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W tym numerze szczególnie polecamy:
 Na święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia
Konsekrowanego s. 3
 Bóg najlepszym lekarzem duszy s. 7
 Rozmowa z małżonkami s. 10
 Nasze współcierpienie z Chrystusem s. 13
Świątynia światłem gromnic
płonie
I woła: Matko! oświeć życia znój!
Przed prawem schylasz święte
skronie,
Bo w nim pokory i pociechy
zdrój.
Posłuszna, cicha do ostatka
Wypełniasz kornie, co rozkazał
Bóg,
I wiedziesz rzesze jako matka,
Gdy staną trwożne wśród
rozstajnych dróg.
Niech nam przypomni blask
gromnicy,
Że nim pójdziemy na straszliwy
sąd,
Ma dusza jaśnieć wśród ciemnicy,
I mężnie łamać szał i grzech i
błąd.
Świątynia światłem gromnic
płonie,
I myśl ulata, gdzie pokory kwiat,
Nad burze, gromy, ciemne tonie,
I nad niedole ludzkich, biednych
chat.
Świątynia w blaskach świec
jaśnieje,
I ufnie błaga cały polski lud:
Pokoju otwórz nam wierzeje
Na szczęście, chwałę, nowych
czasów cud!
ks. Ewaryst Nawrowski

Wstęp

Z życia Kościoła

Na święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia Konsekrowanego

Słowo księdza proboszcza
Zasadniczo prasę parafialną czytają ci, którzy z jednej strony interesują się tym wszystkim,
co się dzieje w parafii, a z drugiej szukają w niej pogłębienia swojego życia duchowego stąd czytelnikami tejże prasy są osoby o pewnym „wyrobieniu”. Im więcej takich parafian,
tym liczniejszy staje się kolportaż czasopisma parafialnego. Prasa parafialna przeciwdziała
dwóm najgroźniejszym cechom kultury masowej - rozniecaniu w użytkownikach namiętności
i ograniczaniu rozwoju intelektu. „Nasz Patron” nie należy do rzędu kolorowych pisemek
zajmujących się głównie plotkami. W czasopiśmie tym mamy do czynienia z dominacją
słowa nad obowiązującym powszechnie trendem oglądactwa. W mediach komercyjnych prym
wiodą wartości rynkowe, a w katolickich - edukacyjne, służące duchowej formacji człowieka.
W tych pierwszych nie ma tekstów, które mogłyby pobudzać do pogłębionej refleksji i
trzeźwego myślenia. Uzależnienie się od takiej prasy powoduje podatność na oddziaływania
manipulatorskie. W mediach o orientacji katolickiej mamy do czynienia z innym poziomem.
Tutaj wychowujemy człowieka. Św. Jan Paweł II w przemówieniu do polskich biskupów w 1998
r. powiedział m.in., że (…) pasterzom Kościoła przysługuje bardzo ważna, a zarazem delikatna
rola formowania prawego sumienia posłusznego nakazom Ewangelii i nauce Kościoła. Właśnie
w takim duchu przygotowaliśmy dla naszych Czytelników kolejny numer „Naszego Patrona”.
Znajdą w nim Państwo kilka obszernych artykułów poruszających zagadnienia z wielu dziedzin:
życia duchowego, małżeńsko-rodzinnego, parafialnego, ale także i „ogólnokościelnego”. Wszak
jesteśmy cząstką Kościoła Powszechnego i żyjemy także jego życiem. Poruszamy zagadnienia
związane z historią Poznania, w 70. rocznicę jego wyzwolenia spod okupacji niemieckiej.
Nieobce są nam sprawy najbliższego środowiska (w tym dzieci ze szkoły w Kicinie). Znajdziemy
informacje i relacje z tego „co za nami” i o tym „co przed nami”. Obszerną część niniejszego
numeru stanowi sprawozdanie z życia w naszej parafii w minionym roku.
Wszystkim Czytelnikom życzę owocnej lektury „Naszego Patrona”. Owocnej, to znaczy
dającej wzrost w życiu duchowym i będącej w łączności z parafią. I zakończę słowami św.
Jana Pawła II z cytowanego już przemówienia: Drodzy Bracia w biskupstwie, zadania, jakie
tu przypomniałem, nie są nowe. Są one jednak niezbędne do tego, aby (...) Ewangelia mogła
coraz skuteczniej wpływać na całokształt życia społeczeństwa i dawać swój niezbędny wkład w
odbudowę integralnej i całościowej wizji człowieka i świata, która przeciwstawia się kulturze
śmierci, zwątpienia i laicyzacji życia. Pragniemy wszyscy, aby Ewangelia zyskiwała zbawienny
i jak najgłębszy wpływ na wzorce moralne i na kształt społeczeństwa polskiego, zgodnie z jego
tysiącletnią tradycją chrześcijańską. Winniśmy zatem dołożyć wszelkich starań, aby prawda
ewangeliczna torowała sobie drogę do sumień w sposób odpowiadający jej nieporównywalnemu
z niczym znaczeniu dla współczesnego człowieka.
ks. Andrzej Magdziarz

Ofiarowanie Pańskie to chrześcijańskie święto liturgiczne, przypadające w katolicyzmie i religiach
protestanckich corocznie na dzień 2 lutego lub 15 lutego w kościołach obrządku wschodniego. Należy
do najdawniejszych w chrześcijaństwie, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w wieku IV, a więc
zaraz po ustaniu prześladowań chrześcijan. Według podania, procesja z zapalonymi świecami była znana
w Rzymie w czasach papieża św. Gelezjusza I, tj. ok. roku 500.
W Polsce to święto ma charakter zdecydowanie maryjny - obchodzone jest jako święto Matki Bożej
Gromnicznej. Jego formuła służy upamiętnieniu ofiarowania Jezusa Chrystusa w świątyni jerozolimskiej, czterdziestego dnia od chwili Jego narodzin.
Tak jak Maryja wniosła Jezusa do świątyni jerozolimskiej, tak też przynosi światło wierzącym.
Głęboka jest treść święta Ofiarowania Pańskiego: Chrystus Pan wchodzi do świątyni, aby podkreślić,
że kończy się Kapłaństwo Starego Przymierza, a rozpoczyna się w Nim i przez Niego Kapłaństwo Nowe
oraz nowa, najwyższa i najdoskonalsza Ofiara.
Po roku 1000 wprowadzono zwyczaj procesji i święcenia
gromnic na pamiątkę słów wypowiedzianych przez Szymona,
który nazwał Chrystusa Pana światłem na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego Izraela (Łk 2, 32).
Na znak zawierzenia Maryi w czasie klęsk, szczególnie
podczas burz i nawałnic, w domach również zapala się gromnice. Jako gromnice służą też świece chrzcielne, symbolizujące światło wiary, które od tej pory towarzyszyć ma nowo
ochrzczonej osobie przez całe życie. Zapalone gromnice daje
się także do rąk konającym.
W święto Ofiarowania Pańskiego przypada także ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, stwarzający okazję do
głębszej refleksji Kościoła powszechnego nad darem życia
poświęconego Bogu.
W orędziu inaugurującym Dzień Życia Konsekrowanego papież napisał: Obchody, które po raz pierwszy odbędą Wypalanie znaku krzyża na tragarzu
się 2 lutego tego roku, chcą pomóc tak całemu Kościołowi, chaty w dzień Matki Boskiej
aby jeszcze bardziej docenił świadectwo osób, które wybrały Gromnicznej, XIX w.
naśladowanie Chrystusa poprzez praktykowanie rad ewangelicznych, jak też samym osobom konsekrowanym, będąc dla nich doskonałą okazją odnowienia. Dzień
ten to niewątpliwie szczególna sposobność spojrzenia z wdzięcznością na dar życia konsekrowanego
i ponownego uznania, jakim bogactwem dla całej wspólnoty Kościoła jest ten właśnie dar, w całej różnorodności jego charyzmatów i posług.
Jakże znamienne są też słowa wypowiedziane kiedyś przez Prymasa Tysiąclecia o człowieku poddającemu się woli Bożej: Bóg stara się go pozyskać nie inaczej, tylko przez miłość. I nieraz uczciwe, rzetelne wojowanie z Bogiem, które ma miejsce w niejednej duszy szukającej Go, kończy się większą jeszcze
miłością. Rzeczywiście, najczęściej powołanie to nie przychodzi łatwo, człowiek odkrywa je w sobie,
ale czyni to stopniowo, nieraz latami. Niekiedy nacechowane jest ono lękiem i obawami, czasem otwartym sprzeciwem. Ale jak mówi nasz obecny prymas, abp metropolita gnieźnieński - ks. Wojciech Polak,
to właśnie w imię tej większej miłości, doświadczonej i ofiarowanej przez Boga człowiekowi, osoby
poszukujące Boga na drogach swego życia, odkrywają dar powołania do całkowitej i wyłącznej służby
dla Niego. I dalej: Podobnie jak dwa tysiące lat temu sam Jezus powoływał ludzi, by poszli za Nim, tak
i dziś powołuje On młodych, mężczyzn i kobiety, a oni - odpowiadając na ten głos powołania - idą za Nim.
gzal
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Z życia Kościoła

Aborcja w Polsce – nie każde życie tak
samo chronione
Na łamach „Naszego Patrona” często poruszamy kwestie dotyczące obrony życia. Temat jest
ciągle aktualny, ponieważ walka o prawo człowieka do narodzin nie została jeszcze wygrana,
ani w Polsce, ani - bynajmniej - w żadnym innym
kraju.
Obecnie trwa akcja protestacyjna polskich środowisk katolickich, której celem jest niedopuszczenie do swobodnej sprzedaży tabletek o działaniu
wczesnoporonnym. Za pomocą serwisu PROTESTUJ.PL możemy dostarczyć Ministrowi Zdrowia
oraz pani Premier list sprzeciwiający się atakowi
na fundamentalne prawa człowieka.
Poniżej kolejny „głos w sprawie”…
red.
W Polsce życie dzieci poczętych, ale jeszcze
nienarodzonych jest chronione - pod warunkiem,
że są zdrowe, nie poczęły się na skutek gwałtu
bądź kazirodztwa, ciąża nie zagraża życiu lub
zdrowiu matki. Przeciętny Polak nie zdaje sobie
sprawy, że rocznie w Polsce dokonuje się około
tysiąca aborcji (w 2012 roku według NFZ było
ich 1207). W większości przypadków ich powodem jest - mniej lub bardziej pewne - podejrzenie,
że dziecko może urodzić się chore lub niepełnosprawne. Bardzo często jest to jedynie podejrzenie, które często się nie sprawdza. Obecna ustawa
regulująca dopuszczalność aborcji w tych kilku
przypadkach nie jest ani restrykcyjna, ani sprawiedliwa, ponieważ dzieli ludzi na lepszych i gorszych - tych zdrowych, którzy mają zagwarantowane prawo do życia i chorych, których wolno
uśmiercić przed narodzeniem. Bardzo często giną
dzieci z zespołem Downa.
Polska jest jedynym krajem, który mając
ustrój demokratyczny, odrzucił ustawodawstwo
zezwalające na aborcję i w 1993 roku wprowadził ustawę chroniącą (w dużej mierze) życie. Na
tle większości krajów Unii Europejskiej, gdzie
aborcja na życzenie jest legalna i ogólnodostępna,
Polska wydaje się ewenementem. Co więcej, społeczne przyzwolenie na aborcję maleje: według
badań opinii publicznej tylko około 7% Polaków
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opowiada się za jej legalizacją. Mimo to instytucje europejskie nieustannie naciskają na zmianę
naszego prawa. Choć brzmi to kuriozalnie, ta
„cywilizowana” zachodnia Europa uznaje prawo
do legalnej aborcji za prawo człowieka. Również
w Polsce są środowiska - między innymi ruchy
feministyczne - które lobbują za legalizacją tego
procederu. Niektóre finansowane są przez wielkie koncerny aborcyjne, które zarabiają ogromne
pieniądze na uśmiercaniu dzieci nienarodzonych.
Reprezentują tak zwany ruch „pro-choice” (z ang.
za wyborem), którego założeniem jest, że każda
kobieta powinna mieć prawo wyboru: dokonać
aborcji czy urodzić. Może się wydawać, że takie
poglądy mają duże poparcie wśród Polaków, ale to
nieprawda. Świadczyć o tym może niepowodzenie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Tak
dla Kobiet”, pod którą w 2011 roku podpisało się
zaledwie 30 tys. obywateli (o 70 tys. za mało, by
mogła trafić do Sejmu pod obrady). Ustawa ta,
nazywana „ustawą o świadomym rodzicielstwie”,
zakładała legalizację aborcji. Co ciekawe, w tym
samym roku Fundacja „PRO - Prawo do Życia”
zebrała aż 600 tys. podpisów poparcia dla inicjatywy propagującej całkowity zakaz aborcji. Projekt został przedstawiony w Sejmie, posłowie
odrzucili go w głosowaniu przewagą kilku głosów. To jednak pokazuje, jak wiele osób opowiada
się za ochroną życia.
Niemniej jednak, ruch „pro-choice” działa.
Niejednokrotnie słyszymy wypowiedzi zaangażowanych feministek, które starają się przekonać
opinię publiczną, że działają dla dobra kobiet,
a możliwość dokonania aborcji w każdej sytuacji
jest właśnie tym, czego polskie kobiety potrzebują. Prezentują przy tym argumenty nieprawdziwe, bądź ocierające się o manipulację. Jednym z nich jest stwierdzenie, że aborcję należy
zalegalizować, ponieważ kobiety i tak się do niej
uciekają, powinny więc móc to robić w bezpiecznych warunkach. Feministki szacują, że aborcji
wykonywanych w tzw. „podziemiu” jest nawet do
100 tys. rocznie. Po pierwsze, w 1997 roku, kiedy
aborcja była legalna przez 10 miesięcy, liczba
tych zabiegów wyniosła tylko 3 tys. - „podziemie”
jest więc dużo mniejsze. Po drugie, u wielu ludzi
prawo kształtuje rozumienie dobra i zła („jeśli coś
jest legalne, nie może być złe”). Liczba aborcji po
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jej zalegalizowaniu wzrosłaby znacznie, przykładem mogą być kraje Europy Zachodniej. Warto
mieć na uwadze fakt, że dużą rolę w legalizacji
tego procederu w USA odegrało okłamanie opinii publicznej, polegające właśnie na zawyżeniu
liczby nielegalnych aborcji. Pamiętajmy o tym.
Abstrahując od moralnego aspektu aborcji, jej
legalizacja przynosi tylko szkody. Jest jak przyzwolenie na uchylanie się od odpowiedzialności
za swoje czyny, skorzystanie z „wyjścia awaryjnego”. Młody człowiek, który został zaskoczony
wieścią o ciąży już nie musi „dorosnąć”, aby sprostać sytuacji, do której przecież sam się przyczynił. W konsekwencji uczy się, jak w życiu lawirować, by było mu w nim wygodnie i łatwo.
O aborcji lubi się dyskutować i rozważać,
w jakich przypadkach jest ona dopuszczalna.
W którym tygodniu ciąży dziecko zaczyna czuć

ból? Kiedy zaczyna przypominać człowieka?
Samo rozważanie, w jakich sytuacjach można
dokonywać aborcji jest niewłaściwe, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że życie ludzkie zaczyna
się w momencie poczęcia. Punktem wyjścia
wszystkich rozmów o aborcji powinno być właśnie to stwierdzenie, dowiedziony naukowo fakt.
Aborcja jest zła nie tylko dlatego, że od pewnego
momentu dziecko w łonie matki czuje ból. Aborcja jest straszliwym złem, nawet gdy nowe życie
ma postać niewidocznej gołym okiem zapłodnionej komórki jajowej. Jest złem dlatego, że już na
etapie zygoty jest to żywa istota ludzka. A ludzi się
nie zabija.
Natalia Klamycka
Fundacja „PRO - Prawo do życia”
www.stopaborcji.pl

Dojrzała wiara
„Wiara” jest określeniem trudnym do zdefiniowania - zapewne każdy z wierzących posiada własną definicję powstałą dzięki osobistemu doświadczeniu. Wierzyć w Boga to ufać Mu i Jego planom dotyczącym naszego życia. Wiara połączona
jest z uznaniem słów Jezusa Chrystusa za prawdziwe oraz całkowitym zaufaniem Mu. Odpowiedzią Chrystusowi jest świadectwo naszych słów
i czynów. Wiara to czynienie dobra w łączności
z Panem Bogiem. Św. Tomasz z Akwinu zalicza
dar wiary do tak zwanych „praeparatoria”. Są one
konieczne do poznania tajemnic królestwa Bożego
i do udziału w tym królestwie, zgodnie ze słowami
Pana Jezusa: Wam dano poznać tajemnice królestwa Bożego, im zaś nie dano (Mt 13,11). Dar wiary
otrzymujemy w sakramencie chrztu świętego, we
wspólnocie Kościoła. To dzięki Kościołowi przez
chrzest otrzymujemy nowe życie w Chrystusie.
W obrzędzie chrztu dorosłych kapłan pyta katechumena: O co prosisz Kościół Boży? On odpowiada: O wiarę (KKK nr 168). Istotą daru wiary
jest wezwanie Pana Boga skierowane do człowieka, aby Go szukał i odpowiadał na Jego wołanie oraz przygotowanie serca człowieka do przyjęcia wiary.
Wzrost wiary zależy od stopnia poznania
Boga, objawiającego się w Jezusie Chrystusie i od osobistego doświadczenia żywego Boga
w Kościele. Poznawanie Jedynego Boga polega na
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słuchaniu tego, co On mówi o sobie. Tylko Bóg
może mówić o sobie prawdziwie, dlatego Katechizm podaje, że aby wzrastać w wierze i wytrwać
w niej do końca: Musimy karmić ją słowem Bożym
oraz prosić Pana, aby pomnażał nam wiary (Mk
9,24; Łk 17,5; 22,32). Wiara jest przede wszystkim posłuszeństwem Bogu, jest przyjmowaniem
słowa Bożego przekazywanego przez Kościół
i uznawaniem tego słowa za prawdę w oparciu
o autorytet Pana. Opisuje się ją także jako odpowiedź na wezwanie Boże. Odpowiedź ta wyraża
się w całym życiu wierzących i obejmuje wszystkie jego aspekty. Można powiedzieć za Benedyktem XVI, że wiara katolicka jest osobistą relacją
z Trójjedynym Bogiem, która wyraża się w ufnym
zawierzeniu Bogu i w posłuszeństwie Temu, który
daje nadzieję i miłość. Dojrzała wiara pozostaje
w związku z tym pełnym zaufaniem objawiającemu się Bogu i doskonałym posłuszeństwem Jego
woli. Dar wiary otrzymany na chrzcie świętym
musi wzrastać i rozwijać się. Ze strony ochrzczonego wymaga to współpracy z Panem Bogiem
obecnym w Kościele. Wiara jest darem Bożym,
o który trzeba się troszczyć, tak aby mogła się rozwijać, mimo zagrożeń, aż do osiągnięcia doskonałości. Aby mogła dojrzeć, musi być ciągle pogłębiana i krytyczna, a także otwarta - powinniśmy
się nią dzielić z innymi. Dojrzała wiara musi być
spójna z osobowością człowieka oraz jego działa5
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niem. Czynnie wyraża się przez miłość, obejmuje wszystkie sfery ludzkiego życia, jest stała i mocna.
Wiara dojrzała nie zna wątpliwości, zna jedynie trudności (cytując bł. H. J. Newmana: Dziesięć tysięcy
trudności nie powoduje jednej wątpliwości). Pytania dotyczące wiary nie muszą świadczyć o wątpliwościach, jak np. pytanie Jana Chrzciciela o to, czy Jezus jest Tym, który miał przyjść (por. Mt 11,2-6;
Łk 7,18-23). Pytania w wierze służą głębszemu poznaniu i zrozumieniu Bożego Objawienia. Dojrzała
wiara musi wypływać z autentycznej wolności człowieka. Bóg w osobie Jezusa Chrystusa traktuje nas
jak przyjaciół i oczekuje wolnej odpowiedzi na Jego zaproszenie do wspólnoty życia i miłości. Nasza
pozytywna odpowiedź stanowi początek radosnego przeżywania szczęścia wiecznego, doświadczanego
we wspólnocie sióstr i braci w Chrystusie. Wiara taka sprzeciwia się wszelkiemu indywidualizmowi,
jeśli chodzi o interpretację jej prawd i jest posłuszna nauczaniu Kościoła. Idąc za myślą Benedykta
XVI, którą wypowiedział podczas audiencji generalnej 24 października 2012 roku, można stwierdzić,
że człowiek dojrzałej wiary jest jak otwarta księga, opowiadająca o doświadczeniach nowego życia
w Duchu Świętym.
Dorota Celka
Przygotowano na podstawie nauczania pasterzy Kościoła.

Wspomnienie bł. Anny Katarzyny Emmerich
9 lutego w Kościele katolickim przypada wspomnienie liturgiczne błogosławionej Anny Katarzyny
Emmerich. Ta niemiecka mistyczka, stygmatyczka i wizjonerka została beatyfikowana 3 października
2004 r. przez papieża Jana Pawła II.
Anna Katarzyna urodziła się 8 września 1774 r. w ubogiej wiejskiej rodzinie w Westfalii, w północno-wschodnich
Niemczech. W wieku dwunastu lat zaczęła pracować jako
służąca. W 1802 r., mając 28 lat, wstąpiła do klasztoru augustianek. Jak sama powiedziała: Oddałam się zupełnie niebieskiemu Oblubieńcowi, a On czynił ze mną według swojej woli.
Gdy w grudniu 1811 r. władze państwowe zamknęły klasztor,
Anna Katarzyna przeprowadziła się do prywatnego domu.
Już przed wstąpieniem do zakonu, na jej głowie pojawiło się
znamię korony cierniowej. W 1812 r. na jej rękach i nogach
powstały wyraźne stygmaty ran Ukrzyżowanego, a na boku
obficie krwawiąca rana w kształcie krzyża. Tę chwilę tak
wspominała: Było to trzy dni przed Nowym Rokiem, mniej
więcej o godzinie trzeciej po południu. Rozważałam właśnie
Mękę Pańską, prosząc Pana Jezusa, by mi pozwolił uczestniczyć w tych strasznych cierpieniach, a potem zmówiłam pięć
„Ojcze nasz” na cześć pięciu świętych ran... Nagle ogarnęła
mnie światłość. Widziałam Ciało Ukrzyżowanego, żywe,
świetliste, z rozkrzyżowanymi ramionami, lecz bez krzyża.
Rany jaśniały jeszcze silniejszym blaskiem niż reszta Ciała.
W sercu czułam coraz większe pragnienie ran Jezusowych.
Wtedy najpierw z Jego rąk, a potem z boku i nóg wyszły czerwone promienie, które niczym strzały przeszyły moje ręce,
bok i nogi.
Oprócz łaski stygmatów Anna Katarzyna Emmerich od 4. roku życia miała dar widzenia spraw nadprzyrodzonych, dotyczących męki i śmierci Pana Jezusa, życia Najświętszej Maryi Panny
i świętych oraz uroczystości kościelnych. Ta skromna, niewykształcona wieśniaczka wykazywała zadziwiającą znajomość topografii, szczegółów archeologicznych i historycznych, dotyczących wydarzeń
6
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objawionych jej w wizjach. Najpierw próbowała spisywać je sama, jednak czuła, że to zadanie przerasta
jej możliwości. Kiedy dowiedział się o tym niemiecki pisarz Klemens Brentano, odwiedził ją i pod jej
wpływem nawrócił się. Lata 1818-24 spędził przy łożu cierpiącej stygmatyczki, spisując jej relacje.
Przychodził dwa razy dziennie, kopiował notatki z pamiętnika Anny Katarzyny, a następnie pokazywał
jej to, co sam napisał, by mieć pewność, że wiernie oddał jej słowa. Wiem, że gdyby nie ten pielgrzym
- mawiała Anna Katarzyna o Klemensie Brentano - już dawno bym umarła. Jednak najpierw on musi
wszystko spisać, bo moje wizje są darem Boga dla ludzi. Z kolei Brentano tak wspominał te spotkania:
Nie widziałem w jej twarzy, czy spojrzeniu cienia wzburzenia czy egzaltacji. Wszystko, co mówiła, było
zwięzłe, proste i spójne, a zarazem pełne życia i miłości.
Anna Katarzyna Emmerich zmarła 9 lutego 1824 r., po okresie szczególnie dotkliwych cierpień. Jak
zapisał Brentano, mimo że sama cierpiała, w swych ostatnich chwilach modliła się przede wszystkim za
Kościół i za wszystkich umierających. Jednak, jak wspominał jej spowiednik: Tego dnia bardzo pragnęła
śmierci i często wzdychała: «Przyjdź już, Panie Jezu!». Odeszła w opinii świętości. Na jej pogrzeb przybyła cała okoliczna ludność, a gdy po kilku tygodniach otworzono grób, jej ciało było nieskażone. Po
śmierci Anny Katarzyny Klemens Brentano zebrał i uporządkował zapiski, a następnie opublikował je
pod tytułem „Bolesna męka Jezusa Chrystusa” (1833). Kilkanaście lat później, w 1852 r. Bentano wydał
kolejną książkę opartą na jej widzeniach i zatytułował ją „Życie Najświętszej Maryi Panny”. Książki te,
przełożone na język polski już w XIX wieku, były wielokrotnie wznawiane. Na początku XXI wieku
przeżywają swój prawdziwy renesans, a to m.in. za sprawą filmu „Pasja” Mela Gibsona, który inspirował się wizjami stygmatyczki, tworząc scenariusz tej słynnej ekranizacji.
Proces beatyfikacyjny Anny Katarzyny Emmerich, rozpoczęty pod koniec XIX wieku, został na
nowo podjęty w 1972 roku. Stolica Apostolska w 2001 r. ogłosiła dekret uznający heroiczność jej cnót,
a w lipcu 2003 r. - dekret o autentyczności cudu za jej wstawiennictwem, otwierając tym samym drogę
do wyniesienia jej na ołtarze.
W homilii podczas Mszy św. beatyfikacyjnej Papież-Polak podkreślił, że: w duchowej łączności
z cierpieniem Zbawiciela, mistyczka z Münsterlandu, wypełniła swoimi cierpieniami słowa Apostoła
dopełniając braki udręki Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. W nabożeństwie pobeatyfikacyjnym biskup Reinhard Lettmann z Münster stwierdził, że: bł. Anna Katarzyna Emmerich, choć
naznaczona ogromnym cierpieniem, dzięki mocy czerpanej z Eucharystii może być dla nas przykładem
życia w głębokim zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem i przyjęciu naszej przyszłości z oddaniem i miłością.
Dorota Stawicka
Źródło: www.niedziela.pl

Bóg najlepszym lekarzem duszy
Współczesny świat jest pełen zagrożeń dla
zdrowia psychicznego, jak i wrażliwości duchowej
człowieka. Często też zapomina, że zasadniczym
powołaniem człowieka jest powołanie do życia.
Ono jest fundamentem wszystkich innych wezwań
i zadań człowieka. Należy je rozumieć w szerokim znaczeniu, wiodąc życie uczciwe i dojrzałe,
w miłości i wolności. Dzisiejsza cywilizacja lekceważy dar życia, a wiele dziedzin działalności człowieka naznaczonych jest cieniem śmierci - to (wg
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św. Jana Pawła II) „cywilizacja śmierci”. Przejawia się ona między innymi w eutanazji, aborcji,
wykorzystywaniu seksualnym, przemocy, zażywaniu narkotyków, alkoholizmie. Konsumpcyjny
styl życia i związane z nim uzależnienia i nałogi
wiążą się w ścisły sposób z próbą uśmierzania
cierpienia. Ale im bardziej człowiek od cierpienia
ucieka, tym szybciej ono go dogania. Od cierpienia nie da się uciec, bo wpisane jest w trud życia,
który należy podjąć i mądrze „przetworzyć”. Bez7
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względna pogoń za dobrami materialnymi powoduje zamknięcie się we własnych sprawach i niedostrzeganie bliźniego. Realizacja dążeń i oczekiwań, z pominięciem potrzeb drugiego człowieka,
przyczynia się do osamotnienia ludzi i pogłębiania
egoizmu. Narastająca w konsekwencji tego samotność coraz bardziej pogrąża człowieka, powodując często choroby, załamania i głębokie depresje. Młodym ludziom, tak często poranionym już
w dzieciństwie we własnych rodzinach, trzeba dzisiaj ukazywać ich pierwsze powołanie - powołanie
do życia. Jest rzeczą paradoksalną, iż wielu z nich
nie ceni swojego życia, a jednocześnie „czuje się”
powołanymi do wielkich zadań życiowych! Człowiek nie może dokonać wielkich i ważnych dzieł,
jeśli najpierw nie doceni własnego życia i nie ucieszy się nim naprawdę. Nie można go sprzedać, ani
zamienić na coś innego. Bliskie i zdrowe relacje
w rodzinie dają szczęście wszystkim jej członkom, jednak im większa zażyłość, tym dotkliwiej
odczuwa się wzajemne zranienia, konflikty i rozczarowania. W przypadku braku oparcia w rodzinie i na skutek złych doświadczeń, młody człowiek
wchodzący w dorosłe życie przenosi negatywne
wzorce i oczekiwania najpierw na rówieśników,
a potem do nowo tworzonych rodzin.
Wbrew wszystkim negatywnym tendencjom
naszej cywilizacji, jako chrześcijanie powinniśmy
podkreślać dobro i piękno ludzkiego życia. Trzeba
nam często sięgać po Psalm 8. - jedną z najpiękniejszych myśli o człowieku: O Panie, nasz Boże, jak
przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! Tyś swój
majestat wyniósł nad niebiosa. (…) Gdy patrzę na
Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy,
któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim
pamiętasz, i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot
niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś
wszystko pod jego stopy: owce i bydło wszelakie,
a nadto i polne stada, ptactwo powietrzne oraz
ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza.
O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po
wszystkiej ziemi!
W zagmatwanym przez grzech świecie Stwórca
nie pozostawił człowieka samego. Ogromna, bezwarunkowa miłość Boga chroni nas przed zagubieniem wśród pokus życia. Wszechmocny Bóg
w swej Mądrości pozostawił nam Dekalog, byśmy
8
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nie musieli błądzić. Codzienna modlitwa przypomina nam o wielkiej miłości Boga, który zesłał
nam swego Syna, Jezusa Chrystusa. Sam Bóg
przybrał ludzką postać, by być bliżej swego stworzenia, by poddać się największym torturom ciała,

H. Bosh Raj, ziemia, piekło, tryptyk, 1502

a wreszcie dać się ukrzyżować za nasze grzechy.
Udowodnił w ten sposób swoją wielką miłość do
każdego z nas, bez względu na pochodzenie, kolor
skóry, wiarę czy przynależność do klasy społecznej. Może stać się Twoim i moim przyjacielem na
każdy dzień, jeśli tylko tego zapragniemy i otworzymy swoje serca, wsłuchując się w Jego słowa.
Bóg wybrał spośród ludzi Maryję na Matkę
swego Syna i powierzył całą ludzkość Jej matczynej opiece. Świadomość Jej bliskiej wśród nas
obecności i pośrednictwa w modlitwie do Jezusa
daje poczucie bycia kochanym. Oddawanie Jej
wszelkich trosk i codziennych spraw powoduje, że
człowiek - choćby po ludzku pozostał sam - nie
czuje się samotny! Liturgia Kościoła przez cały
rok przypomina nam o potężnym wstawiennictwie
Maryi. Liczne uroczystości i wspomnienia o Matce
Bożej stawiają nam przykład Maryi, jako naszej
Matki o czystym sercu, pełnym radości i ufającym
Bogu. Ta Boża radość ma uzdrawiającą moc dla
naszych poranionych dusz. Kiedy np. rozważamy
tajemnice różańca świętego, kontemplujemy faktycznie wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa. Odmawiając różaniec w konkretnych intencjach, np. w chorobie, o nawrócenie
z grzechów, czy uleczenie ze zranień duchowych,
jesteśmy obdarzani przez Chrystusa pokojem
w sercu.
Przez powołanie apostołów i stworzenie
Luty 2015

Kościoła Jezus Chrystus dał swoim wyznawcom
wspólnotę braci i sióstr, w centrum której jest On
sam. Przyjęcie Jego miłości, uznanie za swego
Pana i Zbawiciela otwiera zarazem nasze serca na
bliźnich we wspólnocie Kościoła, parafii. Przez
pryzmat miłości do Chrystusa bardziej dostrzegamy potrzeby drugiego człowieka i chcemy mu
poświęcić swój czas, służyć pomocą, radą, rozmową, czy po prostu swoim uśmiechem i radością Bożą w sercu. Pamiętając o Bogu obecnym
w każdym człowieku, nie powinniśmy dopuszczać
do uczuć niechęci w stosunku do naszych bliźnich. Pan oczekuje od nas, że będziemy dobrzy też
dla tych, którzy są do nas wrogo nastawieni. Jeśli
byśmy rezygnowali z takiej postawy, lekceważylibyśmy miłość Boga poprzez brak przyjęcia łaski,
jaka spływa z aktów miłości wobec bliźniego.
Wspólnota parafialna przez działające w niej
grupy duszpasterskie stwarza nam realne możliwości współpracy z bliźnimi na chwałę Pana, ale
i pracy dla dobra duszy przez wzajemne umacnianie w wierze!
Ustanowienie Eucharystii przed męką Pana
to pozostawienie nam pewności o Bożej obecności w naszym życiu na zawsze. Gdy Msza Święta
stanowi centrum naszego życia, wtedy wszystkie
inne zadania znajdują się na swoim miejscu. Kiedy
uczestniczymy we Mszy Świętej, wstępujemy
w rzeczywistość obecności Boga. Na początku
Eucharystii przygotowujemy się do przebywania w tej świętej obecności. Przyznajemy się do
naszych win i zaniedbań. Modlimy się nie tylko
o przebaczenie, ale również o uzdrowienie poczucia własnej grzeszności. Zranienia skutkami grzechów, jakie w sobie nosimy mogą zostać uleczone,
gdy uświadomimy sobie prawdę o uzdrawiającej
mocy Chrystusa. Jezus nakazał, abyśmy się nie
lękali. Jednak tak łatwo poddajemy się paraliżującym nas stanom niepokoju. Odpowiedzią na niepokój jest ufność Bogu, tak więc we Mszy Świętej,
w modlitwie o uwolnienie prosimy Pana o zachowanie w nas pokoju. Musimy być posłuszni słowu
Boga i oddać Mu wszystkie nasze niepokoje i troski. Jeżeli uparcie trzymamy się naszych trosk, Bóg
nie może nas przed nimi uchronić i wlać pokoju
w nasze serce! Pan nigdy nie narusza naszej wolności. On zaprasza, byśmy pozwolili Mu zatroszczyć się o wszystkie nasze sprawy, a my powinniśmy przyjąć to zaproszenie.
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Uzdrawiająca moc sakramentów świętych jest
nam dana jako dar bezgranicznej miłości Boga.
Przystępując do sakramentu pokuty spodziewamy
się wybaczenia grzechów, ale często nie oczekujemy uleczenia ran zadanych duszy przez grzechy.
A to one mogą powodować nasz ból, smutek czy
załamanie.
Ważnym aspektem w zachowaniu zdrowia
naszej duszy jest też modlitwa osobista. Uwalnia
nas ona od mylnych wyobrażeń o sobie. Znaczna
rozbieżność pomiędzy prawdą objawioną - że
zostaliśmy stworzeni na obraz Boży - a naszym
własnym przekonaniem o sobie, może być również przyczyną przygnębienia, załamania, czy
nawet depresji. Nikt nie rodzi się ze złym obrazem
siebie. Kształtuje się on w procesie naszego rozwoju, pod wpływem różnych zdarzeń, a szczególnie pod wpływem słów, które są do nas kierowane.
Słowo niesie w sobie wielką moc - może zniszczyć
życie i może dać życie. Powinniśmy zdawać sobie
sprawę z tego, że ostatecznie obraz samego siebie
kształtuje się albo w oparciu o dające życie Słowo
Boże, albo też o niszczące słowo świata. Dlatego
uzdrawiająca moc modlitwy z rozważaniem Pisma
Świętego, zarówno we wspólnocie, jak i na modlitwie osobistej, odgrywają ogromną rolę w utrzymaniu równowagi psychicznej.
Pan Bóg jest najlepszym lekarzem naszej
duszy, obdarza nas darami Ducha Świętego, ale
to my musimy otwierać się na Jego uzdrawiające
działanie. Pan dał nam wolną wolę i nic wbrew
nam nie uczyni. Jest dla człowieka oparciem
w każdej sytuacji, w „dobrych i złych czasach”. Ta
świadomość daje ogromną siłę, moc w podejmowaniu codziennych wyzwań i mądrość w dawaniu
świadectwa w swoich środowiskach. Wzajemna
życzliwość i zainteresowanie bliźnim może uchronić kogoś przed załamaniem czy depresją. Jeśli
czerpiemy siły z sakramentów i prosimy o dary
Ducha Świętego, to umocnieni siłą Bożą możemy
nieść wsparcie innym. Świadectwo naszego życia
i dzielenie się własnymi doświadczeniami wiary
może kogoś zbliżyć do naszego Stwórcy.
Magdalena Orczyńska
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Rozmowa z małżonkami
Poniżej zamieszczamy wywiad przeprowadzony przez ks. proboszcza z naszymi parafianami, małżonkami Dorotą i Lechosławem Szkudlarkami.
Ks. proboszcz: Jako osoba, która nie żyje w małżeństwie i „klasycznej” rodzinie, niejednokrotnie przyglądam się małżeństwom i rodzinom. Dla mnie, stojącego obok takiej formy powołania, życie małżeńskie jawi
się jako coś bardzo odmiennego, a nawet trudniejszego od życia osoby konsekrowanej.
Dlatego stawiam poniższe pytania z perspektywy celibatariusza, dla którego otrzymane odpowiedzi mają
wielką wartość, gdyż pozwalają usłyszeć je od autentycznych świadków - małżonków, będących jednocześnie rodzicami.        
Od ilu lat Państwo są małżeństwem i ile dzieci mają Państwo?
Dorota (D): Jesteśmy małżeństwem od 11 lat i mamy troje dzieci.
Czym poprzedzili Państwo decyzję o zawarciu małżeństwa?
D: Poznawaliśmy się przez 5 lat w różnych sytuacjach i widzieliśmy, że na wiele spraw mamy bardzo
podobne spojrzenie. Po około 2 latach znajomości wiedzieliśmy, że chcemy być małżeństwem. Podstawowym kryterium było dla nas to, że Jezus ma stać w centrum naszego życia.
Leszek (L): Do tej decyzji dojrzewaliśmy, nie była ona podjęta pochopnie, bo byliśmy parą prawie 5 lat.
Mieliśmy więc wiele czasu na rozmowy, poznanie siebie, swoich charakterów - dobrych, ale też i swoich
słabych stron. Każde z nas - myślę - w swoim sercu pytało siebie i Boga, czy to właśnie ta osoba, z którą
chcę spędzić resztę życia?
Czy taka decyzja jest trudna? Jakie rodzą się obawy?
D: Decyzja z jednej strony jest trudna, a z drugiej nie. Jeśli się kogoś kocha, to wierzy się, że wspólnie,
właśnie w małżeństwie, można robić wiele dobrego. Jesteśmy ludźmi grzesznymi i mamy tego świadomość,
dlatego staramy się ze sobą dużo rozmawiać, aby rozwiewać wszelkie  nieporozumienia.
L: Decyzja nie była trudna, ale nie mogę powiedzieć, że nie miałem żadnych obaw. Wiedziałem, że chcę
z Dorotą utworzyć rodzinę, miałem przekonanie, że takie jest moje powołanie. Obawy dotyczyły choćby
tego, czy będziemy w stanie się samodzielnie utrzymać finansowo, ponieważ kiedy podejmowaliśmy tę
decyzję, ja byłem jeszcze studentem, a Dorota dopiero rozpoczęła pracę. Ale miałem również chwile, w których zastanawiałem się też, czy sprostam roli męża i w przyszłości taty…
Jak Państwo radzą sobie z trudnościami wynikającymi z odmienności mężczyzny i kobiety?
D: Cieszę się, że mogliśmy odbyć rewelacyjny kurs przedmałżeński, który był prowadzony przez pana
Jacka Pulikowskiego. Na tym kursie dowiedzieliśmy się o podstawowych różnicach (w różnych aspektach
tychże różnic) pomiędzy kobietami i mężczyznami. Pan Pulikowski tłumaczył je na konkretnych przykładach. Po tych spotkaniach dużo rozmawialiśmy na te tematy i nasze doświadczenia rzeczywiście potwierdzały praktycznie wszystko to, co tam usłyszeliśmy, tj. różnice w myśleniu i przeżywaniu wielu spraw,
w oglądaniu świata oczami kobiety i mężczyzny. Jednak uważamy, że cały czas trzeba uczyć się wzajemnej
miłości i rozumienia współmałżonka. Dlatego staramy się korzystać z konferencji, filmów, rekolekcji, które
pomagają nawzajem się rozumieć i - tym samym - wzrastać w miłości. W humorystyczny i przystępny
sposób różnice te przedstawione są np. w wideo-seminarium dla małżeństw pt.: „Przez śmiech do lepszego
małżeństwa”, prowadzonym przez Marka Gungora.
L: Bóg miał niesamowity plan, żeby w taki sposób „zaprojektować” kobietę i mężczyznę. Każdy wyposażony został w cechy, dzięki którym rzeczywiście możemy się uzupełniać, choć odmienność kobiety i mężczyzny bywa też źródłem nieporozumień. Kiedy pojawia się jakaś sytuacja konfliktowa (a przecież o nią
nie jest trudno w każdym małżeństwie), uświadamiany sobie, jak często wynika ona z tego, iż zapominamy,
że jesteśmy po prostu inni, że nasze umysły i emocje funkcjonują odmiennie. Świadomość tej odmienności
pozwala więc uniknąć wielu sprzeczek.
10
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Co to znaczy być żoną i matką? Jak to się przeżywa?
D: Bycie żoną to jest rzeczywiście moje najlepsze doświadczenie życiowe, gdyż czuję się kochana, szanowana, doceniana i ważna dla mojego męża.
Wspaniałym przeżyciem było dla mnie to, kiedy zostaliśmy rodzicami. Okazuje się, że posiadamy w sobie
tyle nowych uczuć i taką miłość do dziecka, że nie da się tego opisać w słowach. Bycie matką uczy mnie
bardzo mocno, aby zapominać o swoich zachciankach, gdyż przy dzieciach (szczególnie tych małych)
muszę z wielu przyjemności rezygnować, bo mnóstwo czasu poświęcam właśnie im. Staram się równocześnie pamiętać, że w rodzinie najważniejszy dla mnie jest mój mąż, a później nasze dzieci.
A co to znaczy być mężem i ojcem?
L: Jest to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Być dobrym mężem i ojcem, być odpowiedzialnym za doprowadzenie współmałżonka do świętości, być świadkiem wiary dla dzieci to zadania, które
wydają się niezwykle trudne, a wręcz niemożliwe do wykonania. Ale wierzę, że skoro Bóg stawia przede
mną takie wyzwanie, to nie pozostawia mnie w tym samego. Jeśliby tak było, to miałbym marne szanse.
Jestem przekonany, że z Jego pomocą jest to możliwe. Doświadczam pomocy Pana Boga na co dzień,
w wielu sprawach.
Jakie są radości, nadzieje, ale i obawy mamy/taty?
D: Radości z posiadania dzieci jest całe mnóstwo, bo w dzieciach widać szczerość, otwartość, spontaniczność. Szczególnie małe dzieci potrafią nas rozbroić swoją nieudawaną radością życia i chęcią poznawania
świata. Każde z naszych dzieci jest całkowicie inne, natomiast są one ze sobą bardzo związane i widzę, jak
siebie nawzajem potrzebują.  Pragnę (pewnie jak każdy rodzic), aby nasze dzieci wyrosły na wspaniałych,
mądrych ludzi, którzy będą mieli w sobie wiele miłości i aby Jezus był dla każdego z nich osobistym Panem
i Zbawicielem. Obecny świat oferuje wiele złych rzeczy, dlatego ważne jest dla mnie to, aby nasze dzieci
dokonywały mądrych wyborów.
L: Współtworzenie rodziny, możliwość wychowywania i obserwowania rozwoju dzieci to radość, którą
trudno porównać z czymkolwiek innym. Nigdy nie zapomnę chwili, kiedy dowiedziałem się, że będę tatą.
Tego dnia rozpoczął się nowy rozdział mojego życia. A po przyjściu dzieci na świat - wspólne wygłupy
i zabawy, wieczorne czytanie bajek, wyjazdy rowerowe to chwile, bez których dzisiaj trudno byłoby mi
wyobrazić sobie życie. Choć oczywiście bywają też trudniejsze momenty, które też są jego częścią. Bycie
rodzicem pomaga uświadomić sobie, jak bardzo dalecy jesteśmy od ideału i że ciągle musimy się uczyć
miłości.
Na czym polega wzajemne uzupełnianie się żony - matki i męża - ojca.
D: Czujemy się ze sobą bardzo dobrze i jesteśmy szczęśliwi, że tworzymy rodzinę. Każde z nas wnosi coś
innego do małżeństwa i rodziny. Niektóre rzeczy robimy zupełnie naturalnie, nie zastanawiając się nad tym,
dlaczego tak jest i myślę, że w taki sposób uzupełniamy się. Jednak nie jesteśmy idealni i potrafimy się wzajemnie (oraz dzieci) ranić. Na szczęście mamy Kogoś, kto pomaga nam zbliżać się do siebie, pomaga nam
przebaczać i to z całą pewnością scala nasze małżeństwo.
L: Wzajemne uzupełnianie się to dla mnie wykorzystywanie naszych naturalnych predyspozycji i umiejętności, rozwijanie ich, a nawet docenianie różnic we współmałżonku. Nikt przecież tak, jak kobieta nie
jest w stanie „ogarnąć” miliona różnych obowiązków domowych jednocześnie, a nikt nie skosi trawnika
dokładnie tak, jak mężczyzna :-). Najważniejsze jest to, aby starać się tworzyć coraz lepszą i szczęśliwszą
rodzinę.
Ks. proboszcz: Bardzo serdecznie dziękuję za te słowa, odpowiedzi, podzielenie się swoimi doświadczeniami w byciu żoną i matką oraz mężem i ojcem. Cieszę się, że Państwo czują się „na swoim miejscu”
w życiu. Dostrzegam Waszą wzajemną miłość i troskę o siebie nawzajem i dzieci. To jest bardzo piękne
i budujące.
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Rozważania na Wielki Post
48. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
Troska o ludzkie życie i zdrowie jest zadaniem wszystkich ludzi. Dla chrześcijan stanowi motywację
do duchowej walki z pokusami, ufnej modlitwy w obronie życia, do modlitwy i pokuty wynagradzającej
za grzechy przeciw życiu i zdrowiu, troski o ład moralny narodu oraz do ogarnięcia miłością każdego
poczętego życia.
Jest to wielkie wezwanie skierowane do całego Kościoła, a wymaga ono szczególnego zaangażowania ludzi świeckich. Praktyką powszechną w Kościele jest tzw. ekspiacja. Polega ona na wynagradzaniu Bogu za grzechy ludzkości poprzez uczynki pokutne, modlitwę, post, jałmużnę lub służbę
potrzebującym.
Jan Paweł II apelował: Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat.
Modlitwa i post, to najważniejsza i najskuteczniejsza broń przeciw mocom zła („Evangelium vitae” 100).
Czas Wielkiego Postu jest dobrą okazją do podjęcia postanowień doskonalenia swojej kondycji
duchowej, do walki ze swoimi niedoskonałościami, słabościami, nałogami. Ciągle aktualne pozostają
słowa niedawnego przewodniczącego KEP, abpa Józefa Michalika: Zwracam się do wszystkich z zachętą
do pokuty, nawrócenia i wiary w Ewangelię, do gorliwszej modlitwy za Kościół i Ojczyznę. Apeluję do
przeżywających uwikłania w nałogi, aby poderwali serca i podjęli trud pracy nad sobą: korzystajcie
z pomocy lekarza czy grupy wsparcia, ale pamiętajcie o skorzystaniu z pomocy Bożej.
W Polsce problemem trwającym od lat jest systematycznie zwiększające się spożycie alkoholu prowadzące do wielu ludzkich tragedii.
Spożycie alkoholu na mieszkańca w litrach czystego alkoholu na głowę (raport WHO, „Global status
report on alcohol and health 2014”):
1. Białoruś 17,5

6. Ukraina 13,9

11. Portugalia 12,9

2. Mołdawia 16,8

7. Andora 13,8

12. Serbia 12,6

3. Litwa 15,4

8.Węgry 13,3

13. Polska 12,5

4. Rosja 15,1

9. Czechy 13,1

5. Rumunia 14,4

10. Słowacja 13

W Polsce na jeden sklep z alkoholem przypada 254 mieszkańców. W Norwegii taki sam sklep
musi wystarczyć 18 tysiącom mieszkańców!
Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości zwraca uwagę, że skutki nadużywania alkoholu szczególnie zagrażają rodzinie. Wiele małżeństw rozpada się z tego powodu, a dzieci
narażone są na naśladowanie szkodliwych wzorców zachowań rodziców. Rozumiemy zatem, że nie
można pozostawić rodzin osamotnionych. Należy je otoczyć dojrzałą i kompleksową opieką, zwłaszcza
duszpasterską - piszą członkowie Zespołu w opracowanym na ten rok „Vademecum Apostolstwa Trzeźwości”. Apostolstwu Trzeźwości w Polsce od Adwentu 2011 roku, przez 9 kolejnych lat, towarzyszy
hasło: „Rodzina szkołą trzeźwości”.
Rodzina jest podstawowym środowiskiem, w którym powinno się wychowywać do trzeźwości - przekonuje przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości, bp Tadeusz Bronakowski. Stąd tak ważne
jest osobiste świadectwo trzeźwości i abstynencji rodziców.
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Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Uznaję bowiem nieprawość swoją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.
Odwróć swe oblicze od moich grzechów
i zmaż wszystkie moje przewinienia. (Ps 51)

gzal

Nasze współcierpienie z Chrystusem
Tegoroczne kazania pasyjne w naszej parafii wygłosi ojciec Tomasz Pawlukowski ze Zgromadzenia
Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza, wikary
parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach, w której sercanie biali pełnią posługę duszpasterską od
2013 roku i gdzie erygowali swoją wspólnotę. Ojciec Tomasz złożył swoją pierwszą profesję zakonną
8 września2008 roku, a święcenia prezbiteratu przyjął 18 maja 2013 roku. Dla Czytelników „Naszego
Patrona” napisał krótkie wprowadzenie w tematykę przygotowywanych przez siebie kazań pasyjnych,
do wysłuchania których wszystkich parafian gorąco zachęcamy.
red.
Gorzkie żale to rdzennie polskie nabożeństwo o Męce Pana Jezusa. Swe powstanie
zawdzięcza księżom misjonarzom działającym
od połowy XVII wieku w Warszawie, przy
kościele św. Krzyża. Założyli oni Bractwo św.
Rocha, którego celem było oddawanie czci
Panu Bogu poprzez wspólne modlitwy, procesje
i śpiewy. W okresie Wielkiego Postu Bractwo
odprawiało rozbudowane nabożeństwa pasyjne
składające się z trzech części, z których każda
poprzedzona była biczowaniem, a śpiew hymnów łacińskich przeplatany był pieśniami wielkopostnymi w języku polskim. Treść pieśni
mówiła bardzo dokładnie o męce Pana Jezusa
i dlatego mogła być zrozumiała dla wszystkich.
2 stycznia 1707 roku na polecenie proboszcza
Michała Tarło przygotowano książeczkę polską „O Męce Pańskiej". Wkrótce nabożeństwo uzyskało
aprobatę polskich władz kościelnych oraz Stolicy Apostolskiej, która za udział w Gorzkich żalach udzieliła szereg odpustów. Z czasem trafiły one do wszystkich parafii nie tylko w Polsce, ale i do środowisk
polonijnych Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Melodie pieśni wzorowane są na melodyce chorału gregoriańskiego.
Cykliczność czasu, w którym jesteśmy osadzeni stawia nas po raz kolejny przed dniami Wielkiego
Postu. Znowu posypiemy głowy popiołem, a niedzielne popołudnie ponownie zgromadzi nas na rozważaniu Męki Pańskiej. Można by na początku drogi, którą podejmiemy zapytać się: właściwie po co? Czy
Bóg potrzebuje tego, byśmy ciągle wracali do Jego męki?
Nie! Tak naprawdę to my bardziej tego potrzebujemy. Tak naprawdę to jest dar dla nas, abyśmy
mogli ciągle na nowo przypominać sobie pewne kluczowe sprawy naszego życia i powracać do źródła
i fundamentu naszej egzystencji.
Kochani! Dzisiejszy chrześcijanin - o ile rzeczywiście szuka prawdy i pragnie przez to być wierny
Luty 2015
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Jezusowi - musi stanąć wobec
pewnych
ważnych
pytań
z kręgu wiary. Wiara bowiem
jest tą sferą naszego życia, która
nie należy do łatwych. Tegoroczne rozważania pasyjne pragnę więc połączyć z tymi trudnymi, często bolesnymi pytaniami dotyczącymi naszej egzystencji. Pytania te często - w tej,
Msza prymicyjna o. Tomasza Pawlukowskiego
czy innej formie - padają... Nie
są one wyrazem złej woli. Wręcz przeciwnie - to świadectwo autentycznego poszukiwania prawdy.
Odpowiedź na nie jest możliwa tylko w Chrystusie i to w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym! „W Jego ranach jest nasze zdrowie!” Jeśli więc nie boisz się, masz w sobie wystarczająco wiele
odwagi, wyruszmy wspólnie w czasie nabożeństw Gorzkich żali w tę drogę z Jezusem i naszymi trudnymi pytaniami...
o. Tomasz Pawlukowski SSCC

Nasza historia - 70. rocznica wyzwolenia Poznania
23 lutego mija 70. rocznica wyzwolenia
Poznania spod okupacji niemieckiej i zajęcia go
przez Armię Czerwoną. Był to bardzo doniosły
fakt, który wiązał się nie tylko z przyniesieniem
ulgi dla Polaków mieszkających w Wielkopolsce
podczas okupacji, którzy byli poddawani różnorakim szykanom i represjom, ale był także momentem, w którym spod panowania niemieckiego
wydarto obszar, gdzie walka Polaków z germani-

Sowieckie moździerze prowadzą ostrzał z ulicy
Głogowskiej

zacją wymagała największej determinacji i samozaparcia.
Pod koniec II Wojny Światowej, gdy sowieckie armie 1. Frontu Białoruskiego zajęły Warszawę, przekroczyły Wisłę i parły na zachód,
Wielkopolska (w tym Poznań) znalazła się w niemieckich planach obrony przedpola Berlina. Dla
14

czołgowych (o szerokości 5 m i głębokości 3 m),
otaczających miasto, których pozostałości do dzisiaj widoczne są także w Puszczy Zielonka. Brak
czasu nie pozwolił na pełną realizację planów fortyfikacyjnych, toteż Poznań nie był przygotowany
tak dobrze do obrony, jak pragnęli tego niemieccy
dowódcy.

Zniszczone centrum Poznania

Rosjan stała się ona pomostem w ich marszu na
Niemcy i osiągnięciu ostatecznego zwycięstwa.
Tym samym, na naszych ziemiach skrzyżowały
się sprzeczne interesy dwóch potęg militarnych,
toczących ciężki bój na śmierć i życie. Szczęśliwie, koniec tych walk był już bliski, toteż zdawało
się, że zniszczenia jakich mógł doznać Poznań
i cały region, nie mogły być już zbyt dotkliwe.
W niemieckich planach obrony Poznań stanowił element tzw. Linii C, ufortyfikowanego pasa
umocnień ciągnącego się od Wału Pomorskiego
na północy, przez Piłę i Poznań do Głogowa.
Linii tych było w sumie aż 5, a ich zadaniem powstrzymanie sowieckiego natarcia na Berlin
lub przynajmniej jego maksymalne spowolnienie.
Poznań jako duże miasto, położone w centralnej
części drogi wiodącej wprost z Warszawy do Berlina, miał w tych planach odegrać szczególną rolę,
będąc głównym punktem niemieckiego oporu.
Niemiecki strateg wojskowy, gen. Guderian, który
opracował plan obrony Rzeszy od wschodu zakładał, że ufortyfikowane miasta powstrzymają nacierający front, a jeśli to nie będzie możliwe, mają
walczyć w okrążeniu absorbując jak najliczniejsze
wojska wroga. Plan ten przewidywał więc częściowo wojnę pozycyjną, która doprowadziłaby do
ruiny miasta i jego okolice. Aby zrealizować plan
Guderiana, jesienią 1944 roku wzmożono wysiłki
w celu jak najsilniejszego ufortyfikowania miasta,
między innymi poprzez kopanie rowów przeciwLuty 2015

Z drugiej strony, dla Rosjan Poznań stanowił istotną przeszkodę w marszu na Berlin, który
był najbliższym celem Stalina planującego zajęcie w jak najszybszym tempie całych Niemiec.
Sowieci korzystając przede wszystkim ze swojej
liczebnej przewagi, w niewielkim stopniu liczyli
się ze stratami i zamierzali zdobyć Poznań z marszu. Zdobycie miasta miało być ważnym elementem tzw. operacji wiślańsko-odrzańskiej, umożliwiającej Armii Czerwonej przedostanie się na
przedpola Berlina. Rosjanom sprzyjał fakt, że
Niemcy nie przewidywali zimowej ofensywy na
Wschodzie, planując raczej uderzenie w Ardenach
na Zachodzie, przy braku uzupełnień umocnienia
Linii B i częściowo Linii C obejmującej Poznań.
Tymczasem przełamawszy linie niemieckie pod
Łodzią 17 stycznia 1945 roku, Rosjanie szybko
zbliżali się do Poznania. Zdezorientowani Niemcy
dopiero 20 stycznia ogłosili alarm dla Twierdzy
Poznań (Festung Posen), a 2 dni później Rosjanie rozpoczęli natarcie na stolicę Wielkopolski.
W mieście zapanował chaos, ponieważ niemiecki
aparat administracyjny oraz organa represji
(przede wszystkim gestapo) zaczęły wycofywać
się w wielkim pośpiechu. Poznania broniła załoga
licząca ok. 60 tys. żołnierzy, z których część miała
duże doświadczenie bojowe zdobyte we wcześniejszych walkach. Były to jednak siły niewielkie, toteż niemiecki dowódca miasta, gen. Mattern
wydał polecenie opuszczenia go przez Polaków,
Luty 2015

co zostało jednak zignorowane. Wobec niewystarczających sił niemiecki dowódca prosił też swoich
przełożonych o możliwość opuszczenia Poznania
i oddania go bez walki, jednak Guderian nakazał
obronę „do ostatniego żołnierza”.
Próbę zdobycia miasta z marszu Rosjanie
podjęli 22 stycznia po zajęciu Swarzędza, a chcieli
tego dokonać przy pomocy licznych jednostek
szturmowych wchodzących w skład 1. Frontu
Białoruskiego, dowodzonego przez marszałka
Żukowa.
Bitwa rozpoczęta 22 stycznia po południu ciągnęła się do 24 stycznia i wykazała, że
z powodu determinacji obrony oraz rozciągnięcia
linii dostaw Armii Czerwonej, Rosjanie nie będą
w stanie zdobyć miasta z marszu, mimo iż już 23
stycznia zdołano przechwycić przyczółki na terenach położonych na południu i północy od Poznania. 23 stycznia marszałek Żukow podjął decyzję
o dalszym marszu wojsk rosyjskich na Zachód,
pozostawiając Poznań w stanie okrążenia. Plan ten
zaczęto realizować 24 stycznia, by poprzez zaskoczenie uniemożliwić Niemcom wykorzystanie
tzw. Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, co
w znacznym stopniu zostało zrealizowane.
W trakcie bitwy ważne wydarzenia miały
miejsce w rejonie naszej gminy, bo 24 stycznia
40. Rosyjska Brygada Pancerna Gwardii przeszła
przez Kicin, kontynuując marsz między Koziegłowami i Czerwonakiem, po czym dokonała
ona desantu w okolicy Różanego Młynu, po drugiej stronie Warty. Zaraz potem przystąpiono do
budowy drewnianego mostu w rejonie Czerwonaka, który miał służyć do przerzucania wojska na
zachodni brzeg Warty.
W efekcie nieudanej próby zdobycia Poznania, przystąpiono do oblężenia miasta, stopniowo
zdobywając jego części. Zadania to realizowała
tzw. Armia Ogólnowojskowa, która pierwsze znaczące sukcesy odniosła już 26 stycznia, zajmując
pewien fragment południowych dzielnic Poznania, skąd prowadzono natarcie w kierunku Cytadeli, która stanowiła centrum niemieckiej obrony.
W tym czasie najgęściej zaludnione były właśnie
dzielnice południowe i zachodnie miasta, toteż
miało to duże znaczenie dla mieszkańców.
4 lutego zdobyto południową część Rataj,
a 8. dnia tego miesiąca niemiecka załoga utrzymywała się już w zasadzie tylko w rejonie Śródki,
Zawad, Głównej, Garbar, Solnej oraz Cytadeli. Do
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Halo! 112?

Zniszczony most Chrobrego

16 lutego zamknięto pierścień okrążenia wokół
Cytadeli, która broniła się do 23 lutego, kiedy to
jej resztki bądź to poddawały się, bądź podejmowały w większości nieudane próby wydostania się
z okrążenia w kierunku północnym.
Na tym ostatnim etapie walk, podczas zdobywania Cytadeli Rosjanie zdecydowali się na
wykorzystanie ludności miejscowej. Zaczęto tworzyć oddziały bojowe, a ich uczestników nazwano
później „cytadelowcami”. Niestety, z powodu
braku porozumienia z ludnością oraz wzajemnej
nieufności, robiono to pod przymusem, często
zatrzymując przypadkowo spotkanych młodych
mężczyzn i prowadząc ich pod lufami sowieckich
żandarmów na miejsca zgrupowania. Wielu byłych
cytadelowców wspominało później, że zostali oni
„powołani” niespodziewanie, wbrew swojej woli
i nie znali celu tej akcji. W efekcie nierzadko obawiali się o swoje życie, tym bardziej, że do uciekających strzelano z ostrej amunicji. W zasadzie,
od razu zostali oni rzuceni do walki, często bez
odpowiedniego wyposażenia, nawet bez zimowej
odzieży. Nie jest do końca jasne, co było intencją
sowieckiego dowództwa. Krok ten zraził społeczność Poznania do sowieckich „wyzwolicieli”, których polityka i mentalność były jej nieznane.
W sumie, z powodu trwających przez miesiąc
walk, miasto (a zwłaszcza jego centralne dzielnice) ucierpiało znacząco i 50% jego architektury
czekała długotrwała odbudowa. Wolność Poznania
została okupiona krwią ok. 6000 żołnierzy sowieckich i ok. 700 Polaków. Okupant stracił niemal 50
tys. żołnierzy, z czego nieco ponad połowę stanowili zabici, a reszta dostała się do niewoli.
„Incydent” z przymusowym wcielaniem
polskich mieszkańców Poznania do tworzonych
naprędce oddziałów i rzucenie ich bez przeszkolenia do walki, był zapowiedzią i początkiem przy18

szłego losu Wielkopolski i całej Ojczyzny. Strachu
i poczucia instrumentalnego traktowania młodych
poznaniaków nie łagodził fakt, że znaczna część
oficerów, którym podlegały oddziały „cytadelowców” mówiła po polsku i wielu z nich rzeczywiście było Polakami. Wszystko to w istocie stanowiło przykrywkę i prawdziwy wstęp do wydarzeń, które wkrótce miały miejsce w całej Polsce.
Nie słuchając zupełnie głosów opinii publicznej
i całego Narodu, Rosjanie wprowadzili do Polski
posłuszną sobie władzę. Była ona wroga narodowym tradycjom, wierze i demokracji. W ten sposób to, co miało być wyzwoleniem przyniosło „de
facto” nową niewolę, która krępowała swobodny
rozwój kultury, kultywowanie narodowych tradycji, zwalczając religię i narzucając nową, obcą polskiej duchowości ideologię.
Niestety, okres rządów tej niedemokratycznej,
skorumpowanej i często sięgającej po przemoc
władzy trwał niemal 50 lat. Pół wieku okazało się
dostatecznie długim okresem, by większość Polaków straciła szacunek do instytucji państwa i jego
władzy oraz nauczyła się „żyć” w tej wykrzywionej rzeczywistości, gdzie kłamstwo i nieuczciwość często umożliwiały karierę i dostatnie życie.
Co gorsza, w okresie tzw. transformacji ustrojowej w latach 1989-1991 funkcjonariuszom reżimu
komunistycznego pozwolono uczestniczyć w tworzeniu nowego, demokratycznego ładu. W ten sposób zgnilizna poprzedniego systemu przeniknęła
do życia politycznego i społecznego III Rzeczpospolitej. Potrzeba wiele wysiłku, determinacji
i długiego czasu, aby wymazać efekty tego, co
dla Polski oznaczało tamto „wyzwolenie” w 1945
roku.
Witold Tyborowski
Luty 2015

Każdego roku 11 lutego, w myśl zachęty
Komisji Unii Europejskiej, wiele krajów przypomina swym mieszkańcom o wspólnym dla wszystkich krajów europejskich numerze alarmowym
112. Jest on używany w sieci telefonów stacjonarnych w Unii Europejskiej, a także w sieci telefonów komórkowych na całym świecie. Numer
112 można wybrać w telefonie bez kart SIM i bez
konieczności odblokowania klawiatury telefonu
komórkowego. Wybranie numeru 112 z jakiegokolwiek telefonu spowoduje połączenie z Centrum
Powiadamiania Ratunkowego (CPR), w którym
operator może przekierować połączenie do Państwowej Straży Pożarnej, Policji lub Państwowego
Ratownictwa Medycznego.
Numer 112 jest wspólnym numerem dla wszystkich służb powołanych do niesienia pomocy, choć
istnieje ponadto 13 bezpośrednich numerów alarmowych, składających się z 3 cyfr, m.in.:
• 997 - Policja
• 998 - Straż Pożarna
• 999 - Pogotowie Ratunkowe
• 991 Pogotowie Energetyczne, itd.
Czy system funkcjonowania numeru 112 w Polsce sprawdza się w praktyce? Czego dowiemy się,
zaglądając za kulisy tego - wydaje się - sprawnego
systemu? Jak przebiega praca operatora numerów
alarmowych?
Odpowiedzi na te i podobne pytania poszukajmy w rozmowie NP z byłą pracowniczką
poznańskiego CPR. Niestety, osoby zatrudnione
w tej instytucji (zarówno byli, jak i obecni pracownicy), mając na uwadze osobiste bezpieczeństwo,
nie ujawniają swej tożsamości podczas wywiadów
publicznych. Możemy jednak ze strony redakcji
„Naszego Patrona” zapewnić czytelników o rzetelności wypowiedzi naszej respondentki.
Gdy wybieramy w telefonie numer 112, po
„drugiej stronie” odezwie się operator Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Jego (lub
jej) zadaniem jest sprawne zebranie informacji o zdarzeniu, ocena powagi zgłoszonego problemu i przekazanie wiadomości o konieczności
interwencji odpowiedniej jednostce ratowniczej. Kim jest operator numerów alarmowych?
Operator numerów alarmowych to osoba,
która z pozytywnym skutkiem przeszła rekrutację na to stanowisko i z dobrą oceną zaliczyła
szkolenie. Rekrutacja polega na zdawaniu testów
z wymaganej wiedzy, testów psychologicznych,
a także egzaminu praktycznego z języka obcego.
Luty 2015

Ten ostatni to symulacja rozmowy telefonicznej z obcokrajowcem, który przebywa w Polsce
i potrzebuje naszej pomocy. Innym elementem
procesu rekrutacyjnego jest test komputerowy,
nastawiony na zbadanie umiejętności słuchania
i szybkiego zapisywania informacji. Ostatni etap
rekrutacji to rozmowa kwalifikacyjna.
Aby móc pracować w roli operatora numerów alarmowych, trzeba odbyć szkolenie złożone z dwóch części - teoretycznej i praktycznej,
zakończone egzaminami państwowymi, które
dają uprawnienia do wykonywania tego zawodu.
Uprawnienia te przyznawane są na 2 lata, a po ich
upływie trzeba je odnowić.
Jakie języki obce dobrze jest znać, ubiegając się o tę pracę?
Na pewno są to „popularne” języki europejskie, w tym głównie angielski. Mile widziany jest
także język rosyjski, ponieważ dla wielu Rosjan
i osób rosyjskojęzycznych Polska jest krajem tranzytowym. Wystarczy jednak znajomość jednego
języka obcego.
Jakie predyspozycje osobowościowe, a także
jakie wykształcenie należy posiadać, by móc
pracować na stanowisku operatora?
Wymagane jest wykształcenie co najmniej
średnie. Wśród operatorów są osoby z różnym
wykształceniem, po ukończeniu różnorakich kierunków studiów. Preferowane są osoby z tzw.
„doświadczeniem życiowym”, dlatego struktura
wiekowa pracowników CPR jest bardzo zróżnicowana.
Najistotniejsza w tej pracy jest jednak osobowość. Ta zostaje dość dokładnie określona
w wyniku przebytych testów psychologicznych

Nasz Patron
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oraz rozmowy kwalifikacyjnej. „Odpadają” kandydaci, którzy nie potrafią poradzić sobie ze stresem w zetknięciu z potencjalnymi, trudnymi sytuacjami, jakie z całą pewnością pojawią się w przyszłej pracy.
Jaka - Pani zdaniem - powinna to być osobowość?
Powinna to być osoba dość pewna siebie,
umiejąca emocjonalnie odgrodzić się od presji
psychicznej, jaką często wywierają dzwoniący
- zdenerwowani, sfrustrowani, czasami wręcz
chamscy i reprezentujący postawę roszczeniową.
Trzeba zachować „zimną krew” w sytuacjach,
w których większość ludzi „traci głowę” i trzeźwo
ocenić przedstawiane wydarzenie.
Co w tej pracy jest najtrudniejsze?
Najtrudniejsze w tej pracy jest „mierzenie się”
podczas każdego dyżuru z różnymi postawami
i typami zachowania dzwoniących. Wiele osób
uważa, że numer 112 służy do wylewania żalu na
cały świat i wypowiadania się w każdej sprawie
i na każdy temat, co często nie ma związku z ratowaniem życia i zdrowia.
A zatem, kiedy nie powinniśmy dzwonić na
numer 112?
112 jest numerem alarmowym, więc powinno
się go używać wyłącznie w stanach zagrożenia
życia i zdrowia ludzkiego, a także w sytuacjach
zagrażających mieniu lub środowisku naturalnemu. Uzasadnione jest to, gdy dojdzie do utarty
przytomności, wypadku komunikacyjnego, pożaru
itp. - tzn. w sytuacjach naprawdę poważnych.
Może to być także pobicie, włamanie lub inne
niebezpieczne wydarzenie, którego jest się albo
uczestnikiem, albo bezpośrednim świadkiem.
Około 80 % zgłoszeń jest bezzasadne. Poza
tymi poważnymi zdarzeniami, w jakich sprawach ludzie zwracają się do CPR?
Oj, np. żeby zapytać o PIN do swego telefonu
komórkowego, który się zablokował, albo sprawdzić czy telefon w ogóle działa, albo gdy zapomną numeru PIN do karty płatniczej, stojąc przed
bankomatem. Czasami dzwonią dzieci, bawiąc się
telefonem. Nierzadko zdarzają się pytania o prognozę pogody, repertuar kin, itd. Niektórzy chcą
zamówić pizzę lub taksówkę…lista „pomysłów”
jest nieograniczona.
Dzwoniąc pod 112 bez uzasadnienia musimy
mieć świadomość, że być może w ten sposób
blokujemy dostęp do służb ratunkowych komuś,
czyje życie jest w niebezpieczeństwie.
Czy CPR ma sens? Może wystarczyłoby po
prostu - tak jak dawniej - zadzwonić bezpośrednio na Policję, czy Pogotowie?
20

Z życia Kościoła

CPR służy „wyławianiu” sytuacji naprawdę
wymagających interwencji i z racji umiędzynarodowienia numeru 112, jest on dostępny dla
wszystkich i z każdego miejsca, gdziekolwiek się
znajdują.
Jaki obszar geograficzny obsługiwany jest
przez jedną placówkę CPR?
Każde Centrum działa w obrębie województwa (w województwie mazowieckim istnieją 2
placówki - w Warszawie i Radomiu.).
Czy współpraca ze służbami powołanymi do
udzielania pomocy dobrze się układa?
Tak. Z reguły to dobra współpraca, oparta na
dobrej woli i chęci pomocy. Niestety, najsłabszym ogniwem tego systemu jest Policja, z którą
najtrudniej się skontaktować. Wynika to jednak
z niewystarczalności zasobów ludzkich i ogólnego
niedofinansowania tej służby. Świetnie pracuje się
ze Strażą Pożarną. To są „chłopaki na schwał” zawsze gotowi, dobrze wyszkoleni do niesienia
pomocy i pierwsi na miejscu zdarzenia.
Czy system funkcjonowania telefonu alarmowego ma jakąś „piętę Achillesową”?
Tak, jest nią niewątpliwie brak rzetelnej kampanii informacyjnej, która dotarłaby do wszystkich, uświadamiając społeczeństwu istotę tego
systemu i edukując jednocześnie o sposobach
korzystania z niego.
Pani najtrudniejszy dzień w pracy?
To chyba było w grudniu 2013 roku, gdy
w Polsce szalał huragan „Ksawery”. Zgłoszeniom
i pytaniom nie było końca!
A dzień najradośniejszy?
Myślę, że był to dzień, kiedy dowiedziałam się
o szczęśliwych narodzinach dziecka, które przyszło na świat w domu, przed przyjazdem karetki,
dzięki instrukcjom udzielanym telefonicznie przez
dyspozytora medycznego.
Najczęściej jednak, przekazując informacje do
odpowiedniej służby ratowniczej, operator CPR
nie ma szansy śledzić dalszych losów osób, które
zgłaszają potrzebę pomocy. Może jedynie dowiedzieć się o danym wydarzeniu z mediów. Ma jednak świadomość uczestniczenia w słusznej sprawie - niesieniu pomocy innym.
Po roku pracy w tym zawodzie postanowiła
Pani odejść. Czy żałuje Pani tej decyzji?
Nie, nie żałuję. Jest to jednak praca wymagająca dużego wysiłku psychicznego i umysłowego,
z 12-godzinnym systemem dyżurów. Po prostu się
„wypaliłam”…
Dziękuję serdecznie za rozmowę.
wywiad przeprowadziła Bogumiła Szymańska
Luty 2015

Ferie tuż tuż…
Ferie zimowe co roku wyczekiwane są przez
dzieci z utęsknieniem. Oznacza to bowiem brak
zajęć szkolnych, zimowiska i mnóstwo wolnego czasu. Z kolei dla rodziców ferie wiążą się
z pewnymi trudnościami. Nie wszystkich stać
na zimowy wyjazd z dziećmi i zmianę klimatu.
Trzeba zapewnić najmłodszym opiekę kiedy jest
się w pracy i zadbać o to, aby dziecko spędziło ten
czas atrakcyjnie i powróciło do szkoły wypoczęte.
Ferie w dobie kryzysu oznaczają pole do popisu
dla rodziców, którzy muszą wykazać się dużą kreatywnością. Jest to czas, kiedy dzieci potrzebują
dodatkowej rozrywki, żeby nie nudzić się w te
wolne dni.
Ferie to niekoniecznie tylko „szaleństwo
w białym puchu”, ale także czas spędzony w gronie rodzinnym. To również czas, kiedy rodzice
mają okazję zbliżyć się do dzieci i „po prostu być”.
Jak do tej pory, na tegoroczną zimę (brak
śniegu i mrozu) nie mogą narzekać jedynie kierowcy. Z perspektywy dziecka wygląda to zupełnie inaczej :). Często stajemy przed problemem:
w co się bawić z dzieckiem, jak ciekawie spędzić
ferie? Nieustannie słyszymy: Mamo! Co ja mam
robić? Nudzę się! Coraz więcej dzieci nie potrafi
sobie zorganizować czasu wolnego bez komputera.
Warto zatem zadbać o to, by na półce w pokoju
dziecka oprócz gier komputerowych znalazły się
również gry planszowe i inne ciekawe zabawki.
Rodzicom szukającym pomocy w opiece nad
dzieckiem wiele instytucji oferuje (odpłatnie lub
bezpłatnie) usługi wychowawczo-opiekuńcze. Co
roku zajęcia sportowe organizowała do tej pory
Szkoła Podstawowa w Kicinie pod baczną opieką

nauczycieli wychowania fizycznego, zaś pływalnia „Delfin” w Koziegłowach zwykle zaprasza na
rozmaite zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym.
Chłodne i długie wieczory skłaniają nas do
pozostawania w zaciszu domowym. Aby czas ten
był wartościowy dla młodego człowieka, skupmy
się na jego pasjach, np. połączmy zamiłowania
z rozwojem zdolności dziecka: plastycznych, kulinarnych, sportowych, itp. Wspierajmy inicjatywy
naszych pociech na zapewnienie sobie środków
finansowych na własne wydatki podczas ferii.

Taki godny polecenia pomysł na tegoroczne
ferie znalazły dzieci z Eucharystycznego Ruchu
Młodych - w grudniu upiekły pyszne pierniczki,
a z ich sprzedaży postanowiły sfinansować sobie
wyjazd do Poznania, w ramach którego zaplanowały zwiedzanie jego zabytków, seans kinowy
oraz gry i zabawy terenowe.
animatorki ERM
Magłorzata Dolska i Magdalena Błażejewska

Mieszkańcy Kicina gotowi na Zawiszaków?
Odpowiadając na to pytanie można od razu powiedzieć, że tak - to miejsce (Kicin) jest bez wątpienia idealne do uprawiania skautingu. Położone z dala od miasta, otoczone pięknym krajobrazem,
z niezwykłą historią i do tego ten kościółek na wzgórzu… Przyjeżdżając tu pierwszy raz, po prostu się
zachwyciłam. Na takiej ziemi tylko „sadzić i zbierać plony”. Nie mamy tego wszystkiego w Poznaniu,
a przecież harcerstwo to obcowanie z przyrodą. Dlatego ta miejscowość robi na mnie tak ogromne
wrażenie. Skauci Europy, a tak naprawdę Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, to ruch
wychowawczy wspomagający rodziców w rozwoju ich dzieci, czerpiący z korzeni pedagogiki znanego
generała, Roberta Baden-Powella. Może tutaj, na ziemi wielkopolskiej nieco zapomniany, teraz budzi
się do życia. Ruch ten, uznany przez Konferencję Episkopatu Polski, łączy młodych ludzi z całej Europy.
Wszędzie mamy takie same prawo, mundury, teksty podstawowe. Działamy przy parafiach, a naszym
głównym celem jest dążenie do świętości poprzez „drogę jaką przebywamy każdego dnia”. Udało nam
Luty 2015
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się - dzięki otwartości ks. Andrzeja Magdziarza - gościć tutaj już parę razy. Kicin jest wielką częścią
naszej krótkiej historii. To właśnie w tym uroczym miejscu odbyło się moje pierwsze mianowanie, nasza
pierwsza piesza pielgrzymka, nasz pierwszy wspólny wyjazd z dzieciakami, wędrówka wrocławskiego
ogniska i nasze pierwsze zakończenie roku harcerskiego. Długo będziemy to wspominać. Z tą okolicą
związana jest również moja była szefowa, pochodząca z rejonów Radomia. Swemu synowi dała na imię
Józef, podjąwszy tę decyzję po naszej pielgrzymce, która wyruszyła z grobu małego Józia Kiernickiego
w Wierzenicy, wiodąc przez Kicin aż do obrazu św. Józefa u karmelitów bosych w Poznaniu.
Chcemy, aby to właśnie Wasze dzieci z Kicina i okolic mogły skorzystać z tego dobra, jakie niesie
ze sobą skauting. Działamy w trzech grupach wiekowych, najmłodsi zaczynają od ósmego roku życia.
Tworzymy zespoły, w których obowiązują proste zasady i w których propagujemy trwałe wartości.
Młodsze dzieci poprzez zabawę uczymy współpracy w grupie - pokazujemy, jak mogą rozwiązywać
swoje problemy. Dla starszych (od 12. do 16. roku życia) tworzone są zastępy. Praca w nich polega m.in.
na przypominaniu o pomocy innym, a ucząc życia w grupie, podkreśla się wartość współpracy i wzajemnego wsparcia, nie koncentrując się na samym sobie.
Skauting wychowuje niesamowitych ludzi. Wiedzą to nasze babcie, dziadkowie, wiemy to także my.
Ruch skautowy spogląda na człowieka całościowo. Rozwija jego umiejętności, kształtuje charakter,
dba o zdrowie, wychowuje w wierze. Zasięg jego oddziaływania trudno opisać - jest bardzo duży. Na
pewno swoimi zasadami powadzi „młodego ducha” po prostych ścieżkach, wyznaczając kierunek: Bóg
- Kościół - Ojczyzna. W skrócie można to opisać tak: Bóg, ruch, śmiech, przyjaciele, zadania.
Nie piszę tego bez powodu. Chcemy dać Państwu możliwość stworzenia takiego środowiska, które
może zmienić świat na lepsze. Stawiamy na młodych, bo w nich widzimy ogromny potencjał. Wiemy,
że warto zacząć wykorzystywać te możliwości jak najszybciej, dlatego zachęcamy do podjęcia wyzwania. Jeżeli widzą Państwo miejsce dla Skautów Europy właśnie na ternie tutejszej parafii, to prosimy
o kontakt. Wszystko zależy od naszego zaangażowania w tę sprawę i od ilości chętnych. Jeszcze raz
pragnę podziękować Księdzu Proboszczowi i Wam, drodzy parafianie kicińscy. Wychodzimy z niniejszą
propozycją, ponieważ w Kicinie zaczyna się tworzyć zastęp dziewczynek w wieku od 12. roku życia.
Czekamy na kontakt. Zgłoszenia można kierować do Natalii Jedlikowskiej, tel. 512 916 654. Więcej
informacji o nas można znaleźć na stronie: www. skauci-europy.pl lub http://skauci-poznan.blogspot.
com.
Justyna Gasiewicz

My - rycerze Chrystusa

W każdy wtorek i czwartek Adwentu, zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego numeru
„Naszego Patrona”, gromadziliśmy się na Mszach Świętych roratnich przed świtem,
o godzinie 6.15. Mimo bardzo wczesnej pory, w roratach tych uczestniczyła liczna
(około trzydziestoosobowa) grupa parafian. Radością mogło napawać to, iż grupa ta
stopniowo się rozrastała wraz ze zbliżaniem się świąt Narodzenia Pańskiego. Pogrążony
w ciemności kościół wypełniał się coraz bardziej blaskiem świec trzymanych w dłoniach
uczestników rorat. Cieszyła też stała obecność służby liturgicznej oraz pana organisty.
W jednym z kazań ksiądz proboszcz, podkreślając wielowiekową w Polsce tradycję
Mszy Świętych ku czci Najświętszej Maryi Panny mówił, iż rozpoczynając Eucharystię przedstawiciele wszystkich stanów stawiali na ołtarzu świece wypowiadając słowa:
Jestem gotowy na przyjście Pana. Tegoroczne roraty stanowiły okazję do podjęcia
refleksji nad stopniem naszej gotowości i, jak ufamy, szansę na jej doskonalenie.
Można zatem mieć nadzieję, że po udanym doświadczeniu tegorocznym również
w roku przyszłym będziemy kontynuować spotykanie się na roratach przed świtem, by
czuwać u boku Świętej Bożej Rodzicielki. Już teraz zachęcamy do tego tych, którzy
uczestniczyli w roratach w bieżącym roku liturgicznym, a kolejne osoby - do włączenia
się i przyjęcia zaproszenia do wspólnego oczekiwania z Matką Bożą na przyjście Pana.

W przedświątecznej atmosferze, w dniach 6 i 7 grudnia 2014 roku,
w domu parafialnym w Kicinie odbyło się integracyjne spotkanie dzieci
i młodzieży z Eucharystycznego Ruchu Młodych.
Nasza parafia, dzięki uprzejmości księdza proboszcza, miała zaszczyt
gościć grupę młodzieży z parafii św. Stefana Króla z Warszawy wraz z siostrą nazaretanką, Danutą Odachowską. Dzieląc się wrażeniami, wyrażaliśmy naszą radość płynącą z możliwości spotkania, wzajemnego poznania
i wymiany doświadczeń.
Specjalnymi gośćmi naszego spotkania byli również: ks. proboszcz,
rodzice dzieci i kicińska schola.
Spotkanie grup rozpoczęło się
od Mszy Świętej, w której goście aktywnie uczestniczyli, obejmując funkcje liturgiczne. Siostra Danuta wygłosiła krótką
konferencję na temat swojego życia i powołania zakonnego.
Nazwała to powołaniem do wyjątkowej więzi z Chrystusem,
która wynika z naśladowania Go w najbardziej radykalny sposób, jaki jest osiągalny dla ludzi tu, na ziemi. Siostra zakonna
to kobieta, którą łączy tak zażyła miłość z Chrystusem, że dzięki tej więzi - staje się ona zdolna do bycia „duchową
matką” w sposób trudno osiągalny dla kogoś, kto na co dzień
skupia się na trosce i miłości do swego męża i dzieci. Może ona
„zainwestować” całe serce i cały entuzjazm w tych, za których
się modli, czy do których jest posłana w ramach otrzymanego
charyzmatu. Poza obowiązkami w klasztorze i pracą w szkole,
prowadzeniem grupy ERM-u, czuje w sobie potrzebę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz opieki i troski nad
rodziną. Wierne charyzmatowi naszego Zgromadzenia, podejmujemy wysiłki, by ubogacać świat duchem Nazaretu. Mocą Chrystusowej miłości angażujemy się w różne
formy działalności apostolskiej, której centrum stanowi rodzina („Konstytucja Zgromadzenia”). Dziękując
wszystkim za uwagę, poprosiła o modlitwę w swojej intencji i obiecała również pamiętać o nas w modlitwie. Następnie, z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia wszystkim złożyła gorące życzenia: zdrowych,
pogodnych, pełnych miłości i radości świąt Narodzenia Pańskiego.
Po części oficjalnej odbyła się uroczysta kolacja, a po niej spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Cieni
„Latarenka”, wspólny śpiew, lukrowanie pierniczków i warsztaty plastyczne. Dla uczestniczących w spotkaniu była to doskonała sposobność do głębszego spojrzenia na swoje dotychczasowe życie, na uzmysłowienie
sobie, jak wiele zagrożeń dla naszych relacji
z Bogiem kryje się we współczesnym świecie. Była to również niezwykła lekcja, która
miała uwrażliwić nas na potrzeby drugiego
człowieka, wzmocnić jako chrześcijan,
dać siły w walce z własnymi słabościami
i odwagę bycia rycerzami Chrystusa.
Żegnając się, usłyszeliśmy: Jestem
wdzięczna Bogu za ten czas spotkania, który
żywo zostanie mi w pamięci. Dla dzieci
z Kicina było to uświadomienie sobie, że
przynależność do Eucharystycznego Ruchu
Młodych to zaszczyt i wyróżnienie, i że
wcale nie musi się ona kończyć na szkole
podstawowej.

Karolina Appelt

Małgorzata Dolska

Roraty na dobry początek
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Nowi ministranci

Kiermasz „Pod Aniołem”

7 grudnia 2014 roku, podczas niedzielnej Mszy św. o godzinie 10.00, do grona ministrantów zostali przyjęci dwaj nowi ministranci: Ryszard Tomaszewski i Paweł Appelt.
Gdy nasz syn został włączony do grona ministrantów, było
to dla niego, ale także dla nas - rodziców, wielkim przeżyciem
i radością. Zwłaszcza, że jest to pierwszy ministrant w naszej
rodzinie. Cieszymy się, że Rysiu, wkrótce po przystąpieniu do
wczesnej I Komunii Świętej sam zapragnął być ministrantem
oraz z zapałem i ochotą chodził na spotkania przygotowawcze.
Mamy nadzieję, że będzie tak dalej.
Chcieliśmy przy okazji wyrazić wdzięczność księdzu proboszczowi oraz starszym ministrantom za przygotowanie kandydatów, za opiekę nad nimi, poświęcony czas. Jesteśmy pod
wrażeniem, jak wiele chłopcy już się nauczyli, mimo swojego
młodego wieku.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu za powołanie naszego syna do
służby przy ołtarzu. Prosimy, aby ją jak najdłużej gorliwie wykonywał.
rodzice nowego ministranta,
Anna i Marek Tomaszewscy

Do służby liturgicznej Paweł został przyjęty w bardzo młodym wieku - jest obecnie uczniem klasy
pierwszej. W czerwcu ubiegłego roku przystąpił do wczesnej I Komunii Świętej. Dwaj starsi bracia
Pawła również są ministrantami, więc
dla nas rodziców jest wielką radością
widzieć teraz trójkę synów na służbie
przy ołtarzu Pańskim. Pan Bóg hojnie
udziela swoich darów przerastających
często ludzkie wyobrażenia, ale - jak
ufamy - udziela też łaski przyjęcia
tych darów. Prosimy więc o gorliwość
i wytrwałość naszych dzieci w pełnieniu tej służby jak najdłużej. Powołanie
do służby ministranckiej traktujemy
jako kolejny krok na drodze budowania przyjaźni z Panem Jezusem, jako
zaproszenie do pogłębiania tej więzi
przez formację i służbę w bliskości
ołtarza Pańskiego.
Dziękujemy Mikołajowi Celce,
ale także innym ministrantom (w sposób szczególny starszym braciom
Pawła) za czas i zaangażowanie,
poświęcone dotychczas i w przyszłości na naukę wypełniania funkcji ministranckich, a przede wszystkim za wzór ministranckiej służby, z którego Paweł może korzystać.
Karolina i Tomasz Appelt - rodzice Pawła
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W sobotę 13 grudnia 2014 r. w godzinach
przedpołudniowych w Szkole Podstawowej
w Kicinie było bardzo gwarno, wesoło i świątecznie, gdy na kiermaszu świątecznym „Pod Aniołem” spotkali się uczniowie i nauczyciele, rodzice,
dziadkowie i znajomi. W pięknie przystrojonej
sali gimnastycznej, otuleni zapachem świerków
i świątecznych smakołyków, sunąc po czerwonym
dywanie, mogliśmy całkowicie oddać się buszowaniu po klasowych stoiskach z własnoręcznie
wykonanymi ozdobami choinkowymi, kolorowymi stroikami, pachnącymi piernikami i innymi
przepięknymi dekoracjami świątecznymi. Na straganach królowały oczywiście anioły (z drewna,
papieru, styropianu, gipsu) oraz choinki (z makaronu, patyków, szyszek), bałwanki, świeczniki,
pudełka na prezenty, bombki, kartki świąteczne,
a tylko szczęśliwcom udało się nabyć tak „unikalne” produkty, jak chatka z piernika czy karmnik
dla ptaków.
Równolegle, pod czujnym okiem pań z Klubu
Seniora, odbywały się warsztaty plastyczne, podczas których dzieci mogły własnoręcznie wykonać

W kiermaszowej kawiarence można było
skosztować wyśmienitych domowych wypieków,
„sznytek” ze smalcem i ogórkiem, napić się kawy
lub barszczyku.
Impreza - jak co roku - była bardzo udana.

Wielkie słowa uznania należą się uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy
potrafili stworzyć wyjątkowy świąteczny klimat
i radosny nastrój. Wszyscy byli szczerze uśmiechnięci, życzliwi i weseli. Do zobaczenia na następnym kiermaszu!
Dorota Stawicka

Z ksiąg metrykalnych
Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:
29 listopada

ozdoby świąteczne, w tym wyjątkowe i niepowtarzalne bombki. To one przyozdobiły później specjalnie przygotowaną w tym celu choinkę w holu
szkoły. Do dyspozycji był również fotograf. Pan
ten nieodpłatnie wykonywał piękne zdjęcia na
świątecznym tle. Imprezę uświetnił występ artystyczny pań z Klubu Seniora, które zaprosiły
wszystkich przybyłych gości do wspólnej zabawy.
Po części artystycznej odbyła się licytacja wyjątkowych wyrobów rękodzielniczych (prawdziwych
arcydzieł!) wykonanych przez rodziców uczniów
naszej szkoły.
Luty 2015

26 grudnia

Przemysław Marcin Chmura
Zofia Gajewska
Jeremi Andrzej Kołaczkiewicz
Natasza Magdalena Potok
Nadia Walkowiak

Do wieczności odeszli:
  5 grudnia

  4 stycznia
  7 stycznia
17 stycznia

Janusz Zbąszyniak (l.60)
z Czerwonaka
Józefa Mróz (l.93)
z Czerwonaka
Urszula Kuźniarek (l.88)
z Koziegłów
Grzegorz Pawelski (l.59)
z Wierzenicy
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Bóg Izraela naszym Bogiem

Spotkanie opłatkowe grup duszpasterskich

Christus mansionem benedicat, czyli „Niech Bóg
błogosławi mieszkanie”. Woń kadzidła zapalonego
w domu podkreśla, że jest on miejscem modlitwy.
W naszym kościele parafialnym wymowna
symbolika liturgii tej uroczystości jest od paru lat
wzbogacona obecnością wielu języków, w których
odczytywane są, a także odśpiewane, poszczególne części Mszy Świętej. W tym roku narody
całego świata reprezentowane były przez następujące języki: węgierski, łacinę, angielski, rosyjski,
niemiecki i francuski. Aby jednak wierni nie czuli
się „jak na tureckim kazaniu”, każdy obcojęzyczny
tekst (poza łacińskimi
częściami stałymi Mszy
św.) poprzedzony był
komentarzem w języku
polskim. Choć wielu
„dojrzalszym”
parafianom łacińska wersja Modlitwy Pańskiej
prawdopodobnie
nie
sprawiała
większej
trudności (bo pamiętać
ją mogli z liturgii przedsoborowej), wszyscy
wierni mieli możliwość
włączenia się do wspólnego jej odśpiewania,
korzystając ze śpiewnika „Exsultate Deo”.
Ewangelia może
(a nawet powinna)
Albrecht Durer, Trzej królowie, 1504
dotrzeć do najdalszych
Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana zakątków ziemi. 6 stycznia jest więc także Dniem
też świętem Trzech Króli, obchodzona 6 stycznia, Pomocy Misjom.
należy do najstarszych świąt ustanowionych przez
Uczestnictwo w tak „umiędzynarodowionej”
Kościół. Wszystkie teksty liturgii tego dnia opo- liturgii pomaga w uświadomieniu sobie powszechwiadają o uniwersalności zbawienia. Ludzie wie- ności Kościoła. I nawet gdybyśmy z tej uroczystorzący w Chrystusa stają się dziedzicami Królestwa ści nie zrozumieli ani jednego słowa, na ołtarzu
Niebieskiego.
naszego kościoła, podobnie jak i na wszystkich
Z uroczystością tą wiąże się zwyczaj święcenia katolickich ołtarzach świata, i tak dokonałby się
kredy, kadzidła i wody. Poświęconą kredą wypi- największy cud - przemiana chleba i wina w Ciało
suje się na drzwiach mieszkania litery „C+M+B” i Krew Zbawiciela.
oraz aktualny rok. Napis ten tłumaczy się dwojako - jako pierwsze litery imion Trzech Mędrców
Bogumiła Szymańska
(wg tradycji, Kacpra, Melchiora i Baltazara) lub te
same litery wyodrębnia się z łacińskiego zwrotu:

Objawienie Pańskie czyli spotkanie Boga-Człowieka z ludźmi, którym On pozwala się rozpoznać i odebrać należną Mu cześć, odbywa się
w stajence betlejemskiej tuż po narodzeniu Jezusa.
Bóg przychodzi ze swoją miłością nie tylko do
narodu wybranego - obecność trzech pogańskich
mędrców (zwanych też magami), klękających
u stóp Dzieciątka jest symbolem nader czytelnym.
Bóg Izraela nie zamyka wrót nieba przed innymi
narodami i zbawienie czyni dostępnym dla wszystkich, którzy zechcą uznać w Nim swego Pana i Go
pokochać.
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6 stycznia, w uroczystość Objawienia
Pańskiego odbyło się spotkanie opłatkowe
licznych grup duszpasterskich działających w
naszej parafii. Otwierając je, ksiądz kanonik
Andrzej Magdziarz dziękował przybyłym
za ich ogromny wkład w życie wspólnoty
parafialnej.
Podkreślał
znaczące
role
poszczególnych grup, jako niepowielające
zakresu działania, a wzajemnie uzupełniające
się. Każdy wnosi swój wkład w życie parafii.
Pan Bóg postawił nas w tej wspólnocie, dając
konkretne charyzmaty i powołując nas do
dzielenia się nimi z bliźnimi. Ks. Andrzej
podkreślał, że jako członkowie Kościoła
działamy pod natchnieniem Ducha Świętego.
Zaangażowanie w poszczególnych grupach
stanowi dla nas formację duchową, niezbędną
do wzrastania w wierze i budowania relacji z
Bogiem. Wzajemne wsparcie braci i sióstr na
drodze pogłębiania wiary stanowi umocnienie
w podejmowaniu kolejnych wyzwań, jakie
przynosi nam życie. W naszym kicińskim
kościele zarówno parafianie troszczący się
o rozwój duchowy wspólnoty, jak i te grupy,
które odpowiadają za jej wymiar materialnogospodarczy, są wielkim wsparciem dla księdza

proboszcza. Tegoroczne spotkanie upłynęło w
radosnej atmosferze rozmów i wzajemnego
poznawania się.
Drodzy Czytelnicy! Otwierajmy się na
charyzmaty, prosząc Pana o światło Ducha
Świętego w odkrywaniu swojej roli w
budowaniu naszej wspólnoty parafialnej. Za
rok spotkamy się ponownie. Niech Ciebie nie
zabraknie wtedy wśród nas.
Magdalena Orczyńska

SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA PARAFII W ROKU 2014
W miejscowościach wchodzących w skład parafii kicińskiej (Janikowo, Kicin i Kliny) w minionym roku
mieszkało około 2150 osób, z tego ok. 2080 osób to katolicy. Oprócz członków Kościoła katolickiego na terenie
naszej parafii mieszkają protestanci, prawosławni, wyznawcy innych religii, świadkowie Jehowy, niewierzący i
apostaci.
Wymiar duszpasterski
W Kościele w Polsce towarzyszyło nam hasło roku duszpasterskiego „Wierzę w Syna Bożego”, które jest
wpisane w czteroletni program duszpasterski na lata 2013 - 2017, skupiony wokół duchowości chrzcielnej.
Przygotowujemy się bowiem wraz z całym Kościołem w naszej Ojczyźnie do 1050. rocznicy chrztu Polski.
Słowo Boże i modlitwa
W kicińskim kościele słowo Boże wraz z jego wyjaśnianiem i zgłębianiem (homilią) było głoszone w czasie
każdej Mszy Świętej, zarówno w niedziele i święta, jak i dni powszednie. Umacnianie tymże słowem dokonywało
się w czasie wielkopostnych rekolekcji dla dzieci i dorosłych, Gorzkich żali, dróg krzyżowych, Tygodnia
Biblijnego, nabożeństw - majowych, czerwcowych, październikowych, fatimskich, także podczas pierwszych
Luty 2015
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pięciu sobót miesiąca, katechez dla rodziców, przygotowywania dzieci i młodzieży do sakramentów świętych.
Ważną rolę spełniały także Misteria: Męki i Śmierci Pana Jezusa oraz Wcielenia (Bożonarodzeniowe). W świetlicy
w Janikowie gromadzili się wierni na nabożeństwach majowych i różańcowych w październiku oraz w Klinach
na nabożeństwach majowych, które miały miejsce przy krzyżu na byłym cmentarzu. Warto tutaj podkreślić, że
codziennie w kościele o godz. 15.00 modlimy się Koronką do Miłosierdzia Bożego.
Życie sakramentalne
W roku 2014 sakrament chrztu św. przyjęło 29 dzieci (w 2013 - 34). Do I spowiedzi i Komunii św. w naszym
kościele przystąpiło 39 dzieci (9 - do wczesnej I Komunii Świętej). Bierzmowanie z rąk bpa Damiana Bryla
przyjęło 27 osób. Sakramentalny związek małżeński zawarło 18 par (w 2013 - 17). Do 18 chorych udawaliśmy
się co miesiąc z posługą sakramentalną. Natomiast w każdą niedzielę nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej
zanoszą Pana Jezusa do 4 - 5 chorych. Zmarło 17 parafian (w roku 2013 - 18). W minionym roku rozdaliśmy około
25 200 Komunii św. Frekwencja na niedzielnej Eucharystii w ostatnią niedzielę października wyniosła 25%;
„communicantes” stanowili 43%.
Pielgrzymki, rekolekcje
Odbyły się autokarowe pielgrzymki: zagraniczna - na kanonizacją bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII i krajowe do Częstochowy i okolic oraz jednodniowa - do Gniezna na ogólnopolskie dziękczynienie za kanonizację papieży.
Miały również miejsce pielgrzymki do Dąbrówki Kościelnej - piesza (uczestniczyło w niej 85 osób) i rowerowa.
13 czerwca, już po raz drugi, szliśmy w pieszej pielgrzymce do Wierzenicy (w ramach nabożeństwa fatimskiego).
Jedna osoba wzięła udział w pieszej poznańskiej pielgrzymce na Jasną Górę. 7 czerwca młodzież udała się na
spotkanie lednickie.
W okresie od 15 do 19 marca przeżywaliśmy wielkopostne rekolekcje parafialne.
Podczas Wielkiego Postu katechizowani uczniowie Szkoły Podstawowej w Kicinie (zapewne także z innych
szkół poza Kicinem) wzięli udział w trzydniowych szkolnych rekolekcjach.  
W czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich 6 ministrantów uczestniczyło w rekolekcjach dla służby
liturgicznej. Dwukrotnie ministranci naszej parafii wzięli udział w dniach skupienia ministrantów dekanatu
czerwonackiego. Z naszej parafii ustanowiono jednego lektora i jednego ceremoniarza.
Nasi parafianie brali udział w rekolekcjach wielkopostnych: dla członków Wspólnot Żywego Różańca i dla
parafialnych zespołów „Caritas”. Część parafian uczestniczyła w Poznańskim Forum Duszpasterskim.
Prace duszpasterskie i inne wydarzenia:
- przy schodach do kościoła stanęła nowa figura św. Józefa
- ustanowiono nagrodę „Zasłużony dla Parafii Kicińskiej”, której materialnym wyrazem jest figurka św. Józefa,          
patrona naszej wspólnoty
- pielgrzymka na koronację obrazu św. Józefa w sanktuarium oo. karmelitów w Poznaniu
- 20 maja - parafialne dziękczynienie za kanonizację św. Jana Pawła II
- od czerwca w pierwsze czwartki miesiąca wprowadzenie Mszy św. zbiorowych
- nawiedzenie parafii przez repliki krzyża Światowych Dni Młodzieży i ikony Matki Bożej
- wstawienie medalionu witraża przedstawiającego bł. ks. M. Sopoćko - fundacja rodziców dzieci, które
przystąpiły do I Komunii św.
- odrestaurowanie witraża św. Jana Pawła II - fundacja rodziców dzieci, które przystąpiły do Wczesnej
Komunii św.
- odnowienie figur Najśw. Serca Pana Jezusa i Matki Bożej przy ul. Poznańskiej w Kicinie
- 6 września - „Noc Kościołów Drewnianych”, koncert zespołu Gospel Joy
- nawiedzenie parafii przez relikwie bł. Bartłomieja Longo
- po raz pierwszy w wigilię uroczystości 1 listopada miał miejsce „Korowód Świętych”
- 2 listopada - nabożeństwo ekumeniczne z okazji pamiątki umarłych
- 14-16 listopada - III Kicińskie Dni Kultury Chrześcijańskiej
- od grudnia 2014 jest dostępny całoroczny terminarz katechez w naszej parafii dla rodziców naturalnych i
chrzestnych
- podczas Adwentu wprowadzono roraty dla dorosłych o godz. 6.15
Przepływowi informacji sprzyja miesięcznik parafialny „Nasz Patron” ukazujący się w nakładzie 250 - 300
sztuk. Średni koszt wydania jednego egzemplarza to ponad 2 złote. Nasza wspólnota ma stronę internetową www.

parafiakicin.pl. W parafii rozprowadzamy następujące czasopisma: „Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik
Katolicki”, „Miłujcie się”, „Różaniec”, „List do chorych”, „KnC” i „Nasz Dziennik”.
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Grupy duszpasterskie
Spełniają one niezastąpioną rolę. Ich członkowie podejmują określone zadania i funkcjonując zgodnie ze swoim
charyzmatem, ożywiają życie parafialne. W parafii działają następujące grupy: Domowy Kościół, Eucharystyczny
Ruch Młodych, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Krąg Biblijny, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, Parafialna
Rada Duszpasterska, Parafialna Rada Ekonomiczna, Parafialny Zespół „Caritas”, Parafialny Zespół Liturgiczny,
redakcja „Naszego Patrona”, Rodzina Duchowej Adopcji, schola młodzieżowa, służba liturgiczna, Różaniec
Rodziców za Dzieci (dwie róże) i Wspólnota Żywego Różańca (siedem róż).
46 osób złożyło uroczyste przyrzeczenie podczas Mszy św. 25 marca i podjęło Duchową Adopcję Dziecka
Poczętego Zagrożonego Zagładą.
Katecheza parafialna
Dzieci i młodzież naszej parafii uczęszczają na lekcje religii w tutejszej szkole lub w innych szkołach. Ponadto
w parafii prowadzona jest katecheza parafialna dla dzieci i młodzieży (ze wszystkich klas szkoły podstawowej i
gimnazjalnej) w wymiarze 1 godziny w miesiącu.  
Katecheza z udziałem dorosłych była prowadzona w kontekście przygotowania do sakramentów świętych
(chrzest, pierwsza spowiedź i Komunia św. oraz bierzmowanie), a także w związku z udziałem dzieci w lekcjach
religii.
Zgodnie z obowiązującym w naszej archidiecezji programem duszpasterskim, przed chrztem prowadzimy
dwie katechezy.
Wymiar ekonomiczny
Środki finansowe przeznaczaliśmy na prace remontowo-budowlane oraz inwestycyjne kościoła, domu
parafialnego, probostwa, budynku gospodarczego, kaplicy cmentarnej. Ponosiliśmy koszty związane z opłatami
za gaz, prąd, wodę, ubezpieczenia, funkcjonowanie biura parafialnego, strojenie organów. Duże koszty ponosimy
w związku z wywozem śmieci. Pokrycie tych i wszelkich innych wydatków stało się możliwe dzięki ofiarności
parafian, gości oraz dotacji udzielonej przez Gminę Czerwonaka, przeznaczonej na renowację konfesjonału.
Wśród ubiegłorocznych licznych prac i inwestycji warto odnotować: usunięcie starych krzewów, nawiezienie
ziemi oraz posadzenie róż obok krzyża stojącego przy wjeździe na parking, wkomponowanie w skarpę stopni
kamiennych oraz ułożenie chodnika z kostki brukowej, wyrównanie i nawiezienie nowej ziemi na skarpie
za budynkiem gospodarczym, wybudowanie podjazdu do kościoła, liczne prace przy segregowaniu śmieci
na cmentarzu. Wspomnę, że wszelkie prace na cmentarzu podejmowane są jako praca społeczna a więc bez
wynagrodzenia.
Podsumowanie
Przedstawione sprawozdanie jest oczywiście bardzo skrótowe. Nie sposób wszystkiego opisać. To co
najistotniejsze, a więc działanie łaski Bożej, pozostaje ukryte i bardzo trudne do wyrażenia. Ostatecznie - tak jak
całym Kościołem - także i naszą parafią kieruje Pan Bóg.
Wyrażam bardzo serdecznie podziękowanie Paniom katechetkom i katechistkom, Panom organiście i
kościelnemu, nadzwyczajnym szafarzom Komunii Świętej, członkom grup duszpasterskich, osobom sprzątającym
w kościele i wokół świątyni oraz w domu parafialnym i na probostwie, piorącym bieliznę kielichową i
ołtarzową, dekorującym kwiatami kościół, Paniom pomagającym w prowadzeniu kościelnej księgi kasowej i
biura parafialnego, zespołowi cmentarnemu, Paniom i Panom utrzymującym czystość na cmentarzu. Bóg zapłać
Panom, którzy angażowali się w podejmowane prace remontowe, porządkowe i budowlane. Dziękuję za składane
ofiary na tacę, daninę diecezjalną (złożyło ją 26% parafian), za okazywane zaufanie, pomoc w prowadzeniu domu
oraz za wszelką dobroć. Wszystkim, którzy przyczynili się do wzrostu chwały Bożej i pożytku parafii, mówię z
wdzięcznością Bóg zapłać.
ks. Andrzej Magdziarz
Poniżej zamieszczam tabelę zawierającą porównanie pewnych wskaźników życia religijnego w dwóch
parafiach: Kicin i Łosina Dolna. Nasza parafia liczy 2080 katolików, a ta druga wspólnota 2720, czyli jest większa
o 30% od naszej. Łosina Dolna należy do diecezji tarnowskiej.
29

Z życia parafii

Z życia parafii

Niech przyjrzenie się procentom i liczbom pozwoli nam porównać religijność tych dwóch środowisk. Dane
dotyczą roku 2014.

KICIN

ŁOSINA DOLNA

25%

75%

Frekwencja na Mszy św. w dzień powszedni
(średnio)

25 osób

155 osób

Ilość rozdanych Komunii św. w całym roku

25 200

144 000

12

53

79%

100%

Liczba chorych przyjmujących Komunię św.
w pierwszy piątek miesiąca (w domu)

17

33

Liczba ministrantów

32

145

Liczba róż różańcowych

8

38

80 (łącznie
z Klinami i Janikowem)

450

1

11

2

11

Frekwencja na Mszy św. niedzielnej

Ilość Komunii św. przypadających na
statystycznego katolika w parafii w całym roku
Procent przyjmujących kolędę

Liczba osób obecnych na różańcu
w październiku
Liczba kapłanów pochodzących z parafii (od
1945 r.)
Liczba sióstr zakonnych pochodzących z parafii
(od 1945 r.)

oprac. ks. A. Magdziarz

Grupy, które podczas drogi krzyżowej
w poszczególne piątki Wielkiego Postu
będą prowadziły rozważania:
Nagrodę za rozwiązanie zadania
z listopadowego wydania „Naszego
Patrona” wylosował Szymon Kotliński.
Gratulujemy!!!

20.02.
27.02.
06.03.
13.03.
20.03.
27.03.
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Wspólnota Żywego Różańca
Parafialna Rada Duszpasterska
i Parafialna Rada Ekonomiczna
Parafialny Zespół Liturgiczny
Redakcja „Naszego Patrona”
i Parafialny Zespół Caritas
Krąg Kościoła Domowego
Młodzież
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ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – LUTY 2015
01.02. (niedziela) zebranie członków Wspólnoty
Żywego Różańca po Mszy św. o 8.00
18.00 – Eucharystia ze
szczególnym udziałem rodziców dzieci
z klas I. Po Mszy św. katecheza.
02.02. (poniedziałek) święto Ofiarowania 		
Pańskiego
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
19.00 – Eucharystia w intencji Sióstr
zakonnych: F. Krzyżańskiej
i U. Mandziak oraz o nowe powołania
Msze św. połączone z poświęceniem
świec
04.02. (środa) 17.00  – katecheza parafialna
dla dzieci z klas IV
18.00 – Eucharystia ze
szczególnym udziałem rodziców dzieci
z klas III
19.00 – zebranie Parafialnej Rady
Ekonomicznej
20.00 – katecheza biblijna dla
rodziców naturalnych i kandydatów
na rodziców chrzestnych
05.02. pierwszy czwartek miesiąca
17.00  – katecheza parafialna
dla dzieci z klas II
po Mszy św. kwadrans modlitwy
przed Najśw. Sakramentem w intencji
uświęcenia kapłanów i nowe powołania
06.02. 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
07.02. pierwsza sobota miesiąca
nabożeństwo wynagradzające
Niepokalanemu Sercu NMP:
8.00 – spowiedź
8.30 – różaniec
9.00 – Eucharystia
08.02. (niedziela) po Mszach św. czynna
biblioteka parafialna
18.00 – Eucharystia ze szczególnym
udziałem rodziców dzieci z klas II.
Po Mszy św. katecheza.
Luty 2015

09.02. (poniedziałek) 19.30 – katecheza dla
młodzieży z klas I gimnazjum
20.00 – katecheza liturgiczna dla
rodziców naturalnych i kandydatów
na rodziców chrzestnych
20.15 – katecheza dla rodziców
dzieci przygotowujących się do Wczesnej
Komunii św.
11.02. (środa) Światowy Dzień Chorego
  9.30 – spowiedź
10.00 – Eucharystia połączona
z udzieleniem sakramentu chorych
11.00 – spotkanie z chorymi, osobami
starszymi i ich opiekunami w domu
parafialnym
17.00 – katecheza parafialna
dla dzieci z klas III
19.00 – zebranie Parafialnej Rady
Duszpasterskiej
12.02. (czwartek) adoracja Najśw. Sakramentu
w godz. 17.00-18.00 i po Mszy św. –
do 20.00
17.00 – katecheza parafialna dla dzieci
z klas I
20.00 – zebranie Parafialnego Zespołu
Liturgicznego
13.02. (piątek) 17.00 – katecheza parafialna
dla dzieci z klas VI
18.45 – katecheza dla młodzieży z klas II
gimnazjum
14.02. (sobota) święto świętych Cyryla
i Metodego, patronów Europy
17.02. (wtorek) 19.00 – spotkanie Kręgu
Biblijnego
18.02. Środa Popielcowa, rozpoczęcie
Wielkiego Postu
Eucharystie połączone z posypaniem
głów popiołem o 10.00, 17.00 i 19.00
19.02. (czwartek) spowiedź wielkopostna z udziałem
zaproszonych kapłanów od
9.00 do 10.00 oraz od 19.00 do 20.00
20.02. (piątek) 17.00 – droga krzyżowa
z udziałem dzieci
po Eucharystii droga krzyżowa
z udziałem młodzieży i dorosłych
22.02. (niedziela) 17.00 – gorzkie żale
27.02. (piątek) 17.00 – droga krzyżowa
z udziałem dzieci
po Eucharystii droga krzyżowa
z udziałem młodzieży i dorosłych
29.02. (niedziela) 17.00 – gorzkie żale
ks. Andrzej Magdziarz
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Obiektywnie

1. Roraty dla dzieci;
2. Roraty dla dorosłych;
3. Imieniny księdza Andrzeja;
2
4. Pasterka;
5. Kolędnicy misyjni;
6. Rycerze Chrystusa z ERM.

2

1

3

5

4

Obiektywnie
6
1
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