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Wstęp

Z życia Kościoła

Litania loretańska

Słowo księdza proboszcza

Trzymany przez Państwa egzemplarz „Naszego Patrona” to numer majowy. Ten okres wyróżnia
się szczególnym pięknem przyrody i prezentuje swoistą eksplozję życia. W naszej pobożności maj
poświęcony jest Matce Najświętszej. O Niej mówi stara pieśni śpiewana po łacinie - „Tota Pulchra es
Maria” („Cała piękna jesteś Maryjo”). We wszystkich maryjnych objawieniach, zatwierdzonych przez
Kościół, wizjonerzy nazywali Maryję Piękną Panią.
Jej niezwykła piękność od wieków fascynuje ludzi. Podobnie jest i z pięknem Pana Jezusa. Gdy
artysta namalował obraz Jezusa Miłosiernego, siostra Faustyna Kowalska po obejrzeniu dzieła wręcz się
rozpłakała. Powiedziała, że postać Pana Jezusa na obrazie zdecydowanie nie przypomina prawdziwego
Chrystusa, którego widziała. Dopiero Jezus musiał uspokoić siostrę Faustynę, aby się z tym pogodziła.
Piękno nieodłącznie towarzyszy naszej wierze. Piękny jest Bóg, piękna jest Maryja, piękne są łaska
Boża, słowo Boże, sakramenty i człowiek, w którym mieszka Trójca Święta.
Lektura majowego numeru „Naszego Patrona” wprowadza nas w świat piękna. Artykuł o Litanii
loretańskiej ukazuje, jakimi wezwaniami zwracamy się do Maryi, chcąc wysławiać Jej dobroć, mądrość,
piękno. Kościół na przestrzeni swego istnienia poszukiwał takich słów, które wyrażałyby zachwyt nad
Marią i stawiał Ją zarazem za wzór „nowego człowieka”. O tym, w jaki sposób Matka Najświętsza może
być wzorem do naśladowania, przeczytamy w artykule „Maryja przykładem wiary dla polskich matek”.
Wpatrując się w Niepokalanie Poczętą można dostrzec w Niej człowieka wolnego od grzechu,
egoizmu, zapatrzenia w siebie. Ludzie wiary ewangelicznej są miłośnikami życia, jego obrońcami.
Toteż podejmują inicjatywy w służbie walki o życie. O niektórych z nich mowa w tymże numerze
„Naszego Patrona” („Inicjatywa ustawodawcza <Stop aborcji>”). To zadziwiające, jak osoby zbliżające
się do Pana Boga stają się wrażliwe na piękno, ale też jak bardzo razi je grzech. Fascynuje je piękno, bo
doświadczają, jak wspaniały jest Bóg. Brzydzą się grzechu, bo dostrzegają jego bezsens i gorycz, jaką
po sobie pozostawia. Warto także w tym kontekście jeszcze raz powrócić do naszych wielkopostnych
rekolekcji parafialnych. Przez 4 dni mogliśmy w nich słuchać o pięknie Boga. O owocach rekolekcji
traktują dwa artykuły tematycznie z nimi związane.
Na koniec wspomnę jeszcze o dwóch kwestiach - najpierw o kontynuowanej w naszej parafii i
nieustannie rozwijającej się, duchowej adopcji dziecka poczętego zagrożonego zagładą. W tym roku
podjęły ją także nowe osoby. I ostatnia kwestia dotyczy tematyki „kina duchowego” w Kicinie. W naszej
parafii odbędzie się prezentacja filmu o wspaniałym człowieku - śp. Wandzie Błeńskiej, której prawe
życie jest chlubą dla naszej Ojczyzny. Zachęcam także do lektury artykułu, zapraszającego do wzięcia
udziału w spektaklu filmowym i spotkaniu z twórczynią tego obrazu.
Niech zapoznawanie się z treścią niniejszego numeru „Naszego Patrona” ubogaci nasze myśli i
pragnienia. Niech jeszcze bardziej ukierunkuje nas na Tego, od którego pochodzi wszelkie dobro i
piękno na niebie i na ziemi.
ks. Andrzej Magdziarz
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Maj to miesiąc, w czasie którego szczegól- 3 maja, do Litanii dołączono w 1923 roku wezwanie często w polskich kościołach i kapliczkach nie Królowo Polskiej Korony, przekształcone po
rozbrzmiewa Litania loretańska
drugiej wojnie światowej
do Najświętszej Maryi Panny.
na Królowo Polski. ObecLitania ta znana już była od śrenie, po dołączeniu wezwania
dniowiecza. Jej autorzy wzoroKrólowo rodzin, tytułów jest
wali się na pochodzącej z końca
w sumie 51, a w polskiej werVI wieku Litanii do Wszystkich
sji, wraz z tytułem Królowo
Świętych. Zasada kompozycji
Polski, mamy 52 wezwania.
litanii maryjnych jest prosta.
    W Litanii loretańskiej
Tworzono je dodając do siebie
możemy wyróżnić kilka
kolejne tytuły - wezwania odnozasadniczych wątków. Litaszące się do Matki Bożej. Mimo,
nia zaczyna się od wezwań:
że w historii powstało wiele litaKyrie Eleison, Chryste Elenii maryjnych, to powszechnie
ison oraz inwokacji do Osób
i na stałe przyjęła się ta, którą
Trójcy czyli samego Boga.
odmawiano we włoskim sankTen wstęp nadaje naszej
tuarium maryjnym w Loreto.
modlitwie właściwy kieruStąd pochodzi nazwa „Litania
nek. Przypomina nam, że
loretańska”, zatwierdzona ofiostatecznie modlimy się
cjalnie przez papieża Sykstusa V
zawsze do Boga i Jego prow 1587 roku.
simy o zmiłowanie. Maryja
Zawarte w niej tytuły
i święci mają swój udział
wezwań ukazują Maryję obecną
w misji jednania świata
w historii zbawienia i w więkz Bogiem. Modlitwa do Maryi
szości wywodzą się ze Stai świętych to w gruncie rzerego Testamentu. Początkowo
czy prośba o ich wstawienwezwań było więcej niż w dzinictwo, dlatego powtarzamy
siejszej wersji Litanii loretańzwrot: módl się za nami.
skiej. Święta Kongregacja ds.
Pierwszy wątek, zaczyObrzędów* zakazała dokonynający się od wezwania
wania w tekście samowolnych
Święta Maryjo, skupia się
zmian. Te, które przywoływokół dwóch podstawowych
wano musiały (i muszą) posiaprawd - dogmatów maryjdać aprobatę Kościoła. Kiedyś
nych: macierzyństwa i dziew litanii było więcej tytułów,
wictwa. Drugi wątek Litanii
m.in.: Mistrzyni pokory, Matko
loretańskiej, wprowadzony
miłosierdzia, czy Bramo odkupoprzez wezwanie Zwierciapienia.
Później
pojawiały
dło sprawiedliwości, a zakońsię inne wezwania: Królowo
czony zawołaniem WspoRóżańca Świętego (1675 r.),
możenie wiernych, pokazuje
Królowo bez zmazy pierworodpiękno i doskonałość Matki
nej poczęta (1846 r.), Matko
Jezusa. Trzeci, końcowy
dobrej rady (1903 r.), Królowo
wątek litanii, zaczynający
pokoju (1917 r.), Królowo Wniesię od tytułu Królowo Aniobowzięta (1950 r.), Matko Kościoła (1980 r.), Kró- łów, można nazwać ostatecznym. Przyzywamy
lowo rodzin (1995 r.). Po zatwierdzeniu liturgicznej tu Matkę Jezusa jako Królową wszystkich zbauroczystości NMP Królowej Polski, obchodzonej wionych, a także tych, którzy jeszcze zmagają się
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z ziemskimi słabościami. Będąc Królową Aniołów
Uzdrowienie chorych, Ucieczko grzesznych,
i Wszystkich Świętych, Maryja jest także Kró- Pocieszycielko strapionych, Wspomożenie wierlową naszych rodzin i Królową pokoju oraz naszej nych Przyczyno naszej radości ukazują Maryję
ziemskiej Ojczyzny - Polski.
jako tę, która wyprasza nam u Boga szczególne
Niektóre z wezwań brzmią bardzo orygi- łaski i wspomaga nas swoją modlitwą w rożnych
nalnie. Wiele z tych tytułów ma - jak wcześniej okolicznościach życia.
wspomniano - korzenie biblijne, a ich interpretację
Ostatnia grupa tytułów odnosi się do królewprzekazaną w przystępny sposób można znaleźć na skiej godności Maryi. Królewskość Maryi oznalicznych portalach internetowych zajmujących się cza Jej wyjątkowy udział w królowaniu Chrypowyższą tematyką (np. przymierzezmaryja.pl):
stusa. Królowanie oznacza służbę niosącą innym
Zwierciadło sprawiedliwości - w Starym Testa- wyzwolenie, radość, przebaczenie. Maryja jest
mencie sprawiedliwość to zachowywanie Prawa ponad aniołami, patriarchami, prorokami, apoBożego, synonim świętości. Maryja jest odbiciem stołami, męczennikami, wyznawcami, dziewisprawiedliwości samego Boga.
cami i wszystkimi świętymi, ponieważ wyprzedza
Stolico mądrości - Stary Testament zawiera wszystkich w miłości, w pokornej służbie Bogu
całą teologię mądrości, która jest
cechą samego Boga, ale człowiek może mieć w niej udział.
W Maryi zamieszkał Jezus wcielona mądrość Boga. Patrząc
na Nią uczymy się Bożej mądrości.
Przybytku Ducha Świętego
- Maryja jest duchowym naczyniem, napełnionym chwałą Boga.
Przybytku sławny pobożności - Maryja promieniuje osobistą
pobożnością.
Różo Duchowna - Maryja
jako kwiat, symbol piękna.
Wieżo Dawidowa - to W kaplicy kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w
wezwanie przypomina o żydow- Piotrkowicach
skim pochodzeniu Maryi.
Wieżo z kości słoniowej - określenie to nawią- i ludziom. Wierzymy, że Maryja - Matka i Krózuje do Pieśni nad Pieśniami. Kość słoniowa to
lowa - wstawia się nieustannie za nami u swojego
bardzo szlachetny materiał, a wieża kojarzy się
Syna, a Jej modlitwa ma rzeczywiście królewską
z siłą i obroną.
moc. Wyprasza pokój, chroni rodziny. Wyjątkowe
Domie złoty - to wezwanie kojarzy się ze
miejsce w pobożności maryjnej zajmuje różaskromnym, ale najcenniejszym domem w Nazare- niec, stąd tytuł Królowej różańca świętego. A my,
cie, domem Świętej Rodziny.
Polacy, czcimy Ją jako patronkę naszej Ojczyzny.
Arko przymierza - to kolejna aluzja biblijna.
Omawiając temat Litanii loretańskiej warto
Arka przymierza była specjalnie wykonaną skrzy- przywołać pewną historię związaną z krzyżownią, w której Izraelici przechowywali tablice cami. Otóż, przywieźli oni do Europy mały domek
z przykazaniami. Maryja była nową „arką” bo (dokładniej - fragmenty muru), w którym ongiś
nosiła w sobie Jezusa, który zawarł z ludzkością mieszkali w Ziemi Świętej Matka Boża i Pan
Nowe Przymierze.
Jezus. Początkowo znaleziono dla niego miejsce
Bramo niebieska - ten tytuł kieruje nas na terenach dzisiejszej Chorwacji, później przew stronę nieba, dokąd Matka Najświętsza została niesiono go do Włoch, w okolice Ankony i postawzięta z duszą i ciałem.
wiono w lesie laurowym, stąd późniejsza nazwa

tego miejsca - Loreto. W postawionym domku
umieszczono ołtarz, a w nim figurę Matki Bożej
z Dzieciątkiem Jezus.*
Ciekawostką może być fakt, że miejscowość
Loretto (uwaga: występuje tu podwójna literka „t”)
ma również Polska. To wieś położona w gminie
Wyszków, nad rzeką Liwiec, ok. 60 kilometrów od
Warszawy. Początki polskiego sanktuarium maryjnego w Loretto sięgają 1928 roku. Kiedyś był to
duży majątek ziemski nazywany „Zenówką”.
W 1929 roku zmieniono urzędową nazwę miejscowości na Loretto, nawiązując w ten sposób bezpośrednio do Sanktuarium Świętego Domku Matki
Bożej w Loreto we Włoszech. Z uwagi na wzrastającą liczbę wiernych przychodzących na nabożeństwa, zaczęto myśleć o wybudowaniu dużej
kaplicy poświęconej Matce Bożej Loretańskiej.
Pierwsza Msza Święta została odprawiona w 1960
roku. Prace nad wykończeniem kaplicy trwały
przez wiele lat. W 1971 roku wykonano elewację zewnętrzną, umieszczając na frontonie grafikę
przedstawiającą Matkę Bożą Loretańską z napisem: „Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i Matce
Bożej Loretańskiej 1971”.Początkowo kaplica
była pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej,
a od momentu sprowadzenia z Włoch kopii figury
Matki Bożej Loretańskiej, czyli od 1981 roku, jest
pod wezwaniem Matki Bożej Loretańskiej.
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Inną osobliwość stanowią tzw. domki loretańskie. To małe budowle wznoszone we wnętrzu
(!) kościołów i kaplic lub w ich bliskości na wzór
„Świętego domu” w Loreto. W Polsce domki loretańskie znajdują się m.in. w Gołębiu (z 1640 roku)
oraz w kaplicy przy kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Piotrkowicach, którego
to historię i piękno mogli naocznie poznać pielgrzymi z naszej parafii, nawiedzając to miejsce
jesienią 2009 roku.
Bardzo ciekawą i pogłębioną interpretację licznych
wezwań z Litanii loretańskiej znaleźć można na stronie
pierzchalski.ecclesia.org.pl-SAC oraz parafia-zaborow.
pl. Gorąco zachęcam czytelników, aby samodzielnie
spróbowali wyjaśnić znaczenie zawołań: Naczynie
duchowne, Naczynie osobliwe nabożeństwa, Naczynie
poważne, które udało się znaleźć w Litanii loretańskiej
w starym modlitewniku z 1928 r., pt.: „Nasze modlitwy
- książka do nabożeństwa dla chłopców i dziewcząt”
wydana przez ks. Mieczysława Bielewskiego.
gzal
* Święta Kongregacja do spraw Świętych Obrzędów, (łac. Congregatio pro Sacris Ritibus,1588 r.) papież Paweł VI podzielił ją później na Kongregację
dla Spraw Kultu Bożego i Kongregację dla Spraw
Kanonizacyjnych.

Maryja przykładem wiary dla polskich matek
Modlitwa matek do Matki
Maryjo, Matko Najświętsza, Bolesna Królowo Polski.
W ziemskiej pielgrzymce wiary szłaś drogą Bożego dziecięctwa,
wiernie trwając przy swoim Synu przez mękę, Jego śmierć, po zmartwychwstanie.
Pomóż polskiej matce kroczyć Twoimi śladami,
ucząc wielkiej macierzyńskiej miłości.
Uproś pragnienie wzrastania w wierze,
codziennie bezgranicznego zaufania Bogu.
Pomóż zachować postawę dziecka, szczególnie wtedy,
gdy wola Boża będzie trudna i niezrozumiała.
Przez Twe Matczyne serce zawierzamy Bogu nasze macierzyństwo i nasze rodziny.
Magdalena Orczyńska

Maj - zapewne najpiękniejszy miesiąc w roku,
mając na uwadze osobliwości przyrody, piękno jej
barw i niezliczone gatunki kwitnących kwiatów,
krzewów i traw, śpiewy ptaków… Świat obudził
się do życia, a nieśmiałe przedwiośnie ustępuje
miejsca wiośnie w całym jej rozkwicie i bogac-

twie. Maj dla nas wierzących to miesiąc maryjny
- oddajemy radosną cześć i wdzięczność naszej
Niebieskiej Mamie, uczestnicząc w nabożeństwach majowych. Kalendarz liturgiczny przewiduje w tym miesiącu liczne święta obchodzone
ku czci Matki Bożej: 3 maja - NMP Królowej
5
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Polski, głównej Patronki Polski; 7 maja - NMP
Matki Łaski Bożej, 13 maja - NMP Fatimskiej, 24
maja - NMP Wspomożycielki Wiernych, 31 maja Nawiedzenie NMP. Ponieważ 26 maja świętujemy
Dzień Matki, pragnę - drogi Czytelniku - podjąć rozważania dotyczące Maryi jako przykładu
wiary dla matek, zarówno tych biologicznych, jak
i duchowych - czyli dla każdej kobiety.
Ojciec Święty w encyklice „O Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego
Kościoła” pisał: Kościół wzmocniony obecnością
Chrystusa, pielgrzymuje w czasie do końca wieków, idąc na spotkanie Pana, który przychodzi,
ale na tej drodze - pragnę to wyraźnie podkreślić
- kroczy śladami wędrówki odbytej przez Maryję
Dziewicę, która szła naprzód w pielgrzymce wiary.
Św. Elżbieta pozdrowiła Maryję słowami: Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się
słowa powiedziane Ci od Pana (Łk 1, 45). Teksty
te przedstawiają zasadniczą prawdę o Maryi. Przez
fakt zawierzenia stała się rzeczywiście obecna
w życiu, męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa - Syna Bożego. Nieustannie przeżywała
wydarzenia przekraczające ludzkie możliwości ich
zrozumienia, a jednak zawsze była uległa Bogu.
W czasie Zwiastowania stanęła w obliczu wiadomości, że ma zostać matką Bożego Syna. Do końca
tego nie rozumiejąc, zawierzyła Bogu i od tamtej pory całe Jej życie było konsekwencją wypowiedzianego wówczas fiat. Przyjęła z otwartym
sercem Boży plan. Oczekiwała z niezachwianą
ufnością i nadzieją na wydarzenia, które w ludzkim rozumieniu były nieprawdopodobne. Taką
postawę zachowała wobec stawianych przez Pana
Boga kolejnych prób i doświadczeń. Maryja stała
się matką Syna Bożego, który zstąpił na ziemię,
aby zbawić ludzkość.
O prawdziwej wielkości Maryi dowiadujemy
się z ust samego Zbawiciela, gdy spotykając Go,
kobieta z tłumu zawołała: Błogosławione łono,
które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Pan Jezus
odpowiedział: Owszem, ale przecież błogosławieni
są i ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują
je (Łk 11, 27-28). Tym samym Jezus podkreślił
istotę duchowego kontaktu Maryi z Bogiem. Słuchajmy słowa Bożego i wypełniajmy je, a i do
nas - jak do Maryi - odnosić się będą słowa Pana
Jezusa: Kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem,
siostrą i matką (Mk 3,35). W czasie publicznej
działalności Pana Jezusa, Jego matka pozostawała
6
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w ukryciu. Bóg często powołuje nas do naśladowania ukrytego życia Maryi. Jest to droga wielu
kobiet, które wezwane do zjednoczenia z Maryją,
powinny uczyć się od Niej mądrego macierzyństwa, przyjmować postawę służebną, z radością
odstępując pierwsze miejsce innym. Na wzór
Maryi winny każdego dnia uczyć się cichej, lecz
bardzo potrzebnej służby Bogu i ludziom. Droga
do wielkości wiary, do głębokiego zjednoczenia
z Bogiem, niech prowadzi wszystkie matki śladami Maryi - Jej cichego, pokornego i ukrytego
życia.

posłuszeństwem w wierze wobec niezbadanych W swoim rozwoju duchowym stawaj się dziecwyroków Boga. Wypełniając swoje powołanie do kiem, odkrywając swoje słabości, niewystarczalność… Stań w prawdzie
macierzyństwa, Maryja
o sobie i otwórz swoje serce,
już od momentu Wcielepomimo (być może) wielu
nia oddała się całkowicie
przeżytych już lat, mimo
do dyspozycji Syna, a Jej
siwych włosów, zwracaj się
codzienność była służbą
nieustannie do naszej Niei życiem dla Niego. Gdy
bieskiej Matki. Ona z woli
stajemy w obliczu cierswego jedynego Syna kocha
pienia i krzyża, naślanas tak mocno, jak kochała
dujmy wtedy Maryję
Jezusa. Teraz na mocy testaw Jej dziecięcej ufnomentu z krzyża, Jej nowym
ści. Zaakceptujmy to, że
posłannictwem jest maciestosując jedynie ludzką
rzyństwo duchowe wobec
logikę, nigdy nie zrozukażdego z nas. Odtąd żyje
miemy tajemnicy zamyOna dla nas, troszczy się
słu Bożego. Dopiero
o nas i pozostaje całkowicie
rozum oświecony głędo naszej dyspozycji. Jest
boką wiarą pozwoli fot.Król Jan Kazimierz nazwał Królową Korony
blisko nas już od momentu
odkryć w zdarzeniach Polskiej, NMP Łaskawa ze Lwowa 1598 Józef
naszego poczęcia i poprzez
naszego życia wolę Bożą Wolfowicz .jpg
nasze ziemskie matki, któi pełnić ją nawet wtedy,
rym wyprasza u Boga potrzebne łaski, jest przy
gdy wymaga to bohaterstwa.
nas i służy nam swoją pomocą.
Droga kobieto, matko!
Każda kobieta powołana jest do macierzyńMagdalena Orczyńska
stwa duchowego. Bądź zatem dla dzieci, dla
młodzieży przykładem wielkiej ufności i wiary.

Tegoroczny Marsz dla Życia

Największą próbę wiary Maryja przeżywała
prawdopodobnie pod krzyżem. Oto Jej ukochany Syn, i zarazem Bóg, umiera w straszliwych
mękach, a przecież Maryja wierzyła, że Bóg jest
wszechpotężny i może odsunąć to cierpienie.  
Doświadczenie Golgoty nie zachwiało Jej ufności.
W cudzie Odkupienia uczestniczyła z wiarą i prostotą dziecka. Wiedziała, że Jej Syn czynił to, co
było wolą Ojca. Wykazała się wręcz heroicznym
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„Czas na życie” - to hasło kolejnego już Marszu dla Życia, który 17 maja bieżącego roku przejdzie
ulicami Poznania z placu Wolności do katedry (podobne marsze odbędą się też w kilkudziesięciu innych
miastach Polski).
W tym roku organizatorzy chcą szczególnie skłonić do refleksji nad tym, jak cenne jest życie, które
ma swój początek wraz z poczęciem i które kończy się naturalną śmiercią. Hasło Marszu to opozycja
do ciągłego „życia na czas”, które proponuje współczesny świat oraz zwrócenie uwagi na konieczność
podejmowania działań w celu ochrony życia właśnie teraz - nie jutro, nie za jakiś czas, bo wtedy może
już być na to za późno.
Warto w tym miejscu przypomnieć, iż pierwszy Marsz odbył się 2006 roku w Warszawie, a w następnych latach idea to rozszerzała się dynamicznie na kolejne miasta. Ważną inspiracją do organizacji Marszu były słowa św. Jana Pawła II z encykliki „Evangelium vitae”: Potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Wszyscy
razem musimy budować nową kulturę życia: nową, to znaczy zdolną podejmować i rozwiązywać istniejące dziś, a dawniej nieznane problemy związane z ludzkim życiem; nową, to znaczy bardziej zdecydowanie i czynnie przyjętą przez wszystkich chrześcijan; nową, to znaczy zdolną pobudzić do poważnej
i śmiałej konfrontacji kulturowej z wszystkimi. Nagląca potrzeba tej odnowy kultury wynika z sytuacji
dziejowej, w jakiej obecnie żyjemy, ale przede wszystkim jest zakorzeniona w samej misji ewangelizacyjnej, powierzonej Kościołowi. Ewangelia bowiem zmierza do „przemienienia od wewnątrz i odnowienia
ludzkości”; jest jak zaczyn, który zakwasza całe ciasto (por. Mt 13, 33) i dlatego ma przenikać wszystkie
Maj 2015
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kultury i ożywiać je od wewnątrz, aby wyrażały całą prawdę o człowieku i o jego życiu.
Marsze dla Życia i Rodziny są manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych i szacunku dla
życia ludzkiego. Stanowią ważny element strategii obrony życia ze względu na swój wymiar: społeczny,
duchowy i formacyjny. Mogą zatem skutecznie wpływać na zmianę w myśleniu i działaniu społecznym. Im większy, bardziej liczny marsz, tym większa szansa zaistnienia w przestrzeni publicznej, a tym
samym oddziaływania, szczególnie poprzez przekaz w mediach
niekatolickich, które niestety często nie sprzyjają promocji życia.
Liczba uczestników ma również
bezpośrednie przełożenie na pobudzenie aktywności tej części społeczeństwa, która w kwestii obrony
życia przyjmuje postawę bierną.
Ta demonstracja powinna być przekonująca nie tylko poprzez swoją
liczebność, ale także wymowę
zawartą: w symbolice, głębi przekazu, formie i całym zewnętrznym
wizerunku. Marsze i towarzyszące
im festyny są radosne, kolorowe i bardzo rodzinne. Warto jednak pamiętać, iż ich wymiar społeczny jest
wypadkową dwóch innych wymiarów: duchowego i formacyjnego, które choć są mniej widoczne, to
decydują o sukcesie nie tylko Marszu dla Życia, ale i całego Ruchu Obrony Życia.
Koordynowania tegorocznego Marszu już po raz trzeci podjęło się Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą także: Diecezjalny
Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej, Fundacja Głos dla Życia, Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Archidiecezji Poznańskiej, Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Poznańskiej, Fundacja
Pro - prawo dla życia oraz Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Poznańskiej.
Przygotowanie do Marszu dla Życia stanowią akcje towarzyszące, takie jak: konkurs fotograficzny,
wystawa „Jestem człowiekiem” oraz akcja „Pieluszka dla Maluszka”.
Zbiórka „Pieluszka dla Maluszka” organizowana jest już po raz trzeci na terenie archidiecezji poznańskiej. W ramach akcji zbierane są pieluchy oraz środki do pielęgnowania niemowląt, które
zostaną w Dzień Matki przekazane rodzinom z małymi dziećmi w trudnej sytuacji finansowej. Akcja
trwa w 93 miejscach naszej archidiecezji, między innymi w naszej parafii. Przyniesione pieluszki oraz
kosmetyki dla niemowląt można składać przed i po Mszach Świętych w niedziele 3 i 10 maja w oznaczonym kartonie ustawionym w domu parafialnym. W tym roku organizatorzy chcą wesprzeć również
osoby starsze, dlatego zbierane będą też pieluchomajtki dla dorosłych.
Poprzednie edycje pokazały, jak wielką pomoc niesie akcja. Do tej pory zebrano łącznie 53 tys.
pieluch przeznaczonych dla dzieci samotnych matek, rodzin wielodzietnych, domów pomocy samotnej
matki i domów dziecka. To wsparcie rzeczowe jest wyraźnym znakiem, że Kościół wzywając do obrony
życia, konkretnie i także w materialny sposób wspiera tych, którzy mimo ciężkiej sytuacji finansowej
czy społecznej, zawsze decydują się „przyjąć życie”.
Zachęcamy gorąco do włączenia się w zbiórkę oraz do udziału w Marszu. Dajmy czynny wyraz
temu, iż teraz jest czas na życie! Pokażmy, jak ważna jest dla nas ochrona życia i rodziny, niech kicińskich parafian nie zabraknie na tym święcie rodziny.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.marszdlazycia.pl.
Karolina Appelt
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Inicjatywa ustawodawcza „Stop Aborcji” - ważna próba zmiany polskiego prawa
Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40)

Z roku na rok rośnie liczba legalnych aborcji - dzieci zabijanych przed narodzeniem. Większość
z nich ginie z powodu podejrzenia, że mogą być chore lub niepełnosprawne. Obecnie obowiązujące
prawo dzieli ludzi na lepszych i gorszych - na zdrowych, których życie jest chronione i chorych, których
można bezkarnie zabić.
Fundacja „ PRO - Prawo do życia” podejmuje w tym roku ponowną próbę zmiany prawa na bardziej
sprawiedliwe, by chroniło ono życie każdego dziecka, bez względu na stan zdrowia czy okoliczności
jego poczęcia. 3 kwietnia br. został zarejestrowany Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”
i od tej daty mamy 3 miesiące na zebranie jak największej liczby podpisów poparcia. W parafii pw.
św. Józefa w Kicinie będzie można złożyć swój podpis w niedzielę 17 maja po każdej Mszy Świętej
(uwaga: konieczny będzie numer PESEL).
To bardzo ważne, by pokazać, jak wielu ludzi opowiada się za prawną ochroną życia. Nie jest tajemnicą, że rządząca partia polityczna składa się w większości ze zwolenników obecnie obowiązującej
ustawy, zezwalającej na dokonywanie aborcji na dzieciach chorych i poczętych w wyniku przestępstwa (np. gwałtu). Lubią oni nazywać ją kompromisem i tematem zastępczym wywołującym awantury i „wojny światopoglądowe”. Zdaje się, że dla większości posłów jakakolwiek debata o aborcji jest
wielce niewygodna. Warto wiedzieć, że również prezydent Polski, Bronisław Komorowski opowiada się
za zachowaniem tak zwanego „kompromisu aborcyjnego”, czyli prawa obecnie obowiązującego.
Niech nas nie zniechęca powyższy akapit. Trzeba działać. Wiemy, że bardzo wielu ludzi uważa, iż
prawo powinno chronić życie. Olbrzymie kampanie społeczne towarzyszące inicjatywom ustawodawczym wpływają na opinię publiczną, w wyniku czego coraz więcej osób opowiada się przeciw aborcji
i chce działać, aby ją powstrzymać.
Zmiana ustawy dotyczącej aborcji jest potrzebna. Dziecko w łonie matki jest bowiem od chwili
poczęcia odrębną istotą ludzką. To nie jest przedmiot, którym można dowolnie rozporządzać. Ono też
ma prawa. A najważniejszym z nich jest prawo do życia.
Natalia Klamycka

Święta Rita – drogocenna perła Umbrii
Święta Rita (w polskiej pisowni występuje także jako Ryta) urodziła
się we Włoszech, w miejscowości Roccaporena (gmina Cascia) około
roku 1380, jako jedyne dziecko ubogich górali - Amaty i Antoniego
Lotti. „Rita” to zdrobniała forma jej pełnego imienia - Margarita. Była
ona wesołą, pracowitą i posłuszną swym rodzicom, dziewczynką. Już
we wczesnym dzieciństwie gorąco pokochała Jezusa i dla Niego pragnęła wstąpić do zakonu. Jednak rodzice, wbrew jej woli, wydali ją za
mąż, gdy miała zaledwie 12 lat. Mąż jej, Paolo Mancini okazał się człowiekiem gwałtownym i rozpustnym. Rita znosiła cierpliwie upokorzenia, jakie spotykały ją ze strony brutalnego Paolo. Urodziła bliźnięta dwóch synów, których mimo usilnych starań, nie udało się jej wychować
do życia w wierze. Po ojcu odziedziczyli bowiem krnąbrny charakter
i skłonność do awantur.
Pod wpływem Rity, Paolo Mancini pod koniec życia zmienił
swą nieokrzesaną naturę i tuż przed śmiercią (zdradzony przez przyjaciół i zamordowany) przeprosił żonę, a także zwrócił się do Kościoła
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z prośbą o wybaczenie popełnionych win. Jego synowie postanowili zbrojnie pomścić śmierć ojca. Rita
z cała swą mocą próbowała im to wyperswadować, chcąc zapobiec rozlewowi krwi. Ale gdy synowie
nieustępliwie trwali w swych zamiarach, prosiła Boga, aby uniemożliwił im - choćby za cenę ich życia
- popełnienie grzechu morderstwa. Niedługo potem obaj mężczyźni zmarli na dyzenterię.
Po śmierci najbliższych Rita zapukała do drzwi klasztoru augustianek – eremitek w Cascia. Zrazu
odprawiono ją, bojąc się konfrontacji Rity z mniszkami pochodzącymi z rodziny zabójcy jej męża.
Choć wrota przed nią zamknięto, Rita w niewytłumaczalny sposób znalazła się pewnego dnia wewnątrz
klasztoru wśród zdumionych sióstr, które uznając to wydarzenie za cud, przyjęły ją do swej wspólnoty.
W zakonie z poświęceniem opiekowała się chorymi i ubogimi. Chcąc ulżyć cierpieniom Chrystusa
ukrzyżowanego, pragnęła przyjąć na siebie ból, jaki sprawił Mu choćby jeden z cierni z Jego korony.
Została wysłuchana w czasie odbywania rekolekcji, ugodzona w czoło gipsowym cierniem, który oderwał się z wielkiego krucyfiksu. Dotkliwy ból, jakiego
wówczas
doświadczyła,
towarzyszył jej przez 15 lat
aż do śmierci.
Po śmierci Rity cela
jej napełniła się światłem
i przyjemnym zapachem.
Wkrótce za jej wstawiennictwem zaczęły mnożyć się często spektakularne - cuda.
Ciało jej od wieków pozostaje w nienaruszonym stanie
i złożone w szklanej trumnie, Nienaruszone ciało Ryty w bazylice św. Ryty w Cascii
eksponowane jest na poczesnym miejscu w bazylice św. Rity w Cascia. Według przekazu, widziano Świętą ułożoną w trumnie
w różnych pozycjach, niektórym zaś dane było zobaczyć, jak otwierała i zamykała oczy.
Uroczystej kanonizacji św. Rity dokonał w 1900 roku papież Leon XIII. 100 lat później - 20 maja
2000 roku, z okazji Roku Jubileuszowego św. Rita „przybyła” do Watykanu w szklanej trumnie. Wobec
nieprzebranego tłumu wiernych Jan Paweł II w porywającej homilii powiedział: Śmiertelne szczątki św.
Rity, które dziś tu czcimy, są znamiennym znakiem, czego może dokonać Pan w ludzkiej historii, kiedy
napotyka pokorne serca otwarte na Jego miłość. Oto widzimy kruche ciało kobiety niewielkiej wzrostem,
lecz wielkiej świętością; kobiety, która żyła w pokorze, lecz której heroiczne życie jako żony, matki,
wdowy i zakonnicy jest dziś znane na całym świecie.(…) żyjąc duchowością św. Augustyna, Rita stała
się uczennicą Ukrzyżowanego i „ekspertem od cierpienia”.
Św. Rita zmarła na gruźlicę 22 maja 1457 roku w Cascia. Należy ona do najbardziej „popularnych”
świętych na świecie. Również w Polsce kult św. Rity jest żywy i zyskuje coraz liczniejsze grono czcicieli. Wśród wielu miejsc kultu Świętej wymienić można m.in.: kościół augustianów w Krakowie (tam
znajduje się posąg św. Rity oraz relikwiarz), katedrę wrocławską (obraz z jej wizerunkiem zawieszony
jest w nawie bocznej), kościół Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu, kościół św. Jana Kantego
w Jaworznie - Niedzieliskach, itd.
Św. Rita patronuje sprawom trudnym, wręcz beznadziejnym. Do niej uciekają się wierni prosząc
o pomoc w poważnych problemach małżeńskich. Z powodu licznych cudów dokonywanych za jej przyczyną (uzdrowień, nawróceń) przez wielu nazywana bywa „bardzo skuteczną świętą”. Jej „popularność” wrasta, być może proporcjonalnie do trudności, jakie napotykają ludzie w obecnych, niełatwych
pod wieloma względami, czasach.
Bogumiła Szymańska
Źródła:www.brewiarz.pl; www.swietarita.pl; swieta.blogspot.com
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Modlitwa przed jedzeniem i po jedzeniu
Przed poświęceniem potraw na tegoroczny
stół wielkanocny, od kilku już lat ma miejsce katecheza. W tym roku była ona poświęcona modlitwie przed jedzeniem i po jedzeniu. Pragnę do
tego tematu powrócić, gdyż wydaje się on godny
podkreślenia także na łamach „Naszego Patrona”.
Na początku katechezy postawiliśmy sobie pytanie: Dlaczego ta modlitwa powinna być praktykowana przez ludzi wierzących, zarówno gdy spożywamy posiłek sami, jak i w gronie rodzinnym oraz
w miejscu pracy, czy nawet w barze, restauracji,
bądź w innych miejscach publicznych?
1. Do takiej modlitwy zachęca Pismo Święte.
Była ona praktykowana przez Pana Jezusa
i Apostołów oraz została polecona przez Urząd
Nauczycielski Kościoła.
W Pierwszym Liście do Koryntian czytamy:
Jeśli ja coś spożywam dzięki czyniąc, to czemu
mam byś spotwarzany z powodu tego, za co dzięki
czynię? Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek
innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie (1 Tes 10, 30-31). Ten sam autor, św. Paweł
w innym miejscu wzywa: Nieustannie się módlcie!
W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem
wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was
(1 Tes 5, 17-18). W Ewangelii św. Łukasza spotykamy Pana Jezusa i Apostołów modlących się
przed posiłkiem: A On (Jezus Chrystus - przyp.
autora) wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał
w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo,
połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi
(Łk 9, 16). I powróćmy jeszcze raz do św. Pawła:
Kiedy zaczynało świtać, Paweł zachęcał wszystkich do posiłku: «Dzisiaj już czternasty dzień
trwacie w oczekiwaniu, o głodzie i bez żadnego
posiłku. Dlatego proszę was, abyście się posilili;
bo to przyczyni się do waszego ocalenia; nikomu
bowiem z was włos z głowy nie spadnie». Po tych
słowach wziął chleb, złożył Bogu dziękczynienie na
oczach wszystkich i ułamawszy zaczął jeść (Dz 27,
33-35).
Zacytowane fragmenty Pisma Świętego dokumentują, że dziękczynienie za pożywienie było dla
chrześcijan czymś oczywistym. Apostoł Narodów
pouczał, iż należy jeść i pić na chwałę Pana Boga
oraz za wszystko składać Mu dziękczynienie.
Zatem modlitwa przed posiłkiem i po jego spożyMaj 2015

ciu jest jednym z najbardziej naturalnych sposobów realizacji tego apostolskiego polecenia. Jeśli
mamy dziękować Bogu za wszystko, to także za
jedzenie i picie. I tutaj możemy z całym przekonaniem powiedzieć, że tym momentem dnia, w którym możemy podziękować Bogu za pokarm jest
właśnie pora posiłku. Konkretyzację wyżej cytowanych fragmentów Pisma Świętego znajdziemy
także w orzeczeniach soborów, pismach papieży
oraz katechizmach. Przykładowo, Sobór Nicejski II poleca, by: nawet (…) ci, którzy wybrali
małżeństwo, dzieci i światowe uczucia, jeśli spożywają posiłek razem, kobiety i mężczyźni, niech
się zachowują w sposób nienaganny, niech złożą
dzięki w modlitwie Temu, który im dał pożywienie
(…) (tamże: kanon 22).
Św. Jan Paweł II z kolei, w jednych ze swych
listów pisał: W żadnej chrześcijańskiej rodzinie
nie powinno też braknąć wspólnie odmawianej modlitwy przy posiłku. Zdaję sobie sprawę
z tego, że niejeden człowiek musiałby się pod tym
względem jakoś przezwyciężyć. Ale odłóżcie na
bok wszelki fałszywy wstyd religijny i módlcie się
wspólnie!
2. Modlitwa przy posiłku uczy nas pokory.
Modlitwa ta jest również skutecznym lekiem
na naszą skłonność do zarozumiałości i myślenia
w kategoriach pysznej samowystarczalności. Dziękując Panu Bogu za jedzenie i picie oraz prosząc
Go, by pobłogosławił nasz pokarm uznajemy, że
jesteśmy zależni od Stwórcy. Pismo Święte i tradycja Kościoła nieustannie powtarzają, iż pokora niesie za sobą Bożą przychylność, zaś pycha wywołuje Boży gniew. Bóg (…) pysznym się sprzeciwia,
a pokornym łaskę daje (1 P 5, 5); Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich (…) a wywyższył pokornych (Łk 1, 51-52). Jeśli dziękujemy
Bogu za to, że mamy pokarm, możemy spodziewać się, iż Pan będzie także troszczył się o nasze
inne potrzeby doczesne.
3. „Błogosławieństwo stołu” jest dobrą okazją
do wspólnej rodzinnej modlitwy.
Dziś z wielu powodów trudno jest zebrać się
rodzinie na wspólną modlitwę. Dlatego modlitwa
przed posiłkiem i po posiłku może być dobrym
początkiem wprowadzenia w rodzinie regularnego
11
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zwyczaju wspólnych modlitw. Modlące się razem
rodziny są Bogiem silne, czyli w konsekwencji
zdolne przeciwstawić się działaniu złego ducha
i utopijnym propozycjom ułożenia sobie życia bez
Pana Boga, a nawet wbrew Jemu.
4. Modlitwa przed jedzeniem i po jedzeniu jest
publicznym wyznaniem wiary.
Modlitwa przy posiłku w miejscach publicznych (praca, bar, restauracja, itd.), to trudny
w realizacji postulat odważnego chrześcijańskiego świadectwa. Doświadczenie i obserwacja
pokazują, że często ludzie, którzy modlą się przed
jedzeniem, gdy są w wąskim gronie swej rodziny
lub znajomych rezygnują z tego, kiedy znajdą się
w miejscach publicznych. Dlaczego? Zapewne
z różnych przyczyn. Niektórym osobom modlitwa
przy posiłku w miejscach publicznych kojarzy się
z jakąś religijną manifestacją, jeszcze inni boją się
wprawić w zakłopotanie swych znajomych i bli-

skich sądząc, że w ten sposób ludzie ci zostaną
urażeni lub nie będą wiedzieć, w jaki sposób mają
się zachować. Najczęstszą jednak przyczyną, dla
której rezygnujemy z tej modlitwy w miejscach
publicznych jest ludzki strach. Jest to obawa
przed ironicznymi spojrzeniami ludzi, jawną bądź
ukrytą kpiną z naszej postawy, przed byciem opatrzonym etykietą jako „religijny maniak, dewot,
nawiedzony”. Nie chcemy po prostu „podpaść”
otoczeniu.
Mimo tych trudności, podejmijmy refleksję nad przedstawioną tutaj kwestią i spróbujmy
wprowadzić w czyn praktykę modlitwy przed
posiłkiem i po jego spożyciu. Niech nasza wiara
okaże się silniejsza niż lęk. Zapewne łaska Boża
pozwoli nam na praktykowanie modlitwy, o której mówią zarówno Pismo Święte, nauczanie
Kościoła, jak i świadectwa pobożnych ludzi.
ks. Andrzej Magdziarz

Wspólny śpiew porusza serca – przekonuje nasz nowy organista
Z muzyką związałem się już w dzieciństwie. Przygodę
z nią rozpocząłem w Poznańskim Chórze Katedralnym pod
ręką wspaniałego wychowawcy, ks. Zdzisława Bernata. Potem
ukończyłem klasę fagotu w szkole I i II stopnia w Zespole
Szkół Muzycznych przy ul. Głogowskiej w Poznaniu. Jeszcze w latach 90. rozpocząłem posługę organisty w mojej
rodzinnej parafii archikatedralnej w Poznaniu, gdzie jestem
nadal zaangażowany. Służyłem też jako organista między
innymi w kościele pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami
i w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Poznaniu-Zielińcu.
Oprócz gry na fagocie (który jest moim pierwszym
instrumentem) i organach, gram także na trąbce. Od kilku lat prowadzę zespół przyjacielsko-rodzinny Orkiestrę KuSza, czyli Kulturka i Szacuneczek. Wielką radością dla mnie jest to, że w zespole tym grają
także dzieci z kicińskiej parafii.
Zawodowo jestem związany z naukami medycznymi jako specjalista zdrowia publicznego i pracuję
w Pracowni Zdrowia Międzynarodowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Działam też w Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”, z ramienia której oddelegowany byłem do administrowania misyjnym ośrodkiem zdrowia w Tanzanii na przełomie lat 2008 i 2009.
Jestem żonaty. Marie jako młoda dziewczyna spotkała się z księdzem proboszczem, Andrzejem
Magdziarzem w Ruchu Światło-Życie. Mogę więc uznać, że po trosze „wychował mi żonę”. Mamy
czworo dzieci: Benedykta, Teresę, Cecylię i Jana. Całkiem niedawno myśleliśmy o dołączeniu całą
rodziną do grona mieszkańców Kicina. Niestety, nie jest to na razie możliwe.
Cieszę się, że mam możliwość współtworzenia liturgii w kościele św. Józefa w Kicinie. Bardzo
cenię sobie uwagę, staranność i miłość, z jaką jest ona przygotowywana. Postawa kapłana, zaanga14
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żowanie wielu osób świeckich, skupienie i spokój
sprzyjający wybrzmieniu głębi Eucharystii świadczą o tym, że jest ona tutaj centrum życia wspólnoty.
W miarę możliwości, na zmianę z Małgorzatą
Kozierską, będę grał w kościele w co drugą niedzielę. Mam nadzieję, że moja posługa pomoże
wiernym w przeżywaniu Mszy Świętej. Gorąco
zachęcam do angażowania się w śpiew, który
wspólnie podejmowany ma to do siebie, że jednoczy i porusza serca.
Mateusz Cofta

Spotkanie po rekolekcjach
W dniach od 22 do 25 marca br. odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Były
to rekolekcje kerygmatyczne.* W trakcie ich trwania zrodziła się myśl utworzenia w Kicinie grupy
modlitewnej. Pierwsze jej spotkanie odbyło się w czwartek 9 kwietnia. Udział w nim wzięły osoby,
które chcą się podjąć wyzwania współtworzenia grupy modlitewno-ewangelizacyjnej. Celem działań
tej grupy ma być wspólna modlitwa i wzrost w wierze. Spotkania z założenia mają dwojaki charakter
- nauczanie (głoszenie) przeplatane jest dzieleniem się doświadczeniem Jezusa w życiu codziennym.
Spotkania z nauczaniem prowadzi Małgorzata Leśniewska (poznana przez parafian kicińskich w roli
rekolekcjonistki), zaś moderatorem części dzielenia (świadectw) jest Mateusz czyli niżej podpisany. Na
pierwszym spotkaniu była mowa o modlitwie, a dokładniej - o tym szczególnym jej rodzaju, jakim jest
wielbienie. Modlitwa ta została od razu wprowadzona w życie. Mam nadzieję, że z każdym spotkaniem
liczba uczestników będzie rosła, a modlitwa uwielbienia będzie na stałe gościła w naszych sercach.
Wszystkich chętnych, chcących jeszcze dołączyć do tej grupy, bądź uzyskać dodatkowe informacje
zapraszam do kontaktu: mateuszszyperski@gmail.com.
*Kerygmat (z gr. κήρυγμα, ogłoszenie, proklamacja; κῆρυξ /keryks/ herold; κηρύσσω głoszę,
krzyczę) – w teologii chrześcijańskiej głoszenie podstawowych prawd Ewangelii, nauczanie apostolskie.
Do dziś dnia jest ono wspólne dla wszystkich wyznań i nurtów chrześcijaństwa.
Mateusz Szyperski

Nasz Patron

Sprostowanie

pismo Parafii pw. św. Józefa w Kicinie

W poprzednim numerze „Naszego Patrona”
zamieściliśmy informację o wprowadzeniu opłaty
za parkowanie w pobliżu kościoła. Pomysł był
oczywiście żartem prima aprilisowym. Tych z
Państwa, którzy zgłosili chęć zakupu karty parkingowej, przepraszamy za wprowadzenie w błąd.
Mamy nadzieję, że nie sprowokowaliśmy tą informacją władz do wprowadzenia płatnych parkingów w naszej gminie.
redakcja
Maj 2015
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Bóg nas miał w swojej opiece…
W tym roku przypada 70. rocznica zakończenia II wojny światowej. Z tej okazji poprosiliśmy panią Józefę Hryniewską, mieszkankę Kicina urodzoną na Kresach, którą zawierucha wojenna zmusiła do opuszczenia rodzinnych stron i zamieszkania w Wielkopolsce, aby podzieliła się z czytelnikami „Naszego Patrona” historią swoją
i swojej rodziny.

Pani Józefo, proszę opowiedzieć o tym, jak spędziła Pani dzieciństwo i lata wczesnej młodości.
Mieszkaliśmy we wsi Pasieki, gmina Dokszyce, województwo wileńskie. Zostałam ochrzczona
w kościele pw. Świętej Trójcy w parafii w Dokszycach. Do kościoła mieliśmy ok. 3 km.
Tam mieszkali Żydzi, prawosławni i Polacy. Ja do cerkwi nie chodziłam, ale czasami razem z innymi
dziećmi podglądaliśmy, jak się modlą prawosławni albo Żydzi. Jak w cerkwi zaczęli ukłony bić o podłogę, albo jak Żydzi nakładali te swoje „katany”, to dzieciaki tak się śmiały, że przeganiali nas spod
okien.
Jak wyglądało życie na Kresach?
Ciężko nam się żyło. Ja i mój brat od małego pracowaliśmy
w gospodarstwie. Konia paskudnego mieliśmy, trzeba było radlić,
kosić, krowy doić. No, a jak zaczęła się wojna, to doszedł strach
o życie. Jak zabito jednego Niemca, to w odwecie Niemcy zabijali
dziesięciu Polaków. Kiedy spalili sąsiednią wieś, to my z bratem
się w lesie chowaliśmy pod mchem i gałęziami. Wszystkich mężczyzn w sile wieku wzięli do wojska, tak że nie było komu nawet
kosy naostrzyć. Wszyscy we wsi chodzili to takiego jednego staruszka, co został. Jak tatę wzięli do wojska, to z mamą zostaliśmy
sami na gospodarstwie. Mamusia moja chorowała, więc musieliśmy jej pomagać.
Nachodzili nas i Niemcy, i Ruskie. Niemiec wchodził
sobie do domu i od razu do kredensu - „za jajeczkiem i masełkiem”. Ruskie natomiast „diewuszek” szukali. Myśmy mieli nawet
taką kryjówkę pod podłogą - takie otwierane drzwiczki przykryte
dywanikiem, gdzie nie raz się chowałam.
Pod koniec wojny, to w dzień strzelali Niemcy, a w nocy ruska
partyzantka. Niemcy wrzucali małe dzieci do studni - mówili, że
„na nich to nawet kulki szkoda”. Ale trzeba przyznać, że zarówno
wśród Niemców, jak i Rusków byli tacy, co mieli dobre serce. Jak
dzieci szły z krowami, to niektórzy z nich uważali, żeby dzieci nie Pamiątka z I kom św pani Józefy
Hryniewskiej 1938
zranić, żeby kule ich nie dosięgły.
My się bardzo modliliśmy cały czas, nabożeństwa majowe
odprawialiśmy. To chyba dlatego Bóg nas miał w swojej opiece i dlatego tak bardzo nie ucierpieliśmy.
Cała moja rodzina ocalała. Całe kuzynostwo z zesłania wróciło.
Jak to się stało, że zostawiliście swoje gospodarstwo, porzuciliście dotychczasowe życie i przyjechaliście do zachodniej Polski?
Tata był na froncie w Poznańskiem i dostał tutaj gospodarstwo poniemieckie. Jak byliśmy jeszcze na
Wileńszczyźnie, dotarła do nas wiadomość, że tata został zabity na niemieckich terenach. Na głównym
placu u nas urzędnik odczytywał listę zabitych, a wśród nich pojawiło się nazwisko mojego ojca - Jana
Masłowskiego. Moja matka zaczęła się śmiać, bo wtedy już dostaliśmy list od ojca i wiedzieliśmy, że
żyje i że przez dwa tygodnie był w niemieckiej niewoli. Ojciec pisał, żeby przyjeżdżać, bo nie ma na co
czekać, aż kołchozy zrobią.
Tuż po zakończeniu wojny, Rosjanie zrobili zebranie wiejskie. Mama tam poszła z sąsiadką, która
ją namówiła, żeby zapytała urzędnika, czy oni mają jakieś święta, np. Gwiazdkę czy Wielkanoc. No,
a on odpowiedział: „a kak że, pierwowo maja!” (tłum. „a jakże, pierwszego maja!”). A do dzieci wołali:
„skaży, sowiet daj konfiet” (tłum. „powiedzcie, sowieci dajcie cukierka”). I wtedy sypali dzieciom
cukierki, bo tylko to mieli i to jeszcze bez papierków. A potem mówili: „Boch, daj pirog” (tłum. „Boże,
16
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daj pieroga”). I tak to od małego bałamucili dzieci, że Rusek da im więcej niż Pan Bóg.
Cóż było robić? Ostatnim transportem Polaków w 1945 roku przyjechaliśmy w Poznańskie, w okolice Witkowa. Miałam wtedy 17 lat.
Jak przyjęła Was lokalna społeczność tutaj, w Poznańskiem?
Nas zza Buga tu kiepsko przyjęli. Śmiali się z nas, że
„te baby zza Buga w polu pracują”.
Tam mieliśmy 3 hektary, a tu dostaliśmy 12. Niemka,
która była poprzednim właścicielem gospodarstwa, przeniosła się na lotnisko w Powidzu. Tam gotowała jedzenie
dla wojska. Myśmy z nią bardzo dobrze żyli i ona też nie
miała do nas urazy. Często przynosiła cukierki i pomarańcze dla mojego rocznego synka, a mama dawała jej
masło i ser.
W wieku 22 lat wyszłam za mąż. Mąż był kowalem.
Mieliśmy krowy i konie. Nie było maszyn, kombajnów.
Teraz to jest wygoda, każdy ma telewizor i … dopłaty
z Unii.
Mój mąż też przyjechał zza Buga, tyle że do sąsiedniej parafii. Wcześniej wywieźli go tam, „gdzie chodzą białe niedźwiedzie”. Na szczęście, wrócił po trzech
latach. O mało co, a nie wzięlibyśmy ślubu. Ksiądz
z parafii w Witkowie nie chciał przyjąć na zapowiedzi,
bo nie wiadomo było, czy ja ochrzczona jestem. A ja nie
tylko ochrzczona, ale i do I Komunii św. przystąpiłam, jak
byłam w trzeciej klasie. Pamiętam, że ksiądz do ogrodu
stoły powynosił i przyjęcie było z tej okazji. Do dzisiaj
mam pamiątkę I Komunii św., którą znalazłam dopiero po
przyjeździe do Kicina. W Witkowie musieliśmy szukać
świadków, co zaświadczą o tym, że ja jestem ochrzczona.
Spotkanie z Wójtem Czerwonaka z okazji 50-lecia
ślubu Państwa Hryniewskich - 2000 r.
Jak

to się stało, że zamieszkali Państwo w Kicinie?
Tutaj mieszkała nasza kuzynka i często przyjeżdżaliśmy do niej w odwiedziny. Wszędzie dookoła były tu
wtedy lasy i mało zabudowań. Ja byłam trochę przerażona, co my tu będziemy robić w takiej głuszy.
Kupiliśmy tu ziemię, bo była dość tania. Rodzice kupili jedną działkę, a my z mężem - drugą. Sami pobudowaliśmy dom, a wtedy to nie było takie proste: żelazo przywoziliśmy z Piły, a drewno zza Konina.
Dzieci tu poszły do szkoły. Cieszyliśmy się, bo byliśmy na swoim. No, i mieliśmy elektryczność, bo tam
pod Witkowem, to prądu nie było.
Czy tęsknili Państwo za swoją ojcowizną? Za tamtymi stronami?
Rodzice tam pojechali kilka razy, pierwszy raz to gdzieś trzy lata po wojnie. Ja nie miałam chęci.
Mnie tu dobrze było. Nam wszystkim tu było dobrze, a tam bieda. Jak mama tam piekła chleb, to przed
Wielkanocą nam go kiedyś ukradli. Dużo było kradzieży - jak nie wilk, to złodziej. Wilki często napadały na owce. Jak niektórzy mówią, że się boją psa, to ja nawet wilka się nie boję. Raz uratowałam jedną
owcę z małymi, którą już wilk w pysku trzymał. Od dziecka w lesie ze zwierzętami żyłam, to i odwagi
nie brakowało.
Jedyne za czym tęsknię, czego nigdy nie zapomnę, to smak chleba. Piekło się wtedy chleb na cały
tydzień i cały czas był świeży i pachnący. Nie tak jak teraz, codziennie do sklepu trzeba chodzić, bo na
drugi dzień chleb już nie taki.
Życzę Pani dużo zdrowia i w imieniu redakcji „Naszego Patrona” dziękuję bardzo za rozmowę.
Dorota Stawicka
Maj 2015
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Słuchając inaczej czyli tegoroczne wielkopostne rekolekcje parafialne
W tym roku wielkopostne rekolekcje parafialne odbywały się według innej formuły niż
w poprzednich latach. Nie były to klasyczne nauki,
czy rozważanie wybranych fragmentów słowa
Bożego.
Mówiąc o specyfice tegorocznych rekolekcji
należy zacząć od pojęcia „kerygmat”, bo były to
rekolekcje kerygmatyczne, a termin ten oznacza po
prostu „głoszenie”. Nie jest to jednak wyjaśnianie
określonych prawd wiary, czy nauk moralnych, lecz głoszenie, czy wprost demonstrowanie siły wiary żywej, napełniającej i poruszającej duszę i serce wierzącego, prowadzącej go ku nowej jakości relacji z Bogiem.
Na taki cel rekolekcji wskazywał też ich
oficjalny tytuł („Jak obudzić wiarę”) i charakter, który opisać można jako „rekolekcje
ewangelizacyjne”. W gruncie rzeczy, te proste, dobrze znane hasła nie do końca zapowiadały, co czeka parafian pragnących odnowienia i pogłębienia swojej relacji z Bogiem.
Rekolekcje zaczęły się w sobotę 21
marca, a zakończyły w środę 25 tegoż miesiąca. Prowadziła je Małgosia Leśniewska wraz ze
swymi przyjaciółmi - Mateuszem, Piotrem i Adamem ze Szkoły Nowej Ewangelizacji, działającej
przy parafii św. Jana Apostoła na ul. Fortecznej
w Poznaniu. Codziennie, oprócz Mszy św. miało
miejsce „nietypowe” głoszenie nauki rekolekcyjnej. Było to głoszenie Bożej chwały i Miłości.
Małgosia, główna moderatorka rekolekcji, ukazywała jak wielkim skarbem są modlitwa i uwielbienie całym sercem, czego nie sposób często oddać
słowami, Mogliśmy tego doświadczyć włączając
się w tą szczególną formę modlitwy. Do takiego
obcowania z Bogiem pociągało żywe doświadczenie Jego bliskości, Jego zainteresowania modlącymi się. Czuło się w istocie, że to sam Bóg zbliża
się do nas i pragnie nas bardziej i bardziej.
Małgosia mówiła do nas w sposób bardzo prosty, bezpośredni i mimo iż nauki trwały dość długo,
były one jednocześnie bardzo żywe, toteż u nikogo
nie zauważało się znużenia, a liczba uczestników
rekolekcji z każdym dniem rosła. W czasie tych
nauk można było poznać niezwykłe bogactwo
wzajemnej relacji człowieka z Bogiem, o czym
moderatorka i jej pomocnicy mogli opowiadać
18

godzinami, a my - słuchać i „wchodzić w nie”, tak
samo - zdaje się - bez końca.
Każdy dzień rekolekcji miał swój oddzielny
temat, lecz nie czuło się przechodzenia od jednego „zagadnienia” do drugiego, ponieważ Boża
chwała, Jego Miłość, nasze uwielbienie, radość
i przemiana, jaka się w człowieku dokonuje pod
wpływem łaski, tworzą w istocie jedność. Każdego
dnia byliśmy więc wprowadzani głębiej i głębiej

w żywą i coraz bardziej intymną relację z Bogiem
i zyskiwaliśmy przez to siły, by oderwać się od
szarej rzeczywistości i przyoblec się, jak mówi św.
Paweł w „nowego człowieka”.
Bardzo cennym elementem rekolekcji były
konkretne świadectwa przemiany życia, o czym
opowiadali rekolekcjoniści. To Bóg wkroczył
w życie świadczących, podnosząc ich z upadku
i napełnił ich serca swoją miłością, radością
i prawdziwą wolnością, kierując te dusze ku Sobie.  
Oprócz świadectw, każdego dnia miało też
miejsce jeszcze inne nabożeństwo, mające na celu
doświadczenie pewnego szczególnego rodzaju
spotkania z Bogiem, poprzez: (1) indywidualne błogosławieństwo każdego z uczestników;
(2) uznanie Jezusa za swego Pana i Zbawiciela
i w ten sposób uzdrowienie duszy i ciała oraz (3)
modlitwę o Ducha Świętego. We wtorek miała też
miejsce spowiedź dla wszystkich chętnych, która
dawała możliwość oczyszczenia duszy i lepszego
otwarcia się na działanie łaski Bożej dla uzyskania
obfitszych owoców rekolekcji.
W sumie program rekolekcji był bardzo bogaty.
Biorąc pod uwagę nietypową formę głoszenia oraz
Maj 2015

ich charakter oparty na osobistym świadectwie,
dawał on możliwość ujrzenia i doświadczenia, jak
niezwykłym skarbem jest bliskość Boga. Rozbudzał pragnienie stałego pogłębiania osobistej przyjaźni z Panem. Na koniec Małgosia i jej współpracownicy zaprosili chętnych do uczestniczenia
w spotkaniach nowej grupy modlitewnej w naszej

parafii, która ma działać w ramach Szkoły Nowej
Ewangelizacji. Jest to niewątpliwie bardzo piękna
idea i miejmy nadzieję, że pomni budujących
doświadczeń z rekolekcji, jak najwięcej z nas dołączy do tej wspólnoty.
Witold Tyborowski

Kolejne dzieci duchowo adoptowane
Podczas Eucharystii o godzinie 18.00 w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, tego roku obchodzoną w naszym kościele 26 marca (ze względu na odbywające się
w dniach 23 - 25 marca rekolekcje parafialne), nastąpiło uroczyste przyrzeczenie,
które zapoczątkowało
kolejną już duchową
adopcję dzieci zagrożonych zabiciem
w łonie matki.
W
bieżącym
roku, podobnie jak
w poprzednim, złożono 47 deklaracji, które
w procesji z darami
zostały przyniesione do ołtarza. Oprócz niesienia
darów, osoby podejmujące duchową adopcję włączyły się w przebieg liturgii poprzez liczne funkcje
- od celebrowania Mszy Świętej poczynając, przez
lekturę czytań biblijnych, odśpiewanie psalmu responsoryjnego, odczytanie komentarza do procesji
z darami, odmówienie modlitwy powszechnej, poprzez służbę ołtarza i przygotowanie śpiewów.
Po homilii nastąpiło uroczyste przyrzeczenie
z trzymanymi w rękach świecami zapalonymi
od paschału:

oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Tymi modlitwami będą:
• jedna tajemnica różańca
• moje dobrowolne
postanowienie
• modlitwa, którą dziś
po raz pierwszy w intencji tego dziecka odmówię:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki
Maryi, która urodziła
Cię z miłością, oraz za
wstawiennictwem
św.
Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował
się Tobą po urodzeniu
- proszę Cię w intencji
tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które
Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.
Wszystkim - tym, którzy już po raz kolejny
i tym, którzy po raz pierwszy włączyli się w to Boże
dzieło - niech Pan Bóg raczy pobłogosławić i spra-

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych postanawiam i przyrzekam, że od
dzisiejszego dnia biorę w duchową adopcję
jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest
wiadome, aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia
Maj 2015
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wi, aby przy pomocy Jego łaski wytrwali w tym, co
przyrzekali.
Choć wskazane jest, by przyrzeczenie duchowej adopcji było składane w formie uroczystej
w kościele, w obecności kapłana, to można je
złożyć także prywatnie. I choć tradycją jest podejmowanie duchowej adopcji w uroczystość Zwi-

Warto zobaczyć

astowania Pańskiego, to jednak można uczynić
to w dowolnym dniu roku. Jeśli są osoby, które
prywatnie podjęły duchową adopcję i nie oddały
swoich deklaracji, a chciałyby dołączyć do listy
osób wpisanych do parafialnej Księgi Duchowej
Adopcji Dziecka Poczętego, prosimy o kontakt
z autorką tekstu osobiście lub mailowo: karolina@
appelt.pl
Inicjatywę Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
Zagrożonego Zagładą skutecznie utrwala regularna (w stałym terminie), zbiorowa modlitwa
adoptujących i innych wiernych w intencji tego
dzieła, obrony życia i rodziny. Zachęcamy zatem
do uczestnictwa każdego miesiąca we Mszach
Świętych sprawowanych ze szczególnym udziałem
obrońców życia (dokładny termin podawany jest
w ogłoszeniach parafialnych).
Karolina Appelt

„ … przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam”
(ks. J. Twardowski)

W rocznice święceń kapłańskich
ks. proboszcza Andrzeja Magdziarza
(28 maja)
i ks. kanonika Remigiusza Pieprzyka
(31 maja)
Drogim Jubilatom, pragniemy podziękować za troskę o życie duchowe kicińskich
parafian, za nieustanne umożliwianie nam
spotkania z Panem Jezusem, za udzielane
sakramenty święte; za uwrażliwianie nas na
potrzeby drugiego człowieka i podkreślanie
roli wspólnoty Kościoła. Dziękujemy za odważne świadectwo bycia sługą i świadkiem
Chrystusa.
Życzymy także, aby Wasze kapłańskie
błogosławieństwo przemieniało serca ludzi,
których spotykacie. Niech Pan w każdym
czasie daje Wam swojego Ducha, aby Was
umacniał i prowadził po drodze tego szczególnego powołania.
redakcja
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Kino duchowe w Kicinie
W sobotę 9 maja br. po wieczornej Mszy św., w domu parafialnym odbędzie się niecodzienne spotkanie. Jego bohaterkami będą
dwie kobiety, noszące to samo imię - Wanda. Jedną z nich, śp. dr
Wandę Błeńską „spotkamy” - rzecz jasna - tylko duchowo, jako
główną postać filmu dokumentalnego pt.: „Ikona życia misyjnego”.
Druga z tych kobiet to osoba „z krwi i kości”, reżyser i scenarzystka
owego filmu, czyli Wanda Różycka - Zborowska, która przyjęła
zaproszenie naszej parafii i swoją obecnością zaszczyci projekcję
stworzonego przez siebie obrazu.
Ta uhonorowana wieloma nagrodami reżyserka, laureatka
Ogólnopolskiej Nagrody dla Twórców - „Pierścieniem Mędrców
Betlejemskich”, pozostanie do dyspozycji uczestników kicińskiego
Dr Wanda Błeńska;
spotkania, którzy będą mieli sposobność zadawania pytań (nie tylko
Fot. Krzysztof Tadej - fotoKAI
dotyczących samego filmu), wypowiadania komentarzy i dzielenia
się swymi refleksjami.
Trwający nieco ponad godzinę obraz nie jest klasyczną biografią znanej misjonarki, lekarza trędowatych. Nie jest to, w żadnym razie, film akcji, przeciwnie - to głębokie studium życia wewnętrznego „Dokty” (jak ją nazywali afrykańscy podopieczni), swoisty testament duchowy człowieka, który
dzieli się z nami swymi przemyśleniami na temat sensu ludzkiego
powołania i który to powołanie wypełnił w stu procentach.
Wszystkich (nie tylko kicińskich parafian) gorąco zapraszamy
na ten sobotni wieczór - do „ucieczki” od codziennego pośpiechu, do
zanurzenia się w atmosferę spokojnej refleksji oraz czerpania przykładu z życia człowieka przepojonego miłością.

Z ksiąg metrykalnych

Bogumiła Szymańska

Do wspólnoty Kościoła zostały włączone

  6 kwietnia

Amelia Anna Mocna
Julia Małgorzata Grefling

Wanda Różycka-Zborowska

Sakramentalny związek małżeński zawarli
18 kwietnia
`

Hanna Dobierska z Kicina
i Tomasz Baranowski
ze Swarzędza

Do wieczności odszedł
25 marca

Kazimierz Szymkowiak (l.71)
z Poznania
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Intencje mszalne – maj 2015

01.05.
14.30
17.00
18.00
20.00

pierwszy piątek miesiąca
Msza św. ślubna
† Ryszard, zmarli z rodzin Mazurów i Banachów
† Sebastian Wawrzyniak
† Marian Nowakowski

02.05.
  8.00

uroczystość NMP Królowej Polski
1) † Tadeusz Dolata
2) † Zygmunt Czubaj
† Józef Stanisławski
za Ojczyznę
Msza św. ślubna
† Marek, Czesław, Łucja, Mieczysław,
   Agnieszka, Józef, Józef i zmarli z rodzin

10.00
12.00
16.30
18.00

16.05.
14.00
18.00
17.05.
  8.00
10.00
12.00

  

18.00
18.05.
18.00

Msza św. chrzcielna
† Sebastian Wawrzyniak
uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
† Maria, Stanisław, Irena, Stefania, Władysław
   Reszela
† Hieronim Jurga
1) † Ryszard Pawlak
2) † Jan Heliński – w 30 r. śmierci
† Adam Knypiński

† Jan Szubert oraz zmarli z rodziny
† Grzegorz Mocny
† Jan Małecki
† Tadeusz Dolata

19.05.
  8.00

† Zygmunt Czubaj – od sąsiadów

04.05.
18.00

† Stanisława, Stanisław, Zdzisław, Zygmunt

20.05.
18.00

† Helena i Józef Wawrzynkiewicz

05.05.
  8.00
18.00

† Edward Wawrzyniak
† Wanda i Bogumiła

06.05.
18.00
  
07.05.
18.00

08.05.
18.00
09.05.
18.00
10.05.
  8.00

† Władysława, Feliks, Stanisław, Zygmunt
   Stoińscy, Irena i Jan Liwińscy, zmarli
   z rodziny Lesiczków
Msza św. zbiorowa
1) † Waldemar Mikołajczak – od mieszkańców
        Janikowa
2) † Genowefa i Stanisław Ochowiakowie
        oraz Maria i Jan Knypińscy
3) † Jan Kosmowski – od sąsiadów z ul. Rolnej
4) † Zbigniew Nowakowski – z okazji urodzin
5) † Zofia Dziamska
uroczystość św. Stanisława, patrona Polski
† Stanisław Reszela
† Zofia, Tomasz, zmarli z rodzin Banachów
   i Łubniewskich

10.00
12.00
18.00

† Witold Nowak – w 27 r. śmierci i zmarli
   z rodziny
Wczesna Komunia Święta
† Janina Mocna
w intencji rolników, osób pracujących na roli

11.05.
18.00

† Józef Stanisławski

12.05.
18.00
  
13.05.
18.00

† Waldemar Mikołajczak – od mieszkańców
   Janikowa

14.05.
18.00

† Grzegorz Pawelski

15.05.
18.00
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zmarli z rodzin Przychodzkich i Osieków

1) † Irena i Stanisław
2) o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
    Zosi i Dominika

Nabożeństwa majowe:
– w kicińskim kościele od poniedziałku do soboty
   po Mszach św., a w niedziele o 17.00,
– w Janikowie w świetlicy o 19.00,
– w Klinach przy krzyżu na dawniejszym     
cmentarzu o 19.00.
01.05.

dziękczynna za wszelkie dary Boże dla Reginy
– z okazji urodzin oraz z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo

03.05.
  8.00
10.00
12.00
18.00

21.05.
18.00

ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – MAJ 2015

Msza św. zbiorowa
1) † Maria, Wojciech Cierżniak, Edward Głowacz
2) Stanisław Dolecki, Helena i Zenon Ratajczak

02.05.

22.05.
18.00

† Tadeusz Dolata

03.05.

23.04.
18.00

† Grzegorz Mocny

24.05.
  8.00
10.00
12.00
18.00

uroczystość Zesłania Ducha Świętego
† Helena Polcyn
Pierwsza Komunia Święta
† Paweł Zielewicz
† Leonarda, Zygmunt i Stefan

25.05.
17.00

05.05.

18.00

dziękczynna – w 1 r. przystąpienia do Pierwszej
Komunii św.
† Karol Proskura

06.05.

26.05.
  8.00
18.00

† Władysław Ławniczak
w intencji żyjących i zmarłych matek

07.05.

27.05.
18.00

† Adam Knypiński – od mieszkańców Janikowa

28.05.
18.00

dziękczynna – w 23 r. święceń kapłańskich

29.05.
18.00

† Sebastian Wawrzyniak

30.05.
18.00
  

† Józef, Zdzisław, Wiktor, Jan, Julia, Helena,
   zmarli z rodziny

31.05.
  8.00
10.00
12.00
20.00

08.05.
09.05.
10.05.

uroczystość Najświętszej Trójcy
† Stanisława, Aniela, Walenty oraz zmarli
   z rodziny Widerskich
† Helena Polcyn
† Karolina i Stanisław Sobańscy
w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i naszej
parafii

11.05.

pierwszy piątek miesiąca
od 8.30 – odwiedziny chorych
z posługą sakramentalną
15.30-17.00 – spowiedź ze szczególnym
udziałem dzieci
17.00 – Eucharystia ze szczególnym
udziałem dzieci
18.00 – Eucharystia  
19.30 – spowiedź ze szczególnym udziałem
młodzieży
20.00 – Msza św. ze szczególnym udziałem
młodzieży
uroczystość NMP Królowej
Polski
Msze św. według porządku niedzielnego
17.00 – nabożeństwo majowe
21.00 – apel jasnogórski
(niedziela) rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja (1791)
zebranie członków Wspólnoty
Żywego Różańca po Mszy św. o 8.00
17.00 – nabożeństwo majowe
(wtorek) 18.00 – Msza św. połączona
z poświęceniem medalików
i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych
przez dzieci przystępujące do Wczesnej
Komunii św.
(środa) święto świętych apostołów Filipa
i Jakuba
17.00 – katecheza parafialna dla dzieci
Z klas III
(czwartek) 18.00 – Eucharystia ze szczególnym
udziałem rodziców dzieci z klas III.
Po Mszy św. i nabożeństwie
majowym katecheza dla rodziców.
(piątek) uroczystość św. Stanisława, 		
głównego patrona Polski
(sobota) 19.00 – w domu parafialnym
projekcja filmu o śp. Wandzie Błeńskiej (s. 21)
(niedziela) po Mszach św. czynna biblioteka
parafialna
10.00 – Wczesna Komunia św.
17.00 – nabożeństwo majowe
18.00 – Eucharystia ze szczególnym
udziałem rodziców dzieci z klas I.
Po Mszy św. katecheza dla rodziców.
(poniedziałek) po Mszy św. procesja
o dobre urodzaje do krzyża przy ulicy
Nowe Osiedle
20.00 – katecheza liturgiczna dla rodziców
naturalnych i kandydatów na rodziców chrzestnych

oprac. RS
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12.05.

(wtorek) po Mszy św. o 18.00 procesja
o dobre urodzaje do krzyża przy parkingu
kościelnym
13.05. (środa) 17.00 – katecheza parafialna
dla dzieci z klas II
po Mszy św. procesja o dobre urodzaje do
figury Matki Bożej przy skrzyżowaniu
ulic Swarzędzkiej i Fabrycznej
21.00 – różaniec fatimski
14.05. (czwartek) święto św. Macieja Apostoła
adoracja Najśw. Sakramentu w godz.
17.00-18.00 i po Mszy św. – do 20.00
15.05. (piątek) 17.00 – katecheza parafialna
dla dzieci z klas V
16.05. (sobota) święto św. Andrzeja Boboli,
patrona Polski
17.05. (niedziela) uroczystość Wniebowstąpienia 		
Pańskiego
po Mszach św. zbiórka podpisów pod
projektem zmiany ustawy, aby zabraniała
wszelkich aborcji (s. 9);
w Poznaniu Marsz dla Życia
17.00 – nabożeństwo majowe
20.05. (środa) 18.00 – Msza św. połączona
z odnowieniem przyrzeczeń
chrzcielnych przez dzieci z klas II
19.30 – spotkanie Kręgu Biblijnego
21.05. (czwartek) 17.00 – katecheza parafialna
dla dzieci z klas IV
22.05. (piątek) 17.00 – katecheza parafialna
dla dzieci z klas VI
19.30 – zebranie Parafialnego Zespołu Liturgicznego
23.05. (sobota) 21.00 – wigilia przed
uroczystością Zesłania Ducha Świętego
(Msza św. połączona z odnowieniem
zobowiązań wypływających z sakramentu
bierzmowania)
24.05. (niedziela) uroczystość Zesłania Ducha 		
Świętego
10.00 – Pierwsza Komunia św.
17.00 – nabożeństwo majowe
25.05. (poniedziałek) święto NMP Matki Kościoła
17.00 – Msza św. dziękczynna w 1 r.
przystąpienia do Pierwszej Komunii św.
26.05. (wtorek) 18.00 – Msza św. w intencji
żyjących i zmarłych matek
27.05. (środa) 20.00 – katecheza
biblijna dla rodziców naturalnych
i kandydatów na rodziców chrzestnych
28.05. (czwartek) święto Jezusa Chrystusa
Najwyższego i Wiecznego Kapłana
30.05. (sobota) wyjazd dzieci pierwszokomunijnych
31.05. (niedziela) uroczystość Najświętszej Trójcy
zakończenie nabożeństw majowych
15.00-20.00 – festyn rodzinny z okazji
Dnia Dziecka (na wzgórzu kościelnym)
ks. Andrzej Magdziarz
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1-4. Misterium Męki
Pańskiej w Kicinie,
5-8. Pielgrzymka
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