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Wstęp

Z życia Kościoła

Miłość ukrzyżowana

Słowo księdza proboszcza

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny już numer „Naszego Patrona”. Czynimy to w czasie
Wielkiego Postu. Istotnym wymiarem przeżywania tego okresu jest podjęcie drogi nawrócenia.
Służy temu szczera spowiedź, poprzedzona rzetelnym rachunkiem sumienia. Następnie udział
w rekolekcjach wielkopostnych, które w tym roku będziemy przeżywać w naszej parafii od 21
do 25 marca (od soboty do środy). Ich program został podany na stronie 6. Już dziś zarezerwujmy sobie czas na udział w rekolekcjach. Jest to okres zbawienny, czas dany od Boga. Niech
troska o wzrost w wierze okaże się większa niż lenistwo, które jest najczęstszą przyczyna nieuczestniczenia w rekolekcjach.
Pogłębieniu życia nadprzyrodzonego służy lektura wielu artykułów zawartych w tymże
numerze „Naszego Patrona”. Na przykład: Nawrócenie, Miłość ukrzyżowana, Duchowa adopcja - świadectwo, czy nakreślenie postaci św. Patryka. Oprócz tematyki sciśle duchowej mamy
również zagadanienia związane z życiem rodzinnym, społecznym, narodowym i patriotycznym.
Nie stronimy od tych zagadnień, nie chowamy głowy w piasek i nie milczymy tam, gdzie trzeba
mówić. Przed kilkoma dniami przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich bp Ignacy Dec skierował list do prezydenta Bronisława Komorowskiego.
W imieniu Kościoła, który jest w Polsce zaapelował o niepodpisywanie ustawy ratyfikującej
konwencję ws. Przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Biskup świdnicki napisał m.in.: Jest pan katolikiem od chwili chrztu, a zwolennikiem określonej partii od
pewnego czasu. Partie i rządy przemijają, a słowo Boga trwa na wieki.
Wcześniej na temat przyjętej konwencji wypowiedziało się prezydium Konferencji Episkopatu Polski, które decyzją Sejmu określiło jako „destrukcja ideału małżeństwa przez państwo”.
Konwencja o której mowa wpisuje się bowiem w działania niszczące małżeństwo, rodzinę
i naród. Dokonuje się to niestety na płaszczyźnie humanitarnie brzmiącej nazwy „Konwencja
o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet”. W jej treści w ogóle nie pada słowo „pijanstwo,
alkoholizm, pornografia, prostytucja”, czyli to, co najczęściej sprawia, że kobiety doświadczają
przemocy. Ale za to aż czterokrotnie występuje słowo „religia” czy „tradycyjny model rodziny”,
jako przyczyny przemocy wobec kobiet. Sejm uznał, że jak wprowadzimy homozwiązki, adopcję dziedzi przez te pary, to w sposób skuteczny skończy się przemoc stosowana wzlgędem pań.
Na koniec jeszcze jedno spostrzeżenie dotyczące osób popierających partie, które głosowały za konwencją. Czy są świadome, że ich decyzja(głos) przyczynia się do wprowadzania
niemoralnego prawodawstwa? Czy są gotowe uznać, że wsparły partie rozbijające małżeństwo,
rodzinę i naród? Jeżeli tak, to z tego trzeba się wyspowiadać. Jeżeli nie, to oznaka zaniku poczucia grzechu.
ks. Andrzej Magdziarz.
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Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła jego godzina przejścia z tego świata do
Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował (J 13,1).
Według słów św. Jana, Pan Jezus umiłował nas „aż do końca”, to znaczy tak, jak nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić i po ludzku zrozumieć. Pan Jezus z miłości ku nam cierpiał ogromnie i umarł na
krzyżu, potraktowany jak barbarzyńca. Przelał za nas Swoją krew, której ostatnie krople spływały (po
Jego śmierci) z przebitego włócznią boku. Pan Bóg dopuścił do takiego cierpienia, aby w ten sposób
wyrazić Swoją bezgraniczną miłość do człowieka. Popatrzmy na Pana Jezusa. Z miłością ofiarował się za
nas wszystkich. Zarówno za tych, którzy na rozkaz przybijali go do krzyża, jak i za tych, którym dobrze
czynił, a którzy potem żądali Jego ukrzyżowania. Oddał życie również za tych, którzy chodzili za Nim
i słuchali Jego nauk, a jednak w czasie konania stali z dala od
krzyża i obojętnie patrzyli na to, co się działo na Górze Kalwarii. Można powiedzieć, że ukrzyżowana została wtedy sama
MIŁOŚĆ.
Pan Jezus spodziewa się, że będziemy chcieli Go naśladować.
Pokonywanie drogi naszego ziemskiego życia bez praktykowania „miłości ukrzyżowanej” powoduje, że często nie możemy
żyć w jedności z Bogiem. Musimy się zgodzić na to, że nasza
miłość do ludzi czasem zostanie odrzucona; zarówno w rodzinie, jak wśród naszych sąsiadów czy współpracowników. Taka
zgoda jest niezbędna, jeśli chcemy mieć udział w dziele zbawienia. Pan Bóg dopuszcza brak zrozumienia człowieka przez
innych ludzi, dopuszcza także niesprawiedliwość na tym świecie, ale równocześnie nie zwalnia nikogo z obowiązku miłowania bliźniego. Właśnie obowiązek miłowania jest warunkiem
naszego osobistego zbawienia. Musimy zdobyć się na miłość
ukrzyżowaną, miłość, którą cechuje dobra wola i czynienie
dobra bliźniemu, nawet gdybyśmy w zamian otrzymywali
zło. Jeżeli nie będziemy dążyli ciągle do zdobywania się na taką
miłość, właściwie przestaniemy być chrześcijanami.
Drogi Czytelniku! Może właśnie pomyślałeś, że takiej bezwarunkowej miłości nie ma na świecie. To prawda, że jest jej Chrystus ukrzyżowany z San Giovanni
mało i dlatego świat staje się coraz gorszy. Dobro dzieje się Rotondo
dzięki współpracy Boga i człowieka. Wszelka miłość pochodzi
od Boga. Prawdziwie pełna miłość jest tylko w Bogu, a w człowieku jedynie wtedy, gdy się na nią otworzy. Staje się do niej zdolny, gdy zechce ją przyjąć jako łaskę, gdy postanowi z nią współpracować, będąc
darem dla innych. Dla wielu ludzi zdecydowanie się, aby kochać bliźnich miłością ukrzyżowaną to zbyt
wysokie wymaganie. To oznacza zbyt wiele przykrości, które trzeba znieść ze strony innych ludzi. Ponieważ tych, którzy gotowi są do takiej miłości jest mało, można oczekiwać, że Pan Bóg będzie musiał coraz
bardziej zwiększać swoje wymagania wobec ludzi, którzy godzą się kochać w sposób doskonały. Za
dokonywane przez ludzkość zło musi być bowiem odpowiednie zadośćuczynienie. Pan Bóg jednak nie
pozostawia nas nigdy samych. Dla osób pragnących szczególnie oddać się Panu w służbę miłości Boga
i bliźniego powstała wspólnota „Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej” (www.rsmu.pl).
W Wielki Czwartek obchodzimy pamiątkę Ostatniej Wieczerzy czyli UCZTY MIŁOŚCI. Pan Jezus
wiedział, że zasiada przy jednym stole z przyszłym zdrajcą, z apostołami, którzy Go wkrótce opuszczą
Marzec 2015

3

Z życia Kościoła

Z życia Kościoła

i z tym, który wyprze się znajomości z Jezusem, choć wcześniej deklarował swoje oddanie. Jednak miłość
Boga była ponad tym wszystkim. Jej szczególnym wyrazem stało się ustanowienie Eucharystii. Powinniśmy przeżywać każdą Mszę Świętą jak ucztę miłości i z niej czerpać siły do naśladowania Pana w bezinteresowności wobec innych ludzi, bez względu na to, jak się do nas odnoszą. Nasze dobre uczynki są
darem dla samego Chrystusa. On chce, abyśmy
właśnie Jego widzieli
w bliźnich: Cokolwiek
uczyniliście
jednemu
z tych braci moich najmniejszych,
mnieście
uczynili (Mt 25, 40)
W drodze do doskonałości i w naśladowaniu
Pana Jezusa może nam
pomóc rozważanie słów:
Znam twoje czyny, że ani
zimny, ani gorący nie
jesteś. Obyś był zimny Ostatnia Wieczerza - scena z Misterium Męki Pańskiej w Kicinie
albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny chcę cię wyrzucić z mych ust (Ap 3, 15-16),
które jednoznacznie nadają kierunek naszemu życiu, gdy decydujemy się żyć w jedności z Bogiem.
Zgodzenie się na naśladowanie Pana Jezusa w miłości ukrzyżowanej jest ważnym krokiem prowadzącym do świętości. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest Mnie godzien (Mt 10, 38).
Zarówno ja, jak i Ty - siostro i bracie, chcemy zostać świętymi! W pracy nad sobą pomoże nam kilka
ważnych zasad życia zgodnego z wolą Bożą i przyjęcie krzyża, który przygotował dla mnie i dla Ciebie
Pan Bóg:
„Panie, oddaję się Tobie bez zastrzeżeń”. Wzorem jest tutaj Matka Najświętsza. Zaufała Bogu,
przyjęła dar życia - wszystkie radości i cierpienia z nim związane. Nikt tak głęboko nie przeżył męki
Pana Jezusa jak Jego Matka, a mimo to Jej wiara nigdy się nie załamała. Niech Ona będzie naszym
przewodnikiem we wszelkich chwilach zwątpienia i smutku. Bez miłości i ufności nie przezwyciężymy
naszych trudności życiowych. Znaczy to, że mamy godzić się z wolą Bożą i nie pytać „dlaczego?”.
„Panie, czyń ze mną co chcesz”. Wielki Post niech będzie czasem refleksji i osobistego oddania się
Panu Bogu na służbę. Może, drogi Czytelniku, Pan Bóg oczekuje od Ciebie działania dla dobra bliźniego, może zaangażowania w parafii, a może głębszej modlitwy? Uklęknij i otwórz swoje serce przed
Najświętszym Sakramentem, pozwalając Bogu na prowadzenie Cię, bez wyznaczania ludzkich granic
i stawiania Bogu warunków.
„Panie, naucz mnie milczeć”. Niejednokrotnie spotykamy się z dezaprobatą naszych działań, czy
wręcz odrzuceniem. Prośmy wtedy o łaskę milczenia, by nie dawać szatanowi satysfakcji ze zbędnych
słów i dyskusji. Chwalmy Pana czynami.
Nauczmy się patrzeć na krzyż. Nie trzeba wtedy nic mówić. Zwykły krzyż, na który już tyle razy
patrzyliśmy, może być źródłem ciągle nowych łask. Kontemplując ten znak cierpienia będziesz odczuwać pragnienie, aby Panu Jezusowi coś ofiarować, by myśleć o innych, nie o sobie. Chciejmy zatopić
nasze myśli w krzyżu, wpatrywać się w rozpostarte ramiona obejmujące nas z miłością - są one znakiem,
jak bardzo Pan Jezus nas umiłował i jak bardzo chce nas do Siebie pociągnąć.
Magdalena Orczyńska
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Nawrócenie
Nawrócenie jest przemianą wewnętrzną
i duchową, nowym nastawieniem osobowym,
akceptacją pewnego systemu wartości, poglądów
i zasad, przejściem od stanu grzechu do stanu łaski,
przyjaźni z Bogiem. Jest procesem świadomym,
dokonującym się w sercu i sumieniu. Jest decyzją
o zerwaniu z grzechem i zwróceniu się do Boga,
zawierzeniu Jego miłości. Dokonuje się we wnętrzu człowieka. Zewnętrznym jego wyrazem jest
pozytywna postawa życiowa - działanie i myślenie. Nawrócenie stanowi podstawowy warunek
podjęcia i rozwoju życia duchowego. Najczęściej
o nawróceniu mówimy, gdy ktoś odzyskał wiarę,

Nawrócenie św. Pawla

albo gdy był grzesznikiem i oczyścił się z grzechów. Jednak, jak pisał ks. Jan Twardowski: mamy
nawracać się stale, to znaczy nieustannie zwracać
się ku Bogu, choćbyśmy wierzyli bez zastrzeżeń
i dbali o czystość duszy.
Jednym z najdonioślejszych jest nawrócenie
się Szawła, przyszłego św. Pawła. Wszyscy znamy
opis jego spotkania z Panem Jezusem w trakcie podróży do Damaszku, gdzie Szaweł miał
za zadanie zniszczyć gminę chrześcijańską. Po
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nawróceniu św. Paweł stał się gorliwym głosicielem Dobrej Nowiny, jednym z największych świętych starożytności, apostołem narodów. Nie każde
nawrócenie jest tak spektakularne jak św. Pawła,
czy (współcześnie) niektórych muzyków rockowych. Wiele nawróceń dokonuje się w samotności, w duchowym cierpieniu, poprzez poszukiwanie i odkrywanie Boga, zatrzymanie się i jakby
odzyskanie wzroku, słuchu, rozumu.
Wszyscy potrzebujemy nawrócenia, a konsekwencją każdego zła i grzechu jest cierpienie.
Im częściej przekraczamy przykazania Boże, tym
bardziej zacieramy różnicę między dobrem a złem,
i tym większą krzywdę wyrządzamy sobie i innym.
Radość i nadzieja są owocami świętości, owocami
życia w przyjaźni z Bogiem, z samym sobą i z drugim człowiekiem. Chrystus wzywa nas do nawrócenia właśnie dlatego, aby Jego radość była w nas
i aby nasza radość mogła być pełna.
Nawrócenie nie jest łatwe. Bardzo często lekceważymy własne grzechy i słabości. Wyolbrzymiamy cudze, a pomniejszamy własne. Chcąc
się nawrócić musimy uznać fakt, że jakość życia
zależy głównie od naszych codziennych postaw
w drobnych sprawach. Przeszkodą w nawróceniu
jest też porównywanie siebie z innymi ludźmi. Ma
ono na celu ucieczkę od prawdy o sobie, usprawiedliwianie własnych grzechów i słabości. Każdy
chrześcijanin jest odpowiedzialny najpierw za siebie. Jesteśmy zobowiązani do podjęcia wysiłku
osobistego nawrócenia zanim będziemy próbować
pomagać innym, by się nawrócili. Należy przemieniać siebie samego według wskazań Ewangelii, wtedy możemy przyczynić się do przemiany
innych, przemiany oblicza ziemi. Inną przeszkodą
w nawróceniu jest przekonanie człowieka, że już
nie może się zmienić. Taki człowiek nie lekceważy swoich grzechów i słabości, nie porównuje
się z innymi, ale deklaruje, że nie podejmie żadnego wysiłku w celu zmiany. Nie zrobi nic, aby
zerwać z dotychczasową postawą. Nie jest prawdą
to, że człowiek nie może się zmienić i że nie może
mieć lepszej przyszłości. Nie ma bowiem sytuacji
nieodwracalnych.
Początkiem nawrócenia winien być szczery
rachunek sumienia i żal za popełnione grzechy.
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Prawdziwe nawrócenie jest jednak czymś więcej
niż tylko odwróceniem się od zła. Musimy nauczyć
się kochać. Na Sądzie Ostatecznym będziemy rozliczeni z miłości. Nawrócenie to naśladowanie
Chrystusa, to uczenie się miłości odpowiedzialnej
i ofiarnej - takiej, jaką On pierwszy nas pokochał.
To także odzyskanie lub wzbudzenie w sobie pragnienia, by uwolnić się od grzechów, by kochać
i być kochanym, żyć w uczciwości i wewnętrznej
wolności, żyć w przyjaźni z Bogiem i człowiekiem, doświadczać pokoju i radości.
Owocem nawrócenia jest pojednanie z miłującym Bogiem, z samym sobą i z bliźnim. Człowiek
zaczyna wówczas rozumieć Bożą miłość, odkrywać w sobie marnotrawnego syna (lub córkę),
który odszedł od Ojca, jednak którego On nadal
nieodwołalnie kocha. Każdy człowiek pojednany
z samym sobą wyciągnął wnioski z błędów przeszłości, nie chce ich już więcej popełniać. Prze-

baczył sobie, ale przebaczył też innym krzywdy
i zło, które mu wyrządzili. Nawrócenie oznacza
uznanie własnych granic i własnej bezsilności,
gdy próbujemy sami (bez Boga) mierzyć się z otaczającym nas światem. Człowiek nawrócony to
ktoś, kto odkrył, że jest dzieckiem Bożym, że ma
szansę na życie w świętości, radości i pokoju, ale
tylko wtedy, gdy żyje w zgodzie z Bogiem.
Dorota Celka

Opracowano na podstawie:
Chmielewski M. (red.) 2000, „Leksykon duchowości katolickiej”, Lublin-Kraków.
Dziewiecki M. 1999, „Odpowiedzialna pomoc
wychowawcza”, Radom.

JAK OBUDZIĆ WIARĘ

PARAFIALNE REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE
22-25.03.2015

NIEDZIELA 22.03.

Msze św. z nauką rekolekcyjną godz. 8.00, 10.00, 12.00, 18.00.
Wprowadzenie do rekolekcji.

PONIEDZIAŁEK 23.03.

Msza św. godz. 18.00. Miłość Boga budzi do życia.
Świadectwo, nabożeństwo i błogosławieństwo indywidualne.

WTOREK 24.03.

Msza św. godz. 18.00. Nowe życie w Jezusie.
Świadectwo, nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała.

ŚRODA 25.03.

Msza św. godz. 18.00. Już nie jestem sam!
Świadectwo, nabożeństwo, modlitwa o Ducha Świętego.

Prowadzący:
Szkoła Nowej Ewangelizacji, wspólnota św. Barnaby, Poznań

6

             

Marzec 2015

Żołnierze Niezłomni
1 marca obchodzimy już po raz piąty Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, najmłodsze
polskie święto państwowe, które nie jest jednak dniem wolnym od pracy. Warto przypomnieć kilka
faktów dotyczących jego powstania. Projekt ustawy przygotował w 2010 r. prezydent Lech Kaczyński,
który niestety nie dożył dnia ustanowienia święta. W uzasadnieniu dołączonym do projektu ustawy
napisano, że święto to jest wyrazem hołdu dla
żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo
męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej
i przywiązania do tradycji patriotycznych, za
krew przelaną w obronie Ojczyzny. Pomysł
ustanowienia święta w dniu 1 marca wysunął prezes Instytutu Pamięci - Janusz Kurtyka, bowiem to właśnie tego dnia (1951 r.)
w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok
na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, polskiej organizacji antykomunistycznej. Zabici
byli ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami walki o wolność i niepodległość Polski
z nową, sowiecką okupacją.
Nazwa święta („Żołnierzy Wyklętych”) może budzić pewne zdziwienie. Jak można naszych bohaterów nazywać „wyklętymi”? Jest to jednak bezpośrednie odniesienie do listu otrzymanego przez wdowę
po zabitym żołnierzu podziemia. Dowódca jednostki Ludowego Wojska Polskiego, w której wykonano
na nim wyrok pisze do niej: Wieczna hańba i nienawiść naszych żołnierzy i oficerów towarzyszy mu
i poza grób. Każdy, kto czuje w sobie polską krew, przeklina go - niech więc wyrzeknie się go własna
jego żona i dziecko. Określenie „żołnierze wyklęci” użyto po raz pierwszy
w 1993 r. w nazwie wystawy poświęconej partyzantce antykomunistycznej, zatytułowanej „Żołnierze Wyklęci - antykomunistyczne podziemie
zbrojne po 1944 r.” W przypadku naszego najnowszego święta może właściwsze byłoby użycie słów „żołnierze drugiej konspiracji” lub „żołnierze
niezłomni”, jednak określenie „żołnierze wyklęci” jest prowokujące, zmuszające do refleksji i poszukiwania wyjaśnień. Jest też - niestety - cały czas
aktualne, bo wielu Polaków (!?) nadal podważa zasługi tych wspaniałych
ludzi dla naszej Ojczyzny.
Czas wkraczania armii sowieckiej na ziemie polskie w 1944 r. rozpoczyna jeden z najtragiczniejszych okresów w dziejach naszej Ojczyzny. Na bagnetach sowieckich żołnierzy przyniesiony zostaje ustrój niechciany przez
większość polskiego narodu. Tzw. „wyzwalanie”
Rotmistrz Witold Pilecki
z okupacji niemieckiej wiąże się z rozpoczęciem kolejnego, tym razem sowieckiego zniewolenia. Wielu Polaków przeciwstawiło się temu w sposób zbrojny.
Okres po 1944 r. nacechowany jest dużą aktywnością polskiego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Ruch partyzancki stawiał zbrojny
opór sowietyzacji Polski. Dochodziło do regularnych walk z oddziałami wojsk
sowieckich i podporządkowanymi im siłami „polskimi”. Przez szeregi party- Generał August Emil
zantki antykomunistycznej przewinęło się prawie 200 tys. ludzi, a szczególne Fieldorf
nasilenie walk miało miejsce w latach 1944-1947. Wiele regionów naszego kraju
było oswobodzonych z sowieckiej okupacji, a wróg nie miał tam wstępu. Podjęta przez „wyklętych”
misja była jednak z góry skazana na niepowodzenie. Brak pomocy aliantów zachodnich i potęga armii
Marzec 2015
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sowieckiej spowodowały, że po sfałszowanych przez Polską Partię Robotniczą
wyborach w 1947 r. i ogłoszonej amnestii, większość oddziałów i organizacji niepodległościowych uległa rozpadowi. Liczebność partyzantki antykomunistycznej
po 1947 r. drastycznie się zmniejszyła. Ostatni „żołnierz wyklęty” - sierż. Józef
Franczak ps. „Lalek” zginął w obławie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa
21 października 1963 r. (!) Warto odnotować fakt, że było to już po pierwszych
festiwalach w Opolu i Sopocie, locie w kosmos Jurija Gagarina i Walentyny Tiereszkowej, kryzysie kubańskim, a w Wietnamie toczyła się już od lat wojna…
„Żołnierze wyklęci” zapłacili bardzo wysoką cenę za wierność swoim ideałom
i walkę o naszą wolność. Oblicza się, że ponad 20 tys. z nich zginęło w walce
lub zostało zamordowanych (liczba ta może być wyższa), a ponad 250 tys.
Danuta Siedzikówna
aresztowano, więziono i torpseud. Inka,
turowano. Wielu zamordosanitariuszka
wanych pochowano w bezizgupowania Łupaszki
miennych mogiłach. W sysstracona w 1946 w
temie
komunistycznym
wieku 18 lat
pamięć o nich miała zostać
wymazana ze świadomości narodu polskiego. Do
dziś trwają prace ekshumacyjne na wielu polskich
cmentarzach i poszukiwania grobów „żołnierzy
wyklętych”. Nadal szukamy doczesnych szczątków
gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil, czy rotmistrza
Witolda Pileckiego.
Ci spośród „żołnierzy wyklętych” którzy przeżyli, byli szykanowani i poniżani przez cały czas
istnienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Niektórzy z nich zostali nawet internowani w czasie stanu
wojennego, gdyż zdaniem władzy ludowej mogliby tworzyć oddziały zbrojne (!). Niestety, do dziś
wielu naszych rodaków dla określenia „żołnierzy niezłomnych” używa słów jak z dawnej propagandy
peerelowskiej: „bandyci”, „faszyści”, „kryminaliści”, „zdrajcy”, „wrogowie ludu”. Miejmy nadzieję,
że kolejne Święta Żołnierzy Wyklętych zwiększą naszą wiedzę na temat tych zasłużonych dla naszej
wolności bohaterów.
Pamiętajmy - „żołnierze wyklęci” walczyli o wolną Polskę!
Zbigniew Celka
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Wystawa „Wybierz życie” w Kicinie
Często w dyskusjach ze zwolennikami aborcji,
gdy już brakuje im argumentów, możemy usłyszeć radę: „Zajmijcie się lepiej pomocą matkom
w trudnej sytuacji”. W domyśle zdanie to można
zinterpretować w ten sposób: obrońcy życia tak się
skupiają na dzieciach nienarodzonych, że po ich
urodzeniu zostawiają je samym sobie. Nic bardziej
błędnego - w Polsce mamy około 130
organizacji broniących życia. Ogromna
ich większość zajmuje się konkretnym
wspieraniem rodziców, którzy pomimo
trudnej sytuacji przyjęli dziecko. Są
domy samotnych matek, grupy modlitewne, stowarzyszenia organizujące
ubranka, pieluszki, itd.
Istnieją też organizacje działające w nieco inny sposób. W Fundacji „PRO - Prawo do życia” skupiamy
się na zmianie postrzegania aborcji
przez społeczeństwo i działaniach na
rzecz zmiany prawa, obecnie tylko
częściowo chroniącego życie dzieci poczętych,
jeszcze nienarodzonych. Uznaliśmy, że najskuteczniejsze jest ukazywanie wprost zła aborcji, bez
niedomówień i wątpliwości. Eksponujemy plakaty
ukazujące ofiary aborcji, czyli martwe dzieci. Jest
to najmocniejszy argument opowiadający się za
życiem. Bardzo ciężko jest w rozmowie przekonać kogoś, że aborcja jest czymś złym. Natomiast
kiedy się ją pokaże, przestaje być abstrakcyjnym
„usunięciem tkanki ciążowej”, zaczyna wyglądać
jak zabójstwo. Dlatego od 2005 roku organizujemy w całej Polsce wystawy o nazwie „Wybierz
życie” (dotychczas było ich kilkaset) oraz pikiety
uliczne, podczas których informujemy przechodniów o tym, co dzieje się w polskich szpitalach.
Po co informować? Ponieważ ludzie nie wiedzą, w jaki sposób i ile dzieci traci życie w Polsce
w wyniku aborcji. Na pikietach spotykamy osoby,
które błędnie sądzą, że u nas nie zabija się dzieci
z zespołem Downa. A jeśli już, to malutkie, niewykształcone jeszcze, we wczesnej fazie prenatalnej.
Słowo „aborcja" ludzie interpretują w rozmaity
sposób. Większość mgliście rozumie, że to raczej
coś złego. Tymczasem z mediów tzw. głównego
nurtu płynie do nas przekaz, który nie tylko znaczenie aborcji rozmywa, ale wręcz wzbudza akceptaMarzec 2015

cję tego zjawiska. Ostrożnie próbuje się usprawiedliwiać ten zabieg, bo przecież jest dopuszczalny
przez prawo (jak więc może być zły?). Mówi się
także, że rodzice powinni mieć prawo wyboru (nie
wspominając, że jest to wybór między życiem
i śmiercią), a aborcja chorych dzieci to mniejsze
zło lub nawet akt miłosierdzia. Przez to spotykamy

się dość często z opiniami będącymi odzwierciedleniem tych płynących z telewizji czy gazet, które
mówią: „aborcja jest zła, ale nie wtedy, gdy dziecko
jest chore bądź poczęło się w wyniku gwałtu”. Jest
to rodzaj moralnego relatywizmu, z którym walczymy poprzez ukazywanie prawdy o aborcji.
W drugiej połowie marca przy kościele pw.
św. Józefa w Kicinie stanie właśnie przedstawiona
powyżej wystawa. Musimy mieć odwagę przyjąć
do wiadomości fakt, że aborcja wygląda tak, jak
na zdjęciach, że to się dzieje naprawdę. Niektórzy wyraźnie mają z tym problem, bo oburzają się
nie na samą aborcję, ale na zdjęcia i tych, którzy
je pokazują. Nieraz pada argument, że zdjęć nie
powinny oglądać dzieci. Jak wynika z opinii psychologicznej, którą dysponuje fundacja, obrazy
takie nie wywołują u nich traumy. Młodsze przejdą
obojętnie obok zdjęć, a jeśli zaczną zadawać pytania, należy spokojnie z nimi porozmawiać. Starsze dzieci potrzebują wyjaśnienia zjawiska. Ważna
jest reakcja rodziców. Jeśli zareagują na plakat
głośnym oburzeniem i krzykiem, dziecko nie tylko
nie zrozumie przekazu, ale poczuje się zagrożone.
Śmierć jest dla wielu dorosłych tematem tabu,
dlatego pojawiają się tak silne emocje. Wystawa
budzi sumienia z wygodnego snu.
9
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W tym roku Fundacja „PRO - Prawo do
życia” podejmie obywatelską inicjatywę ustawodawczą w celu zmiany niesprawiedliwego prawa
dopuszczającego aborcję. Jest bardzo wielu ludzi,
którzy sprzeciwiają się tej zalegalizowanej formie zabójstwa. Ich liczbę chcemy uświadomić
w szczególności posłom, którzy mają wpływ na
przyjęcie ustawy. Od początku kwietnia do końca
czerwca w całej Polsce będzie trwała zbiórka
podpisów poparcia dla inicjatywy. Przed kościołem w Kicinie zamierzamy zbierać podpisy 17
maja po zakończeniu wszystkich Mszy Świętych.
Wtedy to każdy z nas będzie mógł realnie przyczynić się do ustanowienia prawnej ochrony życia
w jego fazie prenatalnej. Można również samodzielnie zbierać podpisy wśród przyjaciół, członków rodziny, w miejscu pracy czy wspólnocie.

Z życia Kościoła

W kwietniu zamieścimy na internetowej stronie
fundacji (www.stopaborcji.pl) wzór karty do zbierania podpisów. Wystarczy ją wydrukować, złożyć
swój podpis, przekonać kolejne 5, 10, czy 20 osób,
następnie wysłać zebraną listę na adres widniejący
na karcie. Zachęcam, by włączyć się w to dzieło
i osobiście wesprzeć starania, by ci najmniejsi spośród nas, którzy sami nie mogą się bronić, mieli
zapewnione bezwzględne prawo do narodzin.
Tylko Bóg może decydować o śmierci człowieka,
ludzie nie powinni mieć takiej możliwości.
Natalia Klamycka
Fundacja „PRO - Prawo do życia”
www.stopaborcji.pl

Duchowa adopcja dziecka poczętego zagrożonego zagładą - świadectwo
Pierwszy raz o duchowej adopcji dziecka poczętego usłyszałam na rekolekcjach Domowego
Kościoła. Wzięłam kartkę z modlitwą i głęboko schowałam „na lepsze czasy”, bo wydawało mi się, że
mając wiele obowiązków, nie dam rady podjąć się tego zobowiązania. Minęło kilka lat. Pewnego razu
z jakiejś książki wypadła ulotka przypominająca o adopcji. Od tego dnia nieprzerwanie (15 lat) odmawiam modlitwę w intencji nienarodzonych dzieci. Obecnie modlę się za 20. dziecko.
Ponieważ pracuję w szkole, postanowiłam do adopcji zachęcić swoich uczniów. W ubiegłym roku
do klas szóstych zaprosiłam kilku księży, by przybliżyli uczniom tę ideę. Jeden chłopiec podjął się zadania - wytrwał do końca. W tym roku wszystkie klasy piąte zachęcałam do podjęcia duchowej adopcji.
110 osób otrzymało tekst modlitwy, a 52 uczniów zaczęło ją odmawiać. Dzieci w swoich rodzinach
włączyły do adopcji rodziców, dziadków i rodzeństwo. Już dzisiaj uważam, że jest to wielki sukces,
chociaż jest to dopiero ich „początek drogi”. Odczuwam wielką radość z tego powodu, że tyle dzieci jest
otwartych na dobro i chęć pomocy. Każda modlitwa nas odmienia, czyni lepszym człowiekiem i wzmacnia więź z Bogiem.
Proszę wszystkich, którzy czytają ten tekst, by podjęli się modlitwy za dzieci nienarodzone, którym
grozi śmierć. Najtrudniejsze jest podjęcie decyzji. Osoby wahające się być może zobaczą wiele przeszkód. Mogą im towarzyszyć myśli, że to ich przerasta. Dobrze byłoby to odrzucić i mocno uwierzyć,
że jest KTOŚ, kto stawia przed nami zadania, ale jednocześnie daje siły do ich wykonania. Osoby, które
podejmą się tej modlitwy, w krótkim czasie uświadomią sobie, że stała się ona integralną częścią ich
dnia. Wystarczy poświęcić 3 minuty dziennie (idąc czy jadąc do pracy). Robiąc tak niewiele, można
zrobić tak dużo- uratować życie człowieka!
Joanna Tyborowska
Od redakcji:
Ze względu na rekolekcje uroczyste przyrzeczenie duchowej adopcji odbędzie się w naszej parafii
w czwartek 26 marca br. podczas Mszy św. o godz. 18.00.
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Święty Patryk Jordanem Irlandii
Choć zima od czasu do czasu daje o sobie
znać napływem mroźnego powietrza, to wszędzie
czuć już powiew wiosny. Wraz z nią świat wokół
nas zaczyna ożywać i nabierać kolorów. Panującą
dotąd wszechobecnie szarość zastępuje feeria barw,
pośród której dominuje zieleń. To kolor nadziei,
budzącego się życia, ale także kolor kojarzący się
pewnie wielu z nas z Irlandią i świętym Patrykiem.
Ktoś pięknie napisał, że Irlandia to zielona wyspa
z dziecięcych snów. Skąd się wzięła ta fascynacja?
Może po przeczytaniu jakiejś książki… Nie wiadomo. Od zawsze towarzyszyło temu marzenie,
aby odwiedzić Irlandię, zobaczyć wysokie klify
i silne fale rozbijające się o brzeg, soczyste łąki
i stojące na nich gromadki długowłosych owiec,
opuszczone zamki, wąskie drogi otoczone pustą
przestrzenią, wszechobecne czterolistne koniczyny,
rudowłose dzieci bawiące się w deszczu, zabawę
przy celtyckiej muzyce. Ot, taka dawka stereotypów, niekoniecznie prawdziwa. Irlandia wydawała
się spowitą mgłą, magiczną krainą, pełną legend
i wspomnień, na której historia odcisnęła wyraźne
piętno.
Rzeczywiście, symbolem Irlandii jest koniczyna, będąca także rekwizytem pewnego święta
obchodzonego w tym kraju w dniu 17 marca.
Mowa o irlandzkim święcie, w czasie którego czci
się pamięć świętego Patryka (ang. „Saint Patrick's Day”). Posiada ono w historii tego kraju bardzo głębokie korzenie. Co ciekawe, sprawa dotyczy postaci, która wcale nie pochodziła z Irlandii.
Otóż, około roku 400 do Irlandii przybył 16-letni
wówczas chłopiec, porwany przez piratów prawdopodobnie z okolic Bretanii lub Szkocji. Przez 6
lat był w swojej nowej ojczyźnie pasterzem owiec.
W tym czasie nauczył się języka irlandzkiego. Później udało mu się jednak uciec do Francji, do Galii.
Tam kształcił się w dwóch najgłośniejszych wówczas szkołach misyjnych - w Erinsi i w Auxerre.
Podjął studium przygotowujące go do pracy na
misjach. Przez jakiś czas przebywał we Włoszech
i w koloniach mniszych na wyspach Morza Tyrreńskiego.
Wkrótce skończył studia, a także przyjął święcenia kapłańskie. Wstąpił do klasztoru. Mimo
wszystkich burzliwych wydarzeń, jakie miały
miejsce w jego życiu, nigdy nie przestawał myśleć
o Zielonej Wyspie. W tym czasie zmarł w Irlandii,
Marzec 2015

oddelegowany tam na misje przez papieża - św.
Celestyna I, biskup - św. Palladiusz. Postanowiono
na jego miejsce wysłać Patryka. I w ten sposób już
jako biskup, Patryk powrócił do Irlandii realizując
swoje marzenia.
Choć biskup Patryk nie był pierwszym misjonarzem tego kraju, to właśnie on wniósł wielki
wkład w nową kulturę i krzewienie w Irlandii
ducha chrześcijaństwa. On też przyczynił się
do tego, że Irlandia przyjęła chrzest* i została
ewangelizowana. Biskup Patryk potrzebował

wsparcia dla swoich duszpasterskich działań. Na
jego liczne apele odpowiadali misjonarze. Największą wszakże podporą byli dla niego mnisi.
Z ich pomocą tworzył ośrodki duszpasterskie.
Szczególną rolę - jeśli chodzi o pomoc - odegrał
także św. Kieran. Według podania, Patryk miał
wręczyć Kieranowi dzwon, którym tenże zwoływał mnichów i wiernych na wspólną modlitwę. Później zwyczaj dzwonienia rozpowszechnili mnisi irlandzcy w całej Europie. Patryk
upowszechnił także zwyczaj spowiedzi usznej.
     Rozwój chrześcijaństwa w Irlandii nie obywał
się bez problemów, a Patryk i jego naśladowcy po
wielekroć byli więzieni, torturowani i wreszcie
11
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skazywani na śmierć. Patryk jednak nigdy nie zrezygnował ze swej misji i pełnił ją dopóty, dopóki
cały kraj nie przyjął wiary chrześcijańskiej. Święty
Patryk nie ustawał w doglądaniu i trosce o kościoły,
które założył we wszystkich prowincjach Irlandii.
Pocieszał wierzących w ich trudnościach, umacniał ich w wierze i praktykowaniu cnót, ustanawiał
pasterzy, mających kontynuować jego dzieło.
Ostatnie dni swojego życia spędził Patryk
w zaciszu klasztornym, oddany modlitwie i ascezie. Utrudzony pracą apostolską, oddał duszę Bogu
17 marca 461 r. w Armagh (dziś Ulster) w północnej Irlandii, które to miasto stało się odtąd stolicą prymasów irlandzkich. Patryk przeżył 76 lat,
w tym 40 lat w Irlandii, która czci go jako swojego
apostoła, ojca i patrona.
Wiara, którą św. Patryk zaszczepił w ewangelizowanym przezeń ludzie, musiała być bardzo
silna. Mieszkańcy Irlandii przez wieki trwali przy
katolickiej wierze, oparłszy się prześladowaniom,
które spadły na nich ze strony anglikańskich Brytyjczyków. Niestety, obecnie rządzące partie starają się mocno ograniczać rolę Kościoła katolickiego w państwie. Aktualnie na terenie Irlandii,
łącznie z Irlandią Północną, pracuje ponad trzydziestu księży z Polski. lecz tylko ok. 10 % Polaków tutaj mieszkających regularnie praktykuje.
W ikonografii święty przedstawiany jest
w biskupim stroju. Jego atrybutem jest liść koniczyny** - dla podkreślenia, że Patryk rozpoczynał
ewangelizowanie od wykładania prawdy o Trójcy

Przenajświętszej. Posługiwał się wzorem trójlistnej koniczyny, by wyjaśnić pierwszym irlandzkim
chrześcijanom dogmat Trójcy Świętej: istnienie
trzech Osób Boskich mających jedną boską naturę.
* Dla przypomnienia: w Polsce proces chrystianizacji zapoczątkowany został przez osobisty chrzest
Mieszka I znacznie później niż w Irlandii, bo w 966
roku. Wkrótce potem kraj otrzymał pierwszego biskupa.
Został nim Jordan, a na siedzibę biskupstwa wybrano
Poznań (!). W kolejnych latach budowano katedry
i świątynie oraz organizowano hierarchię kościelną.
Proces ten był rozłożony w czasie. Ostateczne zakorzenienie się wiary chrześcijańskiej i wyparcie dawnych
praktyk dokonało się praktycznie między XIII a XVII
wiekiem.
** Poza postaciami anielskimi, znanym i starym
motywem jest przedstawianie Trójcy Świętej jako
trzech osób ludzkich. Natomiast w rzymskiej bazylice
św. Pawła pojawia się inny symbol, przedstawiający
Boga Ojca jako osobę ludzką, Syna Bożego w postaci
baranka i Ducha Świętego w postaci gołębia. Mniej
znanym symbolem Trójcy Świętej jest litera Y złożona
z trzech równych ramion. Później pojawiały się również symbole geometryczne, jak równoramienny trójkąt, czy też trzy koła tak wpisane w trójkąt, że wzajemnie się wypełniają. W późniejszych wiekach przedstawiano Osoby Trójcy Świętej w bardziej obrazowy sposób: Boga Ojca w postaci starca siedzącego na tronie,
Syna Bożego rozpiętego na krzyżu i Ducha Świętego
w postaci gołębicy.

gzal

Z Tanzanii do Kicina
Państwo Barbara i Aleksander Szanieccy od rozpoczęcia swojej pracy na misji w Afryce przebywali
w Kowak w Tanzanii - o czym m.in. pisaliśmy w poprzednich numerach „Naszego Patrona” (11/2010,
15/2011, 20-21/2011, 25-26/2011/2012) - natomiast 25 czerwca 2013 r. zamieszkali w wiosce Sunya,
oddalonej o dwa dni podróży samochodem od Kowak. W 2014 r. państwo Szanieccy na krótko powrócili
do Polski i w tym czasie mieliśmy okazję gościć ich w Kicinie.
Obecnie przebywają na misji w Dar es Salaam. Dziś dzielimy się z Czytelnikami listem oraz artykułem,
który przysłali do jednej z rodzin naszej parafii.
redakcja

„Pax et Bonus” (Pokój i Dobro - przyp. red.)

Dzień mija za dniem tak szybko, że nie nadążamy. Właśnie środek lata, temperatura w ciągu roku
prawie ta sama, ale teraz jest większa wilgotność powietrza. W Kowak wydawało nam się, że jest ogrom
pracy i że nie można robić więcej... a jednak można, z Bożą pomocą, oczywiście.
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Olek jest „w służbie” od rana do
wieczora. Niestety, nie ma sjesty, szkoła
trwa do 4 pm (po południu - przyp. red.),
a potem trzeba jeszcze załatwiać różne
rzeczy albo po prostu zastąpić kierowcę
autobusu przy rozwożeniu dzieci do domu.
Wieczorem nie chce się nawet rozmawiać.
Może ktoś pomyśli, że przesadzamy z tymi
opowieściami, ale spróbujcie wyobrazić
sobie największe upały w Polsce - wtedy
wielu ludzi funkcjonuje na pół obrotu.
Tutaj jest właśnie tak, albo i goręcej przez
cały rok, plus ta wilgotność. Nie jest to
narzekanie, przed klimatem w Dar wiele
razy ostrzegali nas inni misjonarze, więc
wiedzieliśmy mniej wiecej, co nas czeka.
Dar ma jednak wiele plusów. Jest tutaj fantastyczna franciszkańska wspólnota, po prostu chce się z nimi
pracować i żyć. Poza tym blisko do szpitala (niestety już parę razy trzeba było skorzystać, ale o tym
lepiej nie mówić), w porównaniu z prowincją świetne zaopatrzenie (ale ceny nie są „świetne”), w razie
jakiejś komplikacji port lotniczy (nie trzeba dzień lub dwa „dojeżdżać” do lotniska).
Obecnie zespół przedszkoli i szkół obejmuje 1200 dzieci, więc pracy i problemów naprawdę wiele.
Ja w chwilach „wolnych”, najczęściej w soboty, maluję. W ciągu tygodnia obsługuję fotokopiarkę, bo
panuje tu system testowy (testy miesięczne, kwartalne, semestralne, roczne, państwowe, ministerialne...
paranoja, nawet w przedszkolach). To są tysiące kopii. Mam mały szkolny chórek, raz w tygodniu uczę
ich piosenek, przede wszystkim angielskich (jest drugi, duży chór, ale tam śpiewają wszystko w stylu
afrykańskim). Chodzi o to, aby dzieci poznały pieśni międzynarodowe, znane i w Stanach, i w Europie.
Mam też ucznia z szóstej klasy, prowadzę z nim matematykę - takie nauczanie indywidualne. A poza
tym zajmuję się wszystkim tym, co jest w danym momencie potrzebne - ostatnio było to kupno roślin
i przypilnowanie ich posadzenia. Od czasu do czasu ktoś potrzebuje jakiś projekt budowlany. Właśnie
został poświęcony i oddany do użytku nowy budynek franciszkańskiego przedszkola w Mongolandege,
pomysłu o. Krzysztofa, a wg mojego pierwszego rysunku technicznego wykonanego w Dar, w marcu
ubiegłego roku. W tym tygodniu bp Msonganzila przyjechał do Dar i chce się spotkać w sprawie projektu
budowy nowego kościoła... jednym
słowem mamy pełne ręce roboty.
Z nowinek o dzieciach:
wysłaliśmy do prywatnej szkoły
podstawowej Anushe - córkę
Pendo, chłopcom - Ogalo, Erick,
Ojwang i Robertowi opłaciliśmy
czesne za pół roku, dla pierwszej
trójki opłaciliśmy dormitorium
za pół roku. Za czesne dla Vikty
płacimy co miesiąc, bo to byłoby
za dużo naraz. Zostały również
pokryte koszty mundurków dla
wszystkich, zakupiono potrzebne
rzeczy osobiste i zeszyty. Książki (nie wszystkie, tylko te brakujące) kupimy później.
Niestety, są jakieś totalne problemy z naszą stroną - czekamy, może coś się da wskrzesić. Na razie
pisujemy teksty na stronę „Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej” z Gniezna. W załączeniu przesyłamy
ostatni artykuł.
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Prosimy, przekażcie nasze pozdrowienia i wiadomości innym. Przepraszamy, że nie piszemy
częściej, ale nierzadko człowiek czuje się, jakby uszło z niego powietrze. Pamiętamy o Was wszystkich,
szczególnie w czasie czwartkowej i piątkowej Eucharystii, bo każdy dzień to inne intencje. My też
prosimy Was o modlitwę. Zostańcie z Panem Bogiem.
Basia i Olek
Chcielibyśmy podzielić się naszą radością. Został otwarty i poświęcony nowy budynek przedszkola
w Mongolandege. W zeszłym roku w marcu robiłam rysunek techniczny wg pomysłu o. Krzysztofa, a
teraz stoi gotowy budynek. Wielu rodziców chciało posłać dzieci do istniejącego wcześniej przedszkola,
ale nie było już miejsca. Ludzie widzą
ofiarną pracę naszych franciszkanów
i chętnie włączają się w każdą
inicjatywę. Popularność tego miejsca
rośnie dosłownie z dnia na dzień.
Dopiero kilka lat temu wybudowano
szkołę podstawową dla 800 dzieci, a
już trzeba stawiać następny budynek...
Założenie jest niesłychanie proste od najmłodszych lat (do przedszkola
przychodzą często trzylatki) dzieci
oswajają się z chrześcijańskim
wychowaniem do miłości Boga,
bliźniego i całego stworzenia
oraz rozpoczynają naukę języka
angielskiego. Najbardziej zadziwiające
jest to, że wielu muzułmanów decyduje
się na posyłanie dzieci do katolickiego przedszkola i potem do szkoły. Przemawia za tym nie tylko
wysokie notowanie w rankingach, ale również dobra kadra, jedzenie, warunki, traktowanie wszystkich
dzieci równo, ale i wychowywanie do miłości i pokoju. Kiedy dorosną jest nadzieja, że potrafią żyć
szanując każdego człowieka, nawet tego z odmiennymi poglądami.
Do przedszkola chodzi również chłopczyk albinos. Pisaliśmy kiedyś o problemach albinosów w
Tanzanii - są nie tylko źle traktowani, ale często narażeni na porwania i morderstwa w celach rytualnych.
Średnio w roku - wg oficjalnych danych - ginie ok. 200 albinosów. Ich części ciała na czarnym rynku są
bardzo poszukiwane i kosztowne, służą jako talizmany. Brzmi to makabrycznie, ale to prawda. Albinosi
chorują często na różne choroby skórne (często jest to rak skóry) oraz mają problemy ze wzrokiem.
Muszą w szczególny sposób chronić ciało przed promieniami słonecznymi.
W naszym przedszkolu chłopiec może czuć się bezpiecznie, jest traktowany na równi z innymi. W
czasie śpiewu i tańca zsunęła się dziecku czapeczka z główki, zaraz inne dzieci podniosły ją i założyły
czapkę na główkę chłopca. Wiedziały, że ich kolega potrzebuje ochrony przed słońcem. Było w tej
scenie coś wzruszającego, maluchy już wiedziały i czuły, że są jedną wielką rodziną. Jeśli to pozostanie
na trwałe w ich życiu, to będzie największy sukces.
Od redakcji:
W naszej wspólnocie parafialnej niejednokrotnie modlimy się za misje oraz organizowane są zbiórki
pieniężne na ten cel. Raz w roku pragniemy także zbierać ofiary na potrzeby misji „naszych” świeckich
misjonarzy - państwa Barbary i Aleksandra. Tegoroczna zbiórka do puszek odbędzie się po Mszach św.
w niedzielę 15 marca.

„Troska o dobro wspólne”
Rozmowa z wójtem Jackiem Sommerfeldem
W wywiadzie tym, przypadającym na pierwsze miesiące urzędowania, chcielibyśmy przybliżyć naszym
Czytelnikom postać nowego wójta gminy Czerwonak. Nie pytamy o plany, zamierzenia i strategię rozwoju naszej gminy, w tym także o inwestycje w Kicinie czy Klinach. Chcemy raczej „zobaczyć” kim jest
Pan Jacek Sommerfeld.
Czy mógłby Pan na początek opowiedzieć trochę o swojej rodzinie?
Jestem żonaty od 15 lat. Mamy z żoną, Idą piątkę dzieci: Zuzannę lat 13, Małgorzatę lat 11, Jana lat 6,
Pawła lat 4 i najmłodszą 3-miesięczną Klarę. Mieszkamy w Koziegłowach. Zawsze chciałem mieć dużą
rodzinę, więc cieszę się, że to pragnienie udało się zrealizować.
W latach 2010–2014 był Pan radnym Rady Gminy Czerwonak. Co, czy może kto na Pana życiowej drodze wpłynął na to, że postanowił Pan zaangażować się w działalność publiczną?
Od najmłodszych lat przyglądałem się pracy społecznej moich bliskich. Mój dziadek był radnym gminy
Skoki, a mama radną w radzie osiedla w Poznaniu na Górczynie. Dzięki ich zaangażowaniu w działalność publiczną nabrałem przekonania, że warto robić coś dla innych. W 2000 roku rozpocząłem
pracę w gimnazjum w Czerwonaku
i tam też zacząłem podejmować różnego rodzaju inicjatywy społeczne
wychodzące poza moje obowiązki
nauczycielskie. Na początku były to
inicjatywy sportowe dla mieszkańców
Czerwonaka, później nawiązała się
współpraca z zarządem os. Leśnego
w Koziegłowach. Zacząłem również
angażować się w wydarzenia o tematyce patriotycznej.
Lokalne środowisko, z którym współpracowałem, zachęcało mnie do ubiegania się o mandat radnego. W 2010
roku uzyskałem poparcie mieszkańców Koziegłów i przez ostatnie 4 lata
pełniłem funkcję radnego Rady Gminy
Czerwonak.
Jak udaje się Panu godzić liczne obowiązki wójta z równie licznymi obowiązkami rodzinnymi,
domowymi?
Praca na stanowisku wójta gminy wiąże się istotnie z licznymi obowiązkami. Nie jest to praca o uregulowanych godzinach, często wychodzę z domu wcześnie rano i wracam późnym wieczorem. Początkowe
tygodnie były dla mnie i mojej rodziny bardzo trudne i nadal nie jest mi łatwo wygospodarować po
pracy czas dla rodziny lub tylko dla siebie. Musieliśmy (żona i ja) na nowo podzielić się obowiązkami.
Teraz żona przejęła większość domowych spraw, a starsze dzieci starają się pomagać mamie. Zdarza
się, że znajomi i rodzina również są zaangażowani. Z racji tego, że nie ma mnie w domu przez prawie
cały dzień, staram się każdą wolną chwilę poświęcać na kontakt z najbliższymi. Do moich obowiązków
należy teraz np. robienie wszystkim rano śniadania i zawożenie dzieci do szkoły i przedszkola.
Mam nadzieję, że mimo tych licznych obowiązków udaje się Panu czasem znaleźć wolny czas,
chwile na odpoczynek. Jak wójt spędza swój wolny czas?
Tak jak wspomniałem wcześniej, wolny czas staram się spędzać z rodziną - z żoną i dziećmi. Wspólnie
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odpoczywamy, spędzamy późne popołudnia i weekendy. Odwiedzamy znajomych, rodzinę. Czasami
udaje mi się pobyć z dziećmi na pływalni lub zagrać z nimi w piłkę.
To, czego mi bardzo brakuje, to czas na czytanie książek i oglądanie meczów piłki nożnej.
W notce o Panu zamieszczonej w „Biuletynie Informacyjnym Urzędu Gminy Czerwonak” znalazło się zdanie: Zaangażowany w działalności parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Koziegłowach.
Czy może Pan coś więcej powiedzieć o tym, jaki charakter ma to zaangażowanie?

Dziękuję za udzielone odpowiedzi i poświęcony czas. W imieniu redakcji i Czytelników życzę wielu
sił i wytrwałości oraz otwartości na obfitość wszystkich darów Ducha Świętego, tak potrzebnych
zarówno w działalności publicznej, jak i w życiu osobistym.
Wywiad przeprowadziła Karolina Appelt
Bardzo dziękujemy pani Agacie Kaniewskiej - kierownikowi Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu
Gminy Czerwonak za pomoc w przeprowadzeniu wywiadu.

Moje zaangażowanie w życie parafii w Koziegłowach związane jest z przynależnością do wspólnoty
neokatechumenalnej, działającej przy kościele pw. św. Brata Alberta w Koziegłowach oraz współpracą
z proboszczem mojej parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej przy organizowaniu festynów rodzinnych
wspólnie z grupą „Twórcze Mamy”.
Jeśli miałby Pan wskazać najważniejsze wartości, którymi kieruje się w swojej działalności, to co
by to było?
U podstaw mojej działalności leży troska o dobro wspólne. Wartości, którymi kieruję się także w życiu
osobistym to przede wszystkim uczciwość, zaufanie, przejrzystość działania. Ważne są dla mnie również otwartość i wsłuchiwanie się w potrzeby drugiego człowieka.
Przychodzi Panu współpracować z wieloma bardzo różnymi osobami. Co wydaje się Panu najważniejsze dla dobrego ułożenia tej współpracy? Jakie cechy, jakie umiejętności ceni Pan najbardziej w swoich współpracownikach/osobach, z którymi podejmuje Pan jakieś wspólne przedsięwzięcia?
Cechy, które najbardziej cenię to otwartość, chęć dialogu, umiejętność słuchania. Wśród swoich współpracowników doceniam kompetencję, profesjonalizm działania, wychodzenie z inicjatywą oraz umiejętność i chęć poszukiwania rozwiązań problemów, a także odwagę prezentowania własnego zdania.
Na początku urzędowania z pewnością wiele spraw jawi się jako ważnych, wartych podjęcia.
W czym widzi Pan obszar swoich największych obecnie trosk, wyzwań, które wymagają zaangażowania się?
Istotnym tematem jest planowanie przestrzenne - moje działania i decyzje zmierzać będą do wprowadzenia ładu przestrzennego w gminie poprzez uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego
oraz konsultowanie zapisów zawartych w tych dokumentach ze wszystkimi podmiotami, których one
dotyczą. Musimy również zakończyć prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy. Ze względu na przyrodniczy charakter naszej gminy istotną dla mnie kwestią jest
to, aby znalazły się tam uregulowania chroniące środowisko, w jakim żyjemy.
Bardzo ważne jest dla mnie pogodzenie interesów i potrzeb różnych grup mieszkańców naszej gminy,
a co za tym idzie - zrównoważony jej rozwój. Zarówno mieszkańcy dużych Koziegłów, jak i małych wsi
powinni wiedzieć, że ich problemy są istotne w równym stopniu dla władz gminy. Głównie wiąże się
to z planowaniem nakładów inwestycyjnych - przede wszystkim - na infrastrukturę techniczną: drogi,
chodniki, oświetlenie.
Na koniec, czy jest może coś, co za pośrednictwem „Naszego Patrona” chciałby Pan przekazać
Czytelnikom tego czasopisma?
Chciałbym zapewnić mieszkańców Kicina o wsparciu władz gminy Czerwonak w działaniach dotyczących firmy Bros.
Już dziś zapraszam na otwarcie (tak długo wyczekiwanej przez mieszkańców) świetlicy w Kicinie, które
nastąpi w II kwartale tego roku.
W związku z przypadającym w przyszłym roku jubileuszem 700-lecia wsi Kicin zachęcam mieszkańców do podzielenia się wspomnieniami i pamiątkami z długiej historii tej miejscowości. Zdjęcia i dokumenty można przynosić do Urzędu Gminy lub do sołtysa Kicina. Zeskanowane i opisane fotografie oraz
pamiątki zostaną oddane właścicielom.
Wszystkich Czytelników „Naszego Patrona” serdecznie pozdrawiam.
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O sołtysach i sołectwach
Styczeń i luty bieżącego roku to dla polskich wsi czas organizowania zebrań wiejskich, podczas
których wybierani są sołtysi i rady sołeckie na kadencję 2015-2019. Te wybory, choć nie mają medialnej
oprawy ani rozgłosu, dla umacniania samorządności są równie istotne, jak te na szczeblu gminy czy
powiatu. Sołectwa to - zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku - najmniejsze
jednostki samorządu gminnego, nazywane w tej ustawie jednostkami pomocniczymi. W Polsce mamy
ponad 40 tys. sołectw, które mogą we współpracy ze swoimi gminami podejmować decyzje w sprawach
istotnych dla siebie.
Funkcja sołtysa znana jest w Polsce od XII wieku, a więc ma wielowiekową tradycję, mocno
ugruntowaną w świadomości mieszkańców wsi. Oczywiście, w historii bycie sołtysem nie zawsze
znaczyło to samo. W średniowieczu sołtys funkcjonował jako przedstawiciel pana feudalnego i dobrze
opłacany zarządca dużego gospodarstwa, a jego
stanowisko było dziedziczne. Sołtysem mógł być
szlachcic, mieszczanin lub chłop. Do praw sołtysa
należało: zbieranie czynszu, przewodniczenie ławie
wiejskiej, partycypowanie w dochodach feudała,
posiadanie młyna, itp. Miał obowiązek konnej
służby wojskowej i na rozkaz swego pana musiał
uczestniczyć w konnych wyprawach wojennych.
Status społeczny i ekonomiczny sołtysów był na tyle
wysoki, że często „awansowali” oni lub ich dzieci do
stanu rycerskiego. Pozycją społeczną przewyższali
czasem drobne rycerstwo i konkurowali ze średnią
szlachtą. Z biegiem czasu, od wieku XV do XVII, sołtysi stali się nadzorcami pańszczyźnianymi i
pomocnikami właścicieli wsi. W Polsce rozbiorowej i w okresie międzywojennym sołtys stał na czele
najniższej jednostki podziału administracyjnego - gromady. W latach 1954–1972 był pośrednikiem
między mieszkańcami wsi a gromadzką radą narodową, po 1973 roku - między mieszkańcami a gminną
radą narodową oraz naczelnikiem gminy.
Dzisiejszy sołtys ma zwykle pod opieką jedną wieś, czasem jest ich kilka. Nie otrzymuje
wynagrodzenia, choć rada gminy może ustalić zasady, na jakich będzie mu przysługiwała dieta oraz
zwrot kosztów podróży służbowych. Wybierany jest przez mieszkańców wsi na cztery lata kadencji. Ma
większą swobodę działania, niż jego „poprzednik” z epoki PRL-u, ale działalność współczesnego sołtysa
poddawana bywa większej krytyce samych mieszkańców wsi, jak i kontroli władz lokalnych - rady
gminy, burmistrza czy wójta.
Sołectwo jako jednostka pomocnicza samorządu podlega organom władzy gminnej. To rada gminy
- po konsultacjach z mieszkańcami lub na ich prośbę - powołuje w drodze uchwały konkretne sołectwo
do życia, wyznacza mu zakres terytorialny, a także zadania do spełnienia oraz ustala zasady, na jakich
będą mu przekazywane środki finansowe z budżetu gminy na realizację zadań własnych. Działalność
sołectwa jako wyodrębnionej jednostki gminy musi być spójna z działalnością gminy. Z jednej strony ma
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wspomagać gminę w realizacji jej zadań, z drugiej - organizować samopomoc mieszkańców i wspólne
prace na rzecz miejsca zamieszkania. Do kompetencji sołectwa należy rozpatrywanie spraw socjalnobytowych mieszkańców, podejmowanie inicjatyw kulturalnych oraz działań z zakresu opieki zdrowotnej,
sportu i rekreacji, wypoczynku, bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także realizowanie inicjatyw
społecznych i gospodarowanie mieniem gminnym. W skład tego mienia wchodzić może wiele obiektów
społecznych, takich jak: świetlice, boiska sportowe, place zabaw, parki wiejskie, drogi gminne, przystanki
autobusowe, tablice i słupy ogłoszeniowe, itp.
Od 2009 roku sołectwa dysponują środkami finansowymi zwanymi funduszem sołeckim,
wydzielonymi w budżecie gminy na realizację podejmowanych zadań. O tym, czy w gminie zostanie
wyodrębniony fundusz sołecki postanawia rada gminy. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują
bezpośrednio mieszkańcy sołectw. Władze gminy (radni, czy sołtys) nie mogą wpływać na tę suwerenną
decyzję mieszkańców sołectwa. Za wykonanie funduszu sołeckiego, podobnie jak całego budżetu
gminy, odpowiada wójt. Na każde sołectwo przypada konkretna kwota, której wysokość́ zależy od
tego, ilu mieszkańców liczy sołectwo oraz od dochodów gminy. Pieniądze z funduszu można wydać́
na zadania, które spełniają trzy warunki formalne: służą poprawie warunków życia mieszkańców, są
zadaniami własnymi gminy oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W praktyce oznacza to, że można
je przeznaczyć na takie same cele jakie ma gmina. Przedsięwzięcia finansowane z funduszu muszą być 
realizowane na terenie sołectwa, w którym mieszkańcy podejmują decyzje o jego wydatkowaniu.
Każde sołectwo powinno mieć swój własny statut, a w nim zapisane wszystkie zadania. Sołectwo
nie ma jednak odrębnej osobowości prawnej. Jest częścią gminy i musi działać w jej ramach prawnych.
Nie będąc jednostką samodzielną, sołectwo posiada jednak własne organy władzy: władzą wykonawczą
sołectwa jest sołtys, uchwałodawczą - Zebranie Wiejskie. Na Zebraniu Wiejskim mieszkańcy mogą
podejmować uchwały o wykonaniu prac na rzecz swojej wsi, wyrażać uwagi i wnioski pod adresem
sołtysa i władz gminnych, a także instytucji gminnych, powiatowych i wojewódzkich. To Zebranie
Wiejskie wybiera raz na cztery lata sołtysa i radę sołecką. Rada pełni funkcje doradcze i opiniodawcze
względem sołtysa i Zebrania.
Zebranie Wiejskie to siła sołectwa. Im jest więcej konstruktywnych Zebrań Wiejskich, tym lepiej dla
wsi. Mieszkańcy sołectwa za pomocą Zebrania Wiejskiego i swojego sołtysa mogą reprezentować interesy
społeczności sołeckiej względem organów gminy i administracji rządowej. Mogą także organizować
wspólną działalność mieszkańców w sprawach publicznych, mających znaczenie dla sołectwa i gminy,
takich jak np. opieka nad młodzieżą, opieka zdrowotna, pomoc społeczna, upowszechnianie kultury,
utrzymanie porządku, podtrzymanie lokalnych tradycji. Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys i on musi
zadbać o to, by uczestniczył w nim burmistrz czy wójt.
Sołtys spełnia trzy podstawowe funkcje: łącznika, organizatora i administratora. Sołtys jest
łącznikiem między mieszkańcami a organami gminy (burmistrzem lub wójtem oraz radą gminy), co
oznacza, że z jednej strony powinien sygnalizować organom gminy potrzeby i problemy mieszkańców
swojej wsi, a z drugiej - przekazywać treści uchwał rady gminy, decyzji i zarządzeń burmistrza czy
wójta mieszkańcom swojego sołectwa. Sołtysi mogą uczestniczyć (na zasadach określonych w statucie
danej gminy) w pracach rady gminy. Choć nie biorą udziału w głosowaniu i podejmowaniu decyzji w
sprawie uchwał rady, to ich aktywna obecność na posiedzeniach rady decyduje o tym, w jakim zakresie
interesy społeczności lokalnej znajdą się „w polu widzenia” urzędników gminnych. Po drugie, sołtys
jest organizatorem Zebrań Wiejskich, na których omawiane są wspólne sprawy dotyczące sołectwa.
To on przygotowuje program zebrania, zbiera pomysły i pilnuje porządku obrad. Sołtys też organizuje
wspólne prace mieszkańców sołectwa, uzgodnione na Zebraniu Wiejskim i stara się je koordynować.
Wreszcie sołtys to administrator, który pilnuje, aby zarządzenia i uchwały organów gminy, powiatu,
województwa były w sołectwie znane i wykonywane. Do powszechnych zadań sołtysa należy też
zbieranie podatków, czy zawiadamianie o obowiązkowych szczepieniach zwierząt.
Jakim człowiekiem powinien być nasz sołtys? Po pierwsze, musi mieć czas na pracę społeczną,
bo sołtys pracuje całą dobę i nie ma wyznaczonych godzin urzędowania. Powinien mieć wizję
swojego sołtysowania i plan współpracy z mieszkańcami wsi w okresie swej czteroletniej kadencji.
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My - mieszkańcy zaś musimy pamiętać, że trzeba mu pomóc w pracy, bo bez nas będzie bardzo trudno
cokolwiek we wsi zmienić. Sołtysowanie to praca dająca duże możliwości tym, którzy naprawdę
chcą coś dla swojej miejscowości zrobić, ale stawia ona przed kandydatem na sołtysa bardzo wysokie
wymagania.
Zebrania wyborcze w trzech sołectwach obejmujących zasięgiem obszar naszej parafii zostały
zaplanowane na drugą połowę lutego: 16 lutego (Kliny), 17 lutego (Kicin) i 20 lutego (Janikowo).
W momencie zamykania marcowego numeru „Naszego Patrona” nie były nam jeszcze znane wyniki
wyborów. Teraz, kiedy trzymają Państwo w ręku najnowszy egzemplarz czasopisma parafialnego, wiemy
już, kogo wybraliśmy na naszych lokalnych włodarzy. Z okazji objęcia funkcji, a także przypadającego
11 marca Dnia Sołtysa, życzmy Im zatem, żeby potrafili słuchać i rozmawiać z ludźmi, integrować
i motywować ich do działania, budować porozumienie w kwestiach konfliktowych, a także aby byli
otwarci na nowe pomysły dotyczące rozwoju wsi i wreszcie - a może przede wszystkim - żeby lubili
swoją pracę, która wymaga przecież poświęcenia czasu prywatnego, zaangażowania i serca.
Dorota Stawicka
Źródła:
www.witrynawiejska.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.pl.wikipedia.org

Krótka historia długiego „sołtysowania”
Rozmowa z panią Czesławą Knypińską, członkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Wspólnoty Żywego Różańca,
założycielem i członkiem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, która po 16 latach pełnienia funkcji sołtysa Janikowa,
podjęła decyzję o niekandydowaniu w najbliższych wyborach na ten urząd.

Jak to się stało, że 16 lat temu została Pani wybrana na stanowisko sołtysa Janikowa?
Na Zebraniu Wiejskim ktoś zgłosił moją kandydaturę. Ja wtedy jeszcze pracowałam zawodowo
w pracowni hematologicznej w jednym z poznańskich szpitali. Miałam obawy, czy uda mi się pogodzić
pracę zawodową z pracą społeczną. Jednak kiedy obecny na zebraniu burmistrz powiedział, że praca ta
będzie wymagała zaangażowania raz w miesiącu, zgodziłam się. Przez dwa lata udawało mi się jakoś
łączyć pracę z funkcją sołtysa, szczególnie dzięki wyrozumiałości mojego przełożonego, który często
pozwalał mi na wcześniejsze wyjście z pracy. Później pracowałam na ¾ etatu, aż w końcu całkowicie
zrezygnowałam z pracy i przeszłam na emeryturę.
Na przedstawienie wszystkich inicjatyw
i zadań, które udało się zrealizować przez te cztery
kadencje nie wystarczyłoby zapewne czasu podczas jednej rozmowy. Proszę przybliżyć nam
zatem te najistotniejsze działania.
W tym miejscu należy wspomnieć o przedsięwzięciach, które realizowane są u nas regularnie,
takie jak: festyny, imprezy czy półkolonie. Przez
pierwsze lata nie było łatwo. W czasie półkolonii
ja sama jeździłam z dziećmi na basen do Obornik, czy nawet do Wrześni. Dopiero później pani
burmistrz załatwiła opiekuna do pomocy. Przed
Dniem Dziecka zwracałam się do różnych firm,
żeby uzyskać dofinansowanie imprez.
Marzec 2015

Nasz Patron

pismo Parafii pw. św. Józefa w Kicinie
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Drukarnia: P.P.H.U. Alfa Druk, ul. Spławie 15,
61-312 Poznań
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Jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne, to najważniejsza była budowa chodnika i oświetlenia przy ul.
Podgórnej oraz remont świetlicy. W 1965 roku zawiązało się Koło Gospodyń Wiejskich, które przez
wiele lat utrzymywało i doposażało świetlicę ze środków własnych oraz uzyskanych z organizacji zabaw.
Kiedy pojawił się fundusz sołecki, zaczęliśmy powoli remontować
i wymieniać meble. Dziś jest to miejsce, w którym nie tylko organizowane są zebrania czy przyjęcia, ale także odprawiana jest Msza
św. w oktawie Bożego Ciała i nabożeństwa różańcowe.
W ostatnim czasie razem z mieszkańcami ul. Ogrodniczej wywalczyliśmy położenie nowej nawierzchni po budowie kanalizacji. Pragnę podkreślić, że udało się to przede wszystkim dzięki ogromnemu
zaangażowaniu mieszkańców, bez którego bardzo trudno cokolwiek
we wsi zmienić.
Jakie były najtrudniejsze okresy podczas Pani „sołtysowania”,
a jakie chwile wspomina Pani najmilej?
Pierwsze trzy kadencje wspominam chyba najmilej. Dużo się
wtedy działo. Powstała u nas młodzieżowa drużyna piłki nożnej,
która uczestniczyła w rozgrywkach międzysołeckich. Brałam do
bagażnika dwie zgrzewki wody i jeździłam z chłopcami na wszystkie mecze. W świetlicy mamy puchary, które nasi zawodnicy zdobywali za zajęcie miejsca na podium.
Szczególnie w pamięci pozostały mi akcje sprzątania wsi z udziałem dzieci. Po skończonej pracy
spotykaliśmy się w świetlicy na ping-pongu, pijąc colę i chrupiąc chipsy. Ja w ogóle bardzo lubię dzieci,
dlatego wszystko co mogłam dla nich zrobić przynosiło mi szczególną radość.
Najtrudniejsza była chyba ostatnia kadencja. Walka o to, aby na terenie naszej wsi, w otulinie Puszczy Zielonka nie powstała fabryka chemiczna, wszystkim nam spędzała sen z powiek. Na terenie gminy
nie mamy stowarzyszenia, jak w sąsiedniej gminie Czerwonak, które pomogłoby
w walce. Mam wrażenie, że ludzie oczekują dużo więcej, a człowiek ma czasami
związane ręce.
Z jakimi problemami aktualnie boryka
się obecnie wieś? Co jest najpilniejsze do
wykonania?
Najpilniejsze są zadania inwestycyjne:
budowa chodnika na odcinku od krzyża
do skrzyżowania ul. Asfaltowej z ul. Podgórną, rozbudowa ul. Swarzędzkiej wraz
z wydzieleniem chodnika i pasa dla rowerów, sfinalizowanie prac związanych z podłączeniem kanalizacji, budowa oświetlenia
na ul. Zakątek i bocznej od ul. Leśnej (niezbędne jest uregulowanie stanu prawnego).
Jednak środki, jakimi dysponuje obecnie
sołectwo zamykają się w kwocie 16 tys. zł. Przed pomnikiem sołtysa, Wąchock 2009
Pieniądze te nie są wystarczające nawet na
przygotowanie dokumentacji technicznej. Niezbędny jest udział Gminy w finansowaniu tych inwestycji.
W ostatnim czasie zwróciłam się z kolejnym pismem do Urzędu Gminy w sprawie budowy chodnika, co
jest szczególnie ważne ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, które muszą
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dotrzeć do przystanku autobusowego, aby dostać się do szkoły. Otrzymałam jednak odpowiedź, że nie
ma możliwości realizacji tej inwestycji do 2017 roku.
Czego życzyłaby Pani swojemu następcy na stanowisku sołtysa?
Życzę wszystkiego dobrego, owocnej pracy z Radą Sołecką na rzecz mieszkańców i dzieci, ponieważ
to są nasze dzieci.
W imieniu całej redakcji „Naszego Patrona” dziękuję za rozmowę.
Dorota Stawicka
Z okazji zakończenia pracy na stanowisku sołtysa Janikowa, w imieniu współmieszkańców oraz redakcji „Naszego Patrona” składamy Pani Czesławie Knypińskiej serdeczne podziękowania za dotychczasową, pełną poświęcenia pracę na rzecz naszej wspólnoty przez wszystkie lata sprawowania funkcji
sołtysa. Dziękujemy za zaangażowanie, sumienne wykonywanie wszystkich zadań, troskę o mieszkańców
i wspólne dobro. Pani postawa i zaangażowanie mogą być wzorem tego, jak należy rozumieć służbę
publiczną.
Za wszystkie trudy i starania, za pomoc i wsparcie, za oddanie i wielkie serce okazywane dzieciom
pragniemy wyrazić naszą wdzięczność.
Życzymy Pani Czesławie zdrowia na długie lata, radości i dni wolnych od trosk i kłopotów. Niech Bóg
ma Panią w swojej opiece!

Zwiedzanie szopek bożonarodzeniowych
Szopka bożonarodzeniowa to nasze wyobrażenie - imitacja wnętrza stajenki betlejemskiej,
w której narodził się Jezus Chrystus. Jej korzeni można szukać już w 330 r. n.e., kiedy to cesarzowa
Helena, późniejsza święta, zleciła wybudowanie w betlejemskiej grocie marmurowego żłóbka,
mającego upamiętniać narodziny Syna Bożego.
Powszechnie za twórcę bożonarodzeniowej
szopki uznawany jest święty Franciszek z Asyżu,
a do Polski zwyczaj ten dotarł około XIII wieku.
W sobotę 24 stycznia br. roku dzieci
z Eucharystycznego Ruchu Młodych wraz ze
swoimi animatorami wybrały się na wycieczkę
do Poznania w celu zwiedzania kościołów
oraz podziwiania znajdujących się w nich
bożonarodzeniowych szopek. Zbiórka miała
miejsce około godziny 13 na przystanku
autobusowym Kicin/szkoła. Pierwszym punktem
naszej eskapady był kościół pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa i św. Floriana na ulicy Kościelnej. Przy żłóbku zaśpiewaliśmy kolędę. Następnie
podjechaliśmy tramwajem do parafii Najświętszego Zbawiciela przy ulicy Aleksandra Fredry. Po tym,
jak „zadbaliśmy o nasze dusze”, trzeba było również pomyśleć o ciele. W tym celu udaliśmy się na frytki
do baru mlecznego „Pod Arkadami”. Po odzyskaniu sił pomaszerowaliśmy w kierunku fary. Kluczowym,
a zarazem ostatnim, punktem naszej wyprawy była największa ruchoma szopka w Europie, mieszcząca
się w kościele pw. św. Franciszka Serafińskiego, zwanym zazwyczaj kościołem bernardynów. Do
domu wróciliśmy po godzinie 17, zmęczeni, przemarznięci, ale zadowoleni. Wycieczka bardzo nam się
podobała.
Magdalena Błażejewska            
Marzec 2015
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Podsumowanie kolędy
Po zakończeniu odwiedzin duszpasterskich, w wielu parafiach proboszczowie przedstawiają parafianom ogólne dane i pewne poczynione spostrzeżenia. Wynika to z ważności tej szczególnej pracy duszpasterskiej jaką jest kolęda. Warto sobie uświadomić, że takie odwiedziny duszpasterskie w naszych
domach mają miejsce zasadniczo tylko w Polsce. Niewątpliwie sprzyja temu liczba i wiek kapłanów,
którzy mogą podjąć posługę kolędową.
W naszej parafii ostatnia kolęda trwała od 27 grudnia 2014 r do 1 lutego br. Łącznie było to 30 wyjść
kolędowych. Kolędę przyjęło około 80% parafian. W kartotekach mamy zapisanych:
a) w Janikowie - 334 mieszkańców,
b) w Kicinie - 1610 mieszkańców,
c) w Klinach - 233 mieszkańców.
Łącznie jest to 2177 osób. Do tej liczby należałoby dodać jeszcze tych mieszkańców, którzy dotychczas kolędy nie przyjmowali. Zatem zamieszkujących parafię jest ponad 2200 osób. Z tego 2080 to
katolicy. Zebrane ofiary zostaną w całości przeznaczone na budowę dachu dwuspadowego na domu
parafialnym.
Już od kilku lat praktykujemy w naszym kościele zwyczaj wręczania parafianom broszur kolędowych po niedzielnych Mszach Świętych. Prosimy, by po Eucharystii pozostały w kościele przedstawiciele rodzin, które w najbliższym tygodniu będą przyjmować kolędę. Ci zatem, którzy uczestniczą we
Mszy św. w naszym kościele, otrzymują broszurę zawierającą treści adekwatne do tematu roku duszpasterskiego. W bieżącym roku broszura ta była zatytułowana „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Osoby odbierające w świątyni broszury proszone są o zapoznanie się z jej treścią przed kolędą. Podczas
wizyty duszpasterskiej nawiązuję do tematu kolędy. Tak też było i w tym roku. Ponadto w każdym domu
jego mieszkańcy otrzymali folder kolędowy zawierający podstawowe informacje o życiu religijnym
parafii (Msze św., nabożeństwa, uroczystości, rocznice, adoracje, misteria oraz inne).
Wśród różnych pytań stawianych przez parafian pojawiało się i to dotyczące budowy kościoła.
Sprawa wygląda w sposób następujący: w dotychczasowym planie zagospodarowania Kicina miejsce
pod budowę kościoła zostało naniesione w okolicach ul. Spokojnej, na działce nie będącej własnością
parafii. Po przeanalizowaniu tej lokalizacji uznaliśmy, że korzystniej będzie pobudować nową świątynię
w okolicach wzgórza kościelnego. Toteż 15 maja 2009 r. skierowaliśmy pismo do Urzędu Gminy Czerwonak z prośbą o zmianę lokalizacji budowy nowego kościoła w Kicinie. Z takim pismem wystąpiła
też Kuria Metropolitalna (27 listopada 2009 r). Urząd Gminy odpowiedział 25 stycznia 2012 r.: Niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Rady Gminy jesteśmy gotowi do podjęcia prac związanych z opracowaniem projektu zmiany planu ( zagospodarowania Kicina - przyp. własny). Ksiądz arcybiskup metropolita poznański, S. Gądecki 1 grudnia 2012 r. zwrócił się do władz naszej gminy z następującą prośbą:
Mając na uwadze potrzeby duszpasterskie rozbudowujących się miejscowości należących do parafii
Kicin, w oparciu o art. 42 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła w RP, uprzejmie proszę o umieszczenie w planach zagospodarowania Gminy obiektu sakralnego na działce nr ew. 317, 318 obręb Kicin
(południowo-zachodnia część podwórza parafialnego - przyp. własny). Kolejne nasze pismo wysłane
do Urzędu Gminy z prośbą o zmianę lokalizacji budowy świątyni (23 stycznia 2014 r.) stanowiło próbę
przynaglenia władz, gdyż dotychczas nie podjęto żadnych zadowalających nas decyzji. Odpowiedzią
było zaproszenie przedstawicieli parafii na posiedzenie Rady Gminy Czerwonak 14 marca ubiegłego
roku. Celem naszych wypowiedzi podczas wspomnianego posiedzenia miało być przyspieszenie działań władz gminy, pozwalających nam na budowę kościoła w Kicinie. I …„cisza w eterze”. Tak jest od
prawie 6 lat.
Oprócz wyżej wymienionych przez nas działań, w sierpniu 2012 r. na zlecenie parafii przeprowadzono badania geotechniczne w miejscu planowanej budowy kościoła. W opinii określającej
warunki gruntowo-wodne podano, że określa się je jako korzystne. W tym czasie parafia nawiązała
kontakt z architektem, który podjął się zadania zaprojektowania kościoła w proponowanym przez nas
miejscu. Jednakże projektant uzależnił realizację przyjętego zobowiązania od naniesienia tej lokalizacji w nowym planie zagospodarowania Kicina. Był u nas również Powiatowy Konserwator Zabytków.
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Zapewniał, iż „raczej” udzieli pozwolenia na budowę kościoła w miejscu przez nas proponowanym.
Zatem, dopóki nie ma nowego planu zagospodarowania (nie wiemy kiedy będzie), dopóty nie możemy
podjąć żadnych prac.
Pragnę bardzo serdecznie podziękować za świadectwo zdrowej wiary z jakim się spotykałem
w wielu domach. Bóg zapłać za wszelką okazaną życzliwość, troskę o wiarę, o Kościół i o parafię.
Szczególne podziękowanie należy się ministrantom za gorliwą posługę kolędową. Dziękuję również za
złożone ofiary.
Kolęda ma swoją długą historię na polskiej ziemi. W dyskusjach podejmowanych na jej temat
zwraca się uwagę na różne aspekty odwiedzin duszpasterskich. Niech dla nas, wierzących pozostanie
ona tym, czym jest - ze zrozumieniem, w jakim celu została wprowadzona. Wówczas będziemy ją
postrzegać w zdrowy sposób i doceniać w niej nade wszystko wymiar religijny. Wtedy też przyniesie
owoce duchowe i posłuży umacnianiu więzi z Kościołem oraz parafią.
ks. Andrzej Magdziarz

„Twoje Dziecko - Wielka Sprawa!” Jego szczęście w Twoich rękach
Nasza parafia wzięła udział w akcji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
i Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Poznańskiej, pod tytułem: „Twoje Dziecko - Wielka
Sprawa”. Inicjatywa ta powstała, aby uczulić społeczeństwo na problem postępującej seksualizacji
dzieci oraz zjawisko tzw. edukacji równościowej.
Przez pojęcie seksualizacji rozumie się sprowadzanie osoby do obiektu seksualnego, uprzedmiotowienie jej. Ma to miejsce, gdy dziecko jest zapo-

znawane z problematyką seksualności w sposób
często wręcz perwersyjny, przekraczający jego
możliwości poznawcze i emocjonalne.
Już w tej chwili fundacje i stowarzyszenia
promujące seksualizację wchodzą do szkół, korzystając z przychylności lub ignorancji władz szkolMarzec 2015

nych. Na razie organizują zajęcia dodatkowe, czy
warsztaty (co ciekawe na ogół nie mogą w nich
uczestniczyć dorośli, nawet nauczyciele). Jednak
realizowane przez nie programy są mocno forsowane w polskich szkołach, dlatego tak ważne jest,
aby rodzice i wszyscy, którym zależy na dobru
dzieci zawczasu wiedzieli, co się dzieje, łączyli siły
i nie dopuścili do deprawacji młodego pokolenia,
przeprowadzanej w świetle prawa.
Pierwsza część tej akcji, która odbyła się 1
lutego w prawie stu parafiach archidiecezji poznańskiej, miała formę
prezentacji przygotowanej przez organizatorów, a omawianej przez przeszkolonych w tym celu wolontariuszy.
W Kicinie odbyły się dwa takie spotkania - łącznie uczestniczyło w nich
ok. 40 osób.
W materiałach przedstawione były
treści, których mają uczyć się dzieci
w ramach edukacji seksualnej wzorowanej na krajach zachodnich. Ukazane
było, czym różni się ten model edukacji od modelu realizowanego w Polsce
w ramach przedmiotu „Wychowanie
do życia w rodzinie”. Przede wszystkim aktualny program, tzw. edukacja seksualna typu A, jest oparty na
wartościach istotnych dla światopoglądu chrześcijańskiego, promuje wychowanie do czystości,
miłości i odpowiedzialności. Mimo postępującej
seksualizacji w mediach, wprowadzenie tych zajęć
(określanych jako typ A) w 1998 roku przyniosło
pozytywne efekty, np. opóźnienie wieku inicjacji
23
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seksualnej wśród nastolatków.
Natomiast edukacja seksualna typu B, którą
chcą nam narzucić środowiska lewicowe oraz
WHO, przedstawia seksualność człowieka tylko
od strony biologicznej, w oderwaniu od małżeństwa, płodności, dwupłciowości. Główną wartością staje się przyjemność seksualna oraz związane
z tym żądanie prawa do antykoncepcji, aborcji,
decydowania o swoim życiu. Co więcej, prawa te
mają przysługiwać także dzieciom. Jest to więc
„antywychowanie”, które skutkuje zaburzeniami
prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, zaburzeniami tożsamości, niezdolnością do budowania
trwałych więzi, wzrostem aktywności seksualnej
w coraz młodszym wieku. Ponadto, badania oraz
dane statystyczne obalają podstawowy argument
zwolenników takiej edukacji - promowanie i nieograniczony dostęp do antykoncepcji wcale nie
zmniejsza liczby nieplanowanych ciąż, aborcji czy
chorób przenoszonych drogą płciową. Jest wręcz
przeciwnie, czego przykładem są takie kraje, jak
Szwecja czy Wielka Brytania. Niektóre (szokujące!) slajdy pokazywały proponowane pomoce
dydaktyczne.
Następnie dowiedzieliśmy się, że w świetle
obowiązującego w Polsce prawa, jako rodzice
powinniśmy być informowani o wszelkich zajęciach z tej dziedziny, o szczegółach dotyczących
ich programu i w razie wątpliwości możemy nie
zgodzić się na udział w nich naszego dziecka. Warto
interesować się tym, co się dzieje w szkołach,
w miarę możliwości angażować się, np. uczestnicząc w radzie rodziców. W wymiarze ogólnopolskim możemy działać przez podpisywanie petycji,
odpowiednie wybory w sferze politycznej, udział
w inicjatywach wspierających rodzinę.
Przede wszystkim jednak należy podkreślić,
że to rodzice powinni być pierwszymi wychowawcami w dziedzinie życia seksualnego. Szkoła
ma za zadanie służyć mądrą pomocą. Świadectwo
życia i miłości ojca i matki ma kluczowy wpływ
na szczęście dzieci, daje im wiarę w trwałą miłość,
dlatego należy stale dbać o dobre relacje w rodzinie. Dla dzieci rodzice są największymi autorytetami. Trzeba znajdować dla nich czas, rozmawiać z nimi o seksualności w kontekście miłości
i piękna. Warto również zatroszczyć się o wychowanie religijne. Kościół - przez modlitwę, sakramenty - jest potężnym wsparciem dla rodziców.
Drugą częścią, stanowiącą zwieńczenie akcji
„Twoje Dziecko - Wielka Sprawa”, była konfe24
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rencja na temat seksualizacji, która odbyła się 7
lutego w Poznaniu. Można było wysłuchać wielu
ekspertów z tej dziedziny, m.in. o. Karola Meissnera i prof. Andrzeja Urbaniaka, a słowo wstępne
wygłosił bp Damian Bryl. Poruszone były tematy
seksualności człowieka z różnych perspektyw: psychologicznej, wychowawczej, religijnej, prawnej,
finansowej. Bardzo ciekawy wykład wygłosiła red.
Marzena Nykiel na temat ideologii gender i seksualizacji w mediach. Natomiast o tym, jak wygląda
ten problem w praktyce opowiedziało małżeństwo,
które przez kilka lat mieszkało w Szwecji. Przedstawiono też alternatywny program warsztatów
dla szkół, zatytułowany „Archipelag Skarbów”,
który od kilku lat z powodzeniem realizowany
jest w gimnazjach i szkołach średnich, skutecznie
przeciwdziałając seksualizacji.
Organizatorzy akcji obiecali nadal „trzymać
rękę na pulsie” i w miarę możliwości podejmować
nowe działania i akcje informacyjne.
                                     
Anna Tomaszewska

Z ksiąg metrykalnych
Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:
  7 lutego
14 lutego

Kornelia Julia Działkiewicz
Kacper Czapla

Do wieczności odeszli:
25 stycznia
28 stycznia
  2 lutego
  8 lutego
10 lutego
11 lutego

16 lutego
19 lutego

Wiesława Wawrzyniak (l.71)
z Czerwonaka
Waldemar Mikołajczyk (l.62)
z Janikowa
Jan Kupidura (l.60) z Kicina
Edward Wawrzyniak (l.96)
z Poznania
Weronika Krugiołka (l.101)
z Janikowa
Bogdan Stelmaszewski (l.79)
z Poznania
Maria Górzyńska (l.77)
z Kicina
Jan Kosmowski (l.66)
z Kicina
Zygmunt Czubaj (l.76)
z Janikowa
Ewa Majchrzak (l.61)
z Czerwonaka
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Światowy Dzień Chorego
11 lutego, w dniu wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, już po raz XXIII obchodziliśmy Światowy
Dzień Chorego. W naszej parafii o godz. 10.00 została tego dnia odprawiona Msza św. z udziałem chorych i starszych, podczas której wierni otrzymali sakrament namaszczenia.
W homilii ksiądz proboszcz mówił o mocy bezgranicznego zaufania Bogu. Człowiek, który
z powodu choroby, starości, osamotnienia pokłada nadzieję w Bogu, nigdy nie zostaje sam. W zjednoczeniu z Chrystusem inaczej przeżywa swoje cierpienie, inaczej pokonuje wszelkie trudności wynikające z dojrzałego wieku. Ludzie chorzy i starsi, będąc obrazem cierpiącego Chrystusa, przyczyniają się
do zbawienia świata. Młodym ludziom nie zaimponują sprawnością fizyczną, zdrowiem, refleksem, ale
tym, że zawsze są blisko Boga. Bogactwem ich jest doświadczenie więzi z Panem i ufność, że od Niego
wszystko zależy. Taka postawa - prawdziwie chrześcijańska - sprawia, że nigdy nie tracą nadziei, miłości
i wiary w Chrystusa.
Lothar Zenetti napisał:
		
Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej.
		
Ci, co żyją miłością, widzą głębiej.
		
Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle.
W drugiej części homilii ks. Andrzej wspomniał o sile modlitwy różańcowej. Zwrócił się do chorych, aby nigdy nie ustawali w odmawianiu różańca: Niech ta modlitwa będzie Waszym apostolstwem.
Zarażajcie nią domowników, bliskich i wszystkich, których spotykacie na Waszych drogach. Dzieciom
w Fatimie Matka Boża objawiła się jako Królowa Różańca Świętego. W szóstym objawieniu była prośba
o odmawianie tej modlitwy. Ksiądz proboszcz wspominał licznych papieży, którzy modląc się na różańcu,
pokładali wszelką ufność w Panu. Święty Jan Paweł II odmawiając różaniec bezgranicznie oddawał się
Tej, którą ukochał do końca. W słowach „Totus Tuus, Maryjo” powierzał siebie, cały Kościół i wszystkich ludzi Jej opiece. Ojciec Święty Franciszek w orędziu na XXIII Dzień Chorego zwrócił się tymi słowami do Matki Najświętszej: O Maryjo, Stolico Mądrości, jako nasza Matka wstawiaj się za wszystkimi
chorymi i za tymi, którzy się nimi opiekują. Spraw, abyśmy w służbie cierpiącemu bliźniemu i przez samo
doświadczenie cierpienia mogli przyjąć i rozwijać w sobie prawdziwą mądrość serca. Macierzyńskiej
opiece Maryi, która przyjęła wolę Bożą i zrodziła Mądrość wcieloną – naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
powierzamy tegoroczny Dzień Chorego.
Mądrość serca to trwanie przy bliźnim. Czas spędzony obok chorego jest czasem świętym. Mądrość
serca to wyjście „poza siebie” ku bliźniemu. Jakże często zapominamy o słowach Wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich, Mnieście uczynili (Mt 25, 40). Mądrość serca oznacza także bycie solidarnym z bliźnim bez osądzania go. Miłość potrzebuje czasu. Czasu, aby leczyć chorych i czasu na ich
odwiedzanie. Czasu, aby zatrzymać się przy nich, jak to uczynili przyjaciele Hioba: Siedzieli z nim na
ziemi siedem dni i siedem nocy, nikt nie wyrzekł słowa, bo widzieli ogrom jego bólu (Hi 2, 13).
Na zakończenie Mszy św. ks. proboszcz podziękował chorym za ich modlitwę zanoszoną w intencji
parafii i całego Kościoła. Udzielając błogosławieństwa, powierzył opiece Matki Bożej tych chorych,
którzy pozostali w domach.
Po Eucharystii wszyscy jej uczestnicy udali się do domu parafialnego na poczęstunek przygotowany
przez Parafialny Zespół „Caritas”. Zespół „Ave”, pod przewodnictwem pani Zofii Piwko, śpiewając
piosenki współczesne i dawniejsze sprawił, iż wszyscy bawili się wspaniale.
Kochajmy ludzi chorych, starszych, samotnych, bo od nich uczymy się pokory serca, cierpliwości
i miłości. To oni sprawiają, że przy nich stajemy się lepsi i zdolni do kochania innych. John Robinson
napisał: Gdy kocham świat takim, jakim jest - już go zmieniam, bo zmieniam jeden jego fragment, którym
jest moje serce.
Barbara Babiarczyk
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Spotkanie Poznańskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy
Parafialnej - relacja i refleksje
W sobotnie przedpołudnie 14 lutego br. przedstawiciele redakcji „Naszego Patrona” wzięli udział
w spotkaniu Poznańskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej (OSPP), które
po ponad rocznej przerwie zostało zorganizowane (tym razem) w parafii pw. św. Marcina w Poznaniu.
Po Mszy Świętej sprawowanej przez księdza prałata Czesława Grzelaka - proboszcza parafii św.
Marcina, odbyło się spotkanie w salce. Po przywitaniu wszystkich zebranych przez przewodniczącą
Poznańskiego Oddziału OSPP - panią Barbarę Niedzielską, ksiądz Grzelak opowiedział o funkcjonowaniu parafii św. Marcina, w szczególności o działających w parafii grupach parafialnych oraz o zniszczeniu przez nieznanych sprawców figury Matki Bożej z Lourdes i św. Bernadetty w przykościelnej
grocie i podejmowanych działaniach w związku z renowacją. Następnie p. Joanna Tekielak opowiedziała o „Słowie Świętomarcińskim”, czyli piśmie wydawanym przez tamtejszą parafię, a p. Joanna
Wyganowska - o zbliżającym się jubileuszu 20-lecia radia Emaus i nowościach na jego antenie.
Sekretarz Zarządu Głównego OSPP - p. Grzegorz Kubalski mówił o obserwowanych przez siebie przejawach i przyczynach kryzysu prasy parafialnej. Wystąpienie to wzbudziło żywiołowe reakcje uczestników spotkania, którzy ze swej perspektywy - dobrze działających redakcji, nie obserwują
takiego zjawiska.
Duża część spotkania poświęcona była sprawom formalnym, związanym z funkcjonowaniem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej, a zwłaszcza przyszłości Poznańskiego Oddziału OSPP,
który jest jedynym oddziałem działającym obecnie na terenie Polski i który niebawem obchodzić będzie
15-lecie swojego istnienia. Jednym z planowanych przedsięwzięć jest IV Forum Prasy Parafialnej Archidiecezji Poznańskiej, które odbędzie się w listopadzie br.
Refleksja, jaka nasuwa się po tym spotkaniu to uznanie, że nasza redakcja znajduje się w szczęśliwej
sytuacji. Mamy bowiem w parafii pismo, które ukazuje się systematycznie (o coraz większej objętości),
do zespołu redakcyjnego dołączają nowe osoby, a średnia wieku członków redakcji jest stosunkowo
niska (co oznacza, że reprezentowane są w niej różne pokolenia), wielu parafian w różnym wieku zgłasza swoją chęć pisania artykułów (od dzieci po seniorów), nie brakuje też osób spoza parafii, które pozytywnie odpowiadają na nasze prośby o przygotowanie artykułu na dany temat. Można również mówić
o stosunkowo dużym nakładzie naszego czasopisma względem liczby parafian, porównując te dane
z innymi parafiami. To wszystko ogromnie cieszy i prowadzi do dziękczynienia Panu Bogu oraz skłania
do podziękowania tym, którzy na różne sposoby nas wspierają.
Program całodziennej adoracji Najświętszego
Radość odczuwana z powodu dobrego
Sakramentu w dniu 9 marca:
odbioru „Naszego Patrona” przez czytel  8.00-9.00 – Msza św.
ników i harmonijnej współpracy redakcji
  9.00-10.00 – Janikowo
nie pomniejsza jednak naszego zatroskania
10.00-11.00 – Kicin, Sucha
o kondycję prasy parafialnej w wymiarze
11.00-12.00 – Kicin, Wodna
ogólnopolskim. Refleksje te mobilizują nas
12.00-13.00 – Kicin, Nowe Osiedle
do dalszej wytężonej pracy, by nadal moż13.00-14.00 – Kicin, Kościelna, Swarzędzka
liwe było dawanie świadectwa wiary. Do
14.00-15.00 – Kicin, Fabryczna
naszych Czytelników kierujemy prośby
15.00-16.00 – Kicin, Poznańska
o modlitwę w tej intencji.
16.00-17.00 – Kliny
17.00-17.45 – mieszkańcy pozostałych ulic
Karolina Appelt
oraz osoby, które nie mogły wcześniej uczestniczyć
Renata Sobańska
w adoracji
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Szukając wartościowej książki dla trochę starszych dzieci (takich, które już wyrosły z opowiadań o księżniczkach i wróżkach), a jednocześnie będąc świadomym ogromnej popularności literatury „fantasy” wśród dzieci
i młodzieży, trafiłem na serię książek pt.: „Wojownik Trzech Światów”. Ich autor, Robert Kościuszko, szczęśliwy ojciec czworga dzieci, wspólnie z żoną prowadzi wydawnictwo, w którym ukazują się jego powieści.
Jest  także członkiem zarządu Wspólnoty Św. Tymoteusza - organizatora „Przystanku Jezus”. Szybko przekonałem się, że na taką właśnie książkę czekałem - dobrą alternatywę dla rozmaitych „modnych" i - niestety,
bardzo często wyrządzających wiele zła - książek w stylu „Harry'ego Pottera”
„Wojownik Trzech Światów” to fascynująca opowieść, od której trudno
się oderwać. Autor, pisząc ją dla swoich trzech synów, doskonale znał wymagania, jakie musi spełniać książka, aby zainteresowała młodego czytelnika.
Jest to opowieść o chłopcu, który w dramatycznym momencie swojego życia,
napadnięty przez bandę łobuzów terroryzujących jego szkołę, zostaje uratowany przez tajemniczego wojownika, który okazuje się być aniołem - strażnikiem, Zabiera on chłopca w podróż w czasie, cofając się o trzy tysiące lat do
dni panowania króla Dawida. Obaj zaciągają się do armii królewskiej i biorą
udział w historiach biblijnych, o których możemy przeczytać w Księgach
Samuela. Tam nasz bohater wzrasta w wierze, sile i odwadze, a gdy wraca do
swojego świata, potrafi mądrze rozwiązać problemy, przed którymi uciekał.
Autor ożywia świat Starego Testamentu - wspaniale opowiada o Dawidzie i
Saulu, o Bogu i aniołach, a także o zbuntowanych aniołach.
Dzisiaj, w dobie komputerów, gier i Internetu wydawałoby się, że Biblia
i jej przesłanie nie będą atrakcyjne dla dzieci i młodzieży. Myli się jednak
ten, kto tak myśli. „Wojownik Trzech Światów " potrafi odciągnąć „zahipnotyzowanego” współczesnymi wynalazkami, młodego człowieka i zainteresować go światem duchowym, który okazuje się być bardzo realny i bliski. W sposób wyjątkowo atrakcyjny,
zwłaszcza dla chłopców, autor pokazuje walkę osobowego dobra z osobowym złem, walkę o ludzkie dusze,
o wieczność każdego z nas. Jednoznacznie przedstawia kwestie dobra i zła w świecie, z jednoczesnym i stanowczym zaakcentowaniem ostatecznego zwycięstwa Pana Boga - Jedynego Pana, przed którym ugną się
wszystkie moce zła. W sposób prosty i obrazowy wyjaśnia skomplikowane sprawy, nie pozostawiając wątpliwości. Książka dobitnie pokazuje ohydę i potęgę złego ducha - szatana, wobec którego bez pomocy Boga
jesteśmy bezradni. Pan Bóg i Jego słudzy aniołowie to przyjaciele. Tylko z Nimi jesteśmy w stanie pokonać
zło i podążać prostymi drogami.
„Wojownik Trzech Światów” potrafi przyciągnąć nie tylko dzieci i młodzież, ale także dorosłych. Jej
przeczytanie zmienia nasz sposób myślenia, pomaga odróżnić dobro od zła w zrelatywizowanym świecie.
Czytelnik prawie namacalnie odczuwa, że Bóg działa w życiu człowieka. Kiedy się Mu ufa, wtedy staje się
naszą mocą i tarczą. Książka jest warta polecenia, zwłaszcza tym, którzy bagatelizują działanie złego ducha
i nie dowierzają w moc Bożego działania w trudnych sytuacjach.
Zdecydowanie polecam tę powieść rodzicom, którzy chcą przybliżyć swoim dzieciom sprawy duchowe.
Książka uczy odwagi i odpowiedzialności, zaufania, poświęcenia i miłości, pomaga w wychowaniu, zachęca
do poznawania Biblii oraz wprowadza w świat wiary i bezgranicznego zaufania Bogu. Jej autor, Robert
Kościuszko napisał: Zachęcam rodziców, aby docierali do serc swoich dzieci poprzez przygodę, w której
ukryty jest Bóg. Takie bowiem są moje powieści. Zachęcam szczególnie zapracowanych ojców, aby czytali
książki młodszym dzieciom lub rozmawiali o tych przygodach ze swymi nastolatkami.
Marcin Wnęk

Źródło:
http:// tolle.pl; kosciuszko.eu

Sprostowanie
W poprzednim numerze „Naszego Patrona” na stronach 29 i 30 błędnie podano nazwę parafii należącej
do diecezji tarnowskiej. Jej prawidłowa nazwa brzmi Łososina Dolna.
Marzec 2015
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Obiektywnie
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1-3 Zwiedzanie poznańskich szopek
4-8 Msza pogrzebowa za duszę śp. Michała Pospiesznego
fundatora figury Matki Bożej przy skrzyżowaniu ulic Farbycznej
i Swarzędzkiej w Kicinie
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