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Wstęp

Z życia Kościoła

Bardziej słuchać Pana Boga czy Kościoła? cz. 2

Słowo księdza proboszcza

Poniżej kontynuujemy temat podjęty w poprzednim numerze „Naszego Patrona”.

Rozpoczynamy okres powakacyjny i pourlopowy. Niewątpliwie nie wszyscy mogli skorzystać
z czasu odpoczynku. Niemniej towarzyszy nam świadomość, że coś się skończyło i zarazem zaczęło.
Każdy numer „Naszego Patrona” zawiera tzw. artykuły wspomnieniowe, czyli opisujące i dokumentujące wydarzenia z okresu od wydania poprzedniego numeru naszego czasopisma. Na ten blok tematyczny w tymże „Naszym Patronie” składają się wspomnienia: z tygodniowych rekolekcji Domowego
Kościoła, w których uczestniczyło małżeństwo ze swoimi dziećmi; z udziału w 15-dniowych rekolekcjach oazowych dla młodzieży; z tygodniowych kursów i obozów sportowych ministranckich. Ponadto
możemy przeczytać świadectwo udziału w dziesięciodniowej Poznańskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną
Górę napisane przez naszą parafiankę – pątniczkę. Udział w takich rekolekcjach daje obfity kontakt ze
słowem Bożym, którego słuchanie rodzi wiarę (por. Rz 10, 7). Jakże byłoby wskazane, abyśmy w jak
największej liczbie dni część swojego urlopu czy wakacji przeznaczali na udział w rekolekcjach. Ci,
którzy to praktykują są przekonani o słuszności takiego przeżywania czasu wolnego. Przywołam tutaj
fragment jednego z artykułu: Na początku może się wydaje, że poświęcamy (marnujemy) swój urlop, że
sami również damy radę zadbać o siebie, a nie musimy modlić się „pod dyktando”. Zwłaszcza panowie
mają chyba takie opory. Na podsumowanie naszych rekolekcji prawie każdy mężczyzna mówił, że nie
chciał tu przyjeżdżać lub próbował się wycofać w ostatniej chwili, lecz żaden nie powiedział, że żałuje tej
decyzji. I myślę, że było to szczere, czasem wyznane ze łzami w oczach. Myślę, że bez porównania więcej
otrzymaliśmy niż ofiarowaliśmy. Wróciliśmy do codziennego życia z nowymi siłami, z zapałem do pracy
nad sobą. Wiem, że było warto.
Oprócz tych osób, które na łamach trzymanego numeru „Naszego Patrona” dają świadectwo udziału w letnich rekolekcjach są i inni, którzy choć się nie wypowiadają to też byli na pielgrzymkach czy
rekolekcjach. To wielka radość.
Przed nami nowy rok szkolny i katechetyczny. Na nowo podejmujemy i kontynuujemy prace duszpasterskie. Włączamy się w życie archidiecezji poznańskiej i Kościoła w Polsce. W grupie tzw. artykułów zapowiadających szczególnie polecam ten poświęcony katechezie przed chrztem. Od nowego
roku duszpasterskiego, czyli od I niedzieli adwentu do udziału w katechezach chrzcielnych zobowiązani
będą także ci nasi parafianie, którzy tę funkcję podejmą poza naszą parafią. Dotychczas kandydaci na
rodziców chrzestnych przybywali do biura parafialnego, by otrzymać stosowne zaświadczenie. I to wystarczało. Od nowego roku liturgicznego nasi parafianie, którzy w najbliższym lub późniejszym czasie
zostaną chrzestnymi – bez względu czy w Kicinie czy poza, będą proszeni do uczestnictwa w naszej
parafii w katechezach chrzcielnych. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat znajdziemy w artykule „Katecheza przed chrztem”. Druga i trzecia część tego tematu będzie zamieszczona w następnych
numerach czasopisma parafialnego.
Życzę owocnej lektury i serdecznie pozdrawiam.
ks. Andrzej Magdziarz
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O posłuszeństwie Kościołowi, przez które ostatecznie jesteśmy posłuszni Chrystusowi świadczy
także życie św. ojca Pio. Było ono podyktowane głęboką miłością do „szlachetnej Matki”, jak
nazywał Święty Kościół Katolicki. Ojciec Pio
był wierny, uległy i oddany Stolicy Apostolskiej,
swoim przełożonym zakonnym, biskupom oraz
posłuszny wszystkim kościelnym zakazom, nakazom i zaleceniom. Kiedy w 1922 r. przełożeni
zakonu kapucynów byli nakłaniani, by ojca Pio
przenieść do odległego klasztoru, ten święty zakonnik zgodził się poddać tym naciskom. W  1931
r. Kongregacja Świętego Oficjum nałożyła na o.
Pio surowe restrykcje, którym on bezwzględnie
się podporządkował. Święte Oficjum zakazywało
mu m. in. pokazywania stygmatów na rękach i - co
więcej - nakazano mu je zakrywać. O. Pio przyjął
tę decyzję z pokorą. Mało tego - zakonnik został
przez pewien czas pozbawiony prawa do sprawowania wszystkich funkcji kapłańskich, z wyjątkiem celebrowania Mszy Świętej i to wyłącznie
prywatnie w kaplicy klasztornej, bez uczestnictwa
jakichkolwiek osób. Gdy to usłyszał, powiedział
jak zwykle: „Niech się dzieje wola Boża”. Spojrzał ku górze, a następnie skinął głową na znak
zgody na wszystko. Później udał się na modlitwę,
wszystko zawierzając Ukrzyżowanemu.
Przytoczone teksty biblijne i wypowiedzi świętych bardzo dobitnie wskazują, że nie można rozdzielać Chrystusa od Jego Oblubienicy, od Kościoła. I jeszcze raz z naciskiem trzeba podkreślić,
iż posłuszeństwo Kościołowi jest w rzeczywistości posłuszeństwem Bogu. Sam Chrystus nie tylko
udzielił Kościołowi władzy na ziemi, ale zapewnił
mu asystencję Ducha Świętego.
Zdolność do posłuszeństwa Kościołowi jest
znakiem, że dana osoba działa pod wpływem  Ducha Bożego. I odwrotnie - jeśli odrzuca się posłuszeństwo względem Kościoła, to choćby miało się
dobre intencje, człowiek błądzi, nie działa inspirowany Duchem Świętym.  Chrystus zbudował swój
Kościół na Opoce - na Piotrze, który dla nas jest
widocznym znakiem Jego obecności wśród nas.
Jeśli przyrzekamy posłuszeństwo Panu Bogu, tym
samym zgadzamy się na posłuszeństwo wobec
Kościoła. Inaczej schodzimy na manowce.
To prawda, że dziś wielu ma problemy z posłuszeństwem w ogóle, a więc także i Kościołowi. PoWrzesień 2014

słuszeństwo woli Bożej wymaga pewnej dojrzałości. Człowiek niedojrzały, który nie widzi własnego „samolubstwa, niedołęstwa, nieumiejętności
i pychy” - jak mówił Tomasz Merton - patrzy na
całą rzeczywistość w sposób egocentryczny. Nadmiernie koncentruje się na swoich nieuporządkowanych myślach, uczuciach i popędach. I zaczyna
„dryfować”. Przy tym przybiera postać pokornego
obrońcy prawdy i jej krzewiciela, męczennika czy
herosa. Św. Faustyna bez zahamowań napisała:
Szatan może się okrywać nawet płaszczem pokory,
ale płaszcza posłuszeństwa nie umie na siebie naciągnąć. (939).
Posłuszeństwo budzi w nas nieokreślony lęk.
Często nie wiemy jednakże, że to jest lęk pochodzący od szatana, który nie chciał (i nie chce) być
posłuszny Bogu i z aktu nieposłuszeństwa uczynił
swoją główną broń.
Moi Drodzy!
Gdy nie będzie w nas posłuszeństwa Kościołowi, wtedy staniemy się posłuszni złemu duchowi.
Nie dajmy się zaślepić. Gdzie jest duch buntu, zawziętości i stawiania na swoim, tam nie pozwalamy działać Duchowi Świętemu. Popatrzmy na św.
siostrę Faustynę Kowalską, św. ojca Pio, bł. księdza Michała Sopoćkę. To właśnie posłuszeństwo
Kościołowi, posłuszeństwo biskupom doprowadziło ich do świętości, choć nie było łatwe. Naśladujmy tych świętych. I nie miejmy wątpliwości, że
dopiero wtedy gdy słucham Kościoła, to ostatecznie i tylko wówczas słucham Pana Boga.
Chrześcijanin został powołany do pełnienia
woli Bożej. A to daje szczęście oraz sprowadza
błogosławieństwo na świat. Natomiast nieposłuszeństwo to dziedzina szatana. Nawet dla większego dobra nie można być nieposłusznym. Przecież Ewa nie dlatego sięgnęła po owoc, by z rozmysłem uczynić źle, ale by lepiej rozumieć Boga.
Zapragnęła, aby - tak jak Bóg - znać dobro i zło.
Poprzez swoje nieposłuszeństwo straciła wszystko: i piękno, i raj, i nieśmiertelność, i zrozumienie.
I na koniec jeszcze raz zacytujmy św. Faustynę  
Słuchając przełożonych, Bogu jesteśmy posłuszni
(535).
Pozdrawiam Czytelników i zachęcam do przemyślenia tych rozważań – obu części.
ks. Andrzej Magdziarz
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Katecheza przed chrztem.
Nieodłączny element życia
chrześcijańskiego
Życie chrześcijańskie - zwłaszcza gdy przebiega
w niesprzyjającej mu kulturze - wymaga ciągłego
nauczania i nieustannej katechezy.
Te słowa wypowiedziane przez św. Jana Pawła II są dla nas drogowskazem zachęcającym do
uczestnictwa w katechezach parafialnych. Katecheza dzieci, młodzieży i dorosłych jest jednym z podstawowych zadań Kościoła, będącym elementem
procesu ewangelizacji i prowadzącym do pogłębienia wiary, której rozwój dokonuje się w ciągu całego życia człowieka. Przypomnę, że w parafiach
katechizują nie tylko księża, czy siostry zakonne,
ale również osoby świeckie. W naszej parafii są to
między innymi katecheci i katechiści. Odpowiedzialność za przekazywanie wiary spoczywa na
całym Kościele, a więc też na osobach świeckich.
Katechezy dla dzieci i młodzieży są uznane
w naszej parafii jako potrzebne i oczywiste. Przygotowują do pierwszej komunii świętej oraz bierzmowania. Są one prowadzone przez księdza proboszcza z pomocą pań katechetek, przy współpracy
i zrozumieniu rodziców. Trwająca godzinę katecheza parafialna dla dzieci z klas IV - VI odbywa się
raz w miesiącu, zgodnie z zaleceniami ostatniego
Synodu Archidiecezji Poznańskiej.
Katechizacją objęte jest coraz szersze grono dorosłych, a zwłaszcza rodziców, których dzieci będą
przyjmowały sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego – chrztu świętego, I komunii świętej
i bierzmowania.
Naszym parafianom znane są katechezy dla rodziców i przyszłych rodziców chrzestnych przed
chrztem dziecka, udzielanego w naszym kościele.
Obecnie mamy dwa spotkania katechetyczne przed
chrztem. Pierwsze spotkanie, które ma wymiar mo-

dlitewny, to nie tylko bierne słuchanie tego, co ma
do powiedzenia ksiądz bądź osoba świecka prowadząca katechezę, ale czynne zaangażowanie osób
katechizowanych, skupiające się na przypomnieniu sobie otrzymanego daru wiary na własnym
chrzcie świętym. Zachęca do tego słuchanie czytanego słowa Bożego, wspólna modlitwa za dzieci,
które będą chrzczone i wspólne wyznanie naszej
wiary czyli „Credo”.
Katecheza to spotkanie we wspólnocie wierzących. Przebywanie we wspólnocie wyzwala w nas
wzajemną troskę o siebie, ma przybliżyć do Jezusa.
Katecheza ma pobudzić w nas świadomość wiary,
przynależności do Boga i Kościoła. Jest to dobra
okazja, aby jednym przypomnieć, innym uświadomić naszą potrzebę modlitwy we wspólnocie;
potrzebę oderwania się od spraw doczesnych i stanięcia przed Bogiem takimi jakimi jesteśmy, z naszymi radościami, smutkami, słabościami, z naszą
grzesznością.
W najbliższym czasie - od pierwszej niedzieli Adwentu, a więc od nowego roku liturgicznego - do uczestnictwa w katechezie przed chrztem
będą zapraszani także ci parafianie, którzy pragną
podjąć rolę rodziców chrzestnych podczas chrztu
udzielanego również poza naszą parafią. Katecheza dla tych kandydatów jest istotna z uwagi
na rolę, jaką będą pełnić w życiu nowo ochrzczonego. Ważne jest, aby mieli świadomość, że na
chrzcie reprezentują wspólnotę Kościoła. Rodzice
wybierając chrzestnych dla swojego dziecka powinni szczególnie zwrócić uwagę na to, aby były
to osoby o dojrzałej i ugruntowanej wierze.
Następny artykuł związany z katechezą przed
chrztem, a poświęcony godności rodziców chrzestnych ukaże się w kolejnym numerze „Naszego
Patrona”. Już teraz zapraszam do zapoznania się
z jego treścią.

Cuda Maryi
Pan Bóg wybiera pewne miejsca na ziemi,
które stają się szczególnym znakiem Jego miłości,
potwierdzeniem Jego istnienia i Jego obecności
wśród nas. Są to miejsca, gdzie obficie wylewa się
Boża łaska, gdzie On pozwala nam oglądać cuda
i doświadczać zjawisk nadprzyrodzonych, tzn.
takich, których nie sposób ogarnąć ludzkim rozumem i zmysłami. Tam dokonują się uzdrowienia
duszy i ciała.
Do takich szczególnych miejsc należy Gietrzwałd, niewielka miejscowość położona na skraju
Warmii i Mazur. W tamtejszym sanktuarium znajduje się, koronowany w 1967 roku przez kardynała
Stefana Wyszyńskiego, obraz Matki Bożej Pani
Ziemi Warmińskiej, o którym pierwsza wzmianka
pochodzi z roku 1505. Sława sanktuarium wiąże
się z objawieniami sprzed 137 lat, kiedy to 27
czerwca 1877 roku trzynastoletniej dziewczynce,
Justynce Szafryńskiej ukazała się świetlista postać
pięknej kobiety stojącej na tle korony drzewa
(klonu), rosnącego nieopodal plebanii. Justynka
opowiedziała o tym widzeniu swemu proboszczowi, księdzu Augustynowi Weichselowi, który
polecił jej przyjść następnego dnia na to samo

Maria Hanna Bobak

Sprostowanie
W wakacyjnym numerze „Naszego Patrona” 56-57 w artykule „Dobrze, błogo i błękitnie” na s. 24
nieprawidłowo podano nazwę ścieżki przyrodniczo-leśnej. Jej właściwa nazwa to „Dziewcza Góra”.
Przepraszamy.
redakcja
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Cudowny obraz w sanktuarium w
Gietrzwałdzie
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miejsce. Gdy nazajutrz wieczorem zadzwoniono
w kościele na Anioł Pański, a Justynka wraz z koleżankami zaczęła odmawiać różaniec, w koronie
klonu pojawiła się znowu ta sama postać w oto-

Sanktuarium w Gietrzwałdzie

czeniu aniołów, z dzieciątkiem siedzącym na jej
lewym kolanie. W widzeniu tym obecny był także
krzyż, ale bez wizerunku Chrystusa. Objawienie
to trwało pół godziny i powtarzało się codziennie
aż do 16 września podczas wieczornego odmawiania różańca przez Justynkę, a potem także przez
grono licznych wiernych.
30 czerwca po raz pierwszy miała tę samą wizję
dwunastoletnia Barbara Samulowska, krewna
Justynki. Obie dziewczynki pochodziły z ubogich, pobożnych rodzin. Przemawiając do nich po
polsku (w tamtych stronach posługiwano się oficjalnie językiem niemieckim), „tajemnicza” niewiasta przedstawiła się jako Maryja Niepokalanie
Poczęta i prosiła, aby ludzie codziennie odmawiali
różaniec.
5 lipca zawieszono na klonie płótno, aby chorzy
– jak to bywa zwyczajem w miejscach świętych –
mogli je dotykać, modląc się o uzdrowienie. Matka
Boża poleciła położyć to płótno na ziemi i nakazała postawienie tam murowanego krzyża z figurą
Niepokalanie Poczętej, z płótnem u Jej stóp.
Podczas kolejnych objawień dziewczynki zadawały Matce Bożej wiele pytań. Maryja smuciła
się z powodu braku wiary swych dzieci, zdecydowanie potępiała pijaństwo i rozpustę. Zachęcała do życia konsekrowanego i nawoływała do
gorliwej modlitwy, która zdolna jest przemieniać
świat i odwracać wszelkie nieszczęścia osobiste
i ogólnoludzkie. Najświętsza Panna obiecywała
5
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także cudowne uzdrowienia, które dokonywać
się będą za Jej przyczyną. Kapłanów zapewniała,
że gdy będą modlić się gorliwie, Ona zawsze ich
wspomoże. W ostatni dzień objawień Matka Boża
miała powiedzieć do dzieci: Nie smućcie się, bo ja
zawsze będę przy was.
Maryja Panna pobłogosławiła także wówczas
źródełko na ziemi plebańskiej pod lasem, a ostatnie Jej słowa brzmiały: Odmawiajcie gorliwie
różaniec.

Figurka MB przy źródełku

Swoimi objawieniami Matka Boża pragnęła
podnieść na duchu polską ludność katolicką, uciemiężoną przez wynarodowiającą politykę Ottona
Bismarcka. Jej pociecha skierowana była także
do Polaków w zaborze rosyjskim, udręczonych
prześladowaniami carskimi po upadku powsta-

nia styczniowego: Jeśli ludzie będą gorliwie się
modlić, wówczas Kościół nie będzie prześladowany, a osierocone parafie otrzymają kapłanów.
Kult Matki Bożej rozprzestrzeniał się we
wszystkich zaborach, skąd rzesze polskich pielgrzymów przybywały do Gietrzwałdu 29 czerwca,
15 sierpnia i 8 września. W życiu społeczno-politycznym dokonywały się wielkie zmiany
w związku z przebudzeniem świadomości narodowej. Na ziemi warmińskiej pokochano na nowo
różaniec, nastąpiło tam wiele nawróceń i konwersji, zaczęto częściej przystępować do sakramentów świętych.
11 września 1977 roku biskup warmiński Józef
Drzazga uroczyście zatwierdził kult objawień
Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Jej wspomnienie
obchodzimy 8 września. Z pobłogosławionego
przez Maryję źródełka pielgrzymi od lat czerpią wodę, przynoszącą liczne uzdrowienia i ulgę
w cierpieniu.
Wsłuchajmy się w głos naszej Matki. Jej orędzie jest ciągle aktualne – być może dzisiaj jeszcze
bardziej potrzebne niż kiedykolwiek w przeszłości.
Uzdrowienie chorych z polskiego Lourdes
z Gietrzwałdu
módl się za nami
(ks. Jan Twardowski)
Bogumiła Szymańska
Źródła:
Ks. Jan Twardowski – „Litania Polska”
sanktuariummaryjne.pl

6

2) Radio. Na terenie Poznania i okolic na
podanych częstotliwościach UKF można
słuchać Radia Emaus – 89,8 MHz oraz
Radia Maryja – 106,8 MHz;
3) Telewizja. TV Trwam, od 2011 r. program
można oglądać także z iPhone'a i iPada;
4) Internet. Do katolickich stron internetowych i portali należą: pl.radiovaticana.
va; www.episkopat.pl; www.archpoznan.
pl; www.parafiakicin.pl; www.ekai.pl;
www.radioemaus.pl; www.radiomaryja.pl;
www.opoka.org.pl; www.katolik.pl; www.
mateusz.pl;www.wiara.pl; www.bosko.pl;
5) Plakaty. Wywieszane są na bieżąco
w kruchcie kościoła i w gablocie, informują
przede wszystkim o aktualnych wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Polsce, w archidiecezji poznańskiej i w naszej
parafii.
W trosce o pogłębianie życia religijnego
korzystajmy często z katolickich mediów, gdyż
Pan Bóg nie ogranicza swojego działania tylko do
przestrzeni świątyń.
Renata Sobańska
Źródła:
http://paulus.org.pl; Scannell P., Media and communication,
2007.

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego

Media w służbie rozwoju człowieka
W trzecią niedzielę września przypada 48.
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
Dzień ten został ustanowiony jako odpowiedź na
wezwanie Soboru Watykańskiego II. W dekrecie
„Inter mirifica” z 4 grudnia 1963 r. jest napisane:
W celu skuteczniejszego umacniania różnorodnych
form apostolstwa w zakresie środków społecznego
przekazu, zgodnie z postanowieniem biskupów,
należy ustanowić we wszystkich diecezjach świata
dzień, w którym każdego roku wierni będą pouczani
o swoich obowiązkach pod tym względem, zachęcani do zanoszenia w tej intencji modlitw i do składania na ten cel ofiar, które winny być przeznaczane na organizowanie i utrzymywanie instytucji

dylemat - kogo i czego słuchać? Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do służby Panu Bogu
w różnych środowiskach i do dawania świadectwa
także poprzez to, czego słuchamy, co oglądamy
i czytamy na co dzień oraz przez to, co sami przekazujemy za pomocą środków społecznego przekazu. Jeśli jakieś media zawierają treści przeciwne
naszej wierze, skłaniają do obmowy, wyśmiewania innych osób, jeśli wprowadzają niepokój, rozbijają jedność Kościoła czy wspólnot, to ich działanie pochodzi od złego ducha.
Wartości chrześcijańskie często bywają
w mediach zakrzyczane innymi „wartościami”,
„odkryciami”, „rewelacjami”. Dlatego warto
pamiętać i wypełniać słowa św. Pawła: Wszystko
badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła (1 Tes,
21-22). Na pewno warto karmić się tym, co zbliża
nas do Pana Boga i Kościoła. Pomogą w tym
media katolickie, do których mamy dostęp także
na terenie kicińskiej parafii. Są to:
1) Prasa. W naszej parafii rozprowadzamy:
„Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik Katolicki” (dla dzieci), „Nasz Dziennik”, „Miłujcie się”, „Króluj nam Chryste”
(dla ministrantów), „Nasz Patron”, czasopisma misyjne, zelatorzy róż różańcowych otrzymują miesięcznik „Różaniec”.  
Ponadto w drugą niedzielę miesiąca po
Mszach św. jest otwarta biblioteka parafialna;

i przedsięwzięć, popieranych na tym polu przez
Kościół, stosownie do potrzeb świata katolickiego. Światowy Dzień Środków Społecznego
Przekazu obchodzimy od roku 1967, a jego tegoroczne hasło brzmi: „Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania”.
Media pełnią ważną rolę w społeczeństwie
ze względu na wiele czynników. Przede wszystkim, ogromna liczba ludzi na całym świecie ma
do nich dostęp w różnej postaci, m.in. za pomocą
radia, telewizji, internetu, prasy. Media są charakteryzowane jako źródło oddziaływania na człowieka. Zachęcają do określonych działań, postaw
i myślenia. W takiej sytuacji często powstaje
Wrzesień 2014

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego jest
świętem państwowym, obchodzonym 27 września. 11 września 1998 roku Sejm RP podjął
uchwałę, w której stwierdził, że Polskie Państwo
Podziemne było „fenomenem w dziejach nie tylko
II wojny światowej”. Słowo „fenomen” oznacza
coś niezwykłego, niepowtarzalnego i unikatowego. Takim właśnie zjawiskiem była ogromna
struktura konspiracyjna, budowana w warunkach
podwójnej okupacji, podlegająca rządowi RP na
uchodźstwie. Drugiego takiego państwa nie było
w całej Europie.
27 września 1939 roku w oblężonej przez
Niemców Warszawie grupa oficerów Wojska Polskiego, upoważnionych przez naczelnego wodza,
marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, utworzyła
Wrzesień 2014

Służbę Zwycięstwu Polski (SZP) – konspiracyjną
organizację wojskową, mającą kontynuować
walkę przeciwko obydwu okupantom - Niemcom
i Związkowi Sowieckiemu. 4 grudnia 1939 roku
gen. Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej
(ZWZ) z siedzibą w Paryżu jako organizację wojskową o charakterze apolitycznym i ogólnonarodowym. 14 lutego 1942 roku generał Władysław
Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową
(AK).
Jednym ze strategicznych celów tych organizacji było scalenie wszystkich grup wojskowych
w jedną organizację i podporządkowanie wszelkiej
działalności politycznej i zbrojnej na okupowanym
obszarze kraju jednemu ośrodkowi - rządowi RP
na uchodźstwie. Podstawowym zadaniem AK było
7
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prowadzenie walki z Niemcami (zgodnie z możliwościami i dostępnymi środkami) oraz przygotowywanie kadr, a następnie sformowanie jednostek
wojskowych w celu jawnego wystąpienia przeciw
okupantowi w najbardziej sprzyjającym momencie wojny. Tajne struktury podporządkowane
rządowi emigracyjnemu nazywano po wojnie
Polskim Państwem Podziemnym (PPP).
Jednak PPP to nie tylko siły zbrojne i podejmowane przez nie działania wojskowe (Akcja
„Burza”, Powstanie Warszawskie). W czasie
wojny były one niewątpliwie najważniejsze, stanowiły narzędzie realizacji celów politycznych.
Już w ramach SZP powstały najważniejsze struktury wojskowe, takie jak dowództwo główne,
oddziały wywiadu i kontrwywiadu, łączności, itp.
Od początku jednak dążono do stworzenia pełnej struktury zakonspirowanego państwa, które
posiadałoby także administrację cywilną i władzę sądowniczą. W grudniu 1940 roku premier
rządu RP na uchodźstwie mianował pełnomocnika
Rządu RP na Kraj z zadaniem zbudowania podziemnej administracji państwowej. Delegatura
Rządu RP na Kraj miała przygotować warunki
do przejęcia pełni władzy w kraju, gdy zostanie on
wyzwolony w wyniku ogólnonarodowego powstania. Biuro Delegata Rządu na Kraj odzwierciedlało
w swej strukturze podstawowe resorty administracji państwowej: spraw wewnętrznych, obrony
narodowej, spraw zagranicznych, pracy i opieki
społecznej, oświaty i kultury, przemysłu i handlu,
rolnictwa, sprawiedliwości, itp. Z myślą o odbudowie kraju zniszczonego działaniami wojennymi
utworzono też departamenty: likwidacji skutków
wojny, robót publicznych i odbudowy, biuro ziem
nowych (północnych i zachodnich). Delegatura
Rządu RP na Kraj działała do 1 lipca 1945 roku.
Kilka dni później alianci uznali Tymczasowy Rząd
Jedności Narodowej stworzony przez Stalina.
W lutym 1940 roku. utworzono namiastkę parlamentu - Polityczny Komitet Porozumiewawczy,
złożony z przedstawicieli stronnictw politycznych,
który w 1943 roku przekształcił się w Krajową
Reprezentację Polityczną, a rok później w Radę
Jedności Narodowej (RJN), gdzie obok ugrupowań politycznych obecni byli także reprezentanci
Kościoła katolickiego. Rada Jedności Narodowej
ogłosiła 15 marca 1944 roku ważną deklarację programową „O co walczy naród polski”. Za główne
8

Z życia Kościoła

cele uznała odbudowę suwerennej Rzeczypospolitej oraz osiągnięcie trwałego pokoju między narodami, pokonanie i rozbrojenie Niemiec i ukaranie
winnych zbrodni wojennych. PPP deklarowało
oparcie polityki zagranicznej na sojuszu z Wielką
Brytanią, Stanami Zjednoczonymi i Francją oraz
ułożenie przyjaznych stosunków z ZSRR, pod
warunkiem uznania integralności terytorium RP.
Te podstawowe cele RJN powtórzyła podczas
Powstania Warszawskiego w „Odezwie do Narodu
Polskiego”. W lutym 1945 roku. zaprotestowała
przeciwko decyzjom konferencji jałtańskiej. 1
lipca 1945 roku RJN rozwiązała się w Krakowie,
pozostawiając po sobie swego rodzaju testament
- „Manifest do Narodu Polskiego i Narodów Zjednoczonych”, którego autorem był ostatni Delegat
Rządu na Kraj, poeta Jerzy Braun. W dokumencie
tym sformułowano program dla suwerennej Polski,
zakładający m.in. opuszczenie terytorium Polski
przez wojska sowieckie, zaprzestanie prześladowań politycznych, zjednoczenie i uniezależnienie
Armii Polskiej, zaprzestanie dewastacji gospodarczej kraju przez władze okupacyjne, dopuszczenie
wszystkich polskich stronnictw demokratycznych
do udziału w wyborach pięcioprzymiotnikowych1,
zapewnienie niezależności polskiej polityki zagranicznej, stworzenie pełnego samorządu terytorialnego, społeczno-gospodarczego i kulturalno-oświatowego.
Ale fenomenu PPP nie można ograniczać
jedynie do organizacji państwa, do jego struktur.
Prof. Tomasz Strzembosz2 w pracy „Rzeczpospolita podziemna. Społeczeństwo polskie a państwo
podziemne 1939-1945” pisze, że „(…) państwo
to nie tylko organizacja polityczna obejmująca
zakresem swego działania ogół członków społeczeństwa, zamieszkującego określone terytorium,
zapewniająca klasie panującej pod względem ekonomicznym panowanie polityczne i ideologiczne,
wyposażona w zorganizowany aparat przymusu.
(…) państwo to przede wszystkim skomplikowany
system, w którym struktury państwowe wchodzą
w różnorodne relacje ze społeczeństwem. Państwo
nie musi być - jak chcieliby niektórzy - monopolistą, zawłaszczającym każdą sferę ludzkiej działalności, nawet najbardziej intymną: nie musi dyrygować całością życia publicznego, choć dla państw
totalitarnych i autorytarnych jest to sytuacja idealna. Może się ograniczać do określonych dzieWrzesień 2014

dzin, takich jak obrona przed wrogiem zewnętrznym i dbanie o porządek i sprawiedliwość w życiu
wewnętrznym kraju; jak tworzenie ram, w których
rozwija się swobodne życie indywidualne i społeczne, życie gospodarcze i kulturalne (…). I takim
właśnie, ograniczonym do funkcji najważniejszych
i samoograniczającym się państwem, było państwo podziemne pokolenia Polaków II wojny światowej. Dysponowało ono przy tym ową subtelną
więzią pomiędzy strukturą polityczną a innymi
instytucjami politycznymi, realizującymi zadania
edukacyjne, wychowawcze, ekonomiczne, intelektualne, samopomocowe, kulturalne, religijne

i Sierpnia 1980 roku, domagając się chleba i wolności, zniesienia cenzury i wolności dla więźniów
politycznych. Wszystko to miało doprowadzić do
jednego celu - niepodległego bytu państwa polskiego.
Dorota Stawicka
Źródła:
www.ipn.gov.pl
Szubarczyk Piotr – „Fenomen PPP” (w:) „Dodatek historyczny IPN”, „Nasz Dziennik 7/2007”

Wybory pięcioprzymiotnikowe obejmują pięć
zasad: są one powszechne, równe, bezpośrednie,
proporcjonalne i tajne;
2
Tomasz Strzembosz (1930 -   2004) – polski
historyk, profesor KUL i Instytutu Studiów Politycznych PAN. W latach 1989-1993 przewodniczący Rady Naczelnej ZHR. Badacz historii
Polski okresu II wojny światowej. Od 1980 roku
uczestniczył w pracach NSZZ Solidarność w IH
PAN, w latach 1982-1989 był członkiem podziemnej Rady Edukacji Narodowej i uczestniczył
w pracach Społecznego Komitetu Wydawnictw
Niezależnych. Był współzałożycielem Komitetu
Upamiętniającego Polaków Ratujących Żydów.
1

Pomnik państwa podziemnego
i Armi Krajowej 1939-1945

i inne. Bez tej subtelnej, a zarazem realnej więzi
między obywatelem, także jakoś zorganizowanym,
a agendami państwowymi, trudno sobie wyobrazić działalność państwa – chyba, że jest to państwo obce, najezdnicze, narzucone.” Według prof.
Strzembosza najważniejsze dla funkcjonowania
wielkiej polskiej konspiracji było serdeczne porozumienie Polaków oraz tych obywateli Rzeczypospolitej, którzy nie będąc Polakami całkowicie
identyfikowali się z losem swojego państwa. PPP
stworzyła przede wszystkim wola walki o wolność
tkwiąca w Polakach od pokoleń.
Wola ta pozostała w Polakach jeszcze przez
następne dziesięciolecia. Aktualne pozostały również cele PPP określone przez podziemny parlament. Odwoływali się do nich robotnicy uczestniczący w wydarzeniach Poznańskiego Czerwca
1956 roku, warszawscy studenci podczas demonstracji w marcu 1968 roku, czy stoczniowcy strajkujący na Wybrzeżu podczas Grudnia 1970 roku
Wrzesień 2014
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Na nieludzkiej ziemi
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie,
Zapomnij o mnie...
(Adam Mickiewicz, Dziady cz. III)
17 września, w rocznicę agresji Rosji sowieckiej na Polskę w 1939 r., obchodzony jest Dzień Sybiraka.
Syberia, lub inaczej Sybir, to azjatycka część Rosji, ale dla nas Polaków słowo to oznacza dużo
więcej niż tylko pojęcie geograficzne - jest to miejsce zsyłek dla wielu pokoleń Polaków począwszy od
XVII wieku. Pierwszą większą grupą zesłańców byli uczestnicy konfederacji barskiej. Później zsyłano
tam także uczestników powstań narodowych: kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowego oraz
działaczy niepodległościowych przełomu XIX i XX wieku. Większość zesłańców stanowiła szlachta
i inteligencja, które wniosły duży wkład w kulturę i cywilizację Syberii.
Druga wojna światowa i wkroczenie Sowietów 17 września 1939 r. na Wschodnie Kresy Rzeczypospolitej otworzyły kolejny - jakże tragiczny - rozdział w historii polskiego Sybiru. W stalinowskiej
Rosji deportowano nie tylko
przeciwników politycznych,
np. mężczyzn uczestniczących w powstaniach, lecz całe
rodziny - także kobiety, dzieci,
ludzi starych. Wykorzeniano
ich z ziemi ojców i pędzono
w nieznane, na zatracenie.
Zsyłka służyła wyniszczeniu
wrogich systemowi, „niepożądanych” grup społecznych,
które przed „likwidacją”
miały być jeszcze użyte jako
siła robocza.
Najtragiczniejszą datą dla
Polaków z Kresów była sobota
10 lutego 1940 roku. Tego
dnia wywieziono na wschód
ponad 220 tysięcy obywateli
Barak obozowy Sybiraków przetransportowany na ekpozycję do Szymbarku
polskich: inteligencję, urzędników państwowych, osadników wojskowych, leśniczych wraz z ich rodzinami. Dwa miesiące później,
w kwietniu 1940 r. wywieziono kolejne 300 tysięcy osób, a w czerwcu ponad 240 tysięcy, w tym wielu
uciekających na wschód przed Niemcami. Dwumiesięczne przerwy między kolejnymi wywózkami
wynikały z czasu potrzebnego na dotarcie pociągów z zesłańcami do miejsc przeznaczenia i powrót
pustych wagonów. W czerwcu 1941 r. wywieziono dalsze 300 tysięcy ludzi. Jeszcze jedna planowana
w tym miesiącu deportacja nie odbyła się z powodu ataku Niemiec na Związek Sowiecki.
W lipcu 1941 r. po podpisaniu umowy między gen. Władysławem Sikorskim a Stalinem, część
wywiezionych Polaków została objęta amnestią. Na decyzję gen. Władysława Andersa o wyprowadzeniu organizującego się polskiego wojska z sowieckiej Rosji na Bliski Wschód - poza względami
politycznymi - miała wpływ chęć pomocy rodzinom żołnierzy, kobietom i dzieciom, którzy wraz z nimi
przebywali w miejscach, gdzie formowało się Wojsko Polskie. W ten sposób ewakuowano z „nieludzkiej ziemi” około 115 tysięcy Polaków, w tym około 25 tysięcy cywili, głównie dzieci. Wielu z nich
umarło potem w drodze, a ich mogiły rozsiane są na całym tułaczym szlaku. Wielki polski cmentarz
10
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znajduje się m.in. w Teheranie.
Sowieckich deportacji Polaków nie zakończyły ani umowa z roku 1941, ani koniec wojny. Po wkroczeniu armii sowieckiej do Polski w 1944 r., z przejętych wschodnich ziem polskich deportowano w głąb
Związku Sowieckiego co najmniej 200 tysięcy naszych
rodaków, w tym kilkadziesiąt
tysięcy żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji Podziemnego Państwa Polskiego.
Ci, którym udało się przeżyć sowieckie piekło i którzy
wrócili do Ojczyzny, w powojennej Polsce nie mogli mówić
otwarcie o tym co przeżyli,
a często jako wrogowie Polski
Ludowej doświadczali wielu
niesprawiedliwości i upokorzeń.
Wiedza o „polskim Sybirze” w dalszym ciągu jest niepełna. Choć działający od 1928
r. Związek Sybiraków zgromaPolscy jeńcy konwojowani przez żołnieży Armii Czerwonej (fot. wiki)
dził liczne relacje dokumentujące ogrom krzywd jakie stały się udziałem zesłańców, nie jest znana nawet dokładna liczba Polaków
deportowanych na Syberię i do Kazachstanu po wkroczeniu Armii Czerwonej. Szacuje się, że było to
około 1,5 mln osób. Wielu z nich zginęło, wielu osiedliło się w różnych częściach świata, wielu także
pozostało w miejscu swojego zesłania.
Pamięć tamtych okrutnych wydarzeń przetrwała wśród bliskich, w rodzinach. W taki sposób ocalała
ballada napisana w bydlęcych wagonach przez zesłańców, jadących przez wiele tygodni w nieznane:
Ojczyzno nasza, ziemio ukochana,
w trzydziestym dziewiątym cała krwią zalana.
Nie dość, że Polskę na pół rozebrali,
to jeszcze Polaków na Sybir wygnali.
Dziesiąty luty będziem pamiętali,
gdy przyszli Sowieci, myśmy jeszcze spali
i nasze dzieci na sanie wsadzili,
na główną stację wszystkich dowozili.
O, Polsko piękna, ziemio nasza święta,
gdzie Twoje syny, gdzie Twoje orlęta?
Dzisiaj w sybirską tajgę przyjechali.
Czy będziem Ciebie kiedy oglądali?!

Marcin Wnęk
Źródła:
http://niezalezna.pl; wolnapolska.pl
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Ministrantem być!

Noc Kościołów Drewnianych „na bis”

We wrześniu rozpocznie się przygotowanie kandydatów do służby liturgicznej. Chciałbym zachęcić wszystkich
chłopaków - tych, którzy w bieżącym roku przystąpili do
Pierwszej Komunii Świętej, ale także starszych do wstąpienia do grona ministrantów.
Dlaczego warto zostać ministrantem? Po pierwsze dlatego, że to służba samemu Panu Bogu, do której chłopacy
są szczególnie zaproszeni. Będąc ministrantem przy ołtarzu Pańskim jest się blisko ołtarza w przestrzeni kościoła,
ale dzięki temu można też być blisko Pana Boga w sensie
duchowym.
Można poszerzyć swoją wiedzę o liturgii, zrozumieć
jej głębszy sens, lepiej poznać znaczenie symboli i znaków związanych z liturgią, a dzięki temu pełniej w liturgii
uczestniczyć.
W gronie ministranckim ma się wielu kolegów. Oprócz
cotygodniowych zbiórek są wspólne spotkania (m.in.
Dekanalne Spotkanie Ministrantów), rekolekcje dla ministrantów, wyjazdy, pielgrzymki (m.in. Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów).
Ważne też, żeby nie bać się innych kolegów, którzy nawet czasem mogą się wyśmiewać z tego, że
ktoś jest ministrantem. Być ministrantem to nie żaden wstyd, a wyróżnienie, to przecież służba u samego
Króla królów.

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zaprasza 6 września na kolejną w tym
roku edycję Nocy Kościołów Drewnianych. Tym
razem „na bis” w ramach obchodów 200-letniej
rocznicy urodzin wybitnego Wielkopolanina,
Augusta Cieszkowskiego odbędą się dwa koncerty
w kościołach pw. św. Józefa w Kicinie oraz pw. św.
Mikołaja w Wierzenicy.
W Kicinie o godz.18.00 wystąpi zespół Gospel
Joy, który olśniewa profesjonalnym brzmieniem, wielką pasją, niespotykaną radością i energią. Jako jedyny polski chór gospel występował
w USA, a także na prestiżowym Festiwalu Gospel
w Amsterdamie. Gospel Joy jest zdobywcą I miejsca na Międzynarodowym Konkursie Chórów
Gospel w Osieku. W 2013 roku został półfinalistą
jednego z ogólnopolskich programów telewizyjnych.
W Wierzenicy o godz. 20.00 wystąpi zespół
Trebunie-Tutki, który jest ambasadorem Podhala

Michał Appelt
w służbie liturgicznej od 2009 roku

Drogiemu Księdzu Kanonikowi Remigiuszowi
z okazji urodzin przypadających 29 września
oraz
imienin obchodzonych 1 października
se r d e c z n e  ż y c z e n i a aby dalsze życie Księdza
upływało w zdrowiu,
przyjaźni ludzkiej,
a nade wszystko
pod opieką Boga i Matki Przenajświętszej,
składają
zapewniając o pamięci modlitewnej
wdzięczni parafianie z Janikowa, Kicina i Klin.
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i polskiej kultury na festiwalach w całej Europie, Azji i Ameryce Północnej, m.in. na Wystawach Światowych EXPO w Portugalii i Japonii.

Trebunie-Tutki

Jego rozpoznawalny w Europie styl ukształtowały
z jednej strony muzyczne tradycje rodzinne i zamiłowanie do góralszczyzny, z drugiej - nowatorstwo
i awangardowe podejście do swojego dziedzictwa.
Trebunie-Tutki jako pierwszy zespół z Polski wielokrotnie znalazł się w pierwszej dziesiątce Listy
Muzyki Świata Europejskiej Unii Radiowej.
W trakcie wieczoru zaplanowano projekcje filmu o Szlaku Kościołów Drewnianych oraz
zwiedzanie świątyń z udziałem księdza lub regionalisty. W Wierzenicy można będzie zobaczyć
wystawę o Auguście Cieszkowskim z okazji 200lecia jego urodzin.
Milena Kuleczka

Gospel-Joy

Program:
- w Kicinie, w kościele pw. św. Józefa
godz. 18.00 – koncert zespołu Gospel Joy
godz. 19.30 – zwiedzanie kościoła
godz. 20.00 – film o Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka
- w Wierzenicy, w kościele pw. św. Mikołaja
godz. 19.00 – film o Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka
godz. 19.30 – zwiedzanie kościoła
godz. 20.00 – koncert zespołu Trebunie-Tutki
godz. 21.30 – dodatkowe zwiedzanie kościoła oraz film o Szlaku Kościołów Drewnianych wokół
Puszczy Zielonka
Wrzesień 2014
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Uroczystość
Najświętszego Serca
Pana Jezusa
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Wakacje z Bogiem
W tym roku część naszego urlopu postanowiliśmy spędzić na rekolekcjach. Wybraliśmy
rekolekcje tygodniowe, organizowane przez
Domowy Kościół, do którego należymy od ponad
roku. Dodam tylko, że wybór jest naprawdę duży,
w czym oczywiście pomaga internet, udostępniając ofertę z całej Polski.
My trafiliśmy niedaleko, w okolice Skoków, do
Rościnna - zachęcił nas temat przewodni: „W dialogu z Bogiem, drugim człowiekiem i samym
sobą”.

Dom rekolekcyjny w Rościnnie

Pojechaliśmy tam całą rodziną, z trojgiem
naszych dzieci. Zostaliśmy zakwaterowani w starym dworku, w którym znajduje się ośrodek rekolekcyjny. Na miejscu jest kaplica, jadalnia, dookoła
piękny, stary park. Od początku mile zaskoczyła
nas wspaniała organizacja i serdeczność gospodarzy, wszystko wydawało się być przemyślane
i przygotowane. Ponadto pyszne jedzenie, zapewniona opieka nad dziećmi.
Ale nie to przecież jest najistotniejsze na takich
wakacjach. Najważniejsze są przeżycia duchowe
i tutaj również się nie zawiedliśmy. Każdy dzień
na rekolekcjach jest zaplanowany, stałe punkty
to: jutrznia, Msza św., konferencje, indywidualne
rozważanie Pisma Świętego, spotkania w grupach.
W międzyczasie są przerwy na posiłki, czas wolny,
a wieczorami ognisko i zabawy. Dla mnie był to
błogosławiony czas. Uważam, że wszystko zostało
genialnie opracowane, czemu przewodziły bardzo
piękne i mądre wykłady księdza prowadzącego.
Sprawiło to, że doświadczyłam prawdziwego dialogu na trzech płaszczyznach: z Bogiem, ze swoim
wnętrzem oraz ze współmałżonkiem. Odkryłam
16

Na oazie w górach (28.06-14.07.)

też wiele nowych elementów duchowości Domowego Kościoła, także przez budujące świadectwa
innych osób, często należących do tego Ruchu od
wielu lat.
Chciałabym zachęcić wszystkich, którzy
może nie byli jeszcze nigdy na rekolekcjach,
żeby rozważyli taki sposób na wakacje. Jest to
odpoczynek, zwłaszcza dla ducha, czas na wyciszenie, odzyskanie wewnętrznej harmonii, co nie
zawsze jest możliwe w zatłoczonych kurortach,
choćby były najpiękniejsze. Na początku może się
wydaje, że poświęcamy (marnujemy) swój urlop,
że sami również damy radę zadbać o siebie, a nie
musimy modlić się „pod dyktando”. Zwłaszcza
panowie mają chyba takie opory. Na podsumowanie naszych rekolekcji prawie każdy mężczyzna
mówił, że nie chciał tu przyjeżdżać lub próbował się wycofać w ostatniej chwili, lecz żaden nie
powiedział, że żałuje tej decyzji. I myślę, że było
to szczere, czasem wyznane ze łzami w oczach.
Sądzę, że bez porównania więcej otrzymaliśmy niż
ofiarowaliśmy. Wróciliśmy do codziennego życia
z nowymi siłami, z zapałem do pracy nad sobą.
Wiem, że było warto.
Anna Tomaszewska
Parę słów od Redakcji o historii Rościnna
Około 1860 r. w Rościnnie Prusacy wybudowali na terenie folwarku neoklasycystyczny pałac. Cały folwark liczył
wówczas ok. 600 hektarów. Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości w 1918 r., właścicielem folwarku został inż.
Jan Gąsiorowski, a parę lat później ks. Kazimierz Maliński,
który w 1926 r. przekazał majątek na własność arcybiskupowi gnieźnieńskiemu i poznańskiemu. W czasie okupacji
dom rekolekcyjny zamieniono na obóz letni i szkołę dla
młodzieży niemieckiej. Po zakończeniu działań wojennych
obiekt został zwrócony Kościołowi.
Czas rządów komunistycznych w Polsce przyniósł upaństwowienie ośrodka i przejęcie połączonego z nim kompleksu ziemskiego. Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora
domu udało się zachować pałac z przyległym gruntem i parkiem. Kościół musiał jednak zrzec się prawa własności do
blisko 130 hektarów lasu. Mimo tych represyjnych działań
dom rekolekcyjny służył swoją gościną. Podobnie jak przed
wojną, zjeżdżali tu klerycy i księża. Często odpoczywał tu
abp Antoni Baraniak.
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Zaczynając rekolekcje na Oazie Nowej Drogi II w miejscowości Szlachtowa (10 km od Krościenka)
miałam wątpliwości, czy przyjazd tutaj był słusznym wyborem. Jednak już pierwszego dnia poczułam
się tam wyjątkowo dobrze. Nasz dzień zaczynał się zawsze od modlitwy porannej, śniadania i spotkań w grupach. Było 30 uczestników. Później mieliśmy szkołę śpiewu albo liturgii i Mszę Świętą. Po
obiedzie było trochę czasu wolnego i wtedy sporo osób szło na boisko pograć w piłkę nożną. Była też
koronka, kolacja i pogodny wieczór, na którym przedstawialiśmy scenki o świętych, graliśmy w gry
zespołowe albo oglądaliśmy filmy.
Rekolekcje odbywały się w górach, więc chodziliśmy na piesze wędrówki. W czasie spotkań w grupach rozmawialiśmy o fragmentach Biblii, ale też o naszych codziennych problemach. Te piętnaście
dni rekolekcji minęło mi bardzo szybko. Wiele osób żałowało, że nie może zostać dłużej. Uważam, że
rekolekcje to dobry sposób na spędzenie części wakacji i mam nadzieję, że pojadę na nie również za rok.
Zofia Zbąszyniak

Piesza pielgrzymka do Częstochowy
Tegoroczna piesza pielgrzymka do Częstochowy (6-15 lipca 2014 r.) mimo skwarnej pogody dostarczyła nam wielu niezapomnianych wrażeń. Trud pielgrzymowania został nagrodzony, gdy dotarliśmy z
wielkim wzruszeniem na Jasną Górę przed oblicze Czarnej Madonny.
W czasie pielgrzymki byliśmy przyjmowani do różnych domów, w których spotkaliśmy się z dużą
serdecznością i otwartością serc. Mimo wielu odcisków i bąbelków na nogach, towarzyszyła nam
pogoda ducha, która płynęła ze wspólnej modlitwy, śpiewu, ciekawych rozmów oraz nawiązywanych
przyjaźni. Poznaliśmy też świadectwa innych pielgrzymów. Mieliśmy okazję spotkać pielgrzyma Jacka,
który szedł z Poznania do Rzymu na kanonizację Ojca Świętego oraz innych, pielgrzymujących szlakiem św. Jakuba do Santiago
de Compostela w Hiszpanii.
Pielgrzymowanie to świadectwo wiary
nie tylko dla tych, co je podejmują, ale także
dla tych, którzy wspierają pielgrzymkę
duchowo – modlitewnie oraz tych, którzy
wspomagają na szlaku. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy użyczali nam schronienia, przygotowywali posiłki, wystawiali
napoje. Bóg zapłać za dobroć waszych serc!
Zaufanie Panu podczas pielgrzymowania to czas, w którym zapominamy o sobie,
a przyjmujemy to, co Pan Bóg zsyła każdego dnia. To zaufanie jest tak potrzebne w życiu codziennym.
Jakże często zagonieni w codziennych obowiązkach zapominamy powierzyć Bogu nasz dzień, pracę,
zdrowie i wszystkie nasze sprawy, próbując znaleźć własne rozwiązania, męcząc się niepotrzebnie.
Wystarczy zawierzyć i zaufać, a Pan Bóg sam pokieruje tym, co dla nas trudne, tak jak to czynił z nami
podczas poznańskiej pielgrzymki.
pątniczka Grażyna
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„Tornister pełen uśmiechów” – dzieło
pięknych, szlachetnych serc
Gdy Caritas Archidiecezji Poznańskiej zainicjował akcję „Tornister pełen uśmiechów”, nasz
parafialny Caritas bez wahania podjął decyzję
o włączeniu się w to szlachetne dzieło. Zwróciliśmy się z prośbą do dyrektora kicińskiej szkoły
podstawowej, pana Dariusza Freudenreicha
o pomoc w ustaleniu liczby uczniów najbardziej
potrzebujących pomocy w zakupie przyborów
szkolnych. Pan dyrektor wespół z wychowawcami
klas ustalił, iż dziewięcioro uczniów należałoby
obdarować tornistrami. Zbiórka trwała od 5 lipca
do 10 sierpnia br. i można ją było wesprzeć na
trzy sposoby: poprzez pobranie pustego tornistra
i wypełnienie go artykułami szkolnymi, zakupienie przyborów szkolnych i złożenie ich do oznakowanego kartonu w kruchcie kościoła oraz przez
złożenie ofiary pieniężnej do puszki Caritas.
Zainteresowanie i ofiarność parafian od
samego początku były ogromne - spotkaliśmy się
z wielką życzliwością. Zostało nam przekazanych
10 wypełnionych plecaków. Oprócz tego zakupiono różne przybory szkolne, a do puszki złożono
ofiary w wysokości 612 złotych. Środki te zostaną
przekazane dla dzieci z ubogich rodzin. Natomiast
do Archidiecezjalnego Caritas trafi 1 plecak wyposażony w artykuły szkolne.

Polski Sokrates
Augusta Cieszkowskiego powinni znać wszyscy
Polacy, a najbardziej Wielkopolanie, był bowiem
postacią niezwykłą i wspaniałą. W trafny sposób
odczucia XIX-wiecznego społeczeństwa dotyczące
Cieszkowskiego scharakteryzował Stanisław Koźmian:
Duch wielki, serce złote najpierwszy w ofierze,
Każdą społeczną pracę w swą opieką bierze.
Każdej z nich jego ręka i siła młodzieńcza
Kładzie kamień węgielny, każdy szczyt uwieńcza.
Rozgrzewa piśmiennictwo, ruch w naukach budzi,
Wszędzie ludzkość roznieca, bo ukochał ludzi.
Wspaniałością pomysłów, dziełami mnogiemi
Podnosi w obcych krajach cześć rodzinnej ziemi,
A śledząc drogi ducha, pochód ich na czele
W modlitwie Pańskiej stawia wskazówkę na czele.
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Mimo że termin akcji upłynął 10 sierpnia, to dla
niektórych parafian „został przedłużony” o 5 dni.
Dlaczego? Otóż, jeszcze jako narzeczeni, Agata
i Jarosław - niegdyś nasi parafianie - podjęli decyzję, że oni i ich goście weselni włączą się w ten
piękny cel, pełen miłości do bliźniego. W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
miał miejsce ich ślub. Zamiast bukietów kwiatów, które są przecież zawsze miłym upominkiem,
otrzymali mnóstwo artykułów szkolnych, które
będą przeznaczone dla potrzebujących dzieci
z naszej szkoły. Ofiarność gości była ogromna,
a ich serca przepełnione szczęściem, że mogli
sprawić dzieciom radość. Życzymy Młodej Parze
- Agacie i Jarosławowi wiecznie trwającej miłości, wszystkiego co daje radość, błogosławieństwa
Bożego na nowej, wspólnej drodze życia.
Pragnę w imieniu Parafialnego Zespołu Caritas
z całego serca podziękować wszystkim darczyńcom za wielkie dobro uczynione na rzecz dzieci.
Niech poniższy werset uświadamia nam, że dobre
uczynki i miłość do bliźniego nie przemijają:
Czas, co w przelocie piramidy kruszy,
Wszystko ci weźmie, życie twoje strawi,
Tylko co piękne w twojej duszy,
To ci zostawi.
Kochajmy dzieci, pomagajmy im i ich rodzicom, bo przecież „wszystkie dzieci nasze są”.
Barbara Babiarczyk

Pisano o nim: „nasz mędrzec”, „ chluba Wielkopolski”. Wszechstronnie wykształcony, był polskim
heglistą - filozofem o pluralistycznych zainteresowaniach, wielkim patriotą i społecznikiem, organizatorem życia naukowego i twórcą zrębów nowoczesnego systemu edukacji.
Dorobek naukowy Cieszkowskiego - szczególnie w zakresie nowoczesnego systemu edukacji
narodowej, obejmujący jego wszystkie podstawowe komponenty - oraz twórczy i organizatorski wkład w nowoczesne funkcjonowanie nauki
i badań naukowych o charakterze zespołowym
i interdyscyplinarnym, stanowi oryginalny składnik polskiej myśli pedagogicznej i organizacji
nauki, zawiera trwałe, nieprzemijające wartości.
Cieszkowskiego charakteryzowało poświęcenie służbie społecznej rozumianej jako krzewieWrzesień 2014

nie kultury narodowej związanej z ekonomicznymi
potrzebami Polaków w zaborze pruskim, a także
z perspektywami niepodległości. Wewnętrzna wolność, tolerancja, podniesienie poziomu moralnego
otoczenia, służba narodowi - przy zachowaniu niezależności i swobody sądu - oto naczelne wartości
jego światopoglądu.
Podstawą wszelkich reform społecznych proponowanych przez Cieszkowskiego było zapewnienie
wszystkim członkom społeczeństwa dwóch zasadniczych praw: prawa do utrzymania i prawa do
wychowania. Obydwa te prawa wchodzą w zakres
niezbędnego minimum, jakie państwo winno zapewnić każdemu człowiekowi. Edukacja, według koncepcji Cieszkowskiego, winna zatem objąć zarówno
stronę fizyczną, jak i estetyczną oraz moralną.
Jak wyżej wspomniano, ułożono wiersz ku jego
czci, zaczynający się od słów: Duch wielki, serce
złote ... Współcześni mawiali pół żartem, pół serio,
że wprawdzie natura poskąpiła mu urody, ale za to
obdarzyła go genialnym umysłem. Franciszek Chłapowski tak się o nim wyrażał: niejednokrotnie miałem sposobność podziwiania nie tylko wszechstronności, ale zdumiewającej giętkości umysłu tego
starca, który z wiekiem nie utracił młodzieńczego
zapału do poznania naukowych zdobyczy.
Cieszkowski należał do tej grupy intelektualistów, których praca naukowo-badawcza była
ściśle związana z walką narodu o jego duchowe
i polityczne wyzwolenie. Krakowska Akademia
Umiejętności uważała za wyjątkowy zaszczyt
posiadanie w swoim gronie uczonego tej miary.
Obok osiągnięć naukowych ceniono przede wszystkim jego niezwykły patriotyzm. Chlubę przynosił
mu fakt, iż niemieckie piętno nie wywarło na nim
wpływu. Zdobytą u Niemców wiedzę potrafił wykorzystać w poczuciu obywatelskim, w miłości do kraju
i narodu. Poszedł do mistrzów obcych po broń,
którą pragnął walczyć z ich własnymi błędami...
Wielkopolanin z wyboru, z tytułem hrabiego otrzymanym od papieża Piusa IX, do końca swych dni
(żył w latach 1814-1894) działał twórczo i organizacyjnie. Prowadził bardzo aktywne życie. Wykazywał się wielorakimi zainteresowaniami. Polskość
i interesy polskie leżały mu głęboko na sercu. Skoro
tylko wypadki okresu Wiosny Ludów stworzyły
-przynajmniej w zaborze pruskim - możność działalności politycznej, Cieszkowski oddał się jej z całym
zapałem i wielką nadzieją. Dzięki swemu umysłowi
i sile charakteru przyczynił się do sformułowania
Wrzesień 2014

wielu zasad, wokół których miał się koncentrować
opór żywiołu polskiego w granicach Prus przez dwa
pokolenia.
Był członkiem Centralnej Komisji do spraw
wyborczych; wyjeżdżał do Berlina w deputacji do
rządu, do Wrocławia na zjazd międzydzielnicowy,
współdziałał przy założeniu Ligi Polskiej, mającej
za zadanie obronę spraw narodowych; jednocześnie wziął żywy udział w pracach pierwszego sejmu.

August Cieszkowski

Wygłaszał odczyty na kongresie rolniczym w Berlinie; brał udział w Zjeździe Słowiańskim w Pradze, w kongresie statystyki w Brukseli; sprawował
funkcje prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; prowadził badania archiwalne w Wenecji dotyczące historii Polski; uczestniczył w obradach
I Soboru Watykańskiego, przyczynił się do założenia
szkoły rolniczej w Żabikowie.
W mowie uzasadniającej stanowisko Polaków,
wypowiedział Cieszkowski w izbie pruskiej kwestie najbliższe jego sercu, oświadczając, że Polacy
nie zamierzają odmawiać innym prawa obrony
swych prawdziwych interesów narodowych, lecz
domagają się uznania dla swoich i pozostają wierni
wielkiemu posłannictwu, którym jest wprowadzenie
zasad moralnych  do polityki.
We wszystkich kręgach politycznych wyróżniał
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się Cieszkowski nie tylko inteligencją i pracą,
śmierci Karola Marcinkowskiego w 1846 roku
ale także wytrwałością w walce o prawa swego
Cieszkowski stał się duchowym przywódcą Wielnarodu. Rządy, a także parlamenty, do których się
kopolan pod zaborem pruskim. Przez 14 lat był posłem
odwoływał, poszły jednak w kierunku zgoła innym,
do parlamentu w Berlinie.
niż on wskazywał. Rzeczywistość dziejowa ułoZygmunt Krasiński, przyjaciel filozofa, często
żyła się inaczej, niż przewidywał. Ale on, tak jak
powtarzał: Wiedzcie, że Wasz August Cieszkowski jest
Hegel, mógłby na to odpowiedzieć: tym gorzej dla
najznakomitszą głową filozoficzną w Polsce. Podrzeczywistości.
kreślał także znaczenie podstawowych tez książki
Sformułowany przez niego w roku 1848 pro„Prologomena zur Historiosophie”, że przyszłość
gram zapewnienia ludzkości trwałego pokoju przez
dostępna jest poznaniu tak samo, jak przeszłość
powszechne wyzwolenie społeczne i narodowe,
i że najwyższa sfera umysłu to czyn, bo w nim jest
przez rozbrojenie i ustanowienie międzynarododoskonałe zespolenie się myśli i uczucia - sztuki i filowego trybunału sprawiedliwości, jest nadal żywy
zofii.
i staje się coraz
U
potomnych
bardziej realny.
(w przekazach starCokolwiek
szych osób) Cieszprzeto uczucie
kowski zapisał się
przeczuło, a wiejako polski Sokrates.
dza poznała, to
Swego
czasu
wszystko urzekrążyła taka krótka
czywistnić musi
opowiastka o Cieszabsolutna wola;
kowskim, do któi na tym - jednym
rego
przyjechał
słowem - polega
znajomy poruszony
nowy kierunek,
pewną zasłyszaną
w którym zmieinformacją,
dotyrza przyszłość.
czącą
przyjaciela
Zrealizować ideę
Augusta. Jednak już
piękna i prawdy Dworek Cieszkowskich przed remontem
na samym wstępie
w życiu prakuczony
grzecznie
tycznym, w uświadomionym już świecie przedmiospytał tegoż znajomego, czy przesiał to, co chce mu
towości, zespolić organicznie wszystkie jednostronpowiedzieć, przez trzy sita. Ten zdziwił się bardzo,
nie i pojedynczo występujące elementy życia ludza Cieszkowski kontynuował:
kiego i doprowadzić je do żywego współdziałania
- Pierwsze sito to prawda; czy wszystko, co chcesz
i nareszcie urzeczywistnić ideę absolutnego dobra...
mi powiedzieć, jest prawdą ?
(„Prolegomena do Historiozofii”).
- No, do końca to nie wiem, bo ...
Cieszkowski posiadał dobra wierzenickie, w skład
- Z pewnością jednak przesiałeś to przez sito
których wchodziła Wierzenica oraz folwark w Pawdobra. Jeśli to, co chcesz mi powiedzieć
n i e
łówku, Kobylnicy i Mechowie. W czasie swego
jest prawdziwe, to czy przynajmniej jest dobre?
pobytu we Włoszech Cieszkowski zaprzyjaźnił się
- Raczej nie ...
z poetą, Zygmuntem Krasińskim i prowadził z nim
-To w takim razie wykorzystamy trzecie sito
ożywioną korespondencję (ponad 300 listów w okrei ustalimy, czy to, co mi chcesz opowiedzieć j e s t
sie 1841-1859). W latach 1843-1845 Zygmunt Krakonieczne.
siński sześć razy gościł w Wierzenicy. Było mu tu,
- Konieczne? Chyba nie ...
jak sam pisał, dobrze, błogo, błękitnie. Cieszkowski
Cieszkowski uśmiechnął się delikatnie i powiewywarł wielki wpływ na jego poglądy. Na przesładział: Jeżeli to, co mi chcesz powiedzieć nie jest ani
nym Cieszkowskiemu egzemplarzu „Przedświtu”
prawdziwe, ani dobre, ani konieczne, to nie obciążaj
poeta umieścił dedykację: Temu, który natchnął,
tym ani siebie, ani mnie. Po chwili dodał: Spójrz na
natchniony.
mojego przyjaciela inaczej, bo przecież największym
Mówiono o nim „duch wielki, serce złote”. Po
urokiem świata jest urok drugiego człowieka.

Zygmunt Krasiński za każdym razem, gdy
żegnał się z Cieszkowskim, mówił ponoć, że czas
ma w sobie coś nadzwyczaj gorzkiego. Obaj byli
pod wpływem wzajemnego uroku. Nieraz powtarzali, że nikt sam nie jest dostatecznie mądry.
August Cieszkowski często podziwiał mądrość
prostego ludu. Mówił, że mądrość jest harmonią, śpiewem tego, co doskonałe.
Kiedy w pewnym gronie rozmawiał o Polsce,
obraził się na niego jakiś Niemiec, któremu rzekomo powiedział: Duża wiedza czyni skromnym,
mała zarozumiałym. Puste kłosy dumnie wznoszą
się ku niebu, kłosy pełne ziarna w pokorze pochylają się ku ziemi.
O sobie, o Polakach mówił, że jesteśmy pracowici i dobrzy, bo wiemy, że zło które się wyrządziło wróci niczym bumerang, podobnie jak powróci
radość, którą sprawiło się w czyimś sercu.
August Cieszkowski był przedstawicielem nurtu
narodowego w polskiej filozofii, działaczem narodowym i społecznym, posłem w sejmie pruskim i przewodniczącym Koła Polskiego. Nie pragnął przy tym
kariery politycznej dla zaspokojenia własnych ambicji. Świadczy o tym choćby fakt odmówienia przyjęcia teki ministra finansów w pruskim rządzie i konsekwentne skupienie się na kwestiach narodowych. Za
zasługi w obronie polskości został w Poznaniu uhonorowany medalem. Jego poglądy opisane w publikacji
„Słowa wieszcze Polaka...” wywarły istotny wpływ
na przebieg pierwszego Zjazdu Słowiańskiego w Pradze w 1848 roku. W tym samym roku zainicjował
powstanie Ligi Narodowej Polskiej. Był przekonany,
że można ocalić tożsamość narodową poprzez zaangażowanie w życie społeczne i polityczne, pracę
organiczną, osobisty rozwój intelektualny i doskonalenie umiejętności.
Był przeciwny rozwiązaniom siłowym, wszelkim aktom terroru, jako niszczącym społeczność. Za
szczególnie ważne uważał przestrzeganie standardów
moralnych i piętnował grzech zaniechania: Niechże
więc ci, którzy rano i w wieczór bijąc się w piersi
wyznają, iż zgrzeszyli myślą, mową, uczynkiem
i zaniedbaniem, zastanowią się nad tym co mówią
i przekonają się, iż to ostatnie jest najobfitszym źródłem złego, a zarazem źródłem najniebezpieczniejszym, bo cichym i nieznacznym.
August Cieszkowski cenił solidarność między
ludźmi, niezależnie od ich pozycji społecznej. Sięgając do wzorów angielskich i pomysłów Roberta
Owena, dążył do otoczenia troską najsłabszych
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i najmłodszych mieszkańców wsi. W rozprawie
„O ochronach wiejskich" domagał się utworzenia
sieci „ochron", czyli odpowiednika współczesnych
przedszkoli, w których dzieci uzyskiwałyby pomoc
i opiekę. W publikacjach wielokrotnie odwoływał
się do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie,
a w swoim życiu konsekwentnie kierował się chrześcijańskimi zasadami. Jego największym dziełem stał
się traktat filozoficzny „Ojcze nasz”, stanowiący swoistą interpretację Modlitwy Pańskiej.
We własnym majątku wprowadzał najnowocześniejsze rozwiązania agrotechniczne, wiele z nich

Z ksiąg metrykalnych
Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:
28 czerwca
12 lipca
  3 sierpnia
23 sierpnia

Tomasz Bzdręga
Zuzanna Hoffmann
Lidia Murzynowska-Roberts
Oliwia Kwiatek
Adam Choromański
Czesław Choromański

Sakramentalny związek małżeński zawarli:
9 sierpnia

14 sierpnia
15 sierpnia

Natalia Paszke z Wałcza
i Przemysław Grajek z
Poznania
Anna Maria Kusz-Vogt
z Poznania i Tomasz Vogt
Agata Rusinek z Czerwonaka
i Jarosław Jagodziński
z Czerwonaka

Do wieczności odeszli:
25 czerwca
  9 lipca
22 lipca
26 lipca
11 sierpnia

20 sierpnia
25 sierpnia

Dariusz Szczeciński
(l.43) z Poznania
Czesława Różańska
(l.70) z Czerwonaka
Teresa Kapuścińska
(l.84) z Czerwonaka
Janina Ratajczak
(l.78) z Czerwonaka
Grzegorz Mocny
(l.37) z Klin
Jerzy Krawczyk
(l.72) z Czerwonaka
Zofia Dworzyńska
(l.83) z Czerwonaka
Janina Mocna
(l.91) z Klin
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do dziś należy do dobrej praktyki rolniczej. Podró- Krasiński wymyślił słowo „wierzeniczenia".
żował do Niemiec i Francji w poszukiwaniu nowych
Gdy wędrujemy drogami pomiędzy Kicinem
pomysłów. Podczas zagranicznych podróży po Euro- a Wierzenicą, albo gdy po prostu rozmawiamy po
pie nawiązywał kontakty z ośrodkami badawczymi przyjacielsku, „dobry duch naszego mędrca” towai poznawał dynamicznie rozwijające się gospodar- rzyszy nam, by było dobrze, błogo i błękitnie.
stwa.
August Cieszkowski stworzył w Wierzenicy
Leszek Lesiczka
miejsce pełne wyciszenia, serdeczności, gościnności.
Można było przyjechać tu i porozmawiać - „powieŹródła:
www.cbr.edu.pl
rzeniczyć". Nie były to zwyczajne rozmowy, ale
mądre przyjacielskie pogawędki. I właśnie dlatego

Trwa głosowanie nad projektami zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego
Głosowanie mieszkańców gminy na projekty, które będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego trwało przez całe wakacje i potrwa jeszcze do 14 września br. Zatem zachęcamy wszystkich
pełnoletnich mieszkańców gminy, którzy jeszcze nie wzięli udziału w głosowaniu, aby skorzystali z tej
możliwości wpływania na swoje najbliższe otoczenie i jakość życia w lokalnym środowisku.
Budżet obywatelski w gminie Czerwonak to współdecydowanie mieszkańców o części wydatków
gminy poprzez zgłaszanie własnych projektów, a następnie wybór najlepszych z nich. Mieszkańcy na
swoje propozycje będą mieć do dyspozycji 800 tys. złotych, wyodrębnionych w budżecie gminy na rok
2015.
Z 40 nadesłanych projektów 12 nie spełniło wymogów formalnoprawnych. Do oceny Zespołu Opiniującego pozostało zatem 28 projektów. Ponieważ jednak kilka zawierało podobne pomysły i dotyczyło tego
samego terenu, na wniosek Zespołu Opiniującego i po
uzyskaniu zgody autorów projektów, niektóre zadania
zostały połączone. Ostatecznie do oceny pozostały 23
inwestycje. W wyniku głosowania Zespół Opiniujący rekomendował 11 projektów, które poddawane są
pod głosowanie mieszkańców gminy. Projekty, które w głosowaniu powszechnym uzyskają największą
liczbę głosów, zostaną wpisane do projektu budżetu Gminy Czerwonak na rok 2015, aż do wyczerpania
puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski, tj. 800 tys. złotych. Wśród zwycięskich projektów może się znaleźć tylko jeden z danej miejscowości.
Projekty poddane pod głosowanie mieszkańców to:
 „Światełko dla Annowa”. Realizacja projektu oświetlenia drogi Owińska – Annowo;
 Teren parkowy z placem zabaw dla dzieci w Czerwonaku;
 „My też chcemy bezpiecznie iść do szkoły!” (Czerwonak);
 Rozbudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Kasztanowej w Dębogórze;
 Dokończenie rewitalizacji skweru i placu zabaw w Kicinie;
 Montaż siłowni zewnętrznej oraz stołów betonowych do gry w szachy, chińczyka i piłkarzyki (Kliny-Mielno);
 Rewitalizacja parku na os. Karolin w Koziegłowach;
 Montaż stołów do gry w szachy i chińczyka w parku na os. Leśnym w Koziegłowach;
 Montaż siłowni zewnętrznej oraz stołów betonowych do gier w Owińskach;
 Modernizacja – metamorfoza przystanku autobusowego w Owińskach;
 Siłownia zewnętrzna przy Klubie „Kogucik” we wsi Potasze.
Oddać swój głos można osobiście w wielu wyznaczonych do tego miejscach, a są to: Urząd
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Gminy Czerwonak, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku, plaża „Akwen Tropicana”
w Owińskach, Ośrodek Kultury „Sokół” w Czerwonaku, Klub „Iskra” w Promnicach, Klub „Kogucik”
w Potaszach, Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku, filie Biblioteki w Owińskach, Koziegłowach
i Bolechowie, Przedszkole nr 1 w Koziegłowach (czynne od 1 września), Przedszkole nr 2 w Koziegłowach, Gminne Przedszkole w Owińskach (czynne od 1 września), u pani sołtys w Kicinie, u sołtysów
w Miękowie i w Klinach; lub elektronicznie, wysyłając wypełnioną kartę do głosowania e-mailem na
adres: budzetobywatelski@czerwonak.pl (przy tej formie nie jest wymagany podpis na karcie). Karty do
głosowania można pobrać w miejscach głosowania lub ze strony internetowej www.czerwonak.pl/budzetobywatelski. Każdy uprawniony mieszkaniec gminy może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden
raz, wypełniając kartę do głosowania w formie papierowej lub elektronicznej. Głosowanie odbywa się
poprzez postawienie znaku „X” przy 3 projektach spośród wszystkich umieszczonych na karcie do
głosowania.
Informacja o wynikach głosowania zostanie podana w terminie do 6 listopada br. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i jednostek pomocniczych gminy oraz na stronie internetowej gminy Czerwonak.
Zachęcamy do głosowania, a tych, którym nie udało się tym razem zgłosić własnych projektów - do
nierezygnowania ze swoich pomysłów.
Karolina Appelt

Twoja krew – moje życie. O akcjach poboru krwi w gminie Czerwonak
Akcje poboru krwi organizowane są przez
Klub Honorowych Dawców Krwi na terenie gminy
Czerwonak od 2006 roku. Specjalny autobus przystosowany do poboru krwi ma „przystanek” na
naszym wzgórzu kościelnym już od czterech lat.
W tym roku w Kicinie
miały miejsce dwie akcje
poboru krwi. Pierwsza odbyła
się 13 kwietnia w Niedzielę
Palmową, tuż przed Misterium Męki Pańskiej, a druga
- 13 lipca, a więc w okresie
urlopowo - wakacyjnym.
Redakcja
„Naszego
Patrona” zwróciła się do pana
Wojciecha Skrzekuta - pierwszego prezesa Klubu HDK
w Czerwonaku, orędownika
idei krwiodawstwa i aktywnego działacza Klubu, z zapytaniem o efekty tegorocznych
kicińskich akcji. Informacje przez niego przekazane
cieszą nie tylko krwiodawców, ale i wszystkich, którzy
potrzebują tego bezcennego
leku. W czasie kwietniowego
poboru krwi zgłosiło się 26
osób, z których 18 oddało
Wrzesień 2014

łącznie 8,1 litra krwi. Niewiele gorszym wynikiem zakończyła się lipcowa akcja, podczas której zarejestrowało się 18 osób, a 15 z nich oddało
6,75 litra krwi. Pan Wojciech Skrzekut chwali
sobie współpracę z proboszczem kicińskiej parafii, a także z panią sołtys z Kicina, która zawsze
piecze słodką niespodziankę dla krwiodawców,
i zapowiada organizację kolejnych akcji na wzgórzu kościelnym. Mobilny punkt poboru krwi czyli
tzw. krwiobus zawita do Kicina na wiosnę przyszłego roku.
Klub HDK w Czerwonaku już teraz zaprasza
wszystkich w wieku od 18 do 65 lat do udziału
w najbliższych akcjach poboru krwi w innych
miejscach gminy Czerwonak: 13 września w godz.
10.00-15.00 w Owińskach przed pałacem oraz 5
października w Czerwonaku, w hali sportowej.
W imieniu pana Wojciecha Skrzekuta i całego
Klubu HDK gorąco zapraszamy i zachęcamy
wszystkich aktualnych i potencjalnych dawców do
udziału w akcjach poboru krwi!
Szczegółowe informacje na temat tego, jak
zostać honorowym dawcą krwi, a także terminy
akcji znajdą Państwo na stronie internetowej www.
hdk.infoczerwonak.pl.
Dorota Stawicka
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Warto wiedzieć, warto przeczytać
Choć od ostatniej światowej wojny upłynęło
niemal 70 lat i wydawać by się mogło, że ludzkość wyciągnęła z tych tragicznych wydarzeń
wnioski, nadal w umyśle przeciętnego człowieka
tli się poczucie zagrożenia. Miniony XX wiek był
bowiem czasem dwóch największych wojen, które
na trwałe zmieniły dzieje wielu państw świata.
Przypomnijmy: I wojnę światową cechował jak nigdy dotąd - ogromny zasięg i masowy charakter. Rozpoczęło ją 8 państw, a zakończyły 33
państwa liczące 1,5 mld ludzi, tj. 2/3 ludności kuli
ziemskiej. Oblicza się, że podczas trwania tej czteroletniej wojny zginęło ogółem ponad 9 mln ludzi.

chyba najlepiej obecna sytuacja na świecie. Wbrew
powszechnym oczekiwaniom, po zakończeniu
II wojny światowej nie ustały konflikty zbrojne.
Obecnie na świecie toczonych jest ponad 30 mniejszych i większych konfliktów. Współczesne „ogniska zapalne” nie mają jednorodnego podłoża. Niektóre kraje walczą o uzyskanie niepodległości,
inne o wpływy, a jeszcze inne przeżywają wojny
domowe. Na to nakładają się różnice kulturowe,
etniczne, religijne, brak odpowiedniej kultury politycznej, różnice cywilizacyjne między rożnymi
grupami społecznymi. Ponadto nowoczesne techniki medialne powodują, że informacje na temat

do przypadającej w tym roku 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej, wołał: Bracia i siostry,
nigdy wojny, nigdy wojny! Myślę przede wszystkim
o dzieciach, które pozbawiane są nadziei na godne
życie i przyszłość. (...) Zmarłe dzieci, poranione
dzieci, okaleczone, osierocone, dzieci, których
zabawkami są ocalałe z wojny rzeczy, dzieci, które
nie potrafią się już uśmiechać. Papież wyraził też
nadzieję, że błędy z przeszłości nie powtórzą się
i że pod uwagę zostaną wzięte wnioski z historii,
i że zawsze – dzięki cierpliwemu i odważnemu dialogowi – zwycięży pokój.
W kontekście powyższych rozważań oraz
szczególnej sytuacji geopolitycznej, w której znajduje się obecnie Europa (w tym także nasz kraj,
a przede wszystkim państwa za jego wschodnią
granicą), szczególnego znaczenia nabiera interesująca publikacja Instytutu Pamięci Narodowej.
To starannie wydane dzieło zatytułowane „Od
niepodległości do niepodległości. Historia Polski
1918-1989” napisało grono kilku autorów pod
redakcją nieżyjącego już Janusza Kurtyki*.
Jak piszą we wstępie tej książki młodzi historycy, zamierzeniem prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej było podarowanie młodzieży polskiej
przystępującej do egzaminu dojrzałości popularnego wykładu historii Polski, w którym ujęto by
szerzej niż w szkolnych podręcznikach, zagadnienia szczególnie ważne dla zachowania tożsamości
narodowej. Przedstawiono więc w niej osiągnięcia
i niepowodzenia niepodległego państwa polskiego,
odbudowanego w 1918 r. po ponadwiekowej niewoli, zmagania obywateli Rzeczypospolitej z niemieckim nazizmem i sowieckim komunizmem,
a także konfrontację społeczeństwa polskiego
z powojennym zniewoleniem komunistycznym.
Wrzesień jest w naszej ojczyźnie szczegól-

nym miesiącem pamięci narodowej - miesiącem dobrym do zarekomendowania tej wybitnej
pracy. Tym bardziej, że wydawnictwo postanowiło
wznowić nakład i latem tego roku pozycja ta trafiła
do otwartej sprzedaży. Dotąd bowiem to ilustrowane kompendium wiedzy, uzupełnione fragmentami źródeł, mapami i wykresami oraz aktualnymi
informacjami (wydane po raz pierwszy w 2010
roku) trafiło w nakładzie 100 tys. egzemplarzy
w ramach konkursów do różnych szkół, bibliotek
i stowarzyszeń.
Ten egzemplarz ma nowe korekty i poprawki
redakcyjne. Otrzymaliśmy wiele sygnałów o tym,
że zwiększyło się zapotrzebowanie na tę książkę,
dlatego podjęliśmy decyzję o dodruku – poleca
publikację historyk IPN, Michał Kurkiewicz.
Grzegorz Zalewski
* Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r.
w Krakowie, zm. śmiercią tragiczną 10 kwietnia 2010 r.
w Smoleńsku, polski historyk, doktor habilitowany nauk
humanistycznych, od 2005 r .do 2010 r. prezes Instytutu
Pamięci Narodowej. Odznaczony Krzyżem Komandorskim
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz pośmiertnie
Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. A. Dziurok,
M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918–1989, wyd.
IPN, Warszawa 2010, s. 508.

     
Z kolei w II wojnie światowej uczestniczyło 1,7
mld ludzi. Według różnych szacunków zginęło
w niej od 50 do 78 milionów ludzi (w tym 6 mln
Polaków!). Dodatkowo, miliony osób w wyniku
obu wojen zostały okaleczone, pozostając do końca
życia inwalidami.
O tym jak trudno utrzymać pokój świadczy
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konfliktów nabierają cech natychmiastowości i globalności.
Pod koniec lipca 2014 r. papież Franciszek
zaapelował w czasie spotkania z wiernymi na placu
św. Piotra na modlitwie Anioł Pański o pokój na
Bliskim Wschodzie, Ukrainie i w Iraku. Prosił, by
zaprzestać zabijania i ranienia dzieci. Nawiązując
Wrzesień 2014

Prośmy Maryję, aby pomagała nam odpowiadać na przemoc, na konflikt i na wojnę siłą
dialogu, pojednania i miłości. Ona jest Matką: niech Ona pomoże nam znaleźć pokój; wszyscy jesteśmy
Jej dziećmi! Pomóż nam, Maryjo przezwyciężyć tę trudną chwilę i zaangażować się w budowanie
każdego dnia i w każdym środowisku autentycznej kultury spotkania i pokoju. Maryjo, Matko Pokoju,
módl się za nami!
papież Franciszek

Wrzesień 2014

25

Z życia parafii

Z życia parafii

ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE WRZESIEŃ 2014

Intencje mszalne – wrzesień 2014
01.09.
18.00

02.09.
  8.00
03.09.
18.00
04.09.
18.00

05.09.
17.00
18.00
20.00
06.09.
  9.00
16.30

w intencji ofiar II wojny światowej,
a w szczególności za naszych
zamordowanych parafian
† Zofia, Franciszek
† Stanisława Widerska
pierwszy piątek miesiąca
Msza św. zbiorowa
† Helena Derpińska
† Bronisław, Michał, Zofia, Tomasz
    oraz zmarli z rodzin Kosmowskich
    i Banachów
pierwszy piątek miesiąca
zmarli z rodzin Fraszewskich, Witkowskich,
Słowińskich, Blüge i Bocheńskich
† Stanisława Widerska – od Akcji Katolickiej
† Irena Abramczyk
pierwsza sobota miesiąca
wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi
† Adela, Tomasz, Urszula, Stefan i zmarli
   z rodziny

07.09.
  8.00
11.00
19.00

† Kazimiera i Bolesław Wolniewicz
† Stanisława Widerska
† Konstancja Andruchów – w 1 r. śmierci

08.09.
18.00

† Sebastian Drożdżyński

15.09.
18.00

16.09.
  8.00
17.09.
18.00

dziękczynna – w 30 r. ślubu Mirosławy
i Stanisława oraz z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla rodziny
† Agnieszka, Józef, Józef, Stanisława i Marek
w intencji pomordowanych przez Armię
Czerwoną – w rocznicę agresji na Polskę

18.09.
18.00

za młodzież naszej parafii

19.09.
18.00

† Józef i Roża Gonda

20.09.
16.00
18.00
21.09.
  8.00
10.00

Msza św. ślubna
† Tomasz, Zofia, Teresa Terka i zmarli
    z rodziny Banachów

19.00

† Ryszard Pawlak
† Kazimierz Wolniewicz – od mieszkańców
   
   Janikowa
† Stanisława i Aleksy Mandziak, zmarli
   z rodziny
w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i naszej parafii

22.09.
18.00

† Leszek Klarzyński – od sąsiadów

23.09.
  8.00
   

† Alojzy Wawrzyniak i zmarli z rodziny
   Wawrzyniaków

12.00

24.09.
18.00

† Jan Osieka

10.09
18.00

† Edmund Piechowiak

11.09.
18.00

† Stanisława Widerska

12.09.
16.30
18.00

Msza św. ślubna
† Joanna, Marian Knop

27.09.
15.00
18.00

Msza św. ślubna
† Maria Gonda

13.09.
16.00
18.00

Msza św. ślubna
† Krystyna Czapla

28.09.
  8.00
10.00
12.00
18.00

† Kazimierz Wolniewicz
† Wojciech Andrzejczak, Edward Milewski
dziękczynna – w 1 r. ślubu Lidii i Piotra
† Andrzej Bobak

29.09.
18.00

† Maria Baranowska – w 5 r. śmierci

10.00
12.00
18.00
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† Salomea, Piotr, Mieczysława, Czesław
   i zmarli z rodziny
† Kazimierz Wolniewicz
dziękczynna – w 25 r. ślubu oraz z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo
† Stanisław, Alojzy i Jadwiga

25.09.
18.00
26.09.
18.00

30.09.
  8.00

  

w intencji osób obchodzących 75r .i 80 r.
urodzin

09.09.
  8.00

14.09.
  8.00

Od 14 września Msze św. w niedziele będą sprawowane o 8.00,
10.00, 12.00 i o 18.00.

† Jan Ratajski
1) zmarli z rodzin Rumińskich i Nowaków
2) dziękczynna za dar życia i z prośbą o Boże
     błogosławieństwo dla Michała

w intencji rodziny Wawrzyniaków z okazji
9 r. ślubu Edyty i Arkadiusza

     

oprac. RS
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01.09. (poniedziałek) rozpoczęcie roku szkolnego
8.00 – Msza św. z udziałem uczniów,
nauczycieli i pracowników szkół
75. rocznica wybuchu II wojny światowej
02.09. (poniedziałek) 7.10 - wyjazd parafialnej,
autokarowej pielgrzymki do Częstochowy
i okolic
04.09. pierwszy czwartek miesiąca
po Mszy św. kwadrans modlitwy przed Najśw.
Sakramentem w intencji uświęcenia kapłanów
19.00-20.00 – wznowienie pracy biura
cmentarnego  
06.09. pierwszy piątek miesiąca
od 8.30 – odwiedziny chorych z posługą
sakramentalną
15.30-17.00 – spowiedź ze szczególnym
udziałem dzieci
17.00 – Eucharystia ze szczególnym udziałem
dzieci
18.00 – Eucharystia
19.30 – spowiedź ze szczególnym udziałem
młodzieży
20.00 – Eucharystia ze szczególnym udziałem
młodzieży
06.09. pierwsza sobota miesiąca
nabożeństwo wynagradzające
Niepokalanemu Sercu Maryi:
8.00 – spowiedź
8.30 – różaniec
9.00 – Eucharystia
            16.30 – Eucharystia z niedzieli
            Noc Kościołów Drewnianych
18.00 – koncert zob. s. 13
07.09. (niedziela) 5.00 – wyjście pieszej parafialnej
pielgrzymki do Dąbrówki Kościelnej na tzw.
Wielki Odpust, powrót ok. 19.00
08.09.    (poniedziałek) 92 rocznica poświęcenia figury
Najśw. Serca Pana Jezusa w Kicinie
10.09. (środa) 19.00 – zebranie Parafialnej Rady
duszpasterskiej
11.09. (czwartek) adoracja Najśw. Sakramentu
w godz. 17.00-18.00 i po Mszy św. – do 20.00
12.09. (piątek) 18.00 – Eucharystia ze szczególnym
udziałem rodziców młodzieży z klas I
ponadgimnazjalnych i III gimnazjalnych oraz
młodzieży z tychże klas przygotowujących się
do bierzmowania.
20.00 – zebranie Parafialnego Zespołu
Liturgicznego
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13.09. (sobota) w Wierzenicy Msza św.
o 11.00 z okazji 200. rocznicy urodzin
Augusta Cieszkowskiego
21.00 – różaniec fatimski
14.09 (niedziela) święto Podwyższenia Krzyża
Świętego
rozpoczęcie IV Tygodnia Wychowania
po Mszach św. czynna biblioteka parafialna
17.09. (środa) 75 rocznica agresji sowieckiej na Polskę
18.00 – Msza św. w intencji pomordowanych
Rodaków oraz o pojednanie między Polakami
i Rosjanami
po Mszy św. zebranie Akcji Katolickiej
18.09. (czwartek) święto św. Stanisława Kostki,
patrona polskiej młodzieży
18.00 – Eucharystia w intencji młodzieży
naszej parafii. Po niej spotkanie z rodzicami
młodzieży z klas I gimnazjum oraz młodzieżą
z klas I gimnazjum
19.09. (piątek) 17.00 – katecheza dla dzieci z klas VI
19.00 – katecheza dla młodzieży z klas II
gimnazjum
20.09. (sobota) Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła
po Mszy św. spotkanie zelatorów Wspólnoty
Żywego Różańca
21.09. (niedziela) Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu
15.00-19.00 – rodzinny festyn z okazji
powitania jesieni (wzgórze kościelne)
24.09. (środa) 17.00 – katecheza dla dzieci
z klas V
18.00 – Msza św. w intencji osób obchodzących
75. i 80. rocznicę urodzin
19.00 – zebranie Parafialnego Zespołu Caritas
25.09. (czwartek) 17.00 – katecheza dla dzieci
z klas III
26.09. (piątek) 17.00 – katecheza dla dzieci z klas IV
28.09. (niedziela) relikwie bł. Bartłomieja Longo
18.00 – Eucharystia ze szczególnym
udziałem rodziców dzieci z kl. I.
Po Mszy św. katecheza rozpoczynająca
przygotowanie dzieci do I Komunii św.
29.09. (poniedziałek) święto św. Archaniołów Michała,
Gabriela, Rafała
111 r. śmierci ks. prob. Wincentego
Studniarskiego
ks. Andrzej Magdziarz

    Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie zadania
z wakacyjnego wydania „Naszego Patrona”
wylosował Szymon Kotliński. Gratulujemy!!!
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Obiektywnie

2
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1

Obiektywnie
1

6
4

5
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1. Rowerowa pielgrzymka do Dąbrówki
Kościelnej;
2-3. Spotkanie w dniu chorych;
4-6. Msza dziękczynna za plony;
7. Święcenie pojazdów.
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