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1 Jan Paweł II, Anioł Pański, 1 IX 2013; 2 www.ekai.pl: Dzień Wszystkich Świętych; fot.: 1 listopada, procesja na cmentarzu             
w Kicinie.

Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła, 
obejmującej świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi.
Wśród tych trzech stanów Kościoła dokonuje się, poprzez modlitwę, pamięć czy ofiarę, ciągła 
wymiana dóbr duchowych. W tej łączności – komunii, wyraża się świętych obcowanie.2

Każdy chrześcijanin
powołany jest do świętości...1

 Kościół otwarty? Na co i na kogo? s. 3
 Święci w cieniu tabernakulum s. 5
 Dlaczego celebrujemy niepodległość? s. 11
 Nade wszystko miłość  s. 15
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Słowo księdza proboszcza
Kościół otwarty? Na co i na kogo?

Kontynuujemy naszą refleksję związaną 
z patrzeniem na Kościół i naszą w nim obecność. 

Zacznijmy od odpowiedzi na postawione 
w tytule pytania. Poczynając od pierwszego: 
„Kościół otwarty?” Oczywiście, że tak, jak najbar-
dziej tak. Nie ma na świecie żadnej instytucji tak 
otwartej, jak Kościół Rzymskokatolicki. Jest na 
wszystkich kontynentach, chyba w każdym pań-
stwie świata, w każdej cywilizacji, wśród wszyst-
kich ras, akceptuje odrębność językową, kultu-
rową, mentalną ludów do 
niego należących. Troszczy 
się o całego człowieka, nie 
tylko o jego byt materialny, 
ale także o jego moralność, 
a nade wszystko o jego 
życie wieczne. Każda 
świecka instytucja, podej-
mując działania na rzecz 
człowieka, interesuje się 
tylko jakimś wycinkiem 
jego egzystencji. Nato-
miast Kościół przychodzi 
z pomocą osobie ludzkiej 
w każdym wymiarze życia. 
Kościołowi, jak żadnej 
innej instytucji, bliskie są 
tematy małżeństwa, rodziny, ojcostwa, macierzyń-
stwa, cielesności, duchowości, dostatku material-
nego, wykształcenia, zdrowia fizycznego, moral-
ności, polityki, ustroju społecznego, ekologii, 
rozwoju nauki, techniki, sztuki, kultury, sportu, 
turystyki, patriotyzmu, itp., itd. Proszę mi poka-
zać taką instytucję, która zajmując się poszczegól-
nymi ludźmi, tak „szeroko” pojmuje osobę ludzką 
i widzi ją nie tylko w perspektywie doczesności, 
ale także i wieczności. Jak wielkim problemem na 
małym kontynencie europejskim jest budowa jed-
ności, choćby w ramach samej Unii Europejskiej! 
Kościół jest tak różnorodny, tak wielokulturowy, 
tak pluralistyczny, że można się od niego uczyć 
otwartości.  

Na co i na kogo Kościół ma być otwarty? Na 
słowo Boże, na natchnienia Ducha Świętego i na 
znaki czasu. Człowiek i świat bez Boga mają 
zawsze tendencję skupiania się na sobie, czyli 
z reguły przyjmowania kierunku „w dół”. To nie 
jest dobra droga, by nią podążać. Wspólnota wie-
rzących w Chrystusa zajmuje się „podnoszeniem” 
- w szerokim rozumieniu tego słowa - a więc ma 
ukierunkowanie „ku górze”. Nie zajmuje się przy-

słowiowym poklepywaniem po plecach i bezide-
owym mówieniem „ok.”, „jest dobrze”, „nie przej-
muj się”, czy „nie przesadzajmy”. Proponowana 
Kościołowi otwartość na ten świat i zachodzące 
w nim procesy, w rzeczywistości zawiera życze-
nie, a nawet żądanie, by Kościół odszedł od swo-
jej nauki i głoszonych zasad oraz wartości. Ma się 
stać tubą tego świata, a nie głosem Pana. Wsłu-
chiwanie się w nauczanie Pana Boga jest pierw-
szorzędną powinnością Kościoła, zgodnie z tym, 
co powiedział św. Piotr: Trzeba bardziej słuchać 

Boga niż ludzi (Dz 5, 29). Rozmaite problemy, 
nawet te najtrudniejsze - małżeńskie, rodzinne, 
społeczne i wszelkie inne - Kościół pragnie roz-
wiązywać wedle woli Bożej, a nie oczekiwań tego 
świata. Ilekroć rozmawiam z ludźmi, którzy utra-
cili wiarę, zawsze daje o sobie znać brak odniesie-
nia ich systemu wartości do Pana Boga, przy jed-
noczesnej skłonności do bezkrytycznego przyjmo-
wania i uzasadniania wszystkiego opinią ludzką, 
„bo ludzie tak mówią/piszą/sądzą”. Kościół Chry-
stusowy jest otwarty na ludzi, na ich słabości, pro-
blemy. Daje  im przecież rozwiązania uniwersalne 
wypływające z Ewangelii.

I na końcu: co jest przyczyną sprawczą trud-
ności w odnajdywaniu się w Kościele? Przede 
wszystkim osobisty grzech danej osoby! Czasami 
mogą to być także grzechy środowiska rodzinnego, 
z którego się pochodzi - na przykład brak praktyk 
religijnych, uwikłanie w antykatolickie ideolo-
gie, komunistyczna bądź esbecka przeszłość. Gdy 
ktoś mówi, że czegoś nie akceptuje w naucza-
niu Kościoła, to ostatecznie za tym nie stoi jego 
wykształcenie, wiedza, grzechy kapłanów czy 
biskupów, ale częstokroć jego obecne, bądź prze-

Na początku listopada jak w żadnym innym miesiącu nasze myśli bardzo mocno wybiegają ku życiu 
wiecznemu. Najpierw radosna uroczystość Wszystkich Świętych, czyli niebo, a zaraz po niej Dzień 
Zaduszny, czyli wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych oczyszczających się w czyśćcu. Tak dla 
nas wierzących rozpoczyna się jedenasty miesiąc w roku. Patrząc na otaczający nas świat przyrody 
dostrzegamy jego przemijanie, procesy rozwoju, dojrzewania, ale i obumierania aż po samą śmierć. 
I ta obserwacja prowadzi nas ku głębszym myślom, ku wieczności. My nosimy w sobie pragnienie 
nie śmierci, ale życia. Stąd śmierć postrzegamy jako otwierające nowe życie. Św. Paweł napisał w 
drugim swoim Liście do Koryntian Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego 
zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w 
niebie. (2 Kor 5, 1) Zatem początek listopada to egzamin z naszej nadziei, naszego wznoszenia się już 
teraz ku życiu wiecznemu. 

W tymże numerze „Naszego Patrona” znajdujemy artykuł o młodziutkiej polskiej męczennicy 
błogosławionej Karolinie Kózkównie, której 100. rocznica śmierci przypada 18 listopada. Pośród 
innych artykułów znajdziemy także wiele cennych informacji na temat szacunku i czci oddawanej 
relikwiom świętych. Dowiadujemy się, że przebywając przy ciałach osób uznanych za świętych lub 
błogosławionych, całując ich szczątki doczesne, obcujemy już z Kościołem zbawionych. To nadzieja, że 
my także będziemy kiedyś częścią tego Kościoła, po naszej śmierci. 

Przywołujemy w pamięci człowieka, którego symboliczny pogrzeb 70 lat po jego śmierci miał 
niedawno miejsce na naszym kicińskim cmentarzu. W artykule „Oddał życie za Polskę” poznajemy 
postać Rajmunda Terczewskiego, zamordowanego i spalonego przez Niemców. Na grobie żony zmarłego 
znalazła się pamiątkowa tablica z imieniem jej bohaterskiego męża.

Kontynuujemy cykl artykułów tematycznie związanych z przygotowaniem do sakramentu chrztu 
świętego. Tym razem „Zadania i obowiązki chrzestnych”. W następnym numerze NP podamy terminy 
udzielania tego sakramentu oraz daty katechez do niego przygotowujących w 2015 r. 

Przeżywanie wiary przez kobietę cechuje pewna specyfika, odmienność w porównaniu z mężczyzną. 
O tym w jaki sposób więź z Panem Bogiem przeżywa jedna z Pań znajdziemy w artykule zakończonym 
wierszem - modlitwą kobiety. Czytając tenże artykuł widzę potrzebę podjęcia tematu związanego z 
przeżywaniem wiary przez mężczyznę. Jakoś samoczynnie treść wypowiedzi Autorki wzbudza potrzebę 
napisania „czegoś” na ten sam temat, ale w odniesieniu do mężczyzn. Warto uświadomić sobie te 
specyfiki, ale i odrębności i brać je pod uwagę, gdyż mogłoby to pomóc w pogłębieniu relacji z Bogiem. 

Niejednokrotnie ubolewamy nad Polską, jej stanem, zwłaszcza kultury narodowej. Widzimy 
promocję tego, co jest antykulturą. Błazeństwo i wulgaryzmy zadomowiły się w tym, co nazywa się 
„wyrazem działalności artystycznej”. Jako wspólnota Kościoła jesteśmy uwrażliwieni na wszelkie 
przejawy niszczenia kultury. A temu sprzyja liberalizm, niewiara i ateizm. Kultura chrześcijańska jest 
bardzo płodna. Widzimy chociażby jak świątynie stanowią najcenniejsze obiekty miejscowej i światowej 
kultury. Kościół w Polsce podtrzymywał i nadal podtrzymuje polską kulturę. W niej upatruje przejaw 
zdrowego ducha, bez którego to szkieletów ludy. W artykule „Dlaczego celebrujemy niepodległość?” 
czytamy: Wszyscy nasi przodkowie - uczestnicy tych bolesnych zdarzeń swoim cierpieniem napisali 
testament późniejszym pokoleniom, że wolność to swoboda oddychania narodową kulturą. Dar, którego 
trzeba strzec i nie można już nigdy zaprzepaścić. 

Podejmijmy z uwagą lekturę najnowszego 60. numeru „Naszego Patrona”. Wiele w nim treści 
godnych zastanowienia i refleksji. Prasa katolicka nastawiona jest na wzmacnianie człowieka.

ks. Andrzej Magdziarz

Sobór Watykanski II (1962 r.) otworzył Kościół na świat 
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Zadania i obowiązki rodziców 
chrzestnych 

Kontynuując temat podjęty w poprzed-
nim numerze „Naszego Patrona”, zwią-
zany z sakramentem chrztu świętego, 
a dotyczący godności rodziców chrzest-
nych, przejdziemy z kolei do omówie-
nia roli rodziców chrzestnych, ich zadań 
i obowiązków wobec ochrzczonego, 
a także wobec wspólnoty Kościoła. Dla 
osoby wierzącej zostanie matką chrzestną 
lub ojcem chrzestnym to duże wyróżnie-
nie i przywilej, ponieważ do godności 
rodzica chrzestnego mogą być powołane 
tylko osoby o dojrzałej i ugruntowanej 
wierze.

Zadania chrzestnych zaczynają się 
w momencie rozpoczęcia przygoto-
wań do chrztu, a więc od uczestniczenia 

wraz z rodzicami dziecka w parafialnych kate-
chezach chrzcielnych. Jeżeli chrzestny pochodzi 
z innej parafii niż parafia dziecka, wtedy obowią-
zek przygotowania do sakramentu chrztu przyj-
muje parafia miejsca zamieszkania kandydata na 
rodzica chrzestnego. Obowiązkiem chrzestnych 
jest dostarczenie przed chrztem zaświadczenia 
wystawionego przez proboszcza swojej parafii, 
w którym stwierdza się o dopuszczeniu do god-
ności matki lub ojca chrzestnego. Dokument ten 
zaświadcza, że jest to osoba wierząca, praktyku-
jąca i odpowiedzialna, zdolna pełnić rolę rodzica 
chrzestnego zgodnie z wymogami prawa kano-
nicznego.

Przyszli rodzice chrzestni w dbałości o dobre 
przygotowanie duchowe powinni pamiętać 
o pojednaniu się z Bogiem w sakramencie pokuty, 
aby będąc w stanie łaski uświęcającej, przyjąć 
Komunię Świętą w intencji ochrzczonego. Rodzice 
chrzestni powinni w czasie obrzędu chrztu świę-
tego przystąpić do Komunii Świętej, podobnie jak 
rodzice naturalni (o ile żyją w związku sakramen-
talnym).

Również przed chrztem zadaniem matki 
chrzestnej jest przygotowanie białej szaty, którą 
nakłada się ochrzczonemu podczas obrzędu chrztu 
jako symbol czystości duchowej. Natomiast ojciec 
chrzestny ma obowiązek nabyć świecę, która 
zapalona na chrzcie świętym będzie symbolem 
otrzymanej wiary przez ochrzczonego.

Jednak rola rodziców chrzestnych to nie tylko 
obecność na chrzcie dziecka, obdarowanie go 
prezentami i wzięcie udziału w rodzinnym przy-
jęciu. Funkcja chrzestnego to coś więcej, to pod-
jęcie odpowiedzialności za ochrzczonego, aby 
łaska chrztu rozwijała się w nim i prowadziła 
do wzrostu wiary. Chrzestni mają służyć chrze-

szłe życie w grzechach, z których się jeszcze nie 
oczyścił. Najczęściej tymi grzechami są pycha, 
chciwość, nieczystość, lenistwo… Na pewno braku 
akceptacji Kościoła nie inspiruje Duch Święty, 
pokora, hojność, czystość, miłość... Gdy ze zbior-
nika paliwa nie usunie się nagromadzonych tam 
zanieczyszczeń, to wcześniej czy później powstaną 
poważne komplikacje.

Drodzy Czytelnicy!
Autor Listu do Hebrajczyków napisał: Jezus 

Chrystus - wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. 
Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom, 
dobrze bowiem jest wzmacniać serce łaską, a nie 
pokarmami, które nie przynoszą korzyści tym, co 
się o nie ubiegają (Hbr 13, 8-9). Kościół posiada 
objawioną prawdę Bożą i dlatego jest wspólnotą 
niepowtarzalną, z niczym nieporównywalną i nie-
zgłębioną. Kto się gorliwie modli (zwłaszcza na 
różańcu), kto systematycznie się spowiada, przy-
stępuje do Komunii Świętej, regularnie w niedziele 
i święta uczestniczy w Eucharystii, kto nie czyta 
prasy i literatury antykościelnej, ten będzie miał 
dość sił, by wierzyć i „przejść przez każdą ciemną 
dolinę”. Wsłuchujmy się w słowo Boże, otwie-
rajmy się na działanie łaski Bożej, nabierajmy 
dystansu do poglądów i propozycji ludzi zagubio-
nych, pogłębiajmy formację duchową w grupach 
duszpasterskich, a będziemy przyczyniać się do 
wzrostu świętości Kościoła. 

ks. Andrzej Magdziarz

śniakowi duchowym wsparciem, stanowić wzór 
życia chrześcijańskiego, szczególnie życia sakra-
mentalnego. Obowiązkiem chrzestnych jest także 
wspieranie rodziców naturalnych w katolickim 
wychowaniu dziecka. Chrzestni mają towarzy-
szyć dziecku w jego przygotowaniu do przyję-
cia kolejnych sakramentów świętych. Ważna jest 
ich obecność na uroczystości Pierwszej Komunii 
Świętej, podczas bierzmowania (kiedy najczęściej 
jedno z rodziców chrzestnych pełni rolę świadka), 
na ślubie, czy też podczas święceń kapłańskich 
lub zakonnych. Rodzice chrzestni powinni pamię-
tać o obowiązku nieustannej modlitwy w intencji 
ochrzczonego, modlitwy we wspólnocie Kościoła. 
W sytuacji śmierci rodziców, chrzestni mają obo-
wiązek otoczenia opieką dziecka, szczególnie 
opieką na drodze wiary.

W przypadku słabej religijności rodziców 
dziecka, a bezwzględnie w sytuacji gdy rodzice 
zupełnie nie dbają o wychowanie dziecka w wie-

rze Kościoła Katolickiego, rodzice chrzestni 
przejmują całą odpowiedzialność za prowadzenie 
ochrzczonego drogą wiary. W takich wypadkach 
rodzice chrzestni przed obrzędem chrztu podpisują 
stosowne oświadczenie, w którym zobowiązują 
się do wychowania ochrzczonego w wierze kato-
lickiej.

Odpowiedzialność za wypełnianie swoich obo-
wiązków rodzice chrzestni ponoszą przed całą 
wspólnotą Kościoła, jako delegaci wyznaczeni do 
reprezentowania Kościoła Bożego na chrzcie. 

Rodzice chrzestni powinni być świadomi swo-
jej odpowiedzialnej funkcji. Chodzi zatem o to, by 
poproszeni o przyjęcie godności matki chrzestnej 
lub ojca chrzestnego, w pełni zdawali sobie sprawę 
z faktu, że zostali wyróżnieni, powołani do repre-
zentowania Kościoła Świętego, co jest przywile-
jem i powinno napawać dumą. 

Maria Hanna Bobak

Święci w cieniu tabernakulum, czyli 
o relikwiach raz jeszcze

W prawowiernym kulcie relikwii chrześcijanin 
nie powinien skupiać swej uwagi na 
samym relikwiarzu. Relikwie przypominają 
o społeczności świętych, która cieszy się już 
chwałą Niebios, zanosząc przed tron samego 
Boga prośby i modlitwy członków Kościoła 
pielgrzymującego. Kult relikwii z pewnością 
stanowi istotny element kultu świętych. Czyni go 
być może bardziej realnym i namacalnym. Kult 
ten miałby jednak miejsce nawet wtedy, gdyby 
nie zachowały się żadne szczątki świętego. I co 
najistotniejsze, obecność relikwii i cześć oddawana 
beatyfikowanym oraz kanonizowanym, winny 
budować wiarę chrześcijan w zmartwychwstanie, 
które przyobiecał im sam Chrystus.                                       

  www.salezjanie.pl

O relikwiach, rodzajach relikwii i genezie ich 
kultu pisaliśmy już we wcześniejszych wydaniach 
„Naszego Patrona”. Należy dodać, że nasza para-
fia przyjmowała już nie raz relikwie, np. obecnego 
świętego - Jana Pawła II w I rocznicę beatyfikacji 
(19 maja 2012 r.) oraz niedawno, bo pod koniec 
września br., relikwie błogosławionego Bartło-
mieja Longo. Była w związku z tym dogodna 
sposobność oddania zbiorowej, ale i osobistej, 
czci wielkiemu apostołowi różańca świętego. Ten 
publiczny gest oddawania czci relikwiom, włącz-

nie z ucałowaniem, czy dotknięciem dłonią reli-
kwiarza, bądź krzyża może czasami wzbudzać 
w nas pewne wątpliwości interpretacyjne. I chyba 
nie chodzi tu o aspekt - nie bójmy się powiedzieć - 
higieniczny, gdyż doczesne szczątki są odpowied-
nio pobrane, przechowywane i zapewne dobrze 
zabezpieczone. Bardziej chodzić może tutaj 
o podawanie w wątpliwość celowości całowania 
relikwii, np. gdy ma to miejsce po Mszy św. (pod-
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czas której jesteśmy świadkami najważniejszego 
misterium) i istnieje silne uczucie fizycznego kon-
taktu z przyjętym komunikantem. Może rodzić się 
pytanie, czy zatem do relikwii podejść należy z nie 
mniejszym respektem i czcią, mimo świadomości, 
że są to szczątki pozostałe po „byłym grzeszniku”. 
Należy zaznaczyć, że adoracja/ucałowanie reli-
kwii nie są czynnościami obowiązkowymi. Dla-
tego czynią to ci, którzy rzeczywiście tego chcą, 
bo spotkanie ze świętym (relikwią) nie jest przy-
musem.

Nie umniejszając zasług i wagi kultu świętych 
w Kościele i tego, że ich ziemska wędrówka może 
być dla nas cennym drogowskazem duchowym, 
pozostaje pytanie, co nam daje kontakt fizyczny 
z relikwiarzem zawierającym drobiny doczesnych 
szczątków świętego.

Otóż, wydaje się, że najlepszym kluczem do 
zrozumienia celowości tych praktyk jest przyję-
cie, że mają one wymiar symboliczny, w pewnym 
sensie transcendentny. Tak, jak to ma miejsce, gdy 
mówimy o świętych obrazach, czy - poprawnie je 
nazywając - o obrazach przedstawiających świę-
tych.

Jeśli ktoś chce uczestniczyć w życiu Kościoła, 
całować relikwie, bo te są szczątkami tych, o któ-
rych Kościół mocą swego autorytetu stwierdza, że 
są już w Niebie i oglądają Boga, to nic nie stoi na 
przeszkodzie by to czynić. Nie oddaje się bynaj-
mniej w ten sposób relikwiom czci boskiej. 

Skoro święty w Niebie już widzi Boga, 
a Kościół potwierdził jego świętość, godne życie 
i heroiczność cnót, można oddawać cześć świę-

temu przez uczczenie jego ciała i ta praktyka nie 
jest obrzydliwością w oczach Pana [por. Księga 
Powtórzonego Prawa (Pwt 11)]. Potwierdza to 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Relikwie 
zatem nie są zabobonem pogańskim, bo nie 
modlimy się do relikwii, nie oddajemy im czci 
należnej Bogu. My prosimy danego świętego 
o wstawiennictwo u Boga, zanosimy w ten spo-

sób nasze modlitwy „wyżej”. Kultem pogańskim 
byłoby modlenie się do relikwii, by to one spra-
wiły cud, by to one coś zdziałały. To Bóg działa 
cuda. I tylko wtedy to ma jakiś sens, jeśli prosimy 
świętego o modlitwę do Boga. Dlatego czczenie 
relikwii jest oddawaniem czci Bogu. Ten, kto czci 
relikwie, nie oddaje czci przedmiotom, lecz świę-
temu, który cieszy się łaską u Boga oraz samemu 
Bogu, który nam tego świętego dał na ziemi. To 
jest zgodne z KKK i naszą chrześcijańską wiarą. 
Przeciw kultowi relikwii i ikon kiedyś występo-
wali ci, którzy źle pojmowali w pewnych okresach 
historycznych oddawanie czci świętym. Dociekli-
wych Czytelników naszego pisma zachęcamy, by 
samodzielnie odszukali teksty nauczania soboro-
wego, które do omawianych kwestii i wątpliwości 
się odnoszą i je wyjaśniają. 

Oddawanie czci relikwiom ma nam przypo-
minać przede wszystkim o nieustannej obecności 
świętych wśród nas, o tym, że orędują za nami 
i nie odmawiają nam swojej pomocy w Niebie. 
Ucałowanie relikwii jest wyrazem pokory wobec 

tych, którzy już oglądają Boga, jest też wyrazem 
pewnej wdzięczności za to, że wstawiają się za 
nami, wyrazem/formą pobożności, gdyż mamy 
tutaj kolejny (najważniejszym jest oczywiście 
komunia św.) znak obecności innej rzeczywisto-
ści.  Dodatkowym aspektem czczenia relikwii 
jest dziękczynienie Bogu za działalność danego 
świętego, za jego świadectwo wiary, drogę i wzór 
jakie nam zostawił. Dla niektórych wiernych może 
to stanowić możliwość przebywania w bliskości 
ze świętym, a dokładniej ze szczątkami, które go 
uosabiają. To nie jest bałwochwalstwo, lecz raczej 
wyraz radości, że są z nami. 

Ciekawe wnioski można też wyciągnąć, anali-
zując teksty Starego i Nowego Testamentu. Doty-
kanie ciał zmarłych, nawet najsprawiedliwszych 
ludzi, było związane w Izraelu z nieczystością 
rytualną. Z czymś, co uniemożliwiało uczest-
nictwo w obrzędach religijnych. Ale czynności 
rytualne były też powodem sporów Jezusa z fary-
zeuszami, którzy na pierwszym miejscu stawiali 
literę prawa, a nie Ducha. W Ewangeliach napi-
sano, jak to Jezus wyjaśnia co jest czyste, a co 
czyni człowieka prawdziwie nieczystym. Nieczy-
ste jest bowiem tylko to, co pochodzi z wnętrza 
człowieka. Notabene, Jezus sam dotykał zmar-
łych i uzdrawiał chorych (dotykał mar młodzieńca 
z Nain i go wskrzesił, dotykał i uzdrawiał trędo-
watych). 

Dla Pana Jezusa zasadą nadrzędną była miłość 
do drugiego człowieka, natomiast dla starotesta-
mentowych uczonych w piśmie najważniejsze 
jest Prawo i rytuał. My - chrześcijanie nie jeste-
śmy już niewolnikami Prawa, a to oznacza, że 
pierwszą naszą powinnością staje się miłość - od 
niej wszystko się zaczyna i wywodzi. To jest naj-
większa rewolucja, jaka dokonała się w Prawie 
i w świecie, dzięki zmartwychwstaniu Pana Jezusa.

I kwestia może najważniejsza - spojrzenie na 
kult relikwii przez pryzmat naszej wiary. Wie-
rzymy, że przebywając przy ciałach osób uzna-
nych za świętych lub błogosławionych, całując 
ich szczątki doczesne, obcujemy już z Kościołem 
zbawionych. To nadzieja, że my także będziemy 
kiedyś częścią tego Kościoła, po naszej śmierci.

oprac. gzal

Źródła: www.salezjanie.pl; www.forum.bosko.pl; KKK.

Błogosławiona Karolina Kózkówna

Błogosławiona Karolina, córka Jana i Marii 
Kózków, urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-
-Ruda 2 sierpnia 1898 r. w domu pełnym żywej 
i autentycznej wiary. Chrzest otrzymała w kościele 
parafialnym w Radłowie. Jej rodzice posiadali nie-
wielkie gospodarstwo. Codziennie towarzyszyła 
im wspólna modlitwa przy posiłkach, rodzinna 
wieczorna modlitwa, śpiewanie godzinek, częste 
przystępowanie do sakramentów i uczestnicze-

nie we Mszy Świętej, także w dzień powszedni. 
Ich uboga chata była nazywana „kościółkiem". 
Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często na 
wspólne czytanie Pisma Świętego, żywotów świę-
tych i religijnych czasopism. W Wielkim Poście 
śpiewano gorzkie żale, a w okresie Bożego Naro-
dzenia - kolędy. Karolina od najmłodszych lat 
ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości 
Bożej. Nie rozstawała się z otrzymanym od matki 
różańcem. We wszystkim była posłuszna rodzi-
com, z miłością i troską opiekowała się licznym 
młodszym rodzeństwem. Żyła prosto i zwyczaj-
nie. W 1912 roku ukończyła miejscową szkołę 
podstawową z wynikiem celującym, potem przez 
rok uczestniczyła w kursach, które poszerzały jej 
wiedzę zdobytą w sześcioletniej szkole. Uczyła 
się chętnie i bardzo dobrze, z religii otrzymywała 
zawsze wzorowe oceny, była pracowita i obowiąz-
kowa. Mając 16 lat przyjęła sakrament bierzmo-
wania w kościele parafialnym w Zabawie. Karo-
lina angażowała się w życie parafialne. Należała 
do Apostolstwa Modlitwy, Arcybractwa Wiecz-
nej Adoracji Najświętszego Sakramentu, była 

Relikwie św. Jana Pawła II

Relikwie bł. Bartłomieja Longo
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członkiem Towarzystwa Wstrzemięźliwości oraz zelatorką Koła Żywego Różańca. Dbała o porządek 
w kościele. Często też brała udział w pielgrzymkach na odpusty do Odporyszowa, Bielczy, Zaborowa 
i Tuchowa. Jej marzeniem było odbyć pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej i w tym też celu zbierała 
drobne oszczędności. Jako dorastająca dziewczyna wyróżniała się skromnością w postawie i w całym 

swym zachowaniu. Nie poprzestawała na tym, że poznała jakąś prawdę 
wiary lub usłyszała ważne słowo, zawsze spieszyła, by przekazać je 
innym. Katechizowała swoje rodzeństwo i okoliczne dzieci, śpiewała 
z nimi pieśni religijne, odmawiała różaniec i zachęcała do życia według 
Bożych przykazań. Jej amboną było podwórko, gdzie dzieci groma-
dziły się wokół niej pod starą gruszą. Wrażliwa na potrzeby bliźnich, 
chętnie zajmowała się chorymi i starszymi. Odwiedzała ich, oddając im 
różne posługi i czytając pisma religijne. Z czasem nawet dorośli przy-
chodzili do Karoliny po radę, również sam proboszcz pewnego razu 
przyznał, że wiele skorzystał dzięki nauczaniu tej dziewczyny.

W tym czasie rozpętała się I wojna światowa. W dniu 18 listo-
pada 1914 r. do gospodarstwa Kózków przybył rosyjski żołnierz, 
który zaczepił Jana Kózkę i pytał go o drogę, którą poszli austriaccy 
żołnierze. Następnie Rosjanin pognał Karolinę i jej ojca w kierunku 
lasu, po czym sterroryzował Jana i kazał mu wracać do domu. Dwaj 
chłopcy w ukryciu przyglądali się, jak żołnierz pędził Karolinę przed 
sobą, mając na celu zaspokojenie żądzy. Dziewczyna zaczęła uciekać 
przed nim przez bagna, co utrudniało pościg dorosłemu, uzbrojonemu 
mężczyźnie. Karolina została kilkakrotnie raniona szablą, lecz stawiała 
opór napastnikowi i dzielnie broniąc się przed jego silnymi ciosami, 
uciekała dalej. Ostatecznie jednak, wycieńczona ucieczką i upływem 

krwi, poważnie raniona kolejny raz, dziewczyna zakończyła życie. Za wszelką cenę broniła swej czy-
stości, nie chcąc dopuścić do gwałtu. Tego samego dnia zaczęto 
poszukiwać Karoliny, lecz jej zwłoki znalazł jeden z mieszkań-
ców wsi przypadkowo, wędrując po lesie dopiero 4 grudnia. 
Miała otwarte oczy, jakby wpatrujące się niebo. Liczne rany 
świadczyły wyraźnie o jej wielkim cierpieniu i o walce. Ludzie 
widzieli w niej świętą, dziewicę i męczennicę. W homilii beatyfi-
kacyjnej papież Jan Paweł II oddając hołd nowej błogosławionej 
stwierdził, że Karolina swoim życiem i swoją śmiercią przema-
wia przede wszystkim do młodych: Do dziewcząt i chłopców. Do 
mężczyzn i kobiet. Mówi o wielkiej godności kobiety: o godno-
ści ludzkiej osoby. O godności ciała, które wprawdzie na tym 
świecie podlega śmierci, jest zniszczalne, jak i jej młode ciało 
uległo śmierci ze strony zabójcy, ale nosi w sobie to ciało, zapis 
nieśmiertelności, jaką człowiek ma osiągnąć w Bogu wiecznym 
i żywym, osiągnąć przez Chrystusa.

Błogosławiona Karolina Kózkówna jest patronką Katolic-
kiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc 
(RCS) - szkoły miłości i kliniki czystych serc. Błogosławieni 
czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą! (Mt 5,8) To 
prosta droga poznawania prawdziwej, pięknej miłości. Uczy jak 
kochać, a przede wszystkim daje nadzieję tym, którzy w jakiś 
sposób mają poranione serca, bądź „pogubili się”. Stąd potrzebna jest modlitwa zawierzenia się Temu, 
który nas stworzył - Jezusowi Chrystusowi. Zachowanie czystości przedmałżeńskiej i wolność od wszel-
kich nałogów, a przede wszystkim pielęgnowanie relacji z Jezusem, poprzez m.in. codzienną modlitwę 

i życie sakramentalne (częstą Eucharystię i regularną spowiedź św.) oraz podjęcie konkretnej pracy nad 
sobą - to sprawdzona droga do prawdziwej - bo czystej - miłości.

Takie oddanie się Jezusowi stało się dla wielu w RCSie początkiem drogi wyjścia z nieuporządko-
wania w sferze seksualnej, a także z uzależnień od nikotyny, alkoholu, czy narkotyków.

Jezus czeka 24 h na dobę w sakramencie pojednania, by przebaczyć wszystkie grzechy i przywrócić 
czystość serca tym, którzy ufają w Jego nieskończone miłosierdzie. Nie ma przypadków beznadziej-
nych, ponieważ On uzdrawia z największych ran, podnosi z największych upadków i rozwiązuje naj-
trudniejsze sytuacje. Dla Jezusa nie ma sytuacji bez wyjścia! On może uleczyć nawet najbardziej 
poranione serce! Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeń-
stwo (Jan Paweł II).

        Joanna Wawrzyniak

Przeżywanie wiary przez kobietę

(…) Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę 
i niewiastę. (…) [ Rdz 1,27]

(…)Człowiek jest stworzony jako mężczyzna i kobieta, męski i żeński, i nic nie wskazuje na 
najmniejszą przewagę jednego nad drugim. Są stworzeni równi godnością, a zarazem różni, by 
mogli się zjednoczyć, i obydwoje razem stanowią fundamentalną jednostkę istoty ludzkiej. Jeśli 

z jednego człowieka Bóg uczynił dwoje, to uczynił to po to, by dwoje stali się jednym, ku większej 
pełni.  

                 wyd. W drodze, Jo Croissant „Kobieta Kapłaństwo serca”, 1997

Niniejszy artykuł jest próbą podjęcia rozwa-
żań dotyczących przeżywania przeze mnie wiary. 
Zapewne każda z czytelniczek mogłaby dopisać 
tutaj własne doświadczenia. Zatem, może ten 
artykuł skłoni również Ciebie, droga siostro, do 
podzielenia się własnymi przeżyciami.

Kobieta w całym swoim człowieczeństwie 
posiada tożsamość zaplanowaną przez Stwórcę 
jako odmienną od tożsamości mężczyzny. Bycie 
kobietą to nie tylko jej płciowość i cechy fizyczne, 
ale wrażliwość emocjonalna, sposób myślenia 
i postrzegania świata, działanie i komunikowanie 
się z drugim człowiekiem, budowanie głębokiej 
więzi z Bogiem. Została ona w szczególny spo-
sób wyróżniona przez Stwórcę. Może się dzie-
lić swoim ciałem i krwią z własnym dzieckiem. 
Pan wywyższył kobietę powierzając jej macie-
rzyństwo - zarówno to fizyczne, jak i duchowe. 
Kobieta wykazuje tendencję, by w każdej sytu-
acji jednocześnie myśleć i odczuwać emocje, co 
ma ogromny wpływ na zmienność nastrojów, 
myśli a nawet przekonań - powiedzenie „kobieta 
zmienną jest” wydaje się w związku z jej codzien-
nym funkcjonowaniem jak najbardziej trafne.

Kobieta jest predysponowana bardziej do 
funkcjonowania w ŚWIECIE OSÓB, podczas gdy 

mężczyzna - w ŚWIECIE RZECZY. Ta różnica 
jest podłożem do nieco odmiennego przeżywa-
nia duchowości i religijności przez kobietę. Jako 
że intensywniej przeżywa ona człowieczeństwo 
przez uczestnictwo w codziennej trosce o dru-
giego człowieka oraz -w wymiarze emocjonalnym 
- służąc radą i pomocą, jest też bardziej otwarta 
na sferę religijną (analizując procentowy udział 
kobiet i mężczyzn, np. w życiu parafii). Ponie-
waż kobieta jest z natury ukierunkowana na więzi 
międzyosobowe, istotą jej religijności jest więź 
z Bogiem OSOBOWYM. Łatwiej niż mężczyźnie 
przychodzi jej rozmawiać z Panem, powierzając 
Mu w modlitwie codzienne troski, adorować Go 
i z zaangażowaniem uczestniczyć w Eucharystii. 
Częściej podejmuje się wychowania religijnego 
dzieci i jest „kapłanką” Kościoła domowego. Nie-
jednokrotnie to od niej zależy życie religijne całej 
rodziny. 

Wzrastanie w wierze jest procesem trwającym 
przez całe nasze ziemskie życie. Nasza zgoda na 
działanie Boga i zaangażowanie we współpracę 
z Nim decyduje o tym, na jakim szczeblu rozwoju 
naszej duchowości się znajdziemy. Czy dotkniemy 
świętości już tu na ziemi? Czy ukochamy Pana na 
tyle, by już teraz mocno tęsknić za połączeniem 
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z Nim w wieczności? Kobieta jest bardziej niecier-
pliwa od mężczyzny i nie potrafi czekać. Muszę 
codziennie uczyć się włączać w cierpliwość 
naszego Ojca w niebie. On ma swój czas i w swej 
mądrości wie, dlaczego nie udziela od razu odpo-
wiedzi. Podczas oczekiwania dokonuje we mnie 
swego dzieła, oczyszcza i przemienia serce, przy-
gotowuje na przyjęcie Jego darów. Jeśli będę 
wierna w drobnych sprawach, to Pan powierzy mi 
również i wielkie. By doświadczyć Bożej dobroci 
należy wiarę obracać w czyn w najdrobniejszych 
szczegółach życia. Im bardziej doświadczam, że 
Pan mnie wysłuchuje, tym bardziej wzrasta moje 
zaufanie do Niego. Ze względu na swą zażyłość 
z Panem, jako umiłowana córka Boża, kobieta 

powołana jest do roli pośredniczki, by przez 
modlitwę wypraszać łaski dla swoich bliskich 
i całej ludzkości. Tym, czego oczekuje od nas Bóg 
Ojciec jest dziecięca ufność, która jest ślepa, abso-
lutna, bezwarunkowa.

Kobieta powołana przez Stwórcę do macie-
rzyństwa predysponowana jest do łatwości rezy-
gnacji z własnych ambicji, pragnień, marzeń dla 
dobra drugiego człowieka. Przekłada się to rów-
nież na sferę duchową. Potrafi ukierunkować 
swoje życie na Trójosobowego Boga, nie szuka-
jąc logicznych wyjaśnień i potwierdzeń praw-
dziwości słów przez Niego wypowiedzianych. 
Analiza chronologii, logiczności zdarzeń, słów, 

myśli wypowiedzianych przez Pana i spisanych 
w Piśmie Świętym nie jest dla mnie najważniej-
sza, ponieważ jako kobieta nie szukam w wierze 
logiki. Szukam Osoby - Boga, mieszkającego 
także w sercu drugiego człowieka. „Czuję ser-
cem”, tzn. potrzebuję bliskości z Nim, który jest 
BEZGRANICZNĄ MIŁOŚCIĄ. „Kapłaństwo 
serca kobiety” polega na dawaniu siebie z miło-
ścią, pragnąc dobra drugiego człowieka i nie kal-
kulując zysków i strat. Kobieta w życiu codzien-
nym pragnie miłości, poczucia bezpieczeństwa 
i akceptacji. Głęboka duchowa z więź Bogiem 
zaspokaja te naturalne potrzeby, ale i daje moż-
liwość okazywania Mu ludzkiej ułomnej miłości 
przez czynienie ofiary dla Niego z własnego życia, 
codziennej służby drugiemu człowiekowi i zgo-
dzenie się bycia Jego narzędziem dla uświęcenia 
bliźniego. Miłości nie możemy zatrzymać dla sie-
bie, bo ona napełnia serce wielkim pragnieniem 
przekazania jej dalej. Wręcz emanuje z człowieka, 
by ogarnąć innych. 

Ośmielam się stwierdzić, że kobieta „wierzy 
sercem, nie rozumem”. 

Stąd „prosto z serca” kieruję do Ciebie, mój 
Boże swoją modlitwę: 

Modlitwa kobiety

Panie, dziękuję, że stworzyłeś mnie kobietą. 
Tchnąłeś we mnie delikatność motyla kołysanego 
na wietrze. 
Dałeś wrażliwość łani stąpającej w bojaźni przy wodopoju,
pozwalając odczuwać każde drgnienie serca.
Wlałeś miłość, bym okrywała nią każde istnienie na ziemi.
Moją tożsamość pokryłeś pięknem jak cienką 
warstwą złotego pyłu.
Obdarzyłeś męstwem i siłą do walki 
z przeciwnościami życia.

Ojcze, dopomóż w staraniu dochowania 
zamierzonego przez Ciebie obrazu kobiety.
Umacniaj w pragnieniu dotyku Świętości w moim życiu. 
Racz ustrzec przed złem czyhającym na 
moją kobiecość.
Dopomóż być płomykiem Twojej miłości, 
rozgrzewającym serca i zmieniającym w dobro.
Powierzaj krzyże, by ulżyć tym, 
którzy tego potrzebują.
Twoja córka, Magdalena.

Magdalena Orczyńska

Dlaczego celebrujemy niepodległość?

Rocznica odzyskania niepodległości przez 
Polskę w listopadzie 1918 roku jest oczywiście 
radosnym świętem Polaków. Wszyscy to czu-
jemy i każdy chce, żeby był to szczególny dzień 
w naszych miastach, miasteczkach, a nawet 
wsiach. Owszem, pojawiają się tendencje do try-
wialnego traktowania tego święta, bo - jak to cza-
sami słyszymy - niepodległość odzyskaliśmy już 
prawie 100 lat temu i nikt już tego nie pamięta, 
a potem zdarzyło się tak wiele, że lepiej skupić się 
na późniejszych rocznicach. 

Jednak głosy te nie są poważnie traktowane 
przez większość rodaków, bo każdy z nas czuje, że 
pod hasłem „niepodległość” kryje się coś szcze-
gólnego. Wprawdzie 11 listopada to po prostu 
rocznica podpisania zawieszenia broni na froncie 
zachodnim, kończącego działania tzw. wielkiej 
wojny (później nazwanej I wojną światową) oraz 
powrotu Józefa Piłsudskiego z więzienia w Mag-
deburgu do Warszawy, lecz żadne z tych wydarzeń 
samo w sobie nie wypełnia swą treścią tego, co 
czujemy celebrując ten dzień. 

Wolność jednostki, społeczeństwa, narodu 
nie jest jak jedna wygrana bitwa, czy nawet pięć 
bitew, lecz jest to warunek konieczny, aby czło-
wiek mógł pokazać i rozwinąć potencjał talentów, 
które w nim tkwią. Z drugiej strony - wolność, nie-
podległość to dar życia właśnie w takich warun-
kach i skorzystania z możliwości stania się takimi, 
jakimi winniśmy się stać z racji swego powołania. 

W naszej polskiej tradycji na wolność 
patrzymy z perspektywy bolesnej przeszłości - 
niewoli, którą narzuciły nam sąsiednie państwa. 

Przez kilka pokoleń niepodległość pozostawała 
niespełnionym pragnieniem, marzeniem, snem 
i dzięki niezwykłemu przywiązaniu do narodo-
wych tradycji, kultura nasza rozwijała się nadal 
i możemy być dumni z tego, co Polacy stwo-
rzyli w dziedzinie literatury, malarstwa, muzyki. 
Mimo to pamiętać należy, że odbiór tych dzieł 
wśród rodaków był bardzo ograniczony z uwagi 
na politykę wynarodawiania prowadzoną przez 
zaborców, a i twórcy kultury mogli działać tylko 
w niektórych polskich miastach lub na emigracji. 
Śmiało można powiedzieć, że kultura narodowa 
rozwijała się tylko w niewielkim procencie swo-
jego potencjału. 

Pamiętać także należy, że w okresie zaborów 
za marzenie o wolności płacono krwią, cierpie-
niem nierównej walki z wojskami przeciwnika, 
aresztowaniami, wywłaszczeniami, wygnaniem, 
zsyłką lub po prostu codziennymi szykanami za 
używanie ojczystej mowy, choćby podczas modli-
twy w szkole, jak miało to miejsce we Wrześni 
1901 roku. Wszyscy nasi przodkowie - uczestnicy 
tych bolesnych zdarzeń swoim cierpieniem napi-
sali testament późniejszym pokoleniom, że wol-
ność to swoboda oddychania narodową kulturą. 
Dar, którego trzeba strzec i nie można już nigdy 
zaprzepaścić. 

Oczywiście, radość z odzyskanej wolności była 
wielka, lecz natychmiast pojawiły się nowe, często 
wielkie wyzwania. Wyzwolony Naród trzeba było 
na powrót scalić, zbudować wspólną gospodarkę 
i infrastrukturę, i wreszcie zażegnać śmiertelne 
zagrożenie, jakie w postaci ofensywy bolszewic-
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szatniarzy, woźnych, mechaników, itd.). Osoby 
zajmujące stanowiska urzędnicze (tzn. członko-
wie korpusu służby cywilnej) zapewniają m.in. 
ciągłość funkcjonowania administracji rządowej, 
a ich stosunek pracy trwa niezależnie od zmian 
kolejnych ekip rządzących.

Dzień 11 listopada został ustanowiony Dniem 
Służby Cywilnej, aby podkreślić znaczenie admi-
nistracji państwowej. W tym roku już po raz czter-
nasty służba cywilna w Polsce obchodzi swoje 
święto. Nieprzypadkowo Dzień Służby Cywil-
nej przypada w dniu Narodowego Święta Nie-
podległości. 11 listopada 1918 roku to nie tylko 
symboliczna data odzyskania niepodległości po 
123 latach niewoli, ale jest to także rozpoczęcie 
pracy przez administrację państwową. Ten dzień 
przypomina nam również, jaką rolę w odbudowie 
bytu państwowego odegrało stworzenie profesjo-
nalnej służby cywilnej i jaką funkcję w państwie 
polskim pełni ona dziś. Powo-
łanie w II Rzeczpospolitej kor-
pusu służby cywilnej napoty-
kało na obiektywne trudności 
związane z pozostałościami po 
zaborach. Brak własnej pań-
stwowości uniemożliwił nam 
w XIX wieku wykształcenie 
własnych rozwiązań dotyczą-
cych administracji publicznej. 
Siłą rzeczy, stworzony po 1918 
roku model opierał się czę-
ściowo na systemach stosowanych w państwach 
zaborczych. Przyjęta 17 lutego 1922 r. ustawa 
o państwowej służbie cywilnej obowiązywała 
przez cały okres II Rzeczypospolitej. Zachowała 
swoją moc również po wojnie, aż do 1974 roku, 
gdy została zniesiona przez przepisy znowelizo-
wanego kodeksu pracy. W tymże roku rozporzą-
dzenie Rady Ministrów wprowadziło zasadę, że 
pracownik państwowy musi wykazywać się odpo-
wiednią postawą ideowo-moralną, co wprost było 
potwierdzeniem upolitycznienia służby cywil-
nej. Dopiero przełom 1989 r. umożliwił powrót 
do idei służby cywilnej rozumianej jako praca na 
rzecz dobra państwa i jego wszystkich obywateli. 
Po wielu próbach i zmianach koncepcji budowy 
służby cywilnej, 5 lipca 1996 r. udało się przy-
jąć odpowiednią ustawę. Obecnie służba cywilna 
funkcjonuje w oparciu o ustawę obowiązującą od 
24 marca 2009 roku. Należy pamiętać, że standar-

dem współczesnej służby cywilnej są reguły, które 
winny obowiązywać w życiu publicznym demo-
kratycznego państwa. Chodzi o bezinteresowność, 
nieprzekupność, obiektywizm, odpowiedzialność, 
uczciwość. 
 Korpus służby cywilnej tworzą pracow-
nicy takich urzędów, jak: Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów, ministerstwa i urzędy centralne (np. 
Urząd Zamówień Publicznych, Główny Urząd 
Statystyczny, Wyższy Urząd Górniczy, Naczelna 
Dyrekcja Archiwów Państwowych), urzędy woje-
wódzkie, administracja niezespolona (np. urzędy 
i izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy 
statystyczne, regionalne zarządy gospodarki wod-
nej), administracja zespolona (np. wojewódzkie, 
powiatowe i miejskie komendy policji, państwo-
wej straży pożarnej, kuratoria oświaty, wojewódz-
kie i powiatowe inspektoraty nadzoru budowla-
nego, wojewódzkie inspektoraty weterynarii).

 W skład korpusu służby cywilnej wcho-
dzą pracownicy służby cywilnej (zatrudnieni na 
podstawie umowy o pracę) oraz urzędnicy służby 
cywilnej (zatrudnieni na podstawie mianowania 
w służbie cywilnej).  O  uzyskanie mianowania 
w służbie cywilnej może ubiegać się osoba, która: 
jest pracownikiem służby cywilnej, posiada co 
najmniej trzyletni staż pracy w służbie cywilnej, 
tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny 
(np. lekarz, lekarz weterynarii, magister inżynier, 
ale nie inżynier, czy licencjat), zna co najmniej 
jeden język obcy. Osoba spełniająca ww. warunki 
może zgłosić się do postępowania kwalifikacyj-
nego, które raz w roku przeprowadza Krajowa 
Szkoła Administracji Publicznej (KSAP). Jest to 
kilkugodzinny egzamin pisemny obejmujący dwie 
części - sprawdzenie wiedzy (złożony z kilkudzie-
sięciu pytań test wyboru) oraz umiejętności (test 
psychologiczny), niezbędnych do wypełniania 

kiej pojawiło się na Wschodzie. I choć Opatrz-
ność pozwoliła, aby Polska przetrwała i obro-
niła się przed przeważającą siłą przeciwnika, to 
natychmiast dały o sobie znać nasze „tradycyjne”, 

narodowe przywary - niezgoda, prywata. Jednak 
nic nie przyćmiło radości z odzyskanej wolności 
i przywiązania do Ojczyzny, toteż gdy pojawiło 
się kolejne zagrożenie, w postaci agresji hitle-
rowskich Niemiec i bolszewickiej Rosji - dwóch 
potężnych sąsiadów, Polacy heroicznie stanęli do 
nierównej walki, a podczas ciemnej nocy okupacji 
dali przykład męstwa i Polska jako jedyna w oku-
powanej Europie nie stworzyła choćby namiastki 
rządu, czy sił zbrojnych na usługach wroga. To 
świadectwo pięknej postawy było niewątpliwie 

Tablica na ścianie szkoły we Wrześni upamiętniająca 
strajk dzieci w 1901 r.

owocem pragnień wcześniejszych pokoleń, które 
o wolności marzyły, lecz jej nie zaznały.  

Obecnie mamy szczęście żyć w czasach, gdy 
wolna Ojczyzna rozwija się swobodnie, lecz - jak 
w przypadku zdrowego człowieka, który swego 
zdrowia nie ceni - ciągle słychać narzekania 
i oskarżenia. Wprawdzie tylko niektórzy z nas, 
zwłaszcza rządzący, mają w rękach instrumenty, 
dzięki którym mogą stwarzać warunki rozwoju 
i wzrastania dla innych, lecz wolność dana jest 
tak samo wszystkim i każdy ma obowiązek dzie-
lić się nią z innymi. Naganne postawy powinny 
być piętnowane, czy to widzimy je u ministra, 
dziennikarza telewizji publicznej, czy wresz-
cie sąsiada z ulicy. Wszyscy tworzymy warunki 
rozwoju talentów naszych dzieci, wpływamy na 
klimat w jakim wzrastają i rozwijają się kolejne 
pokolenia. Wolność zagospodarowujemy przez 
uczestnictwo w wyborach, przez uczciwą pracę, 
rozmowy w towarzystwie, w których wyrażamy 
troskę o sprawy najważniejsze. 

Jak powiedział św. Jan Paweł II, wolność nie 
jest darem danym raz na zawsze, ale trzeba ją stale 
budować. Powinniśmy o tym pamiętać zwłaszcza 
my - Polacy, którzyśmy ją tracili sami przez naszą 
niedbałość w staraniu o dobro narodowe lub któ-
rym odbierano ją siłą, gdy nasi wrogowie jedno-
czyli się w niecnych sojuszach. 

Witold Tyborowski

O służbie cywilnej
Urzędnik - istota bardzo powolna, nerwowa i ospała, jednakowoż chytra i przebiegła. Występuje głównie 

w instytucjach państwowych, zatrudniana po to, aby uniemożliwić bezproblemowe załatwienie danej sprawy. Kocha 
wszelkiego rodzaju dokumenty, zaświadczenia, paragrafy, które potrafi gromadzić miesiącami, a nawet latami. 
Jedyny uznawany przez nią język to język urzędowy, którego opanowanie wymaga od petenta wieloletnich odwiedzin 
w różnych urzędach i ogromnych chęci zrozumienia go. Praca urzędnika polega głównie na odsyłaniu petenta na inne 
stanowisko. Przyparty do muru i zmuszony do wydania decyzji, odszczeka się bezczelnie, że ma na to 30 dni, po czym 
rozjuszony przedłuży termin do dwóch miesięcy lub nawet zawiesi postępowanie w sprawie. Praca urzędnika jest 
ciągłą walką: do południa walczy z głodem, a po południu - ze snem.

Taki stereotyp urzędnika tkwi zapewne jeszcze w wielu z nas. Mało kto ze słowem „urzędnik” sko-
jarzy takie słowa, jak: „służba”, „profesjonalizm”, „rzetelność”. Tymczasem osoby zatrudnione na sta-
nowiskach urzędniczych w urzędach administracji rządowej (tzn. administracji podległej Radzie Mini-
strów) tworzą korpus służby cywilnej, który - zgodnie z Konstytucją RP - powołany jest w celu zapew-
nienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa.

Stanowiska urzędnicze należy odróżniać, z jednej strony - od stanowisk politycznych, tzn. kie-
rowniczych stanowisk państwowych (tzw. R-ki) oraz stanowisk doradców politycznych Prezesa Rady 
Ministrów, ministrów i wojewodów, z drugiej zaś strony - od stanowisk pomocniczych (kierowców, 
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zadań służby cywilnej. Maksymalna liczba osób, 
które mogą uzyskać mianowanie w danym roku 
(tzw. limit mianowań) określona jest w ustawie 
budżetowej. Może się zatem zdarzyć, że osoby, 
które pomyślnie przeszły postępowanie kwalifika-
cyjne nie uzyskają mianowania (nie zmieszczą się 
w limicie mianowań). W takim przypadku o tym, 
kto zostanie mianowany decyduje liczba punktów 
uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyj-
nego - mianowane zostaną te osoby, które uzyskały 
najlepsze wyniki. Bez potrzeby przystępowania 
do postępowania kwalifikacyjnego mianowanie 

w służbie cywilnej uzyskują absolwenci KSAP, 
jednostki podległej i nadzorowanej przez Prezesa 
Rady Ministrów. Zadaniem KSAP jest kształcenie 
i przygotowywanie do służby publicznej urzędni-
ków służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędni-
ków administracji. 
 Członkowie korpusu służby cywilnej zobo-
wiązani są przestrzegać Konstytucji RP i innych 
przepisów prawa, chronić interesy państwa oraz 
prawa człowieka i obywatela, racjonalnie gospo-
darować środkami publicznymi, rzetelnie, bez-
stronnie, sprawnie i terminowo wykonywać 
powierzone zadania, dochowywać tajemnicy usta-
wowo chronionej, rozwijać wiedzę zawodową, 
a także godnie zachowywać się w służbie i poza 
nią. Przy wykonywaniu obowiązków służbowych 
nie mogą kierować się interesem jednostkowym 
ani grupowym. Nie wolno im publicznie manife-
stować poglądów politycznych, ani uczestniczyć 
w strajku lub akcji protestacyjnej zakłócającej 
normalne funkcjonowanie urzędu. Nie wolno im 
również łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej 
z mandatem radnego. Ustawa o służbie cywil-
nej zakazuje członkom korpusu służby cywilnej 
podejmowania dodatkowego zatrudnienia bez 
pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu, ani 

też wykonywania czynności lub zajęć sprzecznych 
z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub pod-
ważających zaufanie do służby cywilnej.
 Ograniczenia w zakresie aktywności urzęd-
ników służby cywilnej (a więc osób zatrudnionych 
na podstawie mianowania) nakładają na nich jesz-
cze dalsze powinności - nie wolno im podejmować 
żadnych zajęć zarobkowych (nawet na podstawie 
umów zlecenia, czy umów o dzieło) bez zgody 
dyrektora generalnego urzędu. Nie wolno im też 
tworzyć partii politycznych, ani do nich należeć. 
Członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni 
na wyższych stanowiskach nie mogą ponadto peł-
nić funkcji w związkach zawodowych.
 Prawdopodobnie nie ma wśród nas osoby, 
która nie miałaby kontaktu z pracownikiem służby 
cywilnej. Kto z nas nie kontaktował się z urzędem 
skarbowym celem złożenia zeznania podatko-
wego, czy nie składał podania o paszport w urzę-
dzie wojewódzkim? Wszyscy też mamy - mniej 
lub bardziej sprecyzowane - oczekiwania co do 
postawy urzędników, wyobrażenia o tym, jak 
powinni się zachowywać w kontakcie z klientami. 
Na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
w ramach projektu „Klient w centrum obsługi 
administracji” przeprowadzono w 2011 roku bada-
nia, które wskazują m.in. na następujące oczeki-
wania obywateli względem administracji pań-
stwowej: wysoki profesjonalizm, partnerskie 
traktowanie (od petenta do klienta/partnera), 
otwartość, transparentność (łatwiejszy dostęp do 
informacji publicznej), efektywność oraz termi-
nowość załatwiania spraw, przyjazna atmosfera. 
Niewątpliwie, państwo widzi potrzebę moderni-
zacji administracji, usprawnienia pracy urzędów 
w kierunku wzrostu satysfakcji klienta, pozy-
tywnej zmiany wizerunku urzędów administracji 
rządowej w oczach obywatela. W ramach działań 
zorientowanych na klienta przeprowadzane są 
m.in. szkolenia pracowników urzędu z zakresu 
nowoczesnych standardów obsługi klienta, bada-
nia satysfakcji klientów, usprawnienia komunika-
cji, optymalizacja procedur obsługi klienta, wdra-
żanie systemów zarządzania jakością, itp. 
 Na zakończenie zapytajmy przewrotnie: 
czy jest coś, czego urzędnicy oczekiwaliby od 
klientów? Próbując odpowiedzieć na tak posta-
wione pytanie, nie można podeprzeć się wynikami 
jakichś analiz, czy badań, bo najprawdopodob-
niej nikt takowych nie przeprowadzał. Wszyst-

Z ksiąg metrykalnych

Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:
11 października     Urszula Anna Urbanowicz
17 października     Valentina Marcinkiewicz
19 października     Zoya Vissers
26 października     Rozalia Godlewska
Sakramentalny związek małżeński zawarli:
27 września      Karolina Ratajska 
       z Koziegłów 
       i Krzysztof Moczyński 
       z Koziegłów
  4 października   Natalia Bylewska 
       z Czerwonaka 
       i Tomasz Ziętkowski 
       z Czerwonaka
Do wieczności odeszli:
11 października    Ryszard Pawelski (l.60) 
       z Wierzenicy
22 października    Adam Knypiński (l.56) 
       z Janikowa
24 października    Helena Polcyn (l.83) 
        z Kicina

kim aktualnym i potencjalnym klientom sektora 
publicznego poleciłabym w tym miejscu reflek-
sję nad dwoma kwestiami. Po pierwsze, wydanie 
przez urzędnika decyzji negatywnej dla klienta 
nie jest przejawem jego złej woli. Urzędnik jest 
zobowiązany działać na podstawie, i w granicach, 
prawa, które stanowione jest przez posłów i sena-
torów wybieranych m.in. przez… obywateli-klien-
tów. Zmiana przepisu, która pozwoliłaby na pozy-
tywne załatwienie sprawy leży w gestii przed-
stawicieli władzy ustawodawczej, a nie urzędu 
i należy do kategorii decyzji politycznych. Po dru-
gie, urzędnik doskonale zdaje sobie sprawę z tego, 
że klient jest obywatelem płacącym podatki, a pen-
sja urzędnika finansowana jest z tychże podatków 
i nie trzeba mu o tym przypominać przy każdej 
wizycie. I naprawdę minęły już czasy, kiedy do 
urzędu obowiązkowo trzeba było udać się z kawą 
czy bombonierką.

Źródła:
dsc.kprm.gov.pl, www.sluzba-cywilna.pl, nonsensopedia.
wikia.com

Dorota Stawicka

Nade wszystko miłość

16 listopada przypada Międzynarodowy 
Dzień Tolerancji - święto ustanowione przez Zgro-
madzenie Ogólne ONZ w 1995 roku. Tego dnia 
państwa członkowskie UNESCO przyjęły Dekla-
rację na Temat Zasad Tolerancji oraz Plan Działań 
po zakończeniu obchodów Międzynarodowego 
Roku Tolerancji. W owej Deklaracji podkreśla się 
nie tylko konieczność walki z nietolerancją i rasi-
zmem, lecz również znaczenie różnorodności kul-
turowej. Dla nas święto to może być przyczynkiem 
do podjęcia refleksji nad tym, czym jest - tak często 
współcześnie przywoływana - tolerancja, czy ma 
ona swoje granice, a jeśli tak, to co je wyznacza?

Zacznijmy od znaczenia słowa „tolerancja”. 
Po łacinie „tolerantia” oznacza cierpliwą wytrwa-
łość, a łaciński czasownik „tolerare” - wytrzymy-
wać, znosić, przecierpieć, ścierpieć. Stąd widać 
już, iż tak powszechnie promowana dziś tolerancja 
nie może stanowić wartości najwyższej. Ludźmi 
Kościoła ma kierować nade wszystko miłość, 
a nie tylko tolerancja, mamy kochać Boga i bliź-
nich, a nie tylko ich znosić, tolerować. Na to zaś 

wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią 
doskonałości (Kol 3, 14).

Zachęcanie do tolerowania wszystkiego 
i wszystkich w praktyce oznacza często drogę do 
relatywizmu moralnego, obojętności, do tego, by 
zaczęło być ludziom wszystko jedno, czy ktoś 
postępuje właściwie, czy też nie. Promowanie 
tolerancji jest często w rzeczywistości torowaniem 
drogi do aprobaty nieakceptowanych postaw spo-
łecznych. Czy jeśli dziecko będzie chciało zacho-
wywać się niewłaściwie, krzywdzić siebie czy 
innego człowieka, podjąć jakieś zachowanie nie-
bezpieczne dla siebie, czy zagrażające bezpieczeń-
stwu innych, pozwolimy mu na to w imię toleran-
cji? Zdecydowanie - nie. Raczej w imię miłości, 
troski o drugiego człowieka, odpowiedzialności za 
niego zabronimy mu takich zachowań, nie pozwo-
limy, by wyrządzało krzywdę. Czy dorosłych 
możemy kochać mniej i w imię tolerancji pozwa-
lać im na wszystko, co w swej woli (nie zawsze 
wolnej, bo często zniewolonej przez zło i grzech) 
zechcą uczynić, np. zabijać nienarodzone dzieci, 
przeprowadzać eutanazję, deprawować i gorszyć 
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innych ludzi? Św. Paweł powie wprost: Wszystko 
mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść (1 Kor 
6, 12). 

Miłość nie oznacza akceptacji wszystkiego, 
tolerancji wobec zła, grzechu. To zdolność do 
sprzeciwienia się złu, protest przeciw niesprawie-
dliwości i krzywdzie, niezgoda na grzech, a nie 
bierna akceptacja są przejawami dobrze rozumia-
nej miłości. Św. Augustyn mówił: Kochaj i rób 

co chcesz, ale tylko wtedy, gdy kochasz prawdzi-
wie, miłością ewangeliczną - taką, której uczy nas 
Jezus Chrystus, bo ona jest gwarantem tego, że to 
co będziesz robił, co będziesz wybierał, okaże się 
dążeniem do dobra. Współczesny świat pomija 
tę miłość i mówi często tylko „rób, co chcesz”, 
a stosując przymus bycia tolerancyjnym mówi też 
„pozwól innym robić, cokolwiek chcą”.

W swym zróżnicowaniu wszyscy ludzie są 
równi w godności osoby ludzkiej, w przynależ-
nym im poszanowaniu. Jak napisano w „Kate-
chizmie Kościoła Katolickiego”: Poszanowanie 
osoby ludzkiej przejawia się w poszanowaniu 
zasady: "Poszczególni ludzie powinni uważać 
swojego bliźniego bez żadnego wyjątku za «dru-
giego samego siebie», zwracając przede wszyst-

kim uwagę na zachowanie jego życia i środki do 
godnego jego prowadzenia" <Sobór Watykański 
II, konst. Gaudium et spes, 27>. Żadne prawodaw-
stwo nie jest w stanie samo przez się usunąć nie-
pokojów, uprzedzeń oraz postaw egoizmu i pychy, 
stojących na przeszkodzie ustanowieniu prawdzi-
wie braterskich społeczności. Postawy te przezwy-
cięża jedynie miłość, która w każdym człowieku 
dostrzega „bliźniego", brata (KKK, 1931).

Mamy wypływający z wiary obowiązek trak-
towania każdego człowieka jako bliźniego. Ten sam 
obowiązek obejmuje także tych, którzy myślą lub 
działają inaczej niż my. Nauka Chrystusa domaga 
się nawet przebaczenia win. Rozciąga przykazanie 
miłości, które jest przykazaniem Nowego Prawa, 
na wszystkich nieprzyjaciół <por. Mt 5, 43-44>. 
Wyzwolenie w duchu Ewangelii nie da się pogo-
dzić z nienawiścią do nieprzyjaciela jako osoby, 
lecz tylko z nienawiścią do zła, które popełnia nie-
przyjaciel (KKK, 1933). Święty Augustyn ujął to 
w krótkiej zasadzie: „z miłością osób, z nienawi-
ścią błędu”. Mówił: Kochajmy człowieka, a nie-
nawidźmy grzechu, wystrzegajmy się, by przez 
człowieka nie pokochać grzechu. A niech grzech 
nie budzi w nas nienawiści do człowieka. Człowiek 
jest naszym bliźnim, a grzech jest jego nieprzyja-
cielem.

Można zatem powiedzieć, iż jesteśmy 
wezwani do nieograniczonej miłości i ograniczo-
nej tolerancji. Co wyznacza granice tolerancji? 
Prawo naturalne oraz Dekalog, który przekazuje 
zasady życia moralnego ważne dla wszystkich 
ludzi. Prawo "Boże i naturalne" <Sobór Waty-
kański II, konst. Gaudium et spes, 89> wyznacza 
człowiekowi drogę praktykowania dobra i osią-
gania jego celu. Prawo naturalne wyraża pierw-
sze i istotne zasady kierujące życiem moralnym. 
Jego punktem odniesienia jest zarówno dążenie 
do Boga, który jest źródłem i sędzią wszelkiego 
dobra, oraz poddanie się Mu, jak również uzna-
nie drugiego człowieka za równego sobie. Główne 
przepisy prawa naturalnego zostały wyłożone 
w Dekalogu. (…) (KKK, 1955). Prawo naturalne 
jest niezmienne <por. Sobór Watykański II, konst. 
Gaudium et spes, 10> i trwałe pośród zmian histo-
rycznych; istnieje wśród zmieniających się poglą-
dów i obyczajów oraz wspiera ich postęp. Zasady, 
które są jego wyrazem, pozostają ważne w swojej 
istocie. Chociaż podważa się jego podstawy, to nie 
można go zniszczyć ani wyrwać z serca człowieka. 

(…) (KKK, 1958). Dziesięć przykazań, będąc 
wyrazem podstawowych powinności człowieka 
względem Boga i względem bliźniego, objawia 
w swojej istotnej treści poważne zobowiązania. 
Są one ze swojej natury niezmienne i obowiązują 
zawsze i wszędzie. Nikt nie może od nich dyspenso-
wać. Dziesięć przykazań wyrył Bóg w sercu czło-
wieka (KKK, 2072).

NIKT nie może nas zwolnić od przestrzegania 
Dekalogu, nawet najwięksi orędownicy tolerancji. 
W imię miłości musimy w niektórych sytuacjach 
mówić odważnie „non possumus!”, nawet jeśli 
okrzykną nas nietolerancyjnymi. Miłość ewange-
liczna i tolerancja promowana w tym świecie nie 
zawsze idą w parze, nade wszystko zatem przy-
obleczmy się w miłość!

Karolina Appelt

Oddał życie za Polskę
Listopad każe nam wspomnieć w „Naszym 

Patronie” o jednym z tych Polaków, którzy oddali 
życie za naszą Ojczyznę. Jest nim Rajmund Ter-
czewski. Jego ciało nie spoczywa na kicińskim 
cmentarzu. Co więcej - grobu śp. Rajmunda nie 
znajdziemy na żadnym innym miejscu pochówku, 
bo... niemieccy oprawcy spalili jego ciało. Pozwa-
lamy sobie jednak umieścić o nim informacje, gdyż 
na cmentarzu w Kicinie spoczywa jego żona Sta-
nisława.

Poniżej zamieszczamy tekst nadesłany do 
redakcji „Naszego Patrona” przez panią Marię - 
córkę Rajmunda.

Zarys biograficzny zasłużonego harcerza 
Drużyny Harcerskiej „PIAST” z Głównej - 
RAJMUNDA TERCZEWSKIEGO

Rajmund Terczewski urodził się w 1901 roku 
w Poznaniu w rodzinie patriotycznej. Z chwilą 
zawiązania się skautingu w Poznaniu wstąpił do 
tej organizacji. Swoją działalnością przyczynił się 
do rozkwitu harcerstwa, tworząc nowe zastępy. 
Działał do 1927 roku. Tego samego roku zawarł 
związek małżeński ze Stanisławą. W tym czasie 
miał miejsce najdynamiczniejszy rozkwit jego 
drużyny.

Mając ukończone zaledwie siedemnaście lat, 
zaciągnął się ochotniczo do Powstania Wielkopol-
skiego. Za czynny w nim udział został trzykrotnie 

odznaczony. Gdy bolszewicy napadli na wschod-
nie rubieże kraju, podążył do Lwowa, by go bro-
nić - za walkę otrzymał odznakę Orląt Lwow-

skich. W okresie międzywojennym działał na 
niwie oświatowo - kulturalnej, brał czynny udział 
w życiu gospodarczym i politycznym w swoim 
środowisku. Był również bardzo zaangażowany 
w pracach plebiscytowych Wojciecha Korfantego 
na Śląsku. Należał do inicjatorów i budowniczych 
plebanii oraz harcówki na ul. Głównej. W 1938 
roku zamieszkał z rodziną w wybudowanym przez 
siebie domu w Miękówku (obecnie Czerwonak). 
W 1939 roku ponownie bronił kraju. W cza-
sie okupacji pracował w „Stomilu” w Poznaniu 
i związał się z działalnością konspiracyjną, za co 
został aresztowany, a następnie więziony w róż-
nych obozach koncentracyjnych. Uciążliwe prze-
słuchania, praca ponad siły w kamieniołomach, 
zimno, głód i choroby wycieńczyły jego organizm. 
Chory został dobity śmiertelnym zastrzykiem. 
Swoje pracowite życie zakończył w dniu 19 stycz-
nia1943 roku w obozie koncentracyjnym Mau-
thausen-Gusen, mając zaledwie 41 lat i tyle pla-
nów na przyszłość. Jego prochy wiatr rozniósł po 
obcej ziemi. Zawsze gdy ojczyzna była zagrożona, 
stawał do jej obrony, oddał jej wszystko co miał 
– swoje życie. Ciało jego zostało spalone w piecu 

R. Terczewski w powstańczym mundurze
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krematoryjnym. Pozostawił żonę i czworo dzieci 
W upalny dzień 9 sierpnia tego roku w Kicinie 

była sprawowana uroczysta Msza Święta za spo-
kój duszy śp. Rajmunda Terczewskiego. Po prze-
szło siedemdziesięciu latach od śmierci doczekał 
się Mszy Świętej z elementami liturgii pogrze-
bowej. Nie miał pogrzebu i nie posiada grobu. 
Jedynie jego imię - by ocalić je od zapomnienia 
- umieszczono na grobie żony Stanisławy na kiciń-
skim cmentarzu. Msza Święta została odprawiona 
w tutejszym zabytkowym kościele przez księdza 
proboszcza Andrzeja Magdziarza. Kościół był 
udekorowany narodowymi flagami, portret zmar-
łego znajdował się na podwyższeniu w prezbite-
rium, na fladze wśród biało-czerwonych kwiatów. 
Liturgię uświetnił występ młodzieżowego zespołu 
muzycznego „Schola”. Na wstępie członkowie 
rodziny śp. Rajmunda wraz z druhną E. Pietrzak 
odśpiewali „Modlitwę Harcerską” wśród licznie 
zgromadzonych wiernych. Lekcję czytał Mariusz, 

jedyny wnuk noszący nazwisko dziadka i harcerz - 
senior, druh Bogdan Pietrzak. Dary do ołtarza nio-
sła córka śp. Rajmunda wraz ze swoimi córkami 
oraz wnukowie.

Na symbolicznym grobie zapalono znicze, 
złożono kwiaty, odmówiono wspólnie modlitwę 
i odśpiewano pieśń pt. „Modlitwa Harcerska”. 
Następnie odbyło się rodzinne spotkanie w miłej 
i serdecznej atmosferze na Dziewiczej Górze. Czas 
upływał na wspomnieniach, odnawianiu kontak-
tów, a potomkowie śp. Rajmunda dowiedzieli się 
przy okazji o dziejach swoich dziadków. Śpiewano 
harcerskie piosenki i u schyłku wieczoru nastąpiło 
rozstanie z postanowieniem, że trzeba znów się 
spotkać.

W tym miejscu jeszcze raz składam księdzu 
proboszczowi podziękowanie za zainicjowanie tej 
ceremonii i za udział w niej oraz nadanie Mszy 
Świętej podniosłego charakteru.

 Maria Wielebska - córka Rajmunda

Nasz Patron 
 pismo Parafii pw. św. Józefa w Kicinie
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Bierzmowanie w Kicinie

W piątek 17 października br. w naszej parafii miała miejsce jedna z najważniejszych chwil w życiu 
każdego katolika - przyjęcie sakramentu bierzmowania. Wraz z 27 koleżankami i kolegami z klas III 
gimnazjalnych i I licealnych, otrzymaliśmy z rąk biskupa Damiana Bryla namaszczenie Duchem Świę-
tym. Na to wydarzenie przygotowywaliśmy się przez 
około trzy lata. Przez ten czas ksiądz proboszcz przybliżał 
nam sens tego sakramentu. W trakcie Roku Wiary organi-
zowaliśmy celebracje słowa Bożego. Uczestniczyli w nich 
nie tylko kandydaci do bierzmowania, ale także wszyst-
kie osoby, które były zainteresowane tą formą modlitwy. 
Celebracje odbywały się w każdy pierwszy piątek mie-
siąca i dla mnie zawsze były dużym wydarzeniem. Po 
trzech latach nadszedł ten moment. Kościół wypełnił się 
naszymi rodzinami i przyjaciółmi, i rozpoczęła się uro-
czysta Msza Święta. W jej przygotowaniu pomogli nam 
rodzice, chrzestni i rodzeństwo, którzy podjęli się służby 
liturgicznej - lektorzy, psałterzystka, uczestnicy procesji 
z darami. Niesione były w niej m.in.: dar rodzin bierzmo-
wanych - głęboka patena oraz nasze deklaracje zachowania 
czystości i nieużywania narkotyków. Wiem, że sakrament 
bierzmowania nie czyni jeszcze ze mnie w pełni dojrzałego chrześcijanina, ale jest pomocą w dalszej 
drodze do domu Ojca. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym tę pomoc mogliśmy otrzymać.

Na zakończenie uroczystości ksiądz proboszcz wręczył nam pamiątkę tego ważnego wydarzenia - 
„Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego”.

Wojtek Kowalski

Dzień wspólnoty w Kicinie

11 października odbył się w naszej parafii rejonowy dzień wspólnoty Domowego Kościoła. W struk-
turach Ruchu Kicin należy do rejonu koziegłowskiego, w którym działają na razie cztery kręgi, każdy 
składający się z 4 - 7 małżeństw. 

Dzień wspólnoty to takie minirekolekcje - kilka godzin , podczas których można oderwać się od 
codziennych obowiązków, zagonienia, a skupić się na sprawach duchowych. Tematem tego dnia było 
zdanie: „Służyć na wzór św. Jana Pawła II”, z uwagi na to, że w październiku szczególnie wspominamy 
osobę naszego papieża.

Spotkanie rozpoczęliśmy rozważaniem fragmentu Pisma Świętego: A kto by chciał być pierwszym 
między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby 
mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. [Mk 10,44-45]. Następnie ks. Jarosław 
Trojan z Koziegłów wygłosił konferencję. Porównał życie każdego człowieka do źdźbła zboża, roślinki, 
która wymaga pielęgnacji, troski przez cały czas swego istnienia, aby u kresu życia móc wydać owoce. 
Także my, powołani do życia w rodzinach, jesteśmy po to, aby się wzajemnie wspierać, służyć sobie. 
Dzieci, które przychodzą na świat bezbronne i tak bardzo od nas zależne, pomagają nam w dążeniu do 
świętości. Nie musimy koniecznie dokonywać wielkich rzeczy, lecz w codziennym życiu z miłością 
ofiarowywać swój czas, swoje siły dla bliźnich. Innym wymiarem służby jest modlitwa, w rodzinie i za 
rodzinę. Stanowi osłonę, której każdy potrzebuje, a jednocześnie każdy jest zdolny, aby w ten sposób 
wyrażać troskę o drugiego człowieka. Ksiądz zwrócił też uwagę na wielką rolę ludzi starszych, którzy 
wymadlają nam potrzebne łaski.

Kolejnym punktem programu były świadectwa, które dotyczyły wakacyjnych rekolekcji. Usłysze-
liśmy relację małżeństwa o dobrodziejstwach płynących z takiego spędzenia urlopu oraz o swoich zma-
ganiach, aby na taki wyjazd się zdecydować, gdyż często to jest właśnie najtrudniejsze. Mogliśmy rów-
nież spojrzeć na rekolekcje z drugiej strony, oczami księdza moderatora - prowadzącego. Również dla 
księdza były one ubogacające. Dwa tygodnie spędzone wśród rodzin, z natury rzeczy zainteresowanych 
sprawami wiary, pozwoliły mu skupić się na sprawach duszpasterskich, jak również na obserwacji życia 
rodzinnego, a oderwanie od codziennych obowiązków parafialnych pomogło na nowo odkryć istotę 
kapłaństwa.

Następnie, w mniejszych grupach, dzieliliśmy się myślami o tym, czym była służba w życiu świę-
tego Jana Pawła II i w jaki sposób możemy go naśladować.

Punktem kulminacyjnym naszego spotkania była Eucharystia. Przewodniczył jej i homilię wygło-
sił nasz ks. proboszcz. W homilii podkreślił rolę księdza moderatora w Domowym Kościele, w kręgu 
DK, we współpracy z parą animatorską oraz wskazał na ważność tych zagadnień dla zachowania toż-
samości Domowego Kościoła. Na zakończenie 
Mszy św. cztery małżeństwa podejmujące po raz 
pierwszy posługę animatorską otrzymały świece. 
Po Eucharystii przeszliśmy do domu parafialnego 
na wspólny posiłek.

W naszej parafii do kręgu Kościoła Domo-
wego należy siedem małżeństw. Spotkania kręgu 
odbywają się raz w miesiącu, w niedzielne popo-
łudnie. Posługę pary animatorskiej pełnią niżej 
podpisani. Bardzo serdecznie zapraszamy nowe 
osoby, które chciałyby poznać nasz Ruch i w nim 
wzrastać.

Anna i Marek Tomaszewscy
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Jesienne rekolekcje dla parafialnych zespołów „CARITAS”

Caritas” Archidiecezji Poznańskiej corocznie 
organizuje pięć turnusów rekolekcji. Od czterech 
lat odbywają się one w ośrodku im. bł. Edmunda 
Bojanowskiego „Bojanowe Gniazdo” w Zaniemy-
ślu.

Tegoroczne rekolekcje (trwające od 3 do 5 paź-
dziernika) pod hasłem „Miłość przynagla nas” 
prowadził ks. Tomasz Kozica, który na co dzień 
„duszpasterzuje” w parafii Najświętszego Serca 
Jezusowego i św. Floriana w Poznaniu. 

W swoich rozważaniach ks. Tomasz mówił 
o Kościele, który „budowany jest na skale”, 
na trwałym fundamencie jakim jest Chrystus. 
Kościół budowany przez apostołów, czyli kapła-
nów i biskupów, oraz przez lud Boży jest mocny 
duchem wiary, którą czerpiemy z Pisma Świętego. 
Św. Hieronim pisał, iż „nieznajomość Pisma Świę-
tego jest nieznajomością Chrystusa”. W Piśmie 
Świętym znajduje się wszystko, co jest potrzebne 
do pięknego przejścia przez życie. Natomiast nie-
właściwa interpretacja Pisma Świętego prowadzi 
do herezji. Żyjemy w czasach, w których Kościół 
jest ośmieszany, a ludzie, którzy pragną postępo-
wać zgodnie z nauką Stwórcy, zaliczani są do nie-
postępowych, czy wręcz zacofanych. Gardzi się 
kapłanami i ludem Bożym, gardzi się Chrystusem 
w imię tzw. nowoczesności. Tym bardziej dzisiaj 
musimy być odważni i silni Bogiem. Każdy, kto 
słowa Chrystusa wprowadza w czyn, należy do 
odważnych i rozsądnych, a to pozwala w pełni 
„budować swoje życie na skale”.

Zwracając się do rekolektantów, ks. Tomasz 
podkreślił charakter pracy parafialnych zespołów 
„Caritas”, polegający na służbie wobec bliźniego. 
Miłość, delikatność, wrażliwość, empatia, okazy-
wanie autentycznej troski - oto przymioty, które 
powinny cechować osoby działające w tych zespo-
łach. Trudno jest niekiedy dostrzec biedę u ludzi, 
nierzadko niezawinioną przez nich samych. Czło-
wiek otoczony życzliwością będzie czuł się lepiej, 
a my staniemy się dla niego kimś bliskim. Jakże 
często w naszej posłudze jesteśmy powiernikami 
ich niepokojów, trosk, niepowodzeń, osamotnie-
nia. Dlatego powinniśmy modlić się o wytrwałość 
i cierpliwość, prosząc także Ducha Świętego o siłę 
do wykonywania naszych zadań.

W programie rekolekcji znajdowała się 
codzienna Msza Święta, jutrznia, koronka do 
miłosierdzia Bożego, adoracja Najświętszego 
Sakramentu, apel jasnogórski, różaniec, sakrament 
pojednania. Oprócz tego był jeszcze czas na komu-

nikaty, które wygłosili: dyrektor archidiecezjal-
nego „Caritas” - ks. Waldemar Hanas, ks. Tomasz 
Ren oraz pani Anna Michalak - inicjatorka wielu 
działań na rzecz ubogich.

Do najważniejszych akcji prowadzonych przez 
„Caritas” i miejsc objętych opieką należą:

- zbiórka „elektrośmieci”
- „Platforma - charytatywni” - Allegro
- „Tornister pełen uśmiechów”
- „Skrzydła”
- Wigilia dla ubogich i bezdomnych
- kolonie letnie dla dzieci - „Wakacje 

z Bogiem”
- wczaso-rekolekcje dla niepełnospraw-

nych i osób starszych (10-dniowe)
- dom dziecka w Lesznie
- schronisko dla bezdomnych „Przystań”
- prowadzenie jadłodajni
- stypendia dla uzdolnionej młodzieży
- „Tytka charytatywna”
- organizowanie festynów.

Dochód z tych akcji przeznaczony jest zawsze 
na pomoc najuboższym.

Uczestnicząc w rekolekcjach, dzielimy się 
doświadczeniami z działań, jakie podejmu-
jemy na terenie swoich parafii. Inaczej wygląda 
praca w miastach, inaczej w małych społeczno-
ściach. Możemy doświadczyć tego „na własnym 
podwórku”, gdzie wzajemnie się znamy, co bardzo 
ułatwia nam organizowanie wszelkich zbiórek.

Ks. Tomasz Ren prosił, aby w parafiach 
powstawały społeczne punkty rozliczania dekla-
racji podatkowych PIT, szczególnie dla emerytów 
i rencistów. Prosił także o pomoc wolontariuszy 
w czasie trwania wczaso-rekolekcji dla osób nie-
pełnosprawnych. Odbywają się one w okresie 
wakacyjnym, kiedy młodzież ponadgimnazjalna, 
tudzież studenci mają czas wolny od nauki.

Rok 2015 to 20. rocznica powstania Archidie-
cezjalnego „Caritas”. Z tej okazji w nocy z 13 
na 14 marca odbędzie się modlitewne czuwanie 
„Jerycho” w sanktuarium Bożego Miłosierdzia na 
osiedlu Jana Sobieskiego w Poznaniu, a 15 marca 
2015 r. w katedrze zostanie odprawiona przez 
metropolitę poznańskiego, abp. Stanisława Gądec-
kiego uroczysta Msza Święta. Z okazji jubileuszu 
każdy parafialny zespół „Caritas” zobowiązał się 
do wykonania 60 różańców. Siostra Manuela obja-
śniła nam technikę ich wykonania oraz wskazała, 
jaki materiał ma być wykorzystany do tego celu.

Ks. Waldemar Hanas zachęcał do korzysta-

nia z ośrodków wypoczynkowych należących do 
„Caritas”: nad morzem - w Dębkach, w górach - 
w Lipnicy Wielkiej i w Wielkopolsce - w Zanie-
myślu. Są to miejsca o wysokim standardzie, 
w których opłata za pobyt z wyżywieniem wynosi 
48 zł za dobę.

Rekolekcje zawsze mają 
charakter formacyjny. Kształ-
tują osobowość, przyczyniają 
się do wzrostu wiary, pozwalają 
dostrzec w zagubionym czło-
wieku brata, stworzonego przez 
tego samego Boga, który stwo-
rzył każdego z nas. Okres reko-
lekcji to czas modlitwy. Albert 
Schweitzer napisał: Modlitwy 
nie zmieniają świata, ale zmie-
niają ludzi, a to ludzie zmie-
niają świat.

W imieniu parafialnego 
zespołu „Caritas” pragniemy 
wszystkim z całego serca podzię-
kować za wspieranie każdego naszego działania na 
terenie parafii. To jest piękne i budujące dla nas, 
stojących często z puszką z napisem „Caritas”, gdy 
wychodzący z kościoła, z uśmiechem i miłym spoj-
rzeniem, z sercem pełnym miłości składają ofiarę 
- ofiarę dla bliźniego. Im wszystkim dedykujemy 

słowa św. Jana Pawła II, wygłoszone w Manili 18 
lutego 1981 roku:

Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, 
lecz przez to kim jest, nie przez to co ma, lecz 
przez to czym dzieli się z innymi.

Słowa wdzięczności kierujemy do przewodni-
czącego parafialnego zespołu „Caritas”, ks. kano-
nika Andrzeja Magdziarza, z podziękowaniem za 
to, iż dane nam było uczestniczyć w rekolekcjach.

 
Grażyna Zielewicz, Barbara Babiarczyk

Bojanowe Gniazdo z lotu ptaka

Wspomnienie to cicha nuta wyjęta z tonów przeszłości

Drżącą ręką zaczynam pisać o spotkaniu osób obchodzących w bieżącym roku 75. i 80. rocznicę 
urodzin, na które jubilaci zostali zaproszeni przez ks. proboszcza. 

Najważniejszym momentem była uroczysta Msza św. 24 września o godz. 18.00. Podczas homi-
lii ks. proboszcz mówił m.in. o tym, czym ubogacają rodzinę i społeczeństwo ludzie dojrzali, mający 
już przysłowiowe „swoje lata”. Jak stwierdził: wnoszą doświadczenie, zdolność krytycznego widzenia 
rzeczywistości oraz nabierania do niej dystansu. Po zakończeniu Eucharystii udaliśmy się na plebanię, 
gdzie - oczywiście - czekał na nas poczęstunek.

Obecnych było sporo i wszyscy brali aktywny udział w rozmowach dotyczących wspomnień z naj-
odleglejszych lat. Były to przecież lata bardzo trudne i przepełnione tragedią i bólem, wiadomo – czasy 
wojny i komunizmu. Każdy sięgał pamięcią wstecz do tych minionych lat. Łzy ściskały gardło na wspo-
mnienie o naszym utraconym dzieciństwie i młodości, o biedzie, która panowała w czasie wojny.

Bardzo aktywny w opowiadaniu o swoich przeżyciach był pan Stanisław Lewandowicz. Posiadał 
najwięcej wspomnień z tamtych czasów. Przekazał wiele ciekawych historii. I tak, przy kawie i w miłej 
atmosferze spędziliśmy wieczór poświęcony nam - ludziom starszym, za co dziękujemy ks. kanonikowi. 
Było to nasze pierwsze spotkanie, ale sądząc po radosnym ożywieniu gości, chętnie przyjdą następnym 
razem.

Dziękujemy za okazane nam serce.

parafianka



Z życia parafii

Listopad 2014     25

Z życia Kościoła

24  Listopad 2014

Poznańskie Forum Duszpasterskie odbyło się 
w sobotę 27 września 2014 roku. Zostało zorga-
nizowane przez Diecezjalny Instytut Akcji Kato-
lickiej (DIAK) oraz Radę Ruchów i Stowarzyszeń 
Katolickich Archidiecezji Poznańskiej, pod patro-
natem Jego Ekscelencji ks. arcybiskupa Stani-

sława Gądeckiego. Rozpoczęło się w kościele pw. 
św. Rocha w Poznaniu Mszą świętą koncelebro-
waną pod przewodnictwem ks. kardynała Paula 
Josefa Cordesa z Watykanu, emerytowanego 
przewodniczącego Papieskiej Rady „Cor Unum”, 
koordynującej katolickie dzieła charytatywne. 
Msza św. była sprawowana w języku łacińskim, 
a wierni otrzymali na piśmie treść części stałych 
Mszy św. w tymże języku, co pozwoliło każdemu 
czynnie uczestniczyć w liturgii. Następnie uczest-
nicy Forum przeszli do auli Centrum Wykładowo 
-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej, 
gdzie odbyła się sesja poświęcona drugiemu eta-
powi czteroletniego programu duszpasterskiego 
Kościoła w Polsce na lata 2013 - 2017, któremu 
towarzyszą słowa „Przez Chrystusa, z Chrystu-
sem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świa-
dectwa”.

Podczas wrześniowego spotkania zaproszeni 
prelegenci przybliżyli zebranym założenia i treści 
hasła „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, 

które zgłębiać będziemy od pierwszej niedzieli 
Adwentu przez najbliższy rok.

W sesji uczestniczyli: ks. kardynał Paul Josef 
Cordes, ks. arcybiskup Stanisław Gądecki, ks. 
biskup Zdzisław Fortuniak, ks. biskup Grzegorz 
Balcerek, ks. biskup Damian Bryl, księża i siostry 
zakonne oraz - w liczbie prawie 600 osób - przed-
stawiciele parafii, członkowie ruchów, wspól-
not i organizacji katolickich, przede wszystkim 
z naszej archidiecezji, ale też z innych polskich 

diecezji. 
P r z e d s t a w i c i e l e 

naszego parafialnego 
oddziału Akcji Katolic-
kiej od wielu lat biorą 
udział w Forum. W tym 
roku w sesji wzięło 
udział 7 osób świeckich 
oraz ks. kanonik Remi-
giusz Pieprzyk. Słowo 
wprowadzające odno-
śnie najbliższego pro-
gramu duszpasterskiego 
wygłosił ks. arcybiskup 
Stanisław Gądecki. 
Następnie pani prezes 
DIAK, Bogumiła Kania-
-Łącka z radością poin-

formowała zebranych, że arcybiskup Stanisław  
Gądecki, przychylając się do prośby Zarządu 
DIAK, dekretem z dnia 15 września br. ustanowił 
- pochodzącego z Grabonoga koło Gostynia - bł. 
Edmunda Bojanowskiego, patronem Akcji Kato-
lickiej naszej archidiecezji. Aktu tego metropolita 
poznański dokonał właśnie w Roku bł. Edmunda, 
obchodzonego w polskim Kościele w związku 
z przypadającą w listopadzie 200. rocznicą uro-
dzin tego błogosławionego. 

Następnie zostało odczytane tłumacze-
nie wykładu ks. kardynała Paula Josefa Cordesa 
„Narodzić się na nowo", który nawołuje do nowej 
ewangelizacji, zgodnie z posynodalną adhortacją 
apostolską Jana Pawła II „Christifideles laici” ogło-
szoną 30 grudnia 1988 roku. W tym dokumencie 
św. Jan Paweł II napisał, że wszyscy członkowie 
Kościoła są misjonarzami, a nie tylko biernymi 
odbiorcami Orędzia. Do encykliki „Lumen fidei" 
ojca świętego Franciszka nawiązał o. prof. dr hab. 
Jan Andrzej Kłoczkowski z Krakowa w wykładzie 
„Kiedy gaśnie płomień wiary, wtedy wszystkie 

Poznańskie Forum Duszpasterskie
inne światła tracą swój blask". Natomiast prak-
tyczny wykład o spowiedzi świętej „Dlaczego tak 
trudno się dzisiaj spowiadać" wygłosił o. dr Piotr 
Jordan Śliwiński z Krakowa.

Po występie zespołu muzycznego odbyła się 
dyskusja panelowa pod hasłem „Wydajcie więc 
godny owoc nawrócenia", poprowadzona przez 
ks. dr. Dariusza Madejczyka. W trakcie dyskusji 
świadectwem swojego nawrócenia podzielili się 
aktorzy: Patrycja Hulak i Radosław  Pazura oraz 

muzyk, były narkoman - Andrzej Sowa. Pomimo 
tego, że wykłady były bardzo interesujące, to jed-
nak najbardziej do naszych serc trafiły świadec-
twa osób nawróconych, które o swych doświad-
czeniach opowiadały z wielkim entuzjazmem. 
Następne Forum odbędzie się 26 września 2015 
roku. Już teraz serdecznie polecamy.

Halina Bączkowska

Sławomir Wrembel. Artysta, scenograf 
- o sobie i swojej pasji

Zajmuję się malarstwem akwarelowym, akry-
lowym i olejnym od 26 lat. Naśladując swoją 
mamę i babcię, nigdy nie obawiałem się farb i two-
rzyłem od najmłodszych lat. Do dzisiaj inspiruje 
mnie wieloraka działalność artystyczna, techniki 
plastyczne, ich możliwości. Twórczość przynosi 
mi niezmierną satysfakcję. Wystawy i praca sceno-
grafa stały się moją codziennością. Praca z dziećmi 
też zaowocowała już kilkoma wystawami. Jed-
nakże od czasu do czasu wypoczywam, pracu-
jąc nad figurą, którą mogę przywrócić do dawnej 
świetności. Przynosi mi to wiele przyjemności. 
Mam okazję wpływać na miejscowy krajobraz 
i powód dumy mieszkańców, gdyż jest to niezbity 
dowód wrażliwości religijnej i artystycznej, dbało-
ści o estetykę oraz hojności lokalnej ludności. 

Wycieczki po polskich drogach pozwalają 
nam spotykać figury przydrożne, które są symbo-
lem wiary miejscowej ludności. Stanowią nieod-
łączny element polskiego krajobrazu, wkompo-
nowany często w samotne, pochylone lipy, topole 
i wierzby, stojące na rozstajach dróg lub na skraju 
wsi, albo w centralnych częściach wiosek czy 
miast. Figury mają i zawsze miały znaczenie modli-
tewne. Przypominały o modlitwie i błogosławień-
stwie dla miejscowości, do której się wchodziło 
albo z której wychodziło, przedstawiały często 
patronów chroniących miejscową ludność. Teren, 
który wybierano dla ustawienia takiej figury miał 
zwykle umocowanie historyczne, sięgając najczę-
ściej lokacji miejscowości i odległych czasów, nie-
rzadko także odwołując się do pogańskich miejsc 
kultu. Niekiedy figury te były wykonywane z nie-
trwałych materiałów, takich jak lipowe drewno. 

Impregnowano je olejami mającymi przedłużyć 
ich żywotność. Niestety, poddane różnorodnym 
czynnikom atmosferycznym ulegały powolnemu 
niszczeniu. Jednakże niewielka ich liczba prze-
trwała do naszych czasów, niektóre możemy 

podziwiać w muzeach, np. w Muzeum Archidiece-
zjalnym w Poznaniu. Miejscowa ludność zastępo-
wała zniszczoną figurę nową - odlewaną w betonie 
lub w nim rzeźbioną, albo wykonaną w kamieniu. 

Figura M. Bożej u zbiegu 
ul. Fabrycznej i Swarzędzkiej
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Najstarsze spotykane 
w naszym krajobra-
zie figury przydrożne, 
wykonane jedną 
z wymienionych tech-
nik, sięgają końca XIX 
i początku XX wieku. 
Oczywiście, zdarzają 
się starsze, ale to nie-
zwykła rzadkość. 

Takie przykłady 
figur mamy w Kicinie 
- wszystkie powstały 
na początku XX wieku. 
Trudno określić, jakie 
symbole - jeśli były 
takowe - stały tam 
wcześniej. 

Figura Serca Jezusa 
na ul. Poznańskiej (przy 
skrzyżowaniu z ul. 
Kościelną) wykonana 
jest z odlewu beto-
nowego. Ma 150 cm 
wysokości i złożona 
jest z dwóch części - 
górnej i dolnej, malo-
wana według ówcze-

snych standardów i wzorów. Na początku II wojny 
światowej, podobnie jak inne miejscowe figury, 
została zrzucona z postumentu wykonanego z pia-
skowca. W czasie tego upadku nastąpiło znisz-
czenie obu dłoni. Cała figura pękła na dwie czę-
ści (to jest materiał na osobny artykuł) i w takim 
stanie ukryto i przechowano ją na miejscowym 
cmentarzu. Po wojnie, złożona powróciła na 
swoje miejsce. Zrekonstruowana wówczas prawa 
dłoń wymaga jednak ponownej naprawy. Lewa 
dłoń i przedramię zostały połączone. Na korpu-
sie można odnaleźć kilka zagipsowanych odpry-
sków (prawdopodobnie po strzałach), podobnych 
do tych, jakie widzimy na tablicy pamiątkowej. 
Zostały zasklepione duże ubytki na prawej stronie 
twarzy. Malowana była kilkukrotnie, czego dowo-
dzą odkryte warstwy farb.

Obecnie figura odzyskała swój pierwotny 
blask, została delikatnie oczyszczona z poprzed-
nich pokładów farby, zabezpieczona masą sztuka-
torską w pęknięciach i uszkodzeniach oraz w ubyt-
kach „atmosferycznych”, widocznych szczególnie 

na głowie i ramionach. Naniesiono kilka warstw 
farb akrylowych i zabezpieczono dwukrotnie 
lakierem. W ogólnie dobrym stanie technicznym 
będzie ubogacała Kicin prze następne lata.

Figura Najświętszej Maryi Panny, stojąca na 
wjeździe do Kicina od strony Koziegłów, ma ok. 
110 cm wysokości. Została wyrzeźbiona w beto-
nie, co nadaje jej unikatowy charakter i niepo-
wtarzalną formę. Niestety, jest w bardzo złym 
stanie technicznym. Uzupełnione ubytki i liczne 
pęknięcia masą sztukatorską, malowanie figury 
i zalakierowanie to tyko kosmetyczne działania, 
zabezpieczające przed dalszą jej destrukcją. Tylko 
takie doraźne działania można było wykonać na 
miejscu. Poważniejsza naprawa wymaga zdjęcia 
figury z postumentu i przewiezienia do pracowni. 
Tam dopiero można poddać figurę pionizacji, gdyż 
widoczny obecnie jej przechył ku przodowi grozi 
przełamaniem rzeźby na pół. W bardzo złym stanie 
są dłonie wykonane z gipsu. Zostały zabezpieczone 
środkami utwardza-
jącymi, które jednak 
w niedługim czasie 
mogą ulec szybkiemu 
wypłukaniu. Nie-
zbędna jest rekon-
strukcja dłoni w beto-
nie. Warto zadbać 
o tę rzeźbę, gdyż ma 
nietypową formę 
i jest świadectwem 
wieloletniej tradycji 
i „świadkiem” wyda-
rzeń, o których warto 
pamiętać. 

Figura Matki 
Bożej Królowej 
Korony Polskiej na 
rozstaju ulic Fabrycz-
nej i Swarzędzkiej, 
na posesji państwa 
Pospiesznych, ma 
wysokość ok. 100 cm 
i jest najlepiej zacho-
waną i najmniej 
zniszczoną przez 
działania wojenne, 
kicińską rzeźbą. 
Odbite dłonie zostały 
w całości zrekonstru-

owane i osadzone na swoim miejscu. Pęknięcie 
w połowie postaci jest raczej uszkodzeniem kon-
strukcyjnym wynikającym z upływającego czasu. 
Ciekawą techniką został wykonany cokół figury. 
Wylany betonem w formie drewnianej beczki, 
doskonale komponuje się z wykonaną w pia-
skowcu, stylizowaną koryncką koroną wieńczącą 
cokół. Trudno obecnie określić, skąd owa korona 
pochodzi. Połączenie tych form jest przykładem 
umiejętności i wyczucia architektonicznego i arty-
stycznego twórców. Podobnie, jak u wspomnia-
nych powyżej figur, usunięto z niej kilka warstw 
farby i gipsu, który zabezpieczał ubytki. Uzupeł-
niono je masą sztukatorską i wymalowano kil-
koma warstwami farb akrylowych i zabezpieczono 
lakierem. Będzie przez długie lata przypominać 
nam o modlitwie i Bożym błogosławieństwie.

Praca przy kicińskich figurach sprawiła mi 
wiele przyjemności i była wpisana w mój udany 
wypoczynek. 

Sławomir Wrembel

Warto zobaczyć
Od 5 września możemy w kinach obejrzeć 

wyjątkowy film „Mary’s Land” („Ziemia Maryi”). 
Jest on połączeniem filmu dokumentalnego i fabu-
larnego, co czyni go ciekawszym dla współcze-
snego widza. Agent, przedstawiający się jako a d 
w o k a t  d i a b ł a, otrzymuje misję odnalezienia 
kobiety, która na skalę światową dokonuje zmian 
w ludziach, ma władzę nad ich duszami. Boha-
terami filmu są barwne postacie, których życie 
zmieniło się pod wpływem maryjnego kultu, a są 
nimi: milioner, znana modelka, prostytutka, tan-
cerka rewiowa oraz lekarz, który kiedyś dokony-
wał aborcji na życzenie. Opowiadają oni o swoim 
życiu w sposób przekonujący i przejmujący. Są 
to ludzie, którzy mieli pieniądze, władzę, popu-
larność - wydawać by się mogło, że mają „świat 
u swoich stóp”, a jednak czuli w swoim sercu 
pustkę. Co odmieniło ich życie, jak potoczyły się 
ich losy i kto sprawił, że odnaleźli sens życia, tego 
wszystkiego próbuje dociec agent. Film zachęca 
do stawiania pytań i szukania odpowiedzi w kwe-
stii, jak ważna jest wiara w naszym życiu - to czas 
na chwilę przemyśleń.

A tak w kilku słowach o filmie wypowiada się 
sam reżyser:
 Obecnie najczęściej przepisywanym lekiem 
są antydepresanty. (...) Jak to możliwe, że współ-
czesne przepisy na szczęście, które powszechnie 
znamy i stosujemy, nie działają? Co jest nie tak? - 
pyta reżyser Juan Cotelo i dodaje - Istnieją ludzie, 
którzy twierdzą, że znają uniwersalny przepis na 
szczęście. Co więcej, są przekonani, że jest on 
skuteczny. Dodatkowo jest on za darmo! (…) To 
właśnie Jezus Chrystus dał nam ten przepis, ale 
wielu uznało Go za szaleńca. Przez dwadzieścia 
wieków nie zdarzyło się jednak, aby osoba podą-
żająca za Nim stwierdziła, że to nie działa. Osoby 
te (…) umieściły Boga w centrum swojego serca: 
przestrzegają przykazań i kochają bezwarunkową 
miłością, której nauczyły się od Jezusa Chrystusa. 
Wielu może porównać, jakie było ich życie bez 
Boga i jakie jest z Bogiem.

Film jest bardzo poruszający, po zakończeniu 
seansu jeszcze przez dłuższą chwilę w kinie pano-
wała cisza i nikt nie wstawał z miejsc. Warto więc 
obejrzeć film „Ziemia Maryi”, aby jeszcze raz 
usłyszeć z ust różnych ludzi, jak Bóg mocno nas 
kocha i jak wiele łask Bożych wyprasza dla nas 
Maryja. Gorąco polecam.    
   

Barbara Zacharzewska

Figura M. Bożej przy 
ul. Poznańskiej

Figura Pan Jezusa przy
ul. Poznańskiej
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Intencje mszalne – listopad 2014
01.11. uroczystość Wszystkich Świętych
  8.00 † Witold Kurzawiński
14.00 Msza św. na cmentarzu
 za zmarłych spoczywających na kicińskim   
 cmentarzu

02.11. 
  8.00 za wszystkich zmarłych członków Wspólnoty  
 Żywego Różańca
10.00 † Helena i Franciszek
12.00 † Władysława, Józef, Wiesław i zmarli z   
 rodziny
18.00 † Edmund Piechocki

03.11. 
18.00 † Helena, Stanisław, Andrzej

04.11. 
  8.00 † Sebastian Wawrzyniak

05.11. 
18.00 † Stanisława, Aniela, Walenty oraz zmarli 
    z rodziny Widerskich

06.11. pierwszy czwartek miesiąca 
18.00 Msza św. zbiorowa 
 1) † Krzysztof Grajczyk
 2) † Dariusz Szczeciński
 3) † Kazimiera i Kazimierz Kapelańscy
 4) † Grzegorz Mocny
 5) † Włodzimierz Rybarczyk
 6) o szczęśliwy przebieg operacji i powrót 
     do zdrowia dla Lucyny
 7) † Karol Kayser – z okazji imienin

07.11. pierwszy piątek miesiąca
17.00 † Irena Abramczyk
18.00 † Teresa Wojciechowska – w 20 r. śmierci
20.00 † Ludomira i Zbigniew Luboszczyk

08.11.
15.00 Msza św. ślubna
18.00 † Stefania, Michał, Józef

09.11.
   8.00 † Stanisława, Marceli, Stanisława, Józef i   
 zmarli z rodziny
10.00 † Stanisława Widerska
12.00 † Ryszard Pawlak
18.00 w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i naszej   
 parafii

10.11.
18.00 † Eugeniusz Merda

11.11. Narodowe Święto Niepodległości
10.00 1) w intencji Ojczyzny 
 2) † Dariusz Szczeciński
18.00 † Stanisław – w 3 r. śmierci i Maria   
 Szkudlarek

12.11.
18.00 z podziękowaniem za dar życia i z prośbą 
 o Boże błogosławieństwo dla Marysi
13.11.
18.00 † Stanisław Luboszczyk i zmarli z rodziny  
     Nowickich
14.11.
18.00 † Stanisław Stoiński, zmarli z rodzin   
    Lesiczków i Stoińskich
15.11.
18.00 dziękczynna – w 50 r. małżeństwa

16.11.
   8.00 † Wojciech Świątek – w 2 r. śmierci 
    i Bogumił Wawrzyniak – w 2 r. śmierci
10.00 † Sebastian Drożdżyński – od V Róży     
      Różańcowej
12.00 † Tomasz, Zofia, Ryszard, Andrzej i zmarli 
        z rodziny Banachów
18.00 † Stanisława Widerska 

17.11.
18.00 † Eugeniusz Merda

18.11.
  8.00 † Anna, Stanisław oraz zmarli z rodziny

19.11.
18.00 † Hubert Majchrzak

20.11. 
19.00 1) w dniu urodzin Witolda z prośbą o Boże  
     łaski dla całej rodziny
 2) w intencji dobroczyńców i osób   
     zaangażowanych w prace duszpasterskie,  
       porządkowe i remontowe w naszej parafii 
21.11. 
18.00 † Eugeniusz Merda

22.11.
18.00 w intencji zmarłych i żyjących członków  
 Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 
 w Kicinie 

23.11.  uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla   
 Wszechświata
  8.00 † Kazimierz Wolniewicz – od mieszkańców  
      Janikowa 
10.00 † Józef – w 7 r. śmierci i Marta Knypińska
12.00 † Wacław Kujawa i zmarli z rodziny     
      Janczarczyk
18.00 1) † Gabriela, Władysław Zielenieccy i zmarli 
         z rodzin Zielenieckich, Eliszewskich 
         i Strugarków
 2) † Agnieszka Malinger – w 1 r. śmierci 

Warto przeczytać

Dopiero co gorąco polecaliśmy godną zainteresowania publikację M. Giżyckej i T. Sobalaka 
„Śladami wiary po puszczy Zielonka”, a już w kolejce ustawiła się - rzecz jasna związana tematycznie z 
naszym regionem - kolejna perła na rynku księgarskim.
Pod koniec września w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu odbyła się prezentacja publikacji biograficznej 
„Hr. August Cieszkowski”. Jej autorami są artysta fotografik, członek Związku Polskich Artystów 
Fotografików i Światowego Stowarzyszenia Fotografów 
- Henryk Błachnio oraz znani regionaliści - historyk Ewa 
Buczyńska i geograf Włodzimierz Buczyński. Spotkanie 
prezentujące oryginalne wydawnictwo albumowo-biograficzne 
jest zwieńczeniem swarzędzkich i wierzenickich uroczystości 
związanych z obchodami 200. rocznicy urodzin Augusta 
Cieszkowskiego. Słowo wstępne do owej publikacji napisał 
metropolita poznański ks. abp Stanisław Gądecki. Przybliżył 
on czytelnikom postać i poglądy Augusta Cieszkowskiego. 
Uwagę zwraca część ikonograficzna książki, zawierająca 
reprodukcje wielu ważnych historycznych dokumentów 
związanych z życiem hrabiego Augusta oraz doskonałe 
zdjęcia Henryka Błachnio i Włodzimierza Buczyńskiego, 
przedstawiające miejsca, w których bywał bohater książki. 
Ten piękny edytorsko i cenny merytorycznie album poszerzył  
tym samym bogatą, bo liczącą grubo ponad sześćdziesiąt 
pozycji, kolekcję dokumentów i opracowań ściśle związanych 
z postacią Cieszkowskiego, z prywatnych zbiorów państwa 
Buczyńskich. Są oni dobrze znani mieszkańcom naszej parafii, m.in. z licznych prelekcji na temat 
rodziny Cieszkowskich i regionu, a także jako współredaktorzy pisma „Wierzeniczenia”, docierającego 
daleko poza granice wierzenickiej parafii. 

Dzieło wydane zostało przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego w 
Wierzonce, a sfinansowane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Powiat Poznański i Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego.

gzal

H. Błachnio, E.J. Buczyńska, W. Buczyński: Hr. August Cieszkowski, wyd. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. A. 
Cieszkowskiego w Wierzonce, 2014.
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24.11.  
18.00 † Irena Abramczyk

25.11. 
  8.00 † ks. Marian Fąka, Wacław, Pelagia, Janina

26.11.
18.00 † Eugeniusz Merda

27.11.
18.00 † Irena Abramczyk

28.11.
18.00 † Irena Kaczmarek

29.11. 
18.00 † Andrzej Bobak

30.11.
   8.00 † Witold Kurzawiński
10.00 w intencji Kasi – z okazji 4 r. urodzin i o Boże  
 błogosławieństwo dla rodziny
12.00 1) † Helena i Józef Wawrzynkiewicz 
 2) † Joanna Szubra-Słaba
18.00 w intencji ks. Proboszcza – od parafian

oprac. RS

ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – LISTOPAD 2014
01.11. (sobota) uroczystość Wszystkich Świętych
 Msze św. o 8.00 i 14.00 (na cmentarzu, 
 po Mszy św. procesja)
02.11. (niedziela) wspomnienie wszystkich 
 wiernych zmarłych 
 zebranie członków Wspólnoty Żywego   
 Różańca po Mszy św. o 8.00 
 19.30 – procesja żałobna w Klinach 
 na cmentarzu 
05.11. (środa) 18.00 – Eucharystia ze  szczególnym  
 udziałem rodziców dzieci z klas III. Po Mszy  
 św. katecheza dla rodziców. 
06.11. pierwszy czwartek miesiąca 
 po Mszy św. kwadrans modlitwy przed Najśw.
   Sakramentem w intencji uświęcenia kapłanów
 19.00 – zebranie parafialnego Zespołu Caritas
07.11. 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
09.11. (niedziela) święto poświęcenia bazyliki   
 laterańskiej 
 po Mszach św. czynna biblioteka parafialna 
11.11. (wtorek) Narodowe Święto Niepodległości
 Msze św. o 10.00 i 18.00
12.11. (środa) 19.00 – zebranie Parafialnej Rady   
 Duszpasterskiej
13.11. (czwartek) adoracja Najśw. Sakramentu 
 w godz. 17.00-18.00 i po Mszy św. – do 20.00
 17.15 – katecheza parafialna dla dzieci 
 z klas II
 14.11. (piątek) 200. r. urodzin bł. Edmunda   
 Bojanowskiego
 16.30 – katecheza parafialna dla dzieci 
 z klas IV

14-16.11.Kicińskie Dni Kultury Chrześcijańskiej 
17.11. (poniedziałek) poświęcenie medalików   
 dzieciom z klas II podczas Mszy św. 
 19.45 – zebranie rodziców dzieci    
 przygotowujących się do Wczesnej 
 Komunii św.
18.11. (wtorek) 100. r. śmierci bł. Karoliny  
 Kózkówny
 19.00 – celebracja słowa Bożego –   
 modlitwa w intencji czystości serca
19.11. (środa) 17.00 – katecheza parafialna 
 dla dzieci z klas III
 zebranie Akcji Katolickiej po Mszy św.

19.00 – spotkanie Kręgu Biblijnego  
20.11. (czwartek) 262. rocznica poświęcenia   
 kościoła w Kicinie
 17.00 – katecheza parafialna 
 dla dzieci z klas V
 19.00 – Msza św. w intencji dobroczyńców 
 i osób zaangażowanych w prace    
 duszpasterskie, porządkowe i remontowe 
 w naszej parafii 
21.11. (piątek) 17.00 – katecheza parafialna 
 dla dzieci z klas VI
 19.00 – katecheza dla młodzieży z klas I   
 gimnazjum
23.11. (niedziela) uroczystość Jezusa Chrystusa,  
 Króla Wszechświata
 święto patronalne Akcji Katolickiej
 podczas Mszy św. o 10.00 przyjęcie dzieci  
 do Eucharystycznego Ruchu Młodych
 19.00 – koncert muzyki dawnej
26.11. (środa) 17.00 – katecheza parafialna 
 dla dzieci z klas I
29.11. (sobota) Dzień Skupienia 
 dla ministrantów dekanatu czerwonackiego 
 w Kicinie
30.11. I niedziela Adwentu 
 początek nowego roku duszpasterskiego:
 „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”
 rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego
 

ks. Andrzej Magdziarz

     Ludzie hodują różne zwierzęta. Jedne są duże drugie małe, jedne dają mleko inne zaś są wiernymi 
przyjaciółmi człowieka. Ta wykreślanka zawiera w sobie jedenaście takich zwierząt. Spróbuj je odnaleźć. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

       Rozwiązanie zadania, wyłącznie na 
kuponach, przynosimy do 25 listopada   
2015 roku i wrzucamy je do skrzynki 
redakcyjnej znajdującej się w kruchcie 
kościoła.   Losowanie   nagrody   odbędzie   
się 25 listopada 2015 roku po Mszy św.         
o godz. 10.00. Warunkiem otrzymania 
nagrody jest obecność podczas losowania. 

 
Wpisz liczbę odgadniętych przez siebie zwierząt 

  
.................................... 

 
   Imię i nazwisko………………...............… 
  Wiek ……………........................................ 
  Adres ………………………………........... 
  Telefon kontaktowy …………………........ 

Pomóż pieskowi 
odnaleźć drogę 
do kości. 
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1. Koncert jesienny; 
2. Adoracja relikwii św. Jana Pawła II; 
3. Relikwie bł. Bartłomieja Longo; 
4-5. Uczestnicy Poznańskiego Forum Duszpa-
sterskiego IX 2014 (fot. J. Horawska, S. Nowak); 
6-7. Porządki przed uroczystością Wszystkich 
Świętych 

Obiektywnie
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