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Słowo księdza proboszcza
Modlitwa

W	nawiązaniu	do	hasła	obecnego	Roku	Dusz-
pasterskiego,	które	wzywa	do	nawrócenia,	pragnę	
podzielić	 się	 kilkoma	 spostrzeżeniami	 na	 temat	
skutecznej,	owocnej	modlitwy.

Nasz	 Bóg	 jest	 święty	 i	 gdy	 przychodzimy	 do	
Niego	 z	 niewyznanym	 grzechem,	 to	 stawiamy	
barierę	 pomiędzy	Nim	 a	 nami.	Lecz wasze winy 
wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem; 
wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami 
tak, iż was nie słucha	(Iz	59,	2).	Biblia	wskazuje	na	
kilka	obszarów	związanych	z	grzechem,	które	stoją	
na	drodze	skutecznej	modlitwy.	Jeśli	żyjemy	ciele-
śnie,	a	nie	zgodnie	z	prowadzeniem	Ducha	Świę-
tego,	to	nasze	pragnienia,	aby	się	modlić	oraz	nasza	
zdolność	 skutecznej	
rozmowy	 z	 Bogiem	
są	zakłócone.	Mimo,	
że	 gdy	 odradzamy	
się	 duchowo,	 otrzy-
mujemy	 nową	
naturę,	to	ona	jednak	
nadal	 „przebywa”	
w	 grzesznym	 ciele.	
Ciało	 może	 przejąć	
kontrolę	nad	naszymi	
czynami,	 postawami	
i	 motywami.	 Tylko	
dając	 się	 prowadzić	
Duchowi	 Świętemu	
w	budowaniu	 relacji	
z	Bogiem	będziemy	mogli	właściwie	 się	modlić.	
Bo jeżeli będziecie żyli według ciała czeka was 
śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać 
będziecie popędy ciała - będziecie żyli (Rz	8,	13).

Przeszkodą	 w	 skuteczności	 naszej	 modlitwy	
jest	 życie	 podyktowane	 cielesnością,	 która	 prze-
jawia	 się	 egoizmem.	 Gdy	 prosimy	 Boga	 o	 coś	
czego	pragniemy,	zamiast	o	to	czego	On	chce	dla	
nas,	to	nasze	motywy	są	ową	przeszkodą.	Ufność, 
którą w nim pokładamy, polega na przekonaniu, że 
wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych 
z Jego wolą (1	J	5,	14).	Modlitwie	zgodnej	z	Bożą	
wolą	 towarzyszy	 jednocześnie	 prośba	 o	 pomoc	
w	 podporządkowaniu	 się	 Jego	 woli,	 w	 postawie	
bezwarunkowego	zawierzenia.	Tak	jak	i	w	innych	
sprawach,	 Jezus	 jest	 dla	nas	przykładem	w	kwe-
stii	 modlitwy.	 On	 zawsze	 zabiegał	 w	 modlitwie	
o	 wypełnienie	 się	 woli	 Jego	 Ojca:	 Ojcze, jeśli 
chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie 
moja wola, lecz Twoja niech się stanie	 (Łk	 22,	
42).	 Modlitwy	 podyktowane	 naszym	 egoizmem	
są	 zawsze	 skoncentrowane	 na	 realizacji	 naszych	

własnych	 pragnień	 i	 nie	 powinniśmy	 oczekiwać,	
że	Bóg	zawsze	na	nie	odpowie. Modlicie się, a nie 
otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedy-
nie o zaspokojenie swych żądz	(Jk	4,	3).

Życie	zgodnie	z	cielesnymi	pragnieniami	przy-
nosi	jedynie	zatwardziałość	naszego	serca	wzglę-
dem	 innych	 ludzi	 i	 zawsze	 będzie	 przeszkodą	
w	 odpowiedzi	 na	 nasze	 modlitwy.	 Jeśli	 wołamy	
do	 Boga	 w	 modlitwie,	 to	 najważniejszą	 rzeczą	
powinna	być	Jego	wola	oraz	wzgląd	na	potrzeby	
innych	 ludzi.	 Jest	 to	wyraz	 zrozumienia	 tego,	 że	
innych	uważamy	za	„większych”	od	siebie,	a	 ich	
potrzeby	 ważniejsze	 od	 naszych	 własnych	 (por.	
Flp	2,	3-4).

Kolejną	 wielką	
przeszkodą	 w	 sku-
tecznej	 modlitwie	
jest	 pielęgnowanie	
braku	 przebacze-
nia.	 Gdy	 nie	 prze-
baczamy	 innym,	
to	 w	 naszym	 sercu	
rośnie	gorycz,	która	
blokuje	nasze	modli-
twy.	 Jak	 możemy	
oczekiwać,	 że	 Bóg	
wyleje	na	nas	swoje	
błogosławieństwo,	
skoro	 pielęgnujemy	
zawiść	 i	 zgorzk-

nienie	 względem	 innych?	 Zasada	 ta	 jest	 pięknie	
zilustrowana	w	przypowieści	o	złym	słudze	(por.	
Mt	18,	23-35).	Historia	ta	uczy	nas,	że	Bóg	daruje	
nam	wielki	 dług	 (nasz	 grzech),	 który	 przekracza	
wszelką	 możliwość	 spłaty,	 dlatego	 oczekuje,	 że	
i	 my	 przebaczymy	 innym.	 Gdy	 wzbraniamy	 się	
przed	 tym,	 to	 stawiamy	 przeszkodę	 na	 drodze	
dobrej	komunikacji	z	Bogiem.

Inną	blokadą	 jest	nasz	brak	wiary	 i	powątpie-
wanie.	Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. 
Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że 
[Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szu-
kają (Hbr	 11,	 6).	 Gdy	 przychodzimy	 do	 Boga	
w	modlitwie,	wątpiąc	w	Jego	naturę	i	Jego	obiet-
nice,	 to	bardzo	Go	 tym	obrażamy.	Musimy	mieć	
pewność,	że	Bóg	może	spełnić	każdą	prośbę,	która	
jest	zgodna	z	Jego	wolą	i	Jego	planem	dla	naszego	
życia.	 Musimy	 się	 modlić	 rozumiejąc,	 że	 droga	
jaką	On	 nas	 poprowadzi	 jest	 zawsze	 najlepszym	
rozwiązaniem.	Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi 
o niczym! Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny 
jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miota-



Z życia Kościoła

Czerwiec	2015	 	 	 	 	 5

Z życia Kościoła

4	 	 	 	 	 	 	 	 	 														 Czerwiec	2015

nej to tu, to tam. Człowiek ten niech nie myśli, że 
otrzyma cokolwiek od Pana (Jk	1,	6-7).

Niezgoda	 w	 domu	 jest	 również	 zdecydowaną	
barierą	 dla	wysłuchania	 naszej	modlitwy.	Święty	
Piotr	w	 szczególny	 sposób	 odwoływał	 się	 do	 tej	
przeszkody	w	modlitwach	mężów,	których	postawa	
względem	żon	nie	jest	zgodna	z	Biblią.	Podobnie 
mężowie we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie 
ze słabszym ciałem kobiecym! Darzcie żony czcią 
jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, 
[to jest] życia, aby nie stawiać przeszkód waszym 
modlitwom (1	 P	 3,	 7).	 Gdy	 w	 relacjach	 między	
najbliższymi	istnieje	poważny	konflikt,	a	„głowa”	
rodziny	nie	 reprezentuje	 postawy,	 o	 jakiej	wspo-
minał	św.	Piotr,	 to	 rozmowa	męża	z	Bogiem	jest	
zakłócona.	 Podobnie,	 także	 żony	 powinny	 podą-

żać	za	biblijnymi	wskazówkami	dotyczącymi	 ich	
odnoszenia	się	do	mężów,	by	ich	modlitwy	zostały	
wysłuchane	(por.	Ef	5,	22-25).

Na	 szczęście,	 wszystkie	 te	 przeszkody	 mogą	
być	usunięte,	gdy	przyjdziemy	do	Boga	w	modli-
twie,	wyznając	swoje	grzechy	i	okazując	skruchę.	
Możemy	 być	 pewni,	 że	 Jeżeli wyznajemy nasze 
grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści 
je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości (1	J	
1,	9).	Gdy	to	uczynimy,	doświadczymy	łaski	nie-
zakłóconej	rozmowy	z	Bogiem,	a	nasze	modlitwy	
nie	tylko	będą	wysłuchane,	lecz	zostaniemy	rów-
nież	napełnieni	prawdziwą	radością.

Dorota	Celka

Kochajmy dzieci mądrą miłością

Człowiek rozwija się przez całe życie, ale jednak to, co nabył w dzieciństwie, pozostaje zasadniczą 
wytyczną na dalszy ciąg jego nieraz zmiennej i burzliwej historii.

         Antoni	Kępiński

Dzieciństwo	 to	 niezwykle	 ważny	 okres	
w	życiu	człowieka,	rozciągający	się	przez	kilkana-
ście	pierwszych	 jego	 lat.	Obejmuje:	okres	prena-
talny,	niemowlęctwo	(0	-	1	roku),	wczesne	dzieciń-
stwo	(2.	i	3.	rok	życia),	średnie	dzieciństwo	(wiek	
przedszkolny,	3	-	6	lat)	i	późne	dzieciństwo	(wiek	
szkolny,	6/7	-	12/13	lat),	poprzedzające	okres	dora-
stania.	Pierwsze	lata	życia	to	fundamenty	dla	dal-
szego	rozwoju	w	sensie	jednostkowym,	ale	także	
globalnym.	 Od	 tego,	 jakie	 są	 dzisiejsze	 dzieci	
zależy,	 jaka	będzie	jutrzejsza	młodzież	a	w	przy-
szłości	-	osoby	dorosłe.	Dla	świata	dzieci	są	nie-
zwykle	 cenne,	 bez	 nich	 zagrożony	 jest	 nie	 tylko	
dobrobyt	przyszłych	społeczeństw,	ale	też	w	ogóle	
ich	istnienie.	

Różnie	 kształtował	 się	 stosunek	 do	 dziecka	
i	 dzieciństwa	 na	 przestrzeni	 wieków.	W	 okresie	
średniowiecza	ludzie	nie	mieli	poczucia	wyjątko-
wości	dzieciństwa.	Wydaje	się,	 iż	było	ono	mało	
cenionym	etapem	życia.	Za	dzieciństwo	człowieka	
uważano	 czas	 najwcześniejszy,	 kiedy	 potom-
stwo	 człowieka	 nie	może	 jeszcze	 obejść	 się	 bez	
pomocy.	 Ledwie	 dziecko	 zaczynało	 radzić	 sobie	
bez	stałej	opieki	matki	czy	piastunki	(mniej	więcej	
od	siódmego	roku	życia),	wchodziło	w	świat	doro-

słych,	 zaczynało	 dzielić	 z	 nimi	 pracę	 i	 zabawę,	
nie	 wyróżniało	 się	 w	 świecie	 dorosłych	 niczym	
szczególnym.	Małe	dziecko,	gdy	 tylko	wyrastało	
z	 okresu	 wysokiej	 śmiertelności,	 przemieniało	
się	raptownie	w	młodego	człowieka,	nie	przecho-
dząc	przez	żadne	okresy	pośrednie	-	tj.	dorastanie,	
wczesną	dorosłość.	Stosunek	do	dzieciństwa	zna-
lazł	 swój	wyraz	w	 sztuce	 średniowiecznej,	 gdzie	
przedstawiano	 dziecko	 jako	 zminiaturyzowanego	
dorosłego.	

Stopniowo	 następowała	 zmiana	 w	 podejściu	
do	 dzieciństwa,	 wyraźnie	 widoczna	 od	 końca	
wieku	 XVII.	 Dostrzeżono	 specyficzny	 charak-
ter	 tych	 kruchych,	 zagrożonych	 istot.	 Nastąpiło	
większe	zainteresowanie	psychiką	dziecka	i	przy-
kładanie	większej	wagi	 do	 troski	 o	 jego	 rozwój.	
Terminowanie	 zastąpiła	 szkoła,	 co	 oznaczało,	
iż	 dziecko	 nim	 wkroczyło	 w	 świat	 ludzi	 doro-
słych,	 przechodziło	 okres	 przygotowania,	 czyli	
okres	 nauki	 w	 szkole,	 kolegium.	 Związane	 było	
to	 z	 kształtującym	 się	 nowoczesnym	 poczuciem	
więzi	rodzinnej	-	 rodzice	nie	 tylko	wydają	dzieci	
na	świat,	ale	obowiązująca	moralność	każe	im	dać	
przygotowanie	 do	 życia.	W	 tekście	 z	 1602	 roku	
(za:	Aries,	1995)	czytamy:	Rodzice, którzy dbają 
o wykształcenie swoich dzieci bardziej zasługują 

na szacunek, niż ci, którzy je tylko wydali na świat. 
Zapewniają im bowiem nie samo tylko życie, lecz 
życie dobre i świątobliwe. Słusznie więc robią, jeśli 
od małego wysyłają dzieci na rynek prawdziwej 
mądrości [czyli do kolegium], gdzie staną się one 
kowalami własnego szczęścia, ozdobą ojczyzny, 
rodziny i przyjaciół.	 Rodzina	 zaczyna	 organizo-
wać	się	wokół	dziecka,	ważne	stają	 się	nie	 tylko	
przyszłość	 dziecka	 i	 urządzenie	 go	 w	 życiu,	 ale	
jego	obecność,	 egzystencja	 sama	w	sobie.	Wyra-
zem	 zmiany	 podejścia	 do	 dzieciństwa	może	 być	
fragment	tekstu	z	roku	1693	autorstwa	opata	Gou-
ssault	(za:	Aries,	1995):	Spoufalając się z dziećmi, 
rozmawiając z nimi o wszystkim, traktując je jak 
ludzi rozumnych i pozyskując sobie łagodnością, 
niezawodnie uczynimy z nich to, co chcemy. Dzieci 
są jak młode rośliny, które trzeba pielęgnować 
i często podlewać. W porę dana rada, dowody czu-
łości i przyjaźni w stosownym czasie, wzruszają 
i zaskarbiają młode serca. Pieszczoty, prezenty, 
słowa zaufania i przyjaźni robią na dzieciach wra-
żenie i niewiele jest takich, które by się oparły tym 
łagodnym i łatwym sposobom wykierowania ich na 
ludzi uczciwych i honorowych.

Współcześnie	 w	 społecznej	 świadomo-
ści	 coraz	 większą	 wagę	 przykładamy	 do	 jakości	
doświadczeń	dziecka	w	najwcześniejszym	okresie	
dzieciństwa.	 Coraz	 powszechniejsze	 jest	 przeko-
nanie,	 że	wysokiej	 jakości	 opieka	 i	 wychowanie	
małego	dziecka	są	ważnymi	czynnikami	wspoma-
gania	 jego	 dalszego	 rozwoju.	 Nasza	 kultura	 jest	
w	 coraz	 większym	 stopniu	 skoncentrowana	 na	
dzieciach,	 a	 organizacja	 życia	 społecznego	 pod-
porządkowana	bywa	często	zaspokajaniu	potrzeb	
właśnie	 najmłodszych	 członków	 społeczeństwa	
(tworzenie	 specjalnych	miejsc	 dla	małych	 dzieci	
w	 przestrzeni	 publicznej,	 oferta	 zajęć	 edukacyj-
nych,	 kulturalnych,	 bardzo	 bogaty	 i	 rozwijający	
się	 rynek	 usług	 i	 produktów	 dla	 dzieci).*	 Kie-
dyś	dzieci	 zajmowały	ostatnie	miejsce	przy	 stole	
i	 odzywały	 się	 dopiero,	 gdy	 zostały	 o	 coś	 zapy-
tane	przez	dorosłych.	Dziś	często	zajmują	miejsce	
centralne	 i	 krzyczą	 najgłośniej,	 a	 dorośli	 milkną	
natychmiast,	 gdy	 dziecko	 chce	 coś	 powiedzieć.	
Miłość	 do	 dzieci	 wyrażająca	 się	 troską	 o	 zaspo-
kojenie	 ważnych	 dla	 nich	 potrzeb,	 zapewnienie	
im	wszystkiego	co	najlepsze	może	ulec	wypacze-
niom,	gdy	zamiast	kochać	dzieci	mądrą	miłością	
stawiamy	je	w	centrum	świata,	gdy	zaczynamy	je	
ubóstwiać,	nadmiernie	hołubić.	

Małe	dziecko,	właśnie	dlatego	że	jest	jeszcze	
zbyt	 niedojrzałe,	 aby	 samodzielnie	 orientować	
się	w	tym,	co	jest	ważne,	a	co	nie,	co	bezpieczne	
i	dobre,	potrzebuje	obecności	i	kontroli	rodziców	
i	opiekunów.	Wymaga,	aby	pokazać	mu,	jak	radzić	
sobie	w	świecie	i	jak	radzić	sobie	ze	sobą	samym	
w	 różnych	 sytuacjach.	 Kontrola	 dorosłych,	 jeśli	
jest	 zbyt	 restrykcyjna,	nadmiernie	 surowa,	ogra-

nicza	 samodzielność	 dziecka,	 wywołuje	 w	 nim	
brak	 wiary	 we	 własne	 możliwości.	 Natomiast	
brak	 kontroli	 rodzi	 w	 dziecku	 obawy,	 że	 świat	
jest	 miejscem	 chaotycznym,	 niezrozumiałym,	
w	którym	mały	człowiek	ma	poczucie	zagubienia,	
osamotnienia.	 Dziecko	 musi	 czuć,	 że	 stawiane	
mu	ograniczenia	nie	są	karą,	ani	tylko	demonstra-
cją	 siły	czy	władzy	dorosłego,	ale	wyrazem	 tro-
ski	 o	 jego	bezpieczeństwo	 i	 zachowanie	 zgodne	
z	normami	społecznymi	dla	jego	dobra.

Część	 współczesnych	 dorosłych	 jakby	 rezy-
gnuje	 z	 roli	 bycia	 rodzicem	 dla	 swoich	 dzieci	
i	zawsze	dostosowując	się	do	tego,	co	chce	dziecko,	
stara	się	spełniać	wszystkie	jego	prośby.	Unika	tym	
samym	wszelkich	ograniczeń,	nie	potrafi	dziecku	
niczego	odmawiać,	zabraniać.	Rodzice	tacy	robią	
wszystko,	by	 tylko	dziecko	było	zadowolone,	by	
każdą	sytuację	uczynić	dla	niego	przyjemną,	usu-

Janusz Korczak z dziećmi - pomnik w Warszawie 
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Wyznawanie wiary w osobowego Boga

nąć	 wszystko	 to,	 co	 trudne,	 wymagające.	 Może	
to	 prowadzić	 do	 kształtowania	 ludzi	 nastawio-
nych	hedonistycznie,	dla	których	w	życiu	liczy	się	
przede	wszystkim	 przyjemność,	 to	 żeby	 im	 było	
dobrze,	miło,	wygodnie.	W	konsekwencji	 kształ-
tują	 ludzi,	którzy	mają	poczucie	niczym	nieogra-
niczonej	autonomii,	dla	których	własne	potrzeby,	
pragnienia	są	najważniejszą	z	realizowanych	war-
tości,	 a	 potrzeby	 innych	 ludzi,	 jeśli	 są	 w	 ogóle	
dostrzegane,	 pozostają	 na	 dalszym	 planie.	 Ocze-
kują,	że	w	późniejszym	dorosłym	życiu	wszystko	
też	pójdzie	po	 ich	myśli,	 zgodnie	 z	 ich	wolą,	 bo	
przecież	 oni	 tak	 chcą.	 Mogą	 zatem	 mieć	 trud-
ność	 z	 rezygnowaniem	 z	 siebie,	 ustępowaniem,	
poświęceniem	na	 rzecz	 innych,	a	umiejętności	 te	
są	konieczne,	jeśli	chcemy	zbudować	trwałą	rela-
cję	z	drugim	człowiekiem.	Dzieci	te	w	przyszłości	
mogą	mieć	trudności	ze	współpracą	z	innymi,	któ-
rzy	nie	chcą	się	im	podporządkować,	z	zaakcepto-
waniem	obowiązujących	reguł	społecznych,	które	
są	 przez	 nie	 odczuwane	 jako	 ograniczające	 ich	
wolność	(w	rzeczywistości	rozumianą	jako	samo-
wolę,	która	z	autentyczną	wolnością	ma	niewiele	
wspólnego).

Niech	pomocna	nam	będzie	rada	Janusza	Kor-
czaka:	Nie zabiegajmy o to, by każdy czyn uprze-
dzić, w każdym zawahaniu się natychmiast drogę 
wskazać, przy każdym pochyleniu biec z pomocą. 
Pamiętajmy, że w momencie silnych zmagań może 
nas zabraknąć.

Przyjście	na	świat	dziecka,	szczególnie	pier-
worodnego,	 to	 największa	 rewolucja	 w	 dotych-
czasowym	 życiu	 jego	 rodziców.	 Małe	 dziecko	
potrzebuje	bliskości,	troskliwej	opieki	i	skoncen-
trowanej	na	sobie	uwagi	dorosłego,	ale	nadmierna	
ofiarność	 i	 zaabsorbowanie	 rodziców	mogą	 sta-
nowić	 zagrożenie.	 Jeśli	 dziecko	 staje	 się	 dla	
nich	całym	światem,	jeśli	wszystkich	i	wszystko	
próbują	do	niego	dostosować,	 to	mimo	pozornie	
dobrych	 intencji	może	 się	 okazać,	 że	 wcale	 nie	
działają	na	rzecz	rzeczywistego	dobra	dziecka.

Warto	 przypominać	 sobie,	 że	 dzieci	 nie	 są	
nam	dane	na	własność,	że	 są	 raczej	nam	zadane,	
że	będą	z	nami	-	rodzicami	przez	jakiś	czas,	a	póź-
niej	opuszczą	gniazdo,	pójdą	własną	drogą,	my	zaś	
mamy	pomóc	im	się	do	tego	dobrze	przygotować.	
Dzieci	nie	wychowujemy	przecież	dla	 siebie,	 ale	
raczej	dla	nich	samych,	dla	świata,	społeczeństwa,	
a	 z	 perspektywy	wierzących	 -	 przede	wszystkim	
dla	Pana	Boga,	dla	Nieba.	

Dorośli	mają	także	czasem	tendencję	do	nad-
miernego	idealizowania	i	infantylizowania	okresu	
dzieciństwa,	 do	 traktowania	 dzieci	 jedynie	 jak	
słodkie	maleństwa,	które	-	owszem	-	są	rozkoszne,	
pocieszne,	ale	niewiele	jeszcze	rozumieją.	Odnoszą	
się	do	dzieci	z	przymrużeniem	oka,	mało	poważ-
nie.	Takie	postępowanie	prowadzi	do	marginaliza-
cji	pewnych	ważnych	zachowań	dziecka,	związa-
nych	z	takimi	jego	stanami,	jak	ból,	cierpienie,	nie-
pewność,	 lęk	czy	złość.	Może	wówczas	dojść	do	
deprecjonowania	 prób	 zrozumienia	 świata	 przez	
dziecko,	 potrzeby	 rozwijania	 życia	 duchowego,	
rozwiązywania	 problemów,	 które	 z	 perspektywy	
dziecka	 są	 ważne,	 nawet	 jeśli	 przez	 dorosłego	
postrzegane	są	jako	mało	istotne.	Nadmierna	ide-
alizacja	i	infantylizacja	wczesnego	dzieciństwa	nie	
pomaga	dziecku	ani	w	realizacji	zadań	typowych	
dla	tego	okresu	w	życiu,	ani	w	podjęciu	wyzwań	
związanych	 z	 pójściem	 do	 szkoły,	 ani	 wreszcie	
w	przygotowaniu	się	do	wszystkich	kolejnych	eta-
pów	życia.	Jeśli	chcemy,	by	dzieci	wyrosły	na	doj-
rzałych	dorosłych,	to	ważne	jest,	aby	traktować	je	
w	sposób	dojrzały,	gdy	są	dziećmi.	

Dzieci,	w	których	dorośli	 kształtują	 i	wspie-
rają	poczucie	bycia	kochanymi,	 ale	 też	zdolnymi	
do	 tego,	 żeby	 od	 nich	 dużo	 wymagać	 (oczywi-
ście	adekwatnie	do	wieku,	możliwości)	doświad-
czają	 tego,	 że	 każdy	 człowiek	 jest	 tak	 samo	
godny	 szacunku.	 Umiłowanym	 dzieckiem	 Boga	
jest	bowiem	i	 ten	zupełnie	mały,	 i	 ten	duży,	 i	 ten	
zdrowy,	i	ten	chory,	ten	z	ograniczeniem	sprawno-
ści	i	ten	w	pełni	sprawny.	Podmiotowe	traktowanie	
człowieka	 jest	bezwarunkowe,	nie	wynika	z	 jego	
wieku	ani	z	pozycji	społecznej,	nie	jest	też	efektem	
jego	 zachowania,	 ale	wynika	 z	 godności	 dziecka	
Bożego.

Dorośli	 starający	 się	 za	 wszelką	 cenę	 dzie-
ciom	 „nieba	 przychylić”,	 niestety,	 czasem	wcale	
nie	zbliżają	 ich	do	prawdziwego	Nieba,	a	 to	ono	
stanowi	ostateczny	cel	wychowawczych	wysiłków.

Karolina	Appelt

*Przejawem	 swoistej	 schizofrenii	 jest	 wyso-
kie	 zaangażowanie	 w	 tym	 obszarze	 zestawione	
z	 odmawianiem	niektórym	dzieciom	nienarodzo-
nym	 podstawowego	 prawa	 człowieka,	 jakim	 jest	
prawo	do	życia.

Poniżej	kilka	myśli	o	wychowaniu	autorstwa	specjalistów	w	tej	dziedzinie:

	Może nigdy tak bardzo jak dzisiaj wychowanie nie było nakazem życiowym i społecznym, który wymaga 
zajęcia stanowiska i zdecydowanej woli formowania dojrzałych osobowości.

św.	Jan	Paweł	II	
W sercu niewinnego dziecka Jezus panuje jak Pan wszechmogący. Jeżeli poczekamy, aż rozmaite chwa-
sty wyrosną, aż złe skłonności nim zawładną, aż grzech spustoszenie poczyni, Jezus niewielki tam znaj-
dzie posłuch, mało miłości, mało entuzjazmu.
Niech w zwierciadle waszej świętości dziecko wasze uczy się tej fundamentalnej prawdy katechizmowej, 
że i ono jest na ziemi, by Boga poznać, kochać i jemu służyć.
	 	 	 	 	 	 	 św.	Urszula	Ledóchowska	
Nie podejmuj się wychowywać dziecka sama, bo możesz pozbawić dziecko tego, co jest u niego piękne. 
Przecież nie możesz umieć wszystkiego, co do wychowania jest potrzebne. (…) Najlepiej więc zrobisz, 
gdy oddasz swe dziecko na wychowanie Matce Bożej. Wtedy Ona, zostawiając ci to dziecko, będzie 
dbała o to, byś ty jak najlepiej to Jej dziecko wychowała. Ona ma na to najróżniejsze sposoby: może 
ci dać dobrą książkę do ręki, więcej cierpliwości, podsunie dobre myśli… Ile znajdzie środków, abyś ty 
umiała lepiej to Jej dziecko wychować!
	 	 	 	 	 	 ks.	Aleksander	Woźny
Rodzicom trudno wychować dzieci na szlachetnych ludzi, jeżeli najpierw nie wychowają samych siebie. 
Samowychowanie jest zadaniem całego życia i kończy się w chwili śmierci, nie wcześniej.
	 	 	 	 	 	 Wanda	Półtawska
	 	 	 	 	 	

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom życzymy dobrego, pięknego, rado-
snego dzieciństwa przeżywanego w bliskości Pana Boga i w otoczeniu mądrych 
dorosłych, którzy pragną ich rzeczywistego dobra.

W	tym	roku	uroczystość	Bożego	Ciała	obcho-
dzimy	4	czerwca.	Wyjdziemy	na	ulice	wsi	i	miast,	
oddając	 cześć	 naszemu	 Panu	 i	 wyznając	 wiarę	
wobec	wszystkich	ludzi	-	wierzących	i	niewierzą-
cych.	Na	łamach	„Naszego	Patrona”	podejmujemy	
zatem	 rozważania	 dotyczące	 wiary	 katolików	
w	osobowego	Boga.	

Kościół	 od	 samych	 swych	 początków	 dawał	
wyraz	 wierze	 w	 realną obecność Pana Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie	i	dlatego	Euchary-
stię	uczynił	centralnym	ośrodkiem	kultu.	Na	czym	
ta	 obecność	 polega?	 Opłatek,	 który	 jest	 dobrze	
wypieczonym	 chlebem	 pszennym,	 po	 wypowie-
dzeniu	 przez	 kapłana	 słów	 Przeistoczenia,	 mocą	
Ducha	 Świętego	 staje	 się	 Ciałem	 Pana	 Jezusa,	
a	wino	-	Jego	Krwią.	Substancja	chleba	(opłatka)	
przechodzi	w	 substancję	Ciała	Pańskiego,	 a	 sub-
stancja	 (czyli	 materia,	 istota)	 wina	 przechodzi	
w	 materię	 i	 w	 istotę	 Krwi	 Pańskiej.	 Przywilej	

współuczestnictwa	 w	 tym	 największym	 cudzie	
świata	 powierzył	 kapłanom	 sam	Chrystus,	 kiedy	
powiedział	 przy	 Ostatniej	 Wieczerzy:	 To czyń-
cie na moją pamiątkę	 (Łk	22,	19;	1	Kor	11,	25),	
by	 spełniła	 się	w	 ten	 sposób	 obietnica:	A oto Ja 
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończe-
nia świata	(Mt	28,	20).

Papież	 Benedykt	 XVI	 w	 rozważaniu	 przed	
modlitwą	Anioł	Pański	10	czerwca	2007	roku,	doty-
czącym	praktyki	adoracji	eucharystycznej,	mówił:	
Za każdym razem, kiedy kapłan na nowo sprawuje 
Ofiarę Eucharystyczną, powtarza w modlitwie 
konsekracyjnej: «To jest Ciało Moje... to jest Krew 
Moja». Mówi to, użyczając swojego głosu, swo-
ich rąk i serca Chrystusowi, który zechciał zostać 
z nami i być bijącym sercem Kościoła. Lecz także 
po zakończeniu sprawowania Bożych tajemnic 
Pan Jezus pozostaje żywy w tabernakulum; dla-
tego wielbimy Go w sposób szczególny w adoracji 
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A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre...

					Tytułowe	zdanie	niniejszego	artykułu,	będące	
cytatem	 z	 Księgi	 Rodzaju,	 zapewne	 jest	 dobrze	
znane	 czytelnikom	 naszego	 czasopisma.	 Ale	
znacznie	 częściej	 przywołujemy	 inne,	 bliższe	
ludzkiej	 naturze,	 ludzkim	 skłonnościom:	
Czyńcie sobie Ziemię poddaną	 (Rdz	 1,	 28).	
Nie	 bez	 przyczyny	 przytoczone	 zostały	 te	 dwa	
charakterystyczne	 cytaty	 ze	 Starego	 Testamentu,	
bowiem	 5	 czerwca	 obchodzimy	 Światowy 
Dzień Ochrony Środowiska.	 Dzień	 ten	 został	
ustanowiony	 przez	 Zgromadzenie	 Ogólne	 ONZ	
na	 Konferencji	 Sztokholmskiej	 w	 1972	 roku	 i	
obchodzony	 jest	 corocznie	w	 ponad	 100	 krajach	
dla	 przypomnienia	 głównych	 haseł	 konferencji,	
dotyczących	 zgodności	 rozwoju	 cywilizacji	 z	
rozwojem	 ekologicznym	
otaczającego	nas	świata.	ONZ	
zwracając	 uwagę	 na	 bardzo	
wysoki	 stopień	 degradacji	
środowiska,	 uznała	 za	
niezbędne	 uprzytomnienie	
ludziom,	 że	 nie	 są	 jedynym	
gatunkiem	 zasiedlającym	
ziemię.	 Każdego	 roku	 dzień	
5	 czerwca	 przypomina	 o	
wielkim	 znaczeniu	 przyrody	
i	 odpowiedzialności	

człowieka	za	jej	stan.	Może	być	punktem	wyjścia	
do	 refleksji	 na	 temat	 obecności	 i	 działania	
człowieka	w	dzisiejszym	świecie.	Chrześcijańskie	
zaangażowanie	przejawia	się	w	tym	kontekście	w	
różnorodny	sposób:	od	podziwu	 i	dziękczynienia	
Bogu	 za	 piękno	 świata,	 poprzez	 pracę	 nad	 tą	
cząstką	 rzeczywistości,	 za	 którą	 człowiek	 jest	
bezpośrednio	 odpowiedzialny,	 do	 zaangażowania	
w	 przemianę	 środowiska	 i	 przekształcanie	 go	 w	
zgodzie	z	Bożym	zamysłem.
	 	 	 	 	A	jak	wygląda	otaczająca	nas	rzeczywistość?	
W	 jakim	 stopniu	 my,	 mieszkańcy	 Kicina,	
Janikowa,	Klin	i	innych	okolicznych	miejscowości	
przykładamy	uwagę	do	tematu	ochrony	środowiska,	
w	którym	przyszło	nam	żyć?	Na	odległość	 rzutu	

eucharystycznej.
Skoro	 w	 Najświętszym	 Sakramencie	 jest	

obecne	Ciało	i	Krew	Pana	Jezusa,	to	jest	również	
obecna	 Jego	Osoba	 -	 jest	On	 cały.	Ciało Chry-
stusa i całe Jego osobowe jestestwo tworzą 
bowiem jedność.

Papież	Jan	Paweł	II	w	encyklice	„Ecclesia	de	
Eucharistia”	 podejmując	 rozważania	 dotyczące	
fundamentalnego	 znaczenia	ofiary	Eucharystycz-
nej	 w	 życiu	 Kościoła,	 kieruje	 nasze	 myśli	 ku	
kontemplacji	znaczenia	i	czci	osoby	Jezusa	Chry-
stusa	w	naszym	życiu:	Kult, jakim otaczana jest 
Eucharystia poza Mszą 
św. ma nieocenioną war-
tość w życiu Kościoła. 
Jest on ściśle związany 
ze sprawowaniem Ofiary 
eucharystycznej. Obec-
ność Chrystusa pod świę-
tymi postaciami, które są 
zachowane po Mszy św. 
- obecność, która trwa, 
dopóki istnieją postaci 
chleba i wina - wywo-
dzi się ze sprawowania 
Ofiary i służy Komunii 
sakramentalnej i ducho-
wej. Jednocześnie	 uświa-
damiamy	 sobie,	 czym	
jest	jedność	w	wierze	nas	
jako	 członków	 Kościoła	
katolickiego.	 Bardzo	
obrazowe	 i	 precyzyjne	
wyjaśnienie	możemy	uzyskać	w	niniejszej	 ency-
klice,	czytając	komentarz	św.	Jana	Chryzostoma:	
Czym w rzeczywistości jest chleb? Jest Ciałem 
Chrystusa. Kim stają się ci, którzy go przyjmują? 
Ciałem Chrystusa; ale nie wieloma ciałami, lecz 
jednym ciałem. Faktycznie, jak chleb jest jedno-
ścią, choć składa się nań wiele ziaren, które choć 
się nie znają, w nim się znajdują, tak że ich róż-
norodność zanika w ich doskonałym zjednoczeniu 
- w ten sam sposób również my jesteśmy wzajem-
nie ze sobą zjednoczeni, a wszyscy razem z Chry-
stusem.	Argumentacja	jest	zwięzła:	nasza	jedność	
z	Chrystusem,	która	jest	darem	i	łaską	dla	każdego	
sprawia,	 że	 jesteśmy	 włączeni	 w	 jedność	 Jego	
Ciała,	 którym	 jest	 Kościół.	 Eucharystia	 wzmac-
nia	nasze	 zespolenie	 z	Chrystusem,	ustanowione	

w	 chrzcie	 św.	 przez	 dar	Ducha	Świętego	 (por. 1	
Kor	12,	13.27).

Wiara	 eucharystyczna	 katolika	 nie	 może	
ograniczać	 się	 tylko	 do	 niedzielnej	 Mszy	 Świę-
tej	 i	Komunii	Świętej.	Pan	 jest	obecny	w	słowie	
i	w	swym	Ciele	nie	tylko	na	Mszy	św.,	ale	i	poza	
nią.	 Istotnym	elementem	naszej	wiary	 jest	wiara	
w	 obecność	 Chrystusa	 w	 Najświętszym	 Sakra-
mencie.	 Jezus	 nieustannie	 oczekuje	 nas	w	 świą-
tyniach	 w	 tabernakulum.	 Uświadomienie	 sobie	
Jego	żywej	obecności	wśród	nas	powinno	rodzić	
pragnienie	częstej	praktyki	nawiedzania	Najświęt-

szego	 Sakramentu.	
Kontakt	 z	 Euchary-
stycznym	 Chrystu-
sem	 również	 w	 ciągu	
tygodnia	 prowadzi	 do	
wzrostu	 wiary.	 Powin-
niśmy	 w	 ten	 sposób	
ożywiać	 nasze	 relacje	
z	Panem.	Podczas	ado-
racji	 komunię	 sakra-
mentalną	 zastępuje	
częściowo	 komunia	
duchowa,	 czyli	 gorące	
pragnienie	 przyję-
cia	 Eucharystycznego	
Chrystusa.

W	 Polsce	 istnieją	
trzy	 zakony	 oddające	
się	wieczystej	adoracji:	
benedyktynki-sakra-
mentki,	 sprowadzone	

do	 Warszawy	 w	 wieku	 XVII;	 siostry	 francisz-
kanki	od	Najśw.	Sakramentu	(Ubogie	Klaryski	od	
Wieczystej	Adoracji),	które	przybyły	do	Gniezna	
z	 Francji	 w	 roku	 1871	 oraz	 siostry	 eucharystki.	
Założone	zostały,	aby	nieustannie	adorować	Pana	
Jezusa	 w	 Najświętszym	 Sakramencie.	 Wiele	
kościołów	jest	otwartych	przez	cały	dzień,	abyśmy	
mogli	 wstąpić	 i	 powierzyć	 Bogu	 swoje	 sprawy,	
dziękować	 i	 wielbić	 Pana	 ukrytego	 w	 taberna-
kulum.	 W	 wielu	 świątyniach	 mamy	 możliwość	
w	ciągu	całego	dnia	adorować	Chrystusa	w	wysta-
wionym	Najświętszym	Sakramencie.	

Na	 zakończenie	 niniejszych	 rozważań	 pra-
gnę	 podzielić	 się	 świadectwem.	 Czym	 jest	 dla	
mnie	adoracja	Pana	Jezusa	ukrytego	pod	postacią	
chleba?	Adoracja	 to	 spotkanie	 z	 moim	 Bogiem,	

Przyjacielem,	 Oblubieńcem,	 Stwórcą,	 Zbawicie-
lem	 czyli	 OSOBĄ.	 To	 czas,	 w	 którym	 jesteśmy	
sami,	On	i	Ja.	Wpatruję	się	w	Jego	oblicze,	kon-
templując	 Jego	 bezgraniczną	 miłość	 do	 mnie,	
dotykając	Jego	Bóstwa	całą	swoją	osobą	…Zata-
piając	się	w	milczeniu,	wpatruję	się	w	białą	hostię.	
Czuję	 Jego	 obecność	 i	 dotykam	 największej	
tajemnicy	 Stwórcy	 -	 pozostawienia	 człowiekowi	
swojego	Ciała	(i	Krwi)	dla	urealnienia	Jego	obec-
ności	w	każdej	sekundzie	mojego	życia.	Adoracja	
to	czas	głębokiego	wyciszenia	i	oddania	się	tylko	
Jemu,	 bez	 zakłóceń	 z	 zewnątrz,	 bez	 zbędnych	
myśli,	bez	 rozproszenia…To	czas	przedstawiania	
wszystkich	swoich	spraw	Temu,	który	mnie	kocha.	
Nie	wyobrażam	sobie	miłości	bez	rozmów,	zasłu-
chania	i	bycia	z	Nim	sam	na	sam	-	bez	budowania	
tej	osobistej	relacji!	Prawdą	jest,	że	kroczymy	do	
nieba	we	wspólnocie	Kościoła,	ale	osobista	więź	
z	moim	Panem	ubogaca	moją	duszę	we	wrażliwość	
na	natchnienia,	daje	siły	do	pokonywania	ludzkich	

słabości,	budowania	relacji	z	drugim	człowiekiem	
w	oparciu	o	Bożą	miłość,	pozwala	spojrzeć	na	moje	
życie	z	Bożej	perspektywy,	godząc	się	z	Bożą	wolą	
każdego	dnia.

W	 naszej	 parafii	 codziennie	 od	 godzin	 ran-
nych	 aż	 do	 wieczornej	 Mszy	 św.	 mamy	 możli-
wość	uklęknięcia	przed	 tabernakulum	i	 rozmowy	
z	 Panem,	 a	 w	 drugi	 czwartek	 każdego	 miesiąca	
w	godz.	17	-	18	i	po	Mszy	św.	(w	godz.	19	-	20)	
możemy	 uczestniczyć	 w	 adoracji,	 dając	 wyraz	
naszej	miłości	 i	wiary	w	osobowego	Boga.	Roz-
ważmy	 w	 swoim	 sercu,	 jak	 bardzo	 odwzajem-
niamy	miłość	naszego	Zbawiciela.	Niech	ta	reflek-
sja	 pomoże	 nam	 wzbudzić	 głębokie	 pragnienie	
częstego	odwiedzania	Jego	Osoby	ukrytej	w	bia-
łym	opłatku.	On	nieustannie	czeka…

Magdalena	Orczyńska
Źródło:	www.ILG.pl

Zniszczony krajobraz - tereny pod Annowem
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kamieniem	 mamy	 prawdziwy	 skarb	 przyrody	 -	
Puszczę	Zielonkę.	Czy	potrafimy	to	docenić?	Czy	
dostatecznie	strzeżemy	te	tereny	przed	degradacją?	
	 	 	 	 	W	chwili	obecnej	 ludzie	zużywają	 rocznie	o	
ponad	 połowę	 więcej	 zasobów	 niż	 nasza	 ziemia	
jest	 w	 stanie	 odtworzyć.	 Jak	 wskazuje	 raport	
WWF1	 „Living	 Planet	 Report”,	 żyjemy	 na	
ekologiczny	 kredyt,	 a	 nasz	 „ślad”	 ekologiczny	
wzrósł	 w	 ciągu	 ostatnich	 50	 lat	 dwukrotnie.	
Dzieje	 się	 tak	 dlatego,	 że	 konsumujemy	 coraz	
więcej	 naturalnych	 zasobów	 (np.	 drewna,	 wody,	
kopalin),	 emitujemy	 coraz	 więcej	 substancji	
zanieczyszczających	 środowisko	 (pyły,	 dymy,	
toksyczne	gazy,	w	 tym	dwutlenek	węgla	 i	 siarki,	
nawozy	sztuczne,	pestycydy),	produkujemy	coraz	
więcej	 śmieci	 (zmorą	 są	 podwójne,	 a	 nierzadko	
potrójne	 opakowania	 produktów),	 a	 także	 coraz	
częściej	„betonujemy”	tereny	zielone.	Postępująca	
urbanizacja	 dziewiczych	 do	 niedawna	 terenów	
wydaje	 się	 być	 nieodwracalna,	 liczyć	 się	 jednak	
powinien	 długofalowy	 bilans	 zysków	 i	 strat.	 W	
wielu	miejscach	widzimy	bezprawne	planowanie	
terenu	pod	zabudowę	mieszkalną	i	przemysłową,	
zasypywanie	 naturalnych	 cieków	 wodnych,	
trzcinowisk,	 osuszanie	 bagien.	 Najczęściej	
inwestor	działa	szybko	przez	zaskoczenie,	metodą	
faktów	dokonanych,	a	bezradność	czy	bezczynność	
instytucji	odpowiedzialnych	za	skuteczną	kontrolę	
tych	procesów	jest	co	najmniej	zastanawiająca.
	 	 	 	 	 Największe	 wysypisko	 na	 naszej	 ziemi	 to	
oceaniczny	 płat	 śmieci	 pływający	 po	 Pacyfiku.	
Zaczyna	się	ok.	900	km	od	wybrzeży	Kalifornii,	

a	kończy	w	okolicach	Japonii.	Według	szacunków	
naukowców,	 mniej	 więcej	 jedna	 piąta	 odpadów	
(wśród	 których	 znaleźć	można	 niemal	wszystko,	
od	piłek	 futbolowych	po	kajaki,	 klocki,	 butelki	 i	
plastikowe	 torebki),	wyrzucana	 jest	 ze	 statków	 i	
platform	wiertniczych.	Reszta	pochodzi	ze	stałego	
lądu,	 z	 różnych	 stron	 świata,	 śmieci	 bowiem	nie	
znają	granic2.	
	 	 	 	 	W	 Polsce	 obecnie	 wytwarza	 się	 ponad	 130	
mln	 ton	 odpadów	 rocznie,	 w	 tym	 124	 mln	 ton	
odpadów	 przemysłowych.	 11	 mln	 ton	 odpadów	
to	 odpady	 komunalne,	 których	 większość	 ląduje	
na	wysypiskach.	Aż	2	mln	ton	trafia	do	lasów	lub	
domowych	palenisk.	Tylko	14%	śmieci	poddawane	
jest	recyklingowi,	natomiast	prawie	80%	odpadów	
komunalnych	trafia	na	składowiska.	Czy	zdajemy	
sobie	sprawę	z	tego,	że	skutki	podrzucania	przez	
nas	 śmieci	 na	 „sąsiednie”	 podwórko	 czy	 „za	
płot”,	 powracają	 do	 nas	 prędzej	 czy	 później,	 jak	
bumerang,	 w	 formie	 zatrutej	 wody,	 powietrza,	
żywności?
					Może	nie	wszyscy	mają	świadomość	tego,	że	
innym	 niepożądanym	 i	 szkodliwym	 dla	 zdrowia	
ludzkiego	 czynnikiem	 zanieczyszczającym	 nasze	
otoczenie	 jest	 ...	 hałas.	 Główne	 źródła	 hałasu,	
na	 które	 narażony	 jest	 człowiek	 generuje	 postęp	
cywilizacyjny,	wzrost	 uprzemysłowienia,	 a	 także	
rozwój	 transportu.	 Według	 badana	 Europejskiej	
Agencji	 Ochrony	 Środowiska,	 ponad	 200	 mln	
ludzi	w	Europie	każdego	dnia,	w	domu,	w	pracy,	w	
miejscu	nauki,	czy	podczas	podróży	cierpi	z	powodu	
nadmiernego	hałasu.	Hałas	na	poziomie	55	-	75	dB	

powoduje	 bezsenność,	 przemęczenie	 organizmu,	
bóle	 głowy,	 drażliwość,	 podwyższenie	 ciśnienia	
krwi	i	spowolnienie	rozwoju	umysłowego	dzieci.	
W	 świetle	 badań	 zleconych	 przez	 Ministerstwo	
Środowiska,	 stan	 klimatu	 akustycznego	 Polski	
ulega	ciągłemu	pogorszeniu.
					Jeszcze	innym	wytworem	ludzkiego	działania,	
uznanym	za	czynnik	zanieczyszczający	naturalne	
środowisko	 są	 reklamy	 przydrożne	 w	
najróżniejszych	 formach.	 Od	 jakiegoś	 czasu	
problem	 ten	 zaczyna	 być	 dostrzegany	 przez	
włodarzy	 miast	 i	 wsi.	 Któż	 z	 nas	 nie	 ma	 dosyć	
wszechobecnych	 banerów,	 plakatów,	
transparentów,	 bilbordów	 szpecących	 pobocza	
dróg?	Czas	 skłonić	 polskich	 samorządowców	do	
tego,	 by	 poszli	 w	 ślady	 radnych	 francuskiego	
Grenoble.	 W	 tym	 mieście	 uznano	 już	 kilka	 lat	
temu,	 że	 takie	 formy	 reklamy	 niszczą	 panoramę	
miasta	i	należy	ich	całkowicie	zakazać.	Mówiąc	o	
ochronie	 krajobrazu,	 wystarczy	 sięgnąć	 po	 stare	
zdjęcia	 i	 pocztówki,	 na	 których	 widoczne	 są	
panoramy	miast,	a	w	nich	także	dawna	architektura.	
W	tych	ekspozycjach	uderza	przedziwna	harmonia,	
ład,	 architektoniczny	 zamysł	 i	 wszechobecna	
zieleń.	 Z	 jaką	 pieczołowitością	 podchodzono	 do	
owych	projektów,	niech	świadczy	fragment	tekstu	
z	 fantastycznie	wydanej	publikacji	 zatytułowanej	
„Sołacz	 -	 domy	 i	 ludzie”3, w	 której	 autor	 Piotr	
Korduba	pisze:	Prawie połowę	[sołackiego	-	przyp.	
red.]	 osiedla zajęły parki, zielone place, 
zadrzewienie ulic. Wszystkie dłuższe trakty 
zakrzywiano w taki sposób, aby uzyskać możliwie 
częstą zmianę widoków i przełamywać osiowość 
ulic. Ich perspektywy zostały obliczone na mniej 
więcej długość kilkunastominutowego spaceru. 
Zastosowana siatka ulic, spora ilość zieleni i 
dostosowanie zmienności widoków do rytmu 
spacerowicza podpowiadają, że już samą część 
mieszkalną dzielnicy zaprojektowano niczym park 
krajobrazowy.	A	 przypomnieć	 należy,	 że	 projekt	
zabudowy	tej	dzielnicy	miasta	realizował	w	1912	
roku	Niemiec,	Joseph	Stubeben!
	 	 Zainteresowani	 tematem	 powinni	 sięgnąć	
po	 internetową	 publikację	 „Kalendarza	
Ekologicznego”,	 obejmującego	 zbiór	
najważniejszych	dat	związanych	przede	wszystkim	
z	 ochroną	 przyrody.	 Znajdą	 tam	 informacje	
o	 najciekawszych	 kampaniach	 społecznych,	
projektach	 ekologicznych	 oraz	 światowych	

i	 krajowych	 dniach	 związanych	 z	 edukacją	
ekologiczną.
					Niech	niniejszy	artykuł	zamknie	celna	diagnoza	
naszej	 ekologicznej	 rzeczywistości,	 jaką	 stawia	
Ryszard	Kulik4	w	 książce	 „Ziemia	 -	mój	 jedyny	
dom”: To wszystko jest dość przerażające, a może 
zbyt przerażające, by spojrzeć prawdzie w oczy. W 
końcu mamy nasz cudowny, cywilizowany świat 
z wieloma atrakcjami, który pozwala nam nie 
zaglądać do tego śmierdzącego, pełnego okropnych 
odpadków kosza na śmieci. (...) Pamiętajmy, że 
cała ta machina kręci się, bo, mówiąc prozaicznie, 
chodzimy do sklepu. Oczywiście musimy coś jeść, 
w coś się ubrać czy jakoś ogrzać swój dom, ale 
ile z tego, co kupujemy jest nam rzeczywiście 
potrzebne? Problem odpadów to przede wszystkim 
problem nadmiernej konsumpcji. Gdybyśmy 
potrafili skromniej żyć i zadowalać się mniejszą 
ilością rzeczy, gdybyśmy nie musieli mieć co kilka 
lat nowych komputerów, telefonów, telewizorów, 
samochodów to prawdopodobniej nasz świat 
byłby o wiele czystszy. Gdybyśmy tylko byli na 
co dzień bardziej uważni i nie marnotrawili tak 
wody, prądu i gazu, świat wokół nas otrzymywałby 
znacznie mniej tego, co szkodzi nam wszystkim. 
Gdybyśmy świadomie wybierali te produkty, które 
są przyjazne dla środowiska, to pomoglibyśmy 
zarówno sobie, jak i innym istotom. 

gzal

*	 cytat	 ze	 słowa	 wstępnego	 abp.	 Stanisława	 Gądeckiego,	
zamieszczonego	 w	 publikacji	 H.	 Błachnio,	 Hr. August 
Cieszkowski,	Swarzędz,	2014.
1	 World Wide Fund for Nature	 (WWF,	 dawniej	 World 
Wildlife Fund)	 -	Światowy Fundusz na rzecz Przyrody	 -	
ekologiczna,	pozarządowa	organizacja	o	międzynarodowym	
charakterze	 powstała	 w	 1961	 roku.	 Misją	 WWF	 jest	
powstrzymanie	 degradacji	 środowiska	 naturalnego	 Ziemi	 i	
stworzenie	przyszłości,	w	której	ludzie	będą	żyli	w	harmonii	
z	przyrodą;
2	www.wwf.	pl/;
3	 Piotr	 Korduba,	 Sołacz - domy i ludzie, Wydawnictwo	
Miejskie,	Poznań,	2009.
4	Ryszard	Kulik	-	doktor	psychologii,	wieloletni	felietonista	
i	współpracownik	miesięcznika	Dzikie Życie,	autor	książek	
o	ekologii,	od	 lat	 zaangażowany	w	edukację	ekologiczną	 i	
psychologiczną.

 

Człowiek zbawiony jest zobowiązany 
zaangażować wszystkie swoje siły w 
realizację Królestwa Bożego - słowem i 
czynem - już teraz*.
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 Mikrokosmos uczuć - przyjaźń

Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera 
dla siebie (Rz	14,	7).

Przyjaźń	możemy	budować	na	każdym	etapie	
życia	 oraz	 we	 wszystkich	 relacjach	 międzyludz-
kich:	 rówieśniczych,	 sąsiedzkich,	 zawodowych,	
rodzinnych,	 itp.	 O	 ile	 bowiem	 miłość	 rozwija	
się	 zazwyczaj	 pomiędzy	 osobami	 mniej	 więcej	
w	 tym	 samym	wieku,	 o	 tyle	 przyjaźń	 nie	 stawia	
takich	ograniczeń.	Różnica	wieku,	wykształcenia,	
płci,	 statusu	 majątkowego	 nie	 stanowi	 dla	 przy-
jaźni	 większej	 przeszkody,	
jeśli	 przyjaciele	 znajdują	
wspólną	 płaszczyznę	 spotka-
nia,	wymiany	myśli,	dialogu.	
Przyjaźń	jest	więc	tym	związ-
kiem,	który	towarzyszy	czło-
wiekowi	 od	 dziecięcych	 lat	
aż	 do	 samej	 śmierci.	Więcej	
nawet	 -	 prawdziwa	 przyjaźń	
przekracza	próg	śmierci.

Bogactwem	 przyja-
ciół	 nie	 jest	majątek,	 ani	 też	
wspólnie	 prowadzone	 inte-
resy,	 ale	 głębokie	 pragnienia	
ich	 serc	 oraz	 szerokie	 hory-
zonty	 ich	 umysłów.	 Zawie-
ranie	 przyjaźni	 dokonuje	 się	
zazwyczaj	 w	 sposób	 spon-
taniczny.	 I	 choć	 możemy,	
a	 nawet	 powinniśmy	 szu-
kać	 przyjaciół,	 to	 jednak	 nie	
wolno	 nam	 upatrzonej	 przez	
siebie	osoby	-	wbrew	jej	woli	
-	 usiłować	 czynić	 naszym	
przyjacielem.	W	budowaniu	przyjaźni	nie	można	
sobie	 pozwalać	 nawet	 na	 cień	 przemocy.	 Jaka-
kolwiek	 manipulacja	 zachowaniem	 i	 wolnością	
bliźnich	sprawia,	iż	oddalają	się	oni	od	nas.	Przy-
jaźnie	powstają	i	rosną	w	klimacie	spontaniczno-
ści,	swobody,	braku	skrępowania.	Jeżeli	przyjaźń	
ma	 być	 autentyczna	 i	 dojrzała,	 przyjaciele	winni	
dawać	 sobie	 wzajemnie	 pełną	 wolność.	 Wszel-
kie	 formy	 zawłaszczania,	 posiadania,	 zazdrości	
i	wzajemnej	manipulacji	 są	 przeciwne	 przyjaźni.	
Przyjaźń	 wymaga	 także	 pewnego	 oderwania	 się	
od	swoich	własnych	potrzeb,	pragnień	i	upodobań.	

Aby	nawiązać	przyjaźń,	konieczna	jest	także	wiara	
w	 nią.	Rodzi	 się	 ona	 często	we	wczesnym	 dzie-
ciństwie,	kiedy	miłość	wydaje	się	odległa	i	patrzy	
się	na	nią	z	pewnym	lekceważeniem.	Z	przyjacie-
lem	podejmuje	się	pierwsze	wyprawy	w	świat,	by	
odkrywać	jego	wielkość	i	piękno.	Mali	przyjaciele	
dzielą	się	wszystkim,	co	ich	ciekawi	i	zachwyca.	
Nigdy	nie	nudzą	się	w	swojej	obecności,	zawsze	
znajdą	 ciekawy	 sposób	 na	 wspólne	 spędzenie	
czasu.

W	 dzieciństwie	 dzielimy	 się	 z	 przyjacielem	
niepokojami	 związanymi	
z	 dorastaniem,	 niezrozumie-
niem	 ze	 strony	 dorosłych,	
a	 także	 przeżywamy	 razem	
pierwsze	 sukcesy.	 W	 sposób	
szczególny	 szuka	 się	 obec-
ności	 przyjaciela	w	 chwilach	
porażek.	 W	 niepowodzeniu	
bowiem	 przyjaciel	 na	 pewno	
nas	zrozumie	i	poda	pomocną	
dłoń.	 I	 choć	 nie	 potrafi	 zara-
dzić	 wielu	 trudnościom,	
ponieważ	 także	 i	 on	 bywa	
bezradny,	to	jednak	-	jak	nikt	
inny	 -	 pocieszy	 swoją	 obec-
nością	 i	współczuciem.	Przy-
jaciel	 w	 okresie	 dzieciństwa	
pomaga	 nam	 także	 ocenić	
własne	 siły	 i	 bardziej	 uwie-
rzyć	 w	 siebie.	 Jeżeli	 nawet	
przyjaciel	 okaże	 się	 silniej-
szy,	 zdolniejszy	 czy	 bardziej	
wysportowany,	nigdy	nie	upo-
korzy	i	nie	wyśmieje	swojego	

druha.	Przyjaciele,	choć	nie	kryją	przed	sobą	swo-
ich	braków	i	słabości,	to	jednak	doceniają	nawza-
jem	swoje	zalety,	osiągnięcia	i	sukcesy.	I	choć	los	
często	 rozłącza	przyjaciół	 z	 dzieciństwa	 i	 okresu	
dorastania,	 to	 jednak	 zachowują	 oni	 w	 swoich	
sercach	miłe	 i	wdzięczne	wspomnienie	wspólnie	
przeżytych	doświadczeń.	

W	 miarę	 upływu	 naszego	 życia	 grono	 osób	
zaprzyjaźnionych	 ze	 sobą	 zwykle	 rośnie.	 I	 choć	
czujemy	 się	 z	 nimi	 związani,	 to	 jednak	 brakuje	
nam	nieraz	dla	nich	czasu,	sił,	energii,	cierpliwo-
ści.	Myśl	o	niektórych	z	tych	przyjaciół	rodzi	w	nas	

poczucie	winy	i	bezradność.	Mamy	bowiem	świa-
domość,	 że	 oni	 z	 pewnością	 potrzebują	 naszego	
wsparcia,	 a	my	 nie	 umiemy	 im	 pomóc.	Aby	 nie	
wysłuchiwać	żalów	i	narzekań	starych	przyjaciół,	
którym	 życie	 się	 nie	 poukładało,	 stosujemy	 nie-
kiedy	różne	wykręty	i	uniki.	Nie	zawsze	czynimy	
to	uczciwie.

Co	możemy	 i	 co	powinniśmy	w	 takich	 sytu-
acjach	robić?	Przecież	czujemy	się	często	bezsilni.	
Możemy	się	modlić	za	nich	i	za	siebie.	W	modlitwie	
odnajdziemy	bowiem	odwagę	i	moc,	by	-	wbrew	
trudnościom	 -	 podtrzymać	 istniejące	 więzi	 przy-
jaźni.	Modlitwa	 pozwoli	 nam	 zachować	w	 sercu	
wewnętrzną	 otwartość,	 życzliwość,	 współczucie	
i	 wrażliwość	 na	 potrzeby	 i	 troski	 naszych	 przy-
jaciół.	 To	 dzięki	 modlitwie	 otrzymamy	 światło,	
w	jaki	sposób	moglibyśmy	przyjść	im	z	pomocą.	

Przyjaźń według Biblii

Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy 
kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jeste-
ście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co 
wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, 
bo sługa nie wie co czyni pan jego; lecz nazwa-
łem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem 
od Ojca mojego, oznajmiłem wam (J	15,	13-15).

Jezus	podał	nam	definicję	prawdziwego	przy-
jaciela.	On	sam	jest	doskonałym	jego	przykładem,	
ponieważ	życie	swoje	oddał	za	swoich	przyjaciół.	
Poza	tym,	każdy	może	stać	się	Jego	przyjacielem	
poprzez	 zaufanie	 mu	 jako	 Zbawicielowi.	 Słowo	
„przyjaciel”	 dobrze	 odzwierciedla	 naturę	 Boga,	
który	zawsze	jest	blisko	nas,	tak	jak	powinien	być	
przyjaciel.	Ten	Przyjaciel	dba	o	nas,	chce	cierpieć	
za	nas,	a	nawet	za	nas	umrzeć.	Tę	prawdę	znajdu-
jemy	 zarówno	w	Starym,	 jak	 i	w	Nowym	Testa-
mencie,	a	szczególnie	w	Ewangelii	św.	Jana,	gdzie	
Jezus	obwieszcza	chęć	poświęcenia	swego	życia	za	
przyjaciół.	Relacje	międzyludzkie	odzwierciedlają	
naszą	 więź	 z	 Bogiem.	 Powszechnymi	 cechami	
przyjaźni	są:	lojalność,	wierność	i	zaufanie,	a	ich	
niezliczone	przykłady	odnaleźć	możemy	w	Piśmie	
Świętym.	

Biblia	 rozpoczyna	 się	 opowieścią	 o	 Bożej	
przyjaźni	z	ludźmi,	która	trwa,	dopóki	Adam	i	Ewa	
jej	nie	 zerwą.	Prawdziwa	przyjaźń	 łączy	Dawida	
i	syna	Saula	-	Jonatana,	który	pomimo	starań	ojca,	

usiłującego	zabić	Dawida,	pozostaje	wiernie	przy	
swoim	 przyjacielu.	Wzruszająca	 jest	 też	 historia	
Noemi	 i	 Rut.	Ta	 ostatnia,	 pomimo	 że	 żyłoby	 jej	
się	 lepiej	 w	 swojej	 ojczyźnie,	 pozostaje	 lojalna,	
wierna	 i	oddana	swojej	 teściowej,	podąża	za	nią,	
żyje	 tam,	 gdzie	 i	 ona,	 a	 nawet	 przyjmuje	 wiarę	
w	jej	Boga.	Przypowieści	Salomona	są	kolejnym	
źródłem	mądrości,	poruszającym	temat	przyjaźni:	
Przyjaciel zawsze okazuje miłość; rodzi się bratem 
w niedoli (Przyp	17,	17);	Są bliźni, którzy przywo-
dzą do zguby, lecz niejeden przyjaciel jest bardziej 
przywiązany niż brat	(Przyp	18,	24).	Zasady	przy-
jaźni	znajdujemy	również	w	Księdze	Amosa:	Czy 
idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili?	(Am	3,	
3).	 Syrach	 stworzył	 prawdziwą	 pochwałę	 przy-
jaźni:	Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną, 
kto go znalazł, skarb znalazł	(Syr	6,	14).

Chrystus	 cieszył	 się	 szczególną	 przyjaźnią	
swoich	 uczniów:	 Piotra,	 Jakuba	 i	 Jana.	 Byli	 oni	
wtajemniczeni	w	wiele	 osobistych	 i	 krytycznych	
momentów	 Jego	 życia,	 takich	 jak	 wskrzeszenie	
dziewczynki,	 Przemienienie,	 czy	 też	 czuwanie	
w	Ogrójcu.	Jan	jest	często	postrzegany	jako	uczeń,	
którego	 Jezus	 najbardziej	 umiłował	 i	 któremu	
zawierzył	swoją	Matkę.

Egzystencjalne	znaczenie	przyjaźni	ma	swoje	
potwierdzenie	 w	 Biblii.	 Wspólnym	 mianowni-
kiem,	 który	 zauważamy	 -	 począwszy	 od	 Rut,	
poprzez	Dawida,	aż	po	Jezusa	-	jest	zdolność	tych	
ludzi	 do	 przyjaźni.	 „Zadawanie	 się”	 z	 nieznajo-
mymi,	 cudzoziemcami,	 wygnańcami,	 grzeszni-
kami,	poborcami	podatkowymi	czy	 jawnogrzesz-
nicami,	 niektórym	 wydaje	 się	 gorszące,	 ale	 dla	
Jezusa	jest	rzeczą	naturalną:	Miłujcie się wzajem-
nie, jak Ja was umiłowałem. Po tej miłości, którą 
będziecie mieć jedni do drugich, wszyscy poznają, 
że jesteście moimi uczniami	(J	13,	34-35).

Koleżeństwo - przyjaźń - miłość 

I tęskniąc sobie zadaję pytanie: Czy to jest przy-
jaźń? czy to jest kochanie? 

(Adam	Mickiewicz)

Koleżeństwo	 zakłada	 wspólnotę	 (bądź	 to	
pracy,	 bądź	 nauki,	 czy	 warunków	 społecznych),	
która	 sprawia,	 że	 ludzie	 funkcjonują	 razem	 i	 to	
wytwarza	pomiędzy	nimi	więź,	ale	nie	jest	ona	taka	
bliska	jak	w	przyjaźni.	Więzi	przyjaźni	zakładają	
głębszą	 warstwę	 wspólnych	 ideałów,	 podobnej	

Brat Albert - mal. L. Wyczółkowski, 1902
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hierarchii	 wartości.	W	 koleżeństwie	 jest	 obecny	
czynnik,	który	 łączy,	ale	zwykle	 relacje	koleżeń-
skie	to	związki	czasowe.	Przyjaźń	jest	trwała	(tak	
na	ogół	 się	przyjmuje),	 koleżeństwo	zaś	dotyczy	
sytuacji,	w	której	się	aktualnie	znajdujemy.

Czy	z	przyjaźni	może	zrodzić	się	miłość,	np.	
taka,	która	prowadzi	do	małżeństwa?	Zasadniczo	
przez	 przyjaźń	 ludzie	 rozumieją	 taki	 związek,	
który	wyklucza	współżycie	 seksualne.	Natomiast	
przez	miłość	rozumie	się	często	relacje,	które	mają	
konotacje	 seksualne.	 Długotrwała	 przyjaźń	 mię-
dzy	kobietą	 i	mężczyzną	niekoniecznie	prowadzi	
do	małżeństwa.	A	tam,	gdzie	to	ma	miejsce,	przej-
ście	z	relacji	przyjacielskiej	do	więzi	małżeńskiej	
może	napotykać	na	trudności.	Nie	oznacza	to	jed-
nak,	 że	 relacja	 przyjaźni	między	 kobietą	 a	męż-
czyzną	nigdy	nie	przeradza	się	w	miłość.	

Kiedy	chłopak	i	dziewczyna	są	w	sobie	zako-
chani,	ich	rozejście	się	pozostawia	zawsze	głęboką	
ranę	w	obu	sercach.	Po	doświadczeniu	silnej	więzi	
emocjonalnej	trudno	rozejść	się	w	sposób	bezbo-
lesny,	nawet	jeżeli	obie	strony	bardzo	tego	pragną	
i	zapewniają	się	wzajemnie	o	życzliwości	i	przy-
jaźni.	Aby	 ludzie	 spędzający	 ze	 sobą	wiele	mie-
sięcy,	czy	nawet	lat	nie	ranili	się	w	sposób	bolesny,	
winni	rozmawiać	o	swoich	uczuciach.	Tylko	w	ten	
sposób	będą	mogli	odpowiedzieć	sobie	na	pytanie	
postawione	przez	wieszcza:	„czy	to	jest	przyjaźń,	
czy	 to	 jest	 kochanie?”	 i	 podjąć	 w	 odpowiednim	
czasie	 stosowne	 decyzje,	 zakładające	 wzajemną	
odpowiedzialność	za	siebie.

Czy	 miłość	 wyklucza	 przyjaźń,	 a	 przyjaźń	
wyklucza	 miłość?	 Miłość	 i	 przyjaźń	 bynajmniej	
się	nie	wykluczają,	mogą	się	wzajemnie	dopełniać.	
Miłość	ma	różne	oblicza	i	możemy	powiedzieć,	że	
przyjaciele	 też	 się	w	 pewien	 sposób	 kochają.	Ta	
miłość	nie	ma	jednak	nic	wspólnego	z	pożądaniem	
i	seksualnością.	To	raczej	taka	miłość,	która	wiąże	
się	z	odpowiedzialnością	i	„byciem”	w	chwilach,	
gdy	 przyjaciel	 nas	 potrzebuje.	 Nie	 można	 być	
przyjaznym	wobec	 ludzi,	 gdy	 się	 ich	 nie	 kocha.	
Prawdziwa	przyjaźń	 jest	wzajemnością	 i	 stanowi	
jedną	 z	wielu	 twarzy	miłości.	A	miłość	wymaga	
oddania,	nie	tylko	posiadania,	jest	darem	i	jedno-
cześnie	zobowiązaniem	względem	drugiego.	Przy-
jaźń	i	miłość	czerpią	z	tego	samego	źródła,	z	cen-
trum	człowieka,	w	którym	bije	 źródło	wszelkich	
uczuć,	 choć	 później	 toczą	 się	 one	 niezależnymi	
torami.

Patrząc	 na	 relacje	 dzieci-rodzice,	 możemy	

z	 całkowitą	 pewnością	 stwierdzić,	 że	 rodzice	
kochają	 dzieci,	 a	 dzieci	 kochają	 swoich	 rodzi-
ców.	Czy	w	 tej	 relacji	 jest	miejsce	 na	 przyjaźń?	
Często	można	 usłyszeć	 takie	 wypowiedzi	 nasto-
latków:	 „moja	mama	 jest	moją	 najlepszą	 przyja-
ciółką”,	„mojej	mamie	powierzam	wszystkie	moje	
sekrety”.	 Dzielenie	 się	 z	 rodzicami	 wszystkimi	
tajemnicami	 i	 tym,	 co	 kryje	 się	 w	 zakamarkach	
duszy	 dziecka,	 jest	 na	 pewno	 pozytywnym	 ele-
mentem	 stosunków	między	 dziećmi	 i	 rodzicami.		
Rodzice	muszą	jednak	w	takich	sytuacjach	pamię-
tać,	że	bycie	„kumplem”	córki	czy	syna	powinno	
mieć	 swoje	 granice,	 że	 dzieci	 przede	wszystkim	
trzeba	wychowywać,	czyli	stawiać	warunki	i	ogra-
niczenia,	ustalać	zasady	funkcjonowania	w	domu	
i	w	społeczeństwie.

Przyjaźń	należy	uznać	za	istotny	element	rela-
cji	małżeńskiej.	O	ile	początki	małżeńskiego	poży-
cia	cechuje	duże	zaangażowanie	emocjonalne,	 to	
w	miarę	 upływu	 czasu	 przyjaźń	 zaczyna	 w	 nim	
odgrywać	coraz	większą	rolę.	Jeżeli	małżonkowie	
zaniedbują	 budowanie	 partnerskich	 więzi	 przy-
jaźni,	to	wraz	z	osłabieniem	ich	relacji	emocjonal-
nej	stają	się	wobec	siebie	coraz	bardziej	obojętni.	
Niekiedy	nawet	narasta	wzajemna	niechęć	i	wro-
gość.	 To	 smutne,	 kiedy	 małżonkowie,	 których	
łączą	dziesiątki	wspólnie	przeżytych	lat,	niewiele	
mają	sobie	do	powiedzenia.	W	takiej	sytuacji	kon-
centrują	 się	 często	 na	 drobnych	 nieporozumie-
niach	i	konfliktach.	Natomiast	przyjaźń	pomiędzy	
małżonkami	 pogłębia,	 stabilizuje	 i	 umacnia	 ich	
wzajemne	relacje,	ale	wymaga	niemałego	zaanga-
żowania	i	ofiarności.

Przyjaźń,	czy	to	z	Bogiem,	czy	człowiekiem,	
jest	 sztuką,	 którą	 należy	 kultywować.	 Ta	 sztuka	
często	wymaga	podejmowania	ryzyka,	gotowości	
do	„nadstawiania	karku”	lub	nawet	-	gdy	zajdzie	
taka	 potrzeba	 -	 poświęcenia	 własnego	 życia	 za	
przyjaciela.	

																					
Dorota	Stawicka
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Święta Góra

Bazylika	 księży	 filipinów	 na	 Świętej	 Górze	
w	Gostyniu	 to	 jeden	z	najcenniejszych	zabytków	
architektury	 barokowej	 w	 Polsce.	 Jej	 początki	
sięgają	XVII	wieku.	Dokumenty	z	zamierzchłych	
czasów	świadczą	o	tym,	że	nasi	przodkowie	nazy-
wali	tę	świątynię	„miejscem	Matki	Bożej”.	

Kult	Matki	Bożej	na	Świętej	Górze	istniał	już	
w	średniowieczu,	a	samo	określenie	„Święta	Góra”	
pochodzi	być	może	jeszcze	z	czasów	prehistorycz-
nych.	Jedna	z	hipotez	mówi,	że	to	misjonarze,	któ-
rzy	przybyli	na	ten	teren	zamienili	ośrodek	pogań-
skiego	kultu	na	„miejsce	Matki	Bożej”.	Prawdopo-
dobnie	byli	to	benedyktyni	z	pobliskiego	Lubinia.	

Właściciele	 Gostynia,	 jednej	 z	 najstarszych	
osad	 Wielkopolski,	 czuwali	 nad	 Świętą	 Górą.	
Sława	 tego	 miejsca	 wciąż	 rosła,	 gdyż	 pomiędzy	
ludźmi	 rozchodziła	 się	wieść	o	cudownym	wize-
runku	Matki	Bożej.	Wierni,	którzy	tu	przybywali	
wypraszali	wiele	łask	dla	siebie	i	swoich	bliskich.	

Widząc	 coraz	 liczniejsze	 rzesze	 pielgrzymów,	
Piotr	 Borek	Gostyński,	 dziedzic	Gostynia	wybu-
dował	 na	 Świętej	 Górze	 kaplicę.	 W	 1511	 roku	
Maciej	 III	 Borek,	 kolejny	 właściciel	 Gostynia	
(syn	budowniczego	pierwszej	kaplicy),	wraz	z	ks.	
Stanisławem	 z	 Oporowa	 -	 ówczesnym	 probosz-
czem	gostyńskim,	zwrócił	się	z	prośbą	do	biskupa	
poznańskiego	 -	 Jana	 Lubrańskiego	 o	 powołanie	
komisji,	która	zbadałaby	prawdziwość	 łask	przy-
pisywanych	temu	miejscu.	

Biskup	przychylił	się	do	 tych	próśb	 i	powołał	
komisję.	 Po	wysłuchaniu	 kilkudziesięciu	 zaprzy-
siężonych	 świadków	 i	 zbadaniu	 miejsca,	 człon-
kowie	komisji	wydali	pozytywną	opinię	i	nazwali	
Świętą	 Górę	 „miejscem	 świętym”.	 Rok	 później	
wydany	 został	 dekret	 zatwierdzający	 nadprzyro-
dzony	 charakter	 wydarzeń	 przy	 świętogórskim	
wizerunku.	To	jeszcze	bardziej	przyczyniło	się	do	
rozwoju	kultu,	więc	 trzeba	było	 zbudować	nową	
świątynię	-	kościół	pw.	Nawiedzenia	Najświętszej	
Maryi	 Panny	 i	 św.	 Franciszka	 z	Asyżu.	 Rozwój	
kultu	przyhamowała	 reformacja.	Na	pewien	 czas	
cały	 Gostyń	 został	 przekazany	w	 ręce	 innowier-
ców.	Na	szczęście,	już	w	1565	roku	miasto	wróciło	
do	wiary	katolickiej,	a	kościoły	powróciły	w	ręce	
katolickich	księży.	

16	 października	 1643	 roku	 ks.	 bp	 Andrzej	
Szołdrski	erygował	na	Świętej	Górze	prepozyturę	
i	kolegium	z	pięcioma	misjonarzami.	Ich	obowiąz-
kiem	 była	 posługa	 duszpasterska	 i	 podporządko-

wanie	 się	 nakazowi	 odprawiania	 codziennie	 jed-
nej	Mszy	św.	wotywnej,	a	także	oficjum	o	Matce	
Bożej.	

Filipini 
Wydarzeniem	wielkiej	wagi	 dla	Świętej	Góry	

było	założenie	w	tym	miejscu	w	1668	roku	pierw-
szej	 w	 Polsce	 Kongregacji	 Oratorium	 Świętego	
Filipa	Neri.	 Po	 uzyskaniu	 stosownych	 dokumen-
tów	filipini	stali	się	opiekunami	tego	miejsca.	Już	
w	1675	roku	przystąpiono	do	budowy	nowej	świą-
tyni,	 która	 według	 pierwotnych	 planów	 Adama	
Floriana	 Konarzewskiego,	 głównego	 fundatora,	
miała	 być	 zbudowana	 na	 wzór	 kościoła	 pw.	 św.	
Piotra	i	Pawła	w	Krakowie.	Niestety,	rok	po	roz-
poczęciu	 prac	 Konarzewski	 zmarł.	 Budowa	 sta-
nęła	 pod	 znakiem	 zapytania.	 Na	 szczęście	 Zofia	
z	Opalińskich,	wdowa	po	Konarzewskim,	podjęła	
decyzję	o	kontynuowaniu	budowy.	Pod	wpływem	
swojej	wizyty	w	Italii	zmieniła	jednak	plany	męża	
i	 kościół	 na	Świętej	Górze	postanowiła	wybudo-
wać	 na	 wzór	 przepięknej	 świątyni	 Santa	 Maria	
della	Salute	z	Wenecji.	

8	września	1698	roku	kościół	został	uroczyście	
poświęcony.	W	tym	dniu	wniesiono	doń	cudowny	
obraz	Matki	Bożej,	figurę	Matki	Bożej	Bolesnej,	
obraz	św.	Filipa	oraz	relikwie.	

Ważną	datą	dla	Świętej	Góry	 jest	25	 stycznia	
1971	roku,	kiedy	to	papież	Paweł	VI	wyniósł	tutej-
szy	kościół	 do	godności	 bazyliki	mniejszej.	Tym	
samym	 stał	 się	 on	 -	 obok	 katedry	 poznańskiej	 -	
drugą	bazyliką	archidiecezji.	

http://www.2ryby.pl
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Trzy skarby
Wśród	 wielu	 wspaniałych	 skarbów,	 jakie	

kryje	w	sobie	Święta	Góra,	trzy	są	najcenniejsze:	
cudowny	 obraz	 Matki	 Bożej,	 Pieta	 oraz	 rzeźba	
Chrystusa	na	krzyżu.	

Obraz	
Sercem	 i	 duszą	 świętogórskiego	 sanktu-

arium	 jest	 obraz	 królującej	 w	 głównym	 ołta-
rzu	Matki	 Bożej	 z	Dzieciątkiem	 i	 kwiatem	 róży	
w	dłoni.	Wierni	nazywają	 Ją	Świętogórską	Różą	
Duchowną,	Królową	Wielkopolski.	Artysta	umie-
ścił	Matkę	 Bożą	 i	 Dzieciątko	 na	 balkonie	 przy-
krytym	 dywanem.	 Z	 bal-
konu	 roztacza	 się	 widok	
na	 dwa	 krajobrazy,	 któ-
rych	 firmament	 ukazany	
jest	 w	 barwach	 wscho-
dzącego	 słońca.	 Pejzaże	
te	 przedstawiają	 z	 jednej	
strony	 kościółek	 na	 Świę-
tej	 Górze,	 z	 drugiej	 -	 farę	
gostyńską	 i	 miasteczko	
Gostyń.	Obraz	nieznanego	
malarza	 został	 namalo-
wany	 na	 desce.	 Widnieje	
na	nim	data	1540	i	 inicjał	S.	B.	Przypuszcza	się,	
że	 jest	 to	 data	 przemalowania	 obrazu,	 ponie-
waż	 sama	 postać	Matki	Bożej,	 układ	 i	 kolor	 Jej	
szat,	 przypominają	 znacznie	wcześniejszą	 sztukę	
bizantyjską.	Z	lewej	strony	obrazu	autor	umieścił	
łaciński	werset	z	Pieśni	nad	pieśniami:	„Kim	jest	
ta,	co	wyłania	się	z	pustyni”.	Po	prawej	zaś	-	zda-
nie	zaczerpnięte	z	 teologii	patrystycznej:	„Przeto	
witaj	Rodzicielko	białego	jak	kwiat	śniegu,	witaj	
Panienko,	słodka	ozdobo,	chwało	pierwsza	moja”.	
Na	czarnej	wstędze,	która	przepasuje	błękitną	suk-
nię	Maryi	można	przeczytać	słowa:	„Ave	G.”,	co	
można	odczytać	jako	„Witaj,	Łaski	(Pełna)”.	

Krzyż	
W	 pierwszym	 bocznym	 ołtarzu	 znajduje	 się	

drewniany	 krucyfiks.	 Obok	 Piety	 jest	 on	 drugą	
pozostałością	z	dawnego	drewnianego	kościółka.	
Krzyż	 pochodzi	 zatem	 z	 I	 połowy	 XVI	 wieku.	
Przez	 wieki	 krucyfiks	 ten	 otaczany	 był	 aurą	
cudowności.	Także	dziś	wielu	ludzi	przychodzi	tu	
i	modli	się,	zwłaszcza	o	pokój	w	rodzinach	i	pojed-
nanie.	Po	bokach	krzyża	znajdują	się	rzeźby	Matki	
Bożej	oraz	św.	Jana	Ewangelisty	a	powyżej	niego	
-	ozdobny	kartusz	oraz	pelikan,	który	karmi	wła-

sną	krwią	pisklęta	 (symbol	Chrystusa).	W	kartu-
szu	 przeczytać	można	 po	 łacinie	 słowa	 z	Księgi	
Izajasza:	„Prawdziwie	choroby	nasze	on	wziął	na	
siebie”.	Nad	krzyżem	znajduje	się	obraz	Św.	Flo-
riana,	który	chronić	ma	kościół	świętogórski	przed	
pożarem.	 Po	 bokach	 obrazu	 -	 na	 przerwanym	
gzymsie	-	zobaczyć	można	dwa	anioły,	które	trzy-
mają	narzędzia	Męki	Pańskiej:	włócznię	i	gąbkę.	
Nad	całością	góruje	chusta	św.	Weroniki.

	
Pieta	

W	 ołtarzu,	 po	 lewej	 stronie	 ołtarza	 głów-
nego,	znajduje	się	zabytkowa	rzeźba	Matki	Bożej	

Bolesnej.	 Pieta	 jest	 dzie-
łem	 gotycko-renesanso-
wym	z	około	połowy	XVI	
wieku.	 Figura	 ta	 była	 od	
dawna	 obiektem	 kultu	 na	
Świętej	 Górze.	 To	właśnie	
Matce	 Bolesnej	 poświę-
cona	 jest	 kaplica	 wraz	 ze	
studzienką	 położoną	 przy	
drodze	 prowadzącej	 do	
klasztoru.	Jej	wstawiennic-
twu	zawdzięczają	cudowne	
uzdrowienie	 w	 latach	 nie-

mowlęcych:	Adam	Florian	Konarzewski,	przyszły	
fundator	nowego	kościoła,	gorący	czciciel	Matki	
Bożej	 i	 opiekun	 sanktuarium	 oraz	 bł.	 Edmund	
Bojanowski.	 W	 czasach	 reformacji	 Pieta	 miała	
zostać	 -	 na	 polecenie	 Anny	 Zborowskiej,	 wiel-
kiej	zwolenniczki	reformacji	-	porąbana	i	spalona.	
Uderzenia	 siekiery	 nie	 zdołały	 jednak	 w	 żaden	
sposób	zaszkodzić	figurze,	więc	zakopano	ją	głę-
boko	w	studni.	Wierni	nie	wiedzieli,	gdzie	znajduje	
się	 „ich	Matka	Boża”.	To	wracające	z	pastwiska	
zwierzęta	zatrzymywały	 się	zawsze	w	 tym	miej-
scu	i	kłaniały	się.	Zaciekawieni	tym	ludzie	zaczęli	
kopać	 w	 studni	 i	 w	 ten	 sposób	 odnaleźli	 Pietę.	
W	uroczystej	procesji	figura	Matki	Bożej	Bolesnej	
została	wniesiona	do	świętogórskiego	kościoła.

ks.	Michał	Kulig,	filipin	

Od	redakcji
Wspomnienie	Najświętszej	Maryi	Panny	Świę-

togórskiej	obchodzone	jest	25	czerwca.	Kult	Róży	
Duchownej	 ma	 swoje	 szczególne	 uzasadnienie	
w	naszej	parafii,	która	chlubi	się	kopią	świętogór-
skiego	 obrazu,	 zdobiącego	 ołtarz	 główny	 kiciń-
skiej	świątyni.

Od	redakcji
Na prośbę wielu parafian, którzy ze wzruszeniem i szczerym zainteresowaniem wysłuchali homilii ks. dzie-
kana, Błażeja Stróżyckiego, wygłoszonej w Kicinie podczas tegorocznej parafialnej uroczystości odpusto-
wej, publikujemy niniejszym wypowiedziane wówczas słowo. Uznajemy, że jest to znakomite	przesłanie, 
zasługujące na to, by je „przetrawić” sercem i umysłem z okazji obchodzonego 23 czerwca Dnia	Ojca.

Czcigodny	księże	kanoniku,	proboszczu,
bracia	i	siostry	-	parafianie	i	goście,	którzy	przybyliście	dziś,	by	w	tej	świątyni	oddać	cześć	patronowi
kicińskiej	parafii,	św.	Józefowi!

      Nie od wypełnienia Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi (...), ale od  
usprawiedliwienia z wiary…(Rz	4,13);
Łaską bowiem jesteście zbawieni...(Ef	2,8).

Albowiem	Ten,	który	dziś	gromadzi	nas	w	tej	świątyni	na	wspólnym	świętowaniu	i	którego
wspominamy	w	dniu	dzisiejszym,	tej	łaski	obficie	doświadczył.	I	nie	tylko	doświadczył.	On	tę	łaskę	w
pełni	wykorzystał,	stając	się	-	jak	dziś	mówimy	-	Oblubieńcem	NMP	oraz	głową	Świętej
Rodziny	z	Nazaretu.	Czyż	mógł	się	tego	spodziewać,	że	Ta,	która	została	przez	niego	umiłowana,	stanie
się	brzemienną	zanim	zamieszkają	razem,	albo	-mówiąc	współczesnym	językiem	-	zanim	staną	się	w
pełni	małżeństwem?

Dziś	-	niestety	-	nikogo	to	nie	dziwi	i	można	nawet	powiedzieć,	że	zło,	które	opiera	się	na	budowaniu
własnej	przyjemności,	nie	licząc	się	ze	skutkami	własnych	działań	i	prawdziwą	miłością,	która	pragnie
dobra	osoby	kochanej,	zatacza	coraz	szersze	kręgi.	Ale,	jak	naucza	Chrystus,	na początku tak nie było.

Na	początku	był	ład	we	wszechświecie,	w	sercu	człowieka	i	w	codziennym	życiu.
To	tylko	ludzkie	działanie	zmieniło	to,	co	było	ładem,	w	nieład,	który	rozprzestrzenia	się	coraz	bardziej,
a	jego	piewcami	stają	się	coraz	częściej	ludzie	zajmujący	wysokie	stanowiska,	mający	wpływ	na
tworzenie	świadomości	milionów	i	starający	się	być	autorytetami,	dodajmy	-	wątpliwymi
autorytetami	-	zwłaszcza	dla	tych,	którzy	nie	liczą	się	z	Bogiem.

O,	św.	Józefie	-	opiekunie	Maryi!
O,	św.	Józefie	-	głowo	Świętej	Rodziny!
Czyżby	Twoja	przemożna	opieka	w	XXI	wieku	się	skończyła?
Czyżby	zabrakło	Ci	sił,	by	dźwignąć	ten	upadający	moralnie	świat?

Dlaczego	tak	bardzo	brak	nam	jasnego	drogowskazu	w	naszych	czasach?
Dlaczego	tak	wielu	ludzi	lekceważy	Boże	Przykazania?
Dlaczego	tak	łatwo	przychodzi	nam	iść	za	sprawami	tego	świata	zamiast	za	Bogiem?	Odpowiedź	dał	nam
sam	Jezus	w	minioną	niedzielę,	kiedy	słuchaliśmy	Jego	wyrzutu,	że choć światło
przyszło na świat, to ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki.

Józefie,	Święty	Patronie,	czy	pomożesz	nam	na	nowo	odkryć	wartości,	dla	których	warto	żyć?
Święty	Józefie,	nasz	Patronie,	czy	umocnisz	nas,	byśmy	nie	bali	się	współczesnego	świata	i	odważnie
prostowali	ścieżki	swojego	życia?	Święty	Józefie,	czy	powiesz	nam,	jak	żyć	w	tym	świecie?
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A	jakże…,	powiesz...
A	my	wsłuchamy	się	w	Ciebie,	by	niczego	nie	uronić,	by	otwartymi	sercami	przyjąć	tę	naukę	i	zanieść
do	naszych	domów.	Wszak	jeśli	dom	będzie	zdrowy,	to	i	reszta	zdrowa	będzie.	A	o	dom,	o	rodzinę
tutaj	najbardziej	chodzi...

To	Ty	dajesz	nam	wzór	prawdziwego	ojcostwa,	prawdziwego	opiekuna	ogniska	domowego,	który	swoją
obecnością	w	domu	rodzinnym,	swoją	osobowością	i	w	końcu	-	swoim	autorytetem,	kształtuje	postawy
własnego	dziecka.	I	choć	„z	Bożego	nakazu”	otrzymałeś	tę	rolę,	nie	zawahałeś	się	-	pomimo
pierwotnych	wątpliwości	-	ale	zmierzyłeś	się	z	tą	prawdą,	w	pełni	powierzając	ją	Bogu	i	zdając	się	na
Niego.

Drodzy	bracia	i	siostry!
Wszyscy	 ludzie	 przejawiają	
potrzebę	wyraźnej	obecności	uczu-
ciowej	 i	 wychowawczej.	 Określa	
się	ją
krótkim	 słowem:	 „OJCIEC”.	 I	 to	
niezależnie	od	tego,	kto	ją	reprezen-
tuje.	Istnieje	bowiem	wiele	matek,
które	 stwierdzają	 ze	 smutkiem:	
„Muszę być dla moich dzieci jed-
nocześnie i ojcem”.	I	wiedzą
doskonale,	 co	 to	 oznacza.	 Ojciec 
bowiem jest największą siłą, 
która wyrabia w dziecku wła-
ściwe
spojrzenie i odniesienie do rzeczywistości.	Jego	obecność	jest	dla	dzieci	absolutnie niezbędna.
Tata	nieobecny,	albo	daleki	emocjonalnie	jest	postrzegany	w	kategoriach	zdrady.	Jakość	relacji	dziecka	z
ojcem	jest	najważniejszym	elementem	kształtującym	reakcje	dziecka	na	świat.	Bo	matka	to	taki	ciepły
„kokon”,	a	ojciec...?	Ojciec	wypycha	dziecko	na	zewnątrz,	w	kierunku	nieznanej	przyszłości.

Obecność	ojca	nie	jest	neutralna.	Ojciec	kocha	jak	matka,	ale	jego	troskliwość	oznacza:	„Cokolwiek się
zdarzy, ja tu jestem. Jestem dla ciebie!”	On	swoją	obecnością	zapewnia:	„Nie bój się, jestem tu!”
Ojciec jest naturalnym wzorem męskości dla synów i córek. Dzieci	zawsze	będą	uważały	ojca	za
wzór	siły	i	zdecydowania. W	przeszłości,	aby	przekazać	pewne	wartości,	wystarczało	je	narzucić.
Dzisiaj	trzeba	do	nich	przekonać,	żyjąc	nimi.

Dla	dzieci	ojciec	jest	depozytariuszem	praktycznej	wiedzy	o	życiu.	Tym,	kto	zna	cel	i	drogę.	Jest
pierwszym	wielkim	„drogowskazem”	życia,	pierwszym	przewodnikiem.	Dlatego	ojcostwo	jest
budowaniem	systemu	wartości,	który	powinien	stać	się	kompasem,	centrum	odniesienia,	sumieniem,	z
unikalnym	narzędziem:	zdolnością	do	myślenia.

Czasami	ojciec	musi	użyczyć	swemu	dziecku	własnej	siły,	podtrzymać	go	tak,	jak	mur	podtrzymuje
bluszcz.	Bo	ojciec,	który	pragnie	uchodzić	jedynie	za	najlepszego	przyjaciela	swych	dzieci,	za	trochę
starszego	towarzysza	zabaw,	na	niewiele	się	przydaje.	Jest	to	-	co	prawda	-	postawa	psychologicznie
zrozumiała,	ale	wówczas	nie	następuje	właściwa	formacja	sumienia	moralnego	i	społecznego	dzieci.

Jeśli	rodzice,	a	zwłaszcza	ojciec,	nie	pomagają	swoim	dzieciom	wzrastać	i	przygotowywać	się	do
dorosłości	(także	od	strony	moralnej),	będą	zmuszone	to	zrobić	instytucje	publiczne,	i	to	nie	z	uczuciem,
ale	siłą.	A	w	ten	sposób	-	niestety	-	tworzy	się	tylko	stare,	nieposłuszne	dzieci,	a	nie	wolnych,	dorosłych

obywateli.	Celem	bowiem	wychowania	jest	nauczenie	szacunku	do	tego,	co	nawet	początkowo	szanuje
się	tylko	na	skutek	pewnej	formy	strachu.	To	wymaga	wysiłku	i	dlatego	ojciec	jest	tak	ważny,	ponieważ
pomaga	w	tym	wzrastać.

Drodzy	bracia	i	siostry!	Drodzy	ojcowie!
Pewnie	nikt	nie	ma	wrodzonych	cech	dobrego	ojca.	By	móc	się	nim	stać,	potrzebna	jest	cierpliwość,
uwaga,	a	przede	wszystkim	miłość.	Ale	mało	jest	rzeczy,	które	emocjonalnie	są	tak	wynagradzające,	jak
radość,	jaką	mężczyzna	odczuwa	kierując	swoim	dzieckiem	od	jego	narodzin,	przez	kolejne	etapy
rozwoju,	aż	po	dzień,	w	którym	osiąga	niezależność.	Dlatego	potrzeba	współczesnym	ojcom	bardzo
realnych	wskazań,	by	temu	zadaniu	potrafili	sprostać,	by	nie	bali	się	wziąć	odpowiedzialności	za	siebie,
za	współmałżonkę,	za	dzieci.	I	by	w	końcu	odrzucili	narzucane	im	przez	„współczesnych	nauczycieli
świata”	wyzbycie	się	męskości.

Pozwólcie	więc,	że	na	koniec	wskażę	wam	kilka	rad	-	swoisty	DEKALOG	OJCA	-	do	budowania
zdrowej	rodziny	i	zdrowego	domu,	jakiego	przykład	daje	nam	dzisiejszy	Patron.

1.	Pierwszym	obowiązkiem	ojca	jest	kochać	matkę	swoich	dzieci.
Rodzina	bowiem	jest	systemem,	który	opiera	się	na	miłości.	Nie	jakiejś	teoretycznej,	ale	na	
rzeczywistej,	prawdziwej.	Bez	miłości	nie	jest	możliwe	spełnianie	na	dłuższą	metę	wymagań	
ojcowskiego	życia.	Nie	można	być	ojcem	„z	musu”,	czy	„z	przypadku”.	Ojciec	powinien	wspierać	
matkę,	wyręczając	ją	i	umożliwiając	jej	odpoczynek.	I	to	dzieci	muszą	widzieć.

2.	Ojciec	musi	być	przede	wszystkim	obecny.
Obecny	obecnością,	która	oznacza:	„Jesteście w moim życiu najważniejsi”.	Liczne	statystyki
dowodzą,	że	istnieje	spójny	związek	pomiędzy	nieobecnością	ojca,	a	złymi	ocenami	szkolnymi	dzieci,
czy	ich	niskim	ilorazem	inteligencji,	przestępczością	i	agresywnością.	I	nie	jest	to	bynajmniej	sprawa
czasu,	ale	rzeczywistej	więzi.	Być	z	dziećmi,	dla	ojca	oznacza:	rozmawiać	z	nimi,	dyskutować	na	temat
pracy	i	różnych	problemów,	pozwolić	im	uczestniczyć	w	jego	życiu.	Ojciec	musi	nauczyć	się	zauważać
wszystkie	małe	i	duże	sygnały,	jakie	dzieci	nieustannie	wysyłają.

3.	Ojciec	jest	wzorem,	czy	tego	chce,	czy	nie.
Dzisiaj	postać	ojca	ma	ogromne	znaczenie.	Jest	on	dla	dziecka	oparciem	i	przewodnikiem,	a	przede
wszystkim	daje	przykład	zachowania.	Jest	osobą	nakłaniającą	do	wyboru	określonych	postaw,	zgodnie	z
zasadami	poprawności	i	kultury,	czyli	stanowi	model	uczciwości,	lojalności	i	życzliwości.	Dzieci,	nawet
jeśli	tego	nie	okazują,	czy	temu	zaprzeczają,	zwracają	ogromną	uwagę	na	to,	co	ojciec	robi,	jak	to	robi	i
dlaczego	to	robi.	Przejawy	tego,	co	nazywamy	sumieniem	mają	ogromną	wagę,	gdy	są	widoczne	u
ojca.

4.	Ojciec	zapewnia	bezpieczeństwo.	Jest	strażnikiem.
Wszyscy	w	rodzinie	oczekują	od	ojca	opieki.	Ojciec	chroni	także	poprzez	ustanawianie	reguł	i
ograniczeń,	mówiąc	niekiedy	„NIE”,	co	jest	najlepszym	sposobem,	by	zaznaczyć:	„Ja się tobą
opiekuję!”

5.	Ojciec	zachęca	i	wspiera,	czyli	przejawia	swą	miłość	poprzez	słuchanie,	okazywanie	szacunku,
akceptacji,	czułości.
Można	to	wyrazić	zdaniem:	„Jestem tu dla ciebie, cokolwiek się wydarzy!”	Tata	jest	zawsze	gotów
pomagać	dzieciom	i	wspierać	je	w	słabościach.

6.	Ojciec	pamięta	i	opowiada.
Ojcostwo	to	stwarzanie,	na	przykład	w	czasie	posiłków,	klimatu	spotkania	rodzinnego,	kiedy	to	można
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porozmawiać	w	przyjaznej	atmosferze.	Dobry	ojciec	potrafi	też	stworzyć	magię	wspomnień	za	pomocą
małych	rytuałów	miłości,	gdyż	to	on	jest	nosicielem	wartości.

7.	Ojciec	uczy,	jak	rozwiązywać	problemy.
Ojciec	jest	najlepszym	„paszportem”	umożliwiającym	wejście	do	świata	zewnętrznego.	Ma	szczególny
wpływ	na	panowanie	nad	rzeczywistością,	mierzenie	się	ze	światem	i	kontrolowanie	go,	a	przez	to
buduje	osobowość	dziecka.	Jest	osobą,	która	dostarcza	dzieciom	mapę	życia.

8.	Ojciec	przebacza.
To	przebaczenie	ojca	jest	czymś	najbardziej	oczekiwanym	przez	dziecko.
Pewien	chłopak,	zamknięty	w	więzieniu	dla	nieletnich,	wyznał:	„Mój ojciec był zawsze skąpy w
okazywaniu miłości i zrozumienia. Gdy byłem małym dzieckiem, bardzo mnie kochał. Ale
pewnego dnia popełniłem wielki błąd. Od tego momentu nie odważył się zbliżyć do mnie, ucałować
mnie jak dawniej. Zniknęła miłość, jaką wcześniej mi okazywał. Miałem wtedy 13 lat... Odmówił
mi swego uczucia, gdy tak bardzo go potrzebowałem. Nie miałem nikogo, komu mógłbym się
zwierzyć ze swych trosk”
.
9.	Ojciec	jest	zawsze	ojcem.
Nawet	jeśli	przebywa	daleko,	dlatego	porzucenie	przez	ojca	zadaje	ranę,	która	nigdy	się	nie	zabliźnia.

10.	Ojciec	jest	obrazem	Boga.
Bo	bycie	ojcem	to	wielkie	powołanie.	To	nie	tylko	wybór.	A	dzieci	tworzą	sobie	obraz	Boga	na
podstawie	obrazu	własnego	ojca.	Matka	modląca	się	z	dziećmi	jest	czymś	pięknym,	ale	raczej
zwyczajnym.	Natomiast	ojciec,	który	modli	się	z	dziećmi,	pozostawia	w	nich	niezatarty	ślad.

Bracia	i	siostry!
Młodzi	uczą	się	od	starszych,	a	dobrego	wzoru	potrzebują	w	szczególności	dorastający	chłopcy,
przechodzący	okres	dojrzewania,	którzy	poszukują	bohatera.	Bohatera	do	naśladowania.	Jeśli	nie	znajdą
go	w	ojcu,	poszukają	w	kimś	innym...

Dlatego	dziś	w	ten	szczególny	dzień,	gdy	gromadzimy	się	w	tej	świątyni,	by	uczcić	i	oddać	cześć	św.
Józefowi	-	opiekunowi	NMP	i	Świętej	Rodziny,	prośmy	Go	pokornie,	by	to	co	niedoskonałe	pomógł
nam	naprawić	i	udoskonalić,	a	to,	co	dotąd	było	zagubione	-	odnaleźć.

Święty Józefie, oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, opiekunie rodzin. Twojej ojcowskiej opiece
powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś
obowiązki troskliwego ojca i opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzamy Ci nasze rodziny, nasze
prace, radości i cierpienia. Powierzamy Ci swoje dzieci. Wprowadź Jezusa do naszych domów.
Pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasze rodziny
osiągnęły szczęście doczesne i wieczne. Amen.

Dlaczego Kościół jest przeciw zapłodnieniu „in vitro”?

Na	zapłodnienie	„in	vitro”	(tłum.	„w	szkle”),	czyli	zapłodnienie	pozaustrojowe,	składa	się	szereg	
skomplikowanych	procedur	medycznych,	określanych	jako	techniki	rozrodu	wspomaganego	medycz-
nie.	Najważniejsze	z	nich	to:	hormonalna	stymulacja	mnogiego	jajeczkowania	i	pobranie	gamet	(komó-
rek	 rozrodczych),	 laboratoryjne	procedury	 z	gametami	 i	 zarodkami	oraz	przeniesienie	 zarodków	do	
ustroju	kobiety.

	 Negatywne	 stanowisko	 Kościoła	 wobec	 takiej	 metody	 reprodukcji	 zostało	 jasno	 wyrażone	
w	wydanej	przez	Kongregację	Nauki	Wiary	w	1987	r.	„Instrukcji	o	szacunku	dla	rodzącego	się	życia	
ludzkiego	i	o	godności	jego	przekazywania	<Donum	Vita>”. Jakie	racje	przemawiają	za	taką	postawą	
Magisterium	Kościoła	katolickiego?
	 Istotą	sprawy	jest	status	embrionu	 ludzkiego,	któremu	zwolennicy	sztucznego	rozrodu	odma-
wiają	człowieczeństwa	i	przysługujących	mu	z	tej	racji	praw.	Jest	faktem	naukowym,	że	embrion	nie	jest	
zwykłym	skupiskiem	komórek,	 tylko	nowym,	genetycznie	odmiennym	organizmem	w	początkowym	
stadium	swojego	 rozwoju.	 Jest	 człowiekiem,	któremu	przysługuje	godność	 i	prawo	do	życia.	Każdy	
z	nas	był	kiedyś	embrionem.	Dlatego	Kościół	nie	zgadza	się	w	tej	kwestii	na	żaden	kompromis	moralny.	
Chęć	niesienia	pomocy	ludziom	pragnącym	posiadać	własne	dziecko	jest	niewątpliwie	godna	uznania,	
ale	kontrowersje	dotyczą	użycia	do	 realizacji	 tego	szczytnego	celu	 środków	etycznie	niedopuszczal-
nych.	Bardzo	mała	skuteczność	metody	„in	vitro”	powoduje	konieczność	jednorazowego	wytworzenia	
kilku,	 a	 nawet	 kilkunastu	 zarodków,	 poddanych	 następnie	 selekcji	w	 celu	wybrania	 najzdrowszego,	
pozbawionego	wad.	Pozostałe	są	zamrażane	i	mogą	być	wykorzystane	w	kolejnych	próbach	uzyskania	
ciąży.	Jest	to	świadome	narażanie	tych	organizmów	na	utratę	zdrowia	i	życia.	Dzieje	się	tak	głównie	
ze	względu	na	niszczenie	niewykorzystanych	zarodków,	ale	także	poprzez	znaczne	zwiększenie	ryzyka	
przedwczesnego	porodu	i	w	konsekwencji	śmierci	płodu,	czy	wystąpienia	wad	rozwojowych	w	przy-
padku	urodzonych	dzieci.	Jest	to	metoda	mająca	w	pogardzie	życie	i	godność	człowieka	-	żeby	urodziło	
się	jedno	dziecko,	wiele	poczętych	istot	ludzkich	musi	zostać	uśmierconych	w	pierwszej	fazie	swojego	
istnienia.
	 Drugi	zarzut	stawiany	metodzie	zapłodnienia	pozaustrojowego	to	naruszenie	godności	dziecka	
poprzez	 rozdzielenie	 jego	 poczęcia	 od	 współżycia	 seksualnego	 jego	 rodziców,	 rozumianego	 przede	
wszystkim	jako	wzajemne	oddanie	się	i	złączenie	w	akcie	seksualnym,	w	którym	małżonkowie	obda-
rzając	się	miłością,	przyczyniają	się	do	poczęcia	dziecka.	Życie	przestaje	być	darem,	człowiek	zaczyna	
być	traktowany	nie	jako	podmiot,	ale	jak	przedmiot.	Staje	się	produktem	laboratoryjnym,	zdanym	na	
łaskę	i	niełaskę	drugiego	człowieka,	który	decydując	o	jego	losie,	stawia	się	w	roli	Boga.
	 Kościół	zwraca	również	uwagę	na	dalsze	możliwe	konsekwencje	dopuszczenia	do	stosowania	
technik	 wspomagania	 rozrodu.	Wydają	 się	 one	
poważne	 i	 nie	 do	 końca	 przewidywalne,	 zmie-
niające	system	wartości	i	mentalność	całych	
społeczeństw.	Już	dziś	w	niektórych	krajach	
wykorzystuje	 się	 możliwość	 przekazania	
komórek	 rozrodczych	 innym	 parom,	 poczę-
cia	dziecka	przez	rodzica,	który	jest	nieznany,	
urodzenia	dziecka	przez	matkę,	która	nie	jest	
dawcą	komórki	jajowej,	itd.	Tworzy	to	kom-
plikacje	natury	etycznej	i	prawnej,	nie	licząc	
się	z	dobrem	dziecka.	Przyszłość	wydaje	się	
nieść	kolejne	zagrożenia	-	wykorzystywanie	
sztucznego	zapłodnienia	do	innych	celów	niż	
prokreacja:	hodowanie	embrionów	do	celów	
badawczych,	w	celu	pozyskania	materiału	do	
transplantacji,	tworzenie	tzw.	dzieci	na	zamó-
wienie	 o	 określonych,	 pożądanych	 cechach	
genetycznych.	Ilustracją	tych	zagrożeń	niech	
będzie	 informacja	 o	 urodzeniu	 się	 w	 2000	
r.	 w	USA	 dziecka,	 które	 zostało	w	 stadium	
embrionalnym	 wyselekcjonowane	 spośród	

	
Z ksiąg metrykalnych

Do	wspólnoty	Kościoła	zostały	włączone
		9	maja	 Wiktoria	Barbara	Łagiewka
16	maja	 Lena	Weronika	Radzka
	 	 Nina	Katarzyna	Skręty

Sakramentalny	związek	małżeński	zawarli
1	maja		 Joanna	Wiśniewska	z	Poznania	i		
	 	 Adam	Wysocki	z	Poznania
2	maja		 Jolanta	Stafecka	z	Koziegłów	i		
	 	 Marcin	Bejger	z	Koziegłów
	 	 	
Do	wieczności	odeszli
25	kwietnia	 Bernard	Kuszak	(l.89)	z	Janikowa
10	maja	 Irena	Jankowska	(l.66)	z		 	
	 	 Czerwonaka
15	maja	 Ewa	Majcher	(l.48)	z	Klin
17	maja	 Helena	Wietrzyńska	(l.69)	z		 	
	 	 Poznania
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15	innych	zarodków.	Chodziło	o	uzyskanie	w	ten	sposób	dziecka	o	takich	cechach	genetycznych,	aby	
mogło	zostać	dawcą	szpiku	dla	chorej	na	białaczkę	starszej	siostry.	Nie	brak	także	poważnych	dyskusji	
o	możliwości	wykorzystania	technologii	reprodukcyjnej,	wspieranej	inżynierią	genetyczną	do	manipu-
lowania	ewolucją	gatunku	ludzkiego.
	 Na	koniec	warto	dodać,	że	sztucznie	wspomagana	prokreacja	nie	leczy	bezpłodności	i	nie	likwi-
duje	 jej	 przyczyn.	 Jest	 tylko	 „protezą”,	 która	 próbując	 rozwiązać	 jeden	 problem,	 powoduje	 kolejne,	
znacznie	poważniejsze.	Obecnie	proponowana	przez	rządzących	ustawa,	mająca	uporządkować	stosowa-
nie	technik	wspomagania	rozrodu	nie	bierze	w	ogóle	pod	uwagę	innych	metod	pomocy	rodzicom,	mają-
cym	problemy	z	uzyskaniem	potomstwa,	na	przykład	naprotechnologii.	Ta	jest	autentycznym	leczeniem	
bezpłodności,	nie	powodującym	żadnych	dylematów	moralnych,	a	do	tego	jest	skuteczniejsza	i	tańsza	
od	metod	zapłodnienia	pozaustrojowego.	Widać	wyraźnie,	że	bardziej	niż	o	dzieci,	chodzi	o	legalizację	
przemysłu	„in	vitro”	-	klinik	sztucznego	zapłodnienia	i	ich	finansowanie	z	pieniędzy	publicznych.
	 Abp	 Stanisław	Gądecki	 w	 komentarzu	 dla	 KAI	 powiedział:	Ta metoda zaspakaja naturalną 
potrzebę rodzicielstwa, ale nie uwzględnia drugiego człowieka. Dziecko zaś staje się towarem, który 
można sobie „załatwić". Takie uprzedmiotowienie człowieka jest bardzo groźne. A ostatecznie chodzi 
o wielkie pieniądze, które zarabia się na tej metodzie, choć wszystko rzekomo dzieje się dla dobra ludz-
kości. W istocie „in vitro” rujnuje nie tylko więzi międzyosobowe, ale i samo morale człowieka. Gdyż 
jeżeli wprowadza się relatywizm w tak ważnej kwestii jak człowiek, właściwie nie ma już żadnej granicy.

Marcin	Wnęk
Źródła:	
Chyrowicz	B.	(red.),	Metody wspomagania prokreacji: sukces czy porażka?	Lublin	2006;	http://opoka.org.pl

Święta uśmiechnięta

Niech Ewangelia Twoja, Jezu, staje się dla mnie drogowskazem, wierną przyjaciółką każdego dnia, 
światłością rozpraszającą cienie zwątpienia, smutku, pokus i śmierci. Niech nie będzie dla mnie 
piękniejszej książki nad Ciebie, Ewangelio moja!

 św.	Urszula	Ledóchowska

Julia	Maria	Ledóchowska	urodziła	się	w	wielodzietnej	rodzinie	
hrabiowskiej	17	kwietnia	1865	roku	w	Loosdorf	koło	Wiednia.	W	
latach	1874-1883	kształciła	się	w	Instytucie	Najświętszej	Maryi	
Panny	prowadzonym	przez	Panie	Angielskie	w	austriackim	Sankt	
Pölten.	W	 roku	 ukończenia	 nauki	 przybyła	wraz	 z	 rodziną	 do	
nabytego	przez	ojca	majątku	w	Lipnicy	Murowanej	koło	Bochni.	
Jako	21-letnia	 dziewczyna	wstąpiła	 do	klasztoru	urszulanek	w	
Krakowie	 i	w	dniu	 obłóczyn,	 17	 kwietnia	 1887	 roku,	 przyjęła	
zakonne	 imię	 Maria	 Urszula.	 Wyróżniała	 się	 gorliwością	
w	 modlitwie	 i	 umartwieniach.	 Pierwszą	 profesję	 zakonną	
złożyła	 28	 kwietnia	 1889	 roku.	 Podczas	 I	 wojny	 światowej	
apostołowała	w	 krajach	 skandynawskich,	wygłaszając	 odczyty	
o	Polsce,	organizowała	pomoc	dla	osieroconych	polskich	dzieci.	
Jednocześnie	nie	zaniedbywała	swego	zgromadzenia	-	nowicjat	
i	 dom	 zakonny	 w	 Szwecji	 rozrastał	 się.	 Pod	 koniec	 wojny	

przeniosła	go	do	Danii,	gdzie	założyła	również	szkołę	i	dom	opieki	dla	polskich	dzieci.
W	roku	1920	Urszula	wróciła	do	Polski.	Osiedliła	się	w	Pniewach	koło	Poznania,	gdzie	-	z	myślą	

o	 pracy	 apostolskiej	w	 nowych	warunkach	 -	 założyła	 zgromadzenie	 Sióstr	Urszulanek	 Serca	 Jezusa	

Konającego,	zwane	urszulankami	szarymi.	Umarła	29	maja	1939	roku.	
Na	 międzynarodowym	 Kongresie	 Eucharystycznym	 w	 Lourdes	 w	 1914	 roku	 stwierdzono	

potrzebę	utworzenia	dziecięcej	organizacji	o	profilu	eucharystycznym.	Po	orędziu	papieża	Benedykta	
XV,	wzywającym	dzieci	całego	świata	do	modlitwy	o	pokój,	w	1916	roku	została	założona	przez	o.	
Bessiersa	TJ,	Krucjata	Eucharystyczna	 jako	organizacja	dla	dzieci	w	ramach	Apostolstwa	Modlitwy,	
prowadzonego	przez	księży	jezuitów.	Pierwsze	jej	oddziały	powstały	we	Francji,	a	następnie	Krucjata	
szybko	rozwinęła	się	w	innych	krajach.	W	1921	roku	na	terenie	Polski	Krucjata	została	założona	właśnie	
przez	św.	Urszulę	Ledóchowską,	

Zetknąwszy	 się	 z	 Krucjatą	 we	 Francji,	 św.	 Urszula	 zapragnęła	 objąć	 jej	 działaniem	 dzieci	 w	
Polsce.	Po	porozumieniu	się	z	o.	Bessiersem	i	otrzymaniu	aprobaty	na	prowadzenie	tego	dzieła,	Matka	
Ledóchowska	zakłada	pierwsze	koło	Krucjaty	w	Pniewach	k.	Poznania	1	stycznia	1925	roku.	

Z wizytą w Kicinie
11	maja	1989	roku	rozpoczęła	się	wędrówka	relikwii	św.	Urszuli	Ledóchowskiej	po	Polsce.	Po	26	

latach		trafiły	one	w	końcu	do	naszego	kicińskiego	kościoła.	Gościliśmy	je	w	terminie	od	9	do	16	maja	
br.	Po	przejęciu	relikwii	św.	Urszuli	Ledóchowskiej	z	rąk	pary	reprezentującej	Eucharystyczny	Ruch	
Młodych	z	Grodziska,	o	godz.	15	przeniesione	zostały	one	w	procesji	do	kościoła.	Tu,	przy	dźwiękach	
gitary	 i	 	 dziecięcym	 śpiewie,	 nastąpiło	 ich	 uroczyste	 powitanie	 przez	 księdza	 proboszcza	Andrzeja		
Magdziarza,	dzieci	z	ERM	i	ich	rodziny.	Każdy	miał	też	możliwość	ucałowania	relikwii,	a	następnie	w	
ciszy	wierni	oddawali	cześć	tej	wielkiej	świętej.

Liturgiczne	powitanie	relikwii	odbyło	się	we	wtorek	po	Mszy	Świętej.	Ksiądz	proboszcz	na	początku	
gorąco	powitał	wszystkich		zgromadzonych,	podkreślając	fakt,	że	jest	to	już	kolejny	etap	pielgrzymki	
świętych	relikwii	po	ziemi	polskiej.	Po	uroczystej	adoracji	 rozpoczęła	się	prezentacja	multimedialna	
zawierająca	fragmenty	duchowych	przesłań	św.	Urszuli	i	fotograficznych	ujęć	jej	postaci.

W	 ciągu	 całego	 tygodnia	 odbyło	 się	 jeszcze	 kilka	 zbiorowych	 i	 indywidualnych	 czuwań	 przy	
relikwiach,	min.	uczniów	ze	Szkoły	Podstawowej	im.	Augusta	Cieszkowskiego	w	Kicinie.	Dzieci	wraz	
z	rodzicami	miały	możliwość	goszczenia	relikwii	w	swoich	domach.	Ostatniego	dnia	odmówiliśmy	w	
naszej	świątyni	koronkę	do	Bożego	Miłosierdzia	oraz	litanię	do	św.	Urszuli	Ledóchowskiej.	Śpiewając	
i	adorując	św.	Urszulę,	pożegnaliśmy	jej	relikwie,	które	zostały	przewiezione	do	Swarzędza.

Agnieszka	Bartłomiejczak,	Milena	Pawlik

Z notatnika pielgrzyma
8 - 29 kwietnia 2015. Fatima i Lourdes

8.04 - dzień 1.

Środowy	 poranek,	 godz.	 5.00	 -	 pod	 opieką	 duchową	 księdza	 proboszcza	 rozpoczynamy	 nasze	
„rekolekcje	 w	 drodze”.	 Pani	 Krysia	 Mandziak	 przygotowała	 niezwykle	 bogaty	 program	 szczelnie	
wypełniający	 każdą	 minutę	 dnia	 .	 Dzisiaj	 przed	 nami	 najdłuższy	 odcinek	 trasy	 obejmującej	
łącznie	ponad	8500	km.	Wyruszamy	w	drogę	po	Mszy	św.	sprawowanej	w	poznańskim	kościele	pw.	
Najświętszego	Zbawiciela	przy	ul.	Fredry.	Czas	w	autokarze	mija	w	atmosferze	modlitwy	i	śpiewów.	
Oglądamy	 również	 film	 „Fatima”,	 zrealizowany	 niezwykle	 poprawnie	 pod	względem	 teologicznym,	
który	potęguje	pragnienie	szybkiego	dotarcia	do	Matki	Bożej	Fatimskiej.	Tego	dnia	przemierzamy	960	
km.	Nocujemy	w	Niemczech,	w	Lechbruck	(Bawaria).

9.04 - dzień 2.

Poranna	Msza	 św.	w	przepięknym	sanktuarium	Pana	 Jezusa	Ubiczowanego,	we	wsi	Steingaden.	
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Kościół	 położony	 jest	 w	 malowniczej	 scenerii	 łąk,	 w	 otoczeniu	 górskiego	 krajobrazu.	 Związana	 z	
nim	historia	rzeźby	biczowanego	Chrystusa	głęboko	przejmuje	moje	serce.	W	sanktuarium	-	zabytku	
architektury	 wpisanym	 do	 rejestru	 UNESCO	 -	 podziwiamy	 dzieła	 sztuki	 bawarskiego	 rokoko.	
Zamierzone	 zabiegi	 architekta,	 polegające	 na	 rozmieszczeniu	 licznych	 okien	 stwarzają	 niezwykły	
klimat	jasnego,	rozświetlonego	wnętrza.	Kopie	rzeźby	biczowanego	Chrystusa	możemy	podziwiać	w	
wielu	kościołach	w	całej	Bawarii.	Tego	dnia	zatrzymujemy	się	również	w	Oberannergau,	gdzie	co	10	
lat,	w	maju	odbywa	się		całodzienne	Misterium	Męki	Pana	Jezusa.	Oglądamy	także	klasztorny	zespół	
świecko-benedyktyński	w	Ettal.

W	 godzinach	 popołudniowych	 przekraczamy	
kolejną	granicę	i	wjeżdżamy	do	Austrii.	Przystanek	w	
Sant	Luis	i	dalej	jedziemy	ku	Szwajcarii	wzdłuż	doliny	
rzeki	Inn	-	ok	230	km.	Z	okien	autokaru	podziwiamy	
przepiękne	widoki	szwajcarskich	Alp,	zatrzymując	się	
-	aczkolwiek	nie	w	celu	szusowania	na	stoku	-	w	St.	
Moritz,	kurorcie	narciarskim.	Wjeżdżamy	do	Włoch	i	
zatrzymujemy	się	nad	spowitym	lekką	mgłą,	jeziorem	
Como.	

10.04 - dzień 3.

Rho	 -	 sanktuarium	Matki	 Bożej	 Płaczącej,	 koło	
Mediolanu,	 gdzie	 uczestniczymy	 we	 Mszy	 św.,	
sprawowanej	 przez	 naszego	 księdza	 proboszcza.	
Zwiedzamy	Księstwo	Monako,	utworzone	w	1896	 r.	
przez	Karola	III.	XIII-wieczny	pałac	można	zwiedzać	
pod	 nieobecność	 urzędującego	 księcia	 Aleksandra.	
Docieramy	do	Francji	i	nocujemy	w	Nicei.

11.04 - dzień 4.

Rozpoczynamy	 dzień	 nawiedzeniem	 katedry	 w	
Nicei.	Przejeżdżamy	również	przez	znane	wszystkim	
Cannes,	gdzie	w	1946	r	odbyła	się	pierwsza	niewielka,	
ekskluzywna	 impreza	 filmowa,	 dająca	 początek	
współcześnie	 organizowanym	 tam	 festiwalom	
filmowym.	

Marsylię,	portowe	miasto	położone	nad	Morzem	
Śródziemnym,	 zamieszkuje	 niespełna	 2	mln	 ludności	 różnych	wyznań	 i	 narodowości.	 Nawiedzamy	
bazylikę	 Notre	 Dame	 de	 la	 Garde.	 Na	 zwieńczeniu	 wieży	 umieszczona	 jest	 figura	 Matki	 Bożej	
Czuwającej,	trzymającej	na	ręku	Pana	Jezusa	dającego	znaki	marynarzom.	Miasto	niezwykle	zatłoczone	
i	ruchliwe,	jednak	świetna	organizacja	tejże	przestrzeni	urbanistycznej	pozostawia	pozytywny	ślad	w	
mojej	pamięci.	Autokar	nie	mieści	się	pod	mostem	i	musi	wycofać	się,	blokując	ruchliwą	ulicę.	„Jak	
spod	 ziemi”	 przybywa	 policja,	 zatrzymuje	 ruch	 i	 bez	 żadnych	 niemiłych	 konsekwencji	 bezpiecznie	
udajemy	się	w	dalsza	trasę.

12.04 - dzień 5. Niedziela Miłosierdzia Bożego

Niedzielny	poranek	rozpoczynamy	od	wspólnej	modlitwy.	Wyruszamy	w	kierunku	Barcelony.	Na	
świąteczną	Mszę	św.	zatrzymujemy	się	w	katedrze	w	Geronie.

Docieramy	 do	 malowniczo	 położonego	 katalońskiego	 sanktuarium	 Matki	 Bożej	 w	 Montserrat,	
nazywane	 przez	 Polaków	 „hiszpańską	 Jasną	 Górą”	 .	 Niewielka	 figurka	 Matki	 Bożej	 nawiedzana	
jest	przez	rzesze	pielgrzymów	(ich	 liczbę	szacuje	się	na	ponad	milion	osób	rocznie)	z	różnych	stron	

świata.	Z	powodu	tak	ogromnej	masy	zwiedzających,	mam	niestety	ogromne	trudności	z	wewnętrznym	
wyciszeniem	się	i	kontemplacją	tego	miejsca.		

13.04 - dzień 6.

Oczekiwana	przeze	mnie	Barcelona,	słynąca	z	genialnych	dzieł	natchnionego	architekta	-	Gaudiego,	
jest	ucztą	dla	moich	zainteresowań	zawodowych.	Do	Parku	Gaudiego	zapraszają	nas	szerokie	schody	
ze	 smokiem	 na	 podeście,	 prowadzące	 na	 taras	 otoczony	 ławkami	 o	 obłych	 kształtach.	 Dom	 Jasia	 i	
Małgosi,	wspaniałe	arkady,	miękkie	formy	detali	–	wszystko	to	cieszy	nasze	oczy.	Jednakże	mistrzostwo	
zawodowe	Gaudiego,	oddane	w	realizowanej	od	ponad	stu	lat	budowie	Sagrada	Familia	(znajdującej	się	na	
światowej	liście	dziedzictwa	kulturowego	UNESCO)	przewyższa	wszystkie	inne	dzieła	tego	architekta.	
Wielkie	wrażenie	 robi	gra	 słonecznych	promieni,	wpadających	do	wnętrza	w	 rytmie	płynącego	dnia	
przez	wielokolorowe	witraże,	umieszczone	w	oknach	wychodzących	na	wszystkie	cztery	strony	świata.	
Każdy	element	architektoniczny	stanowi	odrębne	dzieło	 sztuki,	 a	zawieszony	w	przestrzeni	krzyż	w	
ołtarzu	głównym,	w	tej	niezliczonej	ilości	detali	tworzy	centrum	świątyni.

14.04 - dzień 7.

Dziś	w	hiszpańskiej	Saragossie	nawiedzamy	bazylikę	Matki	Bożej	na	Kolumnie,	według	historyków	
-	pierwszy	na	świecie	kościół	poświęcony	Najświętszej	Maryi	Pannie.	W	mieście	tym	spędzamy	znaczną	
część	słonecznego	dnia,	lekko	zwalniając	tempo	i	mając	czas	na	modlitwę,	spacer	i	…lody	.

15.04 - dzień 8.

Deszczowy	poranek.	Docieramy	do	„małego	Rzymu”	czyli	Salamanki.	Podziwiamy	400-metrowy	
rzymski	most.	Nawiedzamy	kolejny	obiekt	architektury	sakralnej	-	katedrę,	której	potężna	110-metrowa	
wieża,	wzorowana	na	wieży	katedry	w	Toledo,	stanowi	dominantę	architektoniczną.	Zabytkowa	„stara”	
katedra	 pochodzi	 z	 XII	 w.	 i	 łączy	 styl	 romański	 z	 gotykiem.	 Poprzez	 kaplicę	 w	miejscu	 transeptu	
łagodnie	 łączy	 się	 z	 „nową”	 katedrą.	 Tego	 dnia	 podziwiamy	 również	 architekturę	 części	 „miasta	
uniwersyteckiego”.

16.04 - dzień 9.

Przemierzanie	licznych	wąskich	uliczek	w	Toledo	sprawia	niemałą	trudność,	by	u	progu	przepięknej	
katedry	 zachować	 choćby	 pozory	 zwartej	 grupy	 pielgrzymów.	 Dalej	 „hiszpańskie	 Guadalupe”	 -	
sanktuarium	Matki	Bożej,	gdzie	figura	Madonny	o	ciemnej	skórze,	ubierana	w	rozliczne,	bogato	zdobione	
suknie	otoczona	jest	mnóstwem	kwiatów.	Czuję	się	 trochę	jak	w	Meksyku.	Spędzamy	tu	nastrojowy	
wieczór,	spacerując	nielicznymi	uliczkami	małego	miasteczka	i	oczekując	kolejnego	poranka	na	naszym	
pielgrzymkowym	szlaku.

17.04 - dzień 10.	

Dziś	 szczególnie	 ważny	 dla	 mnie	 dzień	 osobistego	 świętowania	 (moje	 urodziny	 i	 zarazem	
rocznica	ślubu).	Poranna	Msza	św.	w	„Guadalupe”	i	przejazd	do	Portugalii.	Dojeżdżamy	do	tak	bardzo	
oczekiwanej	Fatimy.	Klękamy	u	stóp	figury	Matki	Bożej	w	grocie	objawienia	i	trwamy	w	modlitewnym	
skupieniu,	powierzając	Jej	wszystkie	przywiezione	intencje.	„W	dalekiej	Fatimie”…	-	rozpoczyna	się	
po	 raz	 pierwszy	 w	moim	 życiu	 tak	 głęboko	 przeżyte	 nabożeństwo	 różańcowe.	 Rozbrzmiewa	 „Ave	
Maria”,	które	będzie	towarzyszyć	mi	przez	kolejne	dni	rekolekcji.	Plac	rozświetlony	płomieniami	świec	
i	przepełniony	modlitewnym	wołaniem	do	naszej	Mamy	w	niebie…

18 - 20.04 - dzień 11.-13.

Odczuwając	lekkie	przemęczenie	trudami	pielgrzymowania,	rozpoczynamy	kolejne	dni,	skupione	
na	 „wpatrywaniu	 się”	 w	 naszą	Matkę	 z	 Fatimy	 i	 zwiedzamy	 sanktuarium.	 Uczestnictwo	 w	 drodze	
krzyżowej,	prowadzonej	przez	księdza	Andrzeja	Magdziarza,	stanowi	kolejny	moment	„spowalniający”	
mnie	na	pielgrzymkowym	szlaku,	dając	czas	na	kontemplację	miłości	naszego	Zbawiciela.	Niedzielna	
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Msza	 św.	we	wspólnocie	Kościoła	 z	 całego	 świata	 jest	 dla	mnie	 kulminacyjnym	momentem	dnia	 i	
spełnieniem	duchowych	pragnień.	Objazd	okolic	Fatimy	 to	 uzupełnienie	 przeżyć	doznanych	u	 stóp	
naszej	Pani:	w	Ortiga	odwiedzamy	kościół	Notre	Dame	della	Ortiga,	a	w	Tomarze	-	Zakon	Rycerzy	
Chrystusowych.	

21.04 - dzień 14.

Poranna	Msza	św.	o	godz.	7.00	pożegnaniem	ukochanej	Panienki	z	Fatimy.	Wkrótce	wjeżdżamy	
do	 Porto,	 podziwiając	 przepiękne	mosty	 na	 rzece	Douro	 oraz	 zwiedzamy	 kościół	 św.	 Franciszka	 -	
jego	barokowe	wnętrza	z	bogatym	złotym	zdobieniem	(zużyto	ok.	200	kg	złota!).	Przepych	ten	miał	
świadczyć	o	 zamożności	mieszkańców.	Zmierzamy	do	Bragi,	 do	 zespołu	 sakralnego	Bom	Jesus	 do	
Monte.	Niezwykle	majestatyczne	miejsce,	które	łączy	obiekty	sakralne	z	przestrzenią	ogrodów	i	strefą	
odpoczynku.	Wchodzenie	 na	wzgórze	 licznymi	 schodami	 do	wyniesionego	 ponad	 okolice	 kościoła	
stanowi	 dla	 pielgrzymów	 wielkie	 wyzwanie	 w	 pokonywaniu	 zmęczenia.	 Niesamowite	 wrażenie	
wywiera	na	mnie	przestrzenny	ołtarz	-	scena	z	Golgoty.

22.04 - dzień 15.

Katedra	 św.	 Jakuba	 w	 Santiago	 de	 Compostella	 kolejnym	 miejscem	 nawiedzenia.		
Sanktuarium	położone	w	urzekającej	swoim	pięknem	scenerii	gór,	stanowi	cel	licznych	pielgrzymek	
z	całego	świata.	Msza	św.	przeżywana	w	bocznej	kaplicy,	 zwiedzanie	muzeum	-	przepiękne	arrasy,	
biblioteka,	portyk	wdzięczności	-	zapewne	pozostaną	na	długo	w	pamięci.

Pomimo	ogromnego	fizycznego	wyczerpania,	wieczornej	kolacji	towarzyszą	śpiewy	i	tańce	przy	
akompaniamencie	 akordeonu.	Rozśpiewani	 udajemy	 się	 do	pokoi,	 jednakże	 radości	 nie	ma	końca	 i	
ponownie	gromadzimy	się	w	korytarzu	na	dalsze	śpiewy	i	apel	jasnogórski.

23.04 - dzień 16. Uroczystość św. Wojciecha

Tego	 dnia	 nasza	 wspólnota	 pątników	 szczególnie	 pamięta	 w	 modlitwach	 o	 panu	 Wojtku	 -	

kościelnym	z	Kicina,	w	dniu	jego	imienin.	Wśród	wspomnień	z	wielu	nawiedzanych	miejsc,	w	moim	
sercu	szczególnie	gości	hiszpańskie	Oviedo.	Znajduje	się	tam	niezwykła	relikwia	-	chusta,	którą	ocierano	
z	krwi	i	potu	twarz	Pana	Jezusa	wiszącego	na	krzyżu,	a	która	następnie	została	złożona	do	Jego	grobu.	
Najnowsze	badania	wykazują,	że	odbicie	twarzy	Chrystusa	z	całunu	turyńskiego	jest	identyczne	jak	na	
owej	chuście.	

24.04 - dzień 17.

Pani	Krysia	 prowadzi	 nas	w	 kolejne	 niezmiernie	 urokliwe	miejsce,	 słynące	 z	 cudu	 zwycięskiej	
bitwy	z	Maurami	 -	do	kaplicy	w	skalnej	 jaskini,	zawieszonej	nad	wodospadem	oraz	do	sanktuarium	
Matki	Bożej	Królowej	Asturii	w	Covadondze.

W	 miejscowości	 Loyola	 kolejne	 ciekawe	 zetknięcie	 się	 z	 historią	 Kościoła	 katolickiego	 -	
zapoznajemy	się	z	postacią	 św.	 Ignacego	Loyola,	 założycielem	zakonu	 jezuitów,	 świętym	 teologiem	
Kościoła.	Wjeżdżamy	do	Francji,	oczekując	spotkania	z	Matką	Bożą	w	Lourdes.	

25.04 - dzień 18.

Niezwykła	gościnność	i	rodzinna	atmosfera	u	sióstr	Polskiej	Misji	Katolickiej	we	Francji	daje	mi	
poczucie	 „kawałka	ojczyzny”.	Na	 terenie	 sanktuarium	w	Lourdes	 zwiedzamy	poszczególne	bazyliki	
i	stajemy	przed	grotą	objawień.	Nabożeństwo	Eucharystyczne	z	modlitwą	o	uzdrowienie	przeżywam	
bardzo	 osobiście	 i	 doświadczam	 dotyku	 Pana.	W	milczeniu	 i	 duchu	modlitwy	 opuszczam	 bazylikę	
Piusa	X	-	nowoczesny	podziemny	kościół,	o	potężnej	konstrukcji	w	kształcie	odwróconej	łodzi,	który	
umożliwia	zgromadzenie	w	niej	prawie	25000	osób.

Wieczorne	nabożeństwo	różańcowe	na	placu	przed	bazyliką	jest	szczególne	ważne	dla	nas.	Pięć	osób	
spośród	naszej	wspólnoty	pielgrzymiej	dołączyło	do	chóru,	tworzonego	każdego	wieczoru	z	przybyłych	
pątników	oraz	jedna	-	do	prowadzenia	modlitwy	różańcowej	w	języku	polskim.	To	wydarzenie	jeszcze	
bardziej	scaliło	naszą	43-osobową	grupę.

26.04 - dzień 19.

Poranna	niedzielna	Msza	św.	w	grocie	objawienia	jest	dla	mnie	momentem	pożegnania	z	Lourdes.	
Kolejne	 miejsca	 nawiedzane	 przez	 nas	 w	 drodze	 powrotnej	 jedynie	 przemykają	 mi	 przed	 oczami.	
Moje	 serce	 pozostało	w	Fatimie	 i	Lourdes.	Będąc	 jeszcze	w	 trasie	we	Francji,	 zatrzymujemy	 się	w	
miejscowości	Le	Pay-en-velay,	gdzie	ma	początek	jedna	z	trzech	dróg	szlaku	św.	Jakuba,	prowadzącego	
do	Santiago	de	Compostela.	Miasto	 to	położone	 jest	w	zagłębieniu	wulkanicznego	 stożka,	 otoczone	
trzema	wierzchołkami	gór,	na	których	usytuowane	są	trzy	kościoły.

27 - 28.04 - dzień 20. i 21.
	 Jest	 to	 już	 czas	 powrotu	 do	 kraju.	 Przejeżdżamy	m.in.	 przez	 Lyon,	 podziwiając	miasto	 i	 jego	

kościoły.	Wracamy	 przez	 Niemcy,	 „zahaczamy”	 o	 Zwiefalten	 (gdzie	 uczestniczymy	we	Mszy	 św.),	
Fryburg	Bryzgowijski,	a	u	schyłku	dnia	docieramy	do	Franciszkańskich	Łaźni	w	Czechach.

29.04 - dzień 22.
Ostatni	 dzień	 „rekolekcji	 w	 drodze”.	 Pomimo	 tak	 długiego	 podróżowania,	 nie	 czuję	 zmęczenia	

fizycznego.	W	 sercu	 pozostaje	 jednak	 tęsknota	 za	 Fatimą	 i	 Lourdes.	Czas	 spędzony	we	wspólnocie	
pątników,	 często	 utrudzonych,	 nauczył	 nas	 wzajemnej	 miłości	 i	 umocnił	 w	 wierze.	 Eucharystia	
sprawowana	przez	ks.	Andrzeja,	stanowiąca	centrum	każdego	dnia,	była	umocnieniem	duchowym,	a	
poprzez	zaangażowanie	w	jej	przygotowanie	-	również	czasem	silnego	poczucia	wspólnoty.	

W	Kicinie	będziemy	gromadzić	się	na	modlitwie	przed	figurą	Matki	Bożej	Fatimskiej,	przywiezioną	
do	naszej	parafii.	Każdy	z	uczestników	tegorocznej	pielgrzymki	do	Fatimy	i	Lourdes	może	zapewne	
spisać	własne	przeżycia	duchowe	i	opowiedzieć	o	swym	doświadczeniu	wspólnoty.	

Drogi	Czytelniku!	Podzieliłam	się	z	Tobą	tym,	co	najbardziej	pozostało	w	moim	sercu	z	tak	bogatego	
i	owocnego	czasu	pielgrzymowania…

Magdalena	Orczyńska
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Intencje mszalne – czerwiec 2015

oprac.	RS

ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – CZERWIEC 2015

01.06.	
18.00		 1)	w	intencji	dzieci
	 2)	†	Ewa	Majcher

02.06.	
		8.00		 †	Bronisława,	Maria,	Tadeusz,	Czesław,	
	 			zmarli	z	rodzin

03.06.
18.00		 Msza	św.	zbiorowa
	 1)	dziękczynna	za	wszelkie	łaski	oraz	o	Boże		 	
	 błogosławieństwo	dla	całej	rodziny
	 2)	†	Jarosław	Klepka
	 3)	†	Zygmunt	Czubaj
	 4)	†	Zbigniew	Nowakowski	–	Parafialnego		 		
								 Zespołu	Liturgicznego
	 5)	†	Irena	Jankowska

04.06.	 uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi   
 Chrystusa
		7.30		 †	Wojciech	Świątek
10.00		 1)	†	Sebastian	Wawrzyniak
	 2)	†	Eugeniusz	Merda

18.00		 †	Karol	Proskura

05.06.	 pierwszy piątek miesiąca
15.00	 Msza	św.	ślubna
17.00		 †	Karol	Proskura
18.00	 †	Michał	Nowak
20.00		 †	Antoni	i	Włodzisław	Wojciechowscy

06.06.	 pierwsza sobota miesiąca 
		9.00		 wynagradzająca	Niepokalanemu	Sercu	Maryi
18.00	 (w	Klinach)	za	żyjących	i	zmarłych			 	 	
	 mieszkańców	Klin
07.06.   
		8.00	 za	żywych	i	zmarłych	członków	Wspólnoty		 	
	 Żywego	Różańca
10.00		 †	Grzegorz	Mocny
12.00		 w	intencji	Jadwisi	–	z	okazji	imienin
18.00		 †	Krzysztof	Tomaszewski

08.06.
18.00		 †	Tadeusz	Dolata

09.06.
		8.00	 †	Agnieszka	i	Józef	Gonda
18.00		 †	Krzysztof	Nosal	–	w	11	r.	śmierci

10.06.
18.00		 †	Józef	Stanisławski

11.06.
19.00		 (w	Janikowie)	za	żyjących	i	zmarłych		 	 	
	 mieszkańców	Janikowa

12.06.	 uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
19.00	 †	Sebastian	Wawrzyniak

13.06.
15.00	 dziękczynna	–	w	80	r.	urodzin	Niemiry	oraz	
	 z	prośbą	o	dalsze	Boże	błogosławieństwo	dla		 	
	 Jubilatki	i	rodziny
18.00	 †	ks.	kan.	Zbigniew	Pawlak	–	w	83	r.	urodzin
	 				–	od	mieszkańców	Kicina	z	ul.	Rolnej
14.06.
		8.00	 †	Franciszka,	Władysława,	Edward	Błażejewscy
10.00		 †	Jolanta	Burzyńska
12.00		 †	Grzegorz	Mocny
14.00		 Msza	św.	chrzcielna
18.00		 †	Franciszek	Greguła	i	zmarli	z	rodziny		 			
			 	Knypińskich

15.06.	
18.00		 1)	w	intencji	Eryka
	 2)	†	Ewa	Majcher

16.06.
			8.00		 z	okazji	imienin	Alberta	o	mądrość	i	Boże		 	
	 błogosławieństwo

17.06.	
18.00		 1)	†	Józef	i	Anna	Stanisławscy
	 2)	†	Franciszka,	Maciej	Springer,	Edward		 		
									 Głowacz

18.06.
18.00		 w	1	r.	ślubu	Agnieszki	i	Bartosza	
	 z	podziękowaniem	za	wszystkie	otrzymane	
	 łaski	i	z	prośbą	o	dalszą	opiekę	Bożą	nad	całą		 	
	 rodziną

19.06.	
18.00		 †	Janina	Mocna

20.06.
15.00	 Msza	św.	ślubna
18.00		 1)	†	Stanisław	Stoiński,	zmarli	z	rodzin		 			
			 								Lesiczków	i	Stoińskich
	 2)	†	Edward	Wawrzyniak	–	w	rocznicę	zawarcia		 									
	 sakramentu	małżeństwa

21.06.
		8.00	 †	Władysława,	Józef,	zmarli	z	rodziny	
10.00		 †	Ryszard	Pawlak
12.00		 w	intencji	zmarłych	i	żyjących	ojców	
18.00		 †	Tadeusz	Dolata

22.06.
18.00		 1)	†	Helena	Polcyn
	 2)	†	Zbigniew	Nowakowski

23.06.  
		8.00		 †	Jan	Kosmowski

24.06. uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
18.00		 †	Janina	Mocna
19.30	 dziękczynna	–	od	klas	VI	Szkoły	Podstawowej	
	 w	Kicinie

25.06.	
18.00		 †	Jan,	Józef,	Maria	Krugiołka,	Franciszek,		 	
				 Władysława,	Henryk,	Leokadia	Gajewscy	

26.06.	
16.30	 Msza	św.	ślubna
18.00	 †	Jan	i	Wiktoria	Kiełbasa,	Genowefa	i	Rozalia		 		
				 Wawrzynkiewicz

27.06. 
15.00	 dziękczynna	za	otrzymane	łaski	oraz	z	prośbą	
	 o	dalsze	Boże	błogosławieństwo	dla	Jadwigi	
	 i	Edwarda	z	okazji	60	r.	ślubu
16.30	 w	25	r.	ślubu	Anny	i	Piotra	Niewiedział	
18.00		 w	intencji	s.	Urszuli

28.06. 
		8.00	 †	Sebastian	Wawrzyniak
10.00		 w	intencji	Ojczyzny,	Radia	Maryja	i	naszej	parafii
12.00		 w	intencji	Pawełka	z	okazji	imienin
18.00		 †	Agnieszka	–	w	dniu	urodzin
	
29.06. uroczystość Świętych Piotra i Pawła
18.00		 dziękczynna	–	w	19	r.	ślubu

30.06. 
		8.00		 †	Paweł	Zielewicz
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1. Wszesna Komunia Święta,
2. Marsz dla życia 2015,
3. Pieluszka dla maluszka,
4. Nabożeństwo fatimskie i 
poświęcenie nowej figury MB,
5. Relikwie św. Urszuli 
Ledóchowskiej ,
6. Procesja do pól przy krzyżu na 
Nowym Osiedlu i przy krzyżu pod 
kościołem,
7. Stop aborcji.
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