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Drzewa strzeliste pod niebo
złocą dla Boga swój mały świat,
gdy przekwitł wszelki wiosenny kwiat,
gdy nie przesłania już ziele nieba,
jakoż przed zimą skryć mu się trzeba,
bo już schłodniało błękitne niebo.
Bóg dziś przezłaca zielone katedry drzew
Bóg co dzień stwarza nam taki świat,
który co rok się nam nowostwarza,
co rok umiera złociście tak.
I co rok pięknem schodzi jesiennym,
I co rok pięknem wschodzi wiosennym,
o rok; tak.
Jakub Jagielło

Wstęp

Z życia Kościoła

Czego szukamy w Kościele?

Słowo księdza proboszcza

Październik jest najdłuższym miesiącem w roku kalendarzowym, ponieważ wypada wtedy
zmiana z czasu letniego na czas zimowy. Jest on dłuższy o jedną godzinę od pozostałych
31-dniowych miesięcy. Ale wyróżnikiem tego miesiąca nie jest tylko wymiar astronomiczny.
W tym miesiącu najwięcej ludzi modli się na różańcu. Nie tylko najwięcej osób, ale i najdłużej
się modlą, bo odmawiają po 5 dziesiątek różańca dziennie. To jest chyba najbardziej „rozmodlony” miesiąc spośród wszystkich innych. Dlatego w niniejszym numerze „Naszego Patrona”
nawiązujemy do modlitwy różańcowej. Jakże bardzo potrzeba, by szczególnie w tym miesiącu
każdy wierzący codziennie modlił się na różańcu. Jedni - chociaż dziesiątkę, inni więcej. Na
miarę dojrzałości w wierze.
O wzroście w nas wiary Kościoła traktuje wiele pozostałych artykułów, m.in. artykuł formacyjny („Czego szukamy w Kościele?”) oraz dotyczące katechezy parafialnej prowadzonej dla
dzieci ze wszystkich klas szkoły podstawowej. Nadto o godności rodziców chrzestnych, którzy
na chrzcie świętym reprezentują Kościół i występują jako Jego reprezentanci.
Żyjemy w klimacie wprowadzania ideologii gender, o której Benedykt XVI powiedział, że
„jest o wiele większym zagrożeniem niż komunizm”. Do tej ideologii, jej propagatorów i skutków dla Ojczyzny pasują słowa Ignacego Krasickiego: Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, Dla
ciebie więzy, pęta niezelżywe. Stąd publikujemy wypowiedzi mam, a jednocześnie nauczycielek,
które dają świadectwo swojego zatroskania o zdrową formację powierzonych im dzieci oraz
dzielą się swoimi egzystencjalnymi przemyśleniami. Warto się nad tymi treściami zatrzymać.
Nie wolno chować głowy w piasek. Musimy uświadamiać sobie wielkie zagrożenie i „czuć”
problem. O tych, którzy mają oczy i uszy szeroko otwarte na niebezpieczeństwa pisał Krasicki:
Czują cię tylko umysły poczciwe! W artykule „Rodzina chrześcijańska – piękna rodzina” mama
ośmiorga dzieci kończy swoje przemyślenia zdaniem: Nie dajmy sobie wmówić, że można Pana
Boga poprawić.
W tymże numerze znajdziemy również bardzo ciekawy opis dziejów rodziny Pospiesznych,
którzy są fundatorami figury Matki Bożej stojącej na skrzyżowaniu ulic Fabrycznej i Swarzędzkiej. W historii tejże rodziny związanej z Kicinem zarysowują się dzieje Polski i Polaków na
przestrzeni ostatniego wieku. Lektura artykułu „95 lat w Kicinie” pozwoli Czytelnikowi zapoznać się z encyklopedycznym przykładem losów Polek i Polaków XX wieku. Ponadto czytając
ten artykuł wnikamy w najnowsze - ale chyba i najtragiczniejsze - dzieje lokalnej społeczności
minionego stulecia.
Życzę otwartości serca przy zapoznawaniu się z zawartością 59 numeru „Naszego Patrona”.
Niech gorliwa modlitwa różańcowa pozwoli nam przyjąć i rozumieć treści obecne w tych artykułach
ks. Andrzej Magdziarz   
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W ostatnich numerach „Naszego Patrona”
podejmowaliśmy refleksję nad pytaniem: „Bardziej słuchać Pana Boga czy Kościoła?”. I doszliśmy do wniosku, opierając się na tekstach biblijnych i nauczaniu świętych, że nie można rozdzielać Chrystusa od Jego Oblubienicy, od Kościoła
- posłuszeństwo Kościołowi jest w rzeczywistości
posłuszeństwem Bogu. Natomiast w tymże artykule formacyjnym chcemy podjąć temat: „Czego
szukamy w Kościele?” W Ewangelii wg św. Jana
pierwsze zdanie, jakie pada z ust Pana Jezusa było
skierowane do uczniów i brzmiało: Czego szukacie? (1, 38). Zatem nasze pytanie nawiązuje
do Jezusowego i odnosi się do naszego bycia we
wspólnocie Kościoła.
Chcąc odpowiedzieć na tak postawione pytanie, należy poprzedzić je innym, a mianowicie: po
co jest Kościół? W „Katechizmie Kościoła Katolickiego”, gdy jest mowa o Kościele, znajdujemy
jego określenie jako „Ciało Chrystusa i Świątynia
Ducha Świętego” (737). Istotą Kościoła jest Chrystus, a duszą - Duch Święty. Kościół to rzeczywistość, która w centrum stawia Trójcę Świętą i do
Niej prowadzi. To jest fundamentalne ukierunkowanie Kościoła. Celem jest Pan Bóg i zbawienie
duszy (por. 1 P 1, 9). Kościół posiada zasadniczy
kierunek – wertykalny, a więc ku Panu Bogu, ku
temu co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga (Kol 3, 1-3). To prawda, że
w życiu Kościoła ma miejsce także wymiar horyzontalny, a więc człowiek – człowiek. Nikt tego
nie podważa. Zresztą, nie można kochać Boga,
którego się nie widzi, nie miłując człowieka, którego się widzi (por. 1 J 4, 20). Jednakże coraz
częściej u ludzi ochrzczonych spotykamy się ze
skłonnością do zapominania, że w Kościele na
pierwszym miejscu jest budowanie więzi z Panem
Bogiem. W konsekwencji od Kościoła oczekuje
się, aby w nim było „milutko”, „cieplutko” i „fajniutko”. Wtedy liczy się tylko dobry klimat, mile
spędzony czas, integracja w środowisku i przede
wszystkim budowanie relacji międzyludzkich.
Na drugi, a może i trzeci plan schodzi pogłębianie relacji z Bogiem, życie sakramentalne, słuchanie słowa Bożego, podejmowanie pracy nad
sobą i nawracanie się. Od homilii oczekuje się,
by nie zawierały tematów drażliwych (np. takich,
jak czystość przedmałżeńska, antykoncepcja, in
vitro, związek wiary z polityką, obecność religii
w przestrzeni publicznej, itp.). Takie nastawienie
chce sprowadzić wiarę tylko do wymiaru horyzonPaździernik 2014

talnego, oderwać od najistotniejszego celu - postawienia Boga na pierwszym miejscu, ze wszystkimi
konsekwencjami. Człowiek wierzący to więcej niż
wolontariusz, u którego liczy się nade wszystko
dobra wola i pomaganie ludziom potrzebującym.
W wierze punktem wyjścia i ostatecznym celem
jest Pan Bóg, w wolontariacie - człowiek. Wiara
uzdalnia do miłości bliźniego, ale miłość to jeden
z owoców wiary - nie ona jest ani punktem wyjścia, ani też celem ostatecznym. Błędnej postawie
(skupionej głównie na aspekcie horyzontalnym
życia Kościoła) sprzyja wpływ otaczającego nas
świata, który za cel stawia sobie wygodne życie,
pozbawione jakiegokolwiek wysiłku i umartwień.
A Jezus ciągle wzywa: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1, 15). Jak bardzo trzeba
poddawać się działaniu Ducha Świętego, abyśmy
nie zbłądzili w postrzeganiu Kościoła i naszej do
niego przynależności. Kto autentycznie chce się
nawracać, ten nie będzie miał problemów z wiarą
w Kościół i jego miłowaniem. Kto poważnie nie
myśli o swoim nawróceniu, ten w Kościele będzie
się źle czuł. Jego oczekiwania pozostaną niezaspokojone, bo skupione są na człowieku, nie na Bogu.
Jakie jest wyjście z takiej sytuacji? Po
pierwsze, należy modlić się o łaskę głębokiej
wiary, a po wtóre otworzyć się na miłość Bożą.
Trzeba uświadomić sobie, że jestem kochany
przez Pana Boga, że On jest moim Ojcem, że
Jezus za mnie umarł na krzyżu i że Jego Matka
jest i moją Matką. Św. Jan w swoim Pierwszym
Liście poucza: kto trwa w miłości, trwa w Bogu,
a Bóg trwa w nim (1 J 4, 16).
Jakże ważne jest właściwe rozłożenie akcentów i nie przenoszenie ich, bo wówczas powstaje
rozczarowanie, zawód i zniechęcenie. Ci, którzy
błędnie podchodzą do Kościoła skłonni są powtarzać ...a myśmy się spodziewali (Łk 24, 21).
Gdy Jezus stanie w centralnym miejscu
naszego życia, wówczas będziemy rzeczywiście
miłowali bliźnich i utrzymywali z nimi dobre,
a może nawet i bardzo dobre, relacje. Szukajmy
zatem w Kościele ze wszystkich sił Pana Boga
i Jego woli i nie lękajmy się uczynić z tego poszukiwania priorytetu w naszym życiu.
ks. Andrzej Magdziarz
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Godność rodziców chrzestnych
Chrzest dziecka to ważne wydarzenie dla
rodziny chrześcijańskiej i całej wspólnoty ludu
Bożego. Decyzję o chrzcie dziecka podejmują
rodzice, nie czekając aż dziecko dorośnie i samo
o tym zdecyduje. To najpiękniejszy prezent, jaki
rodzice mogą dać swojemu dziecku. Chrzest święty
jest pierwszym sakramentem w życiu człowieka
- uwalnia z wszelkich win, daje początek życia
Bożego, jest zaczynem wiary, włącza do Kościoła
Chrystusowego.

fot. G.Z.

Czas oczekiwania na chrzest dziecka to czas
przeznaczony na dobre przygotowanie się rodziny
do tego sakramentu. Do rodziców należy dokonanie wyboru matki chrzestnej i ojca chrzestnego
dla swojego dziecka. Świadomość rodziców, że
chrzestni reprezentować będą nie tylko rodzinę
ochrzczonego, ale całą wspólnotę Kościoła, musi
mieć priorytetowe znaczenie przy wyborze odpowiednich kandydatów. Tak jak rodzice dziecka, tak
i przyszli rodzice chrzestni zapraszani są do uczestnictwa w katechezach parafialnych poprzedzających sakrament chrztu.
Godnym pełnienia funkcji rodzica chrzestnego
może być ten, kto w pełni należy do Kościoła Katolickiego. Zatem jest osobą dojrzałą w wierze, regularnie uczestniczącą w niedzielnej i świątecznej
Eucharystii oraz często przystępującą do spowiedzi św., mającą właściwe relacje z Bogiem i uznającą Jezusa Chrystusa za naszego Zbawiciela. Do
godności rodzica chrzestnego może być powołana
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tylko ta osoba, która kieruje się w życiu zasadami  
wiary i moralności chrześcijańskiej.
Rodzice chrzestni jako przedstawiciele wspólnoty Kościoła to osoby prowadzące ugruntowane
życie sakramentalne, a więc regularnie przystępujące do spowiedzi świętej i komunii świętej. Podczas ceremonii chrzestni wraz z rodzicami będą
prosić o chrzest dla dziecka i czynić znak krzyża
na jego czole zaraz po tym, kiedy uczyni to kapłan,
a wyrzekając się szatana i wyznając wiarę uznają,
że wiara nowo ochrzczonego dziecka jest wiarą
całego Kościoła.
Miejmy na uwadze, że zadania chrzestnych
nie sprowadzają się jedynie do obdarowywania
chrześniaka prezentami, ale przede wszystkim do
wspierania go na drodze życia chrześcijańskiego,
a także wspierania rodziców w religijnym wychowaniu dziecka.
Do roli chrzestnego może być dopuszczona
osoba, która przyjęła trzy fundamentalne sakramenty: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. Pragnę tutaj szczególnie uświadomić tym, którzy
jeszcze nie dopełnili inicjacji chrześcijańskiej i nie
przyjęli sakramentu bierzmowania, że w sytuacji, gdy zostaną poproszeni by zostali rodzicami
chrzestnymi, nie będą mogli  pełnić tej funkcji.
Zważając na rangę sakramentu chrztu na
drodze naszego życia chrześcijańskiego - sakramentu, który daje człowiekowi początek narodzenia duchowego, pielęgnujmy w naszych rodzinach
obchodzenie rocznic chrztu, w których swój udział
niechaj mają również rodzice chrzestni.
Dojrzałość rodziców chrzestnych jest odzwierciedleniem ich wsparcia duchowego dla chrześniaka, świadectwem ich wiary, pomocą w przygotowywaniu tego ochrzczonego dziecka do kolejnych sakramentów świętych.
Bywa tak, że wymagania jakie stawia się
chrzestnym eliminują osoby z najbliższej rodziny,
co z kolei może niekorzystnie wpłynąć na relacje
rodzinne. Jednak pamiętajmy, że przy wyborze
chrzestnej czy chrzestnego najważniejszym kryterium nie jest to, czy się daną osobę lubi i darzy
szacunkiem, bo jest dobrym człowiekiem, ale
to, czy ta osoba ma dojrzałą wiarę i reprezentuje
wartości chrześcijańskie, ponieważ te cechy będą
przykładem dla ochrzczonego.
Maria Hanna Bobak
Październik 2014

Katecheza parafialna dla dzieci
W roku szkolnym 1990/1991 katecheza powróciła do polskich szkół. „Powróciła”, gdyż została
z nich wyrzucona przez komunistów. Po wojnie
podjęto usilne działania, by w polskich szkołach
nie uczono o Panu Bogu i nie wychowywano
w duchu wiary. Dzieje katechezy w pierwszych
powojennych latach ilustrują, jak bardzo władzy
komunistycznej zależało na wyrzuceniu religii
z polskich szkół. Po różnych zawirowaniach ostatecznie usunięto ją w 1961 roku. Zatem obecność
katechezy pośród innych przedmiotów szkolnych
to efekt powrotu do sytuacji, która trwała od kilku
wieków. Nawet Prusacy nie usunęli katechezy
ze szkół. Komuniści - tak. Niestety, utrzymująca
się przez prawie 30 lat nienormalna sytuacja spowodowała, że niektóre osoby
wychowywane w komunizmie bardziej są przekonane o – używając języka
z epoki Gierka - wyższości katechezy w parafii nad
katechezą w szkole. Uznano
za normę to, co stworzyli
komuniści.
Mówiąc o religii w szkole, myślimy o tzw. katechezie systematycznej. Polega ona na całościowym
przekazie wiary. Wiodącą treścią tej katechezy
jest wiedza religijna. Ta katecheza zasadniczo nie
zawiera silniejszego elementu przeżyciowego.
Poza tym, w tej formie katechezy uczeń nie łączy
się z określoną wspólnotą parafialną i nie uczy się
w niej żyć jako jej żywa cząstka. Dlatego z tych,
i także innych powodów, konieczna jest katecheza
parafialna, która nie zastępuje katechezy szkolnej,
lecz kieruje się swoimi własnymi celami i metodą.
Jest to w dużej mierze metoda przeżyciowa, a spotkania w ramach katechezy parafialnej mają silne
ukierunkowanie na odkrywanie i zgłębianie życia
sakramentalnego. Tych celów nie sposób osiągnąć w ramach katechezy szkolnej. Oczywiście,
formacja chrześcijańska winna być podejmowana
przede wszystkim w rodzinie. Zaś rodziny chrześcijańskie, będąc domowymi Kościołami, tworzą
wspólnotę parafialną, w której głoszone jest słowo
Boże i sprawowane są sakramenty święte. Stąd
parafia stanowi uprzywilejowane miejsce rozwoju wiary. „Polskie dyrektorium katechetyczne”
przypomina: Ze względu na to, że pierwszoplanoPaździernik 2014

wym miejscem katechezy jest parafia, nauczanie
religii w szkole domaga się uzupełnienia o parafialne duszpasterstwo katechetyczne dzieci i młodzieży. Jakkolwiek ten rodzaj katechezy napotyka
na pewne trudności (...), winny one być w każdej
parafii pomyślnie rozwiązane, aby dzieci i młodzież nie traktowały nauki religii wyłącznie jako
jednego z przedmiotów nauczania w szkole, lecz by
mogły również czerpać siłę z bezpośredniego kontaktu z Bogiem w liturgii i sakramentach świętych
(105). Katecheza parafialna skuteczniej realizuje
zasadę, iż wiary należy nie tylko nauczać, ale ją
przede wszystkim przeżywać. Chodzi też o ukazywanie miejsca, roli i zadań dzieci w parafii, związanie ich z liturgią i duszpasterstwem.
Do udziału w katechezie parafialnej zaproszone są wszystkie dzieci
od klasy I do klasy VI. Ta
katecheza prowadzona jest
w wymiarze 1 godziny
miesięcznie. W klasach I III podejmuje przygotowanie do dwóch sakramentów
– pojednania i komunii świętej. Natomiast w klasie
IV obejmuje celebracje i spotkania katechetyczne
dotyczące sakramentu pokuty i pojednania oraz
Eucharystii. W klasie V koncentrujemy się przede
wszystkim na słowie Bożym. A w ostatniej klasie
szkoły podstawowej mamy celebracje i katechezy
o Kościele i sakramencie chrztu świętego. Jak
widzimy, katecheza parafialna dzieci po Pierwszej Komunii Świętej prowadzi do umocnienia
ich w relacji przyjaźni z Jezusem poprzez ożywianie życia sakramentalnego i odkrywanie swojego
miejsca w Kościele, którego częścią jest parafia.
Proszę rodziców dzieci ze szkoły podstawowej, aby to życzenie Kościoła przyjęli i dostrzegli w tym jego macierzyńską troskę o ich dzieci.
Dzieciom życzę, by z radością i szczerym pragnieniem pogłębiania przyjaźni z Panem Jezusem
przybywali na katechezę w naszej parafii. Miłość
Pana Jezusa do człowieka musi być przez nas nieustannie odkrywana. Nasze spotkania na pewno
w tym dopomogą.
ks. Andrzej Magdziarz
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Paciorki wplecione w październik
Życie Kościoła, podobnie jak życie pojedynczego człowieka, przebiega etapami. Cykl pewnych
wydarzeń, ceremonii, praktyk powtarza się, często regularnie, wraz z upływem czasu. I tak przychodzi
październik. Nie sposób, jak co roku, na łamach „Naszego Patrona” pominąć temat różańca – modlitwy
uwielbienia Boga poprzez wezwania do Jego Matki.
Różaniec, tak ukochany przez św. Jana Pawła II i wielu innych świętych, powinien stać się „naszym
chlebem powszednim”. Do jego odmawiania zachęca nas sama Panienka Najświętsza we wszystkich
swych objawieniach.
O swoich refleksjach na temat tej prostej, ale mądrej i dojrzałej modlitwy kontemplacyjnej opowiadają
nasi parafianie.
redakcja

Różaniec w moim życiu
Mamy październik – piękny miesiąc poświęcony Matce Bożej Różańcowej. Drzewa pokryły
się bogactwem złota i brązu, pod stopami szeleszczą liście. W kościołach gromadzą się wierni, aby
odmawiać różaniec. Wielu z nich dzięki tej modlitwie doświadczyło ogromnych łask, wielu na nowo
uwierzyło. Różaniec w życiu człowieka jest jak
pancerz broniący go od zła. Wiedzą to ci, którzy
biorą go często do ręki.
Ta modlitwa pomogła już niejednemu przetrwać najcięższe chwile i przyniosła ratunek.
I w moim życiu były trudne dni, przyszło mi przeżyć tragiczną śmierć siostry i szwagra. Ukojenia
szukałam w modlitwie różańcowej. Miałam poczucie, że Maryja chroni mnie i mocno trzyma za rękę,
a ratunek dla zmarłych przychodzi zawsze przez
różaniec.
Od najwcześniejszych lat życia widziałam
rodziców modlących się na różańcu. Mama wspominała trudny okres wojenny, jak przynosiła paczki
żywnościowe dla swojego ojca uwięzionego przez
gestapo (rodzice zostali przesiedleni z Janikowa
do Dębogóry). Wychodziła pieszo wcześnie rano
z Dębogóry do Poznania i tam pozostawiała paczkę
znajomemu, który dostarczał ją dziadkowi. Wracała pieszo bardzo późno - przekraczała godzinę
policyjną, ale odwagi dodawała jej modlitwa
różańcowa.
Rodzice uczestniczyli w modlitwie różańcowej organizowanej w naszej świetlicy w Janikowie. Tradycja tej wspólnoty przetrwała tam do dziś
6

- modlimy się za żywych i zmarłych mieszkańców Janikowa. Moja mama należała do Żywego
Różańca Matek.
Pielgrzymując po Włoszech trzykrotnie
nawiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. To piękne miejsce, z którego bierze początek nowenna pompejańska –
modlitwa, która ma wielką moc. Maryja rzuca
człowiekowi różaniec jak linę, po której można
wyjść z opresji.
Historia pokazuje wiele sytuacji, wydawałoby się bez wyjścia, w które Maryja ingeruje
i wyprostowuje nawet najbardziej pogmatwane
ścieżki.
Różaniec jest dla mnie modlitwą kontemplacyjną. Modląc się na różańcu mam możliwość
przyjrzeć się życiu Jezusa i Maryi, przeżywać
całą pełnię Objawienia. Kontemplując tajemnice
różańcowe przeżywam kolejno cud zwiastowania,
narodzenia Zbawiciela, śledzę Jego dzieciństwo,
lata nauczania i czynienia cudów aż po bolesne
czuwanie w Ogrójcu, drogę krzyżową, konanie na krzyżu, radość zmartwychwstania Jezusa
i Jego wniebowstąpienia. Różaniec to modlitwa
zadumy i skupienia, klucz do serca Maryi. Różaniec jest też telefonem do Matki Bożej, o czym
mówią słowa wiersza.
Krystyna Mandziak

„Telefon”
Halo!
To Ty Matko Boża?
To ja
mówię z Ziemi
poznajesz?
Zawsze myślałem,
że różaniec
to taki telefon
podłączony niewidzialną modlitwą
do nieba
Kiedy sypie się
cichy dzwonek
koralików
biorę do ręki serce słuchawkę
w której słyszę
Twój głos
Opowiadasz o radości
o bólu
o chwale
a ja
w garści krzyżyk
jak numer niewybrany
zaciskam
Wybacz mi
myśli wariacki taniec
to Ziemia drży
pod nogami
lękiem po brzegi
jak prochem
wypełniona
Marszczy się
moje kruche życie
grzechem
i piskiem sekund
wypalone Miej cierpliwość
nie odkładaj słuchawki
ja Ci to wszystko
Matko Boża opowiem
że nie tak chciałem
że nie przewidziałem
że nie przemodliłem
że wstyd mi niedokończonych rozmów
że nie umiem słuchać
ani patrzeć
a trzeba tak mało
Więc proszę
Matko Boża
nie odkładaj słuchawki.

Marian Hermaszewski
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Codziennie odmawiam
dziesiątkę różańca
Mam różaniec od Pierwszej Komunii
Świętej, czyli od roku 1962. Z modlitwą
różańcową zetknąłem się w dzieciństwie w
moim domu rodzinnym. Widywałem modlącą
się mamę, także na różańcu. Jako dziecko, ale i
później, w październiku chodziłem do kościoła
na różaniec. Także obecnie w niedzielne
popołudnia październikowe przychodzę na tę
modlitwę. Staram się być również na różańcu
fatimskim (każdego 13. dnia miesiąca – od maja
do października – przyp. red.) Od czasu, gdy
należę do róży różańcowej codziennie odmawiam
dziesiątkę różańca. Najczęściej rano w domu lub
w drodze do pracy. Ale to rzadziej.
W tej modlitwie również dziękuję za
wszystko, co mnie w życiu spotkało - za to,
co otrzymałem i co udało się osiągnąć. Wiele
zawdzięczam Panu Bogu. Chcę się modlić na
różańcu, bo dzięki tej modlitwie się wyciszam,
uspokajam. Dobrze byłoby, gdyby jak najwięcej
ludzi odmawiało różaniec.
parafianin,
członek Męskiej Róży Różańcowej

Nasz Patron

pismo Parafii pw. św. Józefa w Kicinie
Zespół redakcyjny:
ks. Andrzej Magdziarz, Karolina Appelt, Piotr Owczarek,
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www.parafiakicin.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania
i skracania nadesłanych materiałów.
Drukarnia: P.P.H.U. Alfa Druk, ul. Spławie 15,
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Edukacja jakiej chcemy?
O edukacji mówi się w ostatnich latach bardzo wiele. Mówią o niej naukowcy, mówią politycy
i dziennikarze. Z troską i niepokojem przypatrują się jej rodzice dzieci i młodzieży pobierających naukę
w różnych szkołach, na różnych szczeblach nauczania. Reformatorzy szkolnictwa wcielają w życie
nowe pomysły, nierzadko wzbudzając kontrowersje w środowiskach rzeczywiście zainteresowanych
dobrym poziomem kształcenia młodej generacji Polaków. Spójrzmy choćby na debatę dotyczącą wieku
pierwszoklasistów, treści podręczników, programów nauczania, itp.
Czy szkoła troszczy się o wychowanie i pielęgnowanie pozytywnych postaw obywatelskich? Czy
rozwija intelektualnie i tym samym wyzwala samodzielne myślenie? Czy budzi u młodych ludzi ciekawość świata, uczy współpracy z innymi i jednocześnie bawi?
Podobnych pytań można by mnożyć bez liku. Na łamach „Naszego Patrona” nie sposób odpowiedzieć na wszystkie nurtujące nas wątpliwości. Przy okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej, przypadającego 14 października, warto się jednak pokusić o szczyptę refleksji nad stanem polskiego szkolnictwa, nad edukacją w jej szerokim pojmowaniu, także w konfrontacji ze światowymi „trendami” wpływania na nasza wiedzę i rewidowania systemu wartości.
Poprosiliśmy zatem nauczycielki pracujące w trzech różnych szkołach poznańskich, będące także
matkami, aby podzieliły się z czytelnikami „Naszego Patrona” swoimi przemyśleniami na temat szkoły
i kształcenia w ogólnym jego rozumieniu.
redakcja

Rodzina chrześcijańska – piękna rodzina
Kobieta, mężczyzna i dziecko (dzieci). Każdy
nowy dzień zaczyna się od tego, że rodzice wstają
rano, modlą się razem, potem budzą te dzieci, które
idą do szkoły. Maluchy mają przywilej dłuższego
spania lub wstają później, by iść do przedszkola.
Mama dużej rodziny nie pracuje zawodowo - po
prostu nie można ciągnąć „kilku srok za jeden
ogon”. Zostaje w domu, gdzie i   tak pracy ma
wiele, tak dużo, że potrzebuje pomocy - najlepiej
innej kobiety, która ją wesprze i razem wykonają
zwykłe czynności, takie jak sprzątanie, pranie,
prasowanie, gotowanie, zakupy. Tata pracuje - pracuje dużo, ale równocześnie jest zaangażowany
w wychowanie dzieci. Mama i tata rozmawiają ze
sobą, są zatroskani o swoje dzieci. Borykają się
z problemami materialnymi, wielokrotnie docierają do nich niepochlebne opinie o wielodzietności, mimo tego nie poddają się w tej codziennej,
normalnej rzeczywistości. Mają świadomość, że
Bóg im pobłogosławił, że przyjdzie moment, iż
dzieci opuszczą dom i ruszą w życie w oparciu
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o ten zasób wartości, jaki otrzymali w domu. Taka
rodzina dobrze wie, że miłość i odpowiedzialność
idą ze sobą w parze. Wie również, że życie jest
darem od Boga, że rodzimy się jako kobieta lub
mężczyzna. Dzieci wychowane w takiej rodzinie
widzą, jak ważna jest dla nich obecność matki
w domu, widzą, że odpowiedzialność taty jest
inna - przez pracę i ustalanie reguł lub przekazywanie akceptowanych norm społecznych. Wartość
kobiety nie polega na dorównaniu mężczyźnie rodzenie dzieci jest przywilejem kobiety. Rodzina
chrześcijańska ma oparcie w sakramentach. Oparcie bardzo konkretne - kiedy zrobimy sobie nawzajem coś złego, korzystamy z sakramentu pojednania i pokuty, przepraszamy się i próbujemy wynagrodzić drugiemu wyrządzone zło. Idziemy razem
na Eucharystię, by odkrywać za każdym razem,
jak bardzo Bóg nas kocha, jak bardzo Bogu zależy
na nas. Dzieci tak wychowane szukają swojego
miejsca w społeczeństwie, pytając Boga o powołanie, jakie dla każdego z nich przygotował. Widzą,
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że życie w czystości ma sens i że odpowiedzialne
traktowanie drugiego człowieka jest możliwe.
Współczesne ideologie - radykalny feminizm,
tak zwane ruchy równościowe, grupy propagujące
edukację seksualną dzieci już w przedszkolach,
ideologia „gender” - próbują nam wmówić, że
lepiej zabić dziecko nienarodzone niż podjąć  trud
wychowania go, przedstawiają zaprezentowany
wyżej styl życia jako skrajną przemoc, szczególnie wobec kobiety. Przemoc ma określone znamiona: brutalne, pozbawione uczuć złe traktowanie drugiego człowieka, traktowanie nastawione
na wyrządzenie krzywdy.
Jestem matką ośmiorga dzieci - nie żałuję tego.
Kościół nie zmuszał mnie do urodzenia tylu dzieci.
Również mój mąż nie stosował nigdy wobec mnie
przemocy. Wychowując własne dzieci oraz obserwując dzieci z innych rodzin, czy też przyglądając
się dzieciom w szkole, zwróciłam   uwagę na to,
że zachowanie dziewczynek i chłopców rożni się.
Wynika z płci, z faktu, że rodzimy się chłopcem
lub dziewczynką. I nikt nie jest tu lepszy czy gorszy - wszyscy jesteśmy  w sensie płciowym równi
sobie.
By mogło się urodzić dziecko, potrzebny jest
ojciec i matka - mężczyzna i kobieta. Te ideologie,
o których wspomniałam wyżej zasiewają w nas
pewien niepokój - myślę, że podobny do tego, jaki
zasiał szatan w raju, kiedy okłamał Ewę, sugerując że Bóg jej nie kocha, ponieważ ją ograniczył,
nie pozwalając zrywać owocu z drzewa poznania
dobra i zła. Ewa uwierzyła szatanowi. A więc może
nasza płeć nas ogranicza? Może powinniśmy w tej
kwestii coś ze sobą zrobić?
Czy i my, jako społeczeństwo, uwierzymy dzisiaj, że ideologia „gender” z czegoś nas wyzwoli?
Czy jako rodzice podejmiemy z odwagą
wyzwanie, by nie instruowano naszych dzieci
w sferze seksualnej, lub też by nie odbierano nam
dzieci pod pretekstem obrony przed biedą i zatrzymywano je w placówkach państwowych w celu
umożliwienia adopcji przez tzw. związki partnerskie? Możemy również nie kupować naszym
dzieciom zabawek o wątpliwych wartościach,
książek gdzie dominuje przemoc, brak szacunku,
brak jakichkolwiek wartości. Możemy bardzo
wiele. Jeszcze dzisiaj!!! Jutro - nie wiem. Możemy
mówić: nie chcę by ktokolwiek w moim imieniu
edukował moje dziecko w sferze seksualnej (robią
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to np. edukatorzy seksualni z takich organizacji jak PONTON, JASKÓŁKA, NAWIGATOR).
Możemy też odwołać się do naszej Konstytucji,
która w art. 53 ust. 1 gwarantuje wolność sumienia, czy też do Powszechnej Deklaracji Praw człowieka ONZ, która w art. 18 gwarantuje prawo
człowieka do wolności myśli i sumienia, a także
do przestrzegania obyczajów.
Każdy rodzic wie, że jego dziecko jest bezbronne, że potrzebuje wsparcia, naszej mądrości i doświadczenia. Nie dajmy się oszukać i nie
pozwólmy, by ktoś za nas decydował o wychowaniu naszych dzieci. Na koniec – Bóg stworzył
świat dla nas, abyśmy cieszyli się jego pięknem
i w ten sposób chwalili Boga. Koroną stworzenia jest człowiek (mężczyzna i kobieta), owocem  
małżeństwa jest dziecko - razem tworzą rodzinę.
Nie dajmy sobie wmówić, że  można Pana Boga
poprawić.
Gwoli informacji, kilka słów o tym, czym jest ideologia
„gender”.
Ideologia „gender” odrzuca racjonalne, naukowe i biologiczne podejście do kwestii płci. Łacińskie słowo „sexus”
oznacza płeć biologiczną - coś, co jest związane z naturą,
co jest niezmienne, uniwersalne. Natomiast słowo „gender”
(pierwotnie używane jako rodzaj gramatyczny) za sprawą
John'a Money'a zostało określone jako płeć społeczno-kulturowa. Zgodnie z tą teorią, rola płciowa to zespół cech
i zachowań nabytych w procesie wychowania, specyficznych dla określonej kultury. Płeć biologiczna, z jaką się
rodzimy jest tu nieistotna. Według Money’a, dla człowieka
jest ważna tożsamość płciowa, jaką przejmujemy. Możemy
w dowolnym czasie wybrać sobie dowolną tożsamość.
Ludzie skrępowani namiętnościami widzą tylko to, czego
pożądają, a nie widzą więzów, którymi są krępowani przez
własne pożądania. Pochwycił to Alfred Kinsey, na podstawie
badań nazywanych szumnie „Raportem Kinsey’a” (zresztą
dawno już naukowo obalonych), na których jest wzorowana
tzw. seksualna edukacja permisywna typu B i które opisują
Standardy Edukacji Seksualnej stworzone przez WHO. Te
metody powodują, iż najbardziej zagrożone są niewinne
dzieci, karmione wszechobecnym seksem, gdyż mają
łamany kręgosłup moralny oraz zachwiane poczucie wstydu,
co będzie miało negatywny wpływ na całe ich życie. Oliwy
do ognia dodają takie toksyczne ideologie i pseudofilozofie
jak: deizm, marksizm, nihilizm, egzystencjalizm ateistyczny,
maltuzjanizm, eugenika, freudyzm, postmodernizm czy
feminizm. To one, krok po kroku, w sposób systemowy
niszczą na szeroką skalę wartości chrześcijańskie, a przede
wszystkim rodzinę.

Bożena Książkiewicz
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Kryteria dobrej szkoły
Dziś trudno stworzyć dobrą szkołę, ale na
pewno nie jest to niemożliwe. Większość osób
zajmujących się edukacją wyraża przekonanie,
że dla rodziców wybierających szkołę dla swojego
dziecka najważniejszy jest wysoki poziom nauczania i szeroka oferta zajęć dodatkowych. Powinna
to być także placówka z prestiżem. Powszechnie
uważa się, że główne zadanie szkoły to jak najlepsze przygotowanie do egzaminów, testów i sprawdzianów zewnętrznych…
A jak jest naprawdę? O które szkoły upominają
się rodzice? Jakie dziś cele stawiają   szkole? Co
jest według nich jej głównym zadaniem?
Dobrze uczyć to znaczy być w tym nauczaniu
skutecznym. Tę skuteczność w polskiej szkole
wyznacza jedno nadrzędne kryterium - egzaminy
zewnętrzne. Można z tego wysnuć błędny wniosek, że dobra szkoła to nie taka, dla której głównym
celem edukacji jest kształcenie charakteru, postaw
i nawyków skutecznego działania, ale taka, która
przygotuje uczniów do egzaminu. Niestety, taki
sposób myślenia o szkole jest nadal powszechny.
Nie stworzymy dobrej szkoły, jeżeli tak zdefiniujemy cel edukacji. Dopóki szkoła nie będzie miała
jasnej misji, dopóty będzie obiektem poszukiwania idealnego modelu przy jednoczesnej krytyce
obecnego systemu.
Instytut Badań Edukacyjnych (jednostka działająca przy Ministerstwie Edukacji Narodowej) przeprowadził niedawno badania dotyczące oczekiwań

rodziców wobec szkoły. Zwrócono się do rodziców dzieci uczęszczających do różnych typów
szkół. Postawiono przed nimi zadanie wybrania
z zaproponowanej listy trzech najważniejszych
cech dobrej szkoły. Wyniki można by uznać za
zaskakujące. Okazało się, że rodzice oczekują od
szkoły przede wszystkim: bezpieczeństwa, kompetentnych nauczycieli, przyjaznej atmosfery,
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dobrych kontaktów nauczycieli z uczniami, wysokiego poziomu nauczania, dobrego wychowania.
Dopiero później: zajęć dodatkowych, współpracy
z rodzicami, dobrej organizacji, a na samym końcu
- prestiżu szkoły. Niewątpliwie największym
zaskoczeniem jest to, że wysoki poziom nauczania
uplasował się dopiero na szóstym miejscu, natomiast bezapelacyjnie zwyciężyło w tej ankiecie
bezpieczeństwo dzieci.
Jeżeli jednak zastanowić się głębiej, czym jest
wysoki poziom nauczania i prestiż, to wynik badań
nie powinien zaskakiwać. Gdy bowiem szkoła jest
bezpieczna, gdy w przyjaznej atmosferze uczą
w niej i wychowują do wartości, kompetentni
i mający dobre kontakty z uczniami nauczyciele, to dzięki tym składnikom osiąga się prestiż i wysoki poziom nauczania. Badania pokazały więc, że mamy bardzo dojrzałych rodziców,
którzy dokładnie wiedzą, czego potrzeba ich
dzieciom. Tak więc należy tylko sobie życzyć,
żeby ich częściej wysłuchiwano, bowiem wyniki
wspomnianej ankiety to chyba, nie wdając się
w szczegóły, jedna z najlepszych recept na polską szkołę, jakie otrzymaliśmy w ostatnim czasie.
Przy wyborze szkoły dla swojego dziecka warto
wziąć pod uwagę, czy szkoła kształtuje i wychowuje całego człowieka, czy tylko pozycjonowana
jest w rankingach bardzo wysoko dzięki wynikom
egzaminów zewnętrznych.
Myślą zakończenia, a jednocześnie punktem
wyjścia dla naszych decyzji, dyskusji i rozważań
niech będą słowa niezastąpionego nauczyciela
i pedagoga - św. Jana Pawła II, z homilii wygło-

szonej podczas Mszy św. w Łowiczu 14 czerwca
1999 roku:
Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony
wszystkich, którzy pracują w szkole, aby stworzyć
w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu. We
wszystkich szkołach niech panuje duch koleżeństwa
i wzajemnego szacunku, co było i jest charakterystyczne dla szkoły polskiej. Szkoła winna stać się
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kuźnią cnót społecznych tak bardzo potrzebnych
naszemu narodowi. Trzeba, aby ten klimat przyczynił się do tego, by dzieci i młodzież mogły otwarcie
przyznawać się do swoich przekonań religijnych
i zgodnie z nimi postępować. Starajmy się rozwijać
i pogłębiać w sercach dzieci i młodzieży uczucia
patriotyczne i więź z Ojczyzną. Wyczulać na dobro
wspólne narodu i uczyć ich odpowiedzialności
za przyszłość. Wychowanie młodego pokolenia
w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie
dla przyszłości narodu. Nie można bowiem służyć
dobrze narodowi, nie znając jego dziejów, bogatej
tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj.
Dorota Baehr

„Gender”. Blisko nas?
„Przecież teorie „gender” mnie nie dotyczą, to
tylko fakt medialny, o co cały hałas?” Wielu z nas
tak myśli. Czy jest to jednak TYLKO zjawisko
medialne?
Większość dzieci z naszej parafii chodzi do
pobliskiej szkoły. Póki interesujemy się tym, co
dzieci robią w szkole, póki nauczyciele w niej
pracujący i dyrekcja mają na uwadze prawdziwe
dobro dziecka, póty „genderowa rzeczywistość”
nam nie grozi. Kiedy jednak „rozszerzymy” nasze
spojrzenie, dostrzeżemy wiele faktów, które przeczą naszemu błogiemu poczuciu bezpieczeństwa.
Teorie „gender”, o których zewsząd słyszymy
nie pojawiły się znikąd i nagle. W krajach zachodnich w latach 60. XX wieku miała miejsce rewolucja seksualna/obyczajowa, która polegała na
obalaniu norm moralnych. Doszło wtedy do zmian
w obszarach związanych z płciowością człowieka.
Wprowadzenie środków antykoncepcyjnych (a co
się z tym wiąże- możliwość nieograniczonego
współżycia), powstawanie grup głoszących swobodę obyczajową, doprowadziły w konsekwencji do poluzowania więzi rodzinnych, kryzysu
rodziny i małżeństwa oraz nadużyć seksualnych.
Wraz z przemianami społecznymi pojawiły się
nowe nurty myślowe, a wśród nich tzw. „gender
studies”. Rozwój tych teorii   (wspieranych przez
psychologię, marksizm, liberalizm i feminizm)
przekształcił się z rozważań czysto teoretycznych
w ideologie mające konsekwencje społeczne.
Pierwszą i najważniejszą jest domaganie się uznania związków homoseksualnych za związki anaPaździernik 2014

logiczne z małżeństwami. Dalszą konsekwencją
jest domaganie się prawa adopcji dzieci dla tychże
związków.  
Nie łudźmy się, zakres żądań będzie poszerzany. Coraz głośniej słyszy się o konieczności
prawnego usankcjonowania pozostałych „mniejszości seksualnych”, takich jak pedofile, zoofile
i inni. Niemożliwe? Jeszcze dzisiaj większość
z nas myśli, że pedofilia na pewno nie będzie miała
umocowań prawnych, bo jest to ohydne przestępstwo. Tak, teraz jeszcze jest. Czy będzie za 10, 20
lat? Jeszcze 40 lat temu homoseksualizm był kwalifikowany jako zaburzenie seksualne. Dziś staje
się moralnie akceptowany w imię tolerancji. Jeszcze kilkanaście lat temu nie dopuszczono by do
występu w telewizji publicznej mężczyzny udającego kobietę. Dziś wielu się temu nie dziwi…
Może się wydawać, że zwyczajny człowiek
nic nie poradzi, że nie ma wpływu na to, jakie
ideologie „rządzą światem”. Nic bardziej mylnego. Możemy mieć wpływ i korzystajmy z tego.
Powstało wiele organizacji, które przez Internet
informują o możliwości podpisania się pod petycjami, protestami, itp. Jedną z nich jest CitizenGo
(http://citizengo.org/pl).
Możemy mieć przede wszystkim wpływ na to,
co oglądamy i co oglądają nasze dzieci. Wyłączenie telewizora, wytłumaczenie dziecku co myślisz
o danym programie, o prezentowanej reklamie lub
bohaterach filmu, są bardzo ważne. Nazywajmy
rzeczy po imieniu. Zło i grzech nazywajmy grzechem, głupotę - głupotą. Nie dajmy sobie wmówić, że jesteśmy nic nie znaczącymi istotami. Dlatego ważne jest byśmy mieli świadomość zagrożeń czyhających na nasze dzieci. Konsekwencją
takiego podejścia będzie wychowanie ich na ludzi
odpornych na złe wpływy.
Pewien norweski satyryk, z wyksztalcenia
socjolog, nakręcił film, w którym pokazuje jak
zdrowy rozsądek i rzetelne poszukiwania ludzi
myślących kompromitują teorię „gender”. Emisja
tego filmu i jej społeczny odbiór spowodowały
zamknięcie narodowego instytutu „Gender Studies” w Oslo. Polecam obejrzenie go na http://
gosc.pl - „Film który wysadził gender”.
Beata Królewicz

Źródło:
Wykład dr Jolanty Próchniewicz na konferencji dla rodziców „Dzieci odporne na złe wpływy” (Poznań, 16.11.2013)

11

Z życia Kościoła

Z życia Kościoła

Misyjny wymiar życia chrześcijańskiego
Światowy Dzień Misyjny (zwany w Polce Niedzielą Misyjną) przypadający corocznie w przedostatnią
niedzielę października, w bieżącym roku będzie obchodzony 20 października i rozpocznie, jak zwykle,
Tydzień Misyjny (20 – 26.X). Podczas tego tygodnia jesteśmy szczególnie wezwani do uświadamiania
sobie potrzeby współpracy misyjnej wszystkich wiernych przez modlitwę i pomoc materialną misjom, ale
także do podjęcia refleksji nad misyjnym wymiarem własnego życia.
W akcie fundacyjnym Światowego Dnia Misyjnego, ustanowionego przez papieża Piusa XI w 1926
roku, określono jego pięć najważniejszych celów:
1. potrzebę gorącej modlitwy o rozwój królestwa Chrystusa na świecie,
2. troskę o zrozumienie przez wiernych potrzeb misyjnych,
3. ożywienie gorliwości misyjnej kapłanów i wiernych,
4. możliwość lepszego poznania Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary,
5. konieczność ofiar materialnych na rzecz misji.    
Ofiary zbierane tego dnia mają pomóc w realizacji głoszenia Ewangelii na pięciu kontynentach,
a w szczególności w rejonach, gdzie działalność misyjna jest bardzo trudna bez pomocy z zewnątrz. Misje
wymagają bowiem wsparcia modlitwą i poświęceniem, ale także konkretną materialną ofiarą. Zatem
świeccy mogą wykorzystać rożne formy włączenia się w misyjną działalność Kościoła.
Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż misje często kojarzą nam się przede wszystkim z duchownymi,
którzy wyjechali do dalekich, egzotycznych krajów, na inne kontynenty. Czasem zapominamy o tym, że
również każdy z nas jest powołany do bycia misjonarzem, świadkiem Chrystusa w domu, pracy, szkole,
w swoim środowisku. Każdy z nas jest posłany do tych, którzy są daleko od Chrystusa i Kościoła, a żyją
często bardzo blisko nas. W „Credo” wyznajemy przecież: Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski
Kościół. Natomiast w „Katechizmie Kościoła Katolickiego” czytamy: Cały Kościół jest apostolski, ponieważ pozostaje, przez następców św. Piotra i Apostołów, w komunii wiary i życia ze swoim początkiem.
Cały Kościół jest apostolski, ponieważ jest „posłany” na cały świat. Wszyscy członkowie Kościoła, choć
na różne sposoby, uczestniczą w tym posłaniu. Powołanie chrześcijańskie jest również ze swojej natury
powołaniem do apostolstwa. „Apostolstwem” nazywa się wszelką działalność Ciała Mistycznego, która
zmierza do rozszerzania Królestwa Chrystusa po całej ziemi („KKK”, 863). Chrystus posłany przez Ojca
jest źródłem i początkiem całego apostolstwa w Kościele, jest więc oczywiste, że skuteczność apostolstwa
zarówno tych, którzy zostali wyświęceni, jak i świeckich, zależy od ich żywego zjednoczenia z Chrystusem.
Stosownie do powołań, wymagań czasów i darów Ducha Świętego apostolstwo przyjmuje bardzo zróżnicowane formy. Zawsze jednak miłość, czerpana przede wszystkim z Eucharystii, „jest jakby duszą całego
apostolstwa” („KKK”, 864).  
W encyklice „Redemptoris missio” św. Jan Paweł II napisał: Powołanie misyjne ze swej natury wypływa
z powołania do świętości. Każdy misjonarz jest autentyczny jedynie wówczas, gdy wchodzi na drogę świętości: Świętość jest podstawową przesłanką i niezbędnym warunkiem do tego, aby Kościół mógł realizować
swoją zbawczą misję. Powszechne powołanie do świętości jest ściśle związane z powszechnym powołaniem
do działalności misyjnej: każdy wierny powołany jest do świętości i do działalności misyjnej. (…)
Nowy impuls do rozwoju misji „ad gentes” (do narodów) wymaga świętych misjonarzy. Nie wystarczy odnawiać metody duszpasterskie, ani lepiej organizować i koordynować instytucje kościelne, ani też
studiować z większą przenikliwością biblijne i teologiczne podstawy wiary: trzeba wzbudzić nowy „zapał
świętości” wśród misjonarzy i w całej wspólnocie chrześcijańskiej, szczególnie wśród tych, którzy są najbliższymi współpracownikami misjonarzy.
Pomyślmy, drodzy Bracia i Siostry, o zapale misyjnym pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Pomimo
ówczesnego ubóstwa środków transportu i komunikacji, głoszenie Ewangelii dotarło w krótkim czasie
do krańców ziemi. (…) U podstaw takiego dynamizmu misyjnego była świętość pierwszych chrześcijan
i pierwszych wspólnot. (…) Jezus, zanim wyśle Dwunastu na głoszenie Ewangelii, poucza ich, wskazując
im misyjne drogi: ubóstwo, łagodność, gotowość przyjęcia cierpień i prześladowań, pragnienie sprawiedliwości i pokoju, miłość, czyli właśnie Błogosławieństwa realizowane w życiu apostolskim (por. Mt 5,
1-12). Żyjąc Błogosławieństwami misjonarz doświadcza i ukazuje w sposób konkretny, że Królestwo Boże
12
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już nadeszło i zostało przez niego przyjęte. Znamiennym rysem autentycznego życia misjonarza jest radość
wewnętrzna płynąca z wiary. W świecie udręczonym i przytłoczonym tylu problemami, skłaniającym się ku
pesymizmowi, głosiciel Dobrej Nowiny winien być człowiekiem, który w Chrystusie odnalazł prawdziwą
nadzieję.
Uległość Duchowi Świętemu jest cechą charakterystyczną duchowości misyjnej. Podobnie jak
u apostołów, napełnienie Duchem Świętym i stałe prowadzenie przez Ducha jest najważniejsze w wyborze zarówno osób, jak i dróg dla ewangelizacji (por. „RMis” 24). Uległość Duchowi Świętemu jest nieodzowna, byśmy mogli się przekształcać w odważnych świadków Chrystusa i głosicieli Jego Słowa. Ten
sam Duch Święty, który spowodował, że bojaźliwi i pełni wątpliwości apostołowie stali się pełnymi mocy
i odwagi świadkami zmartwychwstałego Jezusa, gotowymi ponieść dla Niego śmierć męczeńską sprawia,
że stajemy się zdolni, by przez przykład odważnego i ofiarnego życia pełnego żywej wiary pociągać innych
do Chrystusa.
Można zatem powiedzieć, że duchowość chrześcijańska jest ze swej natury duchowością misyjną.
Z wiary i miłości do Chrystusa wypływa misyjna troska o ewangelizacyjne zaangażowanie całego Kościoła,
w tym Kościoła lokalnego, parafialnego, domowego. Bez elementu duchowego, czyli bez wiary i miłości,
nasze dzieła i inicjatywy na rzecz misyjnej działalności Kościoła nie przyniosą właściwych owoców. Działalność ma swój sens i określone przesłanie, jeśli inspiruje ją duch żywej modlitwy i bezgranicznej miłości.
Każdego roku w związku ze Światowym Dniem Misyjnym wydawane jest papieskie orędzie misyjne.
Początek tegorocznego orędzia papieża Franciszka jest następujący: Dziś jeszcze bardzo dużo ludzi na
świecie nie zna Jezusa Chrystusa. Dlatego misja „ad gentes” pozostaje sprawą bardzo pilną. Do uczestniczenia w niej powołani są wszyscy należący do Kościoła, dlatego że Kościół jest ze swej natury misyjny:
narodził się „wychodząc” do ludzi. Światowy Dzień Misyjny to wyjątkowy czas, kiedy wierni różnych kontynentów angażują się poprzez modlitwę i konkretne czyny solidarności we wspieranie młodych Kościołów
na terenach misyjnych. Jest to czas okazywania wdzięczności i radości. Wdzięczności – dlatego że Duch
Święty, posłany przez Ojca, daje mądrość i siłę tym, którzy poddają się Jego działaniu. Radości – dlatego
że Jezus Chrystus, Syn Ojca, posłany do ewangelizacji świata, wspiera i towarzyszy naszym misyjnym
wysiłkom.
Swoje orędzie Ojciec Święty kończy słowami: Drodzy bracia i siostry, w ten Światowy Dzień Misyjny
moje myśli biegną do wszystkich Kościołów lokalnych. Nie pozwólmy się okradać z radości ewangelizacji! Zachęcam was do zanurzenia się w radości Ewangelii i do pielęgnowania miłości zdolnej rozpalić
wasze powołanie i waszą misję. Namawiam każdego z was, abyście przypomnieli sobie, niejako odbywając wewnętrzną pielgrzymkę, tę „pierwszą miłość”, którą Pan rozpalił serce każdego z was, nie po to,
by wywołać odczucie nostalgii, ale by trwać w radości. Uczeń Chrystusa trwa w radości, gdy czuje Jego
obecność, wypełnia Jego wolę i dzieli się wiarą, nadzieją i ewangeliczną miłością.
Prośmy przez wstawiennictwo Maryi, która jest wzorem pokornej i radosnej ewangelizacji, aby Kościół
stał się przytulnym domem, matką dla wszystkich ludzi i źródłem odrodzenia dla naszego świata.
Zachęcając do lektury całego tekstu papieskiego orędzia i podjęcia refleksji nad nim w kontekście własnego powołania, życzę wszystkim czytelnikom odwagi i wytrwałości w podejmowaniu dzieł misyjnych
w miejscach, do których nas Pan posyła.
       Pomocą w tych zadaniach niech posłużą nam słowa św. Josemarii Escrivy, które zawarł w dziele
„Droga”:
796. Mała jest twoja miłość, jeśli nie budzi w tobie żarliwej troski o zbawienie wszystkich dusz. Nędzna jest
twoja miłość, jeśli nie budzi w tobie pragnienia, aby swym szaleństwem zarazić innych apostołów.
800. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. – Rogate ergo! – Proście Pana żniwa, aby wyprawił
robotników na swoje żniwo. Modlitwa jest najskuteczniejszym sposobem zdobywania ludzi.
934. Gorliwość apostoła jest świętym szaleństwem, którego ci życzę. Ma ono następujące symptomy: pragnienie obcowania z Nauczycielem, stała troska o dusze, wytrwałość, której nic nie osłabi.
Źródło:
www.pdrw.missio.org.pl
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W tej bezradności sam Jezus przyszedł jej z
pomocą, przysyłając spowiednika, o. Klaudiusza
de la Colombiere, który posiadał szczególny
dar rozeznawania duchowego. Ten późniejszy
święty pomógł skutecznie Małgorzacie Marii w
rozszerzaniu nabożeństwa do Serca Jezusa.
Kiedy w roku 1684 została mistrzynią
nowicjatu, otworzyła się przed nią możliwość
kształtowania kandydatek do życia zakonnego w
duchu miłości Bożego Serca. To dało początek
odnowie duchowej klasztoru Sióstr Wizytek.
Siostry, które jeszcze niedawno występowały
przeciwko rozpowszechnianiu kultu Serca
Jezusowego, zmieniły swoje poglądy i stały
się gorliwymi jego propagatorkami. Siostra
Małgorzata Maria dziękowała Bogu za tę cudowną
przemianę duchową sióstr, a w jednym z listów
wyznała: „Teraz mogę umrzeć zadowolona,
ponieważ Najświętsze Serce mojego Zbawiciela
zaczyna być znane”.

Św. Małgorzata Maria Alacoque mistyczka
Odpowiadajcie Mu zatem miłością na miłość
i nigdy nie zapominajcie o Tym,
którego miłość do was pchnęła aż do śmierci
św. Małgorzata Maria Alacoque

Święta Małgorzata urodziła się 1647 r. we
Francji, w głęboko religijnej rodzinie notariusza
królewskiego i od dzieciństwa odznaczała się
wielką miłością do Boga. W wieku 4 lat złożyła
prywatny ślub czystości, a gdy miała 14 lat za
wstawiennictwem Matki Bożej odzyskała zdrowie
po ciężkiej chorobie. Jej marzenie, aby całkowicie
oddać się Chrystusowi spełniło się dopiero w
wieku 24 lat, kiedy wstąpiła do klasztoru Sióstr
Wizytek w Paray-le-Monial.
Święta znana jest przede wszystkim z daru
wielu objawień jakich doświadczyła przed
Najświętszym Sakramentem. Trzydzieści z tych
wizji zostało przez nią opisanych.
Wyjątkową rolę w jej życiu odegrały
cztery objawienia zwane wielkimi, podczas
których ta pokorna mistyczka poznawała miłość
Najświętszego Serca Jezusowego do ludzi.
Podczas jednego z tych objawień, które miały
miejsce w klasztorze w Paray-le-Monial w latach
1673 - 1675, Pan Jezus ukazał siostrze Małgorzacie
swoje Serce na tronie z płomieni, „jaśniejące
bardziej niż słońce, o przejrzystości kryształu, z
widoczną raną, otoczone cierniami i z krzyżem
na szczycie”. „Oto Serce, które tak bardzo ludzi
ukochało” - tymi słowami Jezus wezwał św.
Małgorzatę do ukazywania i przypominania
ludziom Jego miłości do każdego z nas - miłości,
która objawiła się w ofierze na krzyżu za
grzeszną i niewdzięczną ludzkość. W kolejnym
objawieniu Chrystus domagał się wynagrodzenia i
zadośćuczynienia, przede wszystkim przez często
przyjmowaną Komunię Świętą, szczególnie w
pierwsze piątki miesiąca oraz przez odprawianie
nabożeństwa godziny świętej. Pan Jezus żalił
się, że rani się Go lekceważeniem wierzących,
świętokradztwami bezbożnych, szczególnie zaś
osób konsekrowanych. W ostatnim z wielkich
objawień, Zbawiciel prosił, aby w piątek po
oktawie Bożego Ciała obchodzono specjalne
święto ku czci Serca Pana Jezusa z Komunią
wynagradzającą i z modlitwą wynagradzającą
przed Najświętszym Sakramentem.
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Nabożeństwo do Serca Jezusowego to znak
miłości Boga do ludzi, znak który ma także
rozbudzić w naszych sercach miłość ku Stwórcy.
Ma nas ono uwrażliwiać na grzech i w imię
miłości Chrystusa mobilizować do walki ze złem.
Nabożeństwo do Serca Jezusowego nakłada także
zobowiązania. Powinniśmy mieć do Bożego
Serca nieograniczone zaufanie i powinniśmy
uciekać się do Niego we wszystkich swoich
potrzebach. Nabożeństwo do Najświętszego Serca
Jezusowego skłania również do aktów pokutnych
wynagradzających za grzechy tych, którzy
najwięcej Je ranią.
Marcin Wnęk
Źródła:
http://brewiarz.pl; lublin.scj.pl; opoka.org.pl.

Z ksiąg metrykalnych
Św. Małgorzata Maria Alacoque

Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:

Pan Jezus przekazał również późniejszej
Świętej dwanaście wielkich obietnic dla czcicieli
Jego Najświętszego Serca: 1) otrzymają łaski
potrzebne do realizacji ich zadań życiowych 2)
pokój w rodzinach 3) pocieszenie w strapieniach 4)
opiekę Zbawiciela w życiu, szczególnie w godzinę
śmierci 5) błogosławieństwo w podejmowanych
przedsięwzięciach 6) grzesznicy znajdą w Bożym
Sercu „źródło i ocean miłosierdzia” 7) oziębli staną
się gorliwymi w swoim życiu religijnym 8) gorliwi
w wierze szybko staną się doskonałymi 9) Pan
Jezus będzie błogosławił tym domom, rodzinom,
w których jest czczony obraz Boskiego Serca 10)
imiona osób propagujące to nabożeństwo zostaną
zapisane w Sercu Pana Jezusa 11) kapłani poruszą
najbardziej zatwardziałe serca 12) Pan Jezus
da łaskę pokuty i będzie „ucieczką” w ostatniej
godzinie życia osobom, które przez dziewięć
pierwszych piątków miesiąca będą przyjmowały
Komunię Świętą wynagradzającą.
Zbawiciel
poprzez
swoje
objawienia
wyrażał pragnienie, aby kult Jego Serca stał się
powszechny i publiczny, jednak powierzona misja
zdawała się przekraczać możliwości tej skromnej,
klauzurowej zakonnicy. Na domiar wszystkich
jej cierpień i trudności przełożone i spowiednicy
mieli wątpliwości co do autentyczności wizji.
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30 sierpnia
31 sierpnia

Julia Zakrzewicz
Maciej Marcin Drzycimski

Sakramentalny związek małżeński zawarli:
30 sierpnia

12 września
13 września
20 września
Święta Małgorzata Maria swoje ziemskie
pielgrzymowanie zakończyła w roku 1690 w
wieku 43 lat. W 1765 roku papież Klemens XIII
zatwierdził nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
oraz zezwolił na oddawanie czci wizerunkom
Serca Jezusowego. Przyczynił się do tego
list biskupów polskich wysłany do Stolicy
Apostolskiej, w którym przedstawiono historię
kultu i uzasadniono godziwość i pożytki płynące
z tego nabożeństwa. W 1920 r. Małgorzata Maria
Alacoque została kanonizowana. Jej wspomnienie
liturgiczne obchodzimy 14 października. W
ikonografii przedstawiana jest w czarnym habicie
wizytek trzymając w rękach przebite serce.
Październik 2014

Marta Wawrzyniak z Anglii
i Przemysław Kaczorowski
z Anglii
Anna Bosa z Koziegłów
i Marcin Herkt z Poznania
Natalia Prusak z Kicina
i Jakub Jaskot z Kicina
Justyna Haładuda z Kicina
i Krzysztof Wiśniewski
z Kicina

Do wieczności odeszli:
25 sierpnia
31 sierpnia
  1 września
16 września
20 września

Janina Mocna (l.91)
z Klin
Mariusz Łuczak (l.52)
z Klin
Zofia Kijak (l.86)
z Czerwonaka
Henryk Sędziak (l.68)
z Czerwonaka
Sebastian Wawrzyniak (l.33)
z Kicina
15
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Fot. BT, JC, RS, WB
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95 lat w Kicinie. Dzieje rodziny Pospiesznych

Liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II
22 października pierwszy raz będziemy przeżywać w Kościele wspomnienie liturgiczne
świętego Jana Pawła II, a nie błogosławionego Jana Pawła II, jak to było w latach poprzednich. Po
kanonizacji data 22 października została zapisana jako dzień liturgicznego wspomnienia Jana Pawła
II do kalendarza wszystkich diecezji świata. Wcześniej wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II
miało być obchodzone w diecezji rzymskiej
oraz w Kościele polskim, ogólnoświatowy
kult publiczny przysługuje bowiem tylko
świętym, a nie błogosławionym. Przed
kanonizacją, w drodze wyjątku, ze względu
na szczególne znaczenie Jana Pawła II,
watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów zgodziła się na
wpisanie jego wspomnienia do kalendarzy
liturgicznych również w innych diecezjach,
a nawet całych krajach, których konferencje
biskupów o to poprosiły. Byli to m. in.
biskupi Francji, Węgier, Białorusi, Ukrainy,
Słowenii, Japonii, Meksyku, Urugwaju, a
także krajów skandynawskich.
Niektórzy mogą się zastanawiać dlaczego
wybrano właśnie tę datę, bowiem zazwyczaj
w kalendarzu liturgicznym wspomina się
błogosławionych i świętych w „dniu ich
narodzin dla nieba”, czyli w dniu zakończenia
ich ziemskiego życia. Jednak ze względu na
to, że 2 kwietnia, dzień śmierci Jana Pawła
II, często zbiegałby się z okresem Wielkiego
Postu, a nawet z Wielkim Tygodniem,
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów wybrała 22 października rocznicę inauguracji pontyfikatu papieża Polaka. Nie wybrano 16 października (rocznicy wyboru na
Stolicę Piotrową), aby nie było zbieżności ze wspomnieniem św. Jadwigi Śląskiej, a zdecydowano się na
22 października, gdyż nie jest to termin „zagrożony żadną liturgiczną konkurencją” - nie przypada wtedy
żadna inna uroczystość liturgiczna.
Jak wymowne to daty… W blasku Chrystusa zmartwychwstałego, 2 kwietnia 2005 roku, w sobotni
wieczór, gdy w liturgii rozpoczął się już Dzień Pański w Oktawie Wielkanocy - Niedziela Bożego
Miłosierdzia, Jan Paweł II przeszedł z tego świata do Ojca. Natomiast w październiku – miesiącu
maryjnym, szczególnie poświęconym tak umiłowanej przez świętego papieża Matce Bożej (pamiętamy
słynne „Totus Tuus”) oraz modlitwie różańcowej, jakże bliskiej papieżowi, wyznaczono jego wspomnienie
liturgiczne.
Karolina Appelt
Oracja mszalna ze wspomnienia św. Jana Pawła II
Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem. †
Spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej
łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
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Każdy z rodowitych mieszkańców Kicina
kojarzy nazwisko Pospieszny. Starsi mieszkańcy
pamiętają nawet Jadwigę i Michała, właścicieli
gospodarstwa z ul. Fabrycznej. Ze względu na
przypadającą w tym roku 95. rocznicę osiedlenia

Obraz ślubny Jadwigi Stachowiak i Michała Pospiesznego, 1912 r. 			
obraz arch. rodziny

się Pospiesznych w Kicinie, chciałbym opisać
losy moich pradziadków, zaprezentować ich życie,
które w większości znam z opowiadań mojej śp.
babci Joanny Łagody, jej śp. siostry Teresy Kapuścińskiej oraz syna właścicieli gospodarstwa
z Podlasia, Henryka Kozłowskiego.
Pospieszni w Kicinie mieszkają od października 1919 roku. Wtedy to mój pradziadek Michał
Pospieszny kupił duże gospodarstwo rolne i wprowadził się do niego z Puszczykowa wraz z ciężarną żoną, siedemdziesięcioletnią matką Józefą
i czwórką dzieci1. Okres ten nie był przypadkowy.
Kilka miesięcy wcześniej Wielkopolska odzyskała
niepodległość po zwycięstwie w Powstaniu Wielkopolskim. Niemcy, którzy osiedlili się w tych stronach za czasów zaboru i I wojny światowej, zaczęli
sprzedawać swoje gospodarstwa po korzystnych
cenach i wyprowadzać się do swojego kraju. Odłożywszy odpowiednią kwotę podczas pracy za granicą (w latach kawalerskich), prawdopodobnie we
Francji, pradziadek kupił obiekt z małym domem
z czerwonej cegły, skośnym dachem, zabudowaniami gospodarczymi i stawem, położony niegdyś
Michał pochodził z miejscowości Głuchowo,
a Jadwiga z miejscowości Wiry. Po ślubie
wyprowadzili się do Puszczykowa.
1
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przy ulicy Swarzędzkiej 3. Jadwidze podobała się
lokalizacja domu. W pobliżu znajdował się mały,
drewniany, zabytkowy kościółek - co było bardzo ważne dla tej katolickiej rodziny - oraz szkoła
dla gromadki dzieci. Gospodarstwo zaczęło coraz
lepiej prosperować. W domu często gościli sąsiedzi, a także ksiądz proboszcz Haase. Nic dziwnego,
skoro rodzina angażowała się czynnie w życie
kościelne. Z upływem czasu dom Pospiesznych zaczął się zapełniać, na świat przychodziły
kolejne dzieci. W 1922 roku właściciele postanowili wznieść przy swoim gospodarstwie figurę
Maryi w zamian za powodzenie, zdrowe dzieci,
a przede wszystkim za odzyskaną niepodległość
Polski. Ówczesny napis brzmiał: „1922 Królowo
Korony Polskiej módl się za nami”. 11 marca 1924
roku umarła na astmę 75-letnia matka Michała Józefa. Została pochowana na kicińskim cmentarzu koło studni. Opieka nad dziesiątką dzieci była
dla Jadwigi nie lada wyzwaniem, dlatego też wraz
z mężem postanowiła zatrudnić pomoc domową
z Łysej Góry, panią Dębską. I tak codzienne życie
rodziny upływało na pracy w polu, pasaniu gęsi
i krów, aż do 1 września 1939 r., do wybuchu II
wojny światowej. Teresa Kapuścińska wspomina: Pamiętam jak wojna wybuchła, ja wtedy
z siostrami [Jasią
i Zosią] jako
dzieciak
krowy
pasłam, pamiętam
było tak ciepło,
wtenczas w tym
wrześniu, a te
samoloty latały na
okrągło. 7 grudnia
pradziadek dostał
informacje
od
sąsiadów, że mają
zostać wysiedleni:
sąsiedzi
dowiedzieli się i przyszli
ojcu powiedzieć
Józefa Pospieszna z d. Skóra
(1849-1924) fot. arch. rodziny i wtenczas mama
pakowała to, co
można było. Na drugi dzień (8 grudnia) Niemcy
rozpoczęli wysiedlenie. Mieli już spisane, kogo
zabierają i do tych domów wysyłali po 2 żandar19
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mów. Wysied- wiem. Mnie w pierzyny owinęli, bo dzieciak byłam.
lali wszystkich, A oni pieszo szli za wozem. I nas zawieźli najpierw
którzy
zajęli do sióstr w Sterdyniu. To chyba była wigilia. Chleb
n i e m i e c k i e razowy to, Jezu, jak my tam jedli, jak nam smakog o s p o d a r s t w a wał. My w torbę go zabierali. Później wozami nas
z I wojny świa- zabierali do Kozłowskich [w Stelągach].
towej, w tym
Syn państwa Kozłowskich tak wspomina dzień
Pospiesznych. przyjazdu rodziny Pospiesznych: Wtedy wieczoNam
kazali rem wszedł sołtys do nas i mówi: możecie przezabrać tyle ile nocować jedną rodzinę?. No, to ojciec mówi: jak
uniesiemy, - opo- trzeba to trzeba. [Sołtys:] tylko przenocować, bo
wiadała Teresa później to my ich rozlokujemy. Mama siedziała
K a p u ś c i ń s k a w kuchni, kołowrotek miała i przędła. Weszli. Pan
w
rozmowie Pospieszny: pochwalony Jezus Chrystus - byli
w Czerwonaku, religijni ludzie. I tak się tu ustawili, ale miejsca
Przedwojenne zdjęcie figury
w lutym 2012 tyle zajęli, bo to było 11 osób. A mama ręce złoufundowanej przez J i M
roku - bo niek- żyła i zapytała: To jedna rodzina?. No, bo ona nie
Pospiesznych
fot. arch. rodziny
tórzy to tylko była przygotowana, bo sołtys nic nie powiedział.
trochę [wzięli] i wywalali im, a nas widzieli dzie- No, i wtedy oni wszyscy chórem: HA HA HA.
ciaków tyle, więc nam kazali. Pierzyny, wszystko [Ojciec] poszedł, przyniósł słomy. Naścielili na
my zabierali. Janek, to pamiętam, że wiadra podłodze. I tak przespali pierwszą noc. Mieli późsmalcu do Wawrzyniaków zaniósł, ale po co, to niej odejść. Ale i moim rodzicom się ich żal zrobiło
nie wiem. A ja to miałam koszyk
z jabłkami i „rucksack” ze szczotami i pastami do butów. To ja
niosłam.
Samochodami wszystkie 15
rodzin z Kicina zostało zawiezione do obozu przesiedleńczego na Głównej w Poznaniu.
Jednak na Głównej nie było
już miejsca, więc Pospieszni
wraz z innymi wysiedlonymi
zostali zabrani do klasztoru
Zgromadzenia Najświętszego
Serca Jezusa „Sacre Coeur”
w Pobiedziskach. Teresa Kapuścińska wspomina dalej: Tam
u sióstr my spali, na podłogach, Rodzina Pospiesznych ok. 1929 r.
na słomie. Ja jako najmłod- (I rząd: Józef Pospieszny [1914-2001], Pelagia Groszkowska [1913-2002],
sza leżałam między rodzicami. Stanisława Krakowska [1915-1998], II rząd: Jan Pospieszny [1916-2005],
Agnieszka Błażejewska [1922-1995], Jadwiga Pospieszna [1889-1976], Irena
Tam w Pobiedziskach byliśmy
Pospieszna [1928-1930], Michał Pospieszny [1883-1942], Maria Dudzińska
chyba ze 3 dni. No, i później nas
[1919-1995], Józefa Bulwan [1921-2010], III rząd: Zofia Przybylska [1924zabrali na transport w pociągu
2009], Joanna Łagoda [1925-2006]) Na zdjęciu nie ma: Kazimiery Pospiesznej
bydlęcym. Okropnie tam było,
[1927-1927] i Teresy Kapuścińskiej [1930-2014]
fot. arch. rodziny
tego to nie zapomnę. Ani do
ubikacji, smród i ubóstwo. Ale jakoś my zajechali. i oni prosili: panie gospodarzu, może my się jakoś
Aż do Sokołowa nas zawieźli i później gospoda- tu rozpatrzymy, żebyśmy się tu rozejrzeli. No, bo
rze dostawali przydział - gdzie kto jedzie po kogo. wiadomo, trudne warunki. Rozejrzeli się na drugi
Po nas przyjechali Kozłowscy. A mróz był jak nie dzień. No, Sterdyń tu niedaleko. To najpierw do

tej Sterdyni. Pan Michał był całym ojcem, opieku- do Kicina. Pojechał, no bo - jak mówił nam - że
nem, ale dobrym opiekunem. Taki zacny człowiek, serce go bolało zostawić całą gospodarkę. Jeszstateczny. Porozmawiał, pochodził. [Mówi:] No, cze opowiadał, że on się spodziewał, tyle córek
panie gospodarzu, jakoś może pan by nas tu trochę miał, tyle dzieci to szykował posagi dla nich, bo
przetrzymał. My nie będziemy warunków stawiać. przecież trzeba każdemu coś dać. Uzbierał trochę
Jakoś się zagospodaruje. Ojciec mówi: no cóż, tyle pieniędzy, nie myślał, że [wojna] czeka. Myślał,
co macie. Jak już, tam [pokazuje na sąsiedni pokój] że to krótko będzie. I część pieniędzy mówił, że
was nie puszczę, tam w jakimś słoiku, czy butelce, gdzieś tam w sadzie
mam swoją rodzinę. zakopał. Nową rodziną, która zajęła jego gospoI tak zostali.
darstwo był rolnik Leo Harms z żoną Stefanią,
Dom Państwa córką Heklą i Eriką z Kaszub (wieś Werblina).
Kozłowskich był Pradziadek nie wywiązał się z otrzymanej przeczęściowo w budo- pustki twierdząc, że poczeka na koniec wojny
wie.
Wybuch i będzie pierwszy na swoim gospodarstwie. Pozowojny uniemożli- stał w rodzinnych stronach. Ukrywał się u siostry
wił jej dokończe- Jadwigi – Marii Rogackiej w Wirach. Po niecałym
nie. Teresa Kapu- roku stęskniony rodziny pradziadek chciał wrócić
ścińska wspomina: do swoich najbliższych na Podlasie. W CzerwoDom był drewniany, naku miał znajomego Karola Schwandt’a, jeszcze
schodów do niego z czasów międzywojennych. Był Niemcem, który
nawet nie było, w czasie II wojny światowej został „amtskomisatylko takie kamienie rzem” w Czerwonaku. Poszedł do swojego przyusypane. Tam był jaciela, z którym był przecież „na ty”. Poprosił
Prawdopodobnie ostatnie
dla nas jeden pokój- go o załatwienie tej sprawy. Schwandt zgodził się
zdjęcie Michała z około 1941r.,
-kuchnia i jeden i kazał pradziadkowi przyjść nazajutrz. Niczego
Od lewej: córka Pelagia, Michał
taki pokój niewy- niespodziewający się pradziadek poszedł na drugi
z jedyną wnuczką Urszulą,
kończony,
gdzie dzień do urzędu gminy (obecny budynek starej
córka Maria fot. arch. rodziny
suszono „lompy”. gminy w Czerwonaku). Jednak okazało się, że to
Później pozbijali nam łóżka z desek. Nie
pamiętam, po ile spaliśmy, ale ładnie
my spali, bo jeszcze był Józef i Janek, bo
Józef jeszcze nie był żonaty. W monografii o Sterdyniu czytamy: Pod koniec 1939
r. w Stelągach schronienie znalazło kilka
rodzin, wysiedleńców z Wielkopolski, których nazywano Poznaniacy. Jedna z tych
rodzin (dziesięcioosobowa) mieszkała
u Kozłowskich.
Henryk Kozłowski snuje dalej swą
opowieść: Michał pracować, to nigdzie
nie pracował. Codziennie wychodził
z domu i szedł do Sterdyni gdzie stacjonowały wojska niemieckie. Znał dobrze
język niemiecki, więc codziennie od
wojska dostawał na obiady dla rodziny
bańkę zupy. Po kilku miesiącach zaczął
się starać o zgodę na przyjazd do Kicina. Miejsce kaźni Michała Pospiesznego Zamek Hartheim koło Linzu
Udało mu się. Dostał przepustkę na okres w Austrii
3 miesięcy. Razem z kolegą (również wysiedlo- jest zasadzka. Na pradziadka czekało gestapo. Od
nym) Józefem Dolatą pojechali wiosną 1940 roku tego momentu zaczęła się katorga. Ojca pędzili, aż
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mamy. Rewizję zrobili. Wszędzie szukali, nawet
w dzbankach. Nic nie znaleźli, ale zabrali Jana
i Józwa do Sterdynia. Gdzieś w stodole podobno
byli zamknięci. A później pozabierali ich na Syberię. Kiedy wojna się skończyła,
prababcia z 6 córkami pociągiem
wróciła do domu. Na stacji Kobylepole pod Poznaniem czekał za nami
Roman Groszkowski [mąż Pelagii]
z wozem. [Na gospodarstwie] nic
nie było. To co [Niemcy] zostawili, krowę to sąsiedzi zabrali, no
i meble to też były pobrane. No, ale
potem się my dowiedzieli kto, no
i poszli my - i krowę, i meble przynieśli. Tak to nic więcej nie było.
Figury też nie było. Niemcy ją obalili i na cmentarz w krzaki wywalili. Później mieli my parobka, bo
gospodarstwo trzeba było prowaRodzina Pospiesznych i Kozłowskich, wiosna 1940 r.
I rząd: Henryk K., Czesław K., Józefa P., Joanna P., Józef P., Agnieszka P., dzić, a kobiety same. Wacek, on
Stanisława P., Jan P., Zofia P., II rząd: Kazimiera K., Jadwiga P., III rząd: się chyba nazywał. Robił koniem
Kazimierz K., Teresa P. (w tle dom Kozłowskich)
fot. arch. rodziny i dziewuchy też robiły. Siać czy
bronować to musiały iść i wszystko
i osadzony w kategorii „więzień polityczny”. Po robić. Kilka miesięcy po powrocie do domu wioniedługim czasie z południa okupowanej Polski sną 1946 roku z Syberii wrócił syn Jan. Jednego
został wywieziony na północ Niemiec do obozu dnia wyszłam i zobaczyłam, że idzie jakiś chłop,
koncentracyjnego Neuengamme, a z niego 14 poleciałam do mamy i mówię: mama jaki Rusek do
września 1941 roku na południe Niemiec do obozu nas idzie, a mama wyszła: o Jezu, mój synuś idzie!.
koncentracyjnego Dachau. W Dachau spędził 5 Wtedy był płacz. Udało im się uciec, mieli szczęmiesięcy, po czym został wywieziony pierwszym ście. Józwa to nie
transportem inwalidzkim 23 lutego 1942 roku do pamiętam,
jak
zamku Hartheim w Austrii (niemiecki zakład euta- wracał, bo on do
nazji, jedno z pierwszych miejsc, gdzie testowano żony do Czerwokomory gazowe). Tam został zagazowany i spa- naka szedł (ożenił
lony w krematorium. Miał 58 lat. W akcie zgonu się na Podlasiu).
podane zostały fikcyjne dane. Wpisaną przyczyną A Janek przeszedł
śmierci jest zator płucny z zapaleniem żył w pra- do nas. Jak Janek
wej nodze. Według aktu zgonu pradziadek zmarł wrócił to już on
w Dachau 29 maja 1942 r. (data również sfałszo- rządził gospodarwana, zginął prawdopodobnie w dniu wywozu). stwem. Prababcia
Takie fikcyjne dane otrzymała rodzina w Stelą- z synem postanogach. Teresa Kapuścińska kontynuuje: [W 1942] wiła odbudować
przysłali nam, że ojciec zmarł, i przysłali obrączkę, zniszczoną przez
szczoteczkę do wąsów i okulary. To nam przy- Niemców figurę. Jadwiga Pospieszna
słali. Pisało, że zmarł w Dachau. Wtedy był płacz. Napis został uzu- z d. Stachowiak ok. 1975 r.
fot. arch. rodziny
W niedługim czasie po wstrząsającym liście 9 pełniony o nazwi- 		
listopada 1944 roku do drzwi Pospiesznych zapu- ska fundatorów,
kali Rosjanie. [Powiedzieli], że niby różę [broń] aby pamięć - przede wszystkim o ofierze niemiecmamy. A oni [Jan i Józef] mówią: przecież my nie kiego terroru, Michale - nigdy nie umarła.

Po fali strasznych przeżyć w rodzinie nastają
weselsze dni. Prababcia wydaje za mąż swoje
córki, a później żeni także syna. Do parafii zawitał nowy proboszcz, ks. Zbigniew Spachacz, który
podobnie jak poprzednik często gościł w domu
Pospiesznych.
Jadwiga w ciąży była trzynaście razy. Jedno
dziecko poroniła, spadając z wozu podczas żniw,
a dwójka zmarła w dzieciństwie. Kazia zmarła po
3 dniach, a Irenka po niecałych 2 latach na zapalenie opon mózgowych. Prababcia dochowała się
24 wnuków oraz 7 prawnuków. Razem z najmłodszą córką Teresą i zięciem wyprowadziła się do
Czerwonaka. Ale na swoje gospodarstwo wracała,
przede wszystkim na Dzień Chorych organizo-
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przez Czerwonak do Poznania! Pradziadek został
zabrany do więzienia (prawdopodobnie był to Fort
VII), a następnie wywieziony 5 kwietnia 1941 roku
do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau
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wany przez ks. Spachacza. Zmarła wśród bliskich
17 listopada 1976 r. w Czerwonaku, mając 87 lat.
3 dni później spoczęła w grobie, w którym przeszło pół wieku temu została pochowana teściowa.
Jakub Mizerny
Źródła:
Archiwum parafii w Kicinie; Archiwum Miejskie w Dachau;
Centralne Archiwum Wojskowe; Archiwum Państwowe m.
st. Warszawy; Międzynarodowe Biuro Poszukiwań ITS Bad
Arolsen; Polski Czerwony Krzyż; Gmina Sterdyń od
czasów najdawniejszych. Publikacja Informacyjna o Gminie
Sterdyń, Sterdyń 2012; Zeszyty Kicińskie, nr 2; USC
Czerwonak.

Paczka „superbohaterów”
Paweł, zapalony kibic, zrobiłby wszystko dla swojego klubu. Kamil, łagodny smakosz, jest szefem
kuchni w jednym z wielkopolskich hoteli. Różni ich zawód, poglądy oraz sposób spędzania wolnego
czasu. Łączy jedno – obaj są wolontariuszami SZLACHETNEJ PACZKI.
Życie jest jedno
Trzy lata temu główną rozrywką Pawła były mecze i spędzanie czasu z kumplami. Całymi dniami
przesiadywali na przystanku, pili piwo i rozmawiali o kolejnych rozgrywkach. Paweł jako najstarszy
wśród swoich kolegów, czuł się ich szefem. To on decydował, kiedy będą podnosić ciężary, a na kiedy
zaplanują kolejną bójkę. Ta pozycja dostarczała mu sensu w życiu, dzięki niej był silny i niezwyciężony.
Tak było do pewnego wydarzenia, które zmieniło jego życie.
Podczas jednego z meczów Paweł poznał Kingę. Podszedł do niej, zaczął rozmowę, a tym samym
- ważną znajomość. Paweł dobrze pamięta, jak dziewczyna namówiła go do odwiedzin u swoich znajomych, którzy okazali się małżeństwem z szóstką dzieci. Ledwo wiązali koniec z końcem. Kinga poznała
ich dzięki SZLACHETNEJ PACZCE.
Mówią na mnie „dziwak”
Kinga zaprzyjaźniła się z tą rodziną i odwiedzała ją regularnie. Paweł pomógł im wyremontować
dom, razem z ojcem rodziny zaczął szukać pracy. Dzięki Pawłowi mężczyzna pracuje jako kierowca.
Dzisiaj Paweł jest trenerem drużyny piłkarskiej w osiedlowym klubie i buduje dom dla własnej
rodziny. Nie przesiaduje już z kumplami na przystankach, został wolontariuszem SZLACHETNEJ
PACZKI. Za rok chce być liderem Paczki, bo jak mówi: Każdy z nas ma tyko jedno życie, a ja nie chcę
go „spieprzyć”. Chcę też, żeby każdemu żyło się lepiej, dlatego pomagam. Kumple czasem nazywają
mnie dziwakiem, ale już nad nimi pracuję – śmieje się Paweł.
Siła pasożyta i otwarte niebo
Kamil, jak tylko usłyszał o SZLACHETNEJ PACZCE, postanowił włączyć się w projekt. Bo mama
zawsze chciała, żebym był dobrym człowiekiem. Wcześniej chciałem pomagać tylko dla niej, teraz robię
to też dla siebie – mówi chłopak.
Co najbardziej zapamiętał z ostatniej edycji Paczki? Chyba kobietę, która dostała od nas farby i inne
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akcesoria plastyczne. Ma duży talent, próbuje sprzedawać swoje obrazy. Kiedy ostatnio ją odwiedziłem,
powiedziała, że niebo stoi przed nami otworem, bo daliśmy jej szczęście, na które już dawno straciła
nadzieję – mówi Kamil i dodaje ze śmiechem, że czasem czuje się pasożytem, bo swoją siłę buduje na
szczęściu innych.
Zgłoś się do służby
Wolontariusz Paczki, czyli „Super
W”, dociera do prawdziwej biedy, wchodzi tam, gdzie inni są obojętni albo boją
się wejść. Wolontariusze sami odnajdują potrzebujących w swoich miastach
i podejmują decyzje o włączeniu rodzin
do projektu.
„Super W” to kluczowa postać
w SZLACHETNEJ PACZCE   – przekracza swoje granice, by wejść w świat
biedy i pomaga tym, którzy stracili już
nadzieję na lepsze życie- czują się bezradni, opuszczeni i nieważni.
Wolontariat w Paczce jest powołaniem do służby dla innych ludzi, do przekraczania siebie dla
innych, żeby zmienić świat – mówi ksiądz Jacek „Wiosna” Stryczek.
Paczka jednoczy naprawdę
Tylko w 2013 roku SZLACHETNA PACZKA dotarła do 17 684 rodzin w potrzebie – osób starszych, samotnych, rodzin dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością, samotnych rodziców i rodzin
wielodzietnych. W XIII edycji Paczka zjednoczyła ponad pół miliona osób – potrzebujących, wolontariuszy, darczyńców przygotowujących pomoc i dobroczyńców finansujących organizację projektu, a to
już ponad 1,5% Polaków.

Pielgrzymka do Częstochowy i okolic
W dniach 2 - 4.09.2014 roku z naszej parafii
wyruszyła autokarowa pielgrzymka do Częstochowy i okolic, zorganizowana przez niezastąpioną panią Krystynę Mandziak. Przewodnictwo modlitewne i opiekę duchową pielgrzymki
sprawował nasz proboszcz, ks. kanonik Andrzej
Magdziarz. Trasę przejazdu na Jasną Górę, w strugach ulewnego deszczu, pokonywaliśmy w duchu
modlitwy i śpiewów. Spotkanie z Jasnogórską
Panią, podczas Mszy św. sprawowanej przez księdza Andrzeja w kaplicy Cudownego Obrazu, było
ogromnym przeżyciem dla wszystkich pielgrzymów. Zabierając w sercach miłość do Najświętszej
Panienki, w duchowym oczekiwaniu powrotu na
apel jasnogórski, ruszyliśmy realizować kolejny
punkt bogatego programu zwiedzania – Park
Miniatur Sakralnych w Złotej Górze. Mogliśmy
na chwilę przenieść się w miejsca odwiedzane
w minionych pielgrzymkach, ale i odkryć te nowe,
jeszcze dla nas nieznane. Nad całym zespołem
parkowym rozpościerał swe ręce Jan Paweł II jako
14-metrowa statua, według mnie stanowiąca zbyt
duży kontrast z miniaturowymi obiektami sakral-

W tym roku rejon SZLACHETNEJ PACZKI powstał także w Kicinie!
Dołącz do Drużyny SZLACHETNEJ PACZKI!
Zgłoś się na: www.superw.pl
Czekamy na Ciebie do 20 października.
Hanna Dobierska

Wspólnota młodzieżowa w Kicinie
Masz znajomych, którzy w swojej parafii z paczką przyjaciół, spotykają się i robią niesamowite rzeczy? Myślisz sobie „świetna sprawa” i żałujesz, że w Kicinie tak nie jest? Już nie musisz! Od listopada
w naszej parafii rusza WSPÓLNOTA MŁODZIEŻOWA! Zapraszamy młodzież gimnazjalną i starszą!
Chcesz miło spędzić czas z ludźmi o podobnych poglądach? Pogłębić swoją wiarę i dowiedzieć się
ciekawych rzeczy? Zagrać w karty, zatańczyć „belgijkę”, obejrzeć film? A może wspólnie upiec pizzę?
Wpadnij koniecznie! Szczegóły już niebawem!
W razie jakichkolwiek pytań, pisz: scholakicin@vip.onet.pl
Hanna Dobierska
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nymi. Po krótkim odpoczynku i posiłku w hotelu
Polonia w Częstochowie wyruszyliśmy na Jasną
Górę, by uczestniczyć w apelu jasnogórskim. Tego
wieczoru zgromadzeni u Jej stóp pielgrzymi kierowali swe modlitwy do Najświętszej Pani – najlepszej Matki i Opiekunki – szczególnie w intencji
dzieci i młodzieży. Matka Boża jest zawsze przy
Październik 2014

nas, otaczając swą opieką, a jednak odczuwamy
ogromne pragnienie przybywania przed Jej obraz
i tam oddawania wszelkich spraw oraz dzięko-

wania za niezliczone łaski. Perspektywa wyjazdu
następnego dnia w dalszą drogę zaraz po śniadaniu
zmotywowała kilkoro braci i sióstr do krótkiego
nocnego odpoczynku i wyruszenia o godz. 5.30 na
odsłonięcie obrazu. Był to dla mnie czas szczególnego osobistego z Nią spotkania.
Drugi dzień pielgrzymowania rozpoczęliśmy
od zwiedzania „Polskiej
Jerozolimy”,
czyli bazyliki Grobu
Bożego w Miechowie.
Pielgrzymka
do Ziemi Świętej
komesa Jaksa herbu
Gryf i powrót z kilkoma braćmi zakonu
Stróżów Grobu Chrystusowego w Jerozolimie, dała początek
powstaniu w 1163 r.
kościoła i klasztoru
w Miechowie. Miechowscy zakonnicy
nazywani byli Bożogrobowcami. Replikę
Grobu Pańskiego nawiedzają pielgrzymki z różnych zakątków Polski. W 1996 r. papież Jan Paweł
II podniósł kościół w Miechowie do godności
bazyliki mniejszej. Z tym miejscem wiążemy
też genezę tradycji urządzania grobów Pańskich
w naszych kościołach oraz drogi krzyżowej w plenerze. W kaplicy Całunu Turyńskiego mieliśmy
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również sposobność dogłębnego poznania chronologii badań nad świętym płótnem okrywającym
umęczone ciało Pana Jezusa.
Kraków Mogiła był kolejnym przystankiem
podczas naszej trasy. Zostaliśmy oprowadzeni
przez brata zakonnego – cystersa po zespole opactwa cystersów i wprowadzeni do sanktuarium
Krzyża Świętego. Uczestnictwo we Mszy św.
sprawowanej przez ks. Andrzeja w kaplicy Krzyża
oraz wspólnotowe odmówienie litanii do Cudownego Pana Jezusa było czasem przedstawienia
Panu intencji, z którymi pielgrzymujemy.
W słoneczne popołudnie wyruszyliśmy
w dalszą drogę na krakowską Skałkę. Miejsce
to mocno zespoliło się z historią
narodu i obrosło
licznymi
legendami. W romańskiej świątyni pod
wezwaniem św.
Michała Archanioła krakowski
biskup Stanisław
poniósł z rąk
króla Bolesława
Śmiałego męczeńską śmierć, gdyż
odważnie bronił
małżeństwa i godności kobiety. Wielowiekowa tradycja procesji
ku czci św. Stanisława, rokrocznie w maju podążająca z królewskiego Wawelu na Skałkę trwa po
dzień dzisiejszy. W 2008 r. rozpoczęto na klasztornym dziedzińcu budowę Ołtarza Trzech Tysiącleci. Zwiedziliśmy znajdującą się pod kościołem
kryptę zasłużonych Polaków.
Ostatni dzień pielgrzymki rozpoczęliśmy
od nawiedzenia sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie. Wstąpiliśmy też do jej rodzinnego domu. Miejscowy przewodnik przybliżył
nam żywot błogosławionej i opowiedział historię
kościoła. Cierpienie bł. Karoliny jest przykładem
heroicznej walki o zachowanie czystości i godności człowieka. Sanktuarium to miejsce licznych pielgrzymek. Uznane za Światowe Centrum
Ruchu Czystych Serc odwiedzane jest przez katolicką młodzież z całego świata. Milczenie i modlitwy za zmarłych towarzyszyły nam podczas zwiedzania wymownego pomnika Ofiar Wypadków
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Komunikacyjnych i Przemocy. Przy tamtejszym
kościele odbywają się również warsztaty dla osób
pragnących odzyskać równowagę duchową po
stracie najbliższych.
Przyjazd do sanktuarium Matki Bożej w Odporyszowie koło Tarnowa przywołał we mnie wspomnienia z lat młodzieńczych, kiedy to odbywałam
tam rekolekcje oazowe III stopnia. Kościół wybudowano na miejscu pierwszego z trzech objawień
Matki Najświętszej, gdzie w 1572 r. na dębowym
krzyżu pokazała się Maryja w podobiźnie odporyszowskiego obrazu. Fragment tego krzyża znajduje się do dzisiaj z tyłu wielkiego ołtarza. Matka
Boża Odporyszowska od ponad 400 lat obdarza
wiernych niezliczonymi łaskami. Rozmodlenie całej naszej
wspólnoty
podczas
rozważań stacji drogi
krzyżowej, prowadzonych przez naszego
proboszcza
napełniało serca pokojem
i modlitewnym wyciszeniem.
Nieco
odmiennym
przystankiem
naszej trasy była wieś
Zalipie na Powiślu
Dąbrowskim, słynąca
z malowanych domów. Odwiedziliśmy „dom
malarek” i kościół.   Ludowy zwyczaj malowania wnętrz, jak i domów z zewnątrz przetrwał do
dnia dzisiejszego, co mogliśmy podziwiać z okien
autokaru.
Jadąc trasą w kierunku Kielc dotarliśmy do
Pacanowa. Wielu z nas miejscowość ta kojarzy się z „Księgami przygód Koziołka Matołka”
napisanymi przez Kornela Makuszyńskiego. Rzeczywiście, wszechobecny koziołek pozdrawiał
nas z powitalnej tablicy, jego wizerunek spotkać
można było na płotach, w parku, w sklepach
z pamiątkami.
Dla nas jednak najważniejszym miejscem było
sanktuarium Pana Jezusa Konającego. Centralne
jego miejsce zajmuje krucyfiks, co odróżnia ten
kościół od innych zwiedzanych przez nas wcześniej – zwykle w głównym ołtarzu umieszczone
są obrazy związane z Matką Bożą. W świetle czytanej nam przez panią Krysię Mandziak historii
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powstania kościoła, w mojej pamięci wyryły się
przytaczane słowa ówczesnego biskupa krakowskiego, tak bardzo adekwatne również do przeżyć
współczesnego człowieka: (…) Krzyż – dotknięcie odwieczną miłością najboleśniejszych ran
ziemskiej egzystencji człowieka… Ujęty w tych
słowach ogrom Bożego miłosierdzia nadaje sens
naszym cierpieniom i wskazuje drogę ofiary dla
uświęcenia bliźnich, których Pan stawia na naszej
ziemskiej drodze ku wieczności. 14 listopada 2008
r. papież Benedykt XVI nadał temu kościołowi
tytuł bazyliki mniejszej. Jest to czwarta bazylika

mniejsza w diecezji kieleckiej – po kieleckiej katedrze oraz świątyniach w Miechowie i Wiślicy.
Nieuchronnie zbliżał się czas powrotu do
naszych domów. Atmosfera wzajemnej życzliwości w powstałej na czas pielgrzymki wspólnocie i duch modlitwy sprawiły, że trudno było się
rozstawać. Umocnieni duchowo powróciliśmy do
miejsc oraz osób, które Stwórca i Zbawca przeznaczył nam, byśmy świadczyli o Jego bezgranicznej
miłości.
Magdalena Orczyńska

Kobieta wiejska – stereotyp a rzeczywistość
Kobieta – dojrzały płciowo żeński osobnik z rodzaju „Homo”. Od mężczyzny odróżnia
ją ilość chromosomów w genotypie (kobieta ma 2 chromosomy X, mężczyzna – chromosom
X i Y), budowa anatomiczna, predyspozycje psychologiczne. Takie informacje można znaleźć
w Wikipedii pod hasłem „kobieta”. Jeżeli w tę internetową encyklopedię wpiszemy hasło „kobieta wiejska”,
otrzymamy wynik wyszukiwania – zero. Czyżby kobieta wiejska nie istniała? To, że nie znajdziemy nigdzie
definicji „kobiety wiejskiej”, absolutnie nie uprawnia nas do wyciągnięcia takiego wniosku. W Internecie
znajdziemy dziesiątki, jeśli nie setki, artykułów, opracowań, diagnoz, analiz sytuacji kobiet w rolnictwie i na
obszarze wiejskim. Kobieta wiejska istnieje(!), a 15 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień
Kobiet Wiejskich, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2007
roku.
Z tej okazji spróbuję odpowiedzieć na pytanie, jaka jest współczesna kobieta wiejska. Czy tkwiące
w wielu z nas uproszczone przeświadczenie, kojarzące kobietę wiejską z gromadką dzieci, dojeniem krów
i pracą w polu ma przełożenie na dzisiejszą rzeczywistość?
Przeobrażenia społeczno-gospodarcze występujące w ostatnim czasie w naszym kraju sprawiły, że dzisiejsza wieś nie jest jednorodna. Z jednej strony mamy odpływ młodych ludzi do miasta, gdzie widzą oni dla
siebie większe szanse na rozwój zawodowy, a z drugiej strony można zauważyć napływ ludności z miasta
- tzn. tych osób, które pracują w ośrodkach miejskich, a wieś jest dla nich po prostu miejscem zamieszkania. Kobiety mieszkające na wsi możemy zatem podzielić na dwie grupy: do pierwszej z nich będą należeć
„rdzenne” mieszkanki, których rodzice pochodzą ze wsi i które przejęły po nich prowadzenie gospodarstw
rolnych, natomiast druga grupa to mieszkanki „napływowe”, które nie trudnią się pracą w rolnictwie.
Zmiany społeczno-ekonomiczne przyczyniły się do zmian w obrębie struktur rodzin wiejskich i wpłynęły
między innymi na zmianę tradycyjnej roli kobiety w rodzinie, utożsamianej do tej pory głównie z wychowywaniem dzieci i prowadzeniem gospodarstwa domowego. Przede wszystkim, wiejskie rodziny nie są już tak
liczne jak przed laty. Sprawowanie funkcji rodzicielskich zmieniło się także w wymiarze jakościowym. Stosunek do dzieci współczesnej kobiety wiejskiej (zapewnienie im lepszych warunków do edukacji i rozwoju
osobistego) wymusił nowe zadania. Rodzice, a przede wszystkim matki, inwestują w wykształcenie swoich
pociech i w miarę możliwości organizują im zajęcia dodatkowe oraz wypoczynek poza miejscem zamieszkania. Zauważalne jest mniejsze zaangażowanie dzieci w prace gospodarskie.
W związku z coraz mniejszą rentownością tradycyjnych gospodarstw małoobszarowych można zaobserwować tendencje do częściowego lub całkowitego odchodzenia mężczyzn do zawodów pozarolniczych.
Trend ten w dużo mniejszym stopniu dotyczy kobiet, którym z natury przypisana jest rola strażnika domowego ogniska. Chociaż w tradycyjnych rodzinach chłopskich kierowanie gospodarstwem spoczywało na barkach mężczyzny, to w ostatnich dziesięcioleciach te podziały ról społecznych straciły na znaczeniu. Obecnie
coraz częściej gospodarstwo rolne jest traktowane jako alternatywne źródło dochodów w stosunku do zajęć
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pozarolniczych, a obowiązki aktywnych zawodowo mężczyzn przejmują kobiety i praca w gospodarstwie
oraz na roli w znacznym stopniu obciąża kobietę. W ten sposób to mężczyźni pełnią funkcję siły uzupełniającej w gospodarstwie rolnym, kierowanym praktycznie przez kobietę. Z badań ankietowych przeprowadzonych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wynika, że tego typu sytuacja dotyka
co piąte gospodarstwo w naszym kraju. Niemniej jednak kobiety wiejskie w coraz większym stopniu dążą
do podjęcia pracy poza rolnictwem, marzą o zakładaniu własnych firm, organizacji pożytku publicznego, czy
chociażby o modernizacji swoich gospodarstw. Mimo, iż kwalifikacje zawodowe kobiet zamieszkujących
obszary wiejskie w niczym nie ustępują tym, które posiadają kobiety z miasta, to przy próbach podjęcia
pracy stają one przed takimi problemami, jak: elastyczność czasu pracy, odległość od miejsca zatrudnienia
oraz dostępność do infrastruktury społecznej (opieka nad osobami starszymi i dziećmi). Wszelkie udogodnienia w tym zakresie pozwoliłyby zapewne na zwiększenie przedsiębiorczości kobiet wiejskich oraz ich
udziału w rynku pracy.
Kobiety, a zwłaszcza kobiety wiejskie, cierpią na deficyt czasu przeznaczonego na odpoczynek, rozrywkę czy inne czynności związane z rozwojem osobistym. Wszelkie formy spędzania wolnego czasu są
realizowane na marginesie czynności zawodowych i opiekuńczych. Kultura spędzania wolnego czasu, zainteresowania, cele i priorytety kobiet wiejskich w znacznym stopniu są związane z modelem życia rodzinnego,
który narzuca im pewne role oraz wyznacza margines swobody i czas przeznaczony na realizację własnych
zamierzeń. Preferencje kobiet wiejskich w zakresie spędzania wolnego czasu z biegiem lat uległy pewnym modyfikacjom. Dawniej do podstawowych rozrywek kobiet na wsi należały: praca w przydomowym
ogródku, robótki ręczne, spotkania z sąsiadkami, oglądanie telewizji, słuchanie radia, czy przesiadywanie na
ławce przed domem. Współczesna kobieta wiejska wybiera teraz częściej wyjazdy do miasta na zakupy, spotkania ze znajomymi, czytanie kolorowych czasopism i książek, kino, teatr, spacery, czy jazdę na rowerze.
W ramach badania przeprowadzonego w 2011 r. na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zadano kobietom mieszkającym na wsi pytanie, czy – gdyby nieoczekiwanie wygrały w Lotto lub otrzymały bardzo duży spadek – przeniosłyby się do miasta. Odpowiedzi twierdzącej na to pytanie udzieliło
niespełna 20% kobiet. Pozostałe respondentki deklarowały, że nie chciałyby zmieniać miejsca zamieszkania,
ewentualnie zmieniłyby jedynie miejscowość, ale nadal chciałyby mieszkać na obszarze wiejskim. Można
zatem przypuszczać, że większość mieszkanek wsi jest zadowolona z życia na wsi. Jak pokazują badania,
kobietom zależy na kontakcie z naturą, poczuciu bezpieczeństwa, czy możliwości wypoczynku na świeżym
powietrzu. Takie warunki daje im mieszkanie na wsi. Są najwyraźniej gotowe znosić szereg niedogodności
związanych z życiem na obszarach wiejskich, aby mieć zapewnione wymienione warunki. Niedogodności
i problemy, z którymi borykają się mieszkanki wsi (m.in. gorszy niż w mieście dostęp do sieci kultury i rozrywek, mniejsze możliwości podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia oraz korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych) okazują się jednak na tyle łatwe do zniesienia/przezwyciężenia, że kobiety wiejskie
nie wyjeżdżają, lecz starają się przystosować do życia w swym miejscu zamieszkania.
Jest jeszcze jeden powód, drogie Czytelniczki (i Czytelnicy), aby nie wyjeżdżać do miasta - małżeństwo
jest na obszarach wiejskich stabilniejszą instytucją niż w miastach, w których od wielu lat więcej małżeństw
jest rozwiązywanych niż zawieranych. Różnica między małżeństwami zawartymi a rozwiązanymi przybiera
tu wartości ujemne (w 2010 roku wynosiła ona -21 285). Na obszarach wiejskich, tradycyjnie utrzymuje
się sytuacja odwrotna - więcej jest małżeństw zawieranych niż rozwiązywanych (w 2010 roku nadwyżka ta
wyniosła 28 073).
Dorota Stawicka
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1. Joanna Radziewicz, Współczesna kobieta wiejska (w:) Rolniczy Magazyn Elektroniczny, Centralna Biblioteka Rolnicza, styczeń – luty, nr 53.
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2. Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich: specyfika, standardy, parytety i oczekiwania. Oprac. na zlecenie
MRiRW przyg. przez: Konsorcjum badawcze Focus Group Albert Terelak i Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Sp. z o.o.
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12.00
18.00

1) w intencji ks. kan. Remigiusza Pieprzyka –
    w dniu imienin
2) † Eugeniusz Merda – do II Róży
       Różańcowej
pierwszy czwartek miesiąca
Msza św. zbiorowa
1) w intencji rodziców Krzysia: Barbary
     i Marcina oraz jego rodzeństwa: Uli,
    Adama i Wojtka – od mieszkańców
    Janikowa
2) † Zofia Misiorna
3) † Teresa Kapuścińska
4) † Marianna Konieczna – od Ave
5) † Grzegorz Mocny – od mieszkańców  
       Klin
pierwszy piątek miesiąca
dziękczynna – w 15 r. ślubu
† Franciszka, Teresa, Władysław, Edward
dziękczynna – w 18 r. urodzin Marty

† Stanisław Mocny – w 19 r. śmierci

14.10.
  8.00

† Jan Gaca

15.10.
18.00

w intencji nauczycieli i pracowników szkół

16.10.
18.00

† Andrzej Zwiernik

19.10.
  8.00
10.00
12.00
14.00
18.00
20.10.
18.00
21.10.
  8.00

za parafian
† Stanisław – w 2 r. śmierci
† Wiesław Rembowski
† Michał Nowak

za żyjących i zmarłych członków Wspólnoty
Żywego Różańca w naszej parafii

† Edward Głowacz

17.10.
16.00
18.00
   
18.10.
18.00

pierwsza sobota miesiąca
wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi
Msza św. ślubna
† Gertruda, Tadeusz, zmarli z rodzin
   Gałężewskich, Piotrowskich i Robaków

† Władysław Mieszczanowicz, Stasis
Černiauskas, Aldona Černiauskiene

13.10.
18.00

22.10.
18.00
  

23.10.
18.00
24.10.
18.00
25.10.
14.00
15.30
18.00

† Krystyna Czapla

26.10.
  8.00
10.00

† Kazimiera Zielińska – od dyrekcji,
nauczycieli, pracowników obsługi
i uczniów
† Edward Zgrabczyński i Sylwester
   Frankiewicz

12.00

Msza św. chrzcielna
† Ryszard, Maria i zmarli z rodziny
† Zdzisław, Stanisława, Władysław
   i Franciszek Stafeccy
za zmarłych rodziców, teściów i zmarłych
z rodzin Wolniewiczów i Begierów
† Ryszard Pawlak
w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i naszej
parafii

Październik 2014

w intencji młodzieży bierzmowanej
w 45 r. małżeństwa – z podziękowaniem za
otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny
† Edward Błażejewski – w 4 r. śmierci
† Teresa, Maria, Ludwik, Helena,
   Franciszka, Władysław
w intencji misji
Msza św. chrzcielna
† Hubert Majchrzak
† Maria, Irena, Stanisław, Stefania,
   Władysław
† Marian Rzepka
† Czesław, zmarli z rodzin Abramczyków
   i Heńczków
† Agnieszka, Józef, Stanisława, Marek,
   Józef
† Stanisław Reszela
w 50 r. ślubu Zofii i Jerzego
w 50 r. ślubu Stanisławy i Kazimierza
† Stanisława Widerska

18.00

† Maria Błażejewska
† Katarzyna, Tomasz i Stanisław, zmarli
   z rodziny Lewandowskich
† Helena, Leon Nowak, Wincenty i Halina
   Owoccy
† Ewa Mazur – od Akcji Katolickiej

27.10.
18.00

† Henryka, Ludwik, Krystyna

28.10.
  8.00

za parafian

29.10.
18.00

† Leszek Klarzyński

30.10.
18.00

† Edmund Kaczmarek – z okazji imienin

31.10.
18.00

† Jan – w 13 r. śmierci, Józef, Maria
  Krugiołka, Władysław, Franciszka,
  Henryk Gajewscy

oprac. RS
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Z życia parafii

Zagadki Naszego Patrona

ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE PAŹDZIERNIK 2014
Nabożeństwa różańcowe:
– w kicińskim kościele: z udziałem dzieci od
poniedziałku do piątku o godz. 17.00 (dziesiątka
różańca św.); z udziałem młodzieży i dorosłych –
od poniedziałku do soboty o godz. 18.30, a więc po
Mszy św.,
we wtorki – o 8.30, natomiast w niedziele wspólny
różaniec o 17.00,
– w Janikowie w świetlicy o 19.00.
02.10. pierwszy czwartek miesiąca
po Mszy św. kwadrans modlitwy przed
Najśw. Sakramentem w intencji uświęcenia
kapłanów
03.10. 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
04.10. pierwsza sobota miesiąca
nabożeństwo wynagradzające
Niepokalanemu Sercu Maryi:
8.00 – spowiedź
8.30 – różaniec
9.00 – Eucharystia
05.10. (niedziela) zebranie członków Wspólnoty
Żywego Różańca po Mszy św. o 8.00
18.00 – Msza św. ze szczególnym
udziałem rodziców dzieci z klas II szkoły
podstawowej
07.10. (wtorek) wspomnienie NMP Różańcowej
17.00 – katecheza parafialna dla
dzieci z klas V
18.00 – Eucharystia ze szczególnym
udziałem członków Wspólnoty
Żywego Różańca
09.10. (czwartek) adoracja Najśw. Sakramentu
w godz. 17.00-18.00 i po Mszy św. –
do 20.00
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Życzymy dobrej zabawy !

12.10. (niedziela) Dzień Papieski
po Mszach św. czynna biblioteka
parafialna
18.00 – Eucharystia ze szczególnym
udziałem świadków kandydatów do
bierzmowania. Po Mszy św. katecheza dla
świadków.
13.10. (poniedziałek) 21.00 – różaniec fatimski
14.10. (wtorek) Dzień Edukacji Narodowej
15.10. (środa) 18.00 – Msza św. ze szczególnym
udziałem nauczycieli. Po Mszy św. i

różańcu spotkanie przy kawie w domu
parafialnym.
zebranie Akcji Katolickiej po Mszy św.
i różańcu
16.10. (czwartek) rocznica wyboru kard. Wojtyły
na papieża
17.10. (piątek) 16.00 – MSZA ŚW.
POŁĄCZONA Z UDZIELENIEM
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
18.10. (sobota) święto św. Łukasza Ewangelisty
9.00 – prace porządkowe na cmentarzu
i wzgórzu kościelnym
19.10. (niedziela) Światowy Dzień Misyjny
początek Tygodnia Misyjnego
19.00 – koncert jesienny
21.10.  (wtorek) 18.00 – katecheza parafialna
dla dzieci z klas VI
24.10. (piątek) 19.00 – katecheza dla młodzieży
z klas II gimnazjum
25.10. (sobota) 9.00 – prace porządkowe na
cmentarzu i wzgórzu kościelnym
27.10. (poniedziałek) 19.00 – zebranie
Parafialnego Zespołu Liturgicznego
28.10. (wtorek) święto Świętych Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza
30.10. (czwartek) spowiedź od 9.00 do 10.00
i od 19.30 do 20.30
ks. Andrzej Magdziarz
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Obiektywnie
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1-3. Noc Kościołów Drewnianych 06.09;
4-8. Festyn jesienny 21.09.
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