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Słowo księdza proboszcza
Czy Wielkanoc jest WIELKA?

Prowokacyjny	tytuł	niniejszego	artykułu	może	budzić	zastrzeżenia.	Jednakże	w	okresach	okołoświą-
tecznych	często	słyszę	dyskusje	na	temat	„wyższości	świąt	Bożego	Narodzenia	nad	świętami	Wielka-
nocy”.	Szczególnie	wśród	osób	deklarujących	 się	 jako	wierzące	 (a	których	wiara	 i	 praktyki	 religijne	
wynikają	z	tradycji	rodzinnej,	bez	głębszego	zaangażowania	we	własny	rozwój	duchowy),	roztrząsane	
bywa	pytanie,	 które	 święta	 są	 dla	 katolików	ważniejsze.	Dla	mnie	 odpowiedź	 jest	 niezwykle	 prosta:	
Wielkanoc	jest	wielka.	To	najważniejsze	święto	w	kalendarzu	liturgicznym,	ponieważ	niesie	ogromną	
nadzieję	-	obietnicę zmartwychwstania i życie wieczne.	

Wielkanoc	jest	najdawniejszym	świętem	w	Kościele.	Obcho-
dzili	je	Apostołowie	w	tym	samym	czasie,	kiedy	Żydzi	świętowali	
swoją	Paschę,	a	którą	Izraelici	ustanowili	na	pamiątkę	wybawienia	
ich	z	niewoli	egipskiej.	Właśnie	w	tym	szczególnym	czasie	nastą-
piła	śmierć	Pana	Jezusa	i	Jego	zmartwychwstanie	jako	tajemnica	
naszego	odkupienia,	wybawienia	z	niewoli	szatana	i	wprowadze-
nia	nas	do	ziemi	obiecanej	-	do	niebieskiego	Ojca.	Żydzi	obcho-
dzili	 Paschę	 dnia	 14	 nisan*,	 bo	 tak	 przykazał	 im	Mojżesz.	 Jed-
nak	ze	względu	na	to,	że	Pan	Jezus	zmartwychwstał	w	niedzielę,	
chrześcijanie	 już	 od	 II	 wieku,	 pierwszą	 niedzielę	 po	 pełni	 wio-
sennej	zaczęli	obchodzić	jako	Wielkanoc.	Tak	też	uchwalił	sobór	
w	Nicei	w	325	roku	uznając,	że	za	pełnię	wiosenną	uważa	się	tę,	
która	wypada	po	zrównaniu	dnia	z	nocą,	czyli	po	21	marca.	Tak	
więc	termin	Wielkanocy	może	się	wahać	pomiędzy	22	marca	a	25	
kwietnia.

Wielkanoc	jest	nie	tylko	pierwszym	świętem	w	Kościele	w	uję-
ciu	chronologicznym,	ale	także	pierwszym	co	do	ważności.	Przez	
wszystkie	wieki	była	uważane	za	święto	największe.	Wydawałoby	
się,	że	powinno	nim	być	Boże	Narodzenie	-	przyjście	na	ziemię	Syna	Bożego.	Chrystus	Pan	urodził	się	
jednak	w	takich	okolicznościach,	że	 tylko	szczerze	wierzący	mogli	przyjąć	za	pewnik,	że	 to	On	wła-
śnie	był	obiecanym	Zbawicielem	świata.	Zaś	Jego	męka	i	śmierć	była	tak	okrutna	i	hańbiąca,	że	nawet	
najwierniejszym	mogła	odebrać	wiarę	w	autentyczność	Mesjasza.	Stało	się	 tak	przecież	w	przypadku	
osób	będących	najbliżej	Pana	 Jezusa	–	Apostołów,	którzy	 zupełnie	 załamali	 się	 na	widok	 Jego	męki	
i	śmierci.	Swoim	zmartwychwstaniem	Jezus	potwierdził,	że	jest	prawdziwie	Mesjaszem,	Synem	Bożym.	
Cud	zmartwychwstania	powinien	przekonać	wszystkich,	którzy	mają	dobrą	wolę	i	chcą	poznać	prawdę.	
To	jedna	z	przyczyn,	dla	których	Kościół	zawsze	na	pierwszym	miejscu	w	hierarchii	świąt	stawia	Wiel-
kanoc.	Ona	jest	centrum	wszystkich	tajemnic,	związanych	z	życiem	i	posłannictwem	Jezusa	Chrystusa.	
Apostołowie	byli	tak	dalece	przestraszeni	męką	i	śmiercią	Pana	Jezusa,	że	nie	tak	łatwo	dawali	wiarę	
w	Jego	zmartwychwstanie,	chociaż	Jezus	przed	śmiercią	kilka	razy	to	wydarzenie	zapowiadał.	Doszło	do	
tego,	że	Pan	Jezus	musiał	im	wyrzucać	niedowiarstwo.	Święty	Tomasz	Apostoł	na	wieść	o	zmartwych-
wstaniu	zawołał:	Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, 
nie uwierzę (J 20,25).	Kiedy	Uczniowie	przekonali	się,	że	Jezus	żyje	w	swoim	uwielbionym	ciele,	żadna	
siła	nie	zdołała	zabrać	im	tej	pewności.	

Na	 czym	 polega	 tajemnica	 zmartwychwstania?	 "Zmartwychwstać"	 to	 znaczy	 wstać	 z	 martwych,	
przejść	ze	śmierci	do	życia.	Śmierć	polega	na	odłączeniu	duszy	od	ciała,	zatem	zmartwychwstanie	polega	
na	ponownym	połączeniu	duszy	z	ciałem.	Tylko	Bóg,	który	jest	Panem	życia	i	śmierci	może	tego	cudu	
dokonać,	gdyż	 jako	Stworzyciel	 jest	wszechmocny,	panując	absolutnie	nad	całym	stworzeniem	i	pra-
wami,	które	nim	rządzą.	Pismo	Święte	podaje	wypadki	wskrzeszenia	z	martwych	już	w	Starym	Testa-
mencie.	Takich	cudów	dokonywali	Eliasz	i	Elizeusz.	Czynili	to	oczywiście	nie	własną,	lecz	Bożą	mocą.	

Oblicze Pana Jezusa z Manoppello

Dwa	misteria	życia	Chrystusa	wypełniają	cały	rok	kościelny:	Wcielenia	(Święta	Narodzenia	Pań-
skiego)	 oraz	Męki,	 Śmierci	 i	 Zmartwychwstania	 (Święta	 Paschalne).	 Kwietniowy	 numer	 „Naszego	
Patrona”	wydajemy	w	bliskości	świąt	Wielkiej	Nocy.	Im	zatem	poświęcamy	tym	razem	więcej	uwagi.	
Tematyka	 życia	 duchowego,	 stanowiącego	 istotny	 wymiar	 naszej	 wiary	 jest	 bardzo	 mocno	 obecna	
w	trzymanym	przez	Państwa	egzemplarzu	naszego	parafialnego	czasopisma.	Gdy	pod	tym	kątem	spoj-
rzymy	 na	 obecne	wydanie	 „Naszego	Patrona”,	 to	 niewątpliwie	 powinno	 nas	 to	 cieszyć.	Zmierzamy	
w	kierunku	pogłębionego	życia	duchowego.	Nie	skupiamy	się	tylko	na	tym	co	lekkie,	łatwe	i	przyjemne,	
ale	„wypływamy	na	głębię”	(por.	Łk	5,	4).	Taka	tematyka	jest	możliwa	z	dwóch	powodów	-	są	osoby	
zdolne	do	podejmowania	takich	tematów	oraz	odbiorcy	tychże	treści.	Co	do	autorów	publikowanych	
tekstów,	warto	zaznaczyć,	że	poruszane	przez	nich	głębsze	tematy	wynikają	także	i	z	tego,	że	funkcjo-
nują	w	środowiskach,	w	których	o	 takich	zagadnieniach	się	 rozmawia.	Jeśli	zaś	w	prywatnym	życiu	
stroni	się	w	od	takiej	tematyki,	wtedy	też	nie	podejmuje	się	jej	publicznie.	Autor	artykułu	wie	także,	
czego	odbiorca	poszukuje.

Św.	Grzegorz	z	Nysy	(335	-	394)	nauczał,	że	trzy	kwestie	znamionują	życie	chrześcijańskie:	myśle-
nie,	słowo	i	działanie.	Wśród	nich	pierwsze	miejsce	zajmuje	myślenie.	Na	drugim	miejscu	jest	słowo,	
które	odsłania	 i	wyraża	myśl	zaistniałą	 i	ukształtowaną	w	duszy.	Po	myśleniu	 i	mówieniu	następuje	
działanie	wprowadzające	w	czyn	powstały	w	umyśle	zamiar.	Kiedy	zatem	pod	wpływem	różnych	oko-
liczności	działamy,	myślimy	albo	mówimy,	 trzeba,	aby	każde	nasze	słowo,	czyn	 i	myśl	były	zgodne	
z	tym	wszystkim,	co	oznacza	imię	Chrystus,	abyśmy	nic	takiego	nie	myśleli,	mówili,	albo	czynili,	co	
mogłoby	nas	oddalić	od	tego	tak	bardzo	wzniosłego	wzoru.	Gdy	słowo	Boże	kształtuje	nasze	myślenie,	
wówczas	mówimy	 i	działamy	 jako	chrześcijanie.	 Jeśli	 tak	nie	 jest,	powiększamy	 liczbę	 tych,	którzy	
mówią	o	sobie:	„jestem	katolikiem,	ale...”.	Im	bliżej	słowa	Bożego,	tym	obfitsze	są	owoce	nawrócenia	
i	 tym	większa	gorliwość	w	sprawach	Bożych.	Mentalność	wiary	 to	coś	 innego	niż	poprawność	poli-
tyczna,	niż	„kołysanie	się	na	wietrze	jak	trzcina”	(por.	Łk	7,	24),	to	„nastawanie	w	porę	i	nie	w	porę”	
(por.	2	Tm	4,	24).	O	odwadze	i	determinacji	w	fundamentalnej	kwestii,	jaką	jest	obrona	życia	od	poczę-
cia,	bez	względu	na	okoliczności	jego	powstania	oraz	stan	zdrowia	dziecka	poczętego,	traktuje	wywiad	
poświęcony	kicińskiej	wystawie	„Wybierz	życie”.	Warto	się	z	nim	zapoznać	-	adresujemy	go	zwłaszcza	
do	tych,	którzy	są	przeciwni	aborcji,	ale...

Lektura	bogatej	zawartości	świątecznego	numeru	„Naszego	Patrona”	pozwoli	szukać	i	odnajdy-
wać	prawdziwego	Boga.	Uczy	chrześcijańskiego	myślenia,	z	którego	wynikają	ewangeliczne	postawy.	
Św.	Paweł	wzywał	chrześcijan	mieszkających	w	Rzymie:	Nie	bierzcie	więc	wzoru	z	tego	świata,	lecz	
przemieniajcie	 się	przez	odnawianie	umysłu,	 abyście	umieli	 rozpoznać,	 jaka	 jest	wola	Boża:	 co	 jest	
dobre,	co	Bogu	przyjemne	i	co	doskonałe	(Rz	12,	2).

	 Niech	czytaniu	tego	numeru	„Naszego	Patrona”	towarzyszy	światło	Ducha	Świętego.

	 	 	 	 	 	 	 ks.	Andrzej	Magdziarz
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Radość i nadzieja
Kto	chce	pisać	o	radości	i	nadziei	spostrzega,	

że	 rezerwuar	 pojęć	 i	 obrazów	 z	 tym	 związanych	
szybko	się	kończy.	Słowa	zawodzą,	stają	się	nie-
zdolne	do	przekazania	myśli	i	uczuć.	Tylko	wielka	
i	 natchniona	 muzyka	 oraz	 śpiew	 potrafią	 radzić	
sobie	z	motywami	radości	i	nadziei	lepiej	niż	samo	
myślenie.	W	 Księdze	 Nehemiasza	 czytamy:	Nie 
bądźcie smutni (…). Nie bądźcie przygnębieni, gdyż 
radość w Panu jest waszą ostoją	(Ne	8,	9.10).	Jeśli	
ostoją,	to	też	siłą,	zdolnością	przetrwania	trudnych	
chwil	 i	sytuacji.	Często	słowo	„radość”	powtarza	
się	w	Dobrej	Nowinie	głoszonej	przez	Jezusa	po	
to,	 „aby	 nasza	 radość	 była	
pełna”	 (zob.	 J	 15,11).	To	On	
wyzwala	nas	do	radości.	Wraz	
z	 Nim	 rozpoczęła	 się	 nowa	
era	 radości	 z	wiary	 i	nadziei.	
W	 przekonaniu	 apostoła	
Pawła	 radość	 jest	 jednym	
z	 „owoców	Ducha”	 (zob.	Ga	
5,	22).	Utrata	radości	podcina	
korzenie	 wierze	 i	 nadziei.	
Dzień	 Zmartwychwstania	
Chrystusa	 nazwano	 w	 trady-
cji	 chrześcijańskiej	 „dniem	
nowego	 stworzenia”.	 Hipoli-
towi	 Rzymskiemu	 przypisuje	
się	 powiedzenie	 o	 Chrystu-
sie	 zmartwychwstałym	 jako	
o	 „wodzireju	 w	 mistycznym	
korowodzie	 odkupionych”	
oraz	 o	 Kościele	 jako	 o	 „tań-
czącej	wraz	z	Nim	Oblubienicy”.	

Jakim	językiem	wyrazić	to	wszystko,	co	nie-
sie	 chrześcijańskie	 przeżycie	 radości	 i	 nadziei?	
Nie	nadaje	 się	do	 tego	 język	chłodnego	wywodu	
i	 bezosobowej	 informacji.	 Przeżycie	 domaga	 się	
czegoś	więcej.	Chce	współuczestniczyć	w	radości,	
kształtować	ją	i	przekazywać	innym.	Radość	two-
rzy	pogodną	atmosferę	wiary.	Siła	radości	skłania	
do	właściwej	oceny	własnego	istnienia.	Nie	jest	to	
uczucie,	które	dzieli,	ale	łączy	i	tworzy	przyjaźń.	
Wielu	chrześcijan	ma	dzisiaj	trudności	z	rozumie-
niem	 potrzeby	 wyzwolenia	 i	 ocalenia	 swojego	
człowieczeństwa.	Te	pojęcia	wydają	się	zbyt	abs-
trakcyjne	 i	 nieżyciowe.	Może	 należałoby	myśleć	
o	 zbawczym	 dziele	 Jezusa	 również	 jako	 o	 przy-

wróceniu	radości	i	wewnętrznego	pokoju	w	samej	
głębi	 jestestwa	 człowieka?	 Nieprzypadkowo	
Nowy	Testament	 często	 łączy	 radość	 z	pokojem.	
Codzienne	 doświadczenie	 uczy,	 że	 odczuwamy	
radość	wówczas,	gdy	potrafimy	pogodzić	się	sami	
ze	sobą,	pojednać	z	 innymi	 i	z	Bogiem.	W	prze-
ciwnym	 razie	 przytłacza	 nas	 poczucie	 samotno-
ści	i	wyizolowania.	Radość	ożywia	i	nadaje	życiu	
właściwą	 tonację.	Kiedy	 radość	 zostaje	wyparta,	
jej	miejsce	 zajmuje	 ascetyczna	 surowość,	 daleka	
od	ducha	Ewangelii.	Kiedy wypędza	się	z	chrze-
ścijaństwa	 radość	 i	 nadzieję,	 staje	 się	 ono	 smut-

nym	 chrześcijaństwem,	 pozba-
wionym	 mądrości,	 równowagi	
ducha	 i	 wewnętrznej	 wolności.	
Chrześcijanin	 odnajduje	 osta-
teczne	 źródło	 pogody	 ducha	
w	przemożnej	miłości	Boga,	któ-
remu	zaufał.	Radość	 i	 humor	 to	
znaki	„duchowego	rozjaśnienia”,	
wewnętrznego	 ciepła	 i	 promie-
niowania	dobrem.	

Chrześcijaństwo	 jest	 reli-
gią	 nadziei	 i	 radości	 -	 wielkiej,	
odważnej,	sięgającej	w	nieskoń-
czoność,	 w	 bliskości	 samego	
Boga.	 Ono	 motywuje	 nas	 do	
pojednania z	 sobą	 i	 z	 innymi	
ludźmi	 oraz	 do	 ostatecznego	
pojednania	 wszystkich,	 nawet	
najbardziej	 zbuntowanych	 istot,	
z	 samym	 Stwórcą.	 Bóg	 uczynił	

więcej	niż	to	pojmujemy.	Radosna	Nowina	odsła-
nia	 ogrom	 Jego	 miłosierdzia	 i	 przeobrażającej	
mocy	Zmartwychwstania.	Rozradowany	w	duchu	
Apostoł	 Paweł	 pisał	 do	 wiernych	 w	 Rzymie:	
I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani anio-
łowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, 
ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głę-
bokie, ani jakiekolwiek stworzenie nie zdoła nas 
odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie 
Jezusie, Panu naszym (Rz	8,	38-39).	Radość	idąc	
w	parze	z	nadzieją	nadaje	pogodną	tonację	wszyst-
kim	ludzkim	dążeniom,	wysiłkom	i	trudom.	Broni	
przed	 poczuciem	 daremności,	 tak	 często	 nawie-
dzającym	 ludzi	 nawet	 najbardziej	 szlachetnych	
i	 dobrych.	Dzięki	 nadziei	wyczuwamy	 kierunek,	

W	 Nowym	 Testamencie	 czytamy	
o	 trzech	 takich	 wypadkach.	 Pan	
Jezus	 wskrzesił	 córkę	 Jaira,	 mło-
dzieńca	z	Naim	i	Łazarza,	który	od	
trzech	dni	znajdował	się	już	w	gro-
bie	i	był	w	stanie	rozkładu.	Cudów	
tych	 dokonał	 Chrystus	mocą	 wła-
sną,	 jako	 Syn	 Boży,	 co	 wyraźnie	
zaznacza:	Dziewczynko, mówię ci, 
wstań!, Młodzieńcze, tobie mówię, 
wstań!.	

Św.	 Paweł	 Apostoł	 nauczając	
o	 znaczeniu	 zmartwychwstania	
Jezusa	mówi,	że	jest	ono	fundamen-
tem	 całej	 wiary	 chrześcijańskiej:	
Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, 
daremne jest nasze nauczanie, 
próżna także wasza wiara (1Kor 
15, 14).	 Nasza	 ludzka	 natura	 czę-
sto	jednak	bierze	górę	i	domaga	się	
dowodów	 na	 zmartwychwstanie	Chrystusa.	Według	 tradycji	 żydowskiej,	 aby	 dowieść	 czegoś	 przed	
sądem,	trzeba	było	przedstawić	dwóch	świadków.	I	tu	właśnie	mamy	dwóch	świadków	-	Jana	i	Piotra,	
ale	też	dwa	dowody	rzeczowe	-	dwa	kawałki	płótna:	Całun	Turyński	i	Oblicze	z	Manoppello.

Ze	świętami	wielkanocnymi	wiążą	się	liczne	symbole.	W	procesji	rezurekcyjnej	niesie	się	figurę 
zmartwychwstałego Chrystusa.	Umieszcza	się	ją	potem	w	prezbiterium	aż	do	uroczystości	Wniebo-
wstąpienia.	Obok	figury	 stawia	 się	krzyż z czerwoną stułą,	wymowny	 symbol	Chrystusa-Kapłana,	
który	z	samego	Siebie	złożył	ofiarę	za	grzechy	świata.	Paschał,	czyli	świeca	wielkanocna,	wyróżnia	się	
znacznie	wśród	innych	świec.	Symbolizuje	Chrystusa,	który	powiedział	o	Sobie:	Ja jestem światłością 
świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J 8, 12).	

Magdalena	Orczyńska
*	przez	miesiąc	nisan	określano	miesiąc	(30	dni)	od	nowiu	marca	do	nowiu	kwietnia
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Procesja rezurekcyjna, 2011 r.

Trzeciego dnia zmartwychwstał!

Prawdą	o	zmartwychwstaniu	wyrażoną	w	tych	trzech	słowach,	na	której	jak	na	„kamieniu	węgiel-
nym”	opiera	się	cała	budowla	naszej	wiary,	chcemy	dzisiaj	na	nowo	dzielić	się	między	sobą	wzajemnie,	
jako	pełnią	Ewangelii.	My	 -	wyznawcy	Chrystusa,	my	 -	chrześcijanie,	my	 -	Kościół.	 I	 jednocześnie	
chcemy	dzielić	się	nią	z	tymi	wszystkimi,	którzy	nas	słuchają,	ze	wszystkimi	ludźmi	dobrej	woli.	

Życzymy	 wszystkim	 tej	 wiary,	 nadziei	 i	 miłości,	 poprzez	 które	 zmartwychwstanie	 Chry-
stusa	 owocuje	 w	 duszach	 ludzi	 -	 i	 w	 dziejach	 narodów.	 Niech	 ono	 będzie	 zawsze	 nam	 mocą!		
Surrexit	Dominus	vere,	Alleluja!

Drogim Czytelnikom „Naszego Patrona” tymi słowami św. Jana Pawła II, wygłoszonymi 
w orędziu wielkanocnym w 1979 roku, serdeczne życzenia świąteczne składa
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w	jakim	prowadzi	nas	Bóg.	Wszystko,	co	ludzkie	
i	ziemskie	 jest	kruche	 i	niedoskonałe.	Trzeba	się	
z	 tym	pogodzić.	Bóg	ogarnia	całość	naszego	 ist-
nienia.	Poczucie	radości	i	humoru	jest	przejawem	
naszej	miłości	do	ludzi	i	świata.	Trzeba	kochać	ten	
świat	pomimo	kruchości	i	niedoskonałości	istnie-
nia,	 pomimo	 tego,	 że	 wina,	 cierpienie	 i	 głupota	
wciąż	w	dramatyczny	sposób	znaczą	jego	dzieje.	
Świat,	 z	 którego	wypędzono	 by	 radość	 i	 śmiech	
byłby	światem	ponurym	i	zniechęcającym.	W	teo-
logii	 i	 autentycznej	 duchowości	 chrześcijańskiej	

jest	wiele	miejsca	na	radość	i	nadzieję.	Bez	nich	
duchowość	 byłaby	 jedynie	 smutną	 karykaturą	
chrześcijaństwa.	Wiara	nie	wyklucza	bowiem	rado-
ści	i	śmiechu.	Radość,	która	rozpromienia	ludzkie	
oblicza	jest	rozbłyskiem	Bożej	iskry	w	człowieku,	
rozświetlając	bliźnim	drogę	do	świętości.	

Dorota	Celka

Przygotowano	na	podstawie	źródeł	internetowych.

Święty Jan Paweł II – papież, poprzez którego Duch Święty zmienił oblicze ziemi

2	kwietnia	br.	przypada	dziesiąta	już	rocznica	
narodzin	dla	nieba	Jana	Pawła	II.	Dziesięć	długich	
lat,	 przez	 które	 Papież	 ciągle	 jest	 z	 nami	 przez	
świętych	obcowanie,	przez	zostawione	nam	dzie-
dzictwo	swoich	słów	i	swojego	nauczania,	ale	też	
i	 trwałych	 zmian,	 które	 się	 dokonały	w	 różnych	
obszarach	 życia	 świata	 za	 jego	 pośrednictwem.	
Na	ten	temat	można	by	napisać	wiele	obszernych	
ksiąg,	 ale	 ze	 względu	 na	 ograniczone	 możliwo-
ści	 naszego	 czasopisma,	 zostaną	 w	 nim	 wymie-
nione	jedynie	nieliczne	zasługi	naszego	wielkiego	
rodaka.	

Święty	Jan	Paweł	II	był	papieżem,	który	poza	
tym,	że	kierował	Kościołem	przez	jeden	z	najdłuż-
szych	w	historii	pontyfikatów	(27	lat),	miał	także	
duży	wpływ	na	dzieje	Europy	i	świata.	Był	świad-
kiem	 nadziei,	 którą	 zaniósł	 aż	 po	 krańce	 ziemi,	
jak	napisał	prof.	Andrzej	Nowak:	dał nadzieję set-
kom milionów osób, nie tylko chrześcijan.	Słowa	
Jezusa	„Nie	lękajcie	się”	przywołane	przez	papieża	
Polaka	 w	 1978	 roku	 były	 jak	 ożywczy	 powiew,	
który	przywraca	wiarę	i	nadzieję.	

Poczynając	 od	 pierwszej	 zagranicznej	 piel-
grzymki	na	Dominikanę	i	do	Meksyku	na	początku	
1979	roku,	Jan	Paweł	II	dowodził,	iż	możliwe	jest	
papiestwo	stanowcze	w	aspekcie	ewangelicznym	
i	 apostolskim	 nawet	 w	 bardzo	 trudnych	 warun-
kach.	

W	czerwcu	1979	roku	w	czasie	pamiętnej	Mszy	
św.	na	warszawskim	Placu	Zwycięstwa	wymodlił	
spłynięcie	na	Polskę	Ducha,	„który	odmienił	obli-
cze	 ziemi,	 tej	 ziemi”.	W	 tym	 akcie	 wielu	 widzi	
początek	 dekompozycji,	 a	 później	 stopniowego	

upadku	 komunizmu,	 który	w	 czasie,	 gdy	 Papież	
rozpoczynał	swój	pontyfikat	 trzymał	się	 świetnie	
i	rozszerzał	się	na	kolejne	kraje.	Te	dziewięć	dni	
spędzonych	w	czerwcu	w	Polsce	rozpoczęło	rewo-
lucję	moralną,	która	dała	podwaliny	pod	później-
szą	rewolucję	społeczną	i	polityczną.

Kardynał	 Józef	 Glemp	 napisał:	 Analiza 
pasterskich nawiedzin Ojczyzny pozwala nie 
tylko zaobserwować zmiany zachodzące w Polsce 
i w świecie, ale przede wszystkim - patrząc oczyma 
wiary - wyśledzić niezwykłą konsekwencję, z jaką 
Opatrzność Boża, posługując się Janem Paw-
łem II, urzeczywistnia swoje plany. (…) Wielkie 
zmiany zaszły w Polsce od owego czerwca 1979 
roku: zmiany ustrojowe w państwie i reforma 
administracji w Kościele. Kiedy Biskup Rzymu, 
rodem z Polski, przybył do stolicy państwa, Pol-
ska znajdowała się w bloku komunistycznym. Jak 
się wtedy mówiło, w sposób nieodwracalny dążyła 
do socjalizmu. Dogmat wiary marksistowskiej 
tamtego czasu głosił, że raz rozszyfrowany mecha-
nizm dziejów jako «diamat» będzie trwał wiecznie. 
Papież przyjeżdżając do Polski i prosząc Ducha 
Świętego o odnowę oblicza tej ziemi, podważył 
trwałość owego dogmatu. Słabnięcie komunistycz-
nej wiary pod wpływem nauki Papieża stawało się 
jakby oczywistością. A chociaż Jan Paweł II nie 
podejmował polemik ideologicznych ani politycz-
nych, to jednak Słowo Prawdy nabierało mocy. 
Rodziła się Wielka Nadzieja.

Ze	 względu	 na	 rozmiar	 swego	 wpływu	 na	
politykę	 światową,	 Jan	Paweł	 II	 był	 bez	wątpie-
nia	 jednym	z	najbardziej	wpływowych	przywód-

ców	XX	wieku,	 choć	 polityka	 stanowiła	 kwestię	
uboczną	 jego	 działalności.	 O	 poparcie	 Papieża	
wielu	zabiegało,	a	inni	traktowali	go	jako	wielkie	
zagrożenie.	W	dokumencie	z	listopada	1979	roku	
członkowie	KC	sowieckiej	partii	komunistycznej	
napisali:	Wykorzystać wszelkie dostępne możliwo-
ści, by zapobiec nowemu kierunkowi w polityce, 
zapoczątkowanemu przez polskiego papieża…

Jeszcze	 podczas	 rekonwalescencji	 po	 prze-
żytym	 zamachu	 na	 swoje	 życie,	 Papież	 wydał	
kolejną,	 a	 pierwszą	 ze	 społecznych,	 encyklikę	
–	 „Laborem	 exercens”	 („O	 pracy	 ludzkiej”),	
w	 której	 zaapelował	 o	 godziwe	 traktowanie	 pra-
cowników,	 o	 pozbawiony	
konsumpcjonizmu	 sys-
tem	 sprawowania	 rządów	
i	o	nowy	ład	społeczno-eko-
nomiczny.	 W	 tym	 samym	
czasie	w	Polsce	zawiązał	się	
Związek	 Zawodowy	 „Soli-
darność”,	 którego	 poparcia	
Papież	 wielokrotnie	 dawał	
wyraz.	 Zdaniem	 history-
ków,	 Papież	 popierając	
ideę	niezależnych,	wolnych	
związków	 zawodowych,	
walnie	 przyczynił	 się	 do	
upadku	 systemów	 komuni-
stycznych.	W	kwietniu	1989	
roku	 w	 Polsce	 nastąpiło	
zalegalizowanie	 związków	
zawodowych,	 a	w	 czerwcu	
odbyły	 się	 pierwsze	 „czę-
ściowo	wolne”	wybory.	 Po	
tych	wydarzeniach	podobne	
zmiany	 ustrojowe	 rozpo-
częły	 się	 w	 innych	 pań-
stwach,	 m.in.:	Aksamitna	 Rewolucja	 w	 Czecho-
słowacji,	Trójkątny	Stół	na	Węgrzech	czy	Okrągły	
Stół	 w	 Bułgarii.	 W	 tym	 czasie	 ówczesny	 przy-
wódca	ZSRR,	Michaił	Gorbaczow	odwiedził	Jana	
Pawła	 II	 w	Watykanie	 jako	 pierwszy	 w	 historii	
przywódca	tego	kraju.	Wkrótce	Związek	Radziecki	
rozpadł	się	i	jeszcze	w	roku	1990	Stolica	Apostol-
ska	nawiązała	stosunki	dyplomatyczne	z	Federacją	
Rosyjską.	

Od	początku	 swego	pontyfikatu	 Jan	Paweł	 II	
zabierał	 głos	 we	 wszystkich	 podstawowych	 dla	
życia	i	godności	człowieka	kwestiach,	a	głosu	tego	

z	 uwagą	 słuchały	 najważniejsze	 gremia	 na	 świe-
cie.	Jednym	z	przykładów	może	być	przemówie-
nie	do	Zgromadzenia	Ogólnego	ONZ	w	Nowym	
Jorku	(2	października	1979	roku)	o	prawach	czło-
wieka,	które	stanowiło	wyzwanie	wobec	stanowi-
ska	większości	państw	członkowskich	w	sprawach	
polityki	 międzynarodowej	 i	 zapewnienia	 pokoju	
na	świcie.	Jak	napisał	George	Weigel	w	biografii	
Papieża,	przemówienie	to	stanowiło	diagnozę kry-
zysu świata współczesnego, który sięga głębiej niż 
konflikty pomiędzy Wschodem i Zachodem, kapita-
lizmem i socjalizmem, bogatymi i biednymi. Jest to 
kryzys duszy ludzkości, a w polu walki znajdują się 

kwestie duchowe i moralne.
Jan	 Paweł	 II	 podejmo-

wał	wiele	 odważnych	 oso-
bistych	 inicjatyw,	 między	
innymi	 16	 grudnia	 1980	
roku	 przesłał	 bezpreceden-
sowy	list	do	Leonida	Breż-
niewa	 w	 obronie	 suwe-
renności	 Polski,	 napisany	
dyplomatycznym	językiem,	
ale	bardzo	 twardy	 i	 zdecy-
dowany	w	 swej	wymowie.	
Z	 kolei	 18	 grudnia	 1981	
roku,	 po	 wprowadzeniu	
w	Polsce	stanu	wojennego,	
skierował	 list	 do	 generała	
Jaruzelskiego,	nalegając	na	
położenie	 kresu	 przemocy	
i	 rozpoczęcie	 narodowego	
dialogu.	 Warto	 dodać,	 iż	
stan	wojenny	został	oficjal-
nie	zniesiony	22	lipca	1983	
roku,	 czyli	 w	 miesiąc	 po	
drugiej	 pielgrzymce	 Jana	

Pawła	II	do	Polski	(16	-	23	czerwca	1983	roku).
Papież	 podejmował	 liczne	 starania	 o	 pokój	

na	całym	świecie,	m.	 in.	w	ogarniętych	wojnami	
domowymi	państwach	afrykańskich	oraz	na	Bał-
kanach,	interweniował	w	sprawie	konfliktu	między	
Argentyną	 i	Chile.	 I	nie	ustawał	w	swych	wysił-
kach,	nawet	jeśli	niektóre	jego	działania	pozosta-
wały	bez	odpowiedzi.	Wśród	 tych	ostatnich	były	
m.in.	apele	o	zaprzestanie	wojen	w	Zatoce	Perskiej	
oraz	o	zniesienie	embarga	nałożonego	na	Kubę.	

Spotkania	 z	 Janem	 Pawłem	 II	 przemieniały	
ludzi	i	dotyczyło	to	milionów	osób,	które	w	nich	

http://pl.wikipedia.org/wiki/Niezale%C5%BCny_Samorz%C4%85dny_Zwi%C4%85zek_Zawodowy_%E2%80%9ESolidarno%C5%9B%C4%87%E2%80%9D
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niezale%C5%BCny_Samorz%C4%85dny_Zwi%C4%85zek_Zawodowy_%E2%80%9ESolidarno%C5%9B%C4%87%E2%80%9D
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komunizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komunizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_zawodowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_zawodowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aksamitna_rewolucja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czechos%C5%82owacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czechos%C5%82owacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jk%C4%85tny_St%C3%B3%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gry
http://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%85g%C5%82y_St%C3%B3%C5%82_%28historia_Bu%C5%82garii%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%85g%C5%82y_St%C3%B3%C5%82_%28historia_Bu%C5%82garii%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%82garia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przyw%C3%B3dcy_Zwi%C4%85zku_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przyw%C3%B3dcy_Zwi%C4%85zku_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich
http://pl.wikipedia.org/wiki/Michai%C5%82_Gorbaczow
http://pl.wikipedia.org/wiki/Porozumienie_bia%C5%82owieskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stolica_Apostolska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stolica_Apostolska
http://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_w_Zatoce_Perskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_w_Zatoce_Perskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kuba
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Rozważania o modlitwieuczestniczyły.	 Rozmowy	 i	 nauczanie	 świętego	
Papieża	miało	 kształtujący	wpływ	 także	 na	 tych,	
którzy	decydowali	o	losach	narodów,	państw.	Pre-
zydent	Lech	Kaczyński	powiedział:	Jan Paweł II 
miał olbrzymi wpływ na moje życie, na ewolucję 
moich przekonań i na moją wizję świata.	Vaclav	
Havel,	mimo	 iż	 był	 agnostykiem,	witając	 na	 lot-
nisku	w	1990	roku	polskiego	Papieża	powiedział:	
…	 jestem w tej chwili świadkiem cudu: człowiek, 
który jeszcze przed sześcioma miesiącami był 
uwięziony jako wróg swojego państwa, dziś jako 
prezydent wita pierwszego papieża w dziejach 
Kościoła katolickiego, który stanął na ziemi, gdzie 
leży to państwo.”

Takich	 historycznych,	 wyjątkowych	 spotkań	
było	 bardzo	 wiele,	 m.	 in.	 w	 1982	 roku	 Papież	
odbył	pierwszą	w	historii	pielgrzymkę	do	Wielkiej	
Brytanii,	gdzie	doszło	do	 jego	spotkania	z	głową	
Kościoła	 anglikańskiego	 -	 królową	 Elżbietą	 II.	
W	roku	1998	odwiedził	Kubę,	gdzie	został	przy-
jęty	 przez	 komunistycznego	 prezydenta	 Fidela	
Castro,	 co	 doprowadziło	 do	 większej	 akceptacji	
kubańskiego	Kościoła	 katolickiego	 przez	 tamtej-
sze	władze.	W	marcu	2000	roku	odbył	pielgrzymkę	
do	Ziemi	Świętej	i	spotkał	się	w	Jerozolimie	z	pre-
mierem	Izraela,	Ehudem	Barakiem.

Święty	 Jan	 Paweł	 II	 przygotował	 i	 wprowa-
dził	Kościół	 oraz	 cały	 świat	w	 nowe	 tysiąclecie.	
Po	 śmierci	 Papieża	 zaczęto	 dodawać	 mu	 nowy	
przydomek,	 nazywając	 go	 Janem	 Pawłem	Wiel-
kim.	 (Dotychczas	 tylko	 trzech	papieży	w	historii	
Kościoła	katolickiego	nosiło	taki	przydomek:	św.	
Leon	I,	św.	Grzegorz	I	i	św.	Mikołaj	I.)	Przydomek	
ten	pojawił	się	po	raz	pierwszy	w	homilii	wygło-
szonej	 przez	 kardynała	Angelo	 Sodano	 w	 czasie	
żałobnej	Mszy	św.	na	placu	św.	Piotra	w	niedzielę	
3	 kwietnia	 2005	 roku	 (nazajutrz	 po	 śmierci	 Jana	
Pawła	 II),	 Również	 następca	 Karola	 Wojtyły,	
Benedykt	 XVI	 rozpoczął	 swoje	 wystąpienie	 od	
słów:	Po wielkim papieżu, Janie Pawle II…	Zna-
czący	wpływ,	 jaki	Papież	wywarł	na	 losy	współ-
czesnego	 świata,	 to	 tylko	 jeden	 z	 argumentów	
dlaczego	określenie	 to	 jest	 jak	najbardziej	 trafne.	
Jak	powiedział	na	jednym	ze	swych	wykładów	abp	
Marek	Jędraszewski:	Święty Jan Paweł II przywró-
cił człowiekowi i kulturze europejskiej (i	nie	tylko	
europejskiej	-	K.A.) wymiar transcendencji.

Czesław	 Miłosz	 w	 swym	 notatniku	 z	 1987	
roku	zapisał:	Na dnie swojej nędzy Polska dostała 
króla, i to takiego, o jakim śniła, z piastowskiego 

szczepu, sędziego pod jabłoniami, nieuwikłanego 
w skrzeczącą rzeczywistość polityki. (…) Król 
nosiciel wiary mesjanistycznej, głęboko przeko-
nany, że istnieje państwo duchów, gdzie odbywają 
się zapasy, zmagania, triumfy, tuż obok tej dru-
giej historii, żywych, ale w ścisłym z nią związku. 
(…) Podróże Jana Pawła II do Polski mogą być 
rozumiane, jako walka toczona w zaświatach o jej 
duszę. Jakby każde łączenie się tysięcy jego słu-
chaczy w braterskiej miłości, choćby na krótko, 
poruszało niebiosa, zdarzało się razem i tam, i tu 
na ziemi. Czyżby wiedział z góry, że ze zbiorowego 
poniżenia potrafi ludzi podnieść w insurekcji bez-
krwawej?

Dziękujemy	 Bogu	 za	 łaskę	 tego	 pontyfikatu	
i	wszystkie	jego	owoce,	którymi	możemy	się	cie-
szyć	my	i	kolejne	pokolenia	w	Polsce	i	na	świecie.

Karolina	Appelt

Źródła:
Nowak,	 A.,	 (2014),	 Dziedzictwo świętego,	 Do	 Rzeczy,	
17/065,	16	-	19.
Weigel,	G.,	(2005),	Świadek nadziei, Biografia papieża Jana 
Pawła II,	Kraków,	Wydawnictwo	ZNAK.

Upadek najpierw nazizmu, a potem Związku 
Radzieckiego to potwierdzenie klęski zła. 
Ujawnił cały bezsens przemocy na wielką skalę, 
zaplanowanej i realizowanej przez te systemy. 
(…) Wierzący jednak wie, że obecności zła 
zawsze towarzyszy obecność dobra, obecność 
łaski…

Tam, gdzie narasta zło, rośnie również nadzieja 
dobra. W naszych czasach zło ogromnie narosło, 
posługując się przewrotnymi systemami, które 
na szeroką skalę stosowały przemoc i ucisk. (…) 
To było zło na wielką skalę, które przyoblekło się 
w kształt państwowy, aby dokonywać zgubnego 
dzieła, zło, które przybrało kształt systemu.

A jednocześnie łaska Boża wylewała się z coraz 
większym bogactwem. Nie ma zła, z którego Bóg 
nie mógłby wyprowadzić większego dobra. Nie 
ma cierpienia, z którego nie mógłby uczynić 
drogi prowadzącej do Niego.

 Jan	Paweł	II,	(2005). Pamięć i tożsamość. Rozmowy 
na przełomie tysiącleci. Kraków:	 Wydawnictwo	
ZNAK.

W	tym	miesiącu,	kontemplując	cud	Zmartwychwstania	Pańskiego	i	radując	się	z	obietnicy	naszego	
własnego	powstania	z	martwych,	chcemy	szczególną	uwagę	wszystkich	parafian	skierować	na	 temat	
modlitwy	-	osobistej	i	wspólnotowej.

Nikogo	 nie	 trzeba	 chyba	 przekonywać	 o	 konieczności	 pielęgnowania	 tej	 podstawowej	 „metody”	
komunikowania	się	z	Bogiem.	Sam	Jezus	nauczył	nas	Modlitwy	Pańskiej,	a	Jego	Matka	we	wszyst-
kich	swych	objawieniach	wzywa	nas	do	modlitwy	wiernej	i	nieustannej.	Kościół	uczy,	że	aby	wzrastać	
w	wierze,	potrzebujemy	ciągle	nowych	impulsów	do	pracy	nad	sobą.	Doświadczenie	zaś	pokazuje,	że	
warto	korzystać	z	podpowiedzi	ludzi,	którzy	swoim	życiem	(nie	tylko	piękną	teorią)	świadczą	o	warto-
ści	codziennego	dialogu	z	Bogiem.

Poniżej	przedstawiamy	wypowiedzi	osób	związanych	z	naszą	parafią,	które	poprosiliśmy	o	podzie-
lenie	 się	 z	 czytelnikami	 „Naszego	Patrona”	 swoim	doświadczeniem	modlitwy.	Dawanie	 świadectwa	
wymaga	od	nas	wielkiej	odwagi,	ale	czyż	nie	jesteśmy	winni	okazania	w	ten	sposób	ogromnej	wdzięcz-
ności	Panu	Bogu	za	każdą	sekundę	naszego	życia?

redakcja

Modlitwa w moim życiu

Jest [Mówią że modlimy się...]

Mówią że modlimy się do głuchych obrazów 
ślepnących świec 
że dmuchamy jak dzieci w papierowe trąbki -  
a On przecież jest 
w małej hostii jak w iskierce ciepła 
w mocnych ścianach nadziei.

Czeka z sercem jak z Wielkim Piątkiem 
w tabernakulum umówionej alei -  
w domkniętym milczeniu - 

przychodzę tu nieraz jak pogryziony psiak 
i ostrożnie dokładnie po kolei wyjmuję z łap 
kolce lęku 

	 	 	 ks.	Jan	Twardowski
Drogi	 czytelniku,	 otwieram	przed	Tobą	 swoją	duszę,	 by	podzielić	 się	 doświadczeniem	osobistej	

relacji	z	naszym	Bogiem.	Modlitwa	w	moim	życiu	stanowi	fundament	wszelkich	działań	podejmowa-
nych	każdego	dnia.	Modlitwa	 to	 jak	powietrze	 i	woda	 -	niezbędne	do	codziennego	 funkcjonowania,	
bez	niej	życie	straciłoby	sens.	Modlitwa	jest	jak	rozmowa	z	ukochaną	osobą,	wsłuchiwanie	się	w	swoje	
serce	i	odczytywanie	natchnień,	nieustanne	pragnienie	trwania	w	Bożej	obecności,	to	próby	zrozumienia	
kolejnych	zdarzeń.

Rozmową	z	Panem	rozpoczynam	każdy	nowy	dzień.	Powierzam	Mu	swoje	sprawy	-	zarówno	troski,	
upadki,	zwątpienia,	jak	i	radości,	różnorakie	emocje,	uniesienia.	Otwieram	przed	Nim	serce,	oddając	
wszystko,	 czym	 jestem	 i	 co	posiadam.	 Jezus	 jest	moim	przyjacielem	 i	miłością	mojego	życia.	 Jemu	
ufam	 i	powierzam	swoje	życie.	On	nigdy	nikogo	nie	zawiódł,	 a	 człowiek	czyni	 to	 tak	wiele	 razy…	
Każdego	dnia	Stwórca	uczy	mnie,	 jak	mam	się	modlić,	by	 rozmowa	z	Nim	nie	była	moim	monolo-
giem.	Delikatnie	naprowadza,	gdy	zgubię	do	Niego	drogę.	Jak	dobry	Tatuś	trzyma	mnie	za	rękę,	bym	
upadając,	zbyt	mocno	się	nie	potłukła.	Czasem	dołoży	do	codziennego	krzyża	trochę	ciężaru	-	wierzę,	
że	to	dla	mojego	uświęcenia.	Nie	obciąży	mnie	przecież	bardziej,	niż	jestem	w	stanie	udźwignąć	-	to	

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anglikanizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_II
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_%C5%9Awi%C4%99ta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerozolima
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ehud_Barak
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poczet_papie%C5%BCy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_I
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_I_Wielki
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mi	obiecał.	Zna	przecież	każdy	zakamarek	mojej	duszy.	Prowadzi	mnie	każdego	dnia	 i	układa	dzień	
w	harmonijną	całość,	jeśli	tylko	własną	wolą	nie	zakłócę	tego	Bożego	porządku.	Każdy	poranek	rozpo-
częty	modlitwą	brewiarza	sprawia,	że	czuję	pokój	w	sercu	i	obecność	kochającego	Boga.	Słowa	Pana	
Jezusa	na	poszczególne	dni	roku,	spisane	w	oparciu	o	Pismo	Święte	w	książce	Sarah	Young	pt.	„Jezus	
mówi	do	Ciebie”,	codziennie	przypominają	mi,	jak	wielką	Miłością	jest	nasz	Bóg	i	pomagają	w	Bożym	
przeżywaniu	danego	dnia.	Zapewne	każdy	czytelnik	tejże	książki,	który	wprowadzi	jej	teksty	do	swojej	
modlitwy,	usłyszy	w	swoim	sercu	przesłanie	przeznaczone	dla	siebie	-	będzie	ono	różne	dla	różnych	
ludzi.	Pan	działa	przez	drugiego	człowieka,	przez	zdarzenia,	natchnienia.	Nawet	z	naszego	upadku	Bóg	
wyprowadzi	dobro,	gdy	Go	o	to	poprosimy.	Bez	modlitwy	jednak	nasze	serce	byłoby	zamknięte	na	Boże	
działanie.

Różaniec	jest	dla	mnie	tarczą	obronną	wobec	zasadzek	i	pokus	Złego.	To	właśnie	modlitwa	różań-
cowa,	a	zwłaszcza	nowenna	pompejańska,	daje	mi	siły	na	przetrwanie	w	dzisiejszym	świecie	zakłama-
nia,	kombinatorstwa	i	bezbożnictwa,	a	zarazem	otwiera	oczy	na	dobro,	które	jest	w	każdym	człowieku.	
Nie	wszyscy	jednak	zdają	sobie	sprawę	z	tego,	że	wszelkie	dobro	pochodzi	od	Pana.	On	kocha	każdego	
człowieka.	Czeka	i	będzie	czekał	do	ostatniej	sekundy	naszego	ziemskiego	życia	na	otwarcie	ludzkiego	
serca	na	Jego	miłość.

Adoracja	to	ukochany	przeze	mnie	czas	przebywania	przed	Panem,	odczuwania	Jego	bliskiej	obec-
ności.	 Zostawiam	 przed	 świątynią	wszystkie	 sprawy,	 ponieważ	 cała	 chcę	 być	 dla	Niego.	Otwieram	
swoje	serce	i	SŁUCHAM	(bo	z	reguły	to	ja	ciągle	mówię),	wtedy	On	mówi	do	mnie,	co	staram	się	spi-
sać,	by	móc	do	Jego	słów	powracać.	Bywają	dni,	że	moje	roztargnienie	jest	tak	wielkie,	że	nie	potrafię	
się	wyciszyć	i	słuchać,	wtedy	mówię	Mu	o	tym.	Mówię,	z	czym	mam	trudności,	czego	nie	potrafię	zaak-
ceptować,	dzielę	się	tym,	co	sprawiło	mi	radość,	co	napawa	mnie	nadzieją	i	daje	pokój.	On	o	wszystkim	
wie,	ale	to	przecież	ja	potrzebuję	Jego	siły	i	mądrości,	a	On	zawsze	cierpliwie	słucha,	czeka,	delikatnie	
przyciąga	do	Swego	serca.	Sprawia	tym	samym,	że	bardziej	ufam,	mocniej	kocham,	częściej	Go	szukam	
-	moja	wiara	wzrasta.	

Jeśli	kogoś	się	kocha,	to	chce	się	z	nim	przebywać,	rozmawiać	i	uczestniczyć	w	jego	działaniu.	Tak	
Panie,	kocham	Cię,	choć	bardzo	nieudolnie.	Czuję	Twoją	obecność	i	Twoją	silnie	podtrzymującą	mnie	
dłoń.	

Modlę się, bo kocham. Kocham, bo modlę się.
Magdalena	Orczyńska

Każdy	dzień,	którego	Pan	Bóg	pozwolił	mi	dożyć	witam	znakiem	krzyża,	krótką	modlitwą:	Kiedy 
ranne wstają zorze,	Pod Twoją obronę	i	modlitwą	za	zmarłych.

Szczególnym	nabożeństwem	darzę	różaniec.	Na	tę	modlitwę	wybieram	ciche,	odosobnione	miejsce,	
którym	najczęściej	jest	dla	mnie	kościół.	Jeżeli	nie	mogę	być	na	tej	modlitwie	w	kościele,	wtedy	w	domu	
swoimi	słowami	dziękuję	Bogu	za	przeżyty	dzień.

Owoce	modlitwy	są	niezmierzone.	Na	myśl	o	 tym,	 ile	 zawdzięczam	modlitwie,	mocniej	bije	mi	
serce.	Dziękuję	Bogu	za	rodzinę,	za	łaski,	 jakimi	ją	obdarza,	prosząc	nieustannie	o	Jego	Opatrzność.	
Z	całego	serca	należy	dziękować	Panu	Bogu	za	naszą	drogą	Ojczyznę,	za	wszystko,	co	otrzymujemy	
z	Jego	ręki.

Jak	każdy	człowiek,	jestem	istotą	słabą,	niedoskonałą.	Mam	chwile	słabości,	które	nie	pozwalają	
mi	skupić	się	pobożnie	na	modlitwie.	Wtedy	w	milczeniu	patrzę	na	ołtarz,	a	w	domu	-	na	obraz	o	treści	
religijnej.

My,	grzeszni	ludzie	tak	do	końca	nie	zdajemy	sobie	sprawy	z	tego,	czym	dla	nas	jest	Msza	Święta	
i	w	 jakim	cudzie	uczestniczymy.	Śpiew	 i	 cała	oprawa	zewnętrzna	 są	ważne,	 ale	możliwość	oddania	
swego	 serca	 tej	 najważniejszej	 Istocie,	 adorowanie	Ciała	 i	Krwi	Chrystusa,	 to	 jest	CUD	nieustannie	
umacniający	nas	w	wierze.
	 Za	przykładem	naszego	umiłowanego	Ojca	św.	Jana	Pawła	II,	przebaczajmy	naszym	wrogom	
i	módlmy	się	za	nich.	

parafianka

Modlitwa	jest	dla	mnie	zjednoczeniem	się	z	Panem	Bogiem	-	rozpoczynam	i	kończę	nią	dzień.	To	
spotkanie	mojej	duszy	z	Trójcą	Przenajświętszą.	Modlitwa	sprawia,	że	moje	życie	nabiera	sensu	i	ma	
ona	ogromny	wpływ	na	moją	codzienność	i	relacje	z	ludźmi.

Pan	Bóg	dał	mi	poznać,	że	modlitwa	ma	ogromną	wartość	w	przemianie	człowieka,	jego	nawracaniu	
i	dążeniu	do	świętości.	Przez	regularne	jednoczenie	się	z	Bogiem	na	modlitwie,	m.in.	przez	odmawianie	
różańca,	czytanie	Pisma	Świętego,	uczestniczenie	we	Mszy	św.,	adorację	Najświętszego	Sakramentu,	
odczuwam	bliskość	Pana	Boga	i	Jego	pomoc,	wsparcie	w	codziennych	obowiązkach	i	trudach.

Dawniej	 częściej	 napotykałem	na	 przeszkody	w	 znalezieniu	 na	 nią	 czasu	 i	w	 skupieniu	 podczas	
modlitwy.	Jednak	przez	systematyczną	„praktykę”	Pan	Bóg	swoją	łaską	sprawia,	że	te	trudności	zostają	
przezwyciężone.

Modlitwa	 jest	 niezastąpionym	 środkiem	w	wypraszaniu	 łask.	Doświadczyłem	wielu	 jej	 owoców,	
którymi	 także	 zostały	 obdarzone	 inne	 osoby.	 Ona	 pomogła	 mi	 w	 najtrudniejszych	 życiowych	
doświadczeniach.

Przez	modlitwę	możemy	odkryć	w	sobie	charyzmaty,	którymi	Pan	Bóg	nas	obdarza	i	powołuje	do	
ewangelizowania	oraz	do	służby	Kościołowi.

Krzysztof	Drgas

„Caritas” to znaczy miłość
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, 

a miłości bym nie miał, stałbym się jak 
miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.

św.	Paweł	z	Tarsu
Słowo	„caritas”	znaczy	miłość.	Siódmego	dnia	po	

Wielkanocy	obchodzona	jest	Niedziela	Miłosierdzia	
Bożego.	 To	 święto	 łaski,	 które	 nie	 jest	 owocem	
naszej	pobożności,	ani	też	jego	ustanowienie	nie	jest	
pomysłem	 ludzkim	 -	 biskupa,	 czy	 nawet	 papieża.	
Jego	źródło	znajduje	się	w	samym	Bogu.	Ja pragnę 
- powiedział	Jezus	do	siostry	Faustyny	Kowalskiej	-	
aby było Miłosierdzia święto	(Dz.	49).	

Każdy,	 kto	 bezstronnie	 i	 uczciwie	 patrzy	 na	
Kościół,	dostrzeże	w	nim	Bożą	miłość,	miłosierdzie,	
przebaczenie.	Dostrzeże	 również	oblicze	człowieka	
słabego,	upadającego	i	grzesznego.	Wielka	tajemnica	
Kościoła	 tkwi	 w	 tym,	 że	 w	 swoim	 łonie	 skupia	
świętych	 i	 grzeszników,	 że	 nikogo	 nie	 odtrąca,	
lecz	 tak	 jak	 Chrystus	 pochyla	 się	 nad	 wszystkimi	
i	 przygarnia	 ich	 do	 siebie.	W	 święto	 Miłosierdzia	
Bożego	 można	 dostąpić	 odpustu	 zupełnego.	
Ludzkość nie zazna spokoju dopóki nie zwróci się 
do źródła Mojego Miłosierdzia	 (Dz.	 699)	 -	 mówi	
Jezus.	Wierzymy,	 że	 rozpowszechnianie	w	 świecie	
nauki	 o	 Bożym	 Miłosierdziu	 dokonuje	 się	 dzięki	
wstawiennictwu	Matki	Jezusa.

Organizacja	„Caritas	Catholica”	powstała	w	1926	
roku.	 Przez	 cały	 okres	 międzywojenny	 kojarzona	
była	z	niesieniem	pomocy	bliźniemu.	Dobroczynna	
działalność	Kościoła	katolickiego	była	kontynuowana	
w	czasie	okupacji	niemieckiej,	a	w	pierwszych	latach	

powojennych	nastąpił	jej	gwałtowny	rozwój.	W	roku	
1950	 na	 mocy	 dekretu	 władz	 komunistycznych	
nastąpiła	 przerwa	 w	 działalności	 „Caritas”.	
Instytucja	 została	 zlikwidowana,	 a	 jej	 majątek	
przekazano	zrzeszeniu	Katolików	Świeckich	Caritas.	
Dopiero	po	1990	roku	polski	„Caritas”	znowu	mógł	
oficjalnie	 rozpocząć	 swoją	 działalność,	 odwołując	
się	do	tradycji	pracy	charytatywnej	„Caritas”	sprzed	
1950	 roku.	 Organizacja	 ta	 działa	 pod	 auspicjami	
Kościoła	 i	 ma	 na	 celu	 dotarcie	 do	 każdego,	 kto	
potrzebuje	 pomocy.	 Praca	 wolontariuszy	 „Caritas”	
związana	jest	z	pojęciem	zbierania	jałmużny.	Chodzi	
o	 to,	by	nikt	we	wspólnocie	 ludzi	Kościoła	nie	był	
wykluczony,	by	każdy	znalazł	w	nas	serce	i	ciepło.	
Pięknie	o	tym	pisali	papieże.	Obecnie	Ojciec	Święty	
Franciszek	zwraca	się	do	nas	następującymi	słowami:	
Dobrobyt i wygoda życiowa sprawia, że zapominamy 
o innych ludziach, ich cierpieniach i krzywdach, 
a ta egoistyczna postawa nabierała wymiarów 
ogólnoświatowych i dziś możemy już mówić 
o globalizacji obojętności. Stąd jako chrześcijanie 
musimy stawić czoło temu problemowi, dotyczącemu 
zarówno relacji z Bogiem, jak i z drugim człowiekiem.	

Praca	 w	 organizacji	 „Caritas”	 odbywa	 się	
na	 zasadach	 wolontariatu	 i	 nikt	 z	 tego	 tytułu	 nie	
otrzymuje	 wynagrodzenia.	 W	 naszej	 parafialnej	
wspólnocie	 działa	 zespół	 „Caritas”,	 który	 pomaga	
ludziom	 w	 trudnych	 sytuacjach	 życiowych	
i	rozmaitych	zdarzeniach	losowych.

Wanda	Sobańska

Czym jest dla mnie modlitwa

http://CI.ST


Z życia parafii

Kwiecień	2015	 	 	 	 	 13

Z życia parafii

12		 Kwiecień	2015

Wystawa „Wybierz Życie”

W	dniach	 14	 -	 23	marca	 br.,	 zgodnie	 z	 wcześniejszymi	 zapowiedziami,	 na	 wzgórzu	 kościelnym	
w	Kicinie	miała	miejsce	wystawa	„Wybierz	życie”, zorganizowana	przez	Fundację	„PRO	-	prawo	do	
życia”. Czytelnikom	„Naszego	Patrona”	przedstawiamy	rozmowę	z	przedstawicielką	tejże	fundacji	i	jed-
nocześnie	organizatorką	wystawy,	panią	Natalią	Klamycką.

Wystawa „Wybierz Życie” rozpętała 
medialną burzę. Przez Kicin prze-
winęła się spora liczba dziennikarzy 
telewizyjnych i prasowych. Akcji 
nadano bardzo duży rozgłos. 
Nie	 spodziewaliśmy	 się	 aż	 takiego	
zainteresowania	 mediów.	 Od	 początku	
2005	roku	zorganizowaliśmy	ponad	400	
wystaw	w	całej	Polsce.	Często	były	one	
tematem	 reportaży	 w	 lokalnej	 prasie,	
ale	to	raczej	rzadki	przypadek,	by	ogól-
nopolska	 telewizja	 emitowała	 materiał	
o	 wystawie	 eksponowanej	 na	 wsi,	 by	
pisało	o	niej	8	różnych	portali	interneto-
wych.	Dzięki	temu	zobaczyło	ją	więcej	

ludzi.	Każda	relacja	była	pełna	niezadowolenia	z	powodu	„publicznego	pokazywania	krwawych	zdjęć”.	
Uważam,	że	powinniśmy	być	oburzeni	na	zjawisko	aborcji,	nie	na	plakaty	ukazujące	prawdę	o	niej.

Wśród zarzutów stawianych wystawie przez jej przeciwników posługiwano się przede wszystkim 
argumentem troski o dzieci twierdząc, że przedstawiane zdjęcia są bardzo drastyczne i ranią dzie-
cięcą wrażliwość.
Fundacja	posiada	opinię	psychologiczną	na	temat	odbioru	wystawy	przez	dzieci.	Wynika	z	niej,	że	małym	
dzieciom	obrazy	 takie	nie	 szkodzą,	ponieważ	 to,	 co	widzą	nie	kojarzy	 im	się	z	przemocą	czy	zagro-
żeniem,	nie	rozumieją	tego	i	zachowują	się	obojętnie.	Starszym	dzieciom	należy	wytłumaczyć,	czego	
wystawa	dotyczy,	stosownie	do	ich	dojrzałości.	Wiedza	o	tym	nie	spowoduje	u	nich	traumy,	jeśli	my	sami	
zachowamy	spokój.	Aborcja	jest	zabójstwem	człowieka	i	jest	wykonywana	również	w	Polsce.	To	fakt,	
o	którym	należy	mówić	tak	jak	o	innych	faktach	-	rzeczowo	i	spokojnie.	Tworzenie	z	tego	tematu	tabu,	
czy	 reagowanie	 na	 niego	wiel-
kimi	 emocjami	 nie	 jest	 dobre	
dla	dzieci.

Czy nie należałoby jednak 
zrezygnować z eksponowania 
takich zdjęć, bo to rozdrażnia 
ludzi?
Zauważyliśmy,	 że	 plakaty	 naj-
bardziej	 rozdrażniają	 tych,	któ-
rzy	 sądzą,	 że	 aborcja	 powinna	
być	 dopuszczalna	 lub	 wręcz	
całkowicie	 zalegalizowana.	
Pojawia	 się	 rozdźwięk	 między	
ich	 systemem	 wartości	 i	 tym,	
jak	 w	 rzeczywistości	 wygląda	
to,	 czego	 nie	 uważają	 za	 zło.	

Prawda	 jest	 niewygodna,	 kiedy	
jesteśmy	zmuszeni	 przyznać,	 że	
to	 „prawo	wyboru”	 czy	 „mniej-
sze	 zło”	 jest	 czymś	 strasznym.	
Wtedy	 pojawia	 się	 złość	 i	 nie-
pokój.	 Jednak	 to,	 że	komuś	 jest	
trudno	 zaakceptować	 rzeczywi-
stość	nie	znaczy,	że	mamy	prze-
stać	 informować	 społeczeństwo	
o	faktach.

Osoby, które zgłaszały zastrze-
żenia wobec tej wystawy dekla-
rowały się jako przeciwnicy 
aborcji, jako zwolennicy życia.
Wystawa	 jest	 przeznaczona	
głównie	 dla	 ludzi,	 którzy	 nie	
mają	 zdania	 na	 temat	 aborcji	
i	 niewiele	 o	 niej	 wiedzą,	 albo	
sądzą,	że	w	pewnych	przypadkach	jest	dopuszczalna.	Informujemy	ich	jak	wygląda	to	zjawisko.	Uwa-
żam,	że	takie	działanie	jest	potrzebne	w	czasach,	w	jakich	żyjemy.	Organizacje	walczące	o	legalizację	
aborcji	mają	po	swojej	stronie	większość	mediów	i	polityków,	 jak	również	duże	pieniądze.	Albo	oni	
przekonają	Polaków,	że	powinni	mieć	prawo	do	aborcji,	albo	zrobimy	to	my	mówiąc,	że	każdy	człowiek	
ma	prawo	do	życia.

Czy relacje mediów na temat kicińskiej wystawy uważa Pani za rzetelne i obiektywne?
W	każdym	artykule,	z	którym	się	zetknęłam,	występował	anonimowo	oburzony	mieszkaniec	Kicina,	
który	argumentował,	że	plakaty	źle	działają	na	dzieci	-	naprzeciwko	wystawy	jest	bowiem	przedszkole.	
To	 nieprawda,	 ponieważ	 za	 drogą,	 z	 której	widoczne	 są	 zdjęcia,	 znajduje	 się	 jedynie	 zaorane	 pole. 
Wszystkie	gazety	bezrefleksyjnie	powielały	raz	wypowiedziane	kłamstwo.

Dlaczego tej wystawie, zorganizowanej w małym środowisku nadano taki rozgłos?
Poprzez	 tę	wystawę	po	 raz	kolejny	Kościół	wypowiedział	 swoje	zdanie	na	 temat	aborcji.	Media	zaś	
chcą	pokazać	jakimi	tematami	nie	powinien	zajmować	się	Kościół.	To	są	głosy	sygnalizujące	i	jakby	
ostrzegawcze,	 że	 ta	 tematyka	 powinna	 być	 nie-
obecna	w	Kościele.	Można	przypuszczać,	że	okre-
ślona	prasa	i	telewizja	oraz	internet	za	chwilę	będą	
się	 domagały,	 by	 Kościół	 nie	 zabierał	 głosu	 albo	
zmienił	swoje	nauczanie	np.	w	sprawie	„in	vitro”.	
Można	 też	 domniemywać,	 że	 znaczna	 część	 osób	
przeciwna	 tej	wystawie	 to	 zwolennicy	 partii	 poli-
tycznych	dopuszczających	aborcję.

Bardzo dziękujemy za rozmowę i za zorganizo-
wanie u nas wystawy promującej obronę życia.

W	imieniu	redakcji	„Naszego	Patrona”	wywiad	
przeprowadziła	Bogumiła	Szymańska

Nasz Patron	
 pismo Parafii pw. św. Józefa w Kicinie
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Od redakcji
15 kwietnia br. upływa 5. rocznica śmierci śp. ks. Zbigniewa Pawlaka - wieloletniego i powszechnie szanowanego 
proboszcza parafii kicińskiej. Dla uczczenia pamięci o nim można by wspominać go na wiele sposobów. Tym 
razem postanowiliśmy - co jest szczególnie uzasadnione w okresie Wielkanocy, a tym samym tuż po zakończeniu 
Wielkiego Postu - przywołać postać ks. Pawlaka jako mądrego i doświadczonego spowiednika, cenionego przez 
penitentów, a przez seminarzystów uznawanego za niewątpliwy autorytet w materii sakramentu pokuty.
Poniższy tekst jest przedrukiem wywiadu opublikowanego w „Przewodniku Katolickim”.

To nie jest pozwolenie na Komunię
Rozmowa z księdzem Zbigniewem Pawlakiem, pro-
boszczem w Kicinie, który uczy przyszłych kapła-
nów sztuki spowiadania.
Co to właściwie znaczy: dobra spowiedź?
					Spowiedź	jest	wyznaniem	grzechów,	a	w	wyzna-
niu	mieści	 się	miłość.	My	 natomiast	 często	 trak-
tujemy	 spowiedź	 jako	 pozwolenie	 na	 Komunię	
Świętą.	To	nieporozumienie	i	dlatego	wolę	mówić	
o	 nawróceniu,	 a	 nie	 postanowieniu	 poprawy,	
bo	 z	 postanowieniami	 bywa	 rozmaicie.	 Chodzi	
o	uczciwą	wolę	podjęcia	wysiłku,	który	wiąże	się	
z	żalem	za	grzechy:	mamy	nawrócić	się	do	Boga,	
który	nigdy	nie	przestaje	nas	kochać.
Dobra	spowiedź	powinna	mieć	charakter	integralny.	
Spowiednik	ma	 obowiązek	 pytać	 o	wszystko,	 co	
dotyczy	 okoliczności	 popełnienia	 grzechu	 cięż-
kiego.	 Ale	 nie	 można	 przechodzić	 do	 porządku	
dziennego	 nad	 grzechami	 powszednimi,	 bo	 one	
także	mogą	rozkładać	nas	wewnętrznie.	Wszystko	
zależy	 od	 tego,	 jakie	 znaczenie	 ma	 ów	 grzech	
w	moim	życiu.	Jeśli	np.	jestem	wobec	innych	opry-
skliwy	albo	arogancki,	to	takie	zachowanie	utrud-
nia	mi	 kontakt	 z	Bogiem	 i	 kaleczy	miłość,	 która	
jest	największym	przykazaniem.
Z jakich grzechów szczególnie nie lubimy się 
spowiadać?
					Wielu	ulgowo	podchodzi	do	płciowości	i	spraw	
intymnych,	 uważając,	 że	 to	 ich	 sprawa	 i	 nikomu	
nic	do	tego.	A	Ojciec	Święty	wyraźnie	przypomina	
spowiednikom,	że	nie	mogą	uciekać	w	milczenie.	
Penitenta	trzeba	zrozumieć	i	zachować	delikatność,	
ale	to	nie	znaczy	-	tłumaczyć.	Skoro	ktoś	wyznaje:	
„byłem	nieskromny”,	to	jeszcze	nic	nie	powiedział,	
bo	nie	wiadomo,	czy:	sam	ze	sobą,	z	inną	osobą	-	
tej	samej	czy	 innej	płci	 -	czynem,	myślą,	a	może	
wyobraźnią?	 l	 wtedy	 należy	 pytać,	 aby	 poznać	
bliższe	okoliczności,	choć	-	oczywiście	-	bez	prze-
sady.	Penitentowi	nie	należy	przerywać	wyznawa-
nia	grzechów,	ale	gdy	nazbyt	rozgaduje	się	o	„tych	
sprawach”	trzeba	przerwać,	aby	uniknąć	„sakrali-
zacji	pornografii”.	Należy	mówić	jasno,	rzeczowo,	
ale	bez	zbędnych	szczegółów.
Którzy penitenci sprawiają spowiednikom 
największe trudności?
	 	 	 	 	Ci,	 których	 nazywam	okazjonalnymi,	 ponie-
waż	decydują	się	na	spowiedź	tylko	po	to,	aby	zdo-

być	 „papierek”,	 potrzebny	 im	 np.	 jako	 rodzicom	
chrzestnym.	Nie	ma	w	nich	pragnienia	pojednania	
z	Bogiem	i	przemiany	życia.	Jeśli	widać,	że	w	czło-
wieku	nie	ma	troski	o	życie	duchowe,	spowiednik	
ma obowiązek	 zadać	 pytania.	 Bardzo	 trudne	 są	
masowe	 spowiedzi	 przedświąteczne;	 nie	 dlatego,	
że	jest	ich	dużo,	ale	z	tego	powodu,	że	często	brak	
tam	nawrócenia.	Wiele	osób	przychodzi	tylko	dla-
tego,	bo	chcą	w	święta	iść	do	Komunii	Świętej.	To	
spowiedzi	zwyczajowe	i	bardzo	powierzchowne.

A tajemnica spowiedzi? Skoro spowiednik 
ma być lekarzem, nauczycielem i ojcem, to co 
Ksiądz mówi przyszłym kapłanom, ucząc ich 
trudnej sztuki spowiadania?
					Jako	spowiednicy	będą	pośrednikami	w	spotka-
niu	 kochającego	Boga	 z człowiekiem.	To	 dowód	
wielkiego	 zaufania	 Chrystusa,	 który	 upraw-
nia	 kapłana,	 aby	 był	 świadkiem	 Jego	 spotkania	
z	grzesznikiem;	spowiednik	nie	może	naruszać	tej	
świętej	chwili.	Kapłan	w	konfesjonale	nie	może	się	
niczemu	 dziwić,	 a	 człowiek	ma	 prawo	w	 każdej	
chwili	poprosić	go	o	spowiedź.
Temu	służy	też	tajemnica	spowiedzi,	która	posiada	
wymiar	prawny,	ale	i	moralny.	Zdrada	wystąpiłaby	
wtedy,	 gdyby	 spowiednik	 świadomie	wskazał	 na	

grzesznika	 i	 grzech.	Wedle	 prawa	 kanonicznego	
grozi	za	to	ekskomunika	i	dożywotnie	zawieszenie	
w	czynnościach	kapłańskich	-	to	budzi	lęk.
Jak dopomóc człowiekowi, który od dłuższego 
czasu boi się spowiedzi?
	 	 	 	 	 Powinien	wiedzieć,	 że	 niczym	nie	 zaskoczy	
spowiednika	i	nikt	go	nie	potępi;	to	on	sam	musi	
potępić	 swój	grzech.	Bardzo	 jestem	przywiązany	
do	słów	Pana	Jezusa	wobec	kobiety	cudzołożnej:	
Ja	ciebie nie potępiam, nie rób tego więcej.	 Pan	
Bóg	 nadal	 go	 kocha	 i	 bezustannie	 szuka	 swoimi	
natchnieniami;	czeka	na	niego	i	pragnie	się	z	nim	
zjednoczyć.	 Jeśli	 uważa,	 że	 tak	 daleko	 zabrnął	
w	 grzech,	 iż	 „wkopał	 się”	 już	 po	 uszy,	 to	 się	
myli.	To	 jest	 pokusa,	 chichot	 szatański,	 bo	 tęsk-

nota	Boga	za	człowiekiem	jest	znacznie	większa,	
choć	nie	 taka	hałaśliwa.	Ludzie,	którzy	decydują	
się	po	latach	na	spowiedź	i	muszą	się	przełamać,	
dają	dowód	swojej	 tęsknoty	za	Bogiem	 i	dlatego	
często	są	to	piękne	spowiedzi.	Taki	ktoś	jest	powo-
dem	 radości:	 nie	 jego	 grzech,	 tylko	 nawrócenie.	
Bo	to	światło	nadziei,	że	zło	może	być	pokonane.	
Spowiedź	jest	siłą	i	pokojem,	które	płyną	od	Chry-
stusa.	Trzeba	tylko	głębokiej	wiary.	Święty	Paweł	
mówi: gdzie się pojawił grzech, jeszcze obficiej 
wylała się łaska.

Wywiad przeprowadzony przez Michała Gryczyń-
skiego zamieszczony w „Przewodniku Katolickim” nr 
7 (13 luty 2005)

Tydzień Biblijny
Biblia	jest	wybitnym	dziełem	literackim,	które	

na	 stałe	 wpisało	 się	 w	 kulturowo-cywilizacyjne	
dziedzictwo	 całej	 ludzkości.	 Jest	 ona	 jedyną	 w	
swoim	 rodzaju	 księgą,	 zawierającą	 kilkadziesiąt	
utworów	pisanych	na	przestrzeni	ponad	tysiąca	lat.	
Dla	kogoś,	kto	nie	wierzy	w	Boga	 jest	ona	 tylko	
owocem	literackiej	 twórczości	człowieka,	ale	dla	
ludzi	 wierzących	 Biblia	 jest	 słowem	 Bożym,	 w	
którym	Bóg	komunikuje	człowiekowi	swoją	wolę	
i	objawia	mu	Siebie,	pokazując	kim	naprawdę	jest	
i	czego	od	człowieka	oczekuje.	Dlatego	też	ludzie	
wierzący	 nazywają	 Biblię	 Pismem	 Świętym,	 bo	
bezsprzecznie	teksty	biblijne	są	tekstami	świętymi,	
choć	pisanymi	ludzką	ręką.

Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga 
naszego trwa na wieki	(Iz	40,	8).

Dziś,	 w	 epoce	 wielkiego	 indywidualizmu	 i	
kryzysu	 autorytetów,	 zwrócenie	 się	 ku	 lekturze	
Bożego	 słowa	 pozwala	 współczesnemu	
człowiekowi	 odnaleźć	 odpowiedzi	 na	 wiele	
dręczących	go	pytań.	Aby	jednak	odkryć	właściwe	
odpowiedzi	-	na	pytania	dotyczące	prawdy	o	Bogu,	
świecie	 i	 drugim	 człowieku	 -	 zawarte	 w	 Piśmie	
Świętym,	trzeba	wpierw	podjąć	trud	umiejętnego	
czytania	 tekstów	 biblijnych.	 Należy	 je	 bowiem	
czytać	 w	 taki	 sposób,	 by	 poprawnie	 zrozumieć	
sens	 i	 przesłanie	 danego	 tekstu,	 czyli	 dokonać	
jego	 prawidłowej	 interpretacji.	 Dopiero	 potem	
można	wyczytane	prawdy	wprowadzać	w	życie	 i	
codzienne	postępowanie.

Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a 
Pan Bóg będzie walczył za ciebie	(Syr	4,	28).

Refleksji	 nad	 Biblią	 służy	 Tydzień	 Biblijny,	

obchodzony	 corocznie	 w	 Kościele	 katolickim	 w	
Polsce	i	rozpoczynający	się	zawsze	w	III	Niedzielę	
Wielkanocną.	 Został	 ustanowiony	 w	 2009	 roku	
z	 inicjatywy	 Dzieła	 Biblijnego	 im.	 Jana	 Pawła	
II	 i	 każdego	 roku	 przebiega	 pod	 innym	 hasłem.	
Obecne	hasło	-	siódmego	już	Tygodnia	Biblijnego	
-	brzmi:	Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię	i	
jest	tożsame	z	mottem	programu	duszpasterskiego	
Kościoła	 rzymskokatolickiego	 w	 Polsce	 na	 rok	
2014	-	2015.

Tydzień	 Biblijny	 może	 pomóc	 każdemu,	 kto	
jest	 otwarty	 na	 to,	 by	 słowo	 Boga	 przemieniało	
jego	sposób	myślenia	i	kształtowało	jego	działanie,	
kto	 pragnie	 stawać	 się	 autentycznym	 uczniem	
Jezusa	 Chrystusa.	 Temu,	 kto	 jest	 Jego	 uczniem,	
grozi	 jednak	niebezpieczeństwo	oddalenia	 się	 od	
Chrystusa.	Tylko	pozostawanie	w	Bożym	słowie,	
posiadanie	 duchowości	 biblijnej	 zapobiega	 temu	
procesowi.	 Stawanie	 się	 autentycznym	 uczniem	
dokonuje	się	bowiem	w	słuchaniu,	medytowaniu,	
zachowaniu	słów	Chrystusa	 i	w	podtrzymywaniu	
wspólnoty	z	Nim.	

Tak jak latorośl nie może przynieść owocu sama 
z siebie, jeżeli nie pozostanie w krzewie winnym, 
tak i wy, jeśli we Mnie nie będziecie trwać (J	15,	4).

Podobnie	 jak	 w	 minionych	 latach,	 tak	 i	 w	
tym	 roku	 nasza	 parafia	 weźmie	 czynny	 udział	
w	 Tygodniu	 Biblijnym.	 Rozpocznie	 się	 on	 w	
niedzielę	 19	 kwietnia	 nabożeństwem	 słowa	
Bożego	 o	 godzinie	 17	 i	 potrwa	 do	 piątku	 24	
kwietnia.	 W	 ciągu	 tygodnia	 celebracja	 słowa	
Bożego	 odbywać	 się	 będzie	 po	Mszy	 św.,	 a	 we	

http://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki_w_Polsce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki_w_Polsce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%82o_Biblijne_im._Jana_Paw%C5%82a_II
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%82o_Biblijne_im._Jana_Paw%C5%82a_II
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wtorek	 -	 o	 godzinie	 19.	Tradycyjnie	 już	Tydzień	
Biblijny	 będziemy	 obchodzić	 czytając	 wybrane	
fragmenty	 Pisma	 Świętego.	 Tym	 razem	 będą	 to	
Listy:	do	Hebrajczyków,	św.	Jakuba	Apostoła,	św.	
Piotra	Apostoła	i	św.	Judy.

Zachęcamy	zarówno	do	aktywnego	uczestnictwa	
w	Tygodniu	Biblijnym,	poprzez	zgłoszenie	się	do	
przeczytania	wybranego	fragmentu	z	ww.	Listów,	
jak	i	do	obecności	w	kościele	i	wsłuchiwania	się	w	
czytane	fragmenty	Pisma	Świętego.

Serdecznie	 zapraszamy	 do	 tego	 tygodnia	
przygody	 ze	 słowem	 Bożym,	 mając	 w	 pamięci	

wezwanie	papieża	Benedykta	XVI	z	Orędzia	na	XXI	
Światowy	Dzień	Młodzieży,	 jakże	 adekwatne	 do	
tegorocznego	hasła	Tygodnia	Biblijnego:	Budować 
życie na Chrystusie, z radością przyjmując Jego 
słowo i wcielając w życie Jego nauczanie: oto…
program! Jest rzeczą naglącą, aby powstało nowe 
pokolenie apostołów, zakorzenionych w słowie 
Chrystusa, zdolnych odpowiedzieć na wyzwanie 
naszych czasów i gotowych szerzyć wszędzie 
Ewangelię.

Piotr	Gulczyński
Parafialny	Krąg	Biblijny

Kilka myśli na temat „Konwencji”

„Konwencja	 o	 zapobieganiu	 i	 zwalczaniu	
przemocy	wobec	kobiet	i	przemocy	domowej”	to	
dokument,	 który	 został	 podpisany	 przez	 Polskę	
w	 roku	 2012.	 Aby	 jednak	 zaczął	 obowiązywać,	
w	 przypadku	 umów	 międzynarodowych	 wyma-
gana	jest	jeszcze	ratyfikacja	prezydenta	RP.	

6	 lutego	 br.	 sejm	 uchwalił	 ustawę,	 w	 której	
upoważnił	 prezydenta	 do	 ratyfikacji	 Konwencji.	
„Za”	 głosowało	 254	 posłów	 -	w	większości	 byli	
to	 członkowie	 PO,	 natomiast	 przeciw	 było	 175	
posłów	-	głównie	z	PiS.	Miesiąc	później	(5	marca)	
również	senat	opowiedział	się	za	ratyfikacją	Kon-
wencji.	

14	 marca	 br.	 ustawa	 sejmowa	 wyrażająca	
zgodę	na	ratyfikację	Konwencji	została	podpisana	
przez	prezydenta	 i	w	 tej	 chwili	 konwencja	ocze-
kuje	już	tylko	na	„postawienie	kropki	nad	i"	-	na	
jej	 ostateczną	 ratyfikację	 lub	 odrzucenie.	Wbrew	
apelom	społecznym,	protestom	środowisk	kościel-
nych	i	akcjom	ruchów	„pro-life”	(87	organizacji!)	
oraz	stanowisku	Episkopatu	-	prezydent	Bronisław	
Komorowski	 zapowiedział,	 że	 podejmie	 decyzję	
o	ratyfikacji	bez niepotrzebnej zwłoki	po	zbadaniu	
dokumentu	 od	 strony	 prawnej.	 Choć	 dokument	
budzi	 szereg	 wątpliwości	 natury	 prawnej	 -	 eks-
perci	(m.in.	prof.	Andrzej	Zoll,	prof.	Michał	Kró-
likowski)	 zwracają	 uwagę	 na	 niekonstytucyjność	

niektórych	 zapisów	 -	 to	 jednak	wobec	wyraźniej	
„determinacji”	 polskich	 władz,	 jego	 ratyfikacja	

wydaje	się	przesądzona.
Zwolennicy	 Konwencji	 argumentują,	 że	

będzie	 ona	 potężnym	 i	 niezbędnym	 wsparciem	
w	walce	z	przemocą	wobec	kobiet,	ale	trudno	się	
z	tym	zgodzić.	Po	pierwsze,	większość	rozwiązań	
prawnych	już	od	dawna	istnieje	w	polskim	prawie,	
a	 po	 drugie	 -	 trudno	 oczekiwać,	 aby	Konwencja	
w	 skuteczny,	 realny	 sposób	 walczyła	 ze	 zjawi-
skiem	przemocy,	skoro	nie	definiuje		prawdziwych	
jej	 źródeł.	Dla	przykładu	 -	w	całym	48-stronico-
wym	dokumencie	Konwencji	nie	wymienia	się	ani	
razu	 takich	 zjawisk,	 jak:	 alkoholizm,	 prostytucja	
czy	 pornografia,	 uważanych	 przez	 wielu	 poważ-

Od dłuższego czasu trwa w Polsce debata na temat przemocy w różnych jej przejawach. Temat stał 
się „gorący” szczególnie w ostatnich miesiącach, podejmowany przez wszystkie niemal środowiska 
społeczne i polityczne. Walka z przemocą stanowi treść tzw. „antyprzemocowej” konwencji autorstwa 
Unii Europejskiej, ale jej wymowa wywołuje w Polsce wiele sprzeciwów.
Czy zatem Kościół i reprezentanci licznych środowisk prawicowych popierają przemoc? Odpowiedzi 
poszukajmy w przedstawionym poniżej komentarzu naszego parafianina.

redakcja

nych	specjalistów	za	główne	czynniki	warunkujące	
wystąpienie	zjawiska	przemocy.	W	treści	konwen-
cji	znajdziemy	natomiast	cztery	razy	słowo	„reli-
gia"	i	cztery	razy	słowo	„tradycja",	m.in.	w	takim	
kontekście:	 Strony podejmą działania niezbędne 
do promowania zmian wzorców społecznych i kul-
turowych dotyczących zachowania kobiet i męż-
czyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwycza-
jów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei 
niższości kobiet lub na stereotypowym modelu roli 
kobiet i mężczyzn.

Zgodnie	z	tym	zapisem	Konwencja	zobowią-
zuje	 strony	 do	 podejmowania	 działań	 z	 zakresu	
inżynierii	 społecznej,	przez	wykorzenienie	 trady-
cyjnych	 i	 trwałych	 struktur	 społecznych,	 modeli	
zachowań	 i	 relacji	społecznych,	czyli	m.in.	 trwa-
łego	związku	kobiety	i	mężczyzny.

Według	Konwencji,	przemoc	względem	kobiet	
zakorzeniona	jest	w	nierówności	między	płciami.	
Zatem,	 jak	 długo	 istniejące	 struktury	 społeczne	
będą	wyrażały	zróżnicowanie	pomiędzy	kobietami	
i	mężczyznami,	tak	długo	będzie	istnieć	przemoc	
wymierzona	w	kobiety.	

Zgodnie	z	takim	podejściem,	jedynym	sposo-
bem	 na	 sprawiedliwość	 społeczną	 bez	 przemocy	
byłoby	 oderwanie	 się	 od	 obiektywnej	 rzeczywi-
stości	 biologicznej	 -	 tzn.	 budowanie	 przyszłości	
„bez	 płci".	 Jest	 to	 jeden	 z	 głównych	 postulatów	
ideologii	 „gender”.	 Bardzo	 istotnym	 elementem	
wdrażania	założeń	Konwencji	jest	powołanie	spe-
cjalnej	 komisji	 europejskiej	 „GREVIO",	 która	
będzie	 monitorowała	 wykonywanie	 ideologicz-
nych	 postulatów	 Konwencji,	 czyli	 m.in.	 będzie	
orzekała,	jakie	„praktyki”	są	oparte	na	idei	niższo-
ści	kobiet.	Oczywiście,	nietrudno	przewidzieć,	co	
będzie	budziło	zastrzeżenia,	jeżeli	(co	jest	bardzo	
prawdopodobne)	 w	 tym	 gremium	 zasiądą	 osoby	
związane	 ze	 środowiskami	 feministycznymi	
i	 LGBTQ	 (lesbijek,	 gejów,	 osób	 biseksualnych,		
transpłciowych,	aseksualnych,	etc.).	

Kolejny	bardzo	niepokojący	zapis	Konwencji	
dotyczy	edukacji:	

W uzasadnionych przypadkach Strony podej-
mują działania konieczne do wprowadzenia do 
oficjalnych programów nauczania na wszystkich 
poziomach edukacji materiałów szkoleniowych 
dostosowanych do zmieniających się możliwości 
osób uczących się, dotyczących równouprawnie-
nia kobiet i mężczyzn, niestereotypowych ról przy-
pisanych płciom, wzajemnego szacunku, rozwiązy-

wania konfliktów w relacjach międzyludzkich bez 
użycia przemocy, a także dotyczących przemocy 
wobec kobiet ze względu na płeć oraz prawa do 
nienaruszalności osobistej.

Już	 dzisiaj	 organizacje	 LGBTQ	 protestują	
przeciwko	temu,	że	w	polskich	podręcznikach	pro-
mowane	 są	 tylko	 heteroseksualne	 wzorce,	 czym	
-	wg.	nich	-	dyskryminuje	się	mniejszości	seksu-
alne	i	przyczynia	do	homofobii	wśród	uczniów.	27	
listopada	2013	r.	do	minister	Edukacji	Narodowej,	
pani	 Joanny	Kluzik-Rostkowskiej,	15	organizacji	
LGBTQ	wysłało	pismo,	w	którym	środowiska	 te	
proszą	o	spotkanie	i	oczekują	m.in.:	

-	umieszczenia	w	treściach	nauczania	proble-
matyki	 LGBTQ	 i	 odpowiedniego	 przygotowania	
kadry	nauczycielskiej;

-	umieszczenia	w	treściach	nauczania	proble-
matyki	 antydyskryminacyjnej	 (edukacja	 antydy-

skryminacyjna)	 i	 odpowiedniego	 przygotowania	
kadry	nauczycielskiej.

W	 praktyce	 owo	 „umieszczenie	 problema-
tyki	 LGBTQ	 w	 treściach	 nauczania”	 to	 właśnie	
„promowanie	niestereotypowych	ról	i	zachowań”,	
o	którym	mówi	Konwencja,	czyli	w	rzeczywisto-
ści	 promowanie	 homoseksualizmu	 i	 transseksu-
alizmu,	przekonywanie	dzieci/młodzieży,	że	to	co	
dotychczas	było	uważane	za	dewiację,	dzisiaj	jest	
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równoprawnym	modelem	rodziny,	czy	też	dopusz-
czalną	formą	wyrażania	swojej	seksualności.	

Środowiska	 lewicowe	 już	 zacierają	 ręce	
w	przekonaniu,	że	ratyfikacja	Konwencji	znacząco	
ułatwi,	 a	 nawet	wymusi	wprowadzenie	w	Polsce	
permisywnej	 edukacji	 seksualnej	 (typu	B),	 zgod-
nej	z	zaleceniami	WHO	obecnymi	w	dokumencie	
pt.	„Standardy	wychowania	seksualnego	w	Euro-
pie”.	

Warto	 przypomnieć,	 że	 ten	 dokument	 zaleca	
m.in.	 naukę	 masturbacji	 w	 wieku	 0	 -	 4	 lat,	 od	
6.	 roku	 życia	 naukę	 antykoncepcji,	 a	 dla	 dzieci	
w	wieku	6	-	9	lat	przewiduje	nauczanie	o	„różnych	
związkach	rodzinnych”	-	czyli	właśnie	nauczanie	
„niestereotypowych	 ról	 przypisanych	 płciom”,	
które	postuluje	Konwencja.	

Taki	 scenariusz	 jest	 niestety	 bardzo	 prawdo-
podobny.	Przy	okazji	niedawnej	batalii	o	pigułkę	
„dzień	po”	można	było	zauważyć,	że	polskie	wła-
dze	bardzo	chętnie	zasłaniają	się	Unią	Europejską	
i	 dla	wprowadzenia	 szkodliwego	 prawa	 używają	
argumentu:	 „nic	 nie	 możemy	 zrobić,	 bo	 UE	 tak	
nam	każe”.	

Podsumowując	należy	stwierdzić,	że	w	Kon-
wencji	 całkowicie	 zignorowano	 lub	 zmarginali-

zowano	 pozaideologiczne	 czynniki,	 które	 realnie	
warunkują	„zachowania	przemocowe”.	To	właśnie	
inżynieria	społeczna,	do	której	prowadzenia	zobo-
wiązuje	 sygnatariuszy	Konwencja,	 jest	 jej	 celem	
bezpośrednim,	 a	 likwidacja	 przemocy	 ma	 być	
dopiero	konsekwencją	jego	realizacji.

Na	 koniec	warto	 jeszcze	 przytoczyć	 badania	
na	temat	przemocy	wobec	kobiet,	jakich	dostarcza	
Raport	Agencji	Praw	Podstawowych	UE.	Z	raportu	
tego	wynika,	 że	 tzw.	 postępowa	Europa,	 zamiast	
narzucać	nam	poprzez	Konwencję	 swoje	 rozwią-
zania,	 powinna	 brać	 przykład	 z	 Polski.	 Według	
tych	badań,	to	właśnie	Polska	odznacza	się	najniż-
szym	w	UE	wskaźnikiem	przemocy	doświadcza-
nej	przez	kobiety	od	obecnego	lub	byłego	partnera	
-	wynosi	on	19%,	wobec	średniej	dla	UE	równej	
33%.	Raport	ten	jednoznacznie	wskazuje	również,	
że	im	bardziej	zlaicyzowany	jest	kraj,	im	bardziej	
zaawansowany	we	wdrażaniu	 ideologii	„gender”,	
tym	 zjawisko	 przemocy	 jest	 powszechniejsze.	
Państwami	 o	 najwyższym	 wskaźniku	 przemocy	
są	 kraje	 skandynawskie:	 Dania	 (52%),	 Finlandia	
(47%),	Szwecja	(46%).

Marcin	Zacharzewski

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

Przypadający	 na	 29	 kwietnia	 Dzień	 Męczeństwa	 Duchowieństwa	 Polskiego	 został	 ustanowiony	
w	rocznicę	wyzwolenia	obozu	koncentracyjnego	w	Dachau	-	głównego	ośrodka	zagłady	duchowieństwa.	
W	dniu	tym,	obok	polskich	kapłanów	pomordowanych	w	czasie	II	wojny	światowej	przez	Niemców,	
Sowietów	 czy	 nacjonalistów	 ukraińskich	
z	 UPA,	 wspominamy	 także	 tych	 umęczo-
nych	przez	komunistyczne	władze	w	okresie	
Polski	Ludowej.	Okres	ten		nie	sprzyjał	zbie-
raniu	dokumentacji	i	upamiętnianiu	ich	mar-
tyrologii.	 Represje	 i	 zbrodnie	 komunistów	
były	zatajane.

Polska	po	II	wojnie	światowej,	znajdując	
się	w	sowieckiej	 strefie	wpływów,	nie	była	
wolnym	 krajem.	 Społeczeństwo	 nie	 mogło	
realizować	 podstawowego	 atrybutu	 suwe-
renności	 jakim	 jest	 swobodny	 wybór	 sys-
temu	 politycznego,	 gospodarczego	 i	 kultu-
ralnego.

Rola	 komunistów	 w	 Polsce	 Ludowej	
sprowadzała	się	do	zarządzania	krajem	pod	
nadzorem	mocodawców	 z	Moskwy.	Celem	
komunistów	 było	 stworzenie	 nowego	 typu	

człowieka	 -	 bezmyślnego	 i	 pozbawionego	 wolnej	 woli	 „człowieka	 socjalistycznego”.	 Komunizm	 -	
zarówno	jako	ideologia,	jak	i	praktyka	-	był	wielokrotnie	potępiany	przez	Kościół,	z	powodu	programo-
wej	bezbożności	i	antyreligijności	oraz	błędnej,	materialistycznej	koncepcji	człowieka	i	kolektywistycz-
nej*	wizji	społeczeństwa.	Obok	antypolskiej	polityki	Związku	Sowieckiego,	był	to	zasadniczy	powód	
angażowania	się	duchowieństwa	w	działalność	antykomunistyczną.

W	latach	1944-1989	nie	brakowało	duchownych,	którzy	czynnie	sprzeciwiali	się	władzy	ludowej,	
kapelanów	działających	w	różnych	podziemnych	organizacjach,	opiekujących	się	oddziałami	zbrojnymi	
Armii	 Krajowej,	 zrzeszenia	 Wolność	
i	Niezawisłość	i	Narodowych	Sił	Zbroj-
nych.	Już	w	1937	r.	metropolita	lwow-
ski,	abp	Bolesław	Twardowski,	w	liście	
pasterskim	„Komunizm	i	jego	zasady”, 
wskazywał	jak	przeciwdziałać	ideologii	
komunistycznej:	szerzyć i umacniać to, 
co bolszewicy najzacieklej zwalczają 
- szerzyć miłość do religii, ojczyzny 
i rodziny.	Dlatego	po	zaniechaniu	dzia-
łań	zbrojnych	duchowni	stawali	w	obro-
nie	 takich	wartości,	 jak:	własność	pry-
watna,	 rodzina,	 naród,	 Kościół.	 Kon-
kretne	przejawy	takiego	zaangażowania	
to	 np.:	 propagowanie	 ochrony	 życia	
dzieci	 nienarodzonych,	 walka	 z	 pijań-
stwem,	rozwój	i	wzmacnianie	instytucji	
rodziny,	duchowe	i	intelektualne	formowanie	środowisk	szczególnie	narażonych	na	laicyzację	-	mło-
dzieży,	studentów,	robotników.	W	latach	70.	i	80.	ubiegłego	wieku	kapłani	sprawowali	opiekę	duchową	
nad	środowiskami	opozycyjnymi.	Kościół,	będąc	niezależnym	od	komunistów	instytucjonalnie	i	men-
talnie,	stał	się	ostoją	polskości	i	duchowego	sprzeciwu	Polaków.

Taka	 działalność	 stanowiła	 dla	 władzy	 ludowej	 wielkie	 zagrożenie,	 dlatego	 duchowieństwo	 od	
początku	było	zwalczane	przez	komunistów,	podobnie	jak	wcześniej	przez	nazistów.	Jednak	specyfika	
polskiej	pobożności,	polegająca	na	silnym	związaniu	religii	z	kulturą	i	tradycją	narodową,	w	połącze-
niu	z	akceptowaniem	jej	przez	większość	społeczeństwa,	nie	pozwalały	wprost	na	likwidację	struktur	
kościelnych,	czy	masową	eksterminację	duchowieństwa	na	wzór	polityki	Związku	Sowieckiego.	Wła-
dze	zastosowały	więc	system	represji	mający	najpierw	sprowadzić	praktykowanie	religii	do	sfery	czysto	
prywatnej,	 a	w	dalszej	kolejności,	 przy	 zastosowaniu	odpowiedniej	 indoktrynacji,	 do	wykorzenienia	
przekonań	religijnych	-	najpierw	z	życia	społecznego,	a	dalej	z	życia	poszczególnych	jednostek.	Z	dru-
giej	strony	skupiono	się	na	stopniowym	podporządkowywaniu	Kościoła	władzy	państwowej.	Celowi	
temu	służyło	publiczne	dyskredytowanie	hierarchii	kościelnej,	duchowieństwa	i	religii	oraz	nieustanne	
próby	rozbijania	Kościoła	od	wewnątrz	przez	organy	bezpieczeństwa.

Okres	stalinowski	(lata	1944-1956)	był	czasem	brutalnych	prześladowań,	naznaczony	nieustannymi	
represjami,	 zmierzającymi	 do	 ograniczenia	 aktywności	 duszpasterskiej	 podejmowanej	 przez	 ducho-
wieństwo.	Władze	stosowały	sankcje	karne,	aresztowania,	przymusowe	wysiedlenia.	Za	rzekome	szpie-
gostwo,	 czy	malwersacje	finansowe	organizowały	pokazowe	procesy	 sądowe,	które	 często	kończyły	
się	surowymi	karami	więzienia.	Po	roku	1956	aresztowania	duchowieństwa	były	już	rzadsze,	natomiast	
nasiliły	 się	 kary	 o	 charakterze	 ekonomicznym.	 Formą	 represji	 wobec	 duchowieństwa	 było	 również	
powoływanie	alumnów	do	odbycia	służby	wojskowej.

Elity	władzy	komunistycznej	postrzegały	duchownych	katolickich	jako	najbardziej	niebezpiecznych	
przeciwników	ustroju.	Z	samego	tylko	tytułu	przynależności	do	stanu	duchownego,	cała	ta	grupa	spo-
łeczna	podlegała	rozpracowywaniu	przez	odpowiednie	służby**.	Każdemu	klerykowi	w	chwili	wstępo-
wania	do	seminarium	zakładano	teczkę	osobową	w	aktach	UB,	a	potem	SB.	Bezpieka	prowadziła	taką	

Ksiądz Jerzy Popiełuszko,  fot. East News

Księża Sylwester Zych, Stanisław Suchowolec i Stefan Niedzie-
lak 
fot. Archiwum rodzinne S. Łętowskiego i T. Wesołowskiego
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Msza Święta odpustowa
19 marca 2015 r.
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teczkę	do	chwili	jego	zgonu	lub	opuszczenia	stanu	duchownego.	To	nastawienie	komunistycznego	pań-
stwa	nie	uległo	zmianie	do	ostatnich	chwil	jego	istnienia,	bez	względu	na	odwilże	polityczne	i	zmiany	
ekip	u	władzy.

Duchowni	byli	ostatnimi	ofiarami	komunistycznych	represji	w	Polsce.	W	roku	1984	został	uprowa-
dzony,	umęczony	i	zamordowany	bł.	ks.	Jerzy	Popiełuszko.	Mimo	kilku	procesów,	zleceniodawcy	tej	
zbrodni	nie	zostali	ukarani.	W	1989	r.	tuż	przed,	a	także	po	obradach	„okrągłego	stołu”,	śmierć	poniosło	
jeszcze	kilku	księży.	W	nocy	21	stycznia	1989	r.	został	znaleziony	martwy	na	swojej	plebanii	ks.	Stefan	
Niedzielak.	Stwierdzono,	że	spadł	z	fotela	i	złamał	kark.	10	dni	później	zmarł	ks.	Stanisław	Suchowo-
lec,	przyjaciel	ks.	Popiełuszki.	Miał	31	lat.	Oficjalną	przyczyną	zgonu	był	pożar.	W	lipcu	tego	samego	
roku	został	zamordowany	ks.	Sylwester	Zych,	którego	zwłoki	znaleziono	w	pobliżu	dworca	PKS.	Wła-
dze	przekonywały,	że	duchowny	zapił	się	na	śmierć.	W	latach	90.	podejmowano	kolejne	śledztwa,	ale	
wszystkie	były	umarzane.	Według	 trwającego	nadal	dochodzenia	 IPN,	nie	ulega	wątpliwości,	 że	ks.	
Niedzielak	i	ks.	Suchowolec	zostali	zamordowani,	a	przyczyną	śmierci	ks.	Zycha	było	zatrucie	alkoho-
lem.	Przedstawiciel	IPN	twierdzi,	że	wszystkie	tropy	prowadzą	do	służb	specjalnych	PRL.	W	jednym	
z	wywiadów	ks.	Tadeusz	Isakowicz-Zaleski	powiedział:	Wiele razy za komuny próbowano w ten sposób 
dwukrotnie zabić ofiarę - raz przez skatowanie, a drugi raz przez zniesławienie, mówiąc np., że była 
alkoholikiem, że popełniła samobójstwo, itd. To są metody stare jak świat. Życia się tym osobom nie 
przywróci, ale można przywrócić dobrą o nich pamięć. W Polsce nie ma woli politycznej, by rozliczyć 
się z przeszłością, by nazwać rzeczy po imieniu i powiedzieć, kto został zamordowany przez służby SB. 
Zadając te pytania, dotykamy tego, co nazywamy „grubą kreską” - chodzi o brak pełnego rozliczenia 
komunistycznych służb specjalnych.

Minęło	ponad	25	lat	od	upadku	PRL,	a	te	i	inne	zbrodnie	dokonane	na	walczących	o	wolność	i	wiarę	
nie	zostały	ani	wyjaśnione,	ani	osądzone.	Czy	żyjemy	w	Ojczyźnie	suwerennej?

Marcin	Wnęk
Źródła:	
http://omp.org.pl;	wpolityce.pl;	nowahistoria.interia.pl

*	 Idea	 kolektywizmu	 została	 przyjęta	 przez	 systemy	 totalitarne,	 które	 głosiły	m.in.	 nadrzędność	 interesów	 państwa	
i	narodu	nad	interesem	jednostkowym.	O	ile	jednak	faszyzm	akceptował	całkowicie	własność	prywatną,	o	tyle	komunizm	
odrzucał	ją,	uznając,	że	podstawą	funkcjonowania	państwa	jest	społeczna	własność	środków	produkcji,	społeczne	wytwarza-
nie	i	korzystanie	z	wytworzonych	dóbr.

**	Przy	SB	funkcjonował	specjalny	Departament	IV	zajmujący	się	zwalczaniem	Kościoła.

„Trzeba mieć umiar…”

Rozmowa	z	panem Andrzejem Kosmowskim,	który	przez	20	lat	(5	kadencji)	pełnił	funkcję	sołtysa	
Klin.

Sołectwo Kliny jest dość nietypowe, bo obejmuje kilka wsi.
Dokładnie	sołectwo	Kliny	obejmuje	swoim	zasięgiem	3	wsie:	
Kliny,	Mielno	 i	 Dębogórę	 oraz	 osadę	 leśną	 Ludwikowo.	 Na	
terenie	 sołectwa	 zameldowanych	 jest	 obecnie	 681	 osób:	 237	
w	Klinach,	255	w	Mielnie,	180	w	Dębogórze	oraz	9	w	Ludwi-
kowie.	Do	tej	liczby	trzeba	doliczyć	ok.	100	osób	tu	mieszka-
jących,	ale	niezameldowanych.	Liczba	mieszkańców	sołectwa	
stale	 rośnie.	 Na	 180	mieszkańców	Dębogóry	 ok.	 30	 osób	 to	
„rdzenni”	mieszkańcy,	reszta	to	mieszkańcy	napływowi.
Administracyjnie	sołectwo	znajduje	się	na	terenie	gminy	Czerwonak,	ale	nie	zawsze	tak	było.	Zaraz	po	
wojnie	należeliśmy	do	Czerwonaka,	ale	jak	powstały	gromadzkie	rady,	przeszliśmy	do	gromadzkiej	rady	

w	Kobylnicy	w	gminie	Swarzędz.	Dopiero	za	czasów	Gierka	nastąpił	powrót	do	Czerwonaka.	Dębogóra	
do	dzisiaj	ma	pocztę	w	Kobylnicy.	Sołectwo	jest	również	podzielone,	jeżeli	chodzi	o	przynależność	do	
parafii.	Kliny	podlegają	pod	parafię	w	Kicinie,	a	Mielno	i	Dębogóra	należą	do	parafii	w	Wierzenicy.
Był pan sołtysem przez 5 kadencji. Proszę powiedzieć, jak wyglądały początki tego „sołtysowania”.
20	lat	temu	poszedłem	na	Zebranie	Wiejskie	do	świetlicy	w	Mielnie.	Było	trzech	kandydatów	-	trzech	
Kosmowskich	 (śmiech	 -	przyp.	 red):	urzędujący	wtedy	 sołtys	 -	mój	kuzyn,	mój	brat	 i	 ja.	Wygrałem	
jednym	głosem.	Wcześniej	przez	4	lata	byłem	przewodniczącym	rady	sołeckiej,	czyli	drugą	osobą	po	
sołtysie.	
Podejmując	decyzję	o	kandydowaniu	pomyślałem,	że	jako	sołtys	doczekam	się	wreszcie	telefonu.	W	tam-
tym	czasie	telefon	był	u	proboszcza,	sołtysa	i	w	jednostce	wojskowej	w	Wierzonce.	No,	ale	wyszło	tak,	
że	telefon	został	u	poprzedniego	sołtysa,	a	u	nas	zaczęli	instalować	telefony	dopiero	w	drugiej	kadencji.
Co udało się załatwić podczas Pana urzędowania, a jakie problemy pozostają do rozwiązania?
Z	 perspektywy	 czasu,	 patrząc	 na	 walkę	
mieszkańców	 Kicina	 i	 Janikowa	 z	 „Bros-
-em”,	 najważniejsze	 było	 zablokowanie	
lokalizacji	 wysypiska	 śmieci.	 Na	 początku	
mojego	urzędowania	władza	gminna	chciała	
nas	 „uszczęśliwić”	 wysypiskiem,	 które	
miało	być	przeniesione	z	Owińsk	i	którego	
budowę	planowano	między	Mielnem	a	Wie-
rzonką.	Mieszkańcy	byli	przeciwni,	ale	wójt	
przekonywał,	 że	 za	 tym	 pójdą	 inwestycje.	
Na	 trzecim	 zebraniu	 odbyło	 się	 głosowa-
nie	 i	 wszyscy	 jednogłośnie	 opowiedzieli	
się	przeciwko	budowie	wysypiska.	Z	jednej	
strony	to	był	nasz	wielki	sukces,	ale	z	dru-
giej	-	to	sprawiło,	że	inwestycje	gminne	nas	
omijały.
Udało	 nam	 się	 uporządkować	 teren	 nie-
czynnego	zabytkowego	cmentarza	ewange-
lickiego,	 położonego	w	 centrum	Klin	 oraz	
pozyskać	teren	przyległy,	który	stanowił	własność	osoby	prywatnej.	Teren	ten,	wcześniej	„zakrzaczony”	
i	 zaśmiecony,	 po	wywiezieniu	 czterdziestu	przyczep	 śmieci,	 zyskał	 nowe	oblicze:	 został	 ogrodzony,	
a	z	materiałów	zakupionych	z	funduszu	sołeckiego,	w	czynie	społecznym	zbudowano	nową	wiatę	drew-
nianą	oraz	krzyż.	Teraz	odbywają	się	 tam	m.in.	Msze	Święte	w	oktawie	Bożego	Ciała,	nabożeństwa	
majowe,	a	także	nabożeństwa	ekumeniczne.	
Powstały	zatoczki	i	wiaty	autobusowe,	place	zabaw	(ciągle	przez	nas	doposażane),	droga	łącząca	Kliny	
z	Kicinem	 (przy	 udziale	 powiatu).	 Zainstalowano	 również	 oświetlenie	 ulic	w	Dębogórze	 i	Mielnie.	
Z	funduszu	sołeckiego	przeznaczyliśmy	środki	na	opracowanie	koncepcji	budowy	ul.	Dębowej	w	Dębo-
górze	i	ul.	Leśnej	w	Mielnie.	Mamy	też	7	tablic	ogłoszeniowych,	co	jest	niezwykle	ważne	ze	względu	
na	wielkość	naszego	sołectwa.
Najważniejszym	problemem	dla	mieszkańców	jest	na	pewno	infrastruktura	-	stan	dróg,	brak	chodników,	
sieci	gazowej.	Jeżeli	chodzi	o	podłączenie	do	sieci	gazowej,	to	mamy	oficjalne	stanowisko	gazowni,	że	
teren	jest	zbyt	rozległy	i	będzie	to	możliwe	dopiero	wtedy,	jak	się	bardziej	zaludni.	Brakuje	też	świetlicy,	
boiska	i	terenu	publicznego,	na	którym	można	by	organizować	festyny.	Cały	czas	zabiegamy	o	pozyska-
nie	przez	gminę	gruntu	o	pow.	ponad	4	ha	na	ten	cel	od	Agencji	Nieruchomości	Rolnych.
Jakie wydarzenia zapadły Panu szczególne w pamięci?
Swego	czasu	udało	nam	się	zorganizować	dożynki.	Ja	wystąpiłem	do	wójta	z	tą	inicjatywą,	bo	uznałem,	
że	teren	naszego	sołectwa,	w	większości	mającego	charakter	rolniczy,	będzie	idealnych	miejscem	dla	
takiej	imprezy.	O	mały	włos,	a	dożynki	by	się	nie	odbyły.	Oficjalnie	-	ze	względu	na	powódź	w	rejonie	

Pan Andrzej Kosmowski (pośrodku) na święcie plonów 
w kicińskim kościele, 2012 r.
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Z ksiąg metrykalnych

Do	wspólnoty	Kościoła	zostali	włączeni:
		28	lutego	 Jonasz	Józef	Szyperski

Do	wieczności	odeszli:
10	marca	 Zbigniew	Nowakowski	(l.65)		
	 	 z	Poznania
19	marca	 Beata	Lubczyńska	(l.46)
	 	 z	Poznania

Sandomierza.	Ostatecznie	na	specjalnej	sesji	rady	gminy	podjęto	decyzję	o	tym,	że	dożynki	się	odbędą,	
ale	dofinansowanie	o	połowę	obcięto.
Ewenementem	było	to,	że	dożynki	te	odbyły	się	na	prywatnym	gruncie.	Pamiętam,	że	w	korowodzie	
dożynkowym,	oprócz	nowoczesnych	maszyn,	jechało	dużo	bryczek	i	innych	zabytkowych	pojazdów	
zaprzężonych	w	konie.	Impreza	była	bardzo	udana	-	według	przekazów	telewizyjnych	były	to	jedne	
z	najbarwniejszych	dożynek.	Co	ciekawe,	pogoda	tego	dnia	była	rewelacyjna,	a	od	następnego	dnia	
zaczął	padać	deszcz	i	później	lało	przez…	tydzień.
Nasze	sołectwo	nie	zapomniało	też	o	powodzianach	na	południu	Polski.	Po	zebraniu	plonów	zorgani-
zowaliśmy	zbiórkę	płodów	rolnych	i	mieszkańcy	tak	chętnie	pospieszyli	z	pomocą,	że	udało	nam	się	
wysłać	powodzianom	całego	TIR-a.
Co skłoniło Pana do rezygnacji z kandydowania na kolejną kadencję?
Byłem	 sołtysem,	 który	 prowadzi	 jednocześnie	 gospodarstwo	 rolne.	 Łączenie	 obowiązków	możliwe	
było	dzięki	 pomocy	żony	 i	 synów,	którzy	wyręczali	mnie	w	wielu	 sprawach,	 takich	 chociażby,	 jak	
odbieranie	 telefonów,	 zbieranie	 podatków,	 ale	 także	w	wielu	 innych	drobnych	 sprawach,	 z	 których	
składa	się	życie.	Wielokrotnie	stawałem	przed	dylematem:	jechać	na	sesję,	czy	na	pole.	20	lat	to	jest	
szmat	czasu.	Poza	tym	trzeba	mieć	umiar	w	jedzeniu,	w	piciu	i	…	w	sprawowaniu	władzy.	Zakładałem	
dwie	kadencje,	góra	trzy,	skończyło	się	na	pięciu.	Teraz	trzeba	dać	szansę	młodszym,	którzy	mają	inne	
spojrzenie,	nową	energię.
W imieniu całej redakcji „Naszego Patrona” dziękuję za rozmowę i życzę Panu dużo zdrowia 
i spokoju na zasłużonym odpoczynku.

Dorota	Stawicka

Panu Kościelnemu Wojciechowi 
z okazji imienin

składamy podziękowanie za 
świadectwo mocnej i zdrowej wiary,
zdolnej do trwania przy Chrystusie.

Dziękujemy za to, że w obliczu 
różnych ataków na Kościół i jego 

pasterzy nie jest „trzciną kołyszącą 
się na wietrze” (por. Łk 7, 24), lecz 
„twierdzą warowną” (por. Jr 1, 18).
Życzymy, by wpatrzony w swego 

patrona - św. Wojciecha dalej czerpał 
przykład z jego męstwa i odwagi 
w realizacji darów i charyzmatów 

udzielonych mu przez Boga.

redakcja

O nowej pani katechetce słów kilka

2	marca	br.	w	szkole	w	Kicinie	podjęła	pracę	nowa	pani	katechetka.	Poniżej	
zamieszczamy	„kilka	zdań”	jakie	o	sobie	napisała.

Urodziłam	się	w	roku	1989	w	Górze.	Ochrzczona	zostałam	w	para-
fii	św.	Marcina	w	Sicinach	(obecnie	archidiecezja	wrocławska).	Swoje	
dzieciństwo	i	wczesną	młodość	spędziłam	we	Wschowie,	gdzie	uczyłam	
się	w	szkole	podstawowej	oraz	gmnazjum.	Po	ukończeniu	gimnazjum	
naukę	 kontynuowałam	 w	 IV	 Liceum	 Ogólnokształcącym	 w	 Lesznie	
i	w	roku	2008	otrzymałam	świadectowo	dojrzałości.	

Od	2004	roku	biorę	czynny	udział	w	życiu	Kościoła.	Byłam	zaanga-
żowana	w	Ruch	Młodzieży	Salezjańskiej	„MGS”.	W	swojej	 rodzinnej	
parafii	(św.	Stanisława	Biskupa	we	Wschowie,	obecnie	diecezja	zielono-
górsko-gorzowska)	udzielałam	się	w	diakonii	muzycznej	prowadzonej	
przez	siostry	salezjanki.	Jeździłam	na	różnego	rodzaju	rekolekcje,	cho-
dziłam	na	pielgrzymki,	byłam	członkiem	Wrocławskiej	Inspektorialnej	
Rady	Młodych,	działającej	u	sióstr	salezjanek,	a	także	byłam	wolontariuszką	Oratorium	św.	Jana	Bosko	
we	Wschowie.		

W	październiku	2008	roku	rozpoczęłam	studia	dzienne	na	Papieskim	Wydziale	Teologicznym	we	
Wrocławiu,	które	ukończyłam	w	2013	roku	z	tytułem	magistra	teologii	duchowości.	Podczas	studiów	
pogłębiałam	 swoją	 wiarę,	 chodząc	 na	 spotkania	 rożnych	 duszpasterstw	 akademickich	 m.in.	 w	 DA	
„Stygmaty”	prowadzonym	przez	ojców	kapucynów	oraz	uczestnicząc	w	 spotkaniach	duszpasterstwa	
wydziałowego.

Pracę	 zawodową	 rozpoczęłam	w	2013	 roku	 jako	katechetka	w	Szkole	Podstawowej	 im.	 Jerzego	
Badury	w	Międzyborzu	(woj.	dolnośląskie,	diecezja	kaliska),	gdzie	zatrudniona	byłam	do	stycznia	bie-
żącego	roku.	Szkoła	znajduje	się	na	terenie	parafii	księży	salezjanów,	którzy	prowadzą	Oratoriuum	św.	
Jana	Bosko.	Tam	też	w	wolnych	chwilach	spędzałam	czas	z	dziećmi	i	młodzieżą	jako	wolontariuszka.	

2	marca	rozpoczęłam	pracę	w	Szkole	Podstawowej	w	Kicinie.	Katechizuję	klasy:	0A,	0B,	IA,	IB,	
IIA,	IIB,	IIIC,	IVC,	VB,	VC.

Kamila	Bachowska

Pożegnanie pana organisty
W	 niedzielę	 8	 lutego	 br.	 zakończył	 posługę	 organisty	

w	naszej	parafii	pan	Jarosław	Kostka.	Przez	ponad	6	 lat	gor-
liwie	 spełniał	 bardzo	ważne	 zadanie	w	 sprawowaniu	 liturgii.	
Kontynuował	 pracę	 swoich	 poprzedników,	 z	 których	 każdy	
dołożył	„cegiełkę”	do	piękna	liturgii	w	kicińskiej	parafii.	„Za	
czasów	pana	Jarosława”	nauczyliśmy	się	wielu	nowych	pieśni.	
Tym	samym	znacznie	powiększyła	się	nasza	znajomość	skarbca	
muzyki	 liturgicznej.	 Wielkim	 osiągnięciem	 był	 dobór	 wła-
ściwych	pieśni	 na	poszczególne	 części	Eucharystii,	 uwzględ-
niające	 treść	 liturgii	 słowa,	 antyfon	 i	 okresów	 liturgicznych.	
W	 watykańskiej	 instrukcji	 „Musicam	 sacram” czytamy:	 Nie 
wystarcza, by pieśń była „eucharystyczna”; jest rzeczą wła-
ściwą, aby śpiew odpowiadał części Mszy Świętej, świętom lub 
okresom liturgicznym” (36). Niestety,	jeszcze	często	w	naszych	
świątyniach	pokutuje	przekonanie	o	niezależności	doboru	pie-
śni	 od	 przebiegu	 i	 rodzaju	 poszczególnych	 części	 obrzędów	
liturgicznych.	 Pan	 Jarosław	dobierał	 zaś	 pieśni	według	 norm	
przynależnych	liturgii	-	to	było	zauważalne	i	bardzo	cieszyło.	
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okrągłe ciastko z oczami i buzią z dżemu. Było pyszne. Zjadłam ciastko, wypiłam sok i wszyscy 
ruszyliśmy do dalszej zabawy. 
Niestety 2 godziny przeleciały w mgnieniu oka. Podziękowaliśmy i ruszyliśmy w drogę 
powrotną. Byłam wykończona, ale miałam przygodę. Było super. 
Dziękujemy!!! 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Oliwia	Smuszkiewicz

Dzień 2  - Wycieczka do Multikina na „Pingwiny z Madagaskaru”
 

Dotarliśmy. Większość poszła na małe zakupy. Usiadłam na wielkiej czerwonej sofie w rogu 
budynku z innymi dziećmi z ERM-u. 
Czekaliśmy… czekaliśmy… i w końcu nadszedł czas na film. Poszłam do sali kinowej razem 
z innymi. Po drodze dostałam okulary do 3D (do oddania oczywiście :) ). Usiadłam w sali. 
Rozpoczął się film. Dla małych dzieci mógłby być trochę niezrozumiały. Dla mnie był fajny 
i śmieszny. Przeleciał szybko :). Nie zorientowałam się, a już siedziałam w tramwaju i wracałam 
do domu. Prawie zasypiałam ze zmęczenia. Było super. 
Dziękujemy!!! 

	 	 	 	
      
 Larysa Korecka 

Dzień 3 - Wycieczka na Dziewiczą Górę

Na wycieczkę wyruszyliśmy  o 10.00.
Szliśmy żółtym szlakiem. Droga była długa i trudna do przebycia. W czasie, gdy szliśmy na 
Dziewiczą Górę  rozmawialiśmy o dalszych planach związanych z ERM…
W końcu dotarliśmy  na miejsce, potem poszliśmy pobawić się na placu zabaw.
W drodze powrotnej weszliśmy do kościoła, żeby się pomodlić.
Wróciliśmy do małej salki w domu parafialnym 
i zjedliśmy pizzę,a potem wszyscy wróciliśmy do domów.

																																																																											 	 	 				 	 Julia	Owczarek

	 W	imieniu	dzieci	i	własnym	serdecznie	dziękujemy	Rodzicom		za	pomoc	,	opiekę,	kwiaty,	napoje	
i	słodkości		oraz	wszystkim,	którzy	pomogli	w	zorganizowaniu	zimowych	atrakcji	dla	Eucharystycznego	
Ruchu	Młodych.
																																																																											
																																																																											 	 	 	 	 Animatorki	ERM

Do	gry	(a	jeszcze	bardziej	do	śpiewu)	pan	organista	rzetelnie	się	przygotowywał.	Powodem	do	wdzięcz-
ności	jest	także	to,	że	gdy	pan	Jarosław	nie	mógł	osobiście	zapewnić	oprawy	muzycznej	nabożeństwa	
czy	Mszy	św.,	starał	się	znaleźć	zastępcę.	To	należy	szczególnie	docenić.	Otóż,	łatwo	powiedzieć	„nie	
mogę	grać	na	Mszy	św.	o	godzinie.....,	niech	ksiądz	kogoś	znajdzie	w	zastępstwie”.	I	można	się	poczuć	
usprawiedliwionym.	Pana	Jarka,	na	szczęście,	cechowało	większe	poczucie	odpowiedzialności.

Podjęte	przez	pana	Jarka	obowiązki	w	szkołach	muzycznych	powodowały,	że	trudno	było	pogodzić	
je	z	posługą	organisty.	Pan	Jarosław	po	rozważeniu	sytuacji	zrezygnował	więc	z	tej	funkcji.	Życzymy	
naszemu	 dotychczasowemu	 Organiście	 Bożego	 błogosławieństwa	 w	 realizowaniu	 wszelkich	 zadań.	
Niech	poprzez	muzykę	i	śpiew	chwali	Pan	Boga,	powoduje	duchowe	ubogacenie	ludzi	i	spełnia	swe	
życiowe	powołanie!

W	 imieniu	 parafian	 i	 własnym	 składam	 Panu	 Jarosławowi	 bardzo	 serdeczne	 podziękowanie	 za	
wszelkie	dobro	uczynione	dla	Pana	Boga	i	naszej	wspólnoty	parafialnej.	Dziękujemy!

	 	 	 	 	 	 	 	 ks.	Andrzej	Magdziarz

W	okresie	Bożego	Narodzenia	dzieci	z	Eucharystycznego	Ruchu	Młodych	postanowiły	zorganizo-
wać	zbiórkę	pieniędzy	na	potrzeby	swojej	grupy.	

Wpadły	na	genialny	pomysł.	Uczyniły	to	za	pomocą	pierniczków,	które	przez	trzy	grudniowe	wie-
czory	piekły,	zdobiły	i	pakowały.	Pomysł	okazał	się	trafiony	w	dziesiątkę.	W	dużej	mierze	zawdzięczały	
to	rodzicom,	ale	i	parafianom,	którzy	z	zadowoleniem	i	uśmiechem	na	twarzy	gratulowali	pomysłu…

	Dużymi	krokami	zbliżały	się		ferie	zimowe	2015r.	,	znaczna	część	pracujących		Rodziców	(dzieci	
z	ERM)	nie	miała	czasu	i	pomysłu	na	zorganizowanie	swoim	pociechom	zimowego	odpoczynku.

Dzięki	pomocy		proboszcza	ks.	A.	Magdziarza,	animatorki	ERM	w	formie	wolontariatu	zaspoko-
iły	pragnienia	dzieci	.	Pożytecznie	wykorzystały	wcześniej	zebrane	pieniądze	i	zorganizowały	trzy	dni	
zabaw	i	atrakcji	dla	maluchów.

	Spotkania	odbywały	się	od	poniedziałku	do	środy,	w	godzinach	od	10.00-14.00.	Zajęcia	zostały	tak	zapla-
nowane,	aby	każde	dziecko,	bez	względu	na	wiek,	mogło	spędzić	czas	w	bezpieczny,	miły	i	atrakcyjny	sposób.	
Ferie	 rozpoczęły	się	zabawami	 integracyjnymi	dla	wszystkich	uczestników.	Dużo	 radości	przyniosły	
dzieciom	popularne	zabawy:	ciuciubabka,	lokomotywa,	krzesełka	,	gra	w	kolory	czy	kalambury,	seans	
kinowy,	pieszy	rajd	na	Dziewiczą	Górę	czy	wycieczka	do	Fabryki	Śmiechu	Michałek.

Nie	 zabrakło	 atrakcji	 i	 	 niespodzianek	 :).	Na	koniec	dzieci	 pamiętały	 również,	 aby	 	 udać	 się	do	
kościoła	i	z	całego	serca	podziękować	za	wszystko	Panu	Bogu.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Edyta	Wawrzyniak

Dzień 1 -  Wycieczka do Fabryki Śmiechu Michałek

Dotarliśmy:)!!! Poznaliśmy zasady 
bezpieczeństwa i kulturalnego 
zachowania w miejscu publicznym. 
Zaczęła się zabawa na placu zabaw. 
Był ogromny. …Trampoliny….piłki…
zamek dmuchany…kawiarenka… 
WSZYSTKO!!! 
Nie byliśmy sami, gdyż była także 
grupa przedszkolaków na których 
wszyscy musieliśmy uważać. Po 
pewnym czasie była zbiórka na 
poczęstunek. Poczęstunek to sok i duże 

Półkolonie ERM
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Rekolekcje wielkopostne w Rościnnie

W	dniach	 21	 -	 22	 lutego	 br.	w	 domu	 rekolekcyjnym	
archidiecezji	gnieźnieńskiej	w	Rościnnie	odbyły	 się	 reko-
lekcje	dla	członków	Akcji	Katolickiej	archidiecezji	poznań-
skiej.	Nasz	parafialny	oddział	reprezentowały	4	osoby.	Był	
to	 czas	 poświęcony	 formacji	 katolickiej	 i	 modlitwie,	 ale	
także	czas	przemyśleń,	kontemplacji,	 spotkania	z	Bogiem	
i	ludźmi.

	 Po	 przyjeździe	 nie	 byliśmy	 zachwyceni	 warunkami	
mieszkaniowymi	 w	 tzw.	 hoteliku,	 usytuowanym	 obok	
głównego	 budynku,	 ale	 przecież	 -	 szczególnie	 w	 okresie	
Wielkiego	 Postu	 -	 istnieje	 potrzeba	 pewnych	 wyrzeczeń	
i	tak	to	potraktowaliśmy.	Program	rekolekcji	obejmował	5	katechez,	których	treść	była	zgodna	z	hasłem	
roku	duszpasterskiego:	„Nawracajcie	się	i	wierzcie	w	Ewangelię”.	Konferencje	prowadził	asystent	die-
cezjalny,	ks.	kanonik	Roman	Dworacki.	

Rozważania	dotyczyły	pojednania	z	Bogiem	i	patrzenia	na	krzyż	jako	drogi	do	zbawienia.	Ksiądz	
rekolekcjonista	 zwrócił	 nam	
uwagę	na	szczególne	łaski,	które	
otrzymujemy	 w	 sakramentach	
świętych.	 W	 Eucharystii	 ukryta	
jest	 miłość	 Boga	 do	 człowieka	
i	jest	ona	odtrutką	przeciw	grze-
chowi	 i	 lekarstwem	 dającym	
nieśmiertelność.	 Każdego	 dnia	
uczestniczyliśmy	 we	 Mszy	 św.,	
a	w	 sobotę	w	 drodze	 krzyżowej	
stanowiącej	nasze	przygotowanie	
do	 sakramentu	 pokuty.	 Podczas	
adoracji	 Najświętszego	 Sakra-

mentu	mogliśmy	„wewnętrznie	spojrzeć”	na	nasze	życie	duchowe.	Jaka	jest	odpowiedź	człowieka	na	
zaproszenie	Chrystusa: Pójdź za mną, a	także	na	Jego	stwierdzenie,	że	lekarza	nie	potrzebują	zdrowi,	
ale	chorzy?	Udział	w	rekolekcjach	jest	właśnie	taką	odpowiedzią	na	zaproszenie	Pana	i	czasem	poświę-
conym	Bogu.

	Na	sobotnie	popołudnie	tradycyjnie	składały	się	nieszpory,	a	o	godz.	21	odśpiewany	został	apel	
jasnogórski.	Odbyły	się	także	rozmowy	o	Akcji	Katolickiej,	które	dotyczyły	wpływu	uczestnictwa	w	jej	
działaniach	na	nasze	życie	oraz	sposobów	pozyskiwania	nowych	członków,	bowiem	Akcja	Katolicka	
„się	starzeje”.

Większość	obecnych	stwierdziła,	że	w	procesie	starania	się	o	nowych	członków	najważniejsze	jest	
osobiste	zaproszenie	asystenta	parafialnego,	skierowane	do	
konkretnych	osób.	Wieczorem	w	świetlicy	domu	rekolekcyj-
nego	 śpiewaliśmy	 pieśni	 pielgrzymkowe	 przy	 akompania-
mencie	gitary.	Niedzielę	rozpoczęliśmy	modlitwami	poran-
nymi	-	jutrznią,	a	potem	przed	Mszą	św.	śpiewaliśmy	gorzkie	
żale.	

Opuszczaliśmy	Rościnno	pełni	nadziei,	wiary	i	miłości,	
otwarci	na	Boga	i	ludzi	oraz	przygotowani	duchowo	do	naj-
bardziej	radosnych	świąt	-	Zmartwychwstania	Pańskiego.	

Halina	Bączkowska

O powołaniu - tegoroczne nieszpory dla świata nauki w katedrze poznańskiej

W	 poniedziałek	 23	 lutego	 br.	 po	 niedzieli,	
w	 którą	 Kościół	 powszechny	 obchodzi	 święto	
Katedry	 św.	 Piotra	Apostoła,	 stanowiące	 okazję	
do	 przypomnienia	 doniosłości	 nauczania	 papie-
skiego,	 w	 poznańskiej	 katedrze	 odbyły	 się	 nie-
szpory	dla	świata	nauki.	W	archidiecezji	poznań-
skiej	dzień	ten	bowiem	traktowany	jest	jako	święto	
patronalne	 nauczycieli	 akademickich,	 bo	 -	 jak	
wyjaśnia	 abp	 Gądecki	 -	 chociaż	 nauczanie	 aka-
demickie	nie	wyrasta	bynajmniej	z	mandatu	Pio-
trowego,	to	przecież	i	ono,	jeśli	jest	autentyczne,	
z	pewnością	kieruje	się	podobnym	jak	nauczanie	
papieskie,	dążeniem	do	prawdy,	dobra	i	piękna.

Do	zgromadzonych	licznie	w	katedrze	(choć	
jeśli	 weźmiemy	 pod	 uwagę	 wielotysięczną	 spo-
łeczność	 akademicką	 Poznania	 była	 to	 nieduża	
reprezentacja),	ksiądz	arcybiskup	wygłosił	homi-
lię	 o	 powołaniu.	 Rozpoczął	 ją	 od	 wyjaśnienia	
pochodzenia	 słowa	 „powołanie”,	 które	 w	 Biblii	
Hebrajskiej	 określane	 jest	 słowem	 „qara”	 (tzn.	
„wołać”,	„powoływać”).	W	Biblii	Greckiej	odpo-
wiada	 temu	 czasownik	 „kalein”	 („wołać”),	 co	
przekłada	 się	w	Biblii	Łacińskiej	 na	 rzeczownik	
„vacatio”	(tj.	„wołanie,	akt	wybrania,	wezwanie”).	
Powołanie	przez	Boga	to	przekazanie	człowiekowi	
określonego	zadania,	posłannictwa,	do	wypełnie-
nia	którego	Pan	Bóg	przekazuje	nam	odpowiednie	
środki,	 uzdolnienia	 i	 możliwości.	 Jak	 podkreślił	
arcybiskup,	 człowiek	 ze	 swej	 natury	 jest	 istotą	
religijną.	Wychodząc	od	Boga	i	zdążając	do	Boga,	
życie	człowieka	jest	w	pełni	ludzkie	tylko	wtedy,	
gdy	 w	 sposób	 wolny	 zachowuje	 on	 swoją	 więź	
z	Bogiem	(por.	KKK,	44).	

Dalej	abp	Gądecki	mówił,	iż	powołanie	czło-
wieka	 zakłada	 nie	 tylko	 jego	 rozwój	 osobisty	
i	 postęp	 w	 świętości,	 ale	 także	 określone	 zada-
nia	 społeczne.	 W	 zamyśle	 Bożym	 tak	 mężczy-
zna,	jak	i	kobieta	powołani	są	do	czynienia sobie 
ziemi poddaną	 (Rdz	 1,	 28).	 Stworzeni	 na	 obraz	
Stwórcy,	który	miłuje wszystkie	stworzenia	(zob.	
Mdr	11,	24),	zobowiązani	są	do	szacunku	wzglę-
dem	innych	stworzeń.	Z	tego	wynika	ich	rola	eko-
noma	 i	 zarządcy,	 ich	 odpowiedzialność	 za	 świat	
powierzony	 im	 przez	 Boga	 (por.	 KKK,	 373).	

Metropolita	 poznański	 przypomniał,	 iż	 Kościół	
katolicki	w	 żadnym	wypadku	 nie	 sprzeciwia	 się	
postępowi,	 wręcz	 przeciwnie	 -	 uważa,	 iż nauka 
i technologia są wspaniałym produktem ludzkiej 
twórczości danej przez Boga, otwierającym nie-
zwykłe możliwości, z których wszyscy korzystamy.	
Z	tego	powodu	jako ludzie wierzący w Boga, który 
uznał, że natura przez Niego stworzona jest dobra, 
korzystamy z owoców postępu technicznego 
i gospodarczego, który stał się możliwy dzięki 
inteligencji człowieka	(„Kompendium	Katolickiej	
Nauki	 Społecznej”,	 457).	 Konstytucja	 soborowa	
„Lumen	Gentium”	ujęła	to	w	następujący	sposób:	
zadaniem ludzi świeckich, z tytułu właściwego 
im powołania, jest szukać Królestwa Bożego zaj-
mując się sprawami świeckimi i kierując nimi po 
myśli Bożej. Żyją oni w świecie, to znaczy pośród 
wszystkich razem i poszczególnych spraw i obo-
wiązków świata, i w zwyczajnych warunkach 
życia rodzinnego i społecznego, z których niejako 
utkana jest ich egzystencja. Tam ich Bóg powołuje, 
aby wykonując właściwe sobie zadania, kierowani 
duchem ewangelicznym przyczyniali się do uświę-
cenia świata na kształt zaczynu, od wewnątrz nie-
jako, i w ten sposób przykładem zwłaszcza swego 
życia promieniując wiarą, nadzieją i miłością, 
ukazywali innym Chrystusa. Szczególnym więc ich 
zadaniem jest tak rozświetlać wszystkie sprawy 
doczesne, z którymi ściśle są związani, i tak nimi 
kierować, aby się ustawicznie dokonywały i roz-
wijały po myśli Chrystusa i aby służyły chwale 
Stworzyciela i Odkupiciela	 („Lumen	 Gentium”,	
31;	por.	KKK,	898).	

W	 ogólnym	 zadaniu	 „czynienia	 sobie	 ziemi	
poddaną”	i	„uświęcania”	spraw	doczesnych	mie-
ści	się	szczegółowe	zadanie	społeczne,	jakim	jest	
powołanie	 człowieka	 nauki.	 Poznanie	 naukowe	
może	 dokonywać	 się	 na	 dwóch	 drogach,	 jak	
mawiał	 -	 przywołany	 przez	 arcybiskupa	 Gądec-
kiego	 -	 Franciszek	Bacon.	 Pan	Bóg	 dał	 nam	 do	
dyspozycji	 dwie	 księgi	 do	 studiowania,	 jeśli	 nie	
chcemy	błądzić.	Pierwszą	księgą	jest	Biblia,	która	
objawia	Bożą	wolę.	Drugą	księgą	jest	stworzenie	
objawiające	 Bożą	 moc.	 Jeśli	 dociekanie	 prawd	
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Bożych	 zawartych	 w	 Biblii	 jest	 zadaniem	 teo-
loga,	to	dociekanie	Bożej	prawdy	mieszczącej	się	
w	dziele	stworzenia	jest	zadaniem	naukowca.	Oba	
te	 zadania	 są	 szlachetnymi	 powołaniami,	 które	
powiększają	 naszą	wiedzę	 na	 temat	Bożej	mocy	
i	Jego	majestatu.

Powołanie	 człowieka	 nauki	 wymaga	 szcze-
gólnych	przymiotów	umysłu	i	serca.	Uczony	nie-
wiele	 dokona,	 jeśli	 odkrycie	 osobistego	 powoła-
nia	 nie	 pochodzi	 z	 głębi	 całego	 jego	 jestestwa.	
Oczywiście,	 aby	 doprowadzić	 dzieło	 do	 końca,	
konieczna	 jest	 także	 wytrwałość,	 cierpliwość.	
Trzeba	rozwiązać	tysiące	konkretnych	problemów	
(również	ekonomicznych),	lecz	to	wszystko	na	nic	
się	zda,	jeśli	zabraknie	decydującego	„ognia	idei”.

Przywołując	zdania	wypowiedziane	przez	św.	
Jana	Pawła	II	podczas	Mszy	Świętej	dla	środowisk	
akademickich	w	Rzymie,	arcybiskup	mówił:	Cho-
ciaż współczesny rozwój nauki i techniki jest rze-
czywiście zdumiewający i wydaje się wiele obie-
cywać ludzkiej przyszłości, niekiedy ujawnia też 
swoje ciemne strony, przejawiające się w zatrwa-
żających zniszczeniach i śmierci, jak to zdarzyło 
się w ostatnich czasach. Z tego tytułu należy sza-
nować nieprzekraczalne granice wytyczone przez 
zasady moralne. Kiedy człowiek zatraca poczucie 
swoich ograniczeń i uzurpuje sobie władzę pra-
wodawcy wszechświata, zapomina, że jest na tej 
ziemi „jak trawa i kwiat polny”, których życie jest 
krótkie	(Jan	Paweł	II,	Europa	potrzebuje	nowego	
zaczynu	intelektualnego, Msza św. dla środowisk 
akademickich Rzymu,	11	grudnia	2002).

Metropolita	 poznański	 podkreślił,	 iż	właści-
wym	 zadaniem	 chrześcijańskiego	 pracownika	
naukowego	 jest	 głoszenie	 Ewangelii.	 Nauczy-
ciele	 akademiccy	 różnych	 stopni	 i	 specjalności,	
jako	 członkowie	 ludu	Bożego,	mają	 swój	 udział	
w	 prorockim	 posłannictwie	 Chrystusa,	 w	 Jego	
posłudze	 głoszenia	 prawdy	 Bożej.	 Powinni	 oni	
kierować	 się	 rzetelnym	odniesieniem	do	 prawdy	
w	każdej	dziedzinie,	wychowując	innych	w	praw-
dzie	i	ucząc	ich	dojrzewać	do	miłości	i	sprawiedli-
wości.	Poczucie	odpowiedzialności	za	prawdę	jest	
jednym	z	podstawowych	wymagań	określających	
powołanie	 uczonego	 we	 wspólnocie	 Kościoła	
(por.	„Redemptor	hominis”,	19).	Głoszenie	ewan-
gelicznej	miłości	dokonuje	się	przede	wszystkim	
przez	przykład	życia	zakorzenionego	w	Chrystu-

sie	i	przeżywanego	w	realiach	świeckich	(w	rodzi-
nie,	w	profesjonalnym	zaangażowaniu	w	badania	
naukowe;	 w	 wypełnianiu	 obowiązków	 społecz-
nych,	 ekonomicznych	 czy	 politycznych).	 Społe-
czeństwo	 potrzebuje	 kompetentnych	 profesjona-
listów,	 a	 jednocześnie	 wiarygodnych	 świadków	
Chrystusa,	 co	 jest	 z	 pewnością	 misją	 niełatwą,	
wymagającą	gorącej	modlitwy.	

Pośród	 zadań,	 jakie	 spełnia	 uczony,	 powin-
nością	 najwyższej	 wagi	 jest	 formacja	 studen-
tów.	 Rolą	 uczonego	 -	 nauczyciela	 jest	 przyspo-
sobienie	 studentów	 do	 samodzielnego	 myśle-
nia	 i	 zdobycia	 umiejętności	 wykorzystania	
swego	 potencjału	 umysłowego	 i	 duchowego.		
Arcybiskup	 mówił,	 iż	 dzięki	 wkładowi	 nauczy-
cieli	akademickich	uniwersytet	staje	się	miejscem,	
gdzie	dokonuje	się	„effatha”.	Chrystus	posługując	
się	nimi,	sprawia	cud	otwierania	uszu	i	ust,	dzięki	
czemu	 ludzie	 znów	 umieją	 słuchać	 i	 prawdzi-
wie	 się	 porozumiewać.	 To	 spotkanie	 z	 Chrystu-
sem	w	niczym	nie	zagraża	wolności	poszukiwań	
naukowych,	 nie	 utrudnia	 dialogu	 i	 nie	 umniej-
sza	 szacunku	 dla	 osób,	 ponieważ	 chrześcijań-
ska	 prawda	 ze	 swej	 natury	winna	 być	 głoszona,	
a	 nie	 narzucana,	 a	 jej	 niewzruszoną	 zasadą	 jest	
głębokie	 poszanowanie	 „sanktuarium	 sumienia”	
(„Redemptoris	 missio”,	 39;	 „Redemptor	 homi-
nis”,	12;	„Dignitatis	humanae”,	3).

Abp	 Gądecki	 przestrzegał	 przed	 utylitarną	
wizją	 edukacji,	 czyli	 „produkcją”	 ludzi	 wysoko	
wyspecjalizowanych,	mogących	zaspokoić	zapo-
trzebowanie	 rynku	w	danym	momencie.	Cytując	
słowa	Benedykta	XVI	mówił,	że	gdy	jako	jedyne	
kryterium	 stawia	 się	 użyteczność i bezpośredni 
pragmatyzm, może dojść do dramatycznych strat: 
od nadużywania nauki pozbawionej ograniczeń, 
poza samą sobą, aż do politycznego totalitaryzmu, 
który łatwo się ożywia, kiedy usuwa się jakiekol-
wiek odniesienie wyższe od prostego rachunku 
siły. Wręcz przeciwnie, prawdziwa idea uniwer-
sytetu to właśnie ta, która chroni nas od takiej 
redukcjonistycznej i wypaczonej wizji człowieka	
(Benedykt	XVI,	Spotkanie	z	młodymi	wykładow-
cami	 uniwersyteckimi,	 klasztor	 św.	 Wawrzyńca	
w	Escorialu,	19	sierpnia	2011).

W	końcowej	części	homilii	arcybiskup	przy-
wołał	słowa	św.	Jana	Pawła	II	z	przemówienia	do	
profesorów	 i	 studentów	Katolickiego	 Uniwersy-

tetu	Lubelskiego:	Droga uniwersytetu, droga spo-
łeczeństwa ludzkiego, droga narodu i ludzkości 
to droga do wyzwalania człowieczeństwa, tego 
wielkiego potencjału możliwości ducha ludzkiego, 
umysłu, woli i serca - kształtowanie wielkiego 
człowieczeństwa, dojrzałego człowieczeństwa	
(Częstochowa,	6	czerwca	1979).

Po	zakończonej	modlitwie	wszyscy	zgroma-
dzeni	zostali	zaproszeni	na	spotkanie	przy	herba-
cie.

Przed	nami	kolejny	etap	wypełniania,	ale	też	
dalszego	odkrywania	swojego	powołania.	Wysłu-
chana	w	tym	roku	homilia	skłania	do	refleksji	nad	
tym,	 w	 jakiej	 kondycji	 będzie	 środowisko	 aka-

demickie	 podczas	 kolejnego	 święta	 Katedry	 św.	
Piotra	Apostoła?	I	co	każdy	z	nas	może	zrobić,	by	
sprawy	 doczesne,	 które	 zostały	 nam	powierzone	
i	 z	 którymi	 jesteśmy	 związani, ustawicznie się 
dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa i aby 
służyły chwale Stworzyciela i Odkupiciela (KKK,	
898).

Karolina	Appelt

Ósma Róża Różańcowa

W	Żywym	Różańcu	wspólnota	złożona	z	20	osób	nazywa	się	„Różą”.	Każda	z	osób	do	niej	nale-
żących	odmawia	codziennie	jedną	tajemnicę	różańca	świętego.	W	ten	sposób,	chociaż	każdy	odmawia	
tylko	jedną	modlitwę	„Ojcze	nasz”,	dziesięć	wezwań	„Zdrowaś	Maryjo”	i	 jedno	wezwanie	„Chwała	
Ojcu”,	 ma	 zasługę	 taką	 samą,	 jakby	 odmówił	 cały	 różaniec,	 ponieważ	 wszyscy	 członkowie	 Róży	
w	sumie	rzeczywiście	odmawiają	wszystkie	tajemnice.

W	niedzielę	1	marca	br.	na	comiesięcznym	zebraniu	Wspólnoty	Żywego	Różańca	uczestnikom	
spotkania	podano	radosną	informację.	Oto	powstała	w	naszej	parafii	VIII	Róża	Różańcowa.	Tworzą	ją	
mieszkańcy	Kicina	(15	osób)	i	Janikowa	(5	osób)	Najmłodsza	osoba	uczęszcza	do	klasy	4.	szkoły	pod-
stawowej,	a	jej	siostra	-	do	klasy	6.	Dziewczynki	te	wstąpiły	do	Żywego	Różańca	wraz	ze	swoją	mamą.	
Inni	członkowie	 to	osoby	w	młodym,	średnim	i	starszym	wieku.	Róża	 ta	powstawała	na	przestrzeni	
prawie	roku.	Jej	zelatorką	została	pani	Barbara	Kubacka	z	Janikowa.	

Fakt	powstania	kolejnej	Róży	bardzo	cieszy.	W	ten	sposób	powiększa	się	grono	osób	podejmują-
cych	systematyczną	i	wspólnotową	modlitwę	różańcową.	Dzieciom	w	Fatimie	Matka	Boża	przedstawiła	
się	mówiąc:	Jestem Królową Różańca Świętego.	Mogła	przecież	użyć	swojego	najwspanialszego	tytułu	
i	powiedzieć:	Jestem Bożą Rodzicielką.	Mogła	wybrać	 inny	 tytuł:	Jestem Niepokalanym Poczęciem. 
Przedstawiając	się	 jako	Królowa Różańca Świętego,	uczyniła	 to	dla	podkreślenia	znaczenia	różańca.	
Maryja	prosiła	o	tę	modlitwę	we	wszystkich	sześciu	objawieniach	fatimskich.	Kiedy	zapytano	Hiacyntę	
-jedno	z	trojga	dzieci,	którym	w	Fatimie	ukazała	się	Maryja	-	na	czym	najbardziej	zależało	Matce	Bożej,	
odpowiedziała:	Na codziennym odmawianiu modlitwy różańcowej.	To,	że	wśród	wiernych	następuje	
zrozumienie	wielkości	różańca	i	dojrzewanie	w	wierze,	 jest	powodem	do	radości.	Bez	tego	rozwoju	
duchowego	propozycja	wstąpienia	do	Róży	Różańcowej	nie	zostałaby	przyjęta.	Przynależność	do	Róży	
sprawia,	że	ta	modlitwa	-	choć	odmawiana	indywidualnie	-	w	rzeczywistości	ma	charakter	modlitwy	
wspólnotowej.	Ta	zaś	posiada	zawsze	pierwszeństwo	przed	modlitwą	prywatną.

Dziękujemy	członkom	VIII	Róży	za	przyjęcie	 tego	modlitewnego	wyzwania.	Życzymy	im	gor-
liwości	i	wytrwałości.	Zapraszamy	następnych	parafian,	także	mężczyzn	-	może	uda	się	utworzyć	IX	
Różę.	Byłoby	to	chwalebne,	moglibyśmy	spotęgować	siłę	tej	pięknej	modlitwy,	a	tym	samym	spełniać	
wolę	i	pragnienie	Matki	Bożej.

	 	 	 	 	 	 	 ks.	Andrzej	Magdziarz					
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Spotkanie z Żołnierzem Niezłomnym

W	 niedzielę	 1	 marca	 br.	 spotkaliśmy	 się	
w	salce	parafialnej	przy	kościele	pw.	św.	Józefa	
w	Kicinie	z	kpt.	Franciszkiem	Wawrzyniakiem	
-	„żołnierzem	wyklętym”	urodzonym	w	Kicinie	
w	1926	 roku.	Spotkanie	 to	 zostało	 zorganizo-
wane	w	 ramach	obchodów	Narodowego	Dnia	
Pamięci	„Żołnierzy	Wyklętych”,	najmłodszego	
polskiego	święta	państwowego.	Patronat	hono-
rowy	 tego	 lokalnego	 wydarzenia	 objął	 wójt	
gminy	Czerwonak,	pan	Jacek	Sommerfeld.	

Pan	 kpt.	 Franciszek	 Wawrzyniak	 w	 bar-
dzo	 emocjonalnym	 i	 niezwykle	 interesującym	
wystąpieniu	 przedstawił	 nam	 ważny	 okres	
naszej	historii	z	lat	1939-1952.	Swoją	opowieść	
rozpoczął	od	przybliżenia	nam	życia	codzien-
nego	w	przedwojennym	Kicinie,	 opisał	 początki	 II	wojny	 światowej	w	naszej	 gminie	 oraz	przebieg	
wysiedlenia	do	Generalnej	Guberni.	Po	zamieszkaniu	w	okolicach	Wyszkowa	koło	Warszawy,	pan	Fran-
ciszek	wstąpił	do	Armii	Krajowej,	przeszedł	szkolenie	i	zaprzysiężenie,	brał	udział	w	kilku	akcjach	bojo-
wych,	w	których	stracił	oko.	Po	powrocie	do	Poznania	założył	wraz	z	kolegami	Konspiracyjny	Związek	
Młodzieży	Wielkopolskiej,	organizację	niepodległościową,	której	członkom	„nie	było	obojętne,	jaka	ta	
Polska	będzie...”.	Po	aresztowaniach,	wszyscy	członkowie	KZMW	poddani	zostali	okrutnemu	śledz-
twu.	Dwóch	członków	organizacji	(Zbigniew	Kosmowski	i	Bogdan	Dybizbański)	zostało	zastrzelonych,	
a	ich	grobów	do	dziś	nie	odnaleziono.	Pan	kapitan	po	brutalnych	przesłuchaniach	otrzymał	wyrok	10	
lat	więzienia.	Przebywał	kolejno	w	aresztach	 i	więzieniach:	w	Poznaniu	 -	przy	ul.	Kochanowskiego	
i	Młyńskiej,	we	Wronkach	i	w	Potulicach.	Po	drugim,	bezwzględnym	śledztwie	we	Wronkach	ciężko	
zachorował	(m.in.	na	zapalenie	płuc).	Wrócił	do	domu	w	styczniu	1952	r.	z	zaawansowaną	gruźlicą.

Opowieść	pana	Franciszka	spotkała	się	z	wielkim	zainteresowaniem	słuchaczy.	W	przejmującej	ciszy	
wysłuchało	jej	kilkadziesiąt	osób,	głównie	mieszkańców	naszej	gminy,	choć	nie	zabrakło	także	gości	
z	Poznania,	a	także	z	Lubonia.	Władze	gminy	reprezentowali	wójt	-	pan	Jacek	Sommerfeld	i	I	zastępca	
wójta	-	pani	Ewa	Jedlikowska,	a	Radę	Powiatu	Poznańskiego	-	pan	Marek	Pietrzyński.	Po	wysłuchaniu	
pana	kapitana	padły	pytania	z	sali,	a	całość	zakończyła	się,	jak	to	jest	w	tradycyjnym	zwyczaju	kiciń-

skim,	słodkim	poczęstunkiem,	kawą	i	herbatą.	W	nieco	luźniejszej	już	atmosferze	rozmawiano	z	panem	
Franciszkiem	o	wojnie,	konspiracji	i	obecnej	sytuacji	politycznej.	

Panie	kapitanie,	dziękujemy	za	mądre	słowa	i	świadectwo	wielkiego	patriotyzmu.	Życzymy	Panu	
dużo	zdrowia	i	wielu	lat	życia!	

Dorota	i	Zbigniew	Celka	
Od	redakcji:
W	zbiorach	Adama	Białobłockiego,	o	których	pisze	Witold	Leitgeber,	znajdujemy	kserokopie	grypsów,	jakie	

Zbigniew	Kosmowski	 i	Bogdan	Dybizbański	przesłali	do	 swych	matek	na	krótko	przed	wykonaniem	na	nich	
wyroku	śmierci.	Wśród	nich	znalazł	się	wiersz	B.	Dybizbańskiego:

Matko nie opłakuj syna swego 
On szczęśliwszy dziś od Ciebie 
Spełnił wolę Ojca swego 
Teraz jest spokojny w niebie  
Lecz ty nie płacz droga Matko 
On tam walczył honorowo 
Tak rozkazał jemu Tatko 
Więc zasłonił Polskę sobą. 
Była mi Ojczyzna miła 
więc ją bronił do ostatka 
Choć mi kula pierś przeszyła 
Miła mi Ojczyzna - Matka.

Szkolne rekolekcje wielkopostne
Od	11	do	13	marca	br.,	odpowiadając	na	prośbę	księdza	proboszcza,	w	szkole	podstawowej	w	Kici-

nie	prowadziłyśmy	rekolekcje	wielkopostne.	Zaproszenie	to	było	dla	nas	zaskoczeniem,	ale	przyjęłyśmy	
je	z	otwartością	i	zaangażowaniem.	Dopiero	zaczynamy	naszą	zakonną	drogę	i	większość	z	nas	znała	
rekolekcje	 jedynie	z	pozycji	 rekolektanta.	Głoszenie	 rekolekcji	było	dla	nas	wyzwaniem	i	okazją	do	
zdobycia	nowego	doświadczenia	w	tej	materii.	

Bardzo	ubogacające	było	dla	nas	spotkanie	z	tak	wieloma	dziećmi.	Możliwość	dzielenia	się	z	nimi	
wiarą	i	mówienia	im	o	Jezusie	dawała	nam	dużo	radości.	Mile	zaskakiwały	nas	trafne	odpowiedzi	dzieci	
na	stawiane	im	pytania,	ich	zaangażowanie	w	modlitwę	i	wspólny	śpiew	oraz	pozytywna	energia,	z	jaką	
do	nas	przychodziły.	Od	pań	katechetek	otrzymałyśmy	też	wiele	pedagogicznych	wskazówek,	za	które	
jesteśmy	bardzo	wdzięczne.	

Budujące	było	dla	nas	 także	świadectwo	nauczycieli	 różnych	przedmiotów,	wychowawców	klas,	
którzy	poza	pomocą	w	zachowaniu	dyscypliny,	obdarowywali	nas	wsparciem,	dobrym	słowem,	uśmie-
chem,	a	także	dawali	świadectwo	własnego	chrześcijańskiego	życia.	Było	to	dla	nas	ogromną	pomocą	
i	dodawało	sił	w	tych	pierwszych	krokach	stawianych	przez	nas	w	głoszeniu	rekolekcji.	

Jesteśmy	 pod	wrażeniem	 pięknego	 świadectwa	 i	 postawy	mieszkańców	Kicina.	 Od	 pierwszych	
chwil	 poczułyśmy	 się	 tu	 jak	w	 domu	 -	w	 jednej,	wielkiej	 rodzinie.	 Zostałyśmy	 przyjęte	 z	 ogromną	
otwartością	i	życzliwością,	za	co	bardzo	dziękujemy.	Czas	minął	nam	szybko	i	obowiązki	kazały	nam	
wracać	do	wspólnoty	w	Poznaniu-Pokrzywnie,	ale	w	tak	sympatycznym	miejscu	chciałoby	się	pozostać	
trochę	dłużej.

Mamy	nadzieję,	że	szkolne	rekolekcje	zaowocują	w	sercach	dzieci	bliższym	poznaniem	Pana	Jezusa	
i	chęcią	naśladowania	Go.	Wszystkie	dzieci,	ich	rodziny	oraz	pozostałych	parafian	otaczamy	naszą	ser-
deczną	pamięcią	i	modlitwą.	Jeszcze	raz	DZIĘKUJEMY	za	okazaną	nam	tak	hojnie	życzliwość	i	piękne	
świadectwo	wiary.

W	imieniu	całej	Wspólnoty	Postulatu	Sióstr	Urszulanek	Unii	Rzymskiej	-	
s.	Marzena	Pestkowska,	postulantka	
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Dekanalny dzień skupienia ministrantów dekanatu czerwonackiego

14	marca	2015	roku	od	godziny	10	do	godziny	13.30	miał	miejsce	dekanalny	dzień	skupienia	mini-
strantów	dekanatu	czerwonackiego,	który	odbył	się	ósmy	raz	w	naszym	dekanacie,	z	czego	trzeci	raz	
w	naszej	parafii.	Przybyło	łącznie	36	ministrantów:	z	parafii	Matki	Bożej	Fatimskiej	w	Koziegłowach,	
parafii	w	Bolechowie	oraz	naszej	parafii	w	Kicinie.	Spotkanie	rozpoczęło	się	od	słodkiego	poczęstunku,	
który	został	przygotowany	przez	mamy	ministrantów	z	Kicina	(za	co	bardzo	dziękujemy).	Następnie	po	
godzinie	zaczęliśmy	spotkania	w	dwóch	grupach:

-	ministranci	od	klasy	6.	szkoły	podstawowej	wzwyż,
-	ministranci	do	6.	klasy	szkoły	podstawowej.
W	grupie	starszych	ministrantów	poruszony	został	problem	częstego	braku	reakcji	społeczeństwa	

na	łamanie	prawa	Boskiego,	młodsi	ministranci	mieli	natomiast	wypowiedzieć	się	na	temat	możliwych	
sposobów	zachęcania	chłopców,	którzy	w	przyszłości	mogliby	zostać	ministrantami.

Po	spotkaniach	w	grupach	przeszliśmy	do	kościoła	na	adorację	Najświętszego	Sakramentu,	połą-
czoną	z	okazją	do	spowiedzi.	Następnie	 rozpoczęła	się	Eucharystia,	którą	zakończyliśmy	nasz	dzień	
skupienia.

Moim	zdaniem,	ten	dzień	skupienia	był	bardzo	owocny	pod	względem	ilości	ministrantów,	którzy	
przybyli	do	naszej	parafii,	natomiast	dużo	do	życzenia	pozostawia	fakt,	że	reprezentowane	były	tylko	
dwie	z	sześciu	zaproszonych	parafii.

Albert	Tyborowski

Dzwony z napędem elektrycznym

W	drugiej	połowie	 lutego	br.	dzwony,	które	do	 tej	
pory	poruszane	były	siłą	ludzkich	mięśni,	zyskały	napęd	
elektryczny.	Dotychczas	w	 ruch	wprawiali	 je	 panowie	
przed	 niedzielną	 Mszą	 św.	 o	 godzinie	 12.00.	 Jeszcze	
wcześniej,	 tzn.	 w	 latach	 90.	 -	 a	 więc	 po	 postawieniu	
dzwonnicy	i	zamontowaniu	dzwonów	-	niejednokrotnie	
dzwoniono	 nimi	 na	 anioł	 Pański	 także	w	 dni	 powsze-
dnie.	Jednakże	nie	zawsze	możliwe	było	uruchomienie	
dzwonów	przed	każdą	Mszą	Świętą.	

Napęd,	o	którym	mowa	został	zamontowany	przez	
znaną	w	Wielkopolsce,	 ale	 także	w	całej	Polsce,	firmę	
PRAIS	 -	 przedsiębiorstwo	 z	 wieloletnią	 już	 trady-
cją	 w	 automatyzacji	 dzwonów	 i	 montażu	 konstrukcji	
dzwonowych.	 Oprócz	 wielu	 posiadanych	 certyfikatów	

i	wyróżnień,	firma	 ta	 uzyskała	Dyplom	 J.	Em.	Ks.	Kardynała	 Józefa	Glempa	Prymasa	Polski	 za	 30	
lat	 działalności	 na	 rzecz	 obiektów	 sakralnych.	
Można	zatem	mieć	nadzieję,	że	i	parafia	kicińska	
będzie	mogła	wpisać	 się	 na	 listę	 zadowolonych	
klientów	tejże	firmy.

Na	każdym	z	trzech	dzwonów	zamontowany	
został	silnik	elektryczny,	co	pozwala	na	urucha-
mianie	każdego	z	dzwonów	indywidualnie	i	usta-
wianie	 różnych,	 zależnie	 od	 potrzeb,	 sekwencji	
dzwonienia.	Układ	 sterujący	 dzwonami	 zamon-
towano	 w	 zakrystii,	 gdzie	 w	 programator	 wpi-
sano	 dane	 dotyczące	 dat	 i	 godzin	 uruchamiania	
poszczególnych	dzwonów.	Przy	okazji	tych	prac	
firma	 PRAIS	 dokonała	 również	 renowacji	 serc	
wszystkich	 trzech	 dzwonów.	Niezbędne	 przyłą-
cze	elektryczne	oraz	przeprowadzenie	kabli	elek-
trycznych	z	zakrystii	do	dzwonnicy	zrealizowane	
zostało	dzięki	ofiarnej	pracy	parafian.

Zamontowany	 napęd	 elektryczny	 po	 raz	
pierwszy	uruchomił	dzwony	w	uroczystość	odpu-
stową	ku	czci	św.	Józefa	-	patrona	parafii,	tj.	19	
marca	2015	roku.	Od	tego	dnia	dzwony	będą	biły	pół	godziny	przed	każdą	Mszą	Świętą	oraz	w	południe	
na	 anioł	 Pański,	wzywając	wszystkich	wiernych	 do	modlitwy	 i	 przypominając	 o	 nieustającej	Bożej	
obecności	w	naszym	życiu.

Tomasz	Appelt

Bardzo	 serdecznie	dziękujemy	Panom,	którzy	dotychczas	 ręcznie	uruchamiali	dzwony,	 zarówno	
o	godzinie	12.00,	 jak	i	podczas	różnych	obrzędów	liturgicznych,	z	okazji	świąt	narodowych,	a	 także	
z	innych	uzasadnionych	powodów.	Bóg	zapłać!	

ks.	Andrzej	Magdziarz

Dzwon z kicińskiej dzwonnicy

Części typowego dzwonu: 1. jarzmo, 2. korona, 3. hełm 
(głowa), 4. krawędź górna, 5. płaszcz 6. wieniec, 
7. krawędź dolna (warga), 8. usta, 9. serce dzwonu, 
10. linia paciorka
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Uwaga! Nowe zasady parkowania przy kościele

Na	ostatnim	spotkaniu	Rada	Parafialna	podjęła	decyzję	o	zmianie	zasad	korzystania	z	parkingu	
przed	kościołem.	Mając	na	względzie	usprawnienie	komunikacji	oraz	zapewnienie	jak	największej	licz-
bie	parafian	możliwości	zaparkowania	samochodu,	od	początku	maja	br.	zostają	wprowadzone	imienne	
karty	parkingowe	umożliwiające	wjazd	na	parking	we	wszystkie	niedziele	i	święta.

Karty	będą	wydawane	od	1	kwietnia	w	godzinach	pracy	biura	parafialnego	według	kolejności	zgło-
szenia.	Pierwszeństwo	w	odbiorze	kart	mają	osoby	w	wieku	powyżej	65	lat.

Koszt	wydania	karty	parkingowej	to	100	zł	/rok.	Rada	Parafialna	zapewniła,	że	dochód	z	kart	zosta-
nie	w	całości	przeznaczony	na	kontynuowanie	prac	remontowych.

Zgłoszenia	należy	dokonać	poprzez	wysłanie	maila	z	imieniem	i	nazwiskiem	oraz	adresem	zamiesz-
kania	na	adres:	parafiakicin@wp.pl

redakcja

Kwietniowe wersety
Wiosenne	porządki	-	przeglądanie	szaf,	sortowanie	garderoby,	rzucanie	okiem	w	zakamarki	domu,	

którym	zimową	porą	nie	poświęcamy	zbyt	wiele	uwagi.	W	szufladach	znaleźć	można	niekiedy	zapo-
mniane	skarby	albo	odłożone	na	później	myśli.

W	moich	szufladach	chowają	się	wiersze,	wierszyki	i	wierszydła,	a	wśród	nich	te	ulubione	-	lime-
ryki.	Limeryk?	A	cóż	to	takiego?	–	zapyta	ktoś.	Zaciekawionemu	czytelnikowi	odpowiem	tak:	to	lekki	
(wydaje	się)	wierszyk,	liryczna	miniaturka,	zabawna	anegdota,	krótka	(często	absurdalna)	historyjka.	
Limeryk	zaskakuje	nonsensownym	humorem,	skojarzeniem	i	bogactwem	„narzędzi”	językowych.

Miejscem	narodzin	tego	gatunku	jest	prawdopodobnie	XVIII-wieczna	Irlandia,	skąd	emigrował	
z	 powodzeniem	 do	wiktoriańskiej	Anglii	 i	 przybył	 także	 do	 Polski,	 uprawiany	 przez	 znakomitych	
poetów,	m.in.	Juliana	Tuwima,	Wisławę	Szymborską,	Stanisława	Barańczaka.

Myliłby	się	jednak	ten,	kto	by	sądził,	że	limeryk	w	swojej	lekkości	reprezentuje	takie	niepoważne,	
łatwe	„wierszydełko”,	rządzące	się	swobodnymi	zasadami	lub	wręcz	pozbawione	konkretnych	reguł	
odnoszących	się	do	jego	formy	i	treści.	Pomijając	wiele	szczegółów,	można	wymienić	kilka	charakte-
rystycznych	cech,	jakie	każdy	„szanujący	się”	limeryk	posiadać	powinien:

-	pięć	wersów	z	układem	rymów	aabba;
-	w	pierwszym	wersie	zwykle	występuje	nazwa	geograficzna	i	wprowadza	się	tam	także	bohatera	

tej	krótkiej	opowieści;

-	w	drugim	wersie	zawiązuje	się	akcja	i	często	przedstawiony	zostaje	drugi	bohater;
-	krótsze	wersy	(trzeci	i	czwarty)	to	kulminacja	wątku	dramatycznego;
-	w	ostatnim	wersie	zaś	następuje	zaskakujące,	najlepiej	absurdalne	(ale	niekoniecznie)	rozwiązanie.
Po	takim	-	nieco	technicznym	-wstępie,	tych	czytelników,	których	on	nie	znudził,	ani	nie	zniechę-

cił,	zapraszam	do	lektury	kilku	wiosennych	wierszyków	-	limeryków,	jakie	napisałam,	odwołując	się	do	
lokalnych	„klimatów”	i	ukochanej	przeze	mnie	przyrody	(zarówno	flory,	jak	i	fauny),	mając	w	zamiarze	
wywołanie	u	Państwa	choćby	cienia	uśmiechu,	tak	pasującego	do	aury	kwietniowej.

MAZUR	PUSZYSTYCH	OGONKÓW
Stary	zając	z	okolic	Kicina
uczył	syna	jak	hołubce	wycinać
Pomykali	łąkami
przytupując	skokami
Aż	zazdrosnym	świerszczykom	zrzedła	mina.

SKRZYDLATA	MIŁOŚĆ
Dzięcioł	Henryk,	mieszkaniec	Zielonki
wczesnym	rankiem	by	nie	budzić	małżonki
w	swe	pazurki	wziął	dłutko
i	w	sosence	cichutko
wyciął	serce,	zakochany	po	ogonki.

PYTANIE	FILOZOFICZNE
Sowa	Zofia	na	strychu	w	Janikowie
podrapała	się	pazurkiem	po	głowie:
Czy	to	klechdy	ludowe,
czy	wywody	naukowe
przypisują	całą	mądrość	mnie,	sowie?

ZAWIEDZIONY	KUCHARZ
Krecik	Boleś	z	cichej	wioski	Kliny
chciał	borsuka	zaprosić	na	bliny
Ale	borsuk,	niestety,
przeszedł	biedak	na	dietę
Obce	mu	są	i	mięsa,	i	wędliny.

ZGUBNE	SKUTKI…
Żabka	Hania	ze	stawku	w	Kicinie
zamiast	w	wodzie,	kąpała	się	w	winie
Inne	żaby	wprost	mdlały
gdy	swą	siostrę	ujrzały
brawurowo	tańczącą	na	linie.

Bogumiła	Szymańska
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Intencje mszalne – kwiecień 2015
01.04.	 Wielka Środa
18.00	 †	Janina	Mocna

02.04.	 Wielki Czwartek
19.00		 w	intencji	kapłanów

05.04. Niedziela Zmartwychwstania 
21.00	 WIGILIA PASCHALNA 
	 za	parafian
		7.00	 †	Maria	Błażejewska	
10.00		 za	żywych	i	zmarłych	członków	Wspólnoty			
	 Żywego	Różańca
12.00		 w	40	r.	ślubu	–	dziękczynna	za		 	 	
	 otrzymane	łaski	i	z	prośbą	o	dalsze	Boże		 	
	 błogosławieństwo
18.00		 †	Adam	Knypiński

06.04.	 Poniedziałek Wielkanocny
		8.00	 †	Wojciech	Świątek
10.00		 †	Helena	Polcyn
12.00		 †	Sebastian	Wawrzyniak
14.00	 Msza	św.	chrzcielna
18.00		 †	Mieczysława	Schönborn-Tomaszewska

07.04.  Wtorek Wielkanocny
		8.00		 w	intencji	Ojczyzny,	Radia	Maryja	i	naszej		 	
	 parafii

08.04.		 Środa Wielkanocna
18.00	 †	Helena	Polcyn

09.04. Czwartek Wielkanocny
18.00	 Msza	św.	zbiorowa
	 1)	†	Waldemar	Mikołajczak
	 2)	†	Zbigniew	Nowakowski

10.04.	 Piątek Wielkanocny
18.00		 †	Tadeusz	Dolata

11.04. Sobota Wielkanocna
18.00		 †	Sebastian	Wawrzyniak

12.04. Niedziela Miłosierdzia Bożego
		8.00	 †	Alojzy	Wawrzyniak	–	w	3	r.	śmierci
10.00		 †	Grzegorz	Mocny
12.00		 †	Helena	Polcyn
18.00		 z	prośbą	o	światło	Ducha	Świętego	dla		 	
	 zdających	egzaminy	–	dla	Marysi	i	Wojtka

13.04. 
18.00		 dziękczynna	–	w	18	r.	urodzin	Katarzyny	oraz	
	 z	prośbą	o	dalsze	Boże	błogosławieństwo

14.04.	
		8.00	 dziękczynna	–	w	75	r.	urodzin
18.00		 †	Cecylia	–	w	40	r.	śmierci	oraz	za	zmarłych	
	 			z	rodzin	Prętkich	i	Ziomków

15.04. 
18.00		 †	ks.	kan.	Zbigniew	Pawlak	–	w	5	r.	śmierci

16.04.	
18.00	 †	Sebastian	Wawrzyniak

17.04.	
18.00		 1)	†	Janina	i	Tadeusz	Soińscy
	 2)	†	Zbigniew	Nowakowski	–	od	Stowarzyszenia		
								 								„Len”
18.04.	 	
16.30		 Msza	św.	ślubna
18.00		 †	Zofia,	Tomasz,	Andrzej,	Ryszard,	zmarli	
	 			z	rodzin	Banachów	i	Borowców

19.04. Niedziela Biblijna
		8.00	 zmarli	z	rodzin	Knypińskich	i	Marcinkowskich
10.00		 †	Grzegorz	Mocny
12.00		 †	Ryszard	Pawlak
18.00		 †	Jan,	Józef,	Maria	Krugiołka,	Franciszek,		 									
	 			Władysława,	Henryk,	Leokadia	Gajewska

20.04.	
18.00		 1)	†	Janina	Czaplicka	–	w	5	r.	śmierci
	 2)	†	Zygmunt	Czubaj	

21.04.	
		8.00	 †	Marek	–	z	okazji	urodzin

22.04. 
18.00		 †	Janina	Mocna	–	od	mieszkańców	Klin	

23.04.		 uroczystość św. Wojciecha, patrona Polski
18.00	 †	Karol	Proskura	–	w	r.	śmierci

24.04. 
18.00	 †	Grzegorz	Mocny

25.04.	
18.00		 †	Stanisława	i	Aleksy	Mandziak,	zmarli	z	rodziny

26.04. Niedziela Dobrego Pasterza
		8.00	 dziękczynna	–	w	45	r.	ślubu	z	podziękowaniem	
	 za	otrzymane	łaski	i	z	prośbą	o	Boże		 	
	 błogosławieństwo	dla	całej	rodziny
10.00		 w	intencji	powołań	do	kapłaństwa	
	 i	życia	konsekrowanego
12.00		 o	Boże	błogosławieństwo	dla	Wojtka	–	z	okazji		
	 imienin
18.00		 †	Grzegorz	Mocny

27.04. 
18.00		 †	Tadeusz	Dolata

28.04. 
		8.00		 †	Zygmunt	Czubaj	–	od	mieszkańców	Janikowa

29.04.
18.00		 w	intencji	kapłanów	–	więźniów	obozów		 	
	 koncentracyjnych

30.04. 
18.00	 1)	†	Grzegorz	Mocny	–	od	mieszkańców	Klin
	 2)	†	Zbigniew	Baranowski	–	w	4	r.	śmierci

oprac.	RS
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01.04.	 Wielka	Środa	
	 20.00	–	wyjście	z	kościoła	do	krzyża		 	
	 papieskiego,	znajdującego	się	u	podnóża		
	 Dziewiczej	Góry	i	upamiętniającego		 	
	 pontyfikat	Jana	Pawła	II
02.04.	 Wielki	Czwartek	
	 10	r.	śmierci	św.	Jana	Pawła	II	
	 17.00	–	odwiedziny	chorych	przez		 	
	 Nadzwyczajnego	Szafarza	Komunii	św.	
	 ROZPOCZĘCIE TRIDUUM    
 PASCHALNEGO
	 19.00 – MSZA ŚW. WIECZERZY   
 PAŃSKIEJ. Po	Eucharystii	całonocna		 	
	 adoracja	Pana	Jezusa.	
03.04.	 WIELKI PIĄTEK
	 		7.00	–	jutrznia
	 	 	po	jutrzni	ciąg	dalszy	adoracji	–	
	 	 	do	11.00
	 15.00	–	droga	krzyżowa	ulicami	Kicina
	 19.00	–	liturgia	ku	czci	Męki	Pańskiej
04.04.	 WIELKA SOBOTA
	 		7.00	–	jutrznia
	 Całodzienna	adoracja	Pana	Jezusa	–	
	 do	18.00.
	 Święcenie	potraw	na	stół	wielkanocny:
	 10.00	–	Kicin	(przy	kościele)	
	 11.00	–	Kliny	(przy	krzyżu	na		 	 	
		 dawniejszym	cmentarzu)	
	 12.00	–	Janikowo	(przy	krzyżu)
	 13.00	–	Kicin	(przy	kościele)
	 14.00	–	Kicin	(przy	kościele)
 21.00 – WIGILIA PASCHALNA
05.04.	 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 
	 Msze	św.:	7.00,	10.00,	12.00,	18.00	
	 KONIEC TRIDUUM PASCHALNEGO
06.04.	 Poniedziałek Wielkanocny 
	 Msze	św.	według	porządku	niedzielnego
07.04.		Wtorek	Wielkanocny 
 19.00	–	katecheza	dla	rodziców	dzieci		 	
	 przygotowujących	się	do	
	 Wczesnej	Komunii	św.	
08.04.	 Środa Wielkanocna	
	 5.00	–	wyjazd	parafialnej	autokarowej		 	
	 pielgrzymki	do	Fatimy	i	innych		
	 sanktuariów	Europy	
	 18.30	–	zebranie	Akcji	Katolickiej
09.04.		 Czwartek Wielkanocny 	
	 adoracja	Najśw.	Sakramentu		
	 w	godz.	17.00-18.00	i	po	Mszy	św.	–	do	20.00
	 17.15	–	katecheza	parafialna	dla	dzieci	
	 z	klas	I

11.04.	 (sobota)	19.00	–	koncert	w	ramach	
	 XV	Festiwalu	Muzyki	Pasyjnej	
	 i	Paschalnej
12.04.	 Niedziela	Miłosierdzia	Bożego
	 rozpoczęcie	71.	Tygodnia	Miłosierdzia

zebranie	członków	Wspólnoty	Żywego		 	
	 Różańca	po	Mszy	św.	o	godz.	8.00
	 15.00	–	godzina	miłosierdzia
	 po	Mszach	św.	czynna	biblioteka		 	
	 parafialna
15.04.	 (środa)	5	r.	śmierci	ks.	kan.	Zbigniewa		 	
	 Pawlaka,	w	którego	intencji	będzie		 	
	 sprawowana	Msza	św.	o	18.00
16.04.	 (czwartek)	17.00	–	katecheza	parafialna		dla		
	 dzieci	z	klas	IV
19.04.	 Niedziela	Biblijna,	początek	VII		 	
	 Ogólnopolskiego	Tygodnia	Biblijnego
	 17.00	–	nabożeństwo	biblijne
	 w	tygodniu	czytanie	Pisma	Świętego	

po	Mszach	św.,	we	wtorek	o	19.00
23.04.	 (czwartek)	uroczystość	św.	Wojciecha,		 	
	 głównego	patrona	Polski	
	 17.00	–	katecheza	parafialna	
	 dla	dzieci	z	klas	V
24.04.	 (piątek)	18.00	–	Eucharystia	ze		 szczególnym		
	 udziałem	osób,	które	podjęły	duchową
		 adopcję	dziecka	poczętego	zagrożonego			
	 zagładą
25.04.	 (sobota)	święto	św.	Marka,	ewangelisty
26.04.	 Niedziela	Dobrego	Pasterza

Światowy	Dzień	Modlitw	
	 o	Powołania
29.04.	 (środa)	święto	św.	Katarzyny	ze	Sieny,		 	
	 patronki	Europy;
	 Dzień	Męczeństwa	Duchowieństwa		 	
	 Polskiego;
	 powrót	parafialnej	autokarowej	pielgrzymki	z		
	 Fatimy	

ks.	Andrzej	Magdziarz
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Obiektywnie
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1-2. Przygotowania do Misterium 
Męki Pańskiej w Kicinie,
3-4. Półkolonie Eucharystycznego 
Ruchu Młodych,
5-7. Rekolekcje kerygmatyczne.
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