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           W tym numerze szczególnie polecamy: 

Nadeszły wakacje.
Każdy dzień stawiać będzie  
przed nami kolejne, nowe 
wyzwania. 
Podejmujmy je 
pokonując własne lęki
i słabości!
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Słowo księdza proboszcza
Bardziej słuchać Pana Boga czy Kościoła? cz. 1

Tak	 postawione	 pytanie	 niewątpliwie	 brzmi	
prowokująco.	Może	 nawet	 wydawać	 się	 błędnie	
sformułowane		albo	i	niepotrzebnie	zadane.	Odpo-
wiedź	 na	 nie	 wydaje	 się	 oczywista:	 Pana	 Boga.	
Zasadniczo	nie	widzimy	też	potrzeby	podejmowa-
nia	refleksji	nad	tak	postawionym	zagadnieniem.	

Pomimo	 tego,	 albo	 też	 ze	względu	 na	 takie	
przekonanie,	 w	 niniejszym	 artykule	 chcieliby-
śmy	podjąć	głębszą	refleksję	nad	pytaniem:	kogo	
należy	bardziej	słuchać	–	Pana	Boga	czy	Kościoła?	

W	 Ewangelii	 wg	 św.	 Łukasza	 czytamy,	 co	
m.in.	 powiedział	 Pan	 Jezus	 do	Swoich	 uczniów:	
Kto was słucha, Mnie słucha, 
a kto wami gardzi, Mną gar-
dzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi 
Tym, który Mnie posłał (10,	16).	
Wspomnijmy	 jeszcze	 słowa	
wypowiedziane	 pod	 Damasz-
kiem	przez	Chrystusa	do	prze-
śladowcy	 chrześcijan:	 Szawle, 
Szawle, dlaczego Mnie prze-
śladujesz? Kto jesteś, Panie?	
-	powiedział. A On:	Ja jestem 
Jezus, którego ty prześladu-
jesz	(Dz	9,	4-5).	Przecież	Sza-
weł	 nie	 prześladował	 samego	
Chrystusa,	 nic	 nie	 miał	 prze-
ciwko	 Niemu.	 Przeszkadzali	
mu	 „tylko”	 uczniowie	 Jezusa,	
czyli	 Kościół.	 I	 widzimy	 jak	
Pan	 Jezus	 utożsamia	 się	 ze	
Swoim	 Kościołem,	 stawiając	
znak	 równości	 między	 Sobą	
a	 wspólnotą	 Kościoła.	 Mówi,	
że	nie	można	rozdzielać	osoby	
Chrystusa	 od	 Jego	 Oblubie-
nicy,	 od	 Kościoła.	 Dlatego	
próba	 wprowadzenia	 takiego	
podziału:	 Pan	 Bóg	 i	 Kościół,	
jest	 chybiona,	 nie	 ma	 biblij-
nych	 podstaw.	 To	 tak,	 jakby-
śmy	 chcieli	 rozważać	macierzyństwo	 bez	 odnie-
sienia	 do	 dziecka,	 albo	 pojawienie	 się	 dziecka	
bez	 jakiegokolwiek	 związku	 z	 macierzyństwem.	
W	świetle	słowa	Bożego		uzasadnione	jest	zatem	
stwierdzenie,	 że	Chrystus	 	 nie	 dystansuje	 się	 od	
Kościoła,	ale	-	przeciwnie	-	utożsamia	się	z	nim.	

Święta	 siostra	Faustyna	Kowalska	w	swoim	
„Dzienniczku”	(nr	497)	zapisała	słowa,	które	skie-
rowała	do	Pana	Jezusa:	Poddaję się we wszystkim 
woli przełożonych i spowiednika, o tyle ją speł-
nię, o ile mi ją spełnić pozwolisz przez zastępcę 
Twego. O mój Jezu, trudno, ale ponad	głos, którym  
przemawiasz  do  mnie przekładam głos Kościoła, 
którym przemawiasz do mnie.	W	kilku	miejscach	
„Dzienniczka”	 apostołka	 Bożego	 miłosierdzia	
żaliła	się	Panu	Jezusowi,	że	On	stawia	ją	w	zupeł-
nie	 niezrozumiałej	 dla	 niej	 sytuacji:	 W pewnej 
chwili powiedział mi Jezus:	 Idź do matki przeło-

żonej	 i poproś, żeby ci pozwo-
liła przez siedem dni nosić wło-
siennicę i raz w nocy wstaniesz 
i przyjdziesz do kaplicy.  Odpo-
wiedziałam, że dobrze (…) więc 
poprosiłam matkę przełożoną 
i powiedziałam jej żądanie Pana 
Jezusa. Na to odpowiedziała mi 
matka, że: Nie pozwalam sio-
strze na żadne noszenie włosien-
nicy. Nic absolutnie. Jeżeli Pan 
Jezus da siostrze siły kolosa, to 
ja pozwolę na te umartwienia. 
Przeprosiłam matkę, że zabie-
ram czas i wyszłam z pokoiku.  
Wtem ujrzałam Pana Jezusa, 
który stał w drzwiach kuchni 
i powiedziałam Panu: Każesz 
mi iść prosić o te umartwienia, 
a Matka Przełożona nie chce mi 
pozwolić.  Wtem Jezus rzekł do 
mnie:	 Byłem tutaj podczas tej 
rozmowy z przełożoną i wiem 
wszystko, i nie żądam twoich 
umartwień, ale posłuszeństwa. 
Przez to oddajesz Mi wielką 
chwałę, a sobie skarbisz zasługę 
(28). Świętość	i	mądrość	siostry	
Faustyny	 polegała	 na	 prakty-

kowaniu	konkretnego	posłuszeństwa	Panu	Bogu.	
Wyrażało	 się	 ono	w	 posłuszeństwie	Kościołowi,	
przełożonym	zakonnym,	posłuszeństwie	spowied-
nikom	-	zastępcom	Chrystusa	na	ziemi.	Niejedno-
krotnie	spowiednicy	zabraniali	siostrze	Faustynie	
rozmawiać	z	Jezusem	mówiąc,	że	 to	są	"zwidy".	

Obraz namalowany w obecnosci siostry 
Faustyny, 
E. Kazimirowski, Wilno, 1934

Tym	razem	wydajemy	numer	podwójny	„Naszego	Patrona”,	a	to	z	racji	wakacji.	Na	ten	czas	nasz	
miesięcznik	staje	się	dwumiesięcznikiem.	

Podejmując	lekturę	naszego	parafialnego	pisma	na	następnej	stronie	znajdujemy	pierwszą	część	arty-
kułu,	który	stanowi	odpowiedź	na	pytanie:	„Bardziej	słuchać		Boga	czy	Kościoła?”.	W	podjętej	refleksji	
następuje	odwoływanie	się	do	Pisma	Świętego,	jak	i	do	wypowiedzi	świętych,	którzy	są	zawsze	auto-
rytetami	i	ekspertami	w	sprawach	wiary.	Nie	dlatego,	iż	wszyscy	z	nich	to	uczeni	ale	z	tego	powodu,	
że	 byli	 oni	 podatni	 na	 natchnienia	Ducha	 Świętego.	Kościół	 ostatecznie	 ogłasza	 ludzi	 świętymi	 nie	
z	tej	przyczyny,	że	okazali	się	doskonałymi	moralnie,	ale	bardziej	ze	względu	na	ich	uległość	Duchowi	
Świętemu.	Z	tego	powodu	świętych	możemy	i	powinniśmy	uznawać	za	wiarygodnych	przewodników	
w	drodze	do	Pana	Boga.	

Następne	dwa	artykuły	poruszają	bardzo	aktualne	–	w	chwili	powstawania	tego	numeru	NP	–	wyda-
rzenia	w	Polsce.	Najpierw	te	związane	z	działaniami	służb	specjalnych	w	redakcji	jednego	z	polskich	
czasopism.	Znajdziemy	w	nim	refleksję	pod	sugestywnym	tytułem	„Lekcja	historii”.	Z	kolei	w	następ-
nym	-	„Lekarska	deklaracja”	-	lekarz	uzasadnia	słuszność	postawy	obrońcy	życia	nad	postawą	relatywi-
zowania	tej	nadrzędnej	wartości.	Autor	wskazuje	na	konieczność	widzenia	w	lekarzu	nie	tylko	„posia-
dacza”	umiejętności	manualnych	w	wykonywaniu	swego	zawodu,	ale	także	człowieka	posiadającego	
sumienie.	

W	czasie	wakacji	będziemy	wędrować	po	różnych	obszarach	naszej	ojczyzny	(i	nie	 tylko).	Warto	
odwiedzić	Kodeń	z	obrazem	Matki	Bożej	Kodeńskiej.	Z	jego	pojawieniem	się	na	polskiej	ziemi	zwią-
zana	jest	niezwykła	historia,	z	którą	będziemy	mogli	zapoznać	się	w	tymże	artykule.	

Zbliżające	 się	 wspomnienie	 św.	 Krzysztofa	 wiąże	 się	 z	 błogosławieniem	 kierowców	 i	 pojazdów	
mechanicznych.	 Toteż	 zostało	 podjęte	 zagadnienie	 odnoszące	 się	 do	 praktykowania	 błogosławienia	
osób,	pokarmów,	rzeczy	i	miejsc.	Zakończenie	artykułu	„Błogosławmy,	Bogu	chwała”	mobilizuje	do	
jego	lektury:	Sens błogosławieństw leży w prośbie o uświęcenie ludzi, ich dobytku i pracy oraz w skie-
rowaniu uwagi wiernych na używanie dóbr doczesnych na większą chwałę Bożą. Warto zatem korzystać 
z tego daru, jaki dostajemy od Świętej Matki Kościoła jako pomoc w pielgrzymowaniu do nieba... 

Miesiąc	sierpień	to	okres	abstynencji	od	alkoholu.	Postawa	wstrzemięźliwości	od	napojów	alkoholo-
wych	ostatecznie	jest	i	może	być	podyktowana	miłością.	Stąd	taki	tytuł:	„Nie	pije,	bo	kocham”.	

Ile	mamy	w	Polsce	metropolii,	diecezji,	dekanatów,	parafii,	kto	określa	granice	dekanatów	i	parafii,	
a	kto	diecezji?	Informacje	na	te	pytania	Czytelnik	znajdzie	w	artykule	„Struktury	Kościoła	w	Polsce”.	
Żyjąc	na	wielkopolskiej	ziemi	kształtujemy	w	sobie	świadomość	historii	tych	ziem.	Stąd	obchodzimy	
ważne	rocznice	związane	z	brzemiennymi	wydarzeniami.	O	jednej	z	nich	 traktuje	„Rocznica	przyłą-
czenia	Wielkopolski	do	Polski”.	Następnie	obszerna	relacja	z	 tegorocznej	uroczystości	Bożego	Ciała	
w	Kicinie.	Udokumentowana	nie	 tylko	zdjęciami	ale	przede	wszystkim	zapisem	fragmentów	homilii	
i	całego	przebiegu	liturgii.	Znaczną	część	tego	numeru	NP	zajmuje	artykuł	przedstawiający	bogactwo	
Puszczy	Zielonki,	na	skraju	której	dane	nam	jest	żyć	i	cieszyć	się	jej	walorami.	W	kolejnych	materiałach	
znajdujemy	wspomnienia	z	wydarzeń	jakie	miały	miejsce	w	parafii	lub	poza	nią	ale	z	udziałem	parafian.	
I	tak	relacja	z	dziękczynnej	pielgrzymki	do	Dąbrówki	Kościelnej	rodziców	i	ich	dzieci,	które	przystąpiły	
do	Wczesnej	Komunii	Świętej.	Następnie	z	różańca	fatimskiego,	z	udziału	w	V	Archidiecezjalnej	Piel-
grzymce	Ministrantów	do	Lubasza	oraz	z	prac	wykonanych	przy	krzyżu	w	Janikowie.	

Jak	wskazał	 św.	 Jan	 Paweł	 II	w	 obecnej	 sytuacji	Najpilniejszym zadaniem jest formacja biblijna 
i liturgiczna Ludu Bożego. Bez	pogłębienia	tych	formacji słuchanie	Pisma	Świętego niczego	nie	wnosi	
w	nasze	życie,	a	udział	we	Mszy	Świętej	staje	się	nużący.	Roman	Brandstaetter	jest	autorem	książki	pt.	
„Krąg	biblijny”.	Na	tej	publikacji	wychowywały	się	już	niemal	dwa	pokolenia	Polaków	(i	nie	tylko).	
Lektura	tej	książki	pozwoli	odkryć	w	jaki	sposób	była	czytana	Biblia	w	środowisku,	z	którego	pochodził	
autor.	Również	zobaczymy	niezwykłość	Pisma	Świętego	postrzeganego	przez	człowieka	rozkochanego	
w	słowie	Bożym.	Przyjmijmy	zaproszenie	do	lektury	„Kręgu	biblijnego”.	Pozwoli	nam	to	uniknąć	wiele	
kryzysów	wiary.	„Krąg	biblijny”	stwarza	taką	okazję,	która	pozwoli	nam	wnikać	w	natchnione	słowo	
Boga	i	odkrywać	jego	mądrość	i	życiową	przydatność.	Dopiero	wówczas	będziemy	mogli	powiedzieć	
za	Brandstaetterem: Biblio, Ojczyzno moja.

Wszystkim	życzę	ubogacającej	lektury	trzymanego	numeru	„Naszego	Patrona”	i	dobrego	przeżycia	
wakacji,	urlopów,	a	tym,	którzy	nie	będą	na	wyjazdach	owoców	wykonywanej	pracy.

	 	 	 	 	 	 	 	 ks.	Andrzej	Magdziarz	
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I	 ona,	 przepraszając	 Jezusa	 za	 to,	 że	 to	 nie	 Jego	
będzie	słuchać,	była	im	posłuszna...	I	przez	to	umac-
niało	 się	 dzieło,	 które	 Chry-
stus	przez	nią	chciał	dokonać.	
A	przecież	mogła	 się	zbunto-
wać,	 mogła	 powiedzieć:	 „Do	
mnie	 mówi	 Pan	 Jezus.	 Dla-
czego	 słuchać	 mam	 jakiegoś	
księdza,	czy	przełożonej?	Oni	
są	 tylko	 Bożymi	 sługami"...	
Mogła,	ale	nigdy	nie	sprzeci-
wiła	 się	 posłuszeństwu,	 choć	
tak	 bardzo	 pragnęła	 wypeł-
nić	 tak	 wyraźnie	 określoną	
wolę	Bożą.	Dlaczego?	Z	tego	
samego	 powodu,	 z	 jakiego	
Pan	w	Swojej	pokorze	poddał	
się	 Kościołowi.	 Aby	 pełnić	
wolę	Ojca,	został	w	świętych	
sakramentach.	Niejako	poddał	
się	 dłoniom	 Swoich	 kapła-
nów.	 Większą mi	 oddajesz 
chwałę przez jeden akt posłu-
szeństwa, niżeli przez długie 
modlitwy i umartwienia (894). 
…Największe dzieła w  oczach 
Moich są bez znaczenia, jeżeli 
są samowolne; a często są 
niezgodne z wolą Moją i zasługują raczej na karę, 
a nie na nagrodę (639). …Czyń tylko to, na co otrzy-

masz pozwolenie. I dał mi Jezus poznać jak bar-
dzo nie podoba mu się dusza samowolna... (560). 

Ukoronowaniem	 tych	 wypowiedzi	
są	 słowa	 Pana	 Jezusa:	Przyszedłem 
pełnić wolę Ojca mojego. Posłuszny 
byłem rodzicom, posłuszny katom, 
posłuszny jestem kapłanom (535).	

Na	 pewno	 siostrze	 Fausty-
nie	 trudno	 było	 zachować	 postawę	
pełną	uległości	względem	Kościoła.	
Może	 przeżywała	 rozterki,	 ale	 doj-
rzałość	 w	 wierze	 okazała	 się	 na	
tyle	autentyczna,	iż	nie	popadła	ona	
w	 pyszne	 mniemanie	 o	 wyższości	
własnych	poglądów	nad	wolą	 tych,	
których	Pan	Bóg	powołał	do	kiero-
wania	swoim	ludem.	Jako	człowiek	
zdrowej	wiary	 przyjmowała	 krzyże	
i	 wszelkiego	 rodzaju	 umartwienia,	
jakie	 niosło	 za	 sobą	 posłuszeństwo	
i	to	się	Chrystusowi	podobało,	za	to	
nagradzał	 św.	 Faustynę.	 Pochwalał	
ją	 nie	 za	 samowolę,	 lecz	 pokorne	
uznanie,	że	On	działa	przez	przeło-
żonych	Kościoła,	 nawet	wtedy	 gdy	
to	wydaje	się	niemożliwe.			

ks.	Andrzej	Magdziarz	

Obraz namalowany po śmierci 
siostry Faustyny, 
A. Hyła, Kraków-Łagiewniki, 1944

Lekcja historii pisana redakcyjnym piórem

Ostatnie	wydarzenia	związane	z	wkroczeniem	
służb	 specjalnych	 do	 siedziby	 jednej	 z	 redakcji	
popularnego	dziennika	celem	pozyskania	określo-
nych	 materiałów,	 odbiły	 się	 szerokim	 echem	 nie	
tylko	w	 świecie	 dziennikarskim.	Bez	względu	 na	
to,	jakiej	redakcji	to	dotyczyło,	siłowa	próba	prze-
prowadzenia	 takiej	 operacji	 wzbudziła	 w	 cywi-
lizowanym,	 demokratycznym	 społeczeństwie	
XXI	 wieku	 uzasadnione	 opory,	 pozostawiając	 co	
najmniej	 niesmak.	 Przypomniały	 się	 najgorsze	
czasy	komunistycznej	agentury.	Starsze	pokolenie	
powinno	pamiętać	 szykany	 stosowane	 przez	wła-
dze	wobec	obywateli	-	takie	metody	były	wtedy	na	
porządku	 dziennym.	Wspomnijmy	 dla	 przykładu,	
że	19	marca	1981	 roku	doszło	do	bardzo	poważ-

nego	kryzysu	między	władzą	komunistyczną	PRL	
(dla	 młodego	 pokolenia	 wyjaśniamy	 skrót:	 Pol-
ska	 Rzeczpospolita	 Ludowa),	 a	 „Solidarnością”	
w	pierwszych	latach	działania	związku.	Wtedy	to	
Jan	Rulewski,	 znany	 działacz	 związkowy,	 został	
pobity	 przez	 ZOMO	 (Zmotoryzowane	 Odwody	
Milicji	Obywatelskiej)	na	zebraniu	Wojewódzkiej	
Rady	Narodowej	w	Bydgoszczy,	kiedy	delegacja	
NSZZ	„S”	(Niezależnego	Samorządnego	Związku	
Zawodowego	 „Solidarność”)	 i	 rolników	 doma-
gała	się	zgody	na	utworzenie	wolnych	rolniczych	
związków	 zawodowych.	 Niespodziewanie	 sesję	
rady	przerwano,	nie	dając	dojść	do	głosu	związ-
kowcom.	 Zostały	 wezwane	 oddziały	 ZOMO.	
Kilka	osób,	w	tym	Jan	Rulewski,	zostało	wypro-
szonych	 z	 obrad	 i	 w	 sąsiednim	 pomieszczeniu	
dotkliwie	 poturbowanych.	 30	 marca	 podpisano	
jednak	 „porozumienie	 warszawskie”,	 w	 którym	
władze	 wyrażały	 ubolewanie	 z	 powodu	 pobicia	

działaczy	związku	i	obiecywały	przeprowadzenie	
śledztwa	w	tej	sprawie.	Do	dnia	dzisiejszego	nie	
wyjaśniono,	kto	dokładnie	pobił	działaczy	„Soli-
darności”.	

Na	szczęście,	w	niedawnych	wydarzeniach	nie	
doszło	do	tak	tragicznych	incydentów.	Bulwerso-
wać	jednak	mogą	żądania	ujawnienia	źródeł	infor-
macji,	 kierowane	do	dziennikarzy	owej	 redakcji,	
a	argumentem	za	ich	wydaniem	ma	być	rzekomo	
zagrożone	bezpieczeństwo	państwa	 i	 destabiliza-
cja	 struktur	 państwo-
wych	 materiałami	
zawartymi	 w	 sukce-
sywnie	 ujawnianych	
dokumentach.	 Jest	 to	
przykład	 klasycznego	
„odwracania	kota	ogo-
nem”.	 Bezpośrednio	
zagrożone	 powinny	
się	 czuć	 wszystkie	
te	 osoby	 zaufania	
publicznego,	 które	
pozostają	 uwikłane	
w	różne	podejrzane	układy	polityczno-biznesowe	
i	których	kompromitujące	rozmowy,	prowadzone	
często	 wulgarnym	 językiem,	 zostały	 zarejestro-
wane.	Nie	naszą	sprawą	jest	wnikać	w	szczegóły	
techniczne	 tych	 rozmów.	 Nie	 czujemy	 się	 rów-
nież	 kompetentni	 by	 pochopnie	 wyciągać	 wnio-
ski	 z	 przekazywanych	 przez	 media	 informacji.	
Należy	 jednak	 zaznaczyć,	 że	 ślepota	 polityczna	
czy	brak	zainteresowania	sytuacją	społeczną	mogą	
być,	w	pewnym	sensie,	wyrazem	braku	obywatel-
skiej	 współodpowiedzialności	 za	 dobro	 i	 interes	
naszego	 państwa.	 Cieszyć	 może	 fakt,	 że	 forma	

działania	 interweniujących	 służb	 została	 surowo	
oceniona	 przez	 niektóre	 organa	 sprawiedliwości	
(informacje	z	20	czerwca),	a	nieco	wcześniej	pre-
mier	na	konferencji	wyraził	życzenie	jak	najszyb-
szego	upublicznienia	wszystkich	materiałów	będą-
cych	w	posiadaniu	redakcji.	Obywatel	ma	prawo	
oczekiwać	konsekwencji	działania	w	powyższym	
temacie	i	wyjaśnienia	wszystkich	zagrożeń,	jakie	
niosą	 za	 sobą	 dla	 kraju	 (ujawniane	 z	 trudem)	
układy	korupcyjne.	Nie	wiadomo	tylko,	czy	owe	

deklaracje	 składane	 na	
konferencji	 były	 pod	
wpływem	 chwilowych	
emocji,	 o	 co	 raczej	
trudno	 podejrzewać	
szefa	 rządu,	 czy	 raczej	
z	 własnych	 przekonań	
premiera,	 tak	 jak	 to	
było	w	2006	roku,	kiedy	
mówił:	 Jestem poru-
szony zawartością tych 
taśm.	Dziękuję dzienni-
karzom za wspieranie 

demokracji poprzez	ujawnienie kompromitującego 
przypadku skandalicznej korupcji politycznej, 
jakiej dopuściło się (tu	pada	nazwa	ugrupowania	- 
przyp.	red.). Miliony Polaków mogły poznać dzięki 
tym nagraniom kulisy kuchni politycznej kompro-
mitującej obecny rząd... Dzisiaj wszyscy przyzwo-
ici ludzie muszą się domagać natychmiastowego 
skrócenia kadencji Sejmu i dymisji rządu.. Tak,	
to	dokładnie	 słowa	obecnego	premiera	po	aferze	
taśmowej	 ...	 jednak	 w	 czasach,	 gdy	 krajem	 rzą-
dziła	inna	partia.

red.

Lekarska deklaracja

Ostatnio	 głośno	 było	 o	 pielgrzymce	 przed-
stawicieli	służby	zdrowia	na	Jasną	Górę,	podczas	
której	 jako	 wotum	 wdzięczności	 za	 kanonizację	
Jana	Pawła	 II,	wielkiego	obrońcy	życia,	 złożono	
w	 darze	 kamienne	 tablice	 z	 wyrytą	 „Deklaracją	
Wiary”,	podpisaną	przez	ponad	3000	lekarzy	i	pra-
cowników	służby	zdrowia.	Zawiera	ona	wyznanie	
wiary	w	Boga,	potrzebę	ochrony	życia	ludzkiego	
na	każdym	jego	etapie,	uznanie	wyższości	prawa	
naturalnego	 (którego	 twórcą	 jest	 Bóg)	 nad	 pra-
wem	stanowionym	oraz	prawo	każdego	człowieka	
do	wolności	wyznania	 i	 sumienia.	Podpisanie	 tej	

„Deklaracji”	 zobowiązuje	 do	 wierności	 Bogu	
i	chrześcijańskiemu	sumieniu.

Zgodnie	 z	 Konstytucją,	 która	 jest	 nadrzęd-
nym	aktem	prawnym	w	Polsce,	 każdy	 obywatel	
ma	zagwarantowane	prawo	do	wolności	wyznania	
i	sumienia,	a	także	do	wolności	słowa.	Dlaczego	
więc	 deklaracja	 lekarzy	 wywołała	 taką	 burzę	
medialną,	 falę	 krytyki	 i	 nawet	 groźby	 represji	
wobec	sygnatariuszy?

Dlaczego	wolność	wypowiedzi,	czy	tolerancja	
mają	być	tylko	dla	wybranych	grup	społecznych?	
Od	lat	obserwujemy,	zwłaszcza	w	mediach	głów-
nego	 nurtu	 tendencję,	 aby	 katolikom	 zamknąć	
usta	-	niech	sobie	wierzą,	ale	w	swoim	sercu,	po	
co	 to	manifestować.	Nie	należy	na	 to	pozwalać,	
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Matki	Boskiej	Gregoriańskiej	(lub	z	Gwadeluppe)	
i	pozostawał	przez	wieki	w	Rzymie.

Jak	głosi	podanie	przekazywane	przez	samych	
Sapiehów,	a	spopularyzowane	przez	Zofię	Kossak	
w	książce	pt.	„Błogosławiona	wina”,	w	roku	1631	
do	Rzymu	przybywa	wspomniany	wyżej	właści-
ciel	Kodnia	 -	 książę	Mikołaj	Sapieha.	W	 trakcie	
budowy	 świątyni	 ciężko	 zachorował.	 Budowa	
obiektu	 została	 wstrzymana.	 Za	 namową	 żony	
Mikołaj	 udał	 się	w	 pielgrzymce	 do	 Rzymu,	 aby	

tam	 prosić	 o	 łaskę	 uzdrowienia.	 Przed	 obrazem	
Matki	Bożej	Gregoriańskiej	zostaje	cudownie	ule-
czony.	Prosi	zatem	papieża	Urbana	VIII	o	podaro-
wanie	obrazu,	lecz	spotyka	się	z	odmową.	Sapieha	
decyduje	 się	 więc	 na	 ryzykowny	 krok,	 przeku-
puje	 zakrystiana	papieskiej	 kaplicy	 i	 pośpiesznie	
wywozi	wykradziony	obraz.	Brawurowa	ucieczka	
była	 niezwykle	 trudna,	 bo	 kradzież	 szybko	
wykryto	i	całe	Włochy	zostały	zmobilizowane	dla	
schwytania	śmiałka.	Sapieha	jednak	omijał	miasta	
i	 drogi,	 prowadząc	 swoją	 zbrojną	 grupę	wyłącz-
nie	 po	 górskich	 bezdrożach	 Italii,	 a	 potem	 koło	

Matka Boża Kodeńskamusimy	 zabiegać	 o	 swoje	
prawa,	póki	jeszcze	mamy	je	
zagwarantowane.	Nie	można	
„siedzieć	 cicho”,	 gdy	 coraz	
większy	 wpływ	 na	 nasze	
życie	mają	ci,	którzy	potrafią	
głośniej	 krzyczeć,	 a	 wcale	
nie	 reprezentują	 większo-
ści.	 W	 Polsce	 większością	
(ponad	 90	 %	 obywateli)	 są	
katolicy.	 Idąc	 do	 lekarza,	
rzemieślnika,	 urzędnika	 etc.	
mamy	 9	 na	 10	 szansę,	 że	
spotkany	 człowiek	 będzie	
katolikiem.	 Skąd	więc	 takie	
oburzenie	wobec	lekarzy?	

W	 życiu	 należy	 wie-
dzieć	 kim	 się	 jest,	 dokąd	
się	 zmierza.	Z	 tego	powodu	
uważam,	że	ważne	jest	takie	
potwierdzenie	swoich	poglą-
dów,	jakim	jest	wspomniana	
„Deklaracja	 Wiary”.	 Nawet	
jeśli	 nie	 każdego	 bezpo-
średnio	w	 pracy	 zawodowej	
dotyczą	 omawiane	 kwestie,	
stanowi	 to	 wsparcie	 dla	 tych	 „na	 pierwszej	 linii	
frontu”,	którzy	na	co	dzień	muszą	walczyć	o	cywi-
lizację	życia	-	pokazuje	im,	że	nie	są	odosobnieni.	

Na	koniec	chciałbym	przytoczyć	jeden	z	pod-
punktów	 omawianej	 „Deklaracji”:	 Uważam, że 
- nie narzucając nikomu swoich poglądów, prze-

konań - lekarze katoliccy mają prawo oczekiwać 
i wymagać szacunku dla swoich poglądów i wol-
ności w wykonywaniu czynności zawodowych 
zgodnie ze swoim sumieniem.	

	 	 	 Marek	Tomaszewski

Od	Redakcji:
Dziś	nie	ma	praktycznie	nikogo,	kto	udając	się	do	specjalisty	
-	choćby	stomatologa,	a	już	w	szczególności	lekarza	mają-
cego	przeprowadzić	jakąkolwiek	poważniejszą	operację	-nie	
robiłby	prywatnego	wywiadu	i	nie	dowiadywał	się	bliższych	
szczegółów	 dotyczących	 wybranego	 przez	 siebie	medyka,	
a	dotyczących	jego	fachowości,	podejścia	do	pacjenta,	spe-
cjalizacji	itp.	itd.
Sporo	danych	zawiera	też	istniejąca	nie	od	dziś	strona	inter-
netowa	 Centralnego	 Rejestru	 Lekarzy	 RP,	 umożliwiająca	
sprawdzenie	podstawowych	informacji	o	lekarzu	na	podsta-
wie	 znanego	 numeru	 prawa	wykonywania	 zawodu	 (PWZ)	
lub	 imienia	 i	 nazwiska,	 czy	 numeru	 PESEL.	 Nawet	 na	
szczeblu	podstawowym	sami	możemy	wybrać	wg	własnego	
uznania	 czy	 zaufania	 lekarza	 domowego	 tzw.	 pierwszego	
kontaktu.	Dlaczego	więc	do	tego	czynnika	wyboru	nie	dołą-
czyć	kryterium	światopoglądowego?	Grupa	3	 tysięcy	osób	
podpisująca	„Deklarację”	stanowi	-	bądź	co	bądź	-	niewielką	
część	spośród	ponad	100	tys.	aktywnych	lekarzy	w	Polsce.

Nasz Patron	
 pismo Parafii pw. św. Józefa w Kicinie
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 Kamienne tablice z  deklaracją wiary lekarzy

Być	 może	 na	 szlaku	 naszych	 wakacyjnych	
wędrówek	 znalazł	 się	 kiedyś	 Kodeń	 -	 malutka	
przygraniczna	 miejscowość,	 a	 właściwie	 wioska	
leżąca	na	odległych	od	nas,	wschodnich	rubieżach	
kraju.	 Wyróżnia	 się	 ona	 spośród	 innych	 takich	
miejsc	 specyficznym	 kolorytem,	 „historycznym	
klimatem”,	 który	 odcisnął	 swoje	 piętno	 na	 tutej-
szej	społeczności,	architekturze	i	religii,	pozosta-
wiając	nieusuwalny	ślad	w	pamięci	tych,	którzy	to	
niezwykłe	miejsce	nawiedzili.	Zapewne	dla	wielu	
z	nas	nazwa	Kodeń	nie	brzmi	obco,	choć	równie	
wielu	 nie	 potrafi	 bliżej	 skojarzyć	 okoliczności,	
które	wiążą	się	z	popularnością	tej	nazwy	w	świa-
domości	społecznej.	Przybliżmy	więc	nieco	szcze-
gółów	 rzucających	 światło	 na	 owe	 szczególne	
miejsce.	

Pierwsze	 wzmianki	 o	 Kodniu	 pochodzą	
z	wieku	XVI,	ale	wiadomo,	że	 już	w	XV	w.	 ist-
niały	 tu	młyny	wodne	będące,	podobnie	 jak	cała	
najbliższa	 okolica,	 własnością	 czterech	 braci	
Ruszczyców.	Od	nich	to	w	1511	r.	za	czasów	pano-
wania	Zygmunta	Starego,	Jan	Sapieha	-	wojewoda	
trocki,	 nabył	 Kodeń	 z	 przyległościami.	 Razem	
z	 synem	 wybudowali	 otoczony	 murem	 zespół	
zamkowy	wraz	 z	 kaplicą,	 którą	 po	 raz	 pierwszy	
wzmiankuje	 się	 w	 1530	 roku.	 Rozpoczęli	 rów-
nież	w	 rynku	budowę	kościoła	murowanego,	 już	
bowiem	w	1518	 r.	 istniała	 tu	parafia	 rzymskoka-
tolicka.	

Niewątpliwie	 miejsce	 to	 kojarzone	 jest	
z	dwoma	pojęciami:	Kalwarią	Kodeńską	(wzgórze	
usypano	 zaledwie	 kilkadziesiąt	 lat	 temu)	 i	 rene-
sansową	bazyliką	św.	Anny	z	lat	1629-35,	wybudo-
waną	z	fundacji	księcia	Mikołaja	Sapiehy	(1581-
1644)	zwanego	Pobożnym.	To	właśnie	nazwisko	
rodu	 Sapiehów	 jest	 historycznym	 lepiszczem,	
łączącym	 ze	 sobą	 przeszłe	wydarzenia	 związane	
z	powstaniem	bazyliki	i	cudownym	obrazem	Matki	
Bożej	 Kodeńskiej	 w	 niej	 się	 znajdującym.	 Jego	
dzieje	splecione	są	z	legendą	sięgającą	początków	
chrześcijaństwa.	

Według	 podania	 obraz	 kodeński	 jest	 malar-
ską	 kopią	 figury	 wyrzeźbionej	 przez	 św.	 Łuka-
sza.	 Rzeźba	 znajduje	 się	 obecnie	 w	 Hiszpanii	
-	 w	 Gwadeluppe,	 natomiast	 wspomniany	 obraz,	
namalowany	 na	 polecenie	 papieża	 Grzegorza	
Wielkiego	 (VI-VII	 w.)	 przez	 benedyktyńskiego	
opata	 św.	 Augustyna,	 nazwany	 został	 obrazem	

Matka Boża Kodeńska
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Kościół,	 który	 naucza,	 że	 są	 to	 znaki	 święte.	
Sakramentalia	 rodzą	 skutki	 (przede	 wszystkim	
duchowe)	osiągane	modlitwą	Kościoła.	Mają	one	
na	celu	przygotowanie	ludzi	do	przyjęcia	owoców	
sakramentów	oraz	uświęcenie	różnych	okoliczno-
ści	 życia	 człowieka.	 Do	 sakramentaliów	 należą:	
medaliki	 święte,	 szkaplerze,	 różańce,	 książeczki	
do	 nabożeństwa,	 a	 także	 święcenie	 przedmiotów	
i	nowych	budynków	oraz	pomieszczeń,	błogosła-
wieństwa,	czynienie	znaku	krzyża,	namaszczenia,	
posypanie	 popiołem,	 nakładanie	 rąk,	 święcenie	
pojazdów	 i	pokarmów,	egzorcyzmy	 i	 in.	Według	
„Katechizmu	 Kościoła	 Katolickiego”	 (KKK,	

1668)	 sakramentalia	 zostały	 ustanowione	 przez	
Kościół	dla	uświęcenia	posług	kościelnych,	pew-
nych	stanów	życia	i	wszelkich	okoliczności	życia	
chrześcijańskiego,	 a	 także	 rzeczy	 potrzebnych	
człowiekowi.	 Towarzyszy	 im	 zawsze	 modlitwa	
i	 określony	 znak,	 np.:	 znak	 krzyża,	 pokropienie	
wodą	święconą,	itp.	Nie	udzielają	one	łaski	Ducha	
Świętego,	 jak	 to	 jest	 w	 przypadku	 sakramen-
tów,	 ale	 poprzez	 modlitwę	 Kościoła	 uzdalniają	
do	przyjęcia	 łaski	 i	przygotowują	do	współpracy	
z	nią.	Prawie każde wydarzenie życia odpowied-
nio usposobionych wiernych zostaje uświęcone 
przez łaskę wypływającą z Paschalnego Misterium 
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, 
z którego czerpią swoją moc wszystkie sakra-
menty i sakramentalia; w ten sposób niemal każde 
godziwe użycie rzeczy materialnych może zostać 

skierowane do uświęcenia człowieka i uwielbienia 
Boga	(Sobór	Watykański	II,	konst.	Sacrosanctum 
Concilium,	61).

Swoje	źródło	sakramentalia	czerpią	z	kapłań-
stwa	chrzcielnego,	każdy	bowiem	ochrzczony	jest	
powołany	do	 tego,	 by	 być	 „błogosławieństwem”	
i	by	błogosławić.	Dlatego	też	świeccy	mogą	prze-
wodniczyć	 pewnym	 błogosławieństwom,	 a	 im	
bardziej	 jakieś	 błogosławieństwo	 dotyczy	 życia	
sakramentalnego,	tym	bardziej	jego	udzielanie	jest	
zastrzeżone	dla	wyświęconych	do	posługi:	bisku-
pów,	prezbiterów	czy	diakonów	(KKK,	1669).	

W	„Katechizmie	Kościoła	Katolickiego”	znaj-
dujemy	następujący	podział	sakramentaliów:

	
-	 błogosławieństwa	 (osób,	 posiłków,	 przed-
miotów,	 miejsc)	 –	 każde	 błogosławieństwo	
jest	uwielbieniem	Boga	za	Jego	dzieła	i	dary,	
a	 równocześnie	 modlitwą	 wstawienniczą	
Kościoła,	 by	 ludzie	 używali	 darów	 Bożych	
w	duchu	Ewangelii;
-	błogosławieństwa o charakterze trwałym	–	
ich	skutkiem	jest	poświęcenie	pewnych	osób	
Bogu,	 błogosławieństwo	 dla	 pełnienia	 pew-
nych	posług	w	kościele	np.	lektorów,	akolitów,	
katechetów	oraz	zastrzeżenie	pewnych	przed-
miotów	i	miejsc	do	użytku	liturgicznego,	np.	
kościoła,	ołtarza,	szat	liturgicznych,	dzwonów;	
-	 egzorcyzmy	 –	 w	 prostej	 formie	 występują	
podczas	 celebracji	 chrztu,	 egzorcyzmy	 uro-
czyste	 mogą	 być	 udzielane	 i	 wypowiadane	
jedynie	przez	kapłana	za	zgodą	biskupa	die-
cezjalnego.	 Mają	 na	 celu	 wypędzenie	 złych	
duchów,	 uwolnienie	 od	 ich	 demonicznego	
wpływu	 mocą	 duchowej	 władzy,	 jaką	 Jezus	
powierzył	Kościołowi.

W	 noworocznym	 słowie	 na	 Anioł	 Pański	
Benedykt	XVI	powiedział	m.in.:	 „W	 tym	pierw-
szym	dniu	2013	roku	chciałbym,	aby	do	każdego	
mężczyzny	i	każdej	kobiety	na	świecie	dotarło	bło-
gosławieństwo	Boże.	Czynię	 to,	 używając	 staro-
żytnej	formuły	zawartej	w	Piśmie	Świętym:	Niech 
cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpro-
mieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą 
łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech 
cię obdarzy pokojem		(Lb	6,	24-26)”.	Przytoczone	
przez	 papieża	 słowa	 to	 tzw.	 błogosławieństwo	
Aarona.	Wiąże	się	ono	wprost	z	poleceniem,	które	
Bóg	 dał	 Mojżeszowi:	 Powiedz Aaronowi i jego 

Zagrzebia,	przez	Węgry	i	Lwów	do	swoich	posia-
dłości.	Obraz	umieścił	w	kościele	w	Kodniu.

Wśród	 bicia	 dzwonów,	 salw	 z	 kilku	 armat	
i	manifestacji	ludzi,	15	września	1631	r.	Madonna	
Gregoriańska	 -	 zwana	 odtąd	 Matką	 Kodeńską	 -	
obejmuje	w	swe	władanie	Kodeń	i	całe	Podlasie.		
Papież	Urban	VIII	za	świętokradztwo	miał	ukarać	
Mikołaja	 karą	 ekskomuniki.	 Od	 tego	 momentu	
Sapieha	 był	 wyłączony	 ze	 wspólnoty	 Kościoła	
i	 nie	mógł	m.in.	 przyjmować	 sakramentów.	Nie-
mniej,	 w	 okresie	 późniejszym	 (1636	 r.)	Mikołaj	
Sapieha	udał	się	w	drugą	pielgrzymkę	-	tym	razem	
pokutną	-	do	Rzymu,	a	papież	zdjął	ciążącą	na	nim	
klątwę.	 Ekskomunika	 jest	 bowiem	 karą	 popraw-
czą,	 która	 ma	 nakłonić	 grzesznika	 do	 nawróce-
nia.	Przyczyniła	się	do	tego	niewątpliwie	postawa	
samego	Sapiehy	i	jego	zasługi	poczynione	na	rzecz	
Kościoła	katolickiego.

Obraz	 przedstawia	Maryję	w	 dostojnej,	 kró-
lewskiej	 szacie,	 trzymającą	 w	 lewej	 ręce	 Dzie-
ciątko	spowite	w	długą	suknię.	Koronacja	obrazu	
odbyła	się	15	sierpnia	1723	r.	(był	to	trzeci	obraz	
koronowany	 w	 Polsce,	 po	 obrazie	 Matki	 Bożej	
Częstochowskiej	i	obrazie	Matki	Bożej	Trockiej).

Po	 rozbiorze	 Polski	 Kodeń	 dostał	 się	 pod	
rządy	 rosyjskie.	W	1875	 r.	 sanktuarium	przeszło	
w	ręce	Kościoła	prawosławnego,	a	cudowny	obraz	
został	wywieziony	do	klasztoru	paulinów	w	Czę-
stochowie.

W	 1917	 r.	 świątynia	 kodeńska	 powróciła	 do	
katolików.	 Obraz	 z	 Częstochowy	 przewieziono	
najpierw	 do	Warszawy,	 gdzie	 został	 odnowiony	
przez	profesora	Jana	Rutkowskiego,	a	potem	-	do	
Siedlec,	skąd	we	wrześniu	1927	r.	uroczyście	prze-
prowadzono	go	do	Kodnia	i	przekazano	oblatom.	
Dzięki	nim	kult	Matki	Bożej	Kodeńskiej	zaczął	się	
odradzać,	a	ruch	pielgrzymkowy	stopniowo	wzra-
stał.	

W	czasie	II	wojny	światowej	działalność	obla-
tów	w	Kodniu	 została	 ograniczona,	 ale	 zaraz	 po	
wycofaniu	się	Niemców	zabrali	się	oni	do	naprawy	
szkód	materialnych	oraz	do	pracy	na	polu	ducho-
wym	i	duszpasterskim.

W	 1977	 r.	 przypadała	 50.	 rocznica	 powrotu	
obrazu	Matki	Bożej	do	Kodnia.	Z	tej	okazji	biskup	
siedlecki	 ogłosił	 Rok	Maryjny.	 Odbyła	 się	 rów-
nież	 peregrynacja	 kopii	 cudownego	 wizerunku	
po	parafiach	dekanalnych.	Na	uroczystości	wrze-
śniowe	zjechało	do	Kodnia	24	biskupów	oraz	kar-
dynał	Karol	Wojtyła,	 który	m.in.	 tak	 odniósł	 się	

do	 historycznych	 korzeni	 kodeńskiego	 obrazu:	
Starajmy się jeszcze raz zrozumieć ten przedziwny 
czyn, który stał u początku dziejów Matki Bożej 
Kodeńskiej. Wedle zwyczajnych ludzkich sposo-
bów rozumienia Mikołaj Sapieha, dziedzic Kodnia, 
zwany Pobożnym, dopuścił się bardzo niepoboż-
nego czynu. Bez zezwolenia papieża Urbana VIII 
zabrał obraz z jego kaplicy. Można by powiedzieć: 
ukradł… Wydaje się jednak, że aby zrozumieć tę 
błogosławioną winę, trzeba uświadomić sobie, 
iż ten obraz, zanim został wzięty, był mu w jakiś 
sposób darowany. Nie przez papieża Urbana VIII. 
Myślę, że darowała mu go sama Bogarodzica.

Dziś,	 podobnie	 jak	 dawniej,	 przybywają	 do	
Matki	Bożej	Kodeńskiej	 rzesze	pielgrzymów,	by	
prosić	Ją	o	pomoc	w	potrzebach	i	w	szukaniu	zjed-
noczenia	z	Bogiem	i	ludźmi,	w	tym	także	zjedno-
czenia	wszystkich	chrześcijan.

oprac.	gzal

Źródła:	
www.koden.com.pl;	sapiehowie.fm.interia.pl;	
www.zofiakossak.pl.

Błogosławmy, Bogu chwała
25	 lipca	w	Kościele	Katolickim	obchodzone	

jest	 wspomnienie	 Świętego	Krzysztofa,	 w	wielu	
parafiach	ma	 wtedy	miejsce	 błogosławienie	 kie-
rowców	i	pojazdów.	Skłania	nas	to	do	refleksji	nad	
istotą	 błogosławienia,	 święcenia	 osób	 i	 rzeczy.	
Jaki	jest	tego	sens,	cel?	

Nie	 chodzi	 na	 pewno	 o	 podejście	 magiczne	
do	 błogosławieństwa,	 jakieś	 naiwne,	 pogańskie	
oczekiwanie,	 że	 ono	 automatycznie	 zabezpieczy	
nasz	 los.	 Takie	 traktowanie	 błogosławieństwa	
należy	 odrzucić.	Ale	 niebezpieczna	 jest	 również	
druga	 skrajność	 –	 niewiara	 w	 Bożą	 obecność	
i	Boże	działanie	w	życiu	ludzi.	Błogosławieństwo	
jest	właśnie	wyrazem	wiary	w	to,	że	nie	jesteśmy	
sami,	że	Bóg	czuwa	nad	nami,	że jak światło i cie-
pło słońca są błogosławieństwem dla ziemi, tak 
światło Boga jest nim dla ludzkości, kiedy rozpro-
mienia On nad nią swoje oblicze	(Benedykt	XVI).

Sakramentalia,	 bo	 tak	 nazywają	 się	 znaki	
i	 pobożne	 gesty	 wiary	 katolickiej	 (również	 pra-
wosławnej),	nie	zostały	ustanowione	przez	Jezusa,	
jak	 to	 jest	 w	 przypadku	 sakramentów,	 ale	 przez	

Kazanie na Górze,  Carl Bloch, XIX w.
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synom: tak oto macie błogosławić Izraelitom	(Lb	
6,	23).	Do	 tego	nakazu	dołączona	 jest	 obietnica:	
Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, 
a Ja im będę błogosławił	(Lb	6,	27).	Ostatecznie	
to	Bóg	jest	źródłem	błogosławieństwa,	ale	spływa	
ono	na	ziemię	poprzez	ludzi,	którzy	modląc	się	za	
bliźnich,	wzywają	Bożego	imienia.	Zatem	wypo-
wiadając	 imię	 Boga	 nad	 ludźmi,	 sprowadzamy	
na	nich	Boże	błogosławieństwo.	

Ostatnim	 gestem	 Chrystusa	 na	 ziemi	 rów-
nież	było	błogosławieństwo:	Potem wyprowadził 
ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. 
A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został 
uniesiony do nieba	(Łk	24,50-51).	Czy	to	ostatnie	
błogosławieństwo	nie	jest	wskazaniem	dla	całego	
Kościoła?	 Święty	 Piotr	 napomina:	Nie oddawaj-
cie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie. 
Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem 
jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogo-
sławieństwo	(1	P	3,9).	

Co	właściwie	oznacza	 słowo	„błogosławić”?	
Łacińskie	 „benedicto”	wywodzi	 się	 od	 „bene”	 –	
dobrze	 i	 „dicere”	 –	mówić.	Błogosławić	 („bene-
dicere”)	 to	mówić	o	kimś	dobrze,	 chwalić,	 dzię-
kować,	 życzyć	 dobra,	 pozdrawiać,	 przyzywać	
łaskawości	człowieka	i	Boga.	Najczęstszą	formułą	
błogosławieństwa	w	Izraelu	było	wyrażenie	przy-
miotnikowe:	 „Niech	 będzie…	 (imię)	 błogosła-
wiony!”.	Takie	zdanie	było	okrzykiem	zachwytu,	
że	Bóg	objawia	swoją	moc	i	hojność	w	danej	oso-
bie,	w	jej	życiu.	Z	kolei	okrzyk	„Niech	będzie	Bóg	
błogosławiony”	 był	wyrazem	uniesienia,	 jakiego	
doznawał	 człowiek	 będący	 świadkiem	 jakiegoś	
wydarzenia,	w	którym	widać	było	rękę	Boga.	Oba	
te	 zawołania	 odsłaniają	 to,	 co	 jest	 istotą	 błogo-
sławieństwa,	 czyli	 publiczne	wyznawanie	 potęgi	
Boga	 i	 składanie	dziękczynienia	za	 Jego	dobroć.	
Ewangelia	 mówi,	 że	 Chrystus	 wielokrotnie	 bło-
gosławił	np.	dzieciom,	swoim	uczniom.	Nakazy-
wał	uczniom	odpłacać	błogosławieństwem	nawet	
za	 ucisk	 i	 prześladowania.	W	Kazaniu	 na	Górze	
wygłosił	8	błogosławieństw,	które	są	obietnicami,	
drogowskazami.	Są	–	 jak	pisze	Benedykt	XVI	–	
przewartościowaniem	obrazu	świata	 i	 człowieka,	
uczą	patrzeć	na	wszystko,	a	zwłaszcza	na	sytuacje	
trudne,	z	perspektywy	Boga.	

W	 Kościele	 istnieją	 różne	 błogosławieństwa	
o	charakterze	liturgicznym.	Towarzyszy	im	zwykle	
pokropienie	 wodą	 święconą,	 dlatego	 popularnie	
mówimy	o	święceniu	osób	lub	przedmiotów.	Spra-

wują	 je	 zasadniczo	 duchowni.	 Istnieje	 specjalna	
dwutomowa	 księga	 obrzędów	 błogosławieństw,	
które	 odnoszą	 się	 do	 przeróżnych	 okoliczności	
życia.	 Kapłan	 z	 definicji	 powinien	 być	 człowie-
kiem	 błogosławiącym,	 jak	 podkreślał	 Benedykt	
XVI:	Takie jest jego zadanie w świecie. Jest po to, 
by nieść błogosławieństwo,	bo	nawet najbardziej 
wytężone budowanie ludzkie prowadzi do chaosu, 
jeśli Bóg nie jest w nim obecny jako budowniczy.	

Błogosławienie	 nie	 jest	 jednak	 zarezerwo-
wane	 tylko	 dla	 duchownych.	 Każdy	 ochrzczony	
może	wypowiadać	słowa	błogosławieństwa.	Nie-
potrzebna	 jest	 do	 tego	 specjalna,	 liturgiczna	 for-
muła.	Jest	to	bowiem	forma	modlitwy	wstawienni-
czej,	to	wzywanie	imienia	Bożego	nad	daną	osobą,	
uwielbienie	Boga	w	niej,	prośba	o	opiekę	i	pomoc.	
Naturalnym	 miejscem	 udzielania	 błogosławień-
stwa	 jest	 dom.	 Rodzice	 powinni	 jak	 najczęściej	
wypowiadać	 głośno	 słowa	 błogosławieństwa	
nad	dziećmi	i	nad	sobą	nawzajem,	nie	tylko	przy	
wyjątkowych	 okazjach	 jak	 Pierwsza	 Komunia	
Święta	czy	sakrament	małżeństwa.	

Sens	błogosławieństw	leży	w	prośbie	o	uświę-
cenie	ludzi,	ich	dobytku	i	pracy	oraz	w	skierowa-
niu	uwagi	wiernych	na	używanie	dóbr	doczesnych	
na	większą	chwałę	Bożą.	Warto	zatem	korzystać	
z	 tego	 daru,	 jaki	 dostajemy	 od	 Świętej	 Matki	
Kościoła	 jako	 pomoc	 w	 pielgrzymowaniu	 do	
nieba.

Karolina	Appelt

Nie piję, bo kocham

Czy	zastanawiasz	się	czasami	nad	przyczyną	
corocznego	 apelu	 biskupów	 polskich	 o	 podjęcie	
sierpniowej	 abstynencji	 od	 alkoholu?	 Jeśli	 nie	
masz	problemu	z	odmówieniem	sobie	lampki	wina	
i	 nie	 musisz	 gasić	 pragnienia	 wyłącznie	 piwem,	
sądzisz	prawdopodobnie,	że	takie	wyrzeczenie	nie	
jest	tobie	potrzebne.	A	może	sierpień	jest	-	twoim	
zdaniem	-	zbyt	 trudnym	miesiącem	do	praktyko-
wania	wstrzemięźliwości	 alkoholowej,	 bo	waka-
cje	 ze	 swoją	 słoneczną	 aurą	 i	 bliskością	 natury	
sprzyjają	 spotkaniom	 towarzyskim	 długo	 w	 noc	
i	biesiadowaniu?

Wbrew	 takim	 i	 podobnym	 wątpliwościom,	
całkowite	i	dobrowolne	zrezygnowanie	z	alkoholu	
ma	sens,	nawet	jeśli	jego	nadużywanie	ciebie	nie	

dotyczy.	 I	 nie	 chodzi	 tu	 o	 zwalczanie	 alkoholu	
jako	takiego,	ale	o	zwyczaj picia	alkoholu.	

Propagowanie	 abstynencji	 w	 Polsce	 bardzo	
leżało	na	sercu	Słudze	Bożemu,	ks.	Franciszkowi	
Blachnickiemu	 (1921	 –	 1987),	 twórcy	 Ruchu	
Światło	 -	Życie	 (oazy),	 który	 tę	 aktywność	 oku-
pił	kilkumiesięcznym	aresztowaniem	i	wyrokiem	
sądowym	skazującym	go	na	10	miesięcy	więzie-
nia.	Władza	ludowa	sprzeciwiała	się	bowiem	walce	
ks.	Blachnickiego	 z	 plagą	 alkoholizmu	w	powo-
jennej	Polsce.	Działalność	 taka	 z	pewnością	 cie-
szyłaby	 się	 przychylnością	
władz	 komunistycznych,	
gdyby	 nie	 prowadził	 jej	
Kościół.	

Tymczasem	 to	 właśnie	
„ludzie	 Kościoła”	 ukazy-
wali	 Polakom	 zagroże-
nia	 płynące	 ze	 zniewole-
nia	 człowieka	 nałogami	
i	 głośno	 wołali	 o	 trzeź-
wość	 narodu,	 który	 jedy-
nie	 w	 swej	 wewnętrznej	
wolności	 i	 dzięki	 świado-
mym	wyborom	zdolny	 jest	
zachować	 godność	 i	 prze-
ciwstawić	 się	 wszelkim	
manipulacjom	 politycz-
nym.

Powodowany	 tą	 tro-
ską	 ks.	 Blachnicki	 ogło-
sił	 w	 1957	 roku	 narodową	
Krucjatę	Trzeźwości,	 która	
w	 roku	 następnym	 zmie-
niła	 nazwę	 na	 Krucjatę	 Wstrzemięźliwości,	 by	
wreszcie	w	roku	1979	przekształcić	się	w	Krucjatę	
Wyzwolenia	 Człowieka.	W	 Kościele	 polskim	 ta	
inicjatywa	miała	 swoich	wielkich	 orędowników:	
m.in.	 prymasa	 Stefana	Wyszyńskiego,	 kardynała	
Franciszka	 Macharskiego	 i	 ojca	 świętego	 Jana	
Pawła	 II.	 Krucjata	 żyje	 do	 dziś	 i	 trwać	 będzie	
dopóty,	 dopóki	 nie	 przestanie	 nam	 zagrażać	 klę-
ska	alkoholizmu.	Idea	ta	ma	wielu	zwolenników,	
którzy	 podejmują	 wieczyste	 zobowiązanie	 abs-
tynencji	 w	 duchu	 zadośćuczynienia	 za	 grzechy	
pijaństwa.

Krucjata	 Wyzwolenia	 Człowieka	 propa-
guje	 abstynencję	 z	 powodów	 nadprzyrodzonych	
i	 społecznych,	 uważając	 ją	 za	 jedynie	 skuteczną	
metodę	 zwalczania	 plagi	 alkoholizmu.	 Argu-

menty	medyczne	 i	 zdrowotne	 są	 tutaj	wyłącznie	
elementami	wspomagającymi	 tę	 kampanię,	 gdyż	
główny	jej	akcent	spoczywa	na	motywie	miłości 
Boga i bliźniego.	To	właśnie	wyrzeczenie	się	cze-
goś,	co	samo	w	sobie	nie	jest	złe	i	zakazane	(nie	
potępia	 się	 przecież	 umiarkowanego	 spożywania	
alkoholu)	ma	wartość	nadprzyrodzoną.	Tak	pojętą	
abstynencję	można	by	zatem	uznać	za	cnotę	rów-
nie	uzasadnioną,	jak	wstrzymanie	się	od	jedzenia	
mięsa,	dobrowolne	ubóstwo	czy	bezżenność.

Papież	Pius	XII	w	liście	do	niemieckiego	sto-
warzyszenia	 „Kreuzbund”	
pisał: Kościół katolicki nie 
może popierać przymuso-
wej, powszechnej absty-
nencji. Obowiązek bowiem 
abstynencji zupełnej od 
alkoholu istnieje tylko tam, 
gdzie w inny sposób nie da 
się namiętności opanować. 
Lecz dobrowolna absty-
nencja praktykowana jako 
przebłaganie za grzechy 
nieumiarkowania i jako 
przykład dla bliźnich, by ich 
przynajmniej od naduży-
cia napojów alkoholowych 
powstrzymać, jest apostol-
stwem, które Kościół przyj-
muje i uznaje, chwali i bło-
gosławi.

	 Ksiądz	 kardynał	
Stefan	 Wyszyński	 w	 bło-
gosławieństwie	przesłanym	

Krucjacie	28	października	1957	roku	pisze:	Uczcie 
ludzi lepszego, Bożego pojmowania sprawy trzeź-
wości. Ukażcie im abstynencję od strony jak naj-
bardziej właściwej jako wynagrodzenie Bogu za 
wszelkie zniewagi, których doznaje od tych, co 
w nietrzeźwości zapominają o swym człowieczeń-
stwie. Niech jak najwięcej naszych braci i sióstr 
zrozumie, że tym drobnym stosunkowo wyrze-
czeniem wybłagać mogą u Boga zmiłowanie nad 
ludźmi, którzy zgubili się w oparach alkoholu, zmi-
łowanie nad ich rodzinami i otoczeniem, zmiłowa-
nie nad narodem naszym spychanym do przepaści 
przez nieszczęsny nałóg i jego skutki.

Gdy	alkoholik	podejmie	już	trud	wyzwolenia	
z	nałogu,	by	wytrwać	w	postanowieniu	 trzeźwo-
ści,	musi	znaleźć	moralne	oparcie	w	ludziach,	któ-

Herb Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
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rzy	z	pobudek	miłości	bliźniego	złożą	Bogu	ofiarę	
ze	swojej	abstynencji	i	modlitwy.

Abstynencja	 dorosłych	może	 znacząco	 przy-
czynić	 się	 do	 profilaktyki	 przeciwalkoholowej	
w	 odniesieniu	 do	 dzieci	 i	 młodzieży.	 Przykład	
rodziców,	wychowawców	i	przyjaciół,	zwłaszcza	
takich,	którzy	cieszą	się	autorytetem	młodych,	jest	
wiarygodnym	świadectwem	życia	i	przestaje	być	
tylko	teoretycznym	moralizowaniem.

Wybór	 abstynencji	 jest	 też	 środkiem	 kształ-
tującym	cnotę	wstrzemięźliwości,	siłę	woli	i	cha-
rakteru,	 a	 także	 odwagę	 uzdalniającą	 człowieka	
do	 „płynięcia	 pod	 prąd”	 wbrew	 obowiązującym	

na	dekanaty	ustala	biskup	danej	diecezji.	Czyni	to	
bez	konsultacji	ze	Stolicą	Apostolską.

Kościół	Katolicki	w	Polsce	tworzy	15	metro-
polii	 (prowincji),	 w	 skład	 których	 wchodzi	 15	
archidiecezji	i	28	diecezji	oraz	ordynariat	polowy,	
zrównany	w	prawach	z	diecezją.	Łącznie	istnieją	
44	 diecezje.	Mamy	 następujące	 metropolie:	 bia-
łostocka,	 częstochowska,	 gdańska,	 gnieźnieńska,	
katowicka,	krakowska,	 lubelska,	 łódzka,	poznań-
ska,	przemyska,	przemysko-warszawska	(grecko-
katolicka),	 szczecińsko-kamieńska,	 warmińska,	
warszawska	 i	 wrocławska.	W	 tych	metropoliach	
funkcjonują	 44	 diecezje:	 białostocka,	 bielsko-
-żywiecka,	bydgoska,	częstochowska,	drohiczyń-
ska,	 elbląska,	 ełcka,	 gdańska,	 gliwicka,	 gnieź-
nieńska,	 kaliska,	 katowicka,	 kielecka,	 koszaliń-
sko-kołobrzeska,	 krakowska,	 legnicka,	 lubelska,	
łódzka,	 łomżyńska,	 łowicka,	opolska,	pelplińska,	
płocka,	 poznańska,	 przemyska,	 radomska,	 rze-
szowska,	 sandomierska,	 siedlecka,	 sosnowiecka,	
szczecińsko-kamieńska,	 świdnicka,	 tarnowska,	
toruńska,	 warszawsko-praska,	 warmińska,	 war-
szawska,	 włocławska,	 wrocławska,	 zamojsko-
-lubaczowska,	 zielonogórsko-gorzowska,	 ordy-
nariat	 polowy,	 przemysko-warszawska	 obrządku	
greckokatolickiego	 i	 wrocławsko-gdańska	
obrządku	greckokatolickiego.	W	Kościele	Katolic-
kim	 obrządku	 łacińskiego	 (rzymskokatolickiego)	
w	 ramach	 diecezji	 mamy	 podział	 na	 dekanaty,	
które	 tworzą	 parafie.	 Liczba	 parafii	w	 dekanacie	
nie	jest	stała.	Jest	ich	od	kilku	do	kilkunastu,	naj-
częściej	około	10.	Obecnie	w	Polsce	w	Kościele	
Rzymskokatolickim	funkcjonuje	1057	dekanatów	
(w	 tym	15	wojskowych).	Na	czele	dekanatu	 stoi	
ks.	 dziekan,	 którego	 wybiera	 i	 mianuje	 biskup	

  Diecezje Kościoła Katolickiego w Polsce

Struktury Kościoła Katolickiego w Polsce

Inspiracją	 do	 napisania	 tego	 artykułu	 był	 inny	
artykuł	-	„O	samorządzie	terytorialnym”	zawarty	
w	 54.	 numerze	 „Naszego	 Patrona”.	 Wydaje	 się	
stosownym	wyjaśnić	 także,	w	 jakich	 strukturach	
funkcjonuje	Kościół	w	Polsce.	Oczywiście,	doty-
kamy	 tu	 tylko	 bardzo	 wąskiego	 wycinka	 tego	
zagadnienia,	ale	wiedza	na	ten	temat	może	wzbo-
gacić	widzenie	Kościoła	w	naszej	Ojczyźnie.

Na	samym	początku	pragnę	 jeszcze	raz	pod-
kreślić,	 że	mówimy	 o	 strukturach,	 jakie	 posiada	
Kościół	 Katolicki	 w	 Polsce.	 Są	 one	 ukształto-
wane	i	-	jeśli	można	tak	powiedzieć	-	„dojrzałe”.	
Od	strony	prawnej	oznacza	to,	że	nie	mamy	form	
przejściowych,	 takich	 jak:	 prałatury	 terytorialne,	
opactwa	 terytorialne,	 wikariaty	 apostolskie,	 pre-
fektury	 apostolskie	 czy	 administratury	 apostol-
skie	 („Kodeks	 Prawa	 Kanonicznego”,	 kanon	
368).	Wymienione	 formy	 administracji	 i	 organi-
zacji	Kościoła	występują	na	terenach,	na	których	
dopiero	 tworzy	 się	 kościelne	 struktury,	 bądź	 je	
odbudowuje	np.	na	 skutek	niekorzystnej	 sytuacji	
społeczno-politycznej	w	danym	kraju.

Często	 słyszymy	 określenie	 „kościoły	 party-
kularne”.	Czasami	–	„kościoły	lokalne”.	Pod	tym	
pojęciem	rozumiemy	-	przede	wszystkim	-	diece-
zje	 oraz	 wyżej	 wymienione	 jednostki	 organiza-
cyjne	 i	 strukturalne.	Tylko	Ojcu	Świętemu	przy-
sługuje	 prawo	 erygowania	 kościołów	 lokalnych.	
Granic	diecezji	nie	mogą	zmieniać	np.	dwaj	sąsia-
dujący	ze	sobą	biskupi	diecezjalni.	Można	to	uczy-
nić	wyłącznie	za	zgodą	Ojca	Świętego.	Natomiast	
wielkość	parafii,	jej	granice	oraz	podział	diecezji	

zwyczajom	czy	przesądom.	Nie	brakuje	wszakże	
wśród	 nas	 idealistów	 gotowych	 do	 ponoszenia	
społecznej	 odpowiedzialności	 za	 dobrą	 kondycję	
moralną	i	zdrowotną	swoich	bliźnich.

Decyzja	o	abstynencji,	podjętej	choćby	przez	
jeden	letni	miesiąc,	to	nasza	modlitwa	o	uwolnie-
nie	tych,	którzy	sami	nie	potrafią	już	uratować	się	
z	nieszczęścia.	Podaję	im	swoją	dłoń,	bo	kocham.

Bogumiła	Szymańska	

Źrodła:
www.kwc.oaza.pl

danej	diecezji	(„KPK”,	kanon	553).
Najmniejszą	 jednostką	administracyjna	 i	 struktu-
ralną	jest	parafia.	„KPK”	w	kanonie	515	mówi	na	
ten	temat	m.in.:
§ 1.	 Parafia	 jest	 określoną	 wspólnotą	 wiernych,	
utworzoną	 na	 sposób	 stały	 w	 Kościele	 partyku-
larnym,	 nad	 którą	 pasterską	 pieczę,	 pod	 władzą	
biskupa	diecezjalnego,	powierza	się	proboszczowi	
jako	jej	własnemu	pasterzowi.
§ 2.	Erekcja	parafii,	zniesienie	jej	lub	dokonywa-
nie	w	niej	zmian,	należy	do	wyłącznej	kompetencji	
biskupa	diecezjalnego.	Nie	powinien	on	erygować	
parafii	 albo	 ich	 znosić,	 ewentualnie	 dokonywać	

poważnych	zmian,	bez	wysłuchania	Rady	Kapłań-
skiej.
§ 3.	Parafia	erygowana	zgodnie	z	prawem	posiada	
mocą	samego	prawa	osobowość	prawną.

Prawo	 kościelne	 nie	 określa	 jakiej	wielkości	
może	być	terytorium	parafii,	ani	też	-	ilu	wymaga	
się	 wiernych,	 aby	 erygować	 (powołać	 do	 istnie-
nia)	parafię.	W	Polsce	mamy	obecnie	ponad	10200	
parafii.	Najwięcej	 jest	 ich	w	diecezji	 tarnowskiej	
(450),	 następnie	 w	 krakowskiej	 (440)	 i	 kolejna	
pod	względem	 liczebności	 jest	 nasza	 archidiece-
zja,	 która	 posiada	 402	 parafie.	 Najmniej	 parafii	
liczy	diecezja	drohiczyńska	–	98.

Mamy	dwa	rodzaje	parafii	-	terytorialną	i	per-
sonalną.	Ta	 druga	nie	 jest	wydzielona	w	 ramach	
jakiegoś	 terytorium,	 ale	 obejmuje	 osoby	 wyko-
nujące	podobne	zadania.	Stąd	biorą	się	np.	para-
fie	 wojskowe	 czy	 parafie	 marynarzy.	 W	 naszej	
ojczyźnie	 takich	 parafii	 jest	 bardzo	mało.	Domi-
nują	parafie	terytorialne.
	 Każdego,	 kto	 chciałby	 szczegółowo	 zapo-
znać	 się	 rozdziałem	dotyczącym	hierarchicznego	
ustroju	 Kościoła,	 odsyłam	 do	 „Kodeksu	 Prawa	
Kanonicznego”.	Tam	w	kanonach	330	-	572	znaj-
dzie	interesujące	go	informacje.

	 Parafia	 Kicin	 należy	 do	 dekanatu	 czerwo-
nackiego.	 Dziekanem	 jest	 ks.	 Błażej	 Stróżycki,	
proboszcz	 parafii	 pw.	 Matki	 Bożej	 Fatimskiej	
w	 Koziegłowach.	 Dekanat	 ten	 wchodzi	 w	 skład	
archidiecezji	poznańskiej,	na	czele	której	stoi	arcy-
biskup	metropolita	poznański,	Stanisław	Gądecki.	
Jako	 kościół	 lokalny	 należymy	 do	 Kościoła	
Powszechnego,	któremu	przewodzi	papież	Franci-
szek.

	
	 	 	 	 ks.	Andrzej	Magdziarz

http://www.episkopat.pl/diecezje/metropolie/4530.1,Metropolie.html#wroclawska
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95. rocznica przyłączenia Wielkopolski do odrodzonego państwa polskiego

1	sierpnia	1919	r.	nastąpiło	formalne	zwieńczenie	wysiłków	wielu	pokoleń	mieszkańców	Wielkopol-
ski,	walczących	o	polskość	 tych	ziem.	W	 tym	dniu	Sejm	Ustawodawczy	odradzającego	 się	państwa	
polskiego	uchwalił	ustawę	„O	tymczasowej	organizacji	zarządu	byłej	dzielnicy pruskiej”,	włączając	do	
Polski	prawie	całą	Wielkopolskę.	Rozpoczęło	się	scalanie	ziem	byłego	zaboru	pruskiego	z	resztą	Polski.
	 Droga	do	zjednoczenia	Wielkopolski	z	niepodległą	Rzeczpospolitą	rozpoczęła	się	jednak	dużo	
wcześniej	i	proces	ten	przebiegał	stopniowo.
	 W	latach	1914-1917,	pomimo	trudnych	warunków	spowodowanych	trwającą	wojną,	wzmagał	
się	polski	ruch	niepodległościowy,	działały	polskie	organizacje	o	charakterze	paramilitarnym	-	Towarzy-
stwo	Gimnastyczne	,,Sokół”	i	skauting,	a	polscy	posłowie	do	Parlamentu	Rzeszy	powołali	tajny	Komitet	
Obywatelski.	Obok	dotychczasowych	organizacji,	mających	wieloletnie	 tradycje	walki	o	utrzymanie	
polskości,	zaczęły	powstawać	nowe	-	między	innymi	Polska	Organizacja	Wojskowa.	Przygotowywano	
polskie	siły	zbrojne.
	 W	okresie	osłabienia	państwa	niemieckiego	kształtowały	się	różne	pomysły	na	przyszłość	ziem	
polskich	w	nowej	sytuacji	politycznej,	poczynając	od	zagranicznych	rokowań	po	samodzielne	zbrojne	
wystąpienie.	Wielkopolanie	 także,	nie	wykluczając	użycia	siły	zbrojnej,	mieli	nadzieję	na	przyłącze-
nie	się	do	odrodzonej	ojczyzny,	jednak	Polska	zagrożona	przeniesieniem	rewolucji	z	Rosji	nie	mogła	
pozwolić	sobie	na	zaostrzenie	konfliktu	z	Niemcami.

	 W	1918	r.	perspektywa	zbli-
żającej	 się	 klęski	 Niemiec	 oraz	
wybuch	 w	 tym	 kraju	 rewolucji	
uaktywniły	 działania	 niepodle-
głościowe.	 W	 listopadzie	 tego	
roku	odbyły	się	wybory	delega-
tów	na	Sejm	Dzielnicowy,	który	
obradował	w	Poznaniu.	Wybrano	
Naczelną	 Radę	 Ludową	 oraz	
podjęto	 uchwały	 wyrażające	
wolę	 ludności	 polskiej,	 miesz-
kającej	 pod	 zaborem	 pruskim	
do	połączenia	 się	 z	 innymi	 zie-
miami	 polskimi	 w	 zjednoczo-
nym	państwie	polskim.	Wkrótce	
w	 poznańskich	 szkołach	 wpro-
wadzono	naukę	języka	polskiego	
i	religii	w	języku	polskim.
	 Jednak	 Niemcy	 nie	 zamie-
rzali	 rezygnować	 ze	 swoich	

wschodnich	ziem,	dążyli	do	zaprowadzenia	tam	porządku	i	rozpoczęli	represje	na	terenie	Wielkopol-
ski.	Odpowiedzią	Polaków	były	przygotowania	do	walki,	powołano	Straż	Obywatelską,	a	13	listopada	
1919	r.	przeprowadzono	pierwszą	zbrojną	manifestację,	tzw.	„zamach	na	ratusz”.	W	grudniu	trwało	już	
dozbrajanie	jednostek,	przejmowano	amunicję	i	gromadzono	żywność.	Pieniądze	pochodziły	z	nałożo-
nego	„podatku	narodowego”.
	 Przybyłego	do	Poznania	26	grudnia	1918	r.	Ignacego	Jana	Paderewskiego	powitano	patriotyczną	
manifestacją,	miasto	udekorowano	polskimi	flagami	i	transparentami,	a	reakcja	Polaków	na	niemieckie	
represje	przerodziła	się	w	powstanie.	Walki	prowadzono	na	szeroką	skalę.	Wiele	miejscowości	przejęto	

Grób rodzinny powstańca Marcina Glapy (cmentarz w Kicinie)

bez	oporu	ze	strony	osłabionych	Niemców,	chociaż	toczyły	się	też	regularne	bitwy,	np.	w	Chodzieży,	
Inowrocławiu,	Nakle.
	 Armia	polska	okazała	się	już	wystarczająco	silna,	by	utrzymać	zdobyte	tereny	w	momencie,	gdy	
rozpoczęły	się	negocjacje	aliantów	z	Niemcami	w	sprawie	zakończenia	walk.	Pod	naciskiem	Francji	
Niemcy	 musiały	 zgodzić	
się	 na	 rozszerzenie	 zapi-
sów	 rozejmu	 na	 wielko-
polskie	 wojsko.	 Zostało	
ono	tym	samym	włączone	
do	 sił	 zbrojnych	 koalicji	
walczącej	z	Niemcami.
	 W	 maju	 1919	 r.	
ze	względu	na	możliwość	
zagrożenia	 ofensywą	 nie-
miecką,	 Armię	 Wielko-
polską	 podporządkowano	
naczelnemu	 Dowództwu	
Wojska	 Polskiego,	 przy	
zachowaniu	 jej	 organiza-
cyjnej	odrębności.
	 Miesiąc	 później	
na	 terenach	wyzwolonych	
przez	 powstańców	 prze-
prowadzono	 wybory	 do	
polskiego	 Sejmu	Ustawo-
dawczego,	dokonując	elekcji	
42	posłów.
	 Po	podpisaniu	w	czerwcu	1919	r.	Traktatu	Wersalskiego	przyznającego	Polsce	zdobyte	tereny,	
oddziały	z	Wielkopolski	przejęły	pozostające	 jeszcze	w	 rękach	niemieckich	 fragmenty	Wielkopolski	
i	Pomorza.	Rozpoczęto	tworzenie	polskiej	administracji.	W	lipcu	1919	r.	zlikwidowano	granicę	celną	
między	Wielkopolską	a	byłym	zaborem	pruskim	oraz	zniesiono	stan	wyjątkowy.
	 Początkowo	władze	w	Warszawie	rozważały	jak	najszybsze	przyłączenie	ziem	polskich	zaboru	
pruskiego	do	państwa	polskiego	i	ich	unifikację,	jednak	różnice	z	pozostałymi	regionami	były	na	tyle	
duże,	że	nie	można	było	dokonać	prostego	połączenia.	Konieczne	stało	się	utworzenie	odrębnego	organu	
administracyjnego	-	Ministerstwa	Byłej	Dzielnicy	Pruskiej.	Stosowną	ustawę	w	tej	sprawie	polski	Sejm	
podjął	1	sierpnia	1919	r.	Kilka	tygodni	później	Armia	Wielkopolska	została	organizacyjnie	włączona	
w	skład	Wojska	Polskiego.
	 Formalny	koniec	działań	militarnych	nastąpił	w	marcu	1920	r.	wraz	z	likwidacją	frontu	wielko-
polskiego,	a	15.	Pułk	Ułanów	Poznańskich	oraz	16.	Pułk	Ułanów	Wielkopolskich	wzięły	jeszcze	udział	
w	wojnie	polsko-bolszewickiej.
	 W	 ten	 sposób	Wielkopolanie	 dzięki	 patriotycznej	 postawie	 i	 ogromnemu	 poświęceniu	 sami	
postanowili	o	swojej	państwowej	przynależności.

Marcin	Wnęk
fot.	G.Z.

Źródła:
www.pismoprofile.com,	www.pl.wikipedia.org

Grób rodzinny powstańca Walentego Jagiełki (cmentarz w Kicinie)
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rzymy w Pana ukrzyżowanego i zmartwychwsta-
łego, który jest prawdziwy w Hostii Świętej, to 
potrzeba jednego - zaakceptować, pokochać swoje 
życie, swoją historię. Nie można patrzeć na swoje 
życie jako przegrane, nieudane. Nie można wal-
czyć ciągle ze swoją historią, nie można chcieć 
przesuwać ścian, bo wtedy będziemy sfrustro-
wani i znerwicowani, stworzymy wojnę, a pokoju 
w sercu nie zaznamy. Chrystus Pan wypełnia nasze 
życie, naszą historię miłością i my jako katolicy 
pomagamy Bogu przez dźwiganie swoich krzyży 
w zbawianiu świata, w ratowaniu innych dusz. My 
kroczymy, pielgrzymujemy, nie dla samego krocze-
nia i pielgrzymowania, ale dlatego, że mamy cel, 
konkretną perspektywę, tj. nieskończoność, życie 
wieczne. 

Na	zakończenie	homilii	o.	Maksymin	zwrócił	
się	do	każdego	z	nas	słowami:	Jak uwierzyłeś i jak 
dzisiaj wyznajesz swoją wiarę przez przyjście na 
to miejsce i przejście ulicami tej miejscowości, tak 
Pan, który cię ogarnął, daje tobie już życie nie-
skończone. Twoje życie wieczne nie zaczyna się 
od godziny śmierci, ale od momentu, w którym 
ty uwierzyłeś w twojego Boga i Pana. Pokochaj, 
przyjmij miłość twojego Boga. Kto przyjmuje Boga 
do swojego serca, ten zawsze będzie miał drugiego 
człowieka w sercu. Kto odrzuca Boga, ten zawsze 
będzie oskarżał drugiego człowieka, przeklinał 
świat i będzie mówił: to jest niemożliwe, aby Bóg 
był na świecie. 

Jest wiele bogów, wiele religii, ale nikt nie 
ma tak bliskiego Boga, jak nasz. Nie jest nam 
potrzebny bóg w kosmosie, bóg dystansu. Coś co 
sprawia, że ten Bóg jest prawdziwy, to jest Jego 
bliskość pełna mocy i miłości.

Po	 Mszy	 Świętej,	 przeszliśmy	 w	 uroczystej	
procesji	 ulicami	 Kicina,	 obok	 naszych	 domów	
przystrojonych	 emblematami	 religijnymi	 -	 zna-
kami	potwierdzającymi	naszą	wiarę.	Przy I ołta-
rzu	 wysłuchaliśmy	 Ewangelii	 wg	 św.	 Mateusza	
oraz	 rozważań	na	 temat	przejścia ze śmierci do 
życia.	Słowo	„pascha”	oznacza	przejście.	Dla	Izra-
ela	z	czasów	biblijnych	było	to	przejście	z	krainy	
śmierci,	gdzie	zagrożona	była	fizyczna	egzysten-
cja	narodu,	do	ziemi	obiecanej,	w	której	na	nowo	
mogło	rozkwitnąć	życie.	Jezus	spożywał	Ostatnią	
Paschę	w	 gronie	 uczniów,	 z	 którymi	 nie	 łączyły	
go	więzy	krwi,	ale	coś	bardziej	trwałego	-	wiara,	
że	 Jezus	 jest	 Mesjaszem	 i	 prawdziwym	 Synem	

Bożym.	 W	 otoczeniu	 przyjaciół	 Jezus	 przygo-
towywał	 się	 do	 Swojego	 przejścia	 przez	 krzyż	
i	śmierć	do	wiecznego	życia	w	jedności	z	Ojcem.	
W	ten	sposób	Jezus	otwiera	drogę	do	Boga	wszyst-
kim,	którzy	zechcą	pójść	za	Nim.	Uczestnicząc	we	
Mszy	 Świętej,	 bierzemy	 udział	 w	 tym	wydarze-
niu,	każdego	dnia	możemy	przechodzić	ze	śmierci	
do	 życia.	 Ewangelia,	 której	 słuchamy	 w	 czasie	
Mszy	Świętej,	jest	zdolna	przemienić	nasze	serca,	
a	 Ciało	 Chrystusa,	 które	 przyjmujemy	 daje	 nam	
siłę	do	przechodzenia	ze	śmierci	do	życia.	

Rozważania	 przy	 II ołtarzu kierowały	 naszą	
uwagę	 na	 to,	 że	 Bóg jest po stronie słabych,	
biednych,	 zagrożonych	 samotnością	 i	 śmiercią.	
Bóg	wyciąga	rękę	do	grzeszników	i	zagubionych.		
Cud	 rozmnożenia	 chleba,	o	którym	usłyszeliśmy	
z	 Ewangelii	 wg	 św.	 Marka,	 jest	 tego	 dobitnym	
przykładem	 i	 potwierdzeniem.	 Stanowi	 również	
zapowiedź	 tego	 chleba,	 który	 Jezus	 przemienia	
w	 Eucharystii.	 Uczestnicząc	 we	 Mszy	 Świętej,	
przyjmując	 Ciało	 Chrystusa,	 doświadczamy	 nie-
zwykłej	bliskości	 i	 troski	Boga.	On	chce	 i	może	
zaspokoić	nasz	głód	miłości,	przebaczenia,	sensu	
życia.	 Jednocześnie	 zostajemy	 zaproszeni,	 by	
samemu	stawać	się	dla	innych	chlebem, z którego 
każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, 
jeśli jest głodny	 (św.	 Brat	Albert).	 Uczestnicząc	
w	Eucharystii	 uczymy	 się	 trzymać	nie	 z	 silnymi	
i	wpływowymi,	lecz	ze	słabymi	i	zepchniętymi	na	
margines	społeczny.	

Wspólne wędrowanie	było	hasłem	przewod-
nim	modlitwy	przy	III ołtarzu.	Jezus,	wędrujący	
ze	Swymi	uczniami	do	Emaus	potwierdza	prawdę,	
że	 na	 drogach	 życia	 nie	 jesteśmy	 sami.	 Zawsze	
jest	 z	nami	Bóg.	Chrześcijaństwo	 jest	wędrówką	
z	 Jezusem.	 W	 Nowym	 Testamencie	 chrześci-
jan	 nazywano	 początkowo	 „zwolennikami	 drogi	
Jezusa”.	 Jeżeli chcemy być uczniami Jezusa, to 
nie ma innej drogi, jak ta, którą On wyznaczył	
(papież	 Franciszek).	 Uczestnicząc	 w	 Eucharystii	
odkrywamy	 wciąż	 na	 nowo,	 że	 Boga	 obchodzą	
nasze	 sprawy.	 Potrzebujemy	 tego	 przypomnie-
nia,	 ponieważ	 codzienne	 troski,	 niepewność,	 lęk	
i	cierpienie	nierzadko	przysłaniają	nam	obecność	
Jezusa.	On	stawia	naszą	rzeczywistość	w	świetle	
Bożego	Słowa	 i	 pomaga	 spojrzeć	 na	 nią	 oczami	
wiary.	 Karmiąc	 nas	 Swoim	Ciałem,	 daje	 siłę	 do	
pokonywania	 trudności	 i	 przeciwności.	 Tak	 oto,	
we	 wspólnym	 wędrowaniu	 z	 Jezusem,	 możemy	

Boże Ciało. Bóg bliski człowiekowi

Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać 
w naszych czasach przede wszystkim „sztuką 
modlitwy”, jak nie odczuwać odnowionej potrzeby 
dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obec-
nym w Najświętszym Sakramencie na duchowej 
rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej 
miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, 
przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki 
niemu siłę, pociechę i wsparcie! (…) Pobożne 
uczestnictwo wiernych w procesji eucharystycznej 
w uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej jest łaską od 
Pana, która co roku napełnia radością wszystkich 
biorących w niej udział.

Tymi	 słowami	 św.	 Jana	 Pawła	 II	 z	 encykliki	
„Ecclesia	 de	 Eucharistia”,	 ksiądz	 proboszcz	
Andrzej	 Magdziarz	 zwrócił	 się	 do	 zgromadzo-
nych	wiernych	na	rozpoczęcie	Eucharystii	w	uro-
czystość	 Najświętszego	 Ciała	 i	 Krwi	 Pańskiej,	
zwaną	Bożym	Ciałem,	sprawowanej	na	kicińskim	
stadionie.	Msza	Święta	koncelebrowana	była	pod	
przewodnictwem	 franciszkanina,	 o.	 Maksymina	
Tandeka,	 przez	 naszego	 ks.	 proboszcza	 oraz	 ks.	
kanonika	Remigiusza	Pieprzyka.	

W	 wygłoszonej	 homilii	 o.	 Maksymin	 mówił	
o	 tym,	 że	 zgromadzili	 się	 tam	wszyscy,	 których	
łączy	miłość	 Jezusa	Chrystusa,	 a	 także	obecność	
żywego	 Pana	 i	 Boga	 pośród	 nas	 i	 w	 nas.	 Dalej	
słowa	kazania	brzmiały:	Minął okres Wielkanocy: 
Zmartwychwstania, Zesłania Ducha Świętego, 
Wniebowstąpienia, byliśmy świadkami dynamizmu 
Boga w Jego działaniu i w Jego mocy, a w czasie 
tej uroczystości stoimy i patrzymy na Boga i dzię-
kujemy, że jest. Zadajemy sobie pytanie: Z jakiego 
powodu mamy adorować naszego Boga i Pana? 

Po pierwsze, nasz Bóg jest Bogiem miło-
ści, który wyzwala nas ze wszystkiego, co dotyka 
naszego serca - cierpienia i samotności. Kiedy 
zaczynamy być ludźmi nieszczęśliwymi i samot-
nymi, kiedy nasze serce doświadcza ciemności, 
której nie potrafimy pokonać, gdy tracimy miłość 
i pewność, że będziemy kochani, albo kiedy uświa-
damiamy sobie samotność serca, że jesteśmy 
odrzuceni, w pogardzie, wtedy każdy krzyż, każde 

cierpienie potrafi nas zabić i pokonać. Natomiast 
gdy nasze serce doświadcza bliskości, miłości, 
nie czujemy się sami, przejdziemy każde doświad-
czenie, każdą próbę naszego życia, bo miłość jest 
źródłem naszej mocy, a Eucharystia to nic innego 
jak miłość serca naszego Pana. To na naszej ziemi, 
w Sokółce Bóg dał nam znak, gdy kawałek hostii 
przemienił się w żywe ciało. W twoje umęczone 
serce, które diabeł chce aby zrezygnowało z dal-
szych wysiłków, Bóg tchnie ducha, abyś nie tracił 
nadziei. 

Możemy być podobni do Eliasza – ostatniego 
proroka, który był osamotniony w swojej wierze. 
Jezabel zrobiła wszystko, aby go zabić, aby skoń-
czył się kult Jahwe. Eliasz uciekając z północy 
Izraela na południe, szedł przez pustynię, gdzie 
dopadło go zwątpienie i zniechęcenie, chciał 
umrzeć. Wtedy anioł go obudził, postawił baryłkę 
wody i chleb, i przemówił do Eliasza: wstań Elia-
szu, zjedz, posil się i idź do świętej góry Horeb. 
Dzisiejsza uroczystość to wezwanie naszych serc: 
wstań, weź pokarm, nie zniechęcaj się przeciwno-
ściami, trudnościami, lękami, chorobami, brakami 
materialnymi, duchowymi i siłą tego pokarmu idź 
do świętej góry, bo życie chrześcijańskie to droga 
do domu naszego Boga. O własnych siłach nie 
jesteśmy w stanie tego pokonać, to Bóg w Hostii 
Świętej wyzwala nas z samotności i braku miłości.

Po drugie, Jezus Chrystus ukrzyżowany 
i zmartwychwstały jest pełen Ducha i wylewa na 
nas Pocieszyciela, Parakleta i Obrońcę. My pod-
legamy nieustannie atakom złego ducha, który nie 
chce nadziei w naszym sercach, który chce abyśmy 
zrezygnowali i załamali się. Im bardziej angażu-
jemy się w relację z Panem Bogiem, tym bardziej 
diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć 
i nigdy nas nie zostawi. Jezus, który daje nam 
miłość, w przeciwieństwie do demona, który nas 
oskarża, daje nam obronę i ochronę, aż po godzinę 
naszej śmierci. 

Eucharystia do modlitwa do Pana, który wsta-
wia się za nami u Ojca, odchodzi przez Swoje 
ukrzyżowanie i przychodzi w Komunii Świętej, aby 
uczynić nasze serca i dusze mieszkaniem Boga. 
Bóg obejmuje nas swoją obecnością i miłością, 
przemienia nasze trudy i cierpienia, naszą histo-
rię życia wypełnia i ogarnia swoim zbawieniem. 
Jeżeli jesteśmy ludźmi Eucharystii, jeżeli wie-
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i	zabawy	dzieci	na	świeżym	powietrzu.	Nie	tylko	
ładna	 pogoda,	 urok	 miejsca,	 ale	 także	 poczucie	
pewnej	wspólnoty,	które	miało	szansę	się	wytwo-
rzyć	 dzięki	 uczestniczeniu	 w	 przygotowaniach	
i	przeżyciu	Wczesnej	Komunii	Świętej	dzieci	spo-
wodowały,	że	czas	upłynął	w	radosnej	atmosferze.

Gdy	się	już	posililiśmy,	poszliśmy	do	kościoła,	
gdzie	ks.	proboszcz	parafii	pw.	NMP	Wniebowzię-
tej	 -	 Andrzej	 Kaczmarek	 najpierw	 opowiedział	
historię	 cudownego	 obrazu	 i	 dzieje	 sanktuarium	
maryjnego	 w	 Dąbrówce	 Kościelnej,	 po	 czym	
pobłogosławił	 dzieciom	 książeczki	 do	 nabożeń-
stwa.	Dzieci	 otrzymały	 również	 od	 ks.	Andrzeja	
Magdziarza	 kartki	 –	 pamiątki	 dziewięciu	 pierw-
szych	piątków	miesiąca	z	wypisanymi	obietnicami	
Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa.

Następnie	 wszyscy	 oddaliśmy	 się	 w	 opiekę	
Matce	 Bożej	 Pocieszenia	 przez	 wypowiedzenie	
aktu	zawierzenia.	Całości	dopełniła	wspólna	foto-
grafia,	po	której	udaliśmy	się	w	drogę	powrotną	do	
swoich	domów.	Oprócz	wszystkich	otrzymanych	
darów	 zabraliśmy	 ze	 sobą	 jeszcze	 zaproszenie	
miejscowego	księdza	proboszcza	na	uroczystości	
odpustowe	w	Dąbrówce	Kościelnej	przypadające	
w	święto	Narodzenia	Najświętszej	Maryi	Panny	-	
6/7	września	 2014	 roku.	 Przekazujemy	 zatem	 to	
zaproszenie	 do	 wspólnego	 świętowania	 wszyst-
kim	czytelnikom.

Karolina	Appelt	
	mama	Pawła,	który	przystąpił	do	Wczesnej	

Komunii	Świętej	

Dnia	 14.06.2014	 r.	 odbyła	
się	 V	 Archidiecezjalna	 Piel-
grzymka	 Ministrantów	 do	
Lubasza.	 Hasło	 tej	 piel-
grzymki,	na	którą	udaliśmy	się	
autokarem,	brzmiało	„Chrzest 
bramą”.	 Z	 naszej	 parafii	
uczestniczyło	w	niej	dziewięciu	
ministrantów.	Ośmiu	 uczestni-
ków	pochodziło	 z	Bolechowa.	
Z	 całej	 archidiecezji	 przybyło	
około	 pięciuset	 ministrantów.	

Do	 celu	 dotarliśmy	o	 godz.	 9.30.	Następnie	miało	miejsce	 przygo-
towanie	do	bardzo	uroczystej	Mszy	św.,	która	rozpoczęła	się	o	godz.	
10.00.	 W	 czasie	 homilii	 celebrans	 mówił	 wiele	 na	 temat	 posługi	
liturgicznej,	która	jest	tak	samo	ważna	dla	wiernych,	jak	i	ministran-
tów.	 Następnym	 punktem	 było	 przejście	 na	 teren	 Szkoły	 Edukacji	
„Lubasz”	oraz	posiłek.	 	Po	niedługim	(ale	obfitym)	deszczu	odbyły	
się	warsztaty	liturgiczne	wg	grup	wiekowych.	Każda	grupa	omawiała	
inny	temat,	co	było	bardzo	ciekawe	i	korzystne,	bo	przybliżyło	nas	do	
ważnych	problemów	posługi	ołtarza	oraz	przeżywania	wiary.	Następ-
nie	odbyło	się	nabożeństwo	eucharystyczne,	a	o	godz.	15.15	nastąpiło	
zakończenie	pielgrzymki	i	rozesłanie.

Gabriel	Tyborowski
fot.	A.P.

Ministrancka pielgrzymka 
do Lubasza

osiągnąć	cel,	do	którego	zmierzamy	-	niebo.
	 Przy	 IV ołtarzu	 usłyszeliśmy	 fragment	

Ewangelii	 wg	 św.	 Jana,	 w	 którym	 Jezus	 modli	
się	 za	Swoich	uczniów	 -	 za	 chrześcijan	 każdego	
czasu.	 Jezus	 przedstawia	 Ojcu	 dwie	 sprawy,	
które	 leżą	Mu	 na	 sercu:	 prosi	 o	 jedność	 Swoich	
uczniów	 oraz	 o	 ich	 zbawienie.	 Wzorem	 jedno-
ści	między	wierzącymi	ma	 być	 szczególna	więź	
łącząca	Jezusa	–	Syna	Bożego	z	Jego	Ojcem.	To	
jest	 ideał,	do	którego	 staramy	się	dążyć.	Nie	ma	
skuteczniejszej	 drogi,	 by	 ukazać	 drugiemu	 czło-
wiekowi	 jak	 bardzo	 Bóg	 go	 ukochał,	 jak	 tylko	
miłość	wśród	tych,	którzy	zwą	się	chrześcijanami.	
Dzięki	 Jezusowi	 w	 Eucharystii	 doświadczamy	
niezwykłej	jedności z Bogiem.	Nie	można	sobie	
wyobrazić	większego	zjednoczenia	z	Chrystusem	
niż	w	momencie	przyjęcia	Go	do	serca	w	Komunii	
Świętej.	 Uczestnicząc	w	 Eucharystii	 uczymy	 się	
też	jedności	między	sobą.	Skoro	wołamy	wspólnie	
do	 jednego	Boga,	nazywając	Go	naszym	Ojcem,	
to	nie	możemy	traktować	siebie	nawzajem	inaczej	
jak	 siostry	 i	 bracia.	 Jedność	 z	Bogiem	 i	 ludźmi,	
która	 rozpoczyna	 się	 na	 Eucharystii,	 powinna	
rozciągać	 się	 również	 na	 nasze	 codzienne	 życie.	
A	Jezus	prosi	Ojca,	by	trwała	całą	wieczność.

	
Dorota	Stawicka

Pielgrzymka do Dąbrówki Kościelnej

W	niedzielę,	dnia	15	czerwca	br.	grupa	dzieci,	
która	 tydzień	wcześniej	 przystąpiła	 do	Wczesnej	
Pierwszej	 Komunii	 Świętej,	
po	odmówieniu	w	kicińskim	
kościele	koronki	do	Miłosier-
dzia	Bożego,	wyruszyła	wraz	
z	 księdzem	 proboszczem	
oraz	ze	swoimi	rodzinami	na	
pielgrzymkę	do	 sanktuarium	
Matki	 Bożej	 Pocieszenia	
w	Dąbrówce	Kościelnej.

Po	 dotarciu	 na	 miejsce	
skierowaliśmy	 się	 najpierw	
do	kościoła,	by	przywitać	się	
z	 Matką	 Bożą	 i	 Jej	 Synem	
krótką	 modlitwą	 przed	
cudownym	obrazem	umiesz-
czonym	w	głównym	ołtarzu.

Następnie	 udaliśmy	 się	 na	 wspólny	 posi-
łek	 obfitujący	 w	 różne	 pyszności	 przygotowane	
przez	 mamy	 dzieci	 wczesnokomunijnych,	 któ-
remu	towarzyszyła	ożywiona	rozmowa	dorosłych	

Z ksiąg metrykalnych
Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:
14	czerwca	 Leon	Krzysztof	Kopczyński	
	 	 Olga	Maria	Grochowska
22	czerwca	 Iwo	Gawroński

Sakramentalny związek małżeński zawarli:
7	czerwca	 Marlena	Szulc	z	Wrocławia	
	 	 i	Marek	Szreder	z	Wrocławia
	 	 Monika	Bączkowska	z	Kicina		
	 	 i	Maciej	Gajewski	z	Kicina
14	czerwca	 Weronika	Matelska	z	Kicina		
	 	 i	Łukasz	Witkowski	z	Kicina
21	czerwca	 Monika	Szczench	
	 	 z	Koziegłów	
	 	 i	Paweł	Piotrowski		 	
	 	 z	Koziegłów

Do wieczności odeszli:
30	maja	 Stefan	Kaźmierczak	(l.81)	
	 	 z	Czerwonaka
31	maja	 Alfred	Andrzejewski	(l.51)	
	 	 z	Poznania	
19	czerwca	 Zbigniew	Luboszczyk	(l.73)	
	 	 z	Kicina
22	czerwca	 Zofia	Misiorna	(l.60)	
	 	 z	Kicina
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Prace przy krzyżu w Janikowie

W	2013	roku	z	inicjatywy	mieszkańców	wzniesiono	w	Janikowie	
nowy	krzyż,	poprzedni	bowiem	chylił	 się	ku	upadkowi.	Pisaliśmy	
o	tym	szczegółowo	w	37.	numerze	„Naszego	Patrona”.	Ksiądz	pro-
boszcz	Andrzej	Magdziarz	uroczyście	poświęcił	ten	krzyż	25	listo-
pada	w	uroczystość	Jezusa	Chrystusa,	Króla	Wszechświata	w	godzi-
nie	 Jego	 męczeńskiej	 śmierci.	 Ze	 względu	 na	 zimowe	 warunki	
pogodowe,	prace	wokół	krzyża	janikowianie	zaplanowali	na	wiosnę	
następnego	roku.	I	 tak	się	stało.	Zakupiono	100	sztuk	pełnej	cegły	
klinkierowej,	 aby	 zbudować	 nowy	 fundament	 pod	 płot	 otaczający	
krzyż.	Okazało	się,	że	sama	cegła	nie	wystarczy	-	trzeba	było	głębiej	
w	ziemi	wylać	solidny	fundament	 i	dopiero	na	nim	położyć	cegłę.	
Wszystkie	prace	murarskie	wykonał	mieszkaniec	Kicina,	pan	Walde-
mar	Merda.	Panie	Waldemarze,	ukłony	za	solidną	pracę!	Na	nowym,	
mocnym	fundamencie	stanął	odnowiony	(wypiaskowany	i	odmalo-
wany)	płotek.	Wokół	posadzono	krzewy	i	mnóstwo	kwiatów.	Mijając	
krzyż	w	Janikowie	trudno	nie	zauważyć,	że	jest	to	miejsce	szczegól-
nej	troski	mieszkańców.

Czesława	Knypińska

Od drzewa można się więcej 
nauczyć niż z książki

św.	Bernard	z	ClairvauxDobrze, błogo i błękitnie

Park	krajobrazowy	Puszcza	Zielonka	i	obrzeże	
(w	 tym	otulina	 parku)	 to	 przede	wszystkim	 lasy,	
wody,	małe	osiedla	(osady),	w	tym	też	tzw.	olen-
dry.	W	uproszczeniu	można	powiedzieć,	że	nazwą	
Puszcza	Zielonka	określa	
się	 teren	 położony	 bez-
pośrednio	 na	 północny	
wschód	 od	 Poznania.	
Wspomniana	 nazwa	 nie	
jest	 umotywowana	 ani	
historycznie,	ani	geogra-
ficznie.	Używana	 jest	od	
czasu	II	wojny	światowej	
na	 oznaczenie	 dużego	
kompleksu	 leśnego	 i	 to	
tylko	ze	względu	na	jego	
wielkość.	 W	 aspekcie	
historycznym	 Puszcza	
Zielonka	 obejmowała	
obszary	leśne	należące	do	
klasztorów	cysterskich	w	Owińskach	i	Wągrowcu.	
W	XIX	wieku	lasy	między	Pławnem	i	Dąbrówką	
Kościelną	 objęto	 nadleśnictwem	 państwowym	

Zielonka,	 więc	 może	 stąd	 nazwa	 śródleśnej	 wsi	
przeszła	na	cały	kompleks	lasów.

W	 węższym	 zakresie	 nazwa	 Puszcza	 Zie-
lonka	 funkcjonuje	 jako	 określenie	 utworzonego	

w	 1993	 r.	 parku	 krajobrazo-
wego.	 Jednak	 teren	 objęty	
ściślejszą	 ochroną	 jest	 znacz-
nie	 mniejszy	 od	 zasadniczego	
kompleksu	leśnego.

Okres	 lodowcowy	 (stadiał	
poznański	 zlodowacenia	 bał-
tyckiego),	 a	 właściwie	 ostatni	
lodowiec,	 okazał	 się	 wielkim	
„rzeźbiarzem”	i	z	fantazją	(jeśli	
chodzi	 o	 teren	 Puszczy	 Zie-
lonka)	 uformował	 środkowo-
-poznańską	 morenę	 czołową.	
W	 ramach	 tej	 moreny	 wystę-
puje	 wzniesienie	 Dziewicza	
Góra.	 Góra	 (143	 m	 n.p.m.),	

położona	w	odległości	3	km	od	Czerwonaka	i	ok.	
2,5	 km	 od	 Kicina.	 Okoliczny	 teren	 jest	 bardzo	
urozmaicony	 i	 swą	 plastyką	 oczarowuje.	 Dzięki	

Modlitwa różańcowa w drodze

13	czerwca	jest	dniem	wspomnienia	objawień	
fatimskich.	Dlatego	właśnie	ta	data	została	wyzna-
czona	na	zorganizowanie	pieszej	pielgrzymki	szla-
kiem,	który	łączy	dwie	parafie	-	Świętego	Józefa	
w	 Kicinie	 i	 Świętego	 Mikołaja	 w	 Wierzenicy.	
Pierwsza	 taka	 pielgrzymka	 odbyła	 się	 w	 ubie-
głym	 roku	 również	 13	 czerwca,	 co	 zapoczątko-

wało	tradycję,	która	-	jak	ogłosił	ksiądz	proboszcz	
Andrzej	 Magdziarz	 –	 będzie	 kontynuowana.	
Celem	tych	pielgrzymek	jest	odprawienie	w	dro-
dze	nabożeństwa	do	Matki	Bożej	Fatimskiej.	
Wieczorem,	o	godz.	20.00	pielgrzymi	zebrali	 się	
w	naszym	kościele.	Na	początku	w	krótkich	sło-
wach	 ksiądz	 proboszcz	 przypomniał	 nam	 drugie	
objawienie	Matki	Bożej	w	Fatimie.	Troje	dzieci:	
Hiacyntę,	Franciszka	i	Łucję.	Matka	Boża	prosiła,	
aby	modliły	się	na	 różańcu.	Miało	 to	miejsce	13	
czerwca	1917	roku.

Pod	 przewodnictwem	 księdza	 probosz-
cza	 wyruszyliśmy	 z	 kościoła	 i	 kierując	 się	 ul.	
Kościelną,	 minęliśmy	 ostatnie	 zabudowania	
i	weszliśmy	w	otoczenie	pól	porośniętych	łanami	
zbóż.	Była	to	droga	bardzo	urokliwa,	można	rzec	-	
natura	i	my.	Wędrując	pośród	piękna	Bożego	stwo-
rzenia	odmawialiśmy	różaniec	fatimski,	rozważa-
jąc	tajemnice	chwalebne.	Z	daleka	było	widać,	że	
jesteśmy	 grupą	 pątników,	 gdyż	 na	 samym	 czele	
niesiony	był	krzyż,	a	w	ręce	każdy	z	nas	trzymał	
różaniec.	 Idąc	 we	 wspólnocie	 ludzi	 wierzących	
nie	ma	oporów,	aby	uzewnętrzniać	swoją	wiarę	na	
ulicy,	czy	wiejskiej	drodze	przez	głośną	modlitwę	
i	śpiewy	pieśni	kościelnych,	niosąc	symbole	reli-
gijne	–	krzyż	i	różaniec.	Dla	wszystkich	uczestni-
ków	tej	pielgrzymki	było	to	doświadczenie	dawa-
nia	świadectwa	wiary.	

Zatem	z	modlitwą	 i	 śpiewem	na	ustach	zbli-
żaliśmy	się	do	celu	naszego	pielgrzymowania,	do	
Matki	Bożej	Wierzenickiej.	Wierzeje	kościoła	św.	

Mikołaja	były	dla	nas	otwarte.	Ksiądz	proboszcz	
Przemysław	Kompf	 oczekiwał	 nas.	 Pielgrzymka	
została	 przygotowana	 za	wcześniejszym	 porozu-
mieniem	 proboszczów	 obu	 parafii,	 za	 co	 należą	
się	im	wielkie	podziękowania.	W	świątyni	wspól-
nie	 pomodliliśmy	 się.	Następnie	 ksiądz	Przemek	
powiedział	 kilka	 słów	 o	 kościele	 św.	 Mikołaja	
i	życiu	parafii	wierzenickiej.	Na	koniec	zaśpiewa-
liśmy	apel	jasnogórski,	po	czym	podziękowaliśmy	
„gospodarzowi”	 i	 pożegnaliśmy	 go,	 udając	 się	
w	drogę	powrotną.

W	 grupie	 pielgrzymów	 był	 pan	 Leszek	
Lesiczka,	 który	 opowiedział	 nam	 legendy	 zwią-
zane	z	nadaniem	nazwy	miejscowości	Wierzenica.	
Jedna	z	nich	mówi,	że	pochodzi	ona	od	nazwy	„wie-
rzeje”,	co	oznacza	dwuskrzydłową	bramę	z	desek,	
inaczej	wrota.	Opowiedział	 również	 o	 historycz-
nym	znaczeniu	szlaków	komunikacyjnych	-	Dro-
dze	Królewskiej,	Szlaku	Świętego	Jakuba.	Z	kolei	
ksiądz	 Andrzej	 zwrócił	 nam	 uwagę,	 że	 kościół	
w	Wierzenicy	i	kościół	w	Kicinie	były	z	sobą	bar-
dzo	ściśle	związane	przez	ponad	100	lat	unią	per-
sonalną,	 gdyż	miały	wspólnego	 proboszcza.	Tak	
więc	swego	czasu	droga,	którą	szliśmy	była	często	

przemierzana	przez	kolejnych	proboszczów	dzie-
lących	swoja	posługę	między	dwoma	kościołami.

Dochodziła	 godz.	 23.00,	 kiedy	 wróciliśmy	
do	Kicina	 na	 plac	 przed	 kościołem,	 trochę	 utru-
dzeni,	 ale	 bardzo	 zadowoleni.	 Wśród	 pątników	
była	 trójka	 dzieci,	 które	 dzielnie	 zniosły	 trudy	
wyprawy,	a	na	szczególne	uznanie	zasługuje	dwu-
letni	Piotruś	Tomaszewski.

Na	zakończenie	ksiądz	proboszcz	udzielił	nam	
błogosławieństwa	i	rozeszliśmy	się	do	domów.	

Maria	Hanna	Bobak
uczestniczka	pielgrzymki

fot.	G.Z.

           fot. G.Z.

Widok od strony Annowa w kierunku dostrzegal-
ni ppoż. na Dziewiczej Górze
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Kobylnica	 (ok.	 10	 km);	 czarny	 –	 Ludwikowo	 –	
Mielno	-	Dziewicza	Góra	(ok.	7	km).

Warto	 skorzystać	 z	 tych	 szlaków,	 chociażby	
ze	względu	na	walory	przyrodnicze	(liczne	i	oka-
załe	 drzewa	 pomnikowe,	 rzadkie	 gatunki	 roślin)	
oraz	 krajobrazowe	 –	
urozmaiconą	 rzeźbę	
terenu.	 Ponadto	
z	 wieży	 widokowej	
można	 podziwiać	
panoramę	 pobliskich	
okolic	 i	 Poznania.	
Oprócz	 wspomnia-
nych	 szlaków	 trzeba	
wyróżnić:	szlak	żółty	
„Papieski”:	 Kisz-
kowo	 -	 Dąbrówka	
Kościelna;	 szlaki	
czarne,	 łącznikowe,	
szlak	kościołów	drewnianych	wokół	Puszczy	Zie-
lonka	oraz	Wielkopolską	Drogę	św.	Jakuba,	która	
jest	odtworzonym	w	Polsce	fragmentem	drogi	św.	
Jakuba	–	europejskiej	sieci	szlaków	pielgrzymich	
prowadzących	 do	 grobu	 św.	 Jakuba	 w	 Santiago	
de	Compostela	w	Hiszpanii.	Szlak	jest	oznaczony	
w	 terenie	 symbolem	 białej	 muszli	 z	 czerwonym	
krzyżem	 oraz	 dodatkowo	 opatrzony	 żółtymi	
strzałkami.

Trasa	 Wielkopolskiej	 Drogi	 św.	 Jakuba	
(w	 sumie	 ok.	 40	 km)	 biegnie	 przez:	 Gniezno,	
Dąbrówkę	 Kościelną,	 Głęboczek,	 Boduszewo,	
Murowaną	 Goślinę,	 Owińska,	 Dziewiczą	 Górę,	
Kicin,	Wierzenicę,	Kobylnicę,	Gruszczyn,	Poznań.

W	 Puszczy	 Zielonka	 istnieją	 także	 szlaki	
rowerowe.	 Podstawowy	 układ	 tras	 rowerowych	
stanowią	dwa	pierścienie:	Duży	Pierścień	Rowe-
rowy	(DPR)	–	51,8	km	i	Mały	Pierścień	Rowerowy	
(MPR)	–	40,1	km.	Pierścienie	 rowerowe	uzupeł-
nione	są	dwunastoma	trasami	łącznikowymi	(pro-
mienistymi),	 oznakowanymi	 symbolami:	 od	 R-1	
do	R-12.

W	 2007	 r.	 w	 Dąbrówce	 Kościelnej	 został	
otwarty	 Cysterski	 Szlak	 Rowerowy	 (CSR).	 Jest	
pierwszym	w	Polsce	szlakiem	rowerowym	w	kon-
wencji	cysterskiej,	oznakowanym	symbolem	sty-
lizowanego	krzyża.	Św.	Tomasz	z	Akwinu	zapisał,	
że	 krzyż	 to	 księga,	 której	 do	 końca	 nie	 sposób	
przestudiować.

W	 2012	 r.	 wytyczono	 szlak	 kajakowy,	 bie-
gnący	 rynną	 jezior	 polodowcowych	 (11,3	 km).	

Rozpoczyna	 się	 w	 Pobiedziskach,	 a	 kończy	
w	Tucznie.

Na	obszarze	Puszczy	Zielonka	 i	okolic	znaj-
dują	się	rezerwaty	i	obszary	o	wyjątkowych	walo-
rach	 przyrodniczych.	 Są	 to	 rezerwaty:	 „Jezioro	

Czarne”,	 „Jezioro	
Pławno”,	 „Śnieżycowy	
Jar”,	„Żywiec	Dziewię-
ciolistny”	 oraz	 dolina	
między	 Głęboczkiem	
a	 Głębockiem,	 Dziewi-
cza	Góra,	Jezioro	Bole-
chowskie,	 Uroczysko	
Maruszka	 i	 arboretum	
we	wsi	Zielonka.

Na	 terenie	 Pusz-
czy	 Zielonka	 zacho-
wały	 się	 stare	 trakty	
łączące	 poszczególne	

miejscowości.	 Podlegają	 one	 ochronie	 jako	 ele-
ment	dziedzictwa	kulturowego.	Są	to	m.in.:	 trakt	
annowski,	 bednarski,	 pławiński,	 zielonkowski,	
poznański	 (z	 Kicina	 do	 Dąbrówki	 Kościelnej).	
Z	 ważniejszych	 wybranych	 miejscowości	 warto	
zobaczyć:	 Dąbrówkę	 Kościelną	 (sanktuarium	
maryjne	 i	 ośrodek	 pielgrzymkowy),	 Głęboczek	
(w	XV	 i	XVII	w.	 nazywany	miastem,	 grodzisko	
stożkowate),	Kamińsko	(największa	osada	w	głębi	
puszczy),	 Łopuchówko	 (dwór	 z	 pocz.	 XX	 w.,	
spichrz,	park	podworski),	Wronczyn	(ślady	osady	
z	czasów	rzymskich),	Zielonkę	(miejscowość	przy	
trakcie	Poznań-Kcynia,	arboretum),	Tuczno	(miej-
scowość	 wypoczynkowa,	 kąpieliska),	 Owińska	
(klasztor	i	kościół	pw.	św	Jana	Chrzciciela,	park,	
dąb	 „Bartek”),	 ponadto	
Kicin,	 Długą	 Goślinę,	
Jabłkowo,	 Kiszkowo,	
Moraczewo,	 Uzarzewo,	
Wierzenicę	 i	 -	 oczy-
wiście	 -	 Murowaną	
Goślinę,	 Pobiedziska,	
Skoki	i	inne.

Puszcza	 Zielonka	
leży	na	 terenie	pojezior-
nym,	 a	 znajdujące	 się	
tu	 jeziora,	 których	 jest	
ok.	 50,	 przeważnie	 oto-
czone	 lasami,	 znacząco	
wpływają	 na	 podniesie-
nie	 atrakcyjności	 tego	

pagórkom,	dolinom,	 rynnom	 jeziornym,	 leżącym	
w	pobliżu	Dziewiczej	Góry,	wykrystalizował	 się	
krajobraz	 urokliwy,	 przyciągający	 swym	 pięk-
nem.	Sama	Dziewicza	Góra	jest	miejscem	unikal-
nym,	 tajemniczym	 i	niezwykłym.	Na	 jej	 stokach	
cysterki	z	Owińsk	hodowały	pewien	rodzaj	owada	
–	 czerwca	 polskiego,	 dla	 uzyskania	 czerwonego	
barwnika.

Nazwa	 Dziewcza	 Góra,	 a	 później	 dopiero	
Dziewicza	Góra	(właściwie	masyw	o	trzech	wierz-
chołkach)	 nawiązywała	 do	 dziewic,	 wspomnia-
nych	zakonnic	z	Owińsk.	

Wzniesienie	 to	 od	 1252	 r.	 aż	 do	 rozbiorów	
znajdowało	 się	 w	 posiadaniu	 klasztoru.	 U	 pod-
nóża	masywu	(w	jego	zachodniej	części)	położona	
jest	osada	leśna	o	nazwie	Dziewicza	Góra	z	nowo	
wybudowanym	 kompleksem	 budynków	 o	 prze-
znaczeniu	 przyrodniczo-turystycznym	 (miejsce	
edukacyjne,	 idealne	 do	 odpoczynku,	 z	możliwo-
ścią	rozpalenia	ogniska,	z	parkingiem).	Z	tego	placu	
–	 „polany”,	 zaczyna	 się	 ścieżka	 przyrodniczo-
-leśna	„Dziewicza	Góra”,	która	powstała	w	1999	
roku.	Na	 trasie	 przygotowano	 15	 oznakowanych	
przystanków,	w	tym	szczególnie	ciekawą	„Leśną	

klasę	 im.	A.	 Cieszkowskiego”.	 Ścieżka	 przyrod-
niczo-leśna	 pokazuje	mechanizmy	 rządzące	 eko-
systemem	 leśnym,	przybliża	podstawowe	zasady	
gospodarki	 leśnej	oraz	specyfikę	pracy	 leśników.	
W	pobliżu	Dziewiczej	Góry	na	jednym	z	najpięk-
niejszych	 wzniesień	 znajduje	 się	 krzyż	 papieski	
(od	2012	r.	zawsze	2	kwietnia	wyrusza	z	Kicina	do	
tego	miejsca	pielgrzymka)	i	szlak	turystyczny	im.	
Polskiego	Towarzystwa	Tatrzańskiego.

Natomiast	 na	 terenach	 „annowskich”	 (także	
w	pobliżu)	została	zaprojektowana	multimedialna	
ścieżka	 przyrodniczo-leśna	 „Na	 zamku”.	 Zada-
niem	 ścieżki	 jest	 umożliwienie	 wszystkim	 zain-
teresowanym	 najbliższymi	 okolicami,	 z	 dowol-
nego	miejsca	Polski	(lub	bezpośrednio	w	terenie),	
a	może	i	świata,	zapoznanie	się	z	pięknem	i	histo-
rią	prezentowanego	regionu.	Koncepcja	pracy	na	
ścieżce	 zakłada	 realizację	 metodyki	 badań	 tere-
nowych	z	wykorzystaniem	protokołów	programu	
GLOBE	 (wraz	 z	 mapką	 i	 współrzędnymi	 GPS).	
Ścieżka	 ta	 składa	 się	 z	 dziewięciu	 wybranych	
miejsc.	 Są	 to:	 Leśnictwo	 Annowo,	 drzewostan	
pomnikowy,	 dąb	 z	 ogromną	 dziuplą,	 mokradła,	
krajobraz	morenowy,	Cysterska	Góra,	modrzewie,	
pomnikowe	dęby,	odkrywka.	

W	 1997	 r.	 nadleśnictwo	 wystąpiło	 z	 propo-
zycją	 objęcia	 Dziewiczej	 Góry	 i	 jej	 otoczenia	
ochroną	 rezerwatową.	 W	 2005	 r.	 wybudowano	
wieżę	–	dostrzegalnię	przeciwpożarową	(o	wyso-
kości	40	m)	z	 tarasem	widokowym.	Tutaj	 spoty-
kają	się	4	szlaki	piesze:	czerwony	–	Czerwonak-
-Dziewicza	Góra-Okoniec-Skoki	(ok.	36	km);	nie-
bieski	 –	 Dziewicza	 Góra-Leśniczówka	 Annowo	
–	Owińska	–	Ludwikowo	 -	Tuczno	 (ok.	17	km);	
żółty	 –	 Dziewicza	 Góra	 –	 Kicin	 –	Wierzenica	 -	



Warto przeczytać

Lipiec/Sierpień	2014				 27

Z życia parafii

26		 Lipiec/Sierpień	2014

Warto przeczytać. 
Zaproszenie do „Kręgu biblijnego”

Żaden	 naród	 w	 przeszłości	 nie	 zasługiwał	
bardziej	 na	miano	 „Ludu	Księgi”	 niż	Żydzi.	Był	
czas	 w	 zamierzchłej	 przeszłości,	 gdy	 Żydzi	 byli	
ludem,	 jak	 inne,	 zamieszkującym	 swoją	 ziemię,	
swoje	miasta	wraz	ze	stolicą	w	Jerozolimie.	 Jed-
nak	 liczne	 zawieruchy	 polityczne	w	historii	 tego	
narodu	rozpędziły	jego	przedstawicieli	po	wszyst-
kich	zakątkach	świata	 tak,	że	przez	długi	czas	w	
swojej	 własnej	 ojczyźnie	 stanowili	 oni	 znikomą	
mniejszość.	 Biorąc	 pod	 uwagę	 te	 okoliczności,	
Żydzi	powinni	„roztopić”	się	wśród	innych	kultur,	
języków	i	religii.	Powinni	zniknąć.	Tak	się	jednak	
nie	 stało,	 a	 tym,	co	pozwoliło	 im	przetrwać	była	
religia,	 której	 niezachwianą	 podstawą	 od	 zawsze	
pozostawała	 Biblia,	 a	 właściwie	 jej	 część	 znana	
jako	Stary	Testament.

O	 tym,	 czym	 była	 w	 życiu	 społeczności	
żydowskich	 Biblia	 opowiada	 przeurocza	 książka	
pt.	 „Krąg	 biblijny”,	 którą	 posiadamy	 w	 naszej	
bibliotece	parafialnej	w	Kicinie.	Jest	to	zbiór	oso-
bistych	 opowiadań	 znanego	 polsko-żydowskiego	
pisarza	Romana	Brandstaettera,	który	przez	więk-
szość	swego	życia	mieszkał	i	pisał	w	Poznaniu.	Co	
ciekawe,	Roman	Brandstaetter	 był	 też	osobistym	
znajomym	wieloletniego	proboszcza	parafii	kiciń-
skiej,	śp.	ks.	kan.	Zbigniewa	Pawlaka.	

W	 tym	niewielkim	dziełku	Roman	Brandsta-
etter	wprowadza	nas	w	życie	swojej	żydowskiej,	a	
właściwie	żydowsko-polskiej	rodziny.	Szczególną	
rolę	wśród	krewnych	autora	odgrywał	 jego	dzia-
dek,	człowiek	wielkiej	mądrości	i	głębokiej	wiary.	
To	 on	wszczepił	 Romanowi	 szacunek	 dla	Biblii,	
którą	zawsze	uważał	za	nieomylny	drogowskaz	 i	
najważniejszego	towarzysza	w	życiu	codziennym:

Mój dziadek na kilka dni przed śmiercią pozo-
stawił mi w spadku testament: - Będziesz Biblię 
nieustannie czytał - powiedział do mnie. - Będziesz 
ją kochał więcej niż rodziców... Więcej niż mnie... 
Nigdy się z nią nie rozstaniesz... A gdy zestarzejesz 
się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, 
jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym 
komentarzem do tej jedynej Księgi.

Oprócz	 tego,	 w	 książce	 pt.	 „Krąg	 biblijny”	
znajdziemy	 liczne	nawiązania	do	biografii	autora	
i	 opis	 jego	 pierwszego	 spotkania	 z	 chrześcijań-
stwem	 w	 postaci	 widoku	 ukrzyżowanego	 Chry-
stusa,	 którego	 -	 wg	 relacji	 jego	 koleżanki,	 nie-

-żydówki	-	okrutnie	zamordowali	Żydzi.	Najpierw	
wiadomość	 ta	 wywołała	 w	 nim	 wstrząs,	 jednak	
stopniowo	 przerodził	 się	 on	 we	 współczucie	 dla	
tak	 potraktowanego,	 niewinnego	 Skazańca.	 W	
końcu	pojawiła	się	fascynacja	postacią	Jezusa,	aż	
wreszcie	Brandstaetter	 opisuje	 swoje	 nawrócenie	
i	 chrzest,	 który	 był	 jak	 wejście	 w	 światłość,	 jak	
prawdziwe	przebudzenie.	

Śp.	ks.	kan.	Zbigniew	Pawlak	wspominał,	że	
Brandstaetter	zawsze	protestował,	gdy	mówiło	się	
o	nim	„ochrzczony	Żyd”,	bo	sam	uważał	się	wciąż	
za	Żyda,	który	spełnił	Boży	plan	przyjmując	Chry-
stusa,	co	czyniło	go	po	prostu	jeszcze	pełniejszym	
Żydem.	 To	 samo	 mówi	 o	 sobie	 Brandstaetter	 w	
swojej	książce.	Do	końca	pozostaje	Żydem	zafa-
scynowanym	Ziemią	 Świętą	 i	 kulturą	 żydowską,	
którą	 sam	w	 sobie	 uzupełnia	 gorliwym	katolicy-
zmem.	 Nade	 wszystko	 pozostaje	 jednak	 zako-
chany	w	Biblii,	która	jest	dla	niego	czymś	znacz-
nie	więcej	niż	słownym	przekazem	pochodzącym	
od	Boga.	Dla	niego	 jest	ona	Słowem,	które	było	
na	 początku	 i	 które	 pozostaje	 z	 człowiekiem	 na	
zawsze.	

Biblio, Ojczyzno moja, 
Biblio, moja ziemio polska, 
Galilejska
I franciszkańska, 
O wy, Księgo mojego dzieciństwa, 
Pisane dwujęzyczną mową, 
Polską hebrajszczyzną, 
Hebrajską polszczyzną, 
Dwumową
Świętą
I 
Jedyną… 

Czytając	niezwykle	głębokie	i	osobiste	reflek-
sje	Romana	Brandstaettera	nad	Biblią	 i	życiem	z	
Biblią,	trudno	nie	ulec	fascynacji	tą	Księgą.	Warto	
sięgnąć	 po	 „Krąg	 biblijny”,	 który	 wprowadza	 w	
przebogaty	 świat	 Żyda	 -	 tułacza,	 który	 idąc	 za	
Biblią,	przeszedł	drogę	od	Mojżesza	do	Chrystusa,	
będąc	 jednocześnie	 przekonanym,	 że	 w	 Jezusie	
pozostał	też	wierny	Mojżeszowi.	

Witold	Tyborowski

obszaru.	Za	 najładniejsze	 uchodzą	 jeziora:	Miej-
skie	koło	Okońca,	Leśne	koło	Głęboczka	i	Tuczno.	
Większość	jezior	leży	w	rynnach	polodowcowych	
–	krętych,	wąskich	i	wyraźnie	wciętych	w	otacza-
jący	teren.	Największa	z	tych	rynien	przebiega	od	
Pobiedzisk	 po	Murowaną	Goślinę	 i	 leży	 na	 niej	
14	 jezior.	 Inne	ciekawe	rynny	 to	dolina	Goślinki	
(Trojanki)	oraz	rynna	Dzwonówki	(Potoku	Dzwo-
nowskiego).

Stara	legenda	mówi,	że	kiedy	Pan	Bóg	stwo-
rzył	polską	ziemię	i	oceniając	Swe	dzieło	popatrzył	

na	 nią	 ojcowskim	 okiem,	 zauważył	 tu	 i	 ówdzie	
żółtą	nagość	suchych	piasków,	wypalonych	słoń-
cem,	a	 tak	 łaknących	wilgoci	 i	 roślinności,	że	aż	
ulitował	się	nad	nimi	i	specjalnie	dla	nich	stworzył	
sosnę.	Sosnę	i	złotą	dziewannę.	I	od	razu	stało	się	
tak,	jak	w	wierszu	lirnika	mazowieckiego,	Teofila	
Lenartowicza	(znany	w	Wierzenicy	z	drzwi	brązo-
wych,	odlanych	we	Florencji):	Był pagórek piasz-
czysty, na nim każdej wiosny złociły się dziewanny 
i szumiały sosny.

Puszcza	Zielonka	ze	względu	na	słabe	gleby	
w	 większości	 posiada	 bory	 iglaste	 (sosnowe)	
i	 częściowo	 bory	 mieszane.	 Znaczniejsze	 uroz-
maicenie	składu	drzewostanów	występuje	na	lep-
szych	glebach	w	południowej	części	terenu	(Dzie-
wicza	Góra	i	dalej	okolice	Promna).	Można	także	
napotkać	 stary	 drzewostan	 i	 pojedyncze	 pomni-

kowe	drzewa.	Wśród	nich:	dęby,	lipy,	buki,	klony.	
W	 wierzeniach	 wielu	 prymitywnych	 ludów	 dąb	
został	stworzony	jako	pierwsze	drzewo	na	świecie.	
Swoją	rozłożystą	koroną	wspierał	całe	niebo,	był	
drzewem	świętym.	Spełniał	 rolę	boskiego	wiesz-
cza	i	szumiał	w	wielu	greckich	mitach.	W	gajach	
Słowian	 dąb	 utożsamiał	 boga	 błyskawicę	 ognia	
i	nieba.

Nieraz	 w	 dziuplach	 spróchniałych	 wielkich	
dębów	zamieszkiwali	pustelnicy	(np.	św.	Bernard,	
twórca	 mistyki	 kościelnej),	 wielcy	 pokutnicy	

i	inni	mizantropi.	Drzewo	miało	im	dawać	
rozum	 i	 zdrowie.	 Dąb	 (Quercus)	 wystę-
pował	już	w	paleocenie.	Od	dębów	wieje	
historią,	 prehistorią,	wiecznością.	Każdy	
z	 nich	 ma	 swój	 ciekawy	 los,	 charakter,	
swoich	krewnych,	wrogów	i	przyjaciół.

Na	terenie	Puszczy	Zielonka	i	pobli-
skich	 okolic	 (Owińska,	 Annowo,	 Wie-
rzenica)	mamy	także	potężne	stare	dęby.	
Najstarszy	 znajduje	 się	 w	 Owińskach	
(„Bartek”),	 a	 nieco	 młodsze	 spotkamy	
w	 Wierzenicy	 (m.in.	 dąb	 A.	 Cieszkow-
skiego).	

Puszcza	 daje	 wspaniałe	 możliwo-
ści.	 Każdy	może	 coś	 znaleźć	 dla	 siebie,	
a	 przede	 wszystkim	 zregenerować	 tam	
siły,	wypocząć.	 Puszcza	ma	 także	 swoje	
tajemnice.	 Pomimo	 ogromu	 piękna	 na	
tym	 obszarze,	 nie	 wszystko	 jednak	 jest	
widoczne	 dla	 oczu.	 Emmerson	 podpo-
wiada,	 żeby	 aby	 dostrzec	 piękno	w	 ota-
czającym	 nas	 świecie,	 najpierw	musimy	

je	odkryć	w	sobie.	Cysterki	zapraszają	nas	w	tym	
celu	do	Owińsk.

Zygmunt	Krasiński,	który	bywał	w	tych	okoli-
cach	(w	Wierzenicy	sześciokrotnie)	pisał,	że	było	
mu	tu	dobrze,	błogo	i	błękitnie.	Taka	jest	Puszcza	
Zielonka,	która	każdego	zaprasza	i	obiecuje	obda-
rowanie	pięknem	i	mądrością.

Przemierzając	 ścieżki,	 drogi,	 szlaki	 Pusz-
czy	Zielonka,	wsłuchując	się	w	rozmowy	starych	
dębów	i	patrząc	na	to	piękno	nieskażone,	myślimy	
o	przeszłych	wiekach,	które	unosiły	 się	na	 rzece	
życia,	 miłości	 i	 śmierci,	 a	 teraz	 są	 zapomniane,	
i	czujemy	powiew	przemijania.

Leszek	Lesiczka
fot.	G.Z.
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Intencje mszalne – lipiec/sierpień 2014

01.07.	
		8.00		 †	Sebastian	Drożdżyński	–	od	mieszkańców		
			 			Janikowa

02.07.	
19.00	 †	Stanisława	Widerska

03.07.  pierwszy czwartek miesiąca
19.00	 †	Stanisława	Widerska

04.07.	 pierwszy piątek miesiąca
17.00	 †	Bolesław	Kaczmarek
19.00		 †	Robert	i	Stanisław	Górscy

05.07.	
18.00		 †	Julia	i	Kazimierz	Karpiewscy

06.07. 
		8.00	 †	Paweł	Zielewicz
11.00	 †	Czesława	i	Stanisław	Gajewscy,	
	 			Zdzisław	Buśko	
19.00		 †	Kazimierz	Wolniewicz

07.07.		 	
19.00		 †	Władysław	Kubacki	–	w	12	r.	śmierci

08.07.
		8.00		 †	Jerzy

09.07.
19.00		 †	Stanisław	Luboszczyk

10.07.
19.00	 †	Stanisława	Widerska

11.07.
19.00		 †	Leszek	Brożek

12.07.	
18.00		 †	Julianna,	Jan,	Helena	i	Wiktor	Masłowscy,		
			 			Józef,	Zdzisław	Hryniewscy

13.07.
		8.00	 †	Kazimierz	Wolniewicz
11.00	 †	Helena	Łasecka
19.00		 w	intencji	Ojczyzny,	Radia	Maryja	i	naszej		
	 parafii

14.07.
19.00		 †	Maria	–	w	3	r.	śmierci	i	Stanisław		 	
	 Szkudlarek

15.07.
		8.00		 †	Andrzej,	Mirosław	

16.07.
19.00	 †	Stanisław	Reszela

17.07.	
19.00	 †	Wanda	i	Leon	Lisiewiczowie

18.07.
19.00		 †	Jan	Ratajski

19.07.	
18.00		 †	Stanisława,	Marceli,	Stanisława,	Józef	
	 				i	zmarli	z	rodziny

20.07.
		8.00	 †	Ryszard	Pawlak
11.00	 †	Karolina	i	Stanisław	Sobańscy	
19.00		 †	Kazimierz	Wolniewicz

21.07.
19.00		 †	Czesław,	Stanisława,	Stanisław,	Stefania,		
			 			Walenty

22.07.
		8.00		 †	Helena	i	Franciszek	

23.07.	 
19.00		 †	Krystyna	Czapla

24.07.
19.00	 †	Józef,	Halina,	Piotr

25.07.	
19.00		 †	Prakseda	Robakowska

26.07. 
18.00		 †	Marta,	Józef,	Anna,	Walenty	i	zmarli	
	 			z	rodziny

27.07. 
		8.00	 †	Kazimierz	Wolniewicz	
11.00	 †	Stanisława	Widerska	
19.00		 †	Paweł	Zielewicz

28.07. 
19.00		 †	Jolanta	Burzyńska

29.07. 
		8.00		 †	Bolesław	Kaczmarek

30.07. 
19.00		 †	Prakseda	Robakowska

31.07.
19.00	 	†	Stefan	Skrzypczak	–	w	2	r.	śmierci	i	zmarli
	 				z	rodziny

01.08.	 pierwszy piątek miesiąca
17.00	 †	Maria,	Zenon,	Helena,	Wiktor	i	zmarli	
	 			z	rodzin	Banachów	i	Kosmowskich
19.00		 †	Stanisława	Deik,	Bogdan	Ostrowski	

02.08.
18.00	 †	Jadwiga	i	zmarli	z	rodziny

03.08. 
		8.00	 †	Kazimierz	Wolniewicz	–	od	mieszkańców		
		 			Janikowa
11.00	 †	Władysława,	Józef	i	zmarli	z	rodziny
16.00	 w	intencji	osób	starszych	i	chorych	z	naszej		
	 parafii
19.00		 †	Krzysztof	Piechocki

04.08.	
19.00		 †	Felicja,	Władysława	i	Wincenty

05.08.	
		8.00		 w	pewnej	intencji

06.08.	
19.00		 †	Stanisława	Widerska	

07.08.		 pierwszy czwartek miesiąca
19.00	 w	50	r.	urodzin	Waldemara	i	w	18.	r.	urodzin		
	 Mirelli	z	podziękowaniem	za	otrzymane	łaski
	 i	z	prośbą	o	Boże	błogosławieństwo

08.08.
19.00		 †	Helena	Bartoszewska

09.08.
16.30	 Msza	św.	ślubna
18.00		 †	Rajmund	Terczewski

10.08.
		8.00	 †	Wojciech	Świątek
11.00	 †	Kazimierz	Wolniewicz
19.00	 †	Zofia	i	Jan	Kielec

11.08.
19.00		 †	Leszek	Klarzyński	–	od	przyjaciół	i		 	
	 kolegów	z	Urzędu	Miasta	Poznania	i	Rad		
	 Osiedla

12.08.	
		8.00		 z	podziękowaniem	za	dotychczasową	opiekę		
	 nad	całą	rodziną
	
13.08.
19.00	 †	Monika	i	Stefan	Lewandowicz

14.08.
16.30	 Msza	św.	ślubna
19.00	 †	Edmund	Witkowski,	Maria,	Franciszek,	
	 			Jerzy	i	Tadeusz	Sitek

15.08.	 uroczystość Wniebowzięcia NMP
		8.00	 o	zdrowie	i	Boże	błogosławieństwo	dla	
	 s.	Urszuli	Mandziak
11.00	 w	intencji	Ojczyzny	
15.00	 Msza	św.	ślubna
19.00		 †	Cecylia	Kubacka	–	w	1	r.	śmierci

16.08.
16.30	 Msza	św.	ślubna
18.00	 †	Krystyna	Czapla

17.08. 
		8.00	 †	Ludwik	Pawlak	oraz	w	intencji	Martynki	
	 	z	okazji	8	r.	urodzin
11.00	 dziękczynna	–	w	r.	ślubu	Doroty	i	Lechosława
19.00		 w	intencji	Ojczyzny,	Radia	Maryja	i	naszej		
	 parafii

18.08.
19.00	 †	Antonina,	Jan,	Stanisław	Krawiec	oraz	
zmarli
	 			z	rodziny

19.08.	
		8.00		 w	intencji	Wiktora	–	z	okazji	chrztu	św.

20.08.
19.00		 †	Stanisława	Widerska

21.08.
19.00		 †	Joanna	i	Tadeusz	Obrembscy

22.08.
19.00		 †	Joanna	i	Władysław	Gryska

23.08.	 
18.00	 †	Zofia,	Zenon,	Maria,	Marian,	Tomasz

24.08.
		8.00	 †	Ryszard	Pawlak
11.00		 †	Kazimierz	Wolniewicz
16.00	 dziękczynna	za	tegoroczne	plony
19.00		 †	Ludwik	Stachowiak

25.08.	
19.00		 †	Henryka,	Ludwik,	Krystyna

26.08. uroczystość NMP Częstochowskiej
19.00		 †	Edward	Zgrabczyński	–	w	32	r.	śmierci

27.08.
19.00		 †	Eugeniusz	Merda

28.08. 
19.00		 dziękczynna	–	w	15	r.	ślubu	Karoliny	
	 i	Tomasza	oraz	z	prośbą	o	Boże			 	
	 błogosławieństwo	dla	całej	rodziny

29.08. 
19.00	 †	Zenon	Owczarczak	–	w	2	r.	śmierci,	Zofia,		
			 			Irena	i	Małgorzata

30.08.
15.00	 Msza	św.	ślubna
18.00		 	†	Marian	Banach	oraz	zmarli	z	rodzin
	 			Banachów	i	Mądrych

31.08.
			8.00	 †	Kazimierz	Wolniewicz	–	od	mieszkańców
									 			Janikowa
11.00	 w	21	r.	ślubu	Doroty	i	Zbigniewa	–
	 z	podziękowaniem	za	łaski	oraz	z	prośbą	
	 o	Boże	błogosławieństwo
19.00	 †	Stanisława	Widerska

oprac.	RS
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ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE  LIPIEC/SIERPIEŃ 2014

W lipcu i sierpniu Msze św. w niedziele 
będą sprawowane o 8.00, 11.00 i 19.00, od 
poniedziałku do piątku o 19.00 z wyjątkiem 
wtorków – o 8.00 (26.08. o 19.00), w soboty 
o 18.00.

03.07.	 pierwszy	czwartek	miesiąca	
	 święto	św.	Tomasza	Apostoła
	 po	Mszy	św.	kwadrans	modlitwy	przed		
	 Na	 jśw.	Sakramentem	w	intencji			
	 uświęcenia	kapłanów		
04.07.	 pierwszy	piątek	miesiąca
	 od	8.30	–	odwiedziny	chorych
	 przez	nadzwyczajnego	szafarza	
	 Komunii	św.
	 16.00-17.00	–	spowiedź	ze	szczególnym		
	 udziałem	dzieci
	 17.00	–	Eucharystia	ze	szczególnym			
	 udziałem	dzieci
	 19.00	–	Eucharystia	
06.07.	 (niedziela)	zebranie	członków	Wspólnoty		
	 Żywego	Różańca	po	Mszy	św.	o	8.00
07.07.	 (poniedziałek)	68	rocznica	uroczystego		
	 ofiarowania	się	naszej	parafii			 	
	 Niepokalanemu	Sercu	Najświętszej	
	 Maryi	Panny
	 21.00	–	apel	jasnogórski	przy	grocie	
	 Matki	Bożej	
10.07.	 (czwartek)	adoracja	Najśw.	Sakramentu	
	 od	18.00	do	19.00
11.07.	 (piątek)	święto	św.	Benedykta,	patrona		
	 Europy	
13.07.	 (niedziela)	po	Mszach	św.	czynna		 	
	 biblioteka	parafialna	
	 21.00	–	różaniec	fatimski
15.07.	 (wtorek)	19.00	–	spotkanie	Kręgu		 	
	 Biblijnego	
20.07.	 (niedziela)	wspomnienie	św.	Krzysztofa
	 po	Mszach	św.	błogosławieństwo		 	
	 kierowców	i	pojazdów	mechanicznych
23.07.	 (środa)	święto	św.	Brygidy,	patronki			
	 Europy
25.07.	 (piątek)	święto	św.	Jakuba	Apostoła
01.08.	 pierwszy	piątek	miesiąca
	 od	8.30	–	odwiedziny	chorych
	 z	posługą	sakramentalną
	 16.00-17.00	–	spowiedź	ze	szczególnym		
	 udziałem	dzieci

	 17.00	–	Eucharystia	ze	szczególnym			
	 udziałem	dzieci
	 19.00	–	Eucharystia
	 początek	sierpnia	–	miesiąca	trzeźwości
	 70	rocznica	wybuchu	Powstania		 	
	 Warszawskiego
03.08.	 (niedziela)	zebranie	członków	Wspólnoty		
Żywego	Różańca	po	Mszy	św.	o	8.00
	 16.00	–	Eucharystia	ze	szczególnym			
	 udziałem	osób	starszych	i	chorych		 	
	 połączona	z	udzieleniem	sakramentu		
	 namaszczenia	chorych.	Po	Mszy	św.			
	 spotkanie	w	domu	parafialnym.
04.08.	 (poniedziałek)	wspomnienie	św.	Jana	
	 M.	Vianneya	–	patrona	proboszczów	
06.08.	 (środa)	święto	Przemienienia		Pańskiego
	 po	Mszy	św.	zebranie	Akcji	Katolickiej
07.08.		pierwszy	czwartek	miesiąca	
	 po	Mszy	św.	kwadrans	modlitwy	przed		
	 Najśw.	Sakramentem	w	intencji		 	
	 uświęcenia	kapłanów		
08.08.	 (piątek)	19.30	–	zebranie	Parafialnego		
	 Zespołu	Liturgicznego
09.08.	 (sobota)	święto	św.	Teresy	Benedykty		
	 od	Krzyża,	patronki	Europy
10.08.	 (niedziela)	święto	św.	Wawrzyńca	
	 po	Mszach	św.	czynna	biblioteka		 	
	 parafialna
13.08.	 (środa)	21.00	–	różaniec	fatimski
15.08.	 (piątek)	uroczystość Wniebowzięcia  
 NMP
	 rocznica	Cudu	nad	Wisłą
	 Msze	św.:	8.00,	11.00	i	19.00,
	 podczas	Mszy	św.	błogosławienie	ziół
	 i	kwiatów	
	 9.00	–	rozpoczęcie	rowerowej		 	
	 pielgrzymki		 na	uroczystości	małego		
	 odpustu	do		 Dąbrówce	Kościelnej
24.08.	 (niedziela) 16.00	–	Msza	św.	dziękczynna		
	 za	tegoroczne	plony	(dożynki)
26.08.	 (wtorek) uroczystość NMP  
Częstochowskiej
	 21.00	–	apel	jasnogórski	przy	grocie			
	 Matki	Bożej

ks.	Andrzej	Magdziarz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

       Rozwiązanie zadania, wyłącznie na 
kuponach, przynosimy do 24 sierpnia   
2014 roku i wrzucamy je do skrzynki 
redakcyjnej znajdującej się w kruchcie 
kościoła.   Losowanie   nagrody   odbędzie   
się 24 sierpnia 2014 roku po Mszy św.         
o godz. 11.00. Warunkiem otrzymania 
nagrody jest obecność podczas losowania. 

 
Hasło krzyżówki: ...................................................................... 

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

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

  Adres ………………………………........... 

  Telefon kontaktowy …………………........ 
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1

1-2. Wczesna	Komunia	Święta	w	naszej	
parafii	(fot.	G.Z.);	
3. Lednica	2014;	
4-7. Festyn	 z	 okazji	 Dnia	 Dziecka	
(fot.	K.A.	i	G.Z.);	
8. Medalion	 witraża	 przedst	 bł.	 ks.	 M.	
Sopoćko	 -	 fundacja	 rodziców	 dzieci	
komunijnych	(fot.	G.Z.);
9. Odrestaurowany	 witraż	 św.	 Jana	
Pawła	 II	 –	 fundacja	 rodziców	 dzieci	
wczesnokomunijnych	(fot.	G.Z.).
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