biskup Wojciech Polak nowym prymasem Polski

Sekretarz	generalny	Konferencji	Episkopatu	Polski	i	biskup	
pomocniczy	 gnieźnieński,	 Wojciech	 Polak	 został	 mianowany	
17	 maja	 przez	 papieża	 Franciszka	 nowym	 arcybiskupem,	
metropolitą	gnieźnieńskim	i	zarazem	prymasem	Polski.	49-letni	
bp	Polak	zastąpił	na	tym	urzędzie	abp.	Józefa	Kowalczyka.	Jest	
najmłodszym	prymasem	w	Europie.

Jako	dewizę	biskupią	bp	Wojciech	Polak	przyjął	słowa	św.	
Pawła	 Apostoła:	 „Dominum	 confiteri	 Iesum”	 –	 „Wyznawać	
Jezusa	jako	Pana”.	Jego	stolicą	tytularną	została	Monte	di	Numidia	
-	 diecezja	 założona	 w	 pierwszych	 wiekach	 chrześcijaństwa	
w	 północno-wschodniej	 części	 dzisiejszej	 Algierii.	 Tuż	 po	
nominacji	 przyznał,	 że	 pragnie	 być	 biskupem	 świętym,	
pokornym,	 dostrzegającym	 problemy	 ludzi	 i	modlącym	 się	 za	
nich,	 a	 swoje	 zadania	 i	 obowiązki	 traktuje	 przede	 wszystkim	
jako	 służbę	Kościołowi	 i	 człowiekowi.	 Ingres	 abp.	Wojciecha	
Polaka	 do	 archikatedry	 gnieźnieńskiej	 odbędzie	 się	 w	 sobotę		
7	czerwca	o	godz.	12.00.

red.

O Zesłaniu Ducha Świętego 
i Zielonych Świątkach

Pięćdziesiąt	dni	po	Zmartwychwstaniu	Chry-
stusa,	 w	 siódmą	 Niedzielę	 Wielkanocną,	 która	
przypada	 w	 tym	 roku	 8	 czerwca,	 obchodzimy	
uroczystość	 Zesłania	 Ducha	 Świętego,	 zwaną	
też	 Pięćdziesiątnicą.	 Niedziela	 Zesłania	 Ducha	
Świętego	kończy	okres	wielkanocny	w	roku	litur-
gicznym.	Natomiast	w	 poniedziałek	 po	 Zesłaniu	
Ducha	 Świętego	 przypada	 święto	 Najświętszej	
Maryi	Panny	Matki	Kościoła.	To	święto	wprowa-
dzone	zostało	przez	Konferencję	Episkopatu	Pol-
ski	za	zgodą	papieża	Pawła	VI	w	1971	roku.	

Uroczystość	 Zesłania	 Ducha	 Świętego	 jest	
jednym	 z	 najważniejszych	 i	 najstarszych	 świąt	
chrześcijańskich.	Upamiętnia	ono	zesłanie	Ducha	
Świętego	 na	 Maryję	 -	 matkę	 Jezusa	 oraz	 Jego	
apostołów	zgromadzonych	w	Wieczerniku.	Zesła-
niu	Ducha	Świętego	 towarzyszyły	wielkie	znaki.	
Pojawił	 się	 szum	z	nieba,	 jakby	uderzenie	gwał-
townego	wichru,	które	wypełniło	dom,	a	na	zgro-
madzonych	w	nim	uczniów	spłynęły	języki	ognia	
i	 zaczęli	 przemawiać	 w	 wielu	 językach.	 Dzięki	
temu	 ludzie	 z	 najróżniejszych	 zakątków	 świata,	

władający	 różnymi	 językami,	 zjednoczyli	 się	
w	słuchaniu	i	przyjęciu	Ewangelii	głoszonej	przez	
apostołów.	

Zstąpienie	 Ducha	 Świętego,	 zapowiedziane	
już	 w	 Starym	 Testamencie,	 zwłaszcza	 u	 proro-
ków	 Ezechiela	 (Przeleję Ducha mego na twoje 
plemię i błogosławieństwo moje na twych potom-
ków. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, 
byście żyli według mych nakazów i przestrzegali 
przykazań, i według nich postępowali. Ez 36, 27)	
i	Joela		(I wyleję potem Ducha mego na wszelkie 
ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować 
będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi 
będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i nie-
wolnice wyleję Ducha mego w owych dniach. Jl 
3,1n),	 ponownie	 zostało	 przepowiedziane	 przez	
Jezusa	 podczas	 Ostatniej	Wieczerzy,	 przed	 Jego	
Wniebowstąpieniem	(A Pocieszyciel, Duch Święty, 
którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was 
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co 
Ja wam powiedziałem [J 14, 26]).

Zesłanie	Ducha	Świętego	uważa	się	za	począ-
tek	Kościoła.	Jan	Paweł	II	w	„Encyklice	o	Duchu	
Świętym”	(„Dominum	et	Vivificantem”)	z	18	maja	
1986	 r.	 pisze:	Czas Kościoła rozpoczął się wraz 
z „przyjściem”, czyli zesłaniem Ducha Świętego 

Czerwcowy	numer	„Naszego	Patrona”	ukazuje	się	po	pięknym	tegorocznym	maju.	Pięknym	w	podwójnym	znaczeniu.	
Najpierw	ze	względu	na	wydarzenia	jakie	miały	miejsce	w	bliskości	tego	miesiąca	i	w	samym	maju	oraz	z	racji	piękna	
przyrody,	jakie	się	dało	zauważyć	w	tym	uroczym	zakątku	Puszczy	Zielonka,	w	którym	mieszkamy.		
W	ostatnią	niedzielę	kwietnia	przeżywaliśmy	kanonizację	bł.	Jana	Pawła	II.	Wśród	uczestników	Mszy	św.	kanonizacyjnej	

byli	także	i	pielgrzymi	z	naszej	parafii.	To	wydarzenie	dokumentujemy	również	w	tym	numerze	czasopisma.	Z	pielgrzymki	
powróciliśmy	wieczorem	3	maja,	a	w	dniu	następnym	przedstawiciele	naszej	wspólnoty	parafialnej	udali	się	do	Gniezna	na	
ogólnopolskie	dziękczynienie	za	kanonizację	naszego	papieża	rodaka.	Również	i	o	tej	pielgrzymce	znajdziemy	informacje	
w	aktualnym	numerze	„Naszego	Patrona”.	Parafialne	dziękczynienie	za	włączenie	Jana	Pawła	II	w	poczet	świętych	miało	
miejsce	także	w	Kicinie.	O	tym	znajdziemy	w	artykule	o	sugestywnie	brzmiącym	tytule	„Dziękujemy!!!”.	
Warto	zauważyć,	że	udział	naszych	parafian	w	obu	pielgrzymkach	(do	Rzymu	i	Gniezna)	jest	znakiem	zdrowej	wiary,	

która	zawsze	łączy	z	Kościołem.	Osoby	wyznające	wiarę	Kościoła	są	chętne	i	skore,	by	gromadzić	się	wtedy	i	tam,	gdzie	
gromadzi	się	Kościół.	
Maj	to	czas	Pierwszych	Komunii	św.	Temu	zagadnieniu	poświęcamy	dwa	artykuły.	W	jednym	podejmujemy	temat,	który	

spotyka	się	ze	zróżnicowanym	odbiorem.	Dotyczy	on	Wczesnej	Komunii	Świętej.	W	poruszonym	temacie	przeczytamy	
o	owocach	tej	praktyki,	czyli	jakie	dobro	rodzi	się	w	tych	małych	dzieciach,	które	od	wczesnego	dzieciństwa	przyjmują	
Ciało	Pana	Jezusa.		Jeden	z	rodziców	dzieli	się	zaobserwowanymi	owocami	Wczesnej	Komunii	św.	swojego	dziecka.	
Także	i	w	tym	roku	dzieci	z	klas	trzecich	przeżywające	pierwsze	pełne	uczestnictwo	we	Mszy	św.	złożyły	przyrzeczenie	

powstrzymania	się	od	alkoholu	i	papierosów	do	ukończenia	18	roku	życia.	Na	ten	temat	znajdziemy	informacje	w	artykule	
„Przyrzeczenia	abstynencji”.	
O	innych	tegorocznych	wydarzeniach	majowych	mówią	kolejne	trzy	artykuły.	17	maja	Ojciec	św.	Franciszek	mianował	

nowego	prymasa	Polski.	Został	nim	bp	Wojciech	Polak	z	Gniezna.	Niektórym	parafianom	jest	znany	m.in.	z	Dąbrówki	Ko-
ścielnej	z	tzw.	Wielkiego	Odpustu	z	roku	2011.	Ponadto	znajdziemy	informacje	o	Diecezjalnym	Dniu	Ruchu	Światło-Życie,	
w	którym	wzięła	udział	rodzina	z	naszego	Kręgu	Wspólnoty	Domowego	Kościoła.	I	ostatni	artykuł	związany	z	minionym	
miesiącem	to	relacja	z	koncertu	muzyki	z	czasów	Jana	Kochanowskiego,	jaki	odbył	się	w	kicińskim	kościele	w	niedzielę	
18	maja.	Okazją	do	zaprezentowania	psalmów	była	440.	rocznica	rezygnacji	poety	z	Czarnolasu	z	funkcji	proboszcza	tytu-
larnego	parafii	kicińskiej.	Pięknych	przeżyć	uczestnikom	koncertu	dostarczyli	studenci	Poznańskiej	Akademii	Muzycznej.	
Następne	artykuły	zapowiadają	czekające	nas	wydarzenia	w	czerwcu.	Najpierw	Lednica,	czyli	XVIII	Spotkanie	Mło-

dych.	Gromadzenie	się	młodzieży	z	Polski,	a	właściwie	z	Europy	na	polach	lednickich	stanowi	bardzo	ważne	wydarzenie	
na	religijnej	mapie	naszej	Ojczyzny.	Autorem	artykułu	jest	Schola	Młodzieżowa	z	Kicina,	która	od	kilku	już	lat	bierze	udział	
w	tychże	spotkaniach.	Dnia	8	czerwca	będziemy	przeżywać	Zesłanie	Ducha	Świętego,	poprzedzone	drugą	co	do	ważności	
uroczystą	wigilią.	Artykuł	„O	Zesłaniu	Ducha	Świętego	i	Zielonych	Świątkach”	informuje	nas	także	o	tym,	do	kiedy	dniem	
wolnym	od	pracy	był	także	poniedziałek	po	uroczystości	Zesłania	Ducha	Pocieszyciela.	Natomiast	10	czerwca	przypada	
w	archidiecezji	poznańskiej	wspomnienie	 jej	patrona	bł.	Bogumiła.	Nasza	 redakcyjna	koleżanka	Bogumiła,	która	na	co	
dzień	włada	w	redakcji	korektorskim	piórem,	tym	razem	jeszcze	napisała	artykuł	o...	Bogumile.	
W	Polsce	dzięki	wierze	eucharystycznej	ludu	Bożego	obroniliśmy	Boże	Ciało	jako	dzień	świąteczny	i	wolny	od	pracy.	

W	wielu	krajach	Starego	Kontynentu	tę	uroczystość	przeniesiono	na	niedzielę.	Więcej	na	ten	temat	w	artykule	„Uroczy-
stość	Ciała	i	Krwi	Pańskiej”.	Na	łamach	NP	możemy	również	poczytać	świadectwa	dzieci	i	ojców.	Dzieci	odpowiadają	na	
pytanie:	co	to	znaczy	być	dzieckiem?,		natomiast	ojcowie	udzielają	odpowiedzi	na	pytanie:	co	to	znaczy	być	ojcem?	Te	
wypowiedzi	zamieszczamy	w	kontekście	przypadających	w	czerwcu	Dnia	Dziecka	i	Dnia	Ojca.
W	uroczystość	Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa	obchodzimy	Światowy	Dzień	Modlitw	o	Uświęcenie	Kapłanów.	Ko-

ściół	wzywa	wiernych	do	intensywnej	modlitwy	w	intencji	tych,	którzy	przyjęli	szczególne	zadanie	głoszenia	słowa	Bo-
żego,	sprawowania	sakramentów	świętych	i	prowadzenia	wspólnoty.	W	tym	roku	wspomniana	uroczystość	przypada	27	
czerwca.	W	dniu	następnym	będziemy	obchodzić	kolejną	rocznicę		Poznańskiego	Czerwca.	O	tym	wielkim	powstaniu,	które	
poważnie	naruszyło	poczucie	siły	 rządzących	w	PRL-u	przeczytamy	w	artykule	wspomnieniowym.	Z	kolei	29	czerwca	
oddajemy	cześć	Świętym	Apostołom	Piotrowi	i	Pawłowi.	Tego	dnia	zebrane	ofiary	przeznaczone	są	na	Stolicę	Apostolską.	
O	idei	i	historii	zbieranych	ofiar	traktuje	artykuł	„Denar,	czyli	o	świętopietrzu”.	
Parafia	pw.	św.	Brata	Alberta	w	Koziegłowach	zaprasza	nas	na	poświęcenie	swojej	świątyni.	O	szczegółach	możemy	

przeczytać	na	s.	18.	Natomiast	niezwykła	postać	błogosławionego	Bartłomieja	Longo,	apostoła	różańca	świętego,	stojącego	
u	początków	tzw.	nowenny	pompejańskiej,	została	przedstawiona	w	artykule	z	cyklu	„Warto	przeczytać”. Zapoznanie	się	
z	zaprezentowaną	publikacją	pozwoli	dostrzec	wielką	siłę	modlitwy	różańcowej.	Sceptykom	otworzy	oczy,	miłośników	
utwierdzi	w	dobrym.	Świadectwo	heroicznej	wiary	bł.	Bartłomieja	dodaje	zapału	i	entuzjazmu	do	modlenia	się	na	różańcu.
Wszystkim	życzę	owocnej	lektury	i	serdecznie	pozdrawiam.

ks.	Andrzej	Magdziarz	
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na Apostołów, zgromadzonych w jerozolimskim 
Wieczerniku wespół z Maryją, Matką Pana (por. 
Dz 1, 14). Czas Kościoła rozpoczął się z chwilą, 
gdy owe obietnice i zapowiedzi, które tak wyraźnie 
odnosiły się do Pocieszyciela, do Ducha Prawdy, 
zaczęły z całą mocą i oczywistością wypełniać 
się na Apostołach, przesądzając o narodzeniu się 
Kościoła.	

Uroczystość	Zesłania	Ducha	Świętego	obcho-
dzone	 było	 już	 w	 czasach	 apostolskich.	W	 śre-
dniowieczu	w	trakcie	odprawiania	Mszy	Świętej,	
rzucano	z	sufitu	róże	i	inne	kwiaty	symbolizujące	
dary	Ducha	Świętego.	W	bazylikach	 i	 katedrach	
w	czasie	uroczystości	wypuszczano	z	klatek	gołę-
bie	-	symbol	Ducha	Świętego.	Do	roku	1950	drugi	
dzień	Zesłania	Ducha	Świętego	był	dniem	świą-
tecznym,	 wolnym	 od	 pracy	 na	 mocy	
„Rozporządzenia	 Prezydenta	
Rzeczypospolitej”	 z	 dnia	 15	
listopada	1924	roku.	Wła-
dze	 komunistyczne	
ustawą	 z	 dnia	 18	
stycznia	 1951	
roku	 o	 dniach	
wolnych	 od	
pracy	 znio-
sły	 zarówno	
to	 święto,	
jak	 i	 kilka	
innych,	 takich	
jak:	 Trzeciego	
Maja,	 Świętych	
Apostołów	 Piotra	
i	Pawła	(29	czerwca),	
Niepokalane	 Poczęcie	
Najświętszej	Marii	 Panny	 (8	
grudnia),	Oczyszczenie	Najświętszej	
Marii	 Panny	 (2	 lutego).	 Następnie	 nowelizacją	
tej	 ustawy	 z	 dnia	 16	 listopada	 1960	 roku,	 pod-
jętą	z	 inicjatywy	ówczesnego	szefa	partii	 -	Wła-
dysława	Gomułki,	 zniesiono	 dwa	 kolejne	 święta	
kościelne:	Trzech	Króli	(6	stycznia)	oraz	Wniebo-
wzięcia	Najświętszej	Marii	 Panny	 (15	 sierpnia).	
Treść	 ustawy	 nie	 zawierała	 żadnego	 uzasadnie-
nia,	 składała	 się	 z	 kilku	 zdań.	 Ustawę	 podpisał	
przewodniczący	Rady	 Państwa,	 stojący	 na	 czele	
organu	 pełniącego	 obowiązki	 kolegialnej	 głowy	
państwa	(odpowiednik	prezydenta).	Ustawa	wpi-
sywała	 się	 w	 szerszy	 kontekst	 antykościelnej	
ofensywy	Władysława	Gomułki,	który	po	krótkim	

ociepleniu	 relacji	 z	Kościołem,	 co	 zaowocowało	
podpisaniem	w	grudniu	1956	r.	tzw.	małego	poro-
zumienia	z	Episkopatem	Polski,	wrócił	do	praktyki	
walki	z	religią	oraz	forsowania	programu	ateizacji	
społeczeństwa.	W	1960	r.	w	specjalnej	 instrukcji	
minister	 spraw	 wewnętrznych	 uznał	 „reakcyjny	
kler”	za	„główną	antysocjalistyczną	siłę	wewnątrz	
kraju”.	Trwały	przygotowania	do	usunięcia	religii	
ze	szkół,	co	ostatecznie	nastąpiło	w	1961	roku.	

Sytuacja	zmieniła	się	wraz	z	upadkiem	PRL-
u.	 Jeszcze	 w	maju	 1989	 roku,	 w	 wyniku	 wcze-
śniejszych	ustaleń	Komisji	Wspólnej	Rządu	PRL	
i	 Episkopatu	 Polski,	 Sejm	 PRL	 w	 przededniu	
zasadniczych	zmian	politycznych	w	naszym	kraju,	
przywrócił	dzień	15	sierpnia	jako	święto	kościelne	
obecne	w	kalendarzu	państwowym,	ogłaszając	je	

dniem	wolnym	od	 pracy.	Niestety,	
z	powodów,	których	nie	spo-

sób	dziś	ustalić,	nie	przy-
wrócono	 wówczas	
święta	 Trzech	 Króli	
jako	dnia	wolnego,	
mimo	 że	 znie-
siono	 je	 w	 1960	
r.	 równocześnie	
ze	 „skasowa-
nym”	 wtedy	 15	
sierpnia.	 W	 ślad	
za	 tym	 uregulo-
waniem	 poszedł	

Konkordat	 zawarty	
między	 Rzeczpospo-

litą	 Polską	 a	 Stolicą	
Apostolską	 w	 1993	 roku,	

który	wymienia	 dni	 świąteczne	
wolne	od	pracy,	ujmując	wśród	nich	

15	sierpnia,	pomijając	jednak	6	stycznia.	Sto-
sownie	 do	 postanowień	 Konkordatu,	 Polska	 po	
porozumieniu	z	władzami	Kościoła,	może	w	dro-
dze	ustawowej	rozszerzać	zawarty	w	art.	9	ust.	1	
Konkordatu	 wykaz	 dni	 świątecznych	 będących	
dniami	 wolnymi	 od	 pracy.	 Jednakże	 dopiero	 od	
2011	roku	przywrócono	święto	Trzech	Króli	jako	
dzień	wolny.	Do	dzisiaj	nie	udało	się	to	w	stosunku	
do	pozostałych	ww.	świąt	kościelnych	ustanowio-
nych	w	okresie	międzywojennym,	a	zniesionych	
przez	komunistów.	

W	 uroczystość	 Zesłania	 Ducha	 Świętego	
w	Polsce	obowiązuje	zakaz	handlu.

Dzień	ten	określany	jest	również	mianem	Zie-

lonych	Świątek.	Trudno	dziwić	się	tej	nazwie	gdy	
wiosna	w	pełni,	wszędzie	zielono,	drzewa	i	kwiaty	
w	bujnym	rozkwicie.	Jednak	niewielu	z	nas	wie,	
że	 z	 obchodami	 Zielonych	 Świątek	 wiązały	 się	
w	przeszłości	 różne	obrzędy	 ludowe	 i	pogańskie	
obyczaje.	Zielone	Świątki	były	od	wieków	świę-
tem	typowo	wiejskim,	obchodzonym	przez	rolni-
ków	i	pasterzy.	Dawna	kultura	ludowa	Zielonych	
Świąt	nie	kojarzyła	z	Trzecią	Osobą	Boską.	Święta	
te	 uważano	 za	 początek	 lata,	 więc	 „zaklinano	
urodzaje”.	 Chaty	 i	 obejścia	 przyozdabiano	 zie-
lonymi	 gałązkami	 brzozy	 lub	wierzby,	 kwiatami	
i	 wieńcami,	 a	 tatarakiem	 wysypywano	 ścieżki	
do	domostw	i	majono	nim	podłogi.	Wierzono,	że	
tatarak	 -	 wydzielający	 specyficzny,	 balsamiczny	
zapach	 -	 to	 ziele	magiczne	 chroniące	dom	przed	
złem.	Do	dzisiaj	funkcjonuje	przysłowie:	„Zielone	
Świątki	-	tatarak	w	kątki”.

Dla	 chrześcijan	 Zielone	 Świątki	 to	 ludowa	
nazwa	 uroczystości	 Zesłania	 Ducha	 Świętego,	
zapowiedzianego	 przez	 proroków	 i	 obiecanego	
przez	 Zbawiciela.	 Pamiętajmy,	 nie	 tylko	 w	 tym	

świątecznym	dniu,	iż	całe	nasze	życie	jest	życiem	
w	Duchu	Świętym,	który		prowadzi	chrześcijan	od	
chrztu	 do	 ostatecznego	 spotkania	 z	 Chrystusem.	
W	 czasie	 tej	 drogi,	 naszej	 ziemskiej	 wędrówki,	
przez	 udzielane	 dary	 Duch	 Święty	 wewnętrznie	
zbliża	 ludzi	do	siebie	 i	 tworzy	z	nich	wspólnotę,	
którą	 jest	 Kościół.	 Dzięki	 zesłanemu	 Duchowi	
Świętemu	ludzie	należący	do	Kościoła	mają	przy-
nosić	 owoce	 Ducha,	 którymi	 są	miłość, radość, 
pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 
łagodność, opanowanie	 (Ga	 5,	 22-23). Każdy	
z	nas	może	otrzymać	te	dary.	Wystarczy	przygoto-
wać	w	swoim	sercu	ciszę,	życzliwość	wobec	ludzi	
i	otaczającego	świata,	wdzięczność	Bogu	-	wyczu-
lić	się	na	działanie	wiatru	i	ognia	Ducha	Świętego.		

Dorota	Stawicka

Źródła:
http://kosciol.wiara.pl;	 http://kosciol-piotraipawla-szczecin.
pl;	Suwart	Adam,	Trzynasty wolny dzień?, (w:) Przewodnik 
Katolicki,	32/2008;	Zielone Świątki, (w:)	Niedziela Ogólno-
polska,	22/2012,	o.	Jan	Maria	Sochocki.

Bogumiła o Bogumile

Powyższy	 tytuł,	 drogi	 czytelniku	 „Naszego	
Patrona”	to	nie	jest	ćwiczenie	gramatyczne	z	od-
miany	rzeczownika	(tutaj:	imienia)	przez	przypad-
ki.	To	wstęp	do	krótkiej	biografii	błogosławione-
go,	 którego	 imię	 z	woli	 rodziców	 nadano	mi	 na	
chrzcie	świętym.	Każdego	zachęcam	do	„zawarcia	
znajomości”,	a	nawet	„przyjaźni”	ze	swoim	świę-
tym	(lub	błogosławionym)	patronem.	Może	to	być	
inspiracją	do	naśladowania	cnót	naszych	imienni-
ków.	Poza	tym,	przyjaciela,	którego	znamy	i	któ-
remu	ufamy	łatwiej	przychodzi	nam	prosić	o	po-
moc,	orędownictwo	w	trudnych	sprawach	 i	o	 to-
warzyszenie	nam	na	codziennych	ścieżkach	życia.

Życiorys	 mego	 „serdecznego	 przyjaciela”,	
błogosławionego	Bogumiła	trudny	jest	do	pełnego	
odtworzenia	 i	 jego	 badacze	 nie	 są	 zgodni	 co	 do	
niektórych	 danych,	 zwłaszcza	 że	 część	ważnych	
dokumentów	 uległa	 zniszczeniu	 podczas	 pożaru	
dworu	w	Głębokiem	pod	Kruszwicą,	gdzie	prze-
chowywano	tzw.	księgę	cudów	Bogumiła.

Przyjmuje	się	zwykle,	 iż	Bogumił	pochodził	
z	 możnego	 wielkopolskiego	 rodu	 Leszczyców.	
Urodził	się	ok.	1135	roku	we	wsi	Koźmin.	Niezna-
ne	są	okoliczności	wstąpienia	Bogumiła	do	klasz-
toru	cystersów.	W	roku	1186	został	on	powołany	

na	urząd	biskupa	w	Poznaniu.	Do	dziś	w	skarbcu	
katedry	poznańskiej	przechowywana	jest	jego	stu-
ła.	W	następnym	roku	zostaje	arcybiskupem	Gnie-
zna.	Był	chlubą	zakonu	cysterskiego	dzięki	 swej	
mądrości,	 pokorze,	 uczynności,	 dzielności	 i	 hoj-
nemu	 wspieraniu	 misji.	 Ogromną	 czcią	 otaczał	

Pomnik św. Bogumiła w pobliżu 
gnieźnieńskiej katedry
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Drodzy Przyjaciele! 

Spotkanie Młodych Lednica 2000 ma już 18 lat. Uzyskało samodzielność i dojrzałość. Stało się 
trwałym elementem polskiego duszpasterstwa i wychowało setki tysięcy młodych ludzi. 

Z niesłabnącym entuzjazmem nadal wybieramy Chrystusa i odkrywamy kolejne aspekty Jego miłości. 
Przybywajcie na Pola Lednickie po lednicki dowód osobisty oraz pierścień zaślubin z Jezusem. Po jeziorze 
Lednica nadal chodzi Chrystus, a my patrzymy Mu w oczy, idąc po wodzie w Jego kierunku. Ludzie wyboru 
Chrystusa to zupełnie nowi ludzie, dla których celem jest dom Ojca, a czasem - cała wieczność. Ludzie 
Lednicy wyzbywają się lęku i pogłębiają swoją świadomość przynależności do Chrystusa. Przynajmniej 
raz do roku musimy się zobaczyć. Czekam na Was 7 czerwca 2014 roku na Polach Lednickich. 

W tym roku Spotkanie Młodych Lednica 2000 staje się konfesjonałem 
polskiej młodzieży. Nabożeństwo pokutne wraz z rachunkiem sumienia 
i spowiedzią poprowadzi wieloletni ceremoniarz papieski i jałmużnik - ks. 
abp Konrad Krajewski. Już dziś zaproście na XVIII Spotkanie Młodych 
Lednica 2000 wszystkich Waszych przyjaciół, znajomych i nieznajomych. 
Całym sercem czekam na Was! 

Do zobaczenia 7 czerwca!

Tak	 o	 tegorocznym	 Spotkaniu	 Lednickim	 pisze	 jego	 pomysłodawca,	
dominikanin	-	ojciec	Jan	Góra.	

Wyjazdy	na	Lednicę	są	organizowane	w	Kicinie	od	wielu	lat	i	corocznie	
cieszą	się	dużym	zainteresowaniem	ze	strony	młodzieży.	Od	trzech	lat	 ich	
organizacją	zajmuje	się	kicińska	schola.	W	roku	2012	jechała	nas	dziewiątka,	
w	2013	-	dziesiątka.	Ile	osób	pojedzie	z	Kicina	tym	razem?	Wszystko	wskazuje	

XVIII Spotkanie Młodych Lednica 2000

Najświętszy	Sakrament	-	przed	każdą	Mszą	Świę-
tą	miał	 leżeć	krzyżem,	zatapiając	się	w	wielogo-
dzinnej	 modlitwie.	 Szczególnym	 nabożeństwem	
darzył	też	Niepokalaną	Matkę	Bożą.

Spragniony	ciszy	i	spokoju,	po	dwunastu	la-
tach	 kierowania	 metropolią	 gnieźnieńską	 złożył	
rezygnację,	przeniósł	się	do	Dobrowa	we	wschod-
niej	Wielkopolsce	i	założył	tam	pustelnię.	W	każ-
dą	 niedzielę	 odprawiał	Msze	 Święte	 i	wygłaszał	
kazania	dla	okolicznych	mieszkańców.	Miał	wiel-
ki	dar	przemawiania	do	„prostych”	ludzi.

	 W	tym	czasie	ten	pobożny	eremita	zasłynął	
licznymi	cudami.	Przypisywano	mu	m.in.	wskrze-
szenia	 (zarówno	 ludzi,	 jak	 i	zwierząt),	 ratowanie	
tonących,	uzdrowienia,	rozmnażanie	chleba,	cho-
dzenie	po	wodzie.

Przypuszczalny	rok	jego	śmierci	to	1204.	Sta-
rodawny	kult	 tego	 świątobliwego	męża	 rozwinął	
się	szczególnie	na	terenie	Wielkopolski.	Przy	jego	
grobie	w	kościele	parafialnym	w	Dobrowie	skła-
dano	liczne	wota	dziękczynne.	Bogumił	 jest	orę-
downikiem	 osób	 odbywających	 rekolekcje	 i	 dni	
skupienia,	wypraszającym	również	zdrowie	ludzi	

i	zwierząt,	a	także	pomyślny	połów	ryb.
Papież	Pius	XI	w	roku	1925	ogłosił	Bogumi-

ła	błogosławionym.	Jest	on	patronem	archidiecezji	
poznańskiej,	gnieźnieńskiej,	gdańskiej	 i	wrocław-
skiej,	 diecezji	włocławskiej,	 a	 także	miast	 -	Koła	
i	 Uniejowa.	 Jego	 wspomnienie	 obchodzimy	 10	
czerwca.

W	ikonografii	błogosławiony	Bogumił	przed-
stawiany	 jest	 w	 pontyfikalnym	 stroju	 biskupim	
z	krzyżem	w	ręku.	Czasami	ukazywany,	gdy	prze-
chodzi	suchą	nogą	przez	rzekę.	Jego	atrybutem	jest	
ryba.

W	Poznaniu	błogosławiony	Bogumił	jest	dru-
gorzędnym	patronem	parafii	Ofiarowania	Pańskie-
go	przy	ul.	Bluszczowej,	a	pobliska	kaplica	cmen-
tarna	nosi	także	jego	tytuł.

Błogosławiony	Bogumile	-	miły	Bogu	-	módl	
się	za	nami!

Bogumiła	Szymańska

Źródła:
Wikipedia;	www.brewiarz.pl;	www.kosciol.pl;	slownikmia-
stakola.wordpress.com;	www.pch24.pl	

na	to,	że	frekwencja	przekroczy	zeszłoroczną.	I	dobrze,	bo	uczestniczyć	w	Spotkaniu	naprawdę	warto!
Lednica	 to	 taniec,	 modlitwa,	 radość	 i	 śpiew.	 Lednica	 to	 konferencje,	 pokazy,	 wystąpienia,	 gry	

i	zabawy.	Lednica	to	wspólnota.
Spotkanie	Lednickie	to	wydarzenie,	gromadzące	tysiące	młodych	ludzi,	którzy	myślą	podobnie	jak	

Ty!	Są	tacy,	których	wiara	jest	silna	i	ugruntowana,	ale	są	też	i	ci,	którzy	mają	wątpliwości.	Jadą	na	
Lednicę,	żeby	coś	przeżyć,	coś	odkryć,	żeby	poczuć	klimat	tego	dnia.

Schola	Młodzieżowa	Kicin

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej - 
okazją, by dać świadectwo

Uroczystość	Ciała	i	Krwi	Pańskiej,	w	tradycji	
ludowej	zwana	Bożym	Ciałem,	czyli	uroczystość	
liturgiczna	 ku	 czci	 Najświętszego	 Sakramentu,	
w	Polsce	obchodzona	jest	w	czwartek	po	oktawie	
Zesłania	Ducha	Świętego,	60	dni	po	uroczystości	
Zmartwychwstania	Pańskiego.	W	tym	roku	przy-
pada	ona	19	czerwca.	

Procesje	 eucharystyczne,	 które	 tego	 dnia	
przechodzą	ulicami	parafii	w	całym	kraju	przypo-
minają	wiernym,	że	są	zobowiązani	do	głoszenia	
Chrystusa,	 że	 religia	 nie	 jest	 sprawą	 prywatną.	
Wielu	katolików	w	szczególny	 sposób	przygoto-

wuje	się	do	procesji	Bożego	Ciała.	Okna	budyn-
ków	znajdujących	się	na	trasie	procesji	ozdabiane	
są	symbolami	eucharystycznymi,	obrazami	religij-
nymi	i	kwiatami.

Zachęcamy	 wszystkich	 parafian	 do	 udeko-
rowania	 swoich	domów,	 i	 to	nie	 tylko	 tych,	któ-
re	znajdują	się	na	trasie	procesji	eucharystycznej.	
Zarówno	udział	w	procesji,	 jak	 i	 przyozdobienie	
domu	stanowi	publiczne	wyznanie	wiary,	jest	wy-
razem	 jedności	 z	 Kościołem,	 przynależności	 do	
Kościoła.	

Dziś,	gdy	wielu	próbuje	nam	wmówić,	iż	wiara	
jest	sprawą	prywatną	człowieka	-	a	co	za	tym	idzie	
-	powinna	być	utrzymywana	w	ukryciu,	szczegól-
nie	 potrzeba	 nam	 takiego	 świadectwa	 -	 jawnego	
i	odważnego	wyznania	wiary.	Zewnętrzne	oznaki	
nie	mogą	oczywiście	zastąpić	tego,	co	kryje	się	we	
wnętrzu	 człowieka,	 ale	 jeśli	 towarzyszą	 temu	 co	
wewnętrzne,	są	świadectwem	jedności	życia.

Bierzmowanie (…)	udziela  nam, jako praw-
dziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Du-
cha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem 
i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chry-
stusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzy-
ża (KKK,	1303).	Jak	pisał	św.	Tomasz	z	Akwinu:	
bierzmowany otrzymuje moc publicznego wyzna-
wania wiary w Chrystusa jakby na zasadzie obo-
wiązku „quasi ex officio”	 („Summa	 theologiae”,	
III,	72,	5,	ad	2).	Dziś	bardzo	potrzeba	ludzi,	którzy	
nie	 będą	 się	 od	 tego	 obowiązku	 uchylali,	 którzy	
będą	mieli	 odwagę	dać	 świadectwo.	Moc	Ducha	
Świętego,	 którą	 otrzymaliśmy	 w	 sakramencie	
bierzmowania	umacnia	nas	w	mężnym	wyznawa-
niu	wiary,	a	zatem	wszyscy	bierzmowani	do	tego	
męstwa	są	zobowiązani	i	uzdolnieni!

Jeżeli	 nasz	 dom	 znajduje	 się	 z	 dala	 od	 tra-
sy	procesji	 eucharystycznej,	być	może	ci,	 którzy	
będą	brali	w	niej	udział	w	ogóle	nie	zobaczą	nie-
których	udekorowanych	domów,	 ale	nie	 to	prze-
cież	 jest	celem.	Zobaczy	 je	na	pewno	Ten,	który	
widzi	 wszystko,	 a	 nasze	 świadectwo	 ma	 szan-
sę	 dotrzeć	 do	 ludzi,	 którzy	 przechodzą	 obok	 lub	
mieszkają	w	najbliższej	okolicy.	Może	niektórzy	
się	 zdziwią,	 zastanowią,	 zapytają…,	 być	 może	
ktoś	 w	 kolejnym	 roku	 również	 udekoruje	 swój	
dom.	A	Do każdego, kto przyzna się do mnie przed 
ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który 
jest w niebie	(Mt	10,	32).

Karolina	Appelt

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej 2013 r.         fot.G.Z.
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Być dzieckiem… 
Być ojcem…

Z	okazji	Dnia	Dziecka	oraz	Dnia	Ojca	poprosiliśmy	naszych	parafian,	którym	dane	 jest	wypełnianie	
roli	ojca,	o	podzielenie	się	z	czytelnikami	„Naszego	Patrona”	swoimi	refleksjami	na	temat	tego,	czym	
dla	nich	jest	ojcostwo.	Naszym	pociechom	zadaliśmy	z	kolei	pytanie,	jak	to	jest	być	dzieckiem.	Poniżej	
przedstawiamy	zebrane	wypowiedzi,	za	które	serdecznie	dziękujemy	ich	autorom.

1 czerwca - Dzień Dziecka

23 czerwca - Dzień Ojca

Dzieciństwo	 to	 dla	 mnie	 czas,	 gdy	 można	 się	
bawić,	 a	 nie	 trzeba	 jeszcze	 ciężko	 pracować	
i	 zarabiać.	 Chodzi	 się	 tylko	 do	 szkoły,	 a	 nie	
trzeba	 jeszcze	 chodzić	 do	 pracy.	 Dzieciństwo	
może	 trwać	 tak	 długo,	 aż	 skończy	 się	 studia.	
To	czas,	gdy	rodzice	się	nami	opiekują.	Można	
być	dużo	na	świeżym	powietrzu,	uprawiać	sport.	
Dzieciństwo	to	przyjemny	czas	w	życiu.	Dziecko	
jest	 szczęśliwe,	 gdy	 może	 się	 bawić,	 rodzice	
dają	 mu	 dobre	 jedzenie,	 opiekują	 się	 nim,	 ma	
kolegów	i	przyjaciół.

Wojtek	Appelt	(8	lat)

Dobrze	 być	 dzieckiem,	 bo	 można	 się	 bawić.		
Rodzice	się	nami	opiekują,	nie	stanie	się	nam	nic	
złego.	Można	znaleźć	przyjaciół,	można	chodzić	
do	 szkoły	 i	można	 być	 grzecznym.	Każdy	 jest	
dzieckiem,	rodzice	to	też	dzieci,	bo	mają	swoich	
rodziców	 (naszych	 dziadków).	 	 Mądre	 dzieci	
mają	marzenie,	żeby	pójść	do	Nieba.

Paweł	Appelt	(6	lat)

Fajnie	 jest	 być	 dzieckiem,	 bo	 ma	 się	
koleżanki	 i	 urodziny	 obchodzi	 się	 na	 placu	
zabaw.	Moje	4	ulubione	koleżanki	 to:	Julia	T.,	
Julia	 A.,	 Marysia	 i	 Zosia.	 Trochę	 szkoda,	 że	
mam	 dwóch	 braci	 i	 ani	 jednej	 siostry,	 bo	 nie	
mam	się	z	kim	bawić.	Ale	za	to	mam	kuzynkę	
Michalinę,	którą	uwielbiam.	

Nie	chciałabym	być	dorosła,	bo	nie	wiem	jak	
się	pracuje.	A	poza	tym,	dorośli	muszą	sprzątać	
dom	i	zajmować	się	dziećmi:	rano	je	budzić	do	
szkoły,	 wieczorem	 ubierać	 w	 piżamki.	 Myślę	
sobie,	 że	 najlepiej	 jest	 być	małym	 dzieckiem,	
ale	 takim	 bobaskiem,	 bo	wtedy	 nie	 trzeba	 nic	
robić,	 mama	 cię	 karmi,	 nosi	 na	 rękach,	 a	 na	
spacery	jeździ	się	w	wózeczku.

Staram	 się	 być	 grzecznym	 dzieckiem.	
Pomagam	 mamie	 przy	 obiedzie:	 rozkładam	
talerze	 i	 noże,	 i	 widelce,	 czasami	 obieram	
ziemniaki	 i	 robię	 sos	 czosnkowy	 do	 sałaty.	 Z	
tatą	chodzę	na	basen	i	na	park	linowy,	a	z	mamą	
na	zakupy	i	na	rower.

Lubię,	 kiedy	 jest	 Dzień	 Dziecka,	 bo	 się	
dostaje	prezenty,	a	w	szkole	są	lody.	

	 	 Matylda	Stawicka	(8	lat)

Pragnę wypowiedzieć tę radość, jaką dla każdego z nas stanowią dzieci, wiosna życia, zadatek przyszłości 
każdej dzisiejszej ojczyzny. Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili 
poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem 
stosunku człowieka do człowieka. I dlatego też, czegóż można bardziej życzyć każdemu narodowi i całej 
ludzkości, wszystkim dzieciom świata, jeśli nie owej lepszej przyszłości, w której poszanowanie praw 
człowieka stanie się pełną rzeczywistością.*

św.	Jan	Paweł	II

*z	adhortacji	apostolskej	Ojca	Świętego	o	zadaniach	rodziny	chrześcijańskiej	w	świecie	współczesnym	„Familiaris	Consortio”,	
22	listopada	1981	roku

Ojcostwo	 jest	 dla	 mnie	 przede	 wszystkim	
wielkim	 darem	 Bożym	 i	 zarazem	 olbrzymią	
odpowiedzialnością	za	powierzone	mi	dziecko,	
które	mam	wychować	zgodnie	z	przykazaniami	
Bożymi.

Myślę	 i	 jestem	 przekonany	 o	 tym,	 że	 jest	
to	-	oprócz	małżeństwa	-	moja	wielka	życiowa	
misja,	za	którą	będę	rozliczony	przy	spotkaniu	
z	Jezusem	Chrystusem	u	progu		nowego	życia	i	
dlatego	chcę	ją	wypełnić		najlepiej	jak	potrafię.	
Jednocześnie	jestem	bardzo	wdzięczny	Bogu,	że	
raczył	mi	powierzyć	tak	odpowiedzialną	misję.

Przy	wychowywaniu	mojego	przybranego,	
a	jednocześnie	ukochanego	syna	Józefa,	zawsze	
staram	 się	 prosić	 	 św.	 Józefa,	 patrona	 naszej	
parafii,	o	radę	i	umiejętności.

Pragnę	 także	wspomnieć,	 że	 	 bardzo	dużo	
uczę	się	od	swego	syna.	Wychowanie	to	-		mimo	
różnych	 przeciwności	 i	 trudności	 życiowych	 -		
jest	dla	mnie	wielką	życiową	radością,	czego	też	
wszystkim	ojcom	z	głębi	serca	życzę.

Tomasz	Wojciechowski

Czym jest ojcostwo dla mnie?
•	 Przywilejem	 bycia	 przy	 narodzinach	

swoich	 dzieci,	 przy	 ich	 pierwszych	 słowach	 i	
samodzielnych	krokach.

•	 Prawem	 i	 obowiązkiem	 kształtowania	
nowego	 człowieka,	 jego	 sposobu	 określania	
świata	oraz	 radzenia	 sobie	z	wpływem	świata	
-	 zarówno	 dobrym,	 	 jak	 i	 złym.	 Dziecko	 nie	
jest	moją	własnością,	zostało	powierzone	nam	
-	 rodzicom	 przez	 Stwórcę.	 Ja	 jestem	 za	 nie	
współodpowiedzialny.	W	rodzinie	matka	i	ojciec	
mają	te	same	prawa	i	obowiązki,	wkładając	w	
nią	 swój	 specyficzny,	 indywidualny	 udział,		
który	 dopiero	 po	 połączeniu	 z	 udziałem	
współmałżonka	 prowadzi	 do	 wspólnego	 celu	
-	 efektu	 końcowego,	 jakim	 jest	 wychowane,	
ukształtowane	potomstwo.

•	Radością	przebywania	z	dziećmi,	bawienia	
się	z	nimi,	uczestniczenia	w	ich	świecie.	Uczę	
się	 od	 moich	 dzieci,	 że	 podjęte	 zadania,	 nie	
tylko	w	naszych	zabawach,	należy	wykonywać	
z	 entuzjazmem	 i	 zaangażowaniem.	 Moje	
dzieci	 często	 zaskakują	mnie	 swoim	świeżym	
spojrzeniem	na	sprawy	ludzkie,	codzienne,	ale	
także	na	sprawy	wiary.	Dziecko	nie	spieszy	się,	
nie	 ma	 tego	 nawyku.	Warto	 czasem	 zwolnić,	
iść	w	 tempie	małego	 dziecka.	Wyda	 się	 to	w	
pierwszym	 momencie	 dziwne	 i	 nienaturalne.	
Jeżeli	 będziemy	 to	 praktykować,	 zaczniemy	
postrzegać	 wiele	 naszych	 zmartwień	 w	 innej	
perspektywie,	 zyskamy	 do	 nich	 większy	
dystans.		

Marek	Tomaszewski

Mężczyzna, ukazując i przeżywając na ziemi ojcostwo samego Boga, powołany jest do zabezpieczenia 
równego rozwoju wszystkim członkom rodziny. Spełni to zadanie przez wielkoduszną odpowiedzialność 
za życie poczęte pod sercem matki, przez troskliwe pełnienie obowiązku wychowania, dzielonego ze 
współmałżonką, przez pracę, która nigdy nie rozbija rodziny, ale utwierdza ją w spójni i stałości, przez 
dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego, które skutecznie wprowadza dzieci w żywe 
doświadczenie Chrystusa i Kościoła.*

św.	Jan	Paweł	II

*z	adhortacji	apostolskej	Ojca	Świętego	o	zadaniach	rodziny	chrześcijańskiej	w	świecie	współczesnym	„Familiaris	Consortio”,	
22	listopada	1981	roku
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Światowy Dzień Modlitw 
o Uświęcenie Kapłanów

W	 uroczystość	 Najświętszego	 Serca	 Pana	
Jezusa,	 która	 przypada	w	 tym	 roku	 liturgicznym	
27	 czerwca,	 będziemy	 obchodzić,	 zgodnie	 ze	
zwyczajem	wprowadzonym	 przez	 Jana	 Pawła	 II	
w	1995	roku,	Światowy	Dzień	Modlitw	o	Uświę-
cenie	Kapłanów.

W	 liście	 do	 kapłanów	
na	Wielki	Czwartek	w	1995	
r.	 św.	 Jan	 Paweł	 II	 pisał:	
W Adhortacji apostolskiej 
Pastores dabo vobis napi-
sałem: »Nowa ewangeliza-
cja potrzebuje nowych gło-
sicieli Ewangelii, to znaczy 
kapłanów, którzy starają 
się przeżywać swoje ka-
płaństwo jako szczególną 
drogę do świętości. Wielki 
Czwartek, prowadząc nas 
do początków naszego ka-
płaństwa, przypomina nam 
również o obowiązku dąże-
nia do świętości, byśmy byli 
sługami świętości wobec 
ludzi powierzonych naszej 
duszpasterskiej trosce«. W tym świetle wydaje się 
godna uwagi propozycja wysunięta przez Kongre-
gację ds. Duchowieństwa, by w każdej diecezji ob-
chodzić Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów 
z okazji uroczystości Najświętszego Serca Pana 
Jezusa lub w innym dniu, bardziej odpowiadają-
cym lokalnym wymaganiom i zwyczajom duszpa-
sterskim.

Jak	napisał	w	2012	roku	arcybiskup	metropo-
lita	wrocławski	Marian	Gołębiewski:	Wybranie tej 
Uroczystości przez Ojca Świętego na dzień szcze-
gólnej modlitewnej troski o kapłanów jest bardzo 

wymowne. Kapłani, wszczepieni w kapłaństwo 
Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa, mają 
stawać się kapłanami na wzór Serca Jezusowego, 
przyjąć zaproszenie do osobistego uświęcania, 
aby stać się także „szafarzami uświęcania” dla 
wiernych, do których są posłani.

Przy	okazji	warto	zwrócić	uwagę	na	spójność	
i	konsekwencję	w	postępowaniu	Matki	Kościoła.	
W	 maju	 br.	 obchodziliśmy	 51.	 Światowy	 Dzień	
Modlitw	 o	 Powołania,	 bowiem	 bardzo	 potrze-

ba	 nam	 kapłanów.	 Teraz	
idziemy	 dalej,	 robimy	 jak-
by	 kolejny	 krok,	 bo	 nade	
wszystko	 potrzeba	 nam	
świętych	 kapłanów	 -	 stąd	
w	kolejnym	miesiącu,	czyli	
czerwcu	 Światowy	 Dzień	
Modlitw	 o	 Uświęcenie	
Kapłanów.	 Dzień	 ten	 ma	
uświadomić	 wiernym	 ich	
odpowiedzialność	 za	 ja-
kość	 powołań	 kapłańskich	
i	 zachęcić	 do	modlitwy	 za	
pasterzy.

Modlitwa	 ta	 jest	obec-
na	 w	 sposób	 szczególny	
w	 wielu	 ruchach	 modli-
tewnych	w	Kościele	w	tym	
celu	specjalnie	powołanych	
m.in.	 Apostolat	 MARGA-

RETKA,	 Misja	 św.	 Teresy	 od	 Dzieciątka	 Jezus	
(„Aniołowie	Modlitwy”),	Betańska	Misja	Wspie-
rania	 Kapłanów	 (BMWK).	 Jednak	 do	 modlitwy	
o	świętość	kapłanów	wezwany	jest	przede	wszyst-
kim	każdy	z	nas,	a	jej	zintensyfikowania	potrzeba	
szczególnie	 w	 czasach	 współczesnych.	 Obecnie	
Kościół	na	czele	ze	swoimi	pasterzami	jest	prześla-
dowany,	atakowany,	permanentnie	i	bardzo	często	
niesprawiedliwie	krytykowany.	Krytyka	ta	zwykle	
nie	 jest	 wyrazem	 autentycznej	 troski	 o	 świętość	
kapłanów	 a	 raczej	 służy	 realizacji	 innych	 celów.	
To	nie	krytyka	a	modlitwa	jest	drogą	uświęcenia.	

Błogosławiona	Matka	 Teresa	 z	 Kalkuty	 po-
wiedziała	kiedyś:	dajcie nam świętych kapłanów, 
a święte będą rodziny, młodzież i dzieci, i prze-
mieni się świat, na którym żyjemy.	 Zaś	 biskup	
Dupanloup,	 żyjący	 w	XIX	wieku	mawiał:	 gdzie 
duchowieństwo święte, tam społeczeństwo chrze-
ścijańskie; gdzie duchowieństwo chrześcijańskie, 

tam społeczeństwo uczciwe; gdzie duchowieństwo 
uczciwe tylko, tam społeczeństwo bezbożne.	

Tak	za	kapłanów	modliła	się	św.	siostra	Fau-
styna:

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały,Udziel 
mu miłości i światła Ducha swego (...)Panie, 
daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzy-
muj w świętości.
Niech moc miłosierdzia Twego, o Panie, kru-
szy i w niwecz obraca 

    Jezus Chrystus Wiecznym Kapłanem

Po	raz	pierwszy	w	historii	23	maja	2013	roku	Ko-
ściół	w	Polsce	obchodził	święto	Jezusa	Chrystusa	
Wiecznego	Kapłana. Benedykt	XVI	wyznaczył	na	
to	 święto	 czwartek	 po	 niedzieli	 Zesłania	 Ducha	
Świętego,	 czyli	 tydzień	 przed	 uroczystością	Naj-
świętszego	Ciała	i	Krwi	Chrystusa.	

wszystko to, co by mogło przyćmić świętość 
kapłana.

Chciejmy	i	my	włączać	się	w	tę	modlitwę,	aby	
bez	 przeszkód	mogła	 realizować	 się	 Boża	wola:	
Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie	(l	Tes	
4,3).	

Karolina	Appelt

Rocznica Poznańskiego Czerwca 1956

Siła	 gospodarki	Wielkopolski	 już	 od	XIX	w.	
opierała	się	na	średniozamożnym	chłopstwie,	pry-
watnym	handlu,	drobnym	przemyśle	i	rzemieślni-
kach.	Dlatego	realizowany	na	wzór	radziecki	w	la-
tach	1950	-	1955	plan	6-letni	
był	 dla	 tego	 regionu	wielką	
katastrofą	 -	 warunki	 życia	
stały	 się	 jednymi	 z	 najtrud-
niejszych	w	kraju,	brakowało	
żywności,	 węgla,	 mieszkań.	
Poznaniacy,	 przyzwyczajeni	
do	dobrego	gospodarowania	
i	 wyższego	 poziomu	 życia	
niż	w	innych	regionach	kra-
ju,	szybko	odczuli	wzrastają-
cą	biedę.	Od	1953	r.	pracow-
nicy	 podejmowali	 protesty	
i	 domagali	 się	 zmian.	 Roz-
mowy	 z	 władzami	 okazy-
wały	się	bezowocne.	Wiosną	
1956	r.	władze	miejskie	wy-
stąpiły	 do	 Warszawy	 o	 po-
prawę	zaopatrzenia	ludności,	
odmówiono	 jednak	 zwięk-
szenia	przydziału.

28	czerwca	1956	r.	10	tysięcy	robotników	z	Za-
kładów	im.	Stalina	(tak	nazywały	się	wówczas	Za-
kłady	Cegielskiego)	podjęło	pod	hasłem	„Chleba	
i	wolności”	 strajk	 generalny	 oraz	 zorganizowało	
masową	demonstrację	uliczną.	 Jak	pisze	Barbara	
Fabiańska	 z	Muzeum	 Powstania	 Poznańskiego	 -	
Czerwiec	1956:	Cegielszczacy	pociągnęli	za	sobą	
miasto	-	 ich	pochód	był	 iskrą	rozpalającą	ogień1.	

1. Barbara Fabiańska, tekst opublikowany w IKS 
nr 182/6/2006

Demonstracja	stopniowo	nabrała	charakteru	naro-
dowego,	antykomunistycznego	i	antysowieckiego.	
Wznoszono	hasła:	„Chcemy	chleba”,	„Precz	z	wy-
zyskiem”,	„Chcemy	wolnej	Polski”,	„Precz	z	Ru-
skami”,	„Precz	z	komunistami”,	„Precz	z	czerwo-
ną	burżuazją!”,	„Chcemy	Boga”,	„Żądamy	religii	
w	 szkołach!”,	 śpiewano	Hymn,	Rotę	 oraz	 pieśni	

religijne.	Protestujący	zdobyli	budynek	Miejskiej	
Rady	 Narodowej,	 Komendę	 Wojewódzką	 MO,	
siedzibę	partii	-	tam	krzyczano	„Precz	z	partią,	żą-
damy	wolnej	Polski!”,	zdobyto	więzienie	i	sąd	na	
ulicy	Młyńskiej,	zniszczono	urządzenia	służące	do	
zagłuszania	zachodnich	rozgłośni	radiowych.

Władze	postanowiły	stłumić	bunt	robotników	
przy	użyciu	wojska.	Do	miasta	 ściągnięto	ponad	
10	 tysięcy	 żołnierzy	 i	 360	 czołgów.	 W	 trakcie	
dwudniowych	walk	 bojownicy	 poznańscy	 znisz-

Ponad 100 tys. demonstrujących na placu im. J. Stalina (obecnie  
A. Mickiewicza) w tzw. czarny czwartek 56’                      fot. Wikipedia
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czyli	 lub	 uszkodzili	 kilkadziesiąt	 czołgów	 a	 na	
ulicach	zginęło	według	 różnych	źródeł	od	58	do	
79	 osób	 (w	 tym	 kilku	 żołnierzy	 i	 funkcjonariu-
szy	 służb	 bezpieczeństwa),	 kilkaset	 osób	 zostało	
rannych.	 Najmłodszą	 ofiarą	 był	 13-letni	 Romek	
Strzałkowski,	 który	 stał	 się	 symbolem	 poznań-
skiego	powstania.

Po	 zakończeniu	krwawej	 pacyfikacji	 premier	
Józef	Cyrankiewicz	w	słynnym	przemówieniu	ra-
diowym	 do	 mieszkańców	 Poznania	 powiedział:	
Każdy	 prowokator	 czy	 szaleniec,	 który	 odważy	

się	podnieść	rękę	przeciw	władzy	ludowej,	niech	
będzie	pewien,	że	mu	tę	rękę	władza	odrąbie	(...).	
Na	uczestników	buntu	niemal	natychmiast	spadły	
represje.	 Funkcjonariusze	 UB	 i	 MO	 aresztowali	
około	 700	 osób.	 Rozpoczęto	 śledztwa,	 podczas	
których	biciem	wymuszano	 zeznania	na	przesłu-
chiwanych.

Poznański	 Czerwiec	 1956	 r.	 był	 pierwszym	
w	Polsce	masowym	buntem	przeciwko	 systemo-
wi	 komunistycznemu.	 Był	 zarazem	 pierwszym,	
w	 którym	 do	 protestujących	 skierowano	 ogień	
czołgów	 i	 karabinów	 maszynowych.	 Jak	 pisze	
dalej	Barbara	 Fabiańska:	 Przywiązani	 do	 gospo-
darności,	 praworządności	 i	 samorządności	 po-

znaniacy	w	przyniesionych	tu	ze	wschodu:	braku	
kompetencji,	marnotrawstwie,	bałaganie	i	rządach	
scentralizowanej,	 „obcej”	 biurokracji	 upatrywali	
elementarne	 zagrożenie	 swojego	 bytu.	 Ponieważ	
w	 tradycji	 wielkopolskiej	 byt,	 wolność	 i	 tożsa-
mość	narodowa	to	pojęcia	nierozdzielne,	nie	cho-
dziło	tu	tylko	o	„trudności	gospodarcze”	ale	także	
o	wolność	i	własną	tożsamość.	Przez	kilkanaście	
godzin	miasto	 było	 wolne.	 Podjęło	 walkę,	 którą	
musiało	przegrać2.

Lata	 1957	 -	 1980	 to	 okres,	 w	 którym	 rzą-
dzącym	 udawało	 się	 przemilczeć	 wydarzenia	
z	 czerwca	 1956	 r.	 Jedną	 z	 pierwszych	 inicjatyw	
organizującej	się	w	Poznaniu	„Solidarności”	było	
uczczenie	rewolty	sprzed	25	lat.	Pomnik	„poznań-
skich	 krzyży”	 odsłonięto	 28	 czerwca	 1981	 r.	 Po	
wprowadzeniu	 stanu	wojennego	miejsce	 to	 stało	
się	symbolem	pamięci	i	sprzeciwu.	Tu	mieszkańcy	
Poznania	do	dziś	zapalają	znicze,	składają	kwiaty,	
śpiewają	patriotyczne	pieśni,	modlą	się.	

2. tamże

Tablica pamiątkowa ku czci zamordowanego Romka 
Strzałkowskiego na ścianie  jeżyckiej kamienicy   fot.G.Z.                                                    

Tablica pamiątkowa przed bramą byłych Zakładów 
im. J. Stalina (obecnie H. Cegielskiego) skąd wyruszył 
pochód robotników                                                 fot.G.Z.                                                

Znamienne	jest,	że	papieżowi	Janowi	Pawło-
wi	 II,	który	odwiedził	Poznań	w	1983	r.,	władze	
nie	 pozwoliły	 na	 modlitwę	 pod	 pomnikiem	 Po-
znańskiego	Czerwca	1956	r.,	było	to	możliwe	do-
piero	w	trakcie	piątej	pielgrzymki	do	Ojczyzny	-		

Nazwy ulic upamiętniające Czerwiec 1956            fot.G.Z.                                

Tablica pamiątkowa przed bramą byłej Fabryki Loko-
motyw i Wagonów                            fot.G.Z.                                

3	czerwca	1997	r.	Przez	lata	komunistyczna	propa-
ganda	używała	określeń	„wydarzenia	poznańskie”	
chcąc	umniejszyć	rangę	 tego	co	działo	się	58	 lat	
temu,	a	dziś	historycy	nazywają	je	buntem	lub	po-
wstaniem.

Uczcijmy	zbliżającą	się	rocznicę	Poznańskie-
go	Czerwca	1956	 r.	wywieszając	flagi	narodowe	
a	 może	 dodatkowo	 wybierzmy	 się	 do	 Muzeum	
Powstania	 Poznańskiego	 -	 Czerwiec	 1956,	 które	
znajduje	się	w	Centrum	Kultury	Zamek	w	Pozna-
niu	przy	ul.	Św.	Marcin	80/82.

Marcin	Wnęk

Źródła:
www.dzieje.pl/aktualnosci/poznanski-czerwiec-56;	www.
czerwiec56.ipn.gov.pl;	www.muzeumniepodleglości.po-
znan.pl

Owoce Wczesnej Komunii Świętej

„Katechizm	 Kościoła	 Katolickiego”	 wylicza	
różne	 owoce	 Komunii	 Świętej:	 pogłębia	 ona	
naszą	 wiarę	 w	 Chrystusa,	 jest	 pokarmem	
duchowym,	 chroni	 przed	 grzechem,	 gładzi	
grzechy	 powszednie,	 tworzy	 Kościół,	 buduje	
jedność	chrześcijan.	Rodzice,	którzy	chcą	by	 ich	
dzieci	 wcześniej	 uczestniczyły	 w	 owocach	 jakie	
daje	 Eucharystia,	 decydują	 się	 właśnie	 na	 ich	
wcześniejsze	przystąpienie	do	tego	sakramentu.

W	książce	papieża	Jana	Pawła	II	pt.	„Wstańcie,	
chodźmy!”	 czytamy:	 Duszpasterska decyzja 
o Wczesnej Komunii Świętej warta jest pochwały 
i przypomnienia. Przyniosła wiele owoców 
świętości i apostolstwa wśród dzieci, sprzyjając 
także rozwijaniu się powołań kapłańskich.

W	przypadku	dzieci	z	naszej	parafii,	które	od	
4	lat	przystępują	wcześniej	do	Eucharystii,	trudno	
jeszcze	mówić	o	tak	odległych	owocach	Wczesnej	
Komunii	 Świętej,	 jak	 powołania	 kapłańskie	 czy	
zakonne,	z	pewnością	jednak	można	stwierdzić,	że	
klimat	 panujący	w	 rodzinach	 tych	dzieci	 sprzyja	
takim	decyzjom	w	przyszłości.

Natomiast	 już	 teraz	 można	 zauważyć,	 że	
wśród	dzieci	„wczesnokomunijnych”	istnieją	chęć	
i	potrzeba	angażowania	się	w	formacje	katolickie	
i	czynne	uczestnictwo	w	życiu	Kościoła.	Chłopcy	
zostają	 ministrantami	 -	 spośród	 czterech	 dzieci,	

które	 w	 zeszłym	 roku	 przystąpiły	 do	 Wczesnej	
Komunii	Świętej,	dwóch	chłopców	wstąpiło	już	do	
grona	ministrantów,	a	kolejny	zadeklarował	chęć	
uczestnictwa	 w	 tegorocznych	 przygotowaniach	
do	 pełnienia	 służby	 przy	 ołtarzu.	 Jednocześnie	
większość	tych	dzieci	bierze	udział	w	spotkaniach	
Eucharystycznego	Ruchu	Młodych	prowadzonych	
w	 naszej	 parafii.	Dzieci	 czują	 potrzebę	 kontaktu	
z	 Jezusem	 nie	 tylko	 podczas	 niedzielnej	
Eucharystii,	ale	 również	w	codziennej	modlitwie	
(często	 na	 różańcu),	 podczas	 pierwszopiątkowch	
Mszy	 Świętych,	 chętnie	 uczestniczą	 w	 roratach,	
drodze	 krzyżowej,	 biorą	 udział	 w	 Triduum	
Paschalnym	 i	 wielu	 innych	 ważnych	
uroczystościach	 kościelnych.	 Godna	 pochwały	
jest	 również	 ich	 wiedza	 religijna.	 Wspólne	
i	systematyczne	czytanie	Biblii,	wsłuchiwanie	się	
w	Słowo	Boże	i	homilie	głoszone	podczas	Mszy	
Świętej	(przy	chłonności	ich	umysłów)	powodują,	
że	poziomem	wiedzy	o	życiu	i	działalności	Jezusa	
mogą	zawstydzić	niejednego	dorosłego.

Należy	 również	 wspomnieć,	 że	 Wczesna	
Komunia	Święta	bardzo	pozytywnie	wpływa	także	
na	 rodziców,	 którzy	 sami	 są	 przykładem	 żywej	
wiary,	będąc	przecież	katechetami	swoich	dzieci.	
Wzmacnia	 ona	 więzi	 z	 Panem	 Bogiem,	 a	 wiarę	
naszą	i	naszych	dzieci	czyni	dojrzalszą.

Barbara	Zacharzewska	
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Repliki krzyża Światowych 
Dni Młodzieży i ikony Matki 
Bożej w parafii kicińskiej  
i koziegłowskiej 
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Z ksiąg metrykalnych

Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:
26	kwietnia	 Danuta	Maria	Dragon
17	maja		 Kornelia	Helena	Żynda
	 	 Piotr	Domagała

Sakramentalny związek małżeński zawarli
3	maja	 							 Marianna	Klimontowicz	z		
	 	 Kicina	i	Matthew	Ellison	z		
	 	 Anglii

Do wieczności odeszła
23	maja		 Marianna	Lewandowska		
	 	 (l.87)	z	Koziegłów

Denar św. Piotra 
czyli słów kilka o świętopietrzu

Aby	 wyjaśnić	 pojęcie	 „świętopietrza”,	
zwanego	 też	 kiedyś	 „denarem	 świętego	 Piotra”,	
należałoby	 sięgnąć	 do	 dość	 odległych	 czasów	
związanych	z	powstaniem	bazyliki	na	Watykanie.	
Wedle	 tradycji	 bazylika	 stoi	 na	 miejscu	
ukrzyżowania	i	pochówku	św.	Piotra,	uznawanego	
przez	katolików	za	pierwszego	papieża.

Bazylika	pierwotna	została	zbudowana	przez	
Konstantyna	Wielkiego	ok.	324	r.	 jako	świątynia	
memorialna	nad	grobem	św.	Piotra.	Na	początku	
XVI	wieku	Juliusz	II	podjął	decyzję	o	zburzeniu	
grożącej	 zawaleniem	 budowli	 z	 czasów	
Konstantyna	 i	postawieniu	w	tym	miejscu	nowej	
świątyni.	Należy	tutaj	także	przywołać	postać	św.	
Pawła,	 który	 -	 podobnie	 jak	 św.	 Piotr	 -	 poniósł	
męczeńską	 śmierć,	 a	 relikwie	 obu	 apostołów,	
współzałożycieli	 rzymskiej	 gminy	 złożono	 do	
katakumb	29	czerwca,	prawdopodobnie	67	roku1.

Obu	Apostołów	nazywa	się	„filarami	Kościoła”.	
Z	uwagi	na	ich	zasługi	powstała	myśl	wybudowania	
bazyliki.	 Dzięki	 daninom	 składanym	 przez	
wiernych	z	kościołów	partykularnych	(lokalnych)	
można	było	sfinansować	najpierw	projekt,	a	potem	
budowę	 bazyliki	 i	 oświetlenie	 prowadzące	 do	
grobu	Apostoła	 Piotra2	 (przypomnijmy,	 że	 koszt	
budowy	 wyniósł	 ponad	 200	 milionów	 marek,	
a	 pracowało	 przy	 niej	 120	 najznakomitszych	
architektów).	 W	 Polsce	 zalążków	 takiej	 daniny	
można	 by	 się	 doszukiwać	 już	w	XI,	 XII	 wieku,	
czyli	 od	 czasów	 Bolesława	 Chrobrego,	 kiedy	 to	
Rzeczpospolita	wdzięczna	papieżowi	za	zgodę	na	
koronację	 króla,	 płaciła	 tzw.	 „grosz	 św.	 Piotra”.	
Świętopietrze	 płaciły	 i	 inne	 państwa,	 np.	Anglia	
(już	 od	 VIII	 wieku),	 czy	 Niemcy.	 Historycznie	
rzecz	 ujmując,	 fakt	 opłacania	 daniny	 Stolicy	
Apostolskiej,	 powodujący	 w	 pewnym	 sensie	
zależność	od	Rzymu,	oznaczał	jednocześnie	opiekę	
papieża	i	jego	wstawiennictwo		także	w	kwestiach	
społecznych	 i	 politycznych.	 Ksiądz	 Bolesław	
Kumor3	 napisał	 o	 funkcjonującym	 wówczas	
świętopietrzu,	 że	 było	 ono	 poniekąd	 znakiem	
zależności	 lennej	 wobec	 Stolicy	 Apostolskiej,	
w	 którą	 oddały	 się	 Włochy,	 Anglia,	 Aragonia,	
Polska,	Węgry	i	państwa	skandynawskie.	

Z	biegiem	lat	w	związku	z	rozbudową	Kurii	
Rzymskiej	 utworzono	 wiele	 nowych	 urzędów,	

na	 wzór	 świeckich	 ministerstw.	 Powstała	 m.in.	
Kamera	Papieska	(XI	w.),	której	zadaniem	miało	
być	 zarządzanie	 dobrami	 materialnymi	 Stolicy	
Apostolskiej.	 Przekładało	 się	 to	 na	 wzrost	
świadczeń	 finansowych	 na	 rzecz	 Watykanu	
w	 postaci	 podatku	 z	 dóbr	 kościelnych	 oraz	
biskupstw	i	opactw.	

Świętopietrze	 odżyło,	 gdy	 świat	 katolicki	
przyjął	 na	 siebie	 składanie	 tego	 datku	 jako	
dobrowolnej	 ofiary.	 Kiedy	 w	 1870	 roku	 król	
Włoch	-	Wiktor	Emanuel	II	zajął	Rzym,	włączając	
Państwo	Kościelne	 do	państwa	włoskiego,	 spora	
część	 majątku	 kościelnego	 uległa	 konfiskacie,	
a	 Ojciec	 Święty	 został	 pozbawiony	 dochodów.	
Likwidacja	Państwa	Kościelnego	była	przyczyną	
napiętych	stosunków	pomiędzy	Stolicą	Apostolską	
i	 rządem	Włoch.	 Sytuacja	 ta	 trwała	 aż	 do	 czasu	
podpisania	 traktatów	 laterańskich	 czyli	 do	
roku	 1929.	 Do	 momentu	 ich	 ratyfikacji	 Stolica	
Apostolska	 utrzymywała	 się	 z	 dobrowolnych	
składek	 wiernych,	 które	 przekazywano	
z	 kościołów	 katolickich	 całego	 świata,	 a	 także	
z	niezawłaszczonych		dochodów	z	nieruchomości	
położonych	poza	granicami	Włoch.

					Dzisiaj	nazwa	„świętopietrze”	funkcjonuje	
w	ograniczonym	zakresie.	W	Polsce	ofiary	„z	tacy”	
zbierane	w	niedzielę	najbliższą	dacie	29	czerwca	
(Kościół	 łaciński	 obchodzi	 wtedy	 uroczystość	
liturgiczną	Świętego	Piotra	oraz	Świętego	Pawła),	
ale	i	11	listopada,	czyli	w	Święto	Niepodległości,	
określane	 są	 obecnie	 jako	 „środki	 na	 rzecz	
Stolicy	Apostolskiej”	 i	 w	 całości	 przekazywane	
nuncjaturze	 apostolskiej4	 na	 potrzeby	 Stolicy	
Świętej.	Przeznacza	się	je	nie	tylko	na	utrzymanie	
Kurii	Rzymskiej,	ale	i	misji,	akademii	papieskich,	
muzeów,	 a	 także	 kieruje	 na	 cele	 dobroczynne.	
W	kanonie	1271	„Kodeksu	Prawa	Kanonicznego”	
czytamy:	Biskupi, z racji więzi jedności i miłości, 
według możliwości własnej diecezji, powinni 

dostarczać środków, których Stolica Apostolska 
odpowiednio do aktualnych warunków potrzebuje, 
aby mogła należycie pełnić służbę wobec całego 
Kościoła.

																																																															oprac.	gzal

1	W	Martyrologium	Rzymskim,	 które	 jest	 oficjalnym	
spisem	 wszystkich	 świętych	 i	 błogosławionych	 Kościoła	
Katolickiego	 czytamy:	 „W	 Rzymie	 święci	 się	 dzisiaj	
narodziny	 błogosławionych	 apostołów	 Piotra	 i	 Pawła,	
których	 umęczono	 tego	 samego	 roku	 i	 dnia	 za	 panowania	
cesarza	Nerona.	 Pierwszego	w	 tymże	mieście	 przybito	 do	
krzyża,	głową	na	dół,	pochowano	go	na	Watykanie,	a	czci	go	
cały	krąg	ziemi.	Drugiemu	ścięto	głowę,	pochowano	go	na	
drodze	prowadzącej	do	Ostii,	cześć	zaś	oddaje	mu	się	taką	
samą”;	

2		wzdłuż	zejścia	do	grobu	św.	Piotra	płonie	dzień	i	noc	
99	lamp;	

3		ks.	prof.	Bolesław	Kumor	zajmował	się	jako	historyk	
dziejami	Kościoła	Katolickiego	w	okresie	nowożytnym;	

4	 odpowiednik	 ambasady;	 Świętopietrze przez wieki,	
(w:)	Przewodnik Katolicki,	26/2003.

Przyrzeczenie abstynencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej

W ich czystych sercach zamieszkał Pan Jezus.
Jeśli pozostaną Mu wierni będą wolni i szczęśliwi.

W	trakcie	przygotowań	do	przyjęcia	Pierwszej	Komunii	Świętej,	
dzieci	z	klas	trzecich	w	podziękowaniu	za	dar	Eucharystii	złożyły	Panu	
Jezusowi	 przyrzeczenie	 niespożywania	 alkoholu	 i	 niepalenia	 tytoniu	
do	18	roku	życia.

Wiemy	 jak	 wielkim	 zagrożeniem	 jest	 nadużywanie	 alkoholu,	
a	dzisiaj	po	używki	sięgają	coraz	młodsi,	krzywdząc	siebie	i	 innych,	
odchodząc	od	Boga.	Pierwszy	kieliszek	wypijany	jest	często	nie	z	okazji	
osiemnastych	urodzin,	ale	dużo	wcześniej.	Postawy	dzieci	i	młodzieży	
w	 coraz	większym	 stopniu	 kształtowane	 są	 przez	media,	w	 których	
dominuje	 relatywizm	moralny	 i	gdzie	 trudno	odróżnić	dobro	od	zła.	
Spożywanie	alkoholu	pokazuje	się	jako	sposób	na	kłopoty	i	ucieczkę	od	problemów,	a	reklamodawcy	

promują	go	 jako	niezbędny	element	dobrej	zabawy	i	powodzenia	
wśród	przyjaciół.

Dlatego	pomimo	dających	się	usłyszeć	uwag,	że	składanie	przez	
dziecko,	które	ma	8	czy	9	lat	tego	rodzaju	przyrzeczenia	jest	pewną	
przesadą	 ze	 względu	 na	 jego	 wiek	 i	 rozumienie	 świata,	 wydaje	
mi	się,	że	Pierwsza	Komunia	Święta	jest	dobrym	momentem,	aby	
przyjąć	takie	zobowiązanie.	

Abstynenckie	 przyrzeczenia	 są	 podejmowane	 przez	 dzieci	
świadomie	i	są	wyrazem	troski	Kościoła	o	godność	i	prawidłowy	
rozwój	ich	osobowości	i	duchowości.	Dzieciom	w	tym	wieku	można	
i	 powinno	 stawiać	 się	 wymagania,	 mogą	 one	 także	 zrozumieć	
zagrożenia	 związane	 ze	 spożywaniem	 alkoholu	 czy	 stosowaniem	

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukrzy%C5%BCowanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVI_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_II
http://portalwiedzy.onet.pl/39504,,,,wiktor_emanuel_ii,haslo.html
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innych	używek.	Nie	jest	to	także	typowa	przysięga,	tylko	obietnica,	która	przez	samą	swoją	obecność	
ma	kształtować	młodego	człowieka,	która	wyraża	pragnienie	dobra	i	ufność,	że	z	Bożą	pomocą	możliwe	
jest	dotrzymanie	danego	przyrzeczenia.	

Skuteczność	 tej	 metody	 walki	 o	 trzeźwość	 będzie	 oczywiście	 zależała	 w	 dużej	 mierze	 od	 nas	
dorosłych	-	rodziców,	opiekunów,	wychowawców.	Czy	złożone	obietnice	nie	pozostaną	pustym	słowem	
lecz	będą	pomocą	w	wytrwaniu	w	dobrym	i	nieuleganiu	pokusom?

Zatroszczmy	 się	 o	 to,	 by	 dzieci	 w	 miarę	 dorastania	 coraz	 głębiej	 rozumiały	 wartość	 swoich	
przyrzeczeń,	by	młody	człowiek	przeszedł	od	„muszę	być	trzeźwy,	bo	przysięgałem,	bo	tego	wymagają	
ode	mnie	rodzice...”	do	„chcę	być	trzeźwy,	bo	to	jest	dla	mnie	dobre”.*

Marcin	Wnęk
tata	Zuzi	składającej	przyrzeczenie

Źródła:
*	Agnieszka	Wawryniuk,	Przysięga na dobry początek, (w:) Echo Katolickie,	21/2011;
www.opoka.org.pl/biblioteka;	www.wiara.pl;	www.duszpasterstwotrzezwosci.pl	

Poświęcenie kościoła w Koziegłowach

We	 wspomnienie	 św.	 Brata	 Alberta,	 tj.	 17	
czerwca	 o	 godz.	 18.00	 parafia	w	Koziegłowach,	
której	patronuje	wspomniany	święty,	będzie	prze-
żywała	podniosłą	uroczystość.	W	tym	dniu	ks.	ar-
cybiskup	Stanisław	Gądecki	dokona	poświęcenia	
(niegdyś	zwanego	konsekracją)	świątyni.	Dla	nas	
parafian	kicińskich	
parafia	 pw.	 Brata	
Alberta	 ma	 szcze-
gólne	 znaczenie,	
bowiem	 wyłoniła	
się	z	naszej.	 Jeste-
śmy	 parafią	 mat-
ką.	To	 sprawia,	 że	
łączy	 nas	 wspólna	
historia.	 Przez	 po-
nad	 sześć	 wieków	
byliśmy	 jedną	
wspólnotą	 para-
fialną.	Gdy	po	woj-
nie	następował	wzrost	liczebny	mieszkańców	Ko-
ziegłów	zaistniała	potrzeba	wzniesienia	kościoła.	

O	historii	 tej	parafii	czytamy	na	jej	stronie	in-
ternetowej:	

„Szybko powstające Osiedle Karolin, rozwija-
jące się osiedle domków jednorodzinnych przynio-
sły zapotrzebowanie na szczególną opiekę duszpa-
sterską, na powstanie ośrodka duszpasterskiego, 
na świątynię, a w perspektywie na powstanie sa-

modzielnej parafii z mieszkającymi i pracującymi 
tutaj kapłanami.

Nim doszło do budowy świątyni i powstania 
parafii trzeba koniecznie wspomnieć o zalążkach 
parafii, o pierwocinach ośrodka duszpasterskiego. 
Zmarły za granicą ks. dr prałat Kazimierz Żarno-
wiecki stanowi fundament powstania w Koziegło-

wach obecnej parafii. 
Tenże kapłan zakupił 
z rodzinnych funduszy 
działkę w Koziegło-
wach. Właśnie na niej 
pragnął utworzyć, jak 
na owe czasy karko-
łomny projekt - ośro-
dek przygotowania 
kapłanów do pracy 
w Związku Radzieckim. 
Swój pomysł - ogrom-
nie wyprzedzający cza-
sy - zaczął energicznie 
wcielać w czyn. Przy 

pomocy młodych kapłanów związanych z Dusz-
pasterstwem Akademickim (DA) wymierzył na 
zakupionej działce granice pod fundament domu, 
w którym mieli się gromadzić studenci i kapłani 
pragnący udać się na misje do ZSRR. Pracując 
ciężko, studenci z DA wybudowali dom mieszkalny 
i dom gospodarczy. W otoczeniu lasu, na podmiej-
skich terenach w Koziegłowach powstał w 1968 r. 
obecny budynek - zwany gniazdem misyjnym.

Los chciał jednak, aby plany księdza prałata 

przybrały inny wymiar. Opuścił on Polskę, a w Ko-
ziegłowach przy ul. Kwiatowej 14 zamieszkał ks. 
prałat dr Józef Wojtukiewicz - emeryt z diecezji 
olsztyńskiej - przyjaciel ks. Żarnowieckiego.

Ten starszy, pobożny kapłan natychmiast do-
strzegł potrzebę opieki duszpasterskiej nad tutej-
szymi mieszkańcami. Uzyskawszy więc pozwolenie 
z Kurii Metropolitarnej w Poznaniu na odprawia-
nie Mszy św. w domu, otworzył w podziemiach do-
mostwa kaplicę, do której zaczęły przybywać na 
Msze św. osoby starsze, którym ciężko było uda-
wać się na Msze i nabożeństwa do Kicina.

Tymczasem przybywało mieszkańców i ks. ar-
cybiskup zamianował w Koziegłowach rektorem 
ks. Wojciecha Baksalarego z poleceniem organi-
zowania jednostki parafialnej. W 1981 r. zaczęto 
budować obecną świątynię. Niestety stan wojenny 
zdezorganizował pracę i zniweczył wszelkie zamie-
rzenia.

Jednak nawet w tym trudnym okresie budowa 
kościoła posuwała się naprzód. Ośrodek duszpa-
sterski podlegający proboszczowi w Kicinie za-
czął funkcjonować, z odrębną pieczęcią i księgami 
metrykalnymi. Po pewnym czasie w rzeczywisto-
ści utworzyła się prawie samodzielna placówka 
duszpasterska. Nabożeństwa odbywały się już nie 
w podziemiach plebani, a w przerobionym na ten 
cel dawnym domu gospodarczym. Pierwsze chrzty, 
śluby, pierwsze oddzielne od Kicina uroczystości 
religijne konsolidowały parafian. Budowa świąty-
ni zaczęła wyzwalać energię wśród 1200 ówcze-
snych tutejszych mieszkańców Koziegłów. Nieste-
ty znikoma liczba parafian, brak funduszów były 
przyczyną opóźniania się prac przy budowie ko-
ścioła. Ogromnym więc ludzkim wysiłkiem, sys-
temem gospodarczym przystąpiono do realizacji 
planów budowy. Praca społeczna przy budowie - 
owocowała. Postawiono mury, przęsła nośne i tak 
krok po kroku powstawała obecna świątynia. Rów-
nocześnie przy ośrodku duszpasterskim rozpoczęła 
się katechizacja” (www.albertus.poznan.opoka.
org.pl).
Ten	nieco	długi	cytat	zapoznaje	nas	z	dziejami	

tej	parafii,	ale	także	z	zawiłościami	tamtego	okre-
su	rządów	komunistycznych	w	Polsce.	
Ostatni	synod	naszej	archidiecezji	(t.	2,	nr	646)	

mówi,	 iż	 każdy	kościół	 powinien	 być	 poświęco-
ny.	Prawo	poświęcenia	przysługuje	arcybiskupowi	
poznańskiemu	bądź	 jeśli	 nie	mógłby	 przewodni-
czyć	obrzędom	(osobiście),	 zleca	 to	zadanie	wy-

znaczonemu	przez	siebie	biskupowi.
Ten	 sam	 synod	 zobowiązuje	 by	 poświęcenie	

kościoła	dokonało	się	po	zakończeniu	jego	budo-
wy	(t.	2,	nr	956).	Obecnie	w	naszej	archidiecezji	
ma	 miejsce	 poświęcanie	 wielu	 kościołów,	 które	
już	od	dawna	 funkcjonują	 jako	obiekty	 sakralne.	
Dlaczego	zatem	nie	święcono	 ich	po	ukończeniu	
budowy?	Przyczyn	jest	kilka,	ale	wśród	nich	naj-
poważniejszym	powodem	niepoświęcenia	budyn-
ków	 była	 sytuacja	 społeczno-polityczna.	Władze	
komunistyczne	utrudniały	rozwój	sieci	parafialnej.	
Wtedy	 budowano	 kościoły	 i	 nadawano	 im	 statut	
ośrodka	duszpasterskiego.	W	 rzeczywistości	peł-
nił	on	wszystkie	zadania	przynależne	parafii.	Wła-
dza	kościelna	nie	chcąc	rozdrażniać	władzy	świec-
kiej	 częstokroć	„zadawalała	 się”	 samym	powsta-
niem	 nowego	 ośrodka	 duszpasterskiego	 (parafii)	
i	poprzestawała	na	wzniesieniu	budynku.	Zawsze	
bowiem	mogły	wystąpić	wrogie	działania	komu-
nistów	 czyhających	 na	 okoliczności	 sprzyjające	
nasileniu	konfliktu.	Dziś	gdy	sytuacja	 jakoby	się	
zmieniła,	nadrabiamy	zaległości.

	 Ks.	 kan.	Eugeniusz	Raubo	 proboszcz	 pa-
rafii	 pw.	 św.	 Brata	Alberta	 zaprasza	 parafian	 ki-
cińskich	 do	 udziału	 w	 uroczystości	 poświęcenia	
kościoła.

	 	 	 ks.	Andrzej	Magdziarz

Kościół pw. Świętego Brata Alberta                          fot.G.Z.

				Nagrodę	za	prawidłowe	rozwiązanie	zadania	
z	kwietniowego	wydania	„Naszego	Patrona”	
wylosował	Szymon	Kotliński.	Gratulujemy!!!
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Pielgrzymka na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII
Moje spotkanie z Bogiem i Jego Posłańcami

Dnia	22.04.2014	r.	wyruszyłam	na	długo	ocze-
kiwaną	 pielgrzymkę	 do	 Rzymu	 na	 kanonizację	
wielkich	postaci	Kościoła	-	bł.	Jana	Pawła	II	i	bł.	
Jana	XXIII.	Autokar	wypełniony	był	do	ostatnie-
go	miejsca.	Organizator	-	pani	Krystyna	Mandziak	
przygotowała	dla	nas	bogaty	program	nawiedzenia	
wielu	kościołów	i	sanktuariów,	w	którym	kulmina-
cyjnym	punktem	było	uczestnictwo	w	kanonizacji	
błogosławionych	 papieży	 w	 Watykanie.	 Opiekę	
duchową	 oraz	 czuwanie	 nad	 przebiegiem	 i	 piel-
grzymkowym	 charakterem	 wyjazdu	 sprawował	
nasz	proboszcz	-	ks.	kanonik	Andrzej	Magdziarz.

Przejazd	 przez	 Czechy	 i	Austrię	 upłynął	 na	
oglądaniu	 filmów	 o	 Janie	 Pawle	 II	 i	 miejscach	
zaplanowanych	 do	 zwiedze-
nia.	Towarzyszyły	nam	piękne	
widoki,	 a	 atmosfera	 modlitwy	
i	 śpiewy	 potęgowały	 odbiór	
piękna	 krajobrazów,	 widzia-
nych	 z	 okien	 autokaru.	 Przy-
stanki	 w	 drodze	 do	 Rzymu	
obejmowały	zwiedzanie	obiek-
tów	 architektury	 sakralnej:	
m.in.	 w	 Czechach	 -	 opactwa	
ojców	 Norbertanów	 w	 Żeliv,	
w	Austrii	-	opactwa	św.	Floria-
na	 i	klasztoru	ojców	Francisz-
kanów,	 a	 we	 Włoszech	 -	 od-
poczynek	 nad	 Jeziorem	Garda	
w	 połączeniu	 ze	 zwiedzaniem	
kościołów	 oraz	 w	 Civitavec-
chia	 -	 sanktuarium	Matki	 Bo-
żej	płaczącej	krwawymi	łzami.	

Wszystkie	te	miejsca	warte	były	poznania	w	dro-
dze	do	Watykanu.	

Codzienna	Msza	Święta,	odprawiana	przez	ks.	
Andrzeja	w	różnych	kościołach,	a	nawet	w	hotelu,	
stanowiła	dla	mnie	centralny	punkt	każdego	dnia.	
Była	 ona	 niezbędnym	 pokarmem	 dla	 duszy,	 bez	
którego	 wyjazd	 nie	 miałby	 dla	 mnie	 charakteru	
pielgrzymki.	 Odmawiane	 podczas	 przejazdu	 ró-
żaniec	i	koronka	do	Miłosierdzia	Bożego	łączyły	
w	 autokarze	 wszystkich	 pielgrzymów.	 Ogromne	
znaczenie	miały	też	konferencje	o	tematyce	doty-
czącej	pobożności	ludowej,	prowadzone	przez	ks.	
Andrzeja.	Szczególnie	zapadła	mi	w	serce	nauka	
o	 aniołach,	 ponieważ	 doznaję	 codziennie	 szcze-
gólnej	 pomocy	 mojego	 Anioła	 Stróża.	 Ksiądz	
kanonik	 zwrócił	 też	 uwagę,	 za	 Janem	 Pawłem	
II,	 na	 ogromne	 znaczenie	modlitwy	 różańcowej.	
Pozostawiona	przez	 samą	Matkę	Bożą	spuścizna	
Maryjnego	stylu	życia	staje	się	dla	mnie	z	dnia	na	
dzień	 bliższa,	 stanowiąc	 kontynuację	 powołania	
mnie	 do	 odgrywania	 roli	 Matki	 Bożej	 w	 kiciń-
skich	Misteriach	Męki	Pańskiej.

Popołudnie	 czwartego	 dnia	 pielgrzymki	 (25	
kwietnia)	to	wjazd	do	Rzymu.	Przyspieszone	bicie	
serca.	Ogromnego	pragnienia	nawiedzenia	grobu	
Jana	Pawła	II	i	zwiedzenia	watykańskiej	bazyliki	
Świętego	Piotra	nie	udało	się	zrealizować	z	powo-

du	 przygotowań	 do	 uroczystości	 kanonizacyjnej.	
Poczucie	 smutku	 i	 rozżalenia	 przypomniało	 mi	
o	 pokornym	 godzeniu	 się	 z	 wolą	 Bożą	 i	 otwar-
ciu	na	działanie	Ducha	Świętego	w	moim	sercu,	
bez	szczególnego	oczekiwania	na	doznania	emo-

cjonalne,	 towarzyszące	 zwiedzaniu	 uświęconych	
miejsc.	 Na	 placu	 św.	 Piotra	 przemieszczały	 się	
tłumy	 ludzi.	 Odzwierciedleniem	 wdzięczności	
Panu	Bogu	za	ogrom	Jego	miłości	jest	piękna	mo-
numentalna	architektura	bazyliki	i	budynków	ota-
czających	plac.	Tego	dnia	do	hotelu	w	Latinie,	60	
km	od	Rzymu,	dotarliśmy	w	późnych	godzinach	
wieczornych.	Kolejny	dzień	w	Rzymie	był	pełen	
wrażeń	podczas	 zwiedzania	m.in.	 bazylik:	Świę-
tego	 Pawła	 za	 Murami,	 Santa	 Maria	 Maggiore,	
Świętego	Jana	na	Lateranie,	kościoła	Matki	Bożej	
Nieustającej	Pomocy	oraz	Koloseum.	

Wreszcie	nadszedł	oczekiwany	moment	piel-
grzymki	 -	 26.04.2014	 roku,	 go-
dzina	 23.00.	 Wyruszyliśmy	 au-
tokarem	 z	 hotelu	 w	 Latina	 do	
Watykanu	 na	 wielką	 uroczystość	
kanonizacyjną.	 Dotarliśmy	 na	
przedmieścia	 Rzymu	 i	 dalej	 me-
trem	 przejechaliśmy	 w	 okolice	
placu	 św.	 Piotra.	 Przed	 godziną	
1.00	 staliśmy	 już	 w	 tłumie	 piel-
grzymów	 na	 Via	 della	 Concilia-
zione	w	modlitewnym	oczekiwa-
niu	 na	 otwarcie	 bram	Watykanu.	
Zmęczenie	 dawało	 mi	 się	 we	
znaki	 niemiłosiernie.	 Jednak	pra-
gnienie	 głębokiego	 przeżycia	 Li-

turgii	Świętej	i	czynnego	w	niej	uczestnictwa	mo-
tywowało	mnie	do	walki	z	sennością.	Trwanie	we	
wspólnocie	 podczas	 Eucharystii	 potęgowało	 we	
mnie	poczucie	 silnej	przynależności	do	Kościoła.	
Świadomość,	że	ukochany	papież	Jan	Paweł	II	zo-
stanie	 ogłoszony	 świętym	 powodowała	 w	 moim	
sercu	ogromną	 radość.	Cierpienie	papieża	Polaka	
przybliżyło	ludzkości	przekonanie	o	niewyczerpa-
nym	Miłosierdziu	Bożym.	Osobiste	 uczestnictwo	
w	tym	wydarzeniu	 traktuję	 jako	zobowiązanie	do	
dawania	 świadectwa	 wiary	 w	moim	 środowisku.	
Jestem	wdzięczna	Panu	Bogu	za	natchnienie,	silne	
pragnienie	i	umożliwienie	mi	wyjazdu.	Dzień	ka-
nonizacji	(27.04.2014	roku)	pozostanie	na	zawsze	
w	mojej	pamięci.

Nieuchronnie	 nadszedł	 czas	 wyjazdu	 z	 Rzy-
mu.	Czekały	na	nas	jeszcze	liczne	miejsca	do	zwie-
dzenia.	W	Pompejach	-	sanktuarium	Matki	Bożej	
Różańca	 Świętego	 i	 wykopaliska.	 Dalej	 przejazd	
serpentynami	 do	Mont	 Sant’Angelo,	malowniczo	
położonej	miejscowości	w	górach,	na	spotkanie	ze	
św.	Michałem	Archaniołem	w	przepięknej	grocie.	
Poznałam	historię	jego	objawień	i	powstania	gro-
ty.	To	spotkanie	umocniło	we	mnie	wiarę	w	opie-
kę	zarówno	św.	Michała	Archanioła,	jak	i	mojego	
Anioła	Stróża.	

W	 San	 Giovanni	 Rotondo	 przeżyłam	 bardzo	
głęboko	współuczestniczenie	ojca	Pio	w	bólu	 Je-
zusa	Chrystusa.	Cierpiąca	twarz	umęczonego	Pana	
na	krzyżu,	przy	którym	ojciec	Pio	otrzymał	święte	
stygmaty,	na	zawsze	pozostanie	w	moim	sercu.	Ten	
święty	franciszkanin	oddał	się	bezgranicznej	służ-
bie	 Bogu	 i	 człowiekowi.	 Przez	 spowiedzi	 święte	
i	 sprawowane	Eucharystie	powodował	przemianę	
niezliczonej	liczby	ludzkich	serc.	

Alpy z okien autokaru

Na placu Świętego Piotra

W dzień kanonizacji JPII i JXXIII

Przed nową bazyliką w San Giovanni Rotondo
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Kolejny	 przystanek	 na	 trasie	 pielgrzymki	
to	 Lanciano	 -	 miejsce	 cudu	 eucharystycznego,	
przemiany	chleba	we	fragment	mięśnia	sercowe-
go,	a	wina	w	krople	krwi.	Przeprowadzone	bada-
nia	 potwierdziły	 zgodność	 grupy	 krwi	 powstałej	
w	wyniku	tego	cudu	z	grupą	krwi	pozostawionej	
przez	Jezusa	na	całunie	turyńskim.

Wenecja,	miasto	połączone	licznymi	kanałami	
zachwyciło	mnie	kolejny	raz	swym	pięknem.	Po-
wrót	do	Polski	przez	Austrię	i	Czechy	upłynął	mi	
w	tęsknocie	za	tym,	co	przeminęło,	lecz	w	nadziei	
i	ufności	w	Boże	plany,	dotyczące	kolejnych	dni	
danych	mi	do	przeżycia	w	tej	ziemskiej	wędrówce.

Tych	12	dni	spędzonych	we	wspólnocie	przy-

bliżyło	mnie	do	Boga	i	przypomniało	o	konieczno-
ści	dobrych	wzajemnych	ludzkich	relacji,	opartych	
na	miłości	bliźniego.	Słowa	i	czyny	dokonywane	
w	 imię	miłości	 to	pragnienie	dobra	dla	drugiego	
człowieka.	Były	 to	prawdziwe	rekolekcje	w	dro-
dze,	które	-	jak	ufam	-	zaowocują	w	moim	dalszym	
życiu.

Nawiedzanie	 świętych	 miejsc	 przybliża	 do	
Pana	i	otwiera	serce	na	doświadczenie	Bożej	obec-
ności.	 Pielgrzymując,	 dajemy	 świadectwo	 wiary	
i	 zachęcamy	 innych	 do	 osobistego	 uczestnictwa	
w	kolejnych	pielgrzymkach.

Magdalena Orczyńska
fot. M.O.

Dziękujemy!!!

We	 wtorek,	 20	 maja	 odbyło	 się	 parafialne	
dziękczynienie	za	kanonizację	św.	Jana	Pawła	II.	
Niezwykła	postać	świętego	-	papieża	-	Polaka	jest	
ciągle	żywa	w	naszej	pamięci.	W	jakimś	stopniu	
żyjemy	wciąż	jego	pontyfikatem,	pielgrzymkami,	
nauczaniem.	 Wszyscy	 dorośli	 mieli	 szczęście	
towarzyszyć	mu	w	jego	służbie	Kościołowi	i	całej	

ludzkości.	Po	odejściu	 św.	 Jana	Pawła	do	Domu	
Ojca	 jesteśmy	 świadkami	 jego	 wyniesienia	 na	
ołtarze,	 najpierw	 jako	 błogosławionego,	 teraz	
jako	 świętego,	 kiedy	 to	 osiągnął	 pełnię	 chwały	
w	 Zmartwychwstałym	 Jezusie	 w	 Królestwie	
Niebieskim.	 Trudno	 nie	 odczuwać	 radości	
i	wielkiej	wdzięczności	Bogu	 za	 te	 cuda	 i	 łaski,	
płynące	za	jego	przyczyną.

Prowadzeni	 pragnieniem	 serca,	 wierni	
wszystkich	 parafii	 Kościoła	 Katolickiego	 naszej	
Ojczyzny	udawali	się	do	Rzymu,	gdzie	27	kwietnia	
odbyła	się	uroczysta	kanonizacja	bł.	papieża	Jana	
XXIII	oraz	najbliższego	naszym	sercom	bł.	 Jana	
Pawła	 II.	 Z	 naszej	 parafii	 udała	 się	 tam	 grupa	
niespełna	20	osób,	którzy	w	ramach	pielgrzymki	

autokarowej	 uczestniczyli	 w	 tym	 wydarzeniu.	
Niektórzy	 z	 nich,	 zaraz	 po	 powrocie	 z	 Włoch	
wzięli	 udział	 w	 krajowych	 uroczystościach	
dziękczynnych	 4	 maja	 w	 Gnieźnie.	 Przyszedł	
także	czas	i	na	nasze	parafialne	dziękczynienie.

Tak	w	Rzymie,	jak	i	w	Gnieźnie	oraz	Kicinie,	
centralnym	elementem	była	uroczysta	Eucharystia.	
Wieczerza	 paschalna,	 której	 powtórzeniem	

jest	 Msza	 św.	 była	 ucztą	 miłości	 naszego	 Pana,	
najważniejszym	 wydarzeniem	 w	 Jego	 ziemskim	
życiu.	W	nauczaniu	Kościoła	oraz	w	pismach	wielu	
świętych	i	objawieniach	wierni	są	stale	wzywani	do	
godnego	i	gorliwego	udział	w	Eucharystii.	W	niej	
zawsze	jednoczymy	się	z	Chrystusem	bardziej	niż	
w	jakiejkolwiek	innej	modlitwie	i	dlatego	niemal	
każdą	 swą	 radość	 Kościół	 przeżywa	 sprawując	
Eucharystię.	

Podczas	 Mszy	 św.	 20	 maja	 w	 przebieg	
liturgii	 szczególnie	 angażowały	 się	 osoby,	 które	
niejednokrotnie	 stawały	 się	 przedmiotem	 troski	
św.	 Jana	 Pawła	 II	 oraz	 te,	 którym	 dane	 było	
wyjątkowo	głębokie	przeżywanie	jego	pontyfikatu	
i	 pielgrzymek.	 Czytania	 zostały	 odczytane	
przez	młodzież,	 którą	 św.	 Jan	 Paweł	 II	 nazywał	
przyszłością	 i	 nadzieją	 Kościoła.	 To	 dla	 niej	
rozpoczął	 on	 organizowanie	 Światowych	 Dni	
Młodzieży.	Dary	ofiarne	były	niesione	w	procesji	
przez	 uczestników	 parafialnych	 pielgrzymek	 na	

czele	z	p.	Krystyną	Mandziak,	organizatorką	wielu	
wyjazdów.	W	homilii	proboszcz	ks.	kan.	Andrzej	
Magdziarz	 podkreślał,	 jak	 wielkim	 darem	 dla	
Kościoła	Powszechnego	przełomu	II	i	III	tysiąclecia	
był	 i	 pozostaje	 św.	 Jan	 Paweł	 II.	 Szczególna	
radość	wypełniać	zaś	powinna	serca	Polaków,	bo	
pod	koniec	okresu	 tzw.	 realnego	socjalizmu	 jego	
osoba	była	światłem	na	polskim	horyzoncie,	naszą	

dumą	na	 świecie	oraz	orędownikiem	u	Boga,	bo	
wszyscy	widzieliśmy	jak	wielką	miłością	pałał	św.	
Jan	 Paweł	 II	 do	 swojej	 Ojczyzny,	 jak	 uczył	 nas	
szacunku	do	naszej	historii,	tradycji	i	wiary	ojców.	
Nauczanie	św.	Jana	Pawła	II,	które	posiada	walory	
ponadczasowe	powinno	pozostawać	przedmiotem	
naszej	pamięci	i	refleksji.	

Pod	 koniec	 Mszy	 św.	 ksiądz	 proboszcz	
złożył	 podziękowanie	 uczestnikom	 wyjazdów	
pielgrzymkowych	 za	 pontyfikatu	 wielkiego	
Jana	 Pawła	 II	 oraz	 tych	 ostatnich	 związanych	
już	 z	 beatyfikacją	 i	 kanonizacją	 naszego	 rodaka.	
Szczególnie	 podkreślono	 zaangażowanie	 p.	
Krystyny	Mandziak,	która	umożliwiła	wielu	z	nas	
przeżywanie	tych	chwil	w	miejscach	tak	odległych	
od	Kicina.	

	 	 	 	 Witold	Tyborowski
	 	 	 	 	 						fot.	G.Z.
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Wyjazd do Gniezna.
Udział w ogólnopolskim dziękczynieniu 

za kanonizację papieży

W	dniu	4	maja	w	Gnieźnie	miała	miejsce	Msza	
św.	 dziękczynna	 za	 kanonizację	 papieży	 Jana	
XXIII	i	Jana	Pawła	II	połączona	z	uroczystościami	
odpustowymi	 ku	 czci	 św.	 Wojciecha,	 głównego	
patrona	Polski.	

W	 uroczystościach	 uczestniczyły	 też	 osoby	
z	 naszej	 parafii	 wraz	 z	 księdzem	 proboszczem.	
Wyjazd	do	Gniezna	 zorganizowała	 sołtys	Kicina	
-	 pani	 Helena,	 zapewniając	 wspólny	 przejazd	
busem.	 Nasza	 parafia	 dzięki	 obecności	 swoich	
przedstawicieli	przyłączyła	się	do	ogólnopolskiego	
dziękczynienia.	Wśród	uczestników	wyjazdu	były	
osoby,	 które	 dopiero	 wróciły	 z	 pielgrzymki	 do	
Rzymu	na	kanonizację	Jana	XXIII	i	Jana	Pawła	II.	

My,	 Polacy	 ze	 szczególnie	 wielką	
wdzięcznością	 dziękujemy	 Panu	 Bogu	 za	 dar	
kanonizacji	 papieża	 Polaka	 -	 Jana	 Pawła	 II.	
W	 naszej	 pamięci	 mamy	 niedawną	 beatyfikację	
i	Mszę	św.	dziękczynną	za	ogłoszenie	Jana	Pawła	
II	 błogosławionym,	 w	 której	 uczestniczyliśmy	
na	placu	przed	poznańską	katedrą.	Natomiast	już	
po	 trzech	 latach	dziękujemy	Bogu	 za	ogłoszenie	
świętym	 tego,	 który	 był	 świadkiem	 Chrystusa	
w	 naszych	 czasach,	 kiedy	 mieliśmy	 możliwość	
spotykania	 się	 z	 Janem	 Pawłem	 II	 podczas	
jego	 pielgrzymek	 do	 Polski,	 podczas	 naszych	
wyjazdów	do	Rzymu	i	uczestnictwa	w	audiencjach	
generalnych	na	placu	św.	Piotra	w	Watykanie	oraz	
na	audiencjach	prywatnych.	Ten	Święty	żył	wśród	
nas,	w	naszej	codzienności,	dając	nam	świadectwo	
wiary	swoim	życiem.	

Uroczystości	 w	 Gnieźnie	 rozpoczęły	 się	
o	godz.	9.15	procesją	sprzed	kościoła	św.	Michała	

Archanioła,	 w	 której	 niesione	 były	 relikwie	 św.	
Wojciecha.	 Śpiewając	 litanię	 do	 wszystkich	
świętych	 wierni	 przeszli	 na	 plac	 św.	 Wojciecha	
u	 podnóża	 katedry,	 gdzie	 sprawowana	 była	
Eucharystia.

Mszy	św.	odpustowej	przewodniczył	prymas	
Polski	 abp	 Józef	 Kowalczyk.	 Homilię	 wygłosił	
metropolita	 krakowski	 kardynał	 Stanisław	
Dziwisz.	 W	 koncelebrze	 uczestniczyło	 wielu	
biskupów,	 arcybiskupów	 i	 księży,	 a	 wśród	 nich	
ksiądz	proboszcz	Andrzej	Magdziarz.	Obecny	był	
metropolita	poznański,	a	zarazem	przewodniczący	
Konferencji	Episkopatu	Polski	ks.	 abp	Stanisław	
Gądecki,	 którego	 mogliśmy	 zobaczyć	 z	 bliska	
gdy	 przechodził	 obok	 naszej	 grupy	 oczekującej	
przy	kościele	św.	Michała	Archanioła	na	wyjście	
procesji.	 W	 uroczystościach	 udział	 wziął	 także	
nuncjusz	 apostolski	 w	 Polsce	 abp	 Celestino	
Migliore,	który	pod	koniec	uroczystości	dokonał	
nałożenia	krzyży	misyjnych	czterdziestu	osobom	
-	 świeckim	 i	 duchownym	 podejmującym	 misję	
w	różnych	częściach	świata.	

Po	 Mszy	 św.	 my	 pielgrzymi	 kicińscy	 wraz	
z	księdzem	proboszczem	udaliśmy	się	do	katedry,	
gdzie	 odwiedziliśmy	 kaplicę	 upamiętniającą	
Świętego	Jana	Pawła	II.	Przed	rozpoczęciem	Mszy	
św.	 kaplica	 została	 poświęcona	 przez	 prymasa	
Józefa	 Kowalczyka	 i	 kardynała	 Stanisława	
Dziwisza.

Święty	 Jan	 Paweł	 II	 zawsze	 szczególną	
uwagę	kierował	na	rodzinę,	zatem	polecajmy	mu	
w	modlitwach	nasze	rodziny.	

Maria	Hanna	Bobak

Gniezno - Msza św. dziękczynna za kanonizację papieży  
                                    fot. M.O.

       Kaplica katedralna poświęcona  św. Janowi    
       Pawłowi II 

Psalmy sarmackie 
w drewnianych kościółkach

Z	 okazji	 440.	 rocznicy	 pożegnania	 Jana	
Kochanowskiego	z	kicińską	parafią,	kościół	pw.	św.	
Józefa	oraz	wierzenicki	kościół	pw.	św.	Mikołaja	
rozbrzmiały	 muzyką	 jego	 czasów	 oraz	 słowami	
psalmów	w	jego	nieśmiertelnym	przekładzie.

18	 maja,	 w	 niedzielny	 majowy	 wieczór	
przenieśliśmy	 się	 w	 epokę	 polskiego	 Złotego	
Wieku.	 Myślę,	 że	 my,	 Polacy,	 wiedząc	 co	 to	
niewola	i	niedola,	znając	i	nosząc	w	sercu	tragiczne	
losy	 naszego	 narodu,	 powinniśmy	 wspominać	
również	te	czasy,	kiedy	w	Rzeczypospolitej	działo	
się	 naprawdę	 dobrze,	
a	Sarmacja	była	europejską	
potęgą	 -	 	 polityczną,	
ekonomiczną,	 kulturalną.	
Mieszkańcy	Kicina	powinni	
być	 dodatkowo	 dumni	 ze	
szczególnej	 relacji,	 jaka	
wiąże	 ich	 z	 największym	
mistrzem	 sztuki	 słowa	
tamtych	 czasów	 -	 Janem	
Kochanowskim.	 450	 lat	
temu	 król	 uhonorował	
młodego,	 ale	 już	 sławnego	 i	 zasłużonego	
poetę	 z	 Czarnolasu,	 mianując	 go	 prepozytem	
katedralnym	w	 Poznaniu.	 Ten	 zaszczyt	 oznaczał	
obowiązek	 godnego	 reprezentowania	 kapituły,	
sprawowania	 pewnych	 czynności	 liturgicznych	
(Kochanowski	 przyjął	 cztery	 niższe	 święcenia	
i	wyglądało	na	to,	że	wstąpi	na	drogę	kapłaństwa)	
oraz	 gospodarzenie	 dziedziną	 złożoną	 z	 kilku	
parafii	 rozrzuconych	po	Wielkopolsce,	 z	 których	
pobierał	 korzyści	 majątkowe.	 A	 perłą	 tej	
dziedziny	był	właśnie	Kicin.	Przez	10	lat,	podczas	
których	Jan	Kochanowski	był	związany	z	parafią	
w	Kicinie,	zajmował	się	on	przekładem	„Psałterza	
Dawidowego”,	 diamentu	 polskiej	 poezji,	 który	
z	 okazji	 wspomnianej	 rocznicy	 zabrzmiał	
w	 Kicinie.	 Gdyby	 Kochanowski	 podczas	 tego	
dziesięciolecia	 musiał	 myśleć	 jak	 powiązać	
koniec	 z	 końcem,	 być	może	 zająłby	 się	 bardziej	
„komercyjną”	 twórczością,	 a	 tak	 -	 kicińska	
dziesięcina	 zapewniała	 mu	 chleb	 powszedni,	
podczas	gdy	spod	jego	pióra	wychodziło	arcydzieło	
na	chwałę	Bożą!

Psalmy	 to	 przede	 wszystkim	 pieśni:	
chwały,	 dziękczynienia,	 uwielbienia	 Pana	 Boga.	

Kochanowski	 był	 tego	 świadomy	 -	 jego	 rymy,	
ich	 zgrabność,	 rytmiczność,	 błyskotliwość	 aż	
się	 proszą,	 żeby	 je	 wyśpiewać.	 Najwidoczniej	
czując	to	również	w	ten	sposób,	poprosił	muzyka	
kapeli	królewskiej	-	Mikołaja	Gomółkę	o	muzykę	
do	 Księgi	 Psalmów.	 Gomółka	 zabrał	 się	 do	
sprawy	 poważnie,	 a	 wynik	 jego	 pracy	 okazał	
się	 nadzwyczajny.	 W	 zaledwie	 kilka	 miesięcy	
napisał	czterogłosowe	opracowanie	muzyczne	do	
wszystkich	150	psalmów,	i	to	w	sposób	błyskotliwy,	
a	 wiele	 z	 tych	 utworów	 to	 do	 dziś	 prawdziwe	
„hity”.	W	tamtych	czasach	z	pewnością	były	nimi	
na	jeszcze	większą	skalę.

Z	 dedykacji	 jasno	 widać,	 że	 Gomółce	 nie	
przyświecało	 	 pragnienie,	
żeby	 skomponować	 dzieło	
skomplikowane,	 pokręcone	
i	kunsztowne,	lecz	proste	i	ładne,	
które	powszechnie	śpiewać	będą	
mogli	 „prości	 śmiertelnicy”.	
Na	 koncercie	 wykonywaliśmy	
właśnie	 psalmy	 Gomółki	
w	popularny	w	tamtych	czasach	
sposób:	 zamiast	 czterech	 osób	
śpiewających	czterema	głosami,	
jednej	 wokalistce	 -	 Annie	

Alexandrowicz	 akompaniował	 zespół	 realizujący	
na	instrumentach	pozostałe	trzy	głosy.

A	instrumenty,	którymi	posługiwał	się	zespół	
były	 niecodzienne.	 Antonina	 Weber	 zagrała	 na	
violi	 da	 gamba	 –	 starodawnym	 instrumencie	
smyczkowym,	trzymanym	na	kolanach	lub	między	
kolanami	 („da	 gamba”	 –	 kolanowa),	 o	 pięknym,	
szlachetnym	brzmieniu,	 uważanym	za	najbliższy	
brzmieniu	 ludzkiego	 głosu.	Agnieszka	 Grzeczka	
grała	na	średniowiecznym	instrumencie	o	nazwie	
r’ba.	 Jest	 on	 nieduży,	 wyżłobiony	 w	 jednym	
kawałku	drewna,	na	który	naciągnięta	 jest	skóra,	
decydująca	 o	 silnym,	 intensywnym	 brzmieniu.	
Naciąga	się	na	nim	tylko	dwie	struny,	które	pociera	
się	 krótkim	 smyczkiem.	 To	 piękny	 instrument,	
mały,	ale	bardzo	bogato	zdobiony	różnokolorowym	
drewnem	–	naprawdę	przykuwa	wzrok!	Trzecim,	
również	 smyczkowym	 instrumentem	 była	
renesansowa	 fidel,	 na	 której	 grała	 Katarzyna	
Kmieciak.	 To	 najpopularniejszy	 smyczkowy	
instrument	tamtych	czasów,	z	wyglądu	najbardziej	
przypomina	skrzypce	wyposażone	w	dodatkową,	
piątą	 strunę.	 A	 skoro	 intrumenty	 historyczne,	
to	 i	struny	historyczne	–	nie	z	żyłki,	nie	z	drutu,	
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tylko	z	prawdziwych,	specjalnie	spreparowanych	
baranich	jelit!

Uwagę	słuchaczy	przyciągała	lutnia	–	najważ-
niejszy	sarmacki	 instrument	z	charakterystycznie	
wypukłym	pudłem	rezonansowym	w	kształcie	po-
łówki	migdała,	ze	„złamaną”	pod	kątem	prostym	
do	tyłu	główką	i	trzynastoma	strunami	[od	redak-
cji:	podczas	koncertu	na	lutni	zagrał	Jan	Kiernic-
ki].	Sarmaccy	lutniści	znani	byli	w	całej	Europie:	
Wojciech	Długoraj,	Jakub	Polak,	Diomedes	Cato	
–	żyjący	i	grający	na	stałe	w	Rzeczypospolitej	we-
necjanin.	Ich	utwory	na	lutnię	solo:	taniec	Favori-
to,	preludium	i	fantazje	rozbrzmiały	w	ten	majowy	
wieczór	 obok	 gomółkowych	 psalmów	 i	 renesan-

sowych	tańców.
Mimo,	iż	nie	ma	dowodu	na	to,	że	Jan	Kocha-

nowski	 przyjechał	 kiedykolwiek	do	Poznania,	 to	
jednocześnie	nie	ma	podstaw	żeby	uważać,	że	to	
się	nie	zdarzyło.	A	jeśli	był	w	Poznaniu,	to	bardzo	
prawdopodobne,	 że	 odwiedził	 też	 Kicin	 -	 swoją	
dziedzinę.	 Jeśli	 zaś	 nawet	 do	 tego	nigdy	nie	 do-
szło,	to	z	niemniejszą	radością	przyszło	nam	grać	
i	 śpiewać	 jego	psalmy,	przez	co	echo	 jego	głosu	
i	cień	jego	pióra	były	mocno	odczuwalne,	pomimo	
ponad	czterech	wieków,	które	nas	dzielą.	Z	 jego	
perspektywy	to	pewnie	zupełnie	niedługo.

Jan	Kiernicki

Diecezjalny Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła

	 W	sobotnie	przedpołudnie	10	maja	w	Poznaniu	obchodzony	był	Diecezjalny	Dzień	Wspólnoty	
Domowego	Kościoła.	Spotkanie	członków	tej	wspólnoty	miało	miejsce	w	kościele	pw.	św.	Karola	Bo-
romeusza	na	Winogradach.	Kościół	ten	został	wybudowany	jako	wotum	
wdzięczności	 diecezji	 poznańskiej	 za	 pontyfikat	 papieża	 Jana	 Pawła	 II	
(Karol	Boromeusz	był	patronem	Ojca	Świętego).	Także	głównym	moty-
wem	tego	naszego	Dnia	Wspólnoty	było	wyrażenie	wdzięczności	za	dar,	
jakim	był	 Jan	Paweł	 II	 dla	 całego	Kościoła	 i	 dla	Kościoła	Domowego,	
który	jako	część	Ruchu	Światło-Życie,	był	mu	zawsze	bardzo	bliski.
	 Dzień	Wspólnoty	 rozpoczął	 się	 uroczystą	Mszą	 Świętą	 sprawo-
waną	przez	czterech	kapłanów	-	moderatorów	Ruchu	Światło-Życie.	Na-
stępnie	miała	miejsce	prezentacja	multimedialna,	składająca	się	z	trzech	
części.	 Pierwsza	 część	 odnosiła	 się	 do	 słów:	 „Jan	 Paweł	 II	 a	 rodzina”	
i	przypomniała	myśli	papieża	na	ten	temat,	fragmenty	jego	przemówień	
oraz	zdjęcia.	Niektóre	obrazy,	mimo	że	wiele	razy	widziane,	zawsze	oglą-
da	się	ze	wzruszeniem.	Część	druga	przybliżyła	ideę	Krucjaty	Wyzwolenia	Człowieka,	polegającą	na	
całkowitym	wyrzeczeniu	 się	 alkoholu	 i	 innych	 uzależnień,	w	 celu	 osiągnięcia	 prawdziwej	wolności	
oraz	wynagrodzenia	za	grzechy	pijaństwa,	z	motywacją	miłości	Boga	i	bliźniego.	Ostatnia	prezentacja	
dotyczyła	Ruchu	Światło-Życie,	okoliczności	 jego	powstania,	 a	 także	wpływu	 jaki	na	ów	 ruch	miał	

przyszły	papież	i	jego	przyjaźń	z	założy-
cielem	 „oazy”,	 księdzem	 Franciszkiem	
Blachnickim.	Wielu	uczestników	naszego	
spotkania	osobiście	uczestniczyło	w	pre-
zentowanych	 wydarzeniach,	 mieliśmy	
zatem	okazję	wysłuchać	ich	wspomnień.	
W	 tym	 czasie	 dzieci	 miały	 zapewnioną	
opiekę	i	zabawę.
	 Kolejnym	punktem	programu	było	
nabożeństwo,	a	na	zakończenie	spotkania	
„agapa”	-	słodki	poczęstunek.

Anna	Tomaszewska

Warto przeczytać

Bartolo	Longo.	Od	kapłana	 szatana	do	Apo-
stoła	Różańca”.	Ta	książka,	będąca	biografią,	opo-
wiada	o	powołaniu	do	służby	Panu	Bogu.	Barto-
lo	 Longo	 (1841-1926)	 -	 człowiek	wykształcony,	
prawnik,	mimo	wstąpienia	do	sekty,	udziału	w	se-
ansach	spirytystycznych,	wciąż	odczuwa	chęć	po-
znania	prawdziwego	Boga.	To	pragnienie	jest	
tak	silne,	że	Bóg	nie	pozostawia	go	same-
go.	 Na	 drodze	 życia	 Bartola	 pojawia	
się	wielu	prawych	 ludzi,	 przez	 co	
w	jego	sercu	budzi	się	pragnie-
nie	 pełnienia	 szczególnej	
misji.	 Jest	 nią	 rozsze-
rzanie	 modlitwy	
różańcowej.	I	tak	
mężczyzna	ten	tra-
fia	do	niewielkiej	miej-
scowości	 Pompeje	 w	 po-
bliżu	Neapolu.	Tam	z	upływem	
czasu	Bartolo,	podobnie	jak	i	wiele	
innych	 osób,	 doświadcza	 różnych	 łask	
za	 przyczyną	 Matki	 Bożej	 Różańcowej.	
Droga	do	wybudowania	świątyni	ku	Jej	czci	oraz	
m.in.	 sierocińca	 dla	 dziewcząt,	 zakładu	 wycho-
wawczego,	szkoły	 typograficznej	 i	drukarni,	wy-
magają	ogromnego	nakładu	pracy	i	kosztów.	

Gdy	Bartolo	podejmuje	owe	działania,	w	jego	
życiu	dość	widocznie	zaczyna	rozgrywać	się	wal-

ka	dobra	ze	złem.	Odczuwa	 ją	bardzo	dotkliwie,	
będąc	często	atakowanym	przez	szatana,	obecne-
go	także	w	osobach	innych	ludzi.	Aby	obrzydzić	
szlachetną	 pracę	 i	 szerzenie	 dzieł	 miłosierdzia	
przez	Bartola,	szatan	stara	się	w	typowy	dla	siebie	
sposób	 -	 poprzez	oskarżanie	 -	 zepsuć	wizerunek	
mężczyzny.	 „Pompejańskie	 dzieła	 drażniły	 tego,	
który	od	początku	nienawidzi	człowieka	i	wszel-
kich	 pobożnych	 uczynków”*.	 Mimo	 niezliczo-

nych	 pomówień	 i	 plotek,	 Bartolo	 w	 zgodzie	
z	 Kościołem,	 dzięki	 modlitwie,	 reali-

zuje	 Boże	 wezwanie.	 W	 swoim	
notatniku,	 cytowanym	 we	

wspominanej	 książ-
ce,	zapisał	m.in.:	
Co jest koniecz-
ne, aby zostać 
świętym? Tylko 
wypełnianie woli 
Boga we wszyst-
kim; Czy chcesz 

się stać doskonały 
w krótkim czasie? Módl 

się zawsze i wszędzie i z każdej 
okazji. Modlitwa jest krótką drogą do do-

skonałości.
Książka	 ta	 oprócz	 biografii	 włoskiego	 bło-

gosławionego	 -	 Bartola	 Longo,	 ukazuje	 histo-
rię	 powstania	 bazyliki	Matki	 Bożej	 Różańcowej	
w	 Pompejach,	 a	 także	 liczne	 cuda,	 które	 miały	

wówczas	 miejsce	 za	 wsta-
wiennictwem	Maryi.	Potęga	
i	 piękno	 modlitwy	 różań-
cowej	 pozostają	wciąż	 nie-
zmierzone	i	przez	ludzi	jak-
by	nadal	niedocenione.	Stąd	
książka	„Bartolo	Longo.	Od	
kapłana	szatana	do	Aposto-
ła	 Różańca”	 może	 stać	 się	
zaproszeniem	 do	 modlitwy	
różańcowej,	 bądź	 umoc-
nieniem	 w	 jej	 odmawianiu	
i	 wypełnianiu	 woli	 Bożej	
we	wszystkim.

Renata	Sobańska

*	Marek	Woś,	Bartolo Longo. 
Od kapłana szatana do Apostoła 
Różańca,	2012,	s.	197.

Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach
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