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Życie ludzkie jest ciągłym
pielgrzymowaniem, gdyż
doskonałości nie da się zdobyć
od razu, ale trzeba do niej dojść.”

św. Jan Paweł II   

Pielgrzymi	na	szlaku	do	Dąbrówki	Kościelnej	(8.09.2013	r.)
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Słowo księdza proboszcza
Rozpoznawanie Bożych natchnień

Dusza wierna Bogu nie może sama rozstrzygać swych 
natchnień (...) i dopóki się nie upewni, niech nie dowierza 
sama, bo się narazić może na wielkie straty. Chociaż sama 
odróżnia zaraz fałszywe natchnienie od Bożego, jednak niech 
będzie ostrożna, bo wiele jest rzeczy niepewnych. Bóg lubi i 
cieszy się, kiedy dusza nie dowierza Jemu Samemu dla Niego 
Samego. Dlatego, że Go kocha to jest ostrożna, i pyta się i 
sama szuka pomocy, aby stwierdzić, czy to naprawdę Bóg 
jest, co w niej działa. A utwierdziwszy się przez światłego 
spowiednika, niech będzie spokojna i odda się Bogu według 
Jego wskazówek, to jest według wskazówek spowiednika.

„Dzienniczek”	św.	s.	Faustyny	Kowalskiej	(Dz.139)

Natchnienia	 duchowe	 są	 znakami	
wewnętrznymi,	 poprzez	 które	 Bóg	 zaprasza	
człowieka	do	odkrycia	i	pełnienia	Jego	woli.	Natch-
nienie	 jest	 formą	pociągania	człowieka	do	Boga,	
zaproszeniem	do	udziału	w	Jego	miłości.	Jest	ono	
owocem	działania	Ducha	Świętego	w	człowieku.	
Każde	 duchowe	 natchnienie	 do	 czynienia	 dobra	
jest	zaproszeniem	do	pełni	życia	w	Bogu,	do	za-
nurzenia	się	w	Jego	miłości.	Natchnienia	duchowe	
mogą	być	jednak	połączone	z	pragnieniami	czysto	
ludzkimi	i	wtedy	wymagają	oczyszczenia.	

Odkrycie	Boga	w	natchnieniach	dokonuje	 się	
powoli,	 na	miarę	 naszego	 dojrzewania	w	wierze	
i	 miłości.	 Natchnienia	 duchowe	 zawsze	 są	 da-
rem	 Ducha	 Świętego,	 są	 łaską.	 Nie	 zmuszają	
one	 człowieka	 do	 określonego	 działania,	 post-
aw,	 wyborów.	 Są	 delikatnym zaproszeniem 
człowieka przez Boga	 do	włączenia	 się	w	prag-
nienia	 Jego	 serca.	Bóg,	 kiedy	 pociąga	 człowieka	
do	siebie,	nigdy	nie	posługuje	się	przymusem	psy-
chicznym	 i	nie	 jest	 sprawcą	 ludzkiego	 lęku.	Bóg	
okazuje	 szacunek	 dla	 naszej	 wolności	 i	 zawsze	
daje	człowiekowi	wybór:	„Jeśli	chcesz”.	

Czy	 natchnienie,	 które	 w	 sobie	 odczuwamy	
pochodzi	od	Boga?	Rozpoznajemy	to	przez	rozez-
nanie,	czy	jesteśmy	duchowo	i	emocjonalnie	zdol-
ni	do	jego	spełnienia.	Bóg	nie	daje	natchnień,	które	
wykraczałyby	 poza	 nasze	 ludzkie	 możliwości:	
Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości 
się doskonali (2	 Kor	 12,9).	 Wraz	 ze	 swoim	
zaproszeniem	 daje	 nam	 siłę	 do	 jego	 realizacji.	
Człowiek	otrzymujący	natchnienie	od	Boga	pow-
inien	odczuć	wewnętrznie,	że	jest	zdolny	wypełnić	
Boże	wezwanie.	 Jednakże	nie	można	polegać	 je-
dynie	 na	 własnym,	 subiektywnym	 rozeznaniu.	

Odczucie	 nasze	 może	 być	 mylące,	 uwarunkow-
ane	 naszymi	 doświadczeniami,	 lękami,	 zranie-
niami.	Dlatego	należy	poddać	je	ocenie	wspólnoty	
Kościoła,	w	której	wypełniamy	nasze	natchnienia	
i	rozeznawać	je	z	pomocą	kierownika	duchowego.

W	 jaki	 sposób	 działa	 Pan	 Bóg	 podając	 nam	
swoje	zaproszenie	do	współpracy	z	Nim?

Bóg	dał	nam	do	pomocy	świat	nadprzyrodzony	
-	aniołów	i	naszych	bliskich	zmarłych,	ale	i	działa	
przez	 drugiego	 człowieka.	 Pan	 Bóg	 udzielając	
duszy	natchnień	za	pośrednictwem	Anioła	Stróża,	
czyni	 to	 w	 możliwie	 najdelikatniejszy	 sposób.	
To	 właśnie	 anioł	 jest	 pośrednikiem,	 który	 nam	
wszystko	z	nieba	„podaje	do	wiadomości”.	Matka	
Najświętsza,	 chociaż	 jest	 świętsza	od	wszystkich	
aniołów,	to	jednak	wiadomości	o	tym,	że	zostanie	
Matką	Pana	Jezusa	nie	otrzymała	wprost	od	Boga,	
ale	poprzez	Archanioła	Gabriela.	Nasi	Aniołowie	
Stróżowie	 pomagaliby	 nam	 o	 wiele	 częściej	 niż	
to	się	faktycznie	dzieje	 i	Pan	Bóg	częściej	by	do	
nas	 przemawiał,	 ale	 -	 niestety	 -	 wiara	 w	Anioła	
Stróża	 zostaje	 często	 w	 młodym	 wieku	 pod-
dana	 w	 wątpliwość	 przez	 rodziców	 i	 otoczenie.	
To	 właśnie	 przez	 anioła	 -	Anioła	 Pokoju	 Matka	
Najświętsza	nawiązała	kontakt	z	dziećmi	z	Fatimy.	
Ukazywał	 im	 się	 kilka	 razy.	 Przekazywał	 słowa	
Maryi	 i	pośredniczył	w	nauce	modlitwy,	a	dzieci	
to,	że	anioł	im	się	pokazuje	i	do	nich	przemawia,	
uważały	za	najzwyczajniejszą	 rzecz.	Dziecko	ma	
otwarte	 serce	 i	 wierzy	w	 istnienie	 aniołów	 i	 nie	
raz	może	zdarzyć	się,	że	ono	rzeczywiście	słyszy	
wyraźnie	 głos	 anioła.	 Traci	 -	 niestety	 -	 tę	 łaskę	
często	przez	sceptycyzm	dorosłych.	

Jednakże,	aby	człowiek	był	zdolny	zarówno	do	

„Nasz	Patron”	 jest	miesięcznikiem,	 jednakże	w	 ciągu	 roku	dwukrotnie	 ukazuje	 się	 jako	dwumie-
sięcznik.	Są	 to	wtedy	podwójne	numery:	grudzień	–	 styczeń	oraz	 lipiec	–	 sierpień.	Zatem	numerem	
wrześniowym	powracamy	do	właściwej	częstotliwości	naszego	czasopisma,	czyli	do	miesięcznika.	Po	
wakacjach	i	urlopach,	na	które	wielu	czeka	z	utęsknieniem	wróciliśmy	do	naszego	powszedniego	stylu	
funkcjonowania.	Może	z	łatwością	przychodzi	nam	powiedzieć	do szarzyzny życia, ale	to	byłoby	uję-
ciem	smutnym,	sugerującym,	że	w	tym	życiu	jest	przewaga	monotonii	nad	głębszym	sensem.	Niewąt-
pliwie	o	sens	swojego	życia	trzeba	zawalczyć.	Gdy	pada	słowo	sens	to	wyczuwamy,	że	chodzi	o	coś	
głębszego,	wartościowego,	istotnego.	Czujemy,	iż	życie	musi	być	oparte	na	czymś	trwałym,	stabilnym,	
sprawdzonym	i	niepodważalnym.	Brak	poczucia	sensu	życia,	własnej	tożsamości	i	życiowego	celu	staje	
się	doświadczeniem	dotykającym	coraz	większe	rzesze	ludzi.	Tak	jak	nie	zbudujemy	jedności	Europy	na	
węglu,	stali	i	plastiku	tak	sam	człowiek	nie	nada	swojemu	życiu	znamiona	samowystarczalności.	Święty	
Jan	Paweł	II	mówił	do	nas	w	Warszawie	2	czerwca	1979	r.:	Człowieka bowiem nie można do końca zro-
zumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie 
może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i osta-
teczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. Bez	Chrystusa to	 pewna 
droga	do	frustracji	i	utraty poczucia głębszego sensu	życia. My	ludzie	wierzący	w	Pana	Boga	musimy	
pomagać	sobie	i	 innym	w	zachowywaniu	naszej	duchowej	i	religijnej	 tożsamości.	Świat	zachęca,	by	
ludzie	żyli	tak	jakby	Boga	nie	było.	A	przecież,	jak	uczy	wspomniany	Papież:	Człowiek nie wystarcza 
samemu sobie.	I	dalej	mówi:	Powszechne jest dziś przekonanie, że panowanie nad przyrodą i kosmo-
sem, najnowsze zdobycze nauki i techniki nie wystarczają człowiekowi, gdyż nie są w stanie ukazać mu 
ostatecznego sensu rzeczywistości: są tylko środkami, a nie celem życia człowieka ani dziejów ludzkości 
(Orędzie	na	Światowy	Dzień	Misyjny	–	1998	r).	
Najnowszy	numer	„Naszego	Patrona”	obfituje	w	artykuły	i	informacje	pomagające	w	wypływaniu	

na	głębię	życia.	Mobilizują	także	nas	do	zabierania	głosu	w	sprawach	fundamentalnych.	Bowiem	nie	
możemy	milczeć	tam	gdzie	trzeba	wołać.	W	artykule	poświęconym	tegorocznemu	Światowemu	Dniu	
Środków	Społecznego	Przekazu	znajdziemy	adresy	stron	internetowych	podejmujących	obronę	życia,	
małżeństwa	rozumianego	jako	związek	mężczyzny	i	kobiety,	rodziny,	poszanowania	godności	oraz	praw	
człowieka.	Jest	naszym	chrześcijańskim	obowiązkiem	zabierać	głos	w	sprawach	nienegocjowalnych,	
a	do	takich	należą	wyżej	wspomniane	kwestie.	Niestety,	ale	niektórzy	ochrzczeni	bardziej	słuchają	przy-
wódców	popieranej	przez	nich	partii	niż	Chrystusa.	Warto	przytoczyć	 tutaj	 słowa	św.	Piotra:	Trzeba 
bardziej słuchać Boga niż ludzi	(Dz	5,	29),	nawet	jeśli	zostaniemy	posądzeni	i	oskarżani,	że	mieszamy	
się	w	politykę.	Klarowność	i	jednoznaczność	naszego	chrześcijańskiego	myślenia	powinna	cechować	
uczniów	Jezusa.	Być	uczniem	Chrystusa	to	zaszczyt,	większy	niż	zostać	nazwanym	humanistą,	człowie-
kiem	nowoczesnym,	otwartym	czy	tolerancyjnym.	Niniejszy	„Nasz	Patron”	zawiera	także	przedstawie-
nie	sylwetki	zmarłego	parafianina	śp.	Adama	Sobańskiego.	Człowiek,	który	nie	ukrywał	ani	nie	łagodził	
swoich	katolickich	i	patriotycznych	wartości	i	postaw.	Pozostawił	po	sobie	trwałe	piękno	w	życiu	naszej	
wspólnoty.	Ta	wierność	Panu	Bogu	nie	była	„jednosezonowa”.
Wśród	innych	artykułów	znajdziemy	także	zapowiedź	bardzo	ważnego	i	pięknego	wydarzenia,	które	

będziemy	przeżywać	w	Kicinie	16	 i	17	października	br.	Ponadto	z	 racji	 rocznicy	wybuchu	II	wojny	
światowej	wspomnienia	mieszkańca	Kicina	o	okupacyjnych	przeżyciach	zarówno	tutaj	na	miejscu,	jak	
i	podczas	wysiedlenia.	Artykuł	pozwala	poznać	rzeczywistość	jakże	trudną	i	bolesną.	Zamieszczamy	te	
informacje,	bo	one	dokumentują	dzieje	naszej	małej	Ojczyzny	i	ludzi,	którzy	w	niej	mieszkali	i	miesz-
kają.	
Przyjmijmy	wrześniowy	numer	„Naszego	Patrona”	i	podejmijmy	się	jego	uważnej	lektury.	Ufam,	iż	

będziemy	mocniejsi	i	odważniejsi	w	dawaniu	świadectwa	o	naszej	katolickiej	tożsamości.	

	 	 	 	 	 	 ks.	Andrzej	Magdziarz	
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rozpoznawania	Bożych	natchnień,	 jak	 i	 ich	reali-
zacji,	Duch	Święty	obdarza	nas	łaskami:	uczynkową	
i	uświęcającą,	o	czym	poucza	„Katechizm	Kościoła	
Katolickiego”.	Łaska uczynkowa jest to pomoc,	
której	Bóg	udziela	człowiekowi	do	nawrócenia	się	
z	grzechów,	do	spełniania	dobrych	uczynków,	do	
zwyciężania	pokus,	do	wytrwania	w	dobrym	aż	do	
końca	życia.	Bóg	pomaga	człowiekowi	swą	łaską	
uczynkową,	 by	 lepiej	 i	 dokładniej	 poznał	 wolę	
Bożą,	 czyli	 oświeca	 jego	 rozum.	 Bóg	wzmacnia	
też	 wolę	 człowieka,	 aby	 łatwiej	 mógł	 odrzucić	
pokusy	 do	 grzechu,	 by	 wytrwale	 spełniał	 dobre	
uczynki,	czego	nie	może	dokonać	jedynie	własną	
siłą.	 Nie	może	 też	 zbawić	 się	 bez	 pomocy	 łaski	
Bożej:	…beze mnie nic uczynić nie możecie	(J	15,	
5). Zaś	łaska uświęcająca jest to dar Boży,	który	
naszą	duszę	oczyszcza	z	grzechów	ciężkich,	czy-
ni	 ją	piękną	 i	świętą.	Łaska	uświęcająca	 to	życie	
Boże	 w	 człowieku,	 podnoszące	 go	 do	 godności	
dziecka	Bożego.	Dla	lepszego	zrozumienia,	czym	
jest	to	życie,	Pan	Jezus	posłużył	się	następującym	
podobieństwem:	Ja jestem krzewem winnym, wy - 
latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten pr-
zynosi owoc obfity…	(J	15,	5).	Łaskę	uświęcającą	
otrzymujemy	przez	 sakrament	 chrztu	oraz	 sakra-
ment	pokuty	i	pojednania.	Stan	łaski	uświęcającej	
naszej	 duszy	 jest	 niezbędny	 do	 odczytywania	
natchnień	Bożych.

Jak	rozeznać,	czy	nasze	myśli	stanowią	natch-
nienie	 Boże,	 czy	 są	 to	 myśli	 stanowiące	 wynik	
naszych	 doświadczeń,	 czy	 też	 są	 podszeptami	
złego	ducha?

Będąc	w	stanie	 łaski	uświęcającej,	w	oparciu	
o	głęboką	wiarę	należy	rozważyć,	czy	dane	natch-
nienie	jest	zgodne	z	wolą Bożą	i Bożymi przykaza-
niami. Z	reguły	jest	ono	proste,	nie	kryjące	się	pod	
płaszczykiem	dobra,	 ani	 po	 ludzku	 skomplikow-
ane	-	jest	jasne	i	czytelne,	może	służyć	bliźniemu,	
a	 -	co	najważniejsze	 -	nie skupia się na miłości 
własnej.	To	zły	duch	podsuwa	człowiekowi	myśli,	
które	w	konsekwencji	sprzyjają	rozwojowi	miłości	
własnej.	W	razie	jakichkolwiek	wątpliwości	co	do	
pochodzenia	danego	natchnienia,	ważne	jest	pod-
danie	 tej	 myśli	 spowiednikowi	 do	 rozeznania,	
a	w	przypadku	dalszych	wątpliwości,	należy	nawet	
udać	się	do	kolejnego	kapłana.	Pomimo,	iż	kapłan	
nie	podejmie	za	nas	decyzji,	jego	wskazówki	będą	
dla	 nas	 światłem,	 które	 pozwoli	 upewnić	 się,	 że	
nie	błądzimy.

Natchnienia	 wewnętrzne,	 które	 pochodzą	
od	 Boga	 nie	 zniewalają	 wewnętrznie	 człowieka	
i	 nie	 determinują	 jego	 działania,	 nawet	 jeżeli	 są	
bardzo	 wyraźne	 i	 mocne.	 Bóg	 zawsze	 szanuje	
ludzką	 wolność.	 Natchnienia	 Boże	 są	 zaprosze-
niem	Pana	Boga	do	wejścia	z	Nim	w	intymny	di-
alog.	Natomiast	odczucia	wypływające	wyłącznie	
z	nieuporządkowanych	potrzeb	człowieka,	z	jego	
konfliktów	i	zranień,	charakteryzują	się	swoistym	
przymusem	 psychicznym,	 który	 gwałci	 ludzką	
wolność.	Wolność wewnętrzna wobec natchnień 
jest jednym z najważniejszych kryteriów dla 
rozeznania ich autentyczności.

Innym	 bardzo	 ważnym	 kryterium	 rozezna-
nia	naszych	natchnień	i	głosów	wewnętrznych	są	
konkretne, zauważalne dobre owoce codzienne-
go życia,	jakie	one	w	nas	rodzą.	„Dobre	drzewo”	
naszych	natchnień	nie	może	rodzić	złych	owoców,	
a	„złe	drzewo”	nie	może	rodzić	dobrych	(por.	Mt	
7,	 17).	Owocami	 natchnień	 niepochodzącymi	 od	
Pana	 Boga	 mogą	 być:	 niepokój,	 niecierpliwość,	
gniew,	 zazdrość,	 sądzenie	 bliźnich,	 niechęć	
i	nienawiść	do	innych	(por.	Ga	5,	20-21).	Owocem 
zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, 
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanow-
anie. Przeciw takim /cnotom/ nie ma Prawa	(Ga	5,	
22-23).	Towarzyszy	temu	odczucie	wewnętrznego	
zjednoczenia	z	Bogiem.

Rozeznawania	 duchowego	 naszych	
wewnętrznych	odczuć	i	natchnień	uczymy	się	sto-
pniowo	i	powoli,	stąd	potrzebna	jest	cierpliwość.	
Dobrą	rzeczą	jest	też	korzystanie	z	pomocy	osoby	
roztropnej	 i	 doświadczonej	 duchowo,	 którą	 nie	
zawsze	 musi	 być	 kapłan.	 Taka	 pomoc	 jest	 szc-
zególnie	 ważna	 wówczas,	 kiedy	 rozeznajemy	
natchnienia	odnoszące	się	do	trudnych	i	ważnych	
spraw,	na	przykład	wyboru	drogi	życiowej.	Trzeba	
nam	także	często	i	gorąco	modlić	się	o	światło	dla	
dobrego	 rozeznania	 duchowego.	 Rozeznanie	 to	
jest	bowiem	nie	tylko	owocem	naszego	duchowe-
go	wysiłku,	ale	także	działania	łaski.

Jeżeli	 z	 uwagą	 rozeznajemy	 nasze	 du-
chowe	 natchnienia,	 odróżniając	 je	 od	 im-
pulsów	 wynikających	 z	 nieuporządkowania	
wewnętrznego,	możemy	mieć	 pewność,	 iż	 nasza	
modlitwa	jest	rzeczywistym	dialogiem	z	Bogiem,	
a	 nie	 tylko	 bezowocnym	 monologiem	 na	 wzór	
modlitwy	faryzeusza	w	świątyni	(por.	Łk.	18,	11-
12).

W	naszym	rozważaniu	rodzą	się	kolejne	pyta-
nia:	Jak	możemy	poznać	głos	Boży	i	Jego	natch-
nienia	na	modlitwie?	Skąd	mamy	wiedzieć,	kiedy	
mówi	do	nas	Pan	Bóg,	a	kiedy	dochodzą	do	głosu	
nasze	własne	potrzeby	i	odczucia?

Jest	 to	pytanie	nieco	podobne	do	poprzednie-
go,	 choć	 podejmuje	 inny	 aspekt	 modlitwy.	 Jed-
nym	z	zasadniczych	celów	modlitwy	jest	właśnie	
rozeznawanie	 różnych poruszeń, które dzieją się 
w duszy: dobrych, aby je przyjmować	 i	 wcielać	
w	życie,	złych zaś, aby je odrzucać	 i pokonywać 
w sobie (św.	Ignacy	Loyola,	„Ćwiczenia	duchowe”	
-	 313).	 Bez	 rozeznawania	 duchowego	 jesteśmy	
narażeni	 na	 uleganie	 „iluzji	 duchowej”.	 Natch-
nienia	 -	 odczucia	 wewnętrzne	 mogą	 pochodzić	
bowiem	nie	tylko	od	Pana	Boga,	ale	także	od	nas	
samych:	 z	 naszych	 nieuporządkowanych	 potrzeb	
i	 pragnień,	 którymi	 łatwo	może	 posłużyć	 się	 zły	
duch.	W	 wielu	 sytuacjach	 nie	 jest	 rzeczą	 prostą	
rozeznać,	 skąd	pochodzą	nasze	wewnętrzne	odc-
zucia.	Potrzebna	jest	do	tego	niezwykła	dojrzałość	
wewnętrzna.	By	móc	dobrze	 zbadać	wewnętrzne	
odczucia	 i	 natchnienia,	 należy	 spojrzeć	 na	 nie	
z	 pewnego	 dystansu,	 pozbawionego	 subiek-
tywizmu	 oraz	 rozeznawać	 je	 zarówno	w	 dialogu	
z	 osobą	 doświadczoną	 w	 sprawach	 duchowych,	
jak	również	w	dialogu	z	Bogiem.

Ważne	 jest,	 abyśmy	 uświadomili	 sobie,	 że	
brak	 naszej	 współpracy	 z	 Bożą	 łaską	 powoduje,	
że	 Pan	 Bóg	 udziela	 wtedy	 człowiekowi	 coraz	
mniej	swych	łask.	Bóg	w	swojej	wielkiej	mądrości	
i	miłosierdziu	nie	chce	narażać	nas	na	tak	poważne	
konsekwencje	odrzucenia	tej	współpracy.	Natomi-
ast,	jeżeli	ktoś	przyjmuje	łaskę,	to	zyskuje	„prawo”	

do	nowej,	którą	Pan	Bóg	z	wielka	 radością	daje.	
Winniśmy	 Pana	 prosić	 o	 natchnienia,	 a	 zarazem	
o	niepokój	sumienia	w	momencie,	gdy	groziłoby	
nam	zaniedbanie	głosu	serca.	Nasza	głęboka	mod-
litwa	ma	odsuwać	wszystkie	 sprawy	zewnętrzne.	
Oddanie	 czasu	 i	 myśli	 Panu	 Bogu	ma	 otworzyć	
nasze	 serce	 na	 wsłuchiwanie	 się	 w	 głos	Miłości	
-	Boga.	Modlitwa	ma	obudzić	naszą	zdolność	do	
słuchania	 i	 przyjmowania	 natchnień.	 Szczegól-
nym	 czasem	 dla	 takiej	 modlitwy	 jest	 kontem-
placja	i	uwielbienie	po	przyjęciu	Komunii	Świętej	
oraz	 adoracja	 Najświętszego	 Sakramentu.	Warto	
uświadomić	 sobie	 stałą	 obecność	 Pana	 Jezusa	
w	 naszej	 codzienności	 i	 każdego	 dnia	 w	 poran-
nej	modlitwie	pytać,	czego	Jezus	od	nas	oczeku-
je	

Drogi	 Czytelniku,	 zrób	 jedno	 bardzo	 istotne	
postanowienie,	 aby	 niczego	 Panu	 Jezusowi	 nie	
odmawiać!!!	

Podsumowanie	 rozważania	 podjętego	 w	 nin-
iejszym	 artykule: Natchnienia ukierunkowane 
wyłącznie na wypełnienie swoich egoistycznych 
potrzeb nie pochodzą od Boga. W natchnieniu 
zawsze jest obecny altruizm, troska o innych, 
o wspólnotę Kościoła, jego rozwój. Bóg nie za-
myka człowieka, lecz otwiera go na potrzeby in-
nych.

Magdalena	Orczyńska

Źródła: Dzienniczek św. s. Faustyny Kowalskiej, Niedzie-
la	26/2010 – „Łaska” J.A.	Lewandowska,	T.	Pluta, „Drogi” 	
A.	Woźny	–	wyd.	Kontekst	P-ń	2012, www.katolik.wiara.pl

`

Zaproszenie do spotkania z Matką

Św.	Paweł	w	1	Liście	do	braci	w	wierze,	zamieszka-
łych	w	Koryncie	pisze,	że	różne są dary łaski, lecz ten 
sam Duch, różne są posługiwania, ale jeden Pan (por.1	
Kor	12,	4).	Bez	wątpienia,	 kiedy	przychodzi	miesiąc	
wrzesień,	jesteśmy	w	różnych	nastrojach	i	w	różny	spo-
sób	reagujemy	na	wyzwania,	jakie	ten	miesiąc	ze	sobą	
przynosi.	Mozaika	nastrojów	jest	oczywista	-	wakacje	
i	urlopy	stają	się	dla	wielu	już	jedynie	wspomnieniem,	
dzień	jest	odczuwalnie	krótszy,	pierwsze	kolory	jesie-
ni	malują	się	na	drzewach,	pojawia	się	coraz	większy	
chłód,	który	zaczyna	zamykać	ludzi	w	domach	i	...wra-
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ca	wreszcie	kochana	szkoła	oraz	cała	 litania	
spraw,	które	z	nią	się	wiążą.

	Warto	 z	 tym	 bogactwem	wewnętrznych	
przeżyć,	może	rozterek	czy	niepokojów,	sta-
nąć	przed	Panem	Bogiem,	który	sam	do	tego	
nas	zachęca	słowami	swojego	Syna:	przyjdź-
cie do Mnie wszyscy...	 Niezastąpionym	
wsparciem	w	zawierzeniu	się	Panu	jest	Matka	
Boża,	która	z	Jego	woli	została	też	naszą	mat-
ką.	Święto	Jej	narodzin	będziemy	niebawem	
przeżywać.	

W	 Dąbrówce	 Kościelnej,	 w	 Jej	 Sanktu-
arium,	 świętujemy	 to	 wydarzenie	 szczegól-
nie	uroczyście.	Tego	 roku	w	dniach	12	 -	 13	
września.	Wielkim	bogactwem	Bożego	klimatu	tych	uroczystości	są	przybywający	tu	pielgrzymi.	Od	
wielu	lat	także	ci,	którzy	przychodzą	od	św.	Józefa	z	Kicina.	Zatem	serdecznie	zapraszam	na	spotkanie	
z	Panem	i	Jego	Matką	we	wrześniu	w	Dąbrówce	Kościelnej.	Niech	różne	dary	łaski	staną	się	udziałem	
wielu....

	 	 	 	 	 	 	 	 ks.	Andrzej	Kaczmarek
	 	 	 	 	 	 	 	 										(kustosz)

Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa

8	 września	 obchodzimy	 uchwalony	 w	 1965	
roku	przez	UNESCO,	Międzynarodowy	Dzień	Pi-
śmiennictwa.	Jest	to	święto	nie	tylko	miłośników	
literatury,	ale	również	ważny	dzień	dla	wszystkich,	
którzy	mają	 kontakt	 z	 książką,	 słowem	 pisanym	
i	zdają	sobie	sprawę	z	tego,	jak	ważna	jest	umiejęt-
ność	pisania	i	czytania.

Dzień	ten	obchodzony	jest	razem	z	Międzyna-
rodowym	Dniem	Walki	z	Analfabetyzmem.	Anal-
fabetyzm	 to	 brak	 umiejętności	 czytania	 i	 pisania	
u	 osób	 dorosłych,	 czyli	wg	 kryterium	przyjętego	
przez	 UNESCO	 -	 osób	 powyżej	 15.	 roku	 życia.	
Choć	 liczba	 analfabetów	 systematycznie	 maleje,	
to	jednak	nadal	co	piąty	obywatel	świata	nie	umie	
czytać	i	pisać.	Jak	wynika	z	ostatniego	raportu	naj-
większego	programu	edukacyjnego	ONZ	„Eduka-
cja	 dla	Wszystkich”,	 którego	 międzynarodowym	
koordynatorem	jest	UNESCO,	obecnie	na	świecie	
759	milionów	dorosłych	nie	posiada	nawet	podsta-
wowego	wykształcenia.	72	miliony	dzieci	pozba-
wionych	jest	dostępu	do	szkoły.	We	współczesnych	
bogatych	społeczeństwach	analfabetyzm	jest	pro-
blemem	marginalnym.	Natomiast	w	 krajach	 tzw.	
Trzeciego	Świata	liczba	osób	nieumiejących	czy-
tać	 i	 pisać	 sięga	kilkudziesięciu	procent.	Szacuje	

się,	że	w	Europie	jest	3%	analfabetów,	w	Ameryce	
Południowej	-	15%,	w	Azji	-	33%,	a	w	Afryce	aż	
50%.	

W	latach	od	2003	do	2012	UNESCO	prowa-
dziło	 Dekadę	 Alfabetyzacji	 ONZ,	 której	 celem	
było	 podniesienie	 poziomu	 umiejętności	 pisania	
i	 czytania	 ludzi	na	całym	świecie,	a	podstawowe	
znaczenie	w	likwidacji	analfabetyzmu	upatrywano	
w	upowszechnieniu	kształcenia	na	poziomie	pod-
stawowym.
Jednak	 Międzynarodowy	 Dzień	 Piśmiennictwa	
staje	 się	 dniem,	 który	 współcześnie	 skłania	 do	
refleksji	 również	ze	względu	na	problem	wtórne-
go	 analfabetyzmu,	 czyli	 utratę	 nabytej	wcześniej	
umiejętności	 czytania	 i	 pisania.	 Mówimy	 tutaj	
o	 tzw.	analfabetyzmie	funkcjonalnym,	czyli	sytu-
acji,	w	której	osoby	nieposiadające	wykształcenia	
lub	posiadające	formalne	wykształcenie,	nie	potra-
fią	wykorzystać	wiedzy	do	tego,	by	sprawnie	funk-
cjonować	w	codziennym	życiu,	nie	umieją	radzić	
sobie	w	sytuacjach	wymagających	porozumiewa-
nia	się	za	pomocą	słowa	pisanego,	mimo	opanowa-
nia	techniki	czytania	i	pisania.	Najczęściej	pojęcie	
analfabetyzmu	funkcjonalnego	odnosi	się	do	braku	
umiejętności	poprawnego	pisania,	czytania	ze	zro-

zumieniem	i	prawidłowego	dokonywania	prostych	
obliczeń,	także	do	umiejętności	obsługi	współcze-
snych	 technologii,	 przede	wszystkim	 technologii	
informacyjnych,	niezależnie	od	posiadania	wiedzy	
na	ich	temat.

Według	 badań	 międzynarodowych	 organi-
zacji	 PISA	 (Międzynarodowego	 Programu	 Oce-
ny	Umiejętności	Uczniów)	 i	OECD	 (Organizacji	
Współpracy	Gospodarczej	i	Rozwoju)	blisko	40%	
badanych	 Polaków	 nie	 rozumie	 tego,	 co	 czyta,	
a	 kolejne	 30%	 rozumie	 słowo	 pisane	w	 niewiel-
kim	 stopniu.	 Powodów	 można	 wymienić	 kilka	
-	 najważniejszy	 to	 zanik	 nawyku	 czytania,	 bez-
refleksyjne	 oglądanie	 telewizji	 oraz	 wzrastające	
ubóstwo.	Rozwój	 audiowizualnych	 środków	ma-
sowego	 przekazu	 sprzyja	 zanikowi	 czytelnictwa.	
Kultura,	w	której	 żyjemy	staje	 się	coraz	bardziej	
kulturą	 ikoniczną,	 czyli	 kulturą	 obrazu.	 Najbar-
dziej	 popularne	 gazety	 to	 prasa	 telewizyjna	 oraz	
kolorowe	 czasopisma,	 które	 raczej	 nadają	 się	 do	
oglądania	 licznych	 wielobarwnych	 ilustracji	 niż	
do	czytania.	Zalew	informacji	przekazywanej	
w	technikach	wizyjnych	skutkuje	funkcjonal-
nym	analfabetyzmem.	Być	może,	paradoksal-
nie,	internet	spowolni	proces	rozszerzania	się	
analfabetyzmu	-	wymusza	bowiem	kontakt	ze	
słowem	pisanym.	W	sieci	można	znaleźć	nie	
tylko	miliony	informacji	o	świecie,	ale	także		
miejsce	na	indywidualną	aktywność	-	pisanie	
pamiętników	 (blogów)	 czy	 komentowanie	
bieżących	wydarzeń	i	czytanych	tekstów.

Choć	 brzmi	 to	 zaskakująco,	 analfabety-
zmem	 wtórnym	 zagrożeni	 są	 nawet	 absol-
wenci	 szkół	wyższych.	 Z	 badań	 przeprowa-
dzonych	 pod	 patronatem	 OECD	 wynika,	 że	 co	
szósty	magister	w	Polsce	 to	funkcjonalny	analfa-
beta.	W	badaniach	porównywano	zdolności	rozu-
mienia	tekstu	i	radzenia	sobie	z	wyczytanymi	in-
formacjami	u	mieszkańców	siedmiu	państw:	USA,	
Kanady,	 Polski,	 Niemiec,	 Szwajcarii,	 Holandii	
i	Szwecji.	W	każdym	kraju	objęto	badaniami	ok.	
3	tys.	osób.	Na	najwyższym	(piątym	i	czwartym)	
poziomie	znalazło	 się	 zaledwie	3%	Polaków.	Do	
dwóch	najsłabszych	grup	zaliczono	natomiast	pra-
wie	 80%	mieszkańców	naszego	 kraju.	Zajęliśmy	
ostatnie	miejsce	w	rankingu.

W	 międzynarodowych	 testach	 na	 rozumie-
nie	czytanej	 treści	nie	 lepiej	wypada	polska	mło-
dzież.	W	2002	r.	Międzynarodowy	Program	Oce-
ny	Umiejętności	Uczniów	PISA	przebadał	265	tys.	

15-latków	z	31	państw.	W	Polsce	do	testów	zabra-
ło	się	aż	4	tys.	uczniów,	którzy	mieli	wykazać	się	
zdolnością	wyszukiwania	informacji,	interpretacji	
tekstu,	refleksji	i	krytycznej	oceny.	Wyniki	podzie-
lono	na	pięć	poziomów.	Tylko	6%	młodych	Pola-
ków	 zakwalifikowało	 się	 do	 najwyższego	 pozio-
mu.	Natomiast	 niemal	 10%	nie	 spełniało	wymo-
gów	poziomu	najniższego.	Zajęliśmy	24.	miejsce.	
W	 raporcie	 końcowym	 stwierdzono,	 że	 co	 dzie-
siąty	 absolwent	 polskiej	 podstawówki	 nie	 potrafi	
czytać,	w	zasadniczych	szkołach	zawodowych	zaś	
analfabeci	wtórni	stanowią	jedną	trzecią.

Warto	 dodać,	 że	 statystyczny	 Polak	 spędza	
przed	 telewizorem	cztery	godziny	dziennie.	Brak	
refleksyjnego	podejścia	do	przekazywanych	treści	
widać	 znakomicie	 na	 przykładzie	 reklam.	Wiele	
sloganów	pozbawionych	jest	logiki,	roi	się	w	nich	
od	błędów	językowych,	ale	znaczna	część	widzów	
zdaje	się	 ich	nie	zauważać.	Podobnie	 jest	z	 języ-
kiem	piosenek,	np.	emitowany	od	wielu	lat	serial	
„Klan”	w	swojej	sztandarowej	piosence	uczy	Pola-

ków	błędnej	formuły	językowej:	„Czasem	chcesz	
się	pożalić,	ale	nie	masz	do	kogo”.	Ilu	telewidzów	
razi	ten	błąd?	

Skutecznym	 sposobem	 zahamowania	 analfa-
betyzmu	wtórnego	 jest	 uczestnictwo	 w	 kulturze,	
a	 przede	 wszystkim	 wypracowywanie	 nawyku	
czytania	 -	od	książek	 i	prasy	począwszy,	a	skoń-
czywszy	 na	 ulotkach	 i	 instrukcjach	 obsługi.	 Bi-
blioteka	Narodowa	opracowała	raport	o	stanie	czy-
telnictwa	w	Polsce	w	2014	roku.	41,7	%	Polaków	
oświadczyło,	 że	 w	 mijającym	 roku	 przeczytało	
przynajmniej	jedną	książkę.	To	o	2,5	proc.	więcej,	
niż	dwa	lata	wcześniej.	Do	12,3%	wzrósł	odsetek	
czytających	od	3	do	6	książek	(2012	r.	 -	10,8%),	
1-2	 książki	 czyta	 16,4%	 ankietowanych	 (2012	 r.	
-	15,7%),	a	czytelników	„intensywnych”	tj.	czyta-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wykszta%C5%82cenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Analfabetyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czytanie
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jących	7	i	więcej	książek	w	ciągu	roku	jest	11,3%	
(2012	r.	-	11,1%).	Powiększyło	się	też	grono	osób,	
które	kupują	książki	-	z	29,6%	do	40%.	Wyniki	te	
oznaczają,	że	po	gwałtownym	spadku,	jaki	odnoto-
wano	w	latach	2006	-	2008,	obecnie	można	mówić	
o	zatrzymaniu	tej	negatywnej	tendencji.	Jednak	aż	
19%	badanych	przyznało,	że	nie	czytało	książek,	
ani	prasy	(papierowej	bądź	internetowej)	w	ciągu	
minionego	 roku,	 zatem	 aż	 jedna	 piąta	 Polaków	
powyżej	15.	roku	życia	znajduje	się	poza	kulturą	
pisma.	Konieczna	 jest	 zatem	dalsza	 promocja	 na	
rzecz	 stałego	 wzrostu	 czytelnictwa	w	 Polsce,	 co	
stanowi	strategiczny	cel	ogłoszonego	w	ubiegłym	
roku	 przez	 Ministerstwo	 Kultury	 i	 Dziedzictwa	
Narodowego,	 Narodowego	 Programu	 Rozwoju	
Czytelnictwa	2014-2020.	

Co	ciekawe,	jeśli	chodzi	o	wybory	lekturowe	
polskich	czytelników	w	2014	roku,	 to	na	trzecim	
miejscu	wśród	najczęściej	wymienianych	tytułów	
znalazło	się	Pismo	Święte.	

Badania	 te	pokazują	 także,	że	czytamy,	bądź	
nie	 czytamy	całymi	 rodzinami.	Regularni	 czytel-
nicy	 książek	 przeważnie	 „wychowują”	 w	 swych	
rodzinach	 regularnych	 czytelników,	 zaś	 osoby	
nieczytające	w	84%	dzielą	 ten	nawyk	za	 swoimi	
najbliższymi.	To	głównie	rodzina	i	znajomi	wdra-
żają	nas	do	czytania	i	podtrzymują	nasze	czytelni-
cze	 zainteresowania.	Wyniki	wskazują,	 iż	 obecni	
rodzice	w	większym	stopniu	niż	to	miało	miejsce	
wcześniej,	 są	 świadomi	 pozytywnego	 znaczenia,	
jakie	w	rozwoju	dziecka	 i	 jego	edukacji	szkolnej	

odgrywa	czytanie	książek.	Nawet	jeśli	sami	są	tyl-
ko	 sporadycznymi	 czytelnikami,	 starają	 się	 swo-
je	dzieci	do	czytania	zachęcić	oraz	czytanie	to	im	
umożliwiać.	

Warto	w	tym	kontekście	spojrzeć	na	statystyki	
dotyczące	 czytelnictwa	Biblii.	 Instytut	 Statystyki	
Kościoła	Katolickiego	przeprowadził	w	2008	roku	
sondaż	dla	 tygodnika	„Niedziela”,	z	którego	wy-
nika,	że	co	czwarty	Polak	sięga	po	Pismo	Święte	
tylko	kilka	 razy	w	roku	 lub	„bardzo	rzadko”.	Na	
pytanie,	 czy	 w	 domu	 ankietowanego	 jest	 Pismo	
Święte,	 niemal	 wszyscy	 (98,8%)	 odpowiedzie-
li	 twierdząco.	 I	 chociaż	Biblia	 jest	 bezwzględnie	
najczęściej	 spotykaną	księgą	w	naszych	domach,	
to	jednak	wśród	badanych	tylko	25,3%	deklaruje,	
że	Pismo	Święte	czyta	codziennie.	Najwięcej	-	do-
kładnie	co	 trzeci	 (33,2%)	 -	 czyta	Biblię	„czasem	
w	tygodniu”,	a	15,4%	sięga	po	Słowo	Objawione	
w	 cyklu	miesięcznym.	 16%	 czyni	 to	 „kilka	 razy	
w	roku”,	a	co	dziesiąty	-	„bardzo	rzadko”.

Monteskiusz	powiedział,	iż	Książki są jak to-
warzystwo, które sobie człowiek dobiera. Pismo	
Święte	 to	 z	 pewnością	 najbardziej	 doborowe	 to-
warzystwo,	jakie	możemy	wybrać.	Z	kolei,	jeden	
z	 najczęściej	 przywoływanych	 cytatów	 dotyczą-
cych	czytania	książek,	to	myśl	Umberto	Eco: Kto 
czyta książki, żyje podwójnie. Można	powiedzieć,	
że	kto	czyta	Biblię	 i	nią	żyje,	ma	obiecane	życie	
wieczne.

Karolina	Appelt

Tydzień Wychowania

Od	 pięciu	 lat	 wrzesień	 jest	 tym	 miesiącem,	
w	którym	Kościół	w	swoim	nauczaniu	podkreśla,	
jak	 ważne	 jest	 wychowanie	 dzieci	 i	 młodzieży.	
Przez	7	dni	podejmuje	refleksję	nad	zagadnieniem:	
,,Wychowanie	ku	pełni	człowieczeństwa”.	Istotną	
rolę	 w	 obchodach	 Tygodnia	Wychowania,	 który	
przypada	w	tym	roku	na	dni	od	13	do	19	września,	
odegra	 postać	 znakomitego	 pedagoga	 -	 św.	 Jana	
Bosko,	 twórcy	oryginalnego	 i	budzącego	podziw	
wielu	 pedagogów,	 systemu	 wychowawczego	 -	
tzw.	 systemu	 prewencyjnego	 czyli	 zapobiegaw-
czego.	 W	 bieżącym	 roku	 przypada	 jubileusz	
dwusetnych	 urodzin	 Jana	Bosko.	 Ze	względu	 na	
tą	okoliczność	Kościół	w	Tygodniu	Wychowania	

pragnie	 skorzystać	 z	 inspiracji	 tego	 wybitnego	
kapłana	i	pedagoga.

Zapoznanie	 się	 i	 zrozumienie	 istoty	 systemu	
prewencyjnego	nie	może	obejść	się	bez	poznania	
życiorysu	 jego	 twórcy,	 który	 posiadał	 doskonały	
zmysł	pedagogiczny.

Święty	 Jan	 Melchior	 Bosko	 -	 syn	 Francisz-
ka	 i	 Małgorzaty	 Bosko,	 który	 stał	 się	 dla	 wielu	
młodych	 ludzi	 ojcem,	 przyjacielem	oraz	 nauczy-
cielem,	urodził	się	16	sierpnia	1815	roku	w	małej	
włoskiej	miejscowości	o	nazwie	Becchi,	położonej	
ok.	 30	 km	 od	Turynu.	Nie	miał	 on	 beztroskiego	
dzieciństwa.	Pochodził	z	ubogiej	rodziny,	w	której	
w	pewnym	momencie	zabrakło	ojca.	Miał	dwóch	

braci:	 rodzonego	 -	 Józefa	 i	 przybranego	 -	 An-
toniego.	Po	śmierci	ojca	najważniejszą	rolę	w	jego	
domu	zaczęła	pełnić	matka.	W	momencie	śmierci	
męża	miała	29	lat.	Od	tego	dnia	nie	tylko	musiała	
zajmować	 się	 wychowaniem	 dzieci,	 ale	 także	
do	 jej	 obowiązków	 należało	 utrzymanie	 rodziny	
i	 praca	w	 gospodarstwie.	Małgorzata	 odznaczała	
się	 pracowitością,	 roztropnością,	 macierzyńskim	
oddaniem	 oraz	wrodzonym	 instynktem	wychow-
awczym.	Wychowując	i	utrzymując	dom	zmagała	
się	 z	 wieloma	 problemami,	 które	 rozwiązywała,	
ponieważ	 była	 mądrą	 i	 ufającą	 Bogu	 kobietą.	
Matka	 wiedziała,	 co	 jest	 najważniejsze	 w	 życiu	
-	nauczyła	swoich	synów	wiary.	Często	mawiała:	
Bóg was widzi, moje dzieci. Ja mogę być daleko, 
On zawsze jest obecny.	 Wychowując	 samotnie	
synów	unikała	wobec	nich	przesadnej	surowości,	
a	także	fałszywej	słodyczy.	

Janek	rozwijał	się	podobnie	jak	każde	dziecko,	
lubił	 się	 bawić,	 psocić,	 a	 swoim	 pogodnym	 us-
posobieniem	 zjednywał	 kolegów,	 którzy	 potra-
fili	 i	 chcieli	 go	 słuchać.	Przyciągał	 ich	do	 siebie	
swoją	 dobrocią	 i	 rozmaitymi	 umiejętnościami.	
Był	 chłopcem	 inteligentnym,	 spostrzegawczym,	
a	także	wysportowanym.	

Kiedy	 miał	 9	 lat,	 przyśniło	 mu	 się	 coś	
niezwykłego: Zdawało mi się, że znalazłem się 
w tłumie chłopców, którzy krzyczeli i przeklinali. 
Chciałem uciszyć ich wrzask, krzycząc jeszcze 
głośniej, potem za pomocą pięści. Ujrzałem wów-
czas nieznajomą, tajemniczą Postać. Ten dosto-
jny człowiek zawołał do mnie po imieniu, kazał 
mi stanąć na czele tych chłopców i powiedział: 
„Będziesz musiał zjednać ich sobie dobrocią 
i miłością, a nie pięściami”. Speszony zapytałem: 
,,Kim jesteś Panie, skoro nakazujesz mi wykonanie 
rzeczy niemożliwych? ,,Dam ci Nauczycielkę” 
,,Ale Ty, Kim jesteś?” ,,O moje imię zapytaj Moją 
Matkę”. W tym momencie ujrzałem stojącą obok 
Niego dostojną Kobietę. Chwyciła mnie za rękę: 
,,Popatrz” - powiedziała. Wszyscy chłopcy gdzieś 
zniknęli, a na ich miejsce pojawiło się mnóstwo 
dzikich zwierząt, psów, niedźwiedzi, kóz… ,,Oto 
pole, na którym będziesz musiał pracować. Bądź 
POKORNY, SILNY I WYTRWAŁY”. I oto zamiast 
niesfornych zwierząt pojawiły się potulne baranki. 
Rozpłakałem się niczego nie rozumiejąc. Wtedy 
Pani położyła mi rękę na głowie: ,,W swoim czasie 
wszystko zrozumiesz”.

Przejęty	 Janek	 opowiedział	 swój	 sen	

najbliższym.	Jedynie	matka	zrozumiała	go	dosko-
nale,	 ponieważ	 po	wysłuchaniu	 relacji	 jaką	 zdał,	
wypowiedziała	słowa	przypuszczenia:	A może zos-
taniesz księdzem?.	

Od	wczesnego	dzieciństwa	mały	Janek	pomagał	
w	rodzinnym	gospodarstwie,	jednak	to	nie	dawało	
mu	 satysfakcji.	 Święty	 ten	 pragnął	 zdobywać	
wiedzę,	dlatego	za	zgodą	matki	w	lutym	1828	roku	
opuścił	dom	rodzinny,	przede	wszystkim	po	to,	by	
znaleźć	pracę	i	móc	się	uczyć.	Miał	wtedy	tylko	13	

lat.	 Pracę	 znalazł	w	Moncuco	 u	 rodziny	Moglia,	
tam	pracował	w	 tygodniu,	 natomiast	w	niedzielę	
nauczał	miejscowych	 chłopców	 Ewangelii	 i	 kat-
echizmu,	a	także	poświęcał	czas	na	własną	naukę.	
W	nauce	pomagał	mu	ksiądz	Calosso.	

Jan	 Bosko	 mimo	 ciężkiej	 pracy,	 jaką	
wykonywał	w	 gospodarstwie,	 był	 bardzo	 pilnym	
uczniem.	Poznawał	krawiectwo,	uczył	 się	 łaciny,	
na	której	kurs	chodził	pieszo	20	km	do	miasteczka	
Castelnuovo,	pomagał	również	w	nauce	innym.	Po	
dwóch	latach	podjął	naukę	w	gimnazjum	w	Chieri,	
gdzie	 następnie	 wstąpił	 do	 seminarium	 duchow-
nego.	 Święcenia	 otrzymał	 5	 czerwca	 1840	 roku.	
Warte	przytoczenia	są	słowa	wypowiedziane	tego	
dnia	 przez	 jego	 matkę:	 Zacząć odprawiać Mszę 
Świętą to znaczy cierpieć… Myśl tylko o zbawieniu 

Św. Jan Bosko
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innych i nie zajmuj się mną.
Młody	 kapłan	 po	 wyświęceniu	 szukał	

przyjaciół,	 ale	 nie	 mógł	 ich	 znaleźć	 wśród	 ów-
czesnych	 księży.	 Często	 mawiał	 matce,	 że	 jego	
marzeniem	jest	zbliżenie	się	do	dzieci	i	młodzieży,	
aby	je	kochać	i	gromadzić	wokół	siebie,	i	by	one	
kochały	jego.	

Chciał	być	dostępny	dla	młodych	dusz,	być	dla	
nich	 przyjacielem,	 dlatego	 został	 księdzem.	Gdy	
wstąpił	do	Konwiktu	Kościelnego	w	Turynie,	gdzie	
miał	pogłębić	 swoją	wiedzę	 religijną,	w	kościele	
św.	Franciszka	spotkał	15-letniego,	ubogiego	i	za-
niedbanego	 moralnie	 chłopca	 -	 sierotę,	 któremu	
zaproponował	naukę.	Od	tego	dnia,	8	grudnia	1841	
roku	 Jan	 Bosko	 zaczął	 gromadzić	 wokół	 siebie	
samotną	młodzież	i	dzieci,	szczególnie	chłopców.	
Założył	dla	nich	oratorium.	Tam	modlił	się	z	nimi,	
uczył	 ich	 katechizmu,	 karmił	 i	 wychowywał.	
Zbudował	 dla	 nich	 dom,	 był	 z	 nimi,	 kiedy	 go	
potrzebowali.	Ale	 i	 oni	wiernie	 przy	 nim	 trwali,	
szczególnie	 w	 momencie	 choroby,	 odrzucenia	
przez	ludzi	możnych,	jak	również	przez	niektórych	
księży,	którzy	uważali	go	za	szalonego.	

Święty	 podejmował	 niezwykłe	 działania,	 by	
utrzymać	 to,	 co	 zbudował,	 przy	 zupełnym	braku	
funduszy.	Organizował	pracownie,	uczył	zawodu	-	
stworzył	pracownie:	szewską,	stolarską,	krawiecką,	
a	 także	 drukarnię	 i	 introligatornię.	 Pisał	 książki,	
a	 także	 budował.	 Zbudował	 dom	 dla	 młodzieży,	
kościół,	 a	 także	 3	 wielkie	 bazyliki,	 w	 tym	 dwie	
mieszczące	się	w	Turynie,	a	 jedną	w	Rzymie,	na	
polecenie	samego	papieża	Leona	XIII.

Święty	 Jan	 Bosko	 dbał	 o	 duchowy	 rozwój	
swoich	podopiecznych,	robił	wszystko,	by	kiedyś	
spotkać	 się	 z	 nimi	 w	 niebie.	 Umarł	 31	 stycznia	
1888	roku	w	opinii	świętości.	

Pozostawił	 po	 sobie	 wspaniałe	 dzieło,	 które	
trwa	 do	 dziś.	 Dał	 początek	 wielkiej	 rodzinie	
salezjańskiej,	która	ma	wiele	„rozgałęzień”	i	mówi	
w	wielu	językach,	zamieszkuje	bowiem	w	bardzo	
wielu	krajach	świata.

Po	 zapoznaniu	 się	 z	 życiorysem	 tego	 wybit-
nego	 pedagoga,	 warto	 przyjrzeć	 się	 systemowi	
wychowawczemu,	 który	 wypracował.	 Obecnie	
wcielają	go	w	życie	jego	duchowe	dzieci,	ucznio-
wie	i	ci	wszyscy,	dla	których	osoba	Świętego	stała	
się	inspiracją.	

System	 prewencyjny/zapobiegawczy	 warto	
stosować	nie	tylko	w	szkole,	ale	przede	wszystkim	
w	domu.	Stanowi	on	przeciwieństwo	systemu	repr-

esyjnego,	 ponieważ	 nie	 jest	 reakcją	 na	 powstałe	
zło,	lecz	zapobiega	i	nie	dopuszcza	do	pojawienia	
się	 zagrożeń	 wychowawczych.	 Opiera	 się	 on	 na	
trzech	filarach:	rozumie,	miłości	i	religii.	

Ksiądz	Bosko	pragnął,	aby	opuszczona	i	żyjąca	
w	 skrajnym	 ubóstwie	 młodzież	 nauczyła	 się	
mądrości	 życiowej	 opartej	 na	 uczciwości	 wobec	
siebie	 i	 innych.	 Uczył	 dobroci	 i	miłości	 do	 dru-
giego	 człowieka	 bez	 względu	 na	 jego	 status	
społeczny.	Kładł	nacisk	na	wykształcenie	i	naukę	
zawodu.	Pragnął	wychować	młodzież	na	dobrych	
obywateli	swojego	kraju.

Bardzo	 ważne	 są	 filary	 rozumu	 i	 miłości.	
To	 właśnie	 rozumna	 miłość	 powinna	 łączyć	
wychowawcę	 z	 wychowankiem.	 Wychow-
anek	 musi	 czuć,	 że	 jest	 ważny	 i	 kochany.	 Rod-
zice	 w	 relacji	 z	 dzieckiem	 powinni	 być	 jego	
największymi	przyjaciółmi,	którzy	z	troską,	zain-
teresowaniem	 oraz	 cierpliwością	 zawsze	 potrafią	
słuchać.	 Ksiądz	 Bosko	 mawiał,	 że	 przyjaźń	
i	 miłość,	 jaką	 darzy	 się	 swojego	 podopiecznego	
winna	wyrażać	się	poprzez	mowę	ciała,	troskliwe	
spojrzenie	i	łagodny	ton	głosu.		

Święty	 zdawał	 sobie	 sprawę	 z	 tego,	 że	
w	wychowaniu	ważne	są	zainteresowania	dziecka	
oraz	pomoc	w	ich	rozwijaniu.		Wychowanie	przez	
sport	oraz	wsłuchiwanie	się	w	głos	i	serce	młodego	
człowieka	były	dla	niego	ważniejsze	niż	najlepsze	
wyniki	w	nauce.

Twierdził,	 że	 trzeba	 towarzyszyć	 młodym	
ludziom	 z	 roztropnością,	 a	 także	 cierpliwością,	
a	w	 sytuacji	wielkiego	wzburzenia	 emocjonalne-
go	 wychowawcy,	 należy	 powstrzymywać	 się	 od	
wszelkich	działań	pedagogicznych.	Bardzo	ważne	
są	kompetencje	psychologiczne	opiekuna	oraz	em-
patia,	a	także	praca	nad	własnymi	emocjami.	Gdy	
młody	człowiek	czuje	szacunek	i	zainteresowanie	
ze	 strony	 wychowawcy,	 jest	 pełen	 radości,	 odc-
zuwa	chęć	życia	oraz	pragnie	pracować	nad	sobą	
i	swoimi	talentami.	Gdy	jednak	tego	brakuje,	bun-
tuje	się	i	łatwo	zniechęca.

Trzecim	 istotnym	 filarem	 systemu	 wychow-
awczego	księdza	Bosko	jest	religia,	bez	której	ów	
święty	 pedagog	 nie	 wyobrażał	 sobie	 sukcesów	
wychowawczych.	 Twierdził,	 że	wychowanie jest 
sprawą serca, a Panem serca jest Bóg. Bez Niego 
nic nie zrobimy, jeżeli On nie da nam klucza do 
ręki, jeżeli On mnie nie nauczy swojej sztuki.

Święty	 dużo	 czasu	 spędzał	 na	 modlitwie,	
prosząc	 Boga,	 by	 dał	 mu	 narzędzia,	 klucze	 do	

dusz	 swoich	 wychowanków.	 Podkreślał,	 że	
wychowując	nie	można	stosować	przymusu,	szc-
zególnie	 w	 tak	 delikatnych	 kwestiach	 jak	 wiara	
i	religia.	Twierdził,	że	warto	dzielić	się	z	wychow-
ankiem	swoim	doświadczeniem	Boga.	

Osoba	 św.	 Jana	 Bosko,	 a	 właściwie	 nauka	
płynąca	z	 jego	postawy,	stylu	bycia	 i	wypracow-
anego	 systemu	 wychowawczego	 do	 dzisiejszego	
dnia	budzi	wiele	nadziei.	Daje	radość	i	satysfakcję	
wielu	osobom,	którzy	starają	się	wcielać	w	życie	
naukę	ks.	Bosko,	by	młodych	ludzi	wychować	do	
,,bycia	w	pełni	człowiekiem’’,	człowiekiem	rozum-
nym,	kochającym	i	religijnym.	Dziś	społeczeństwo	
stoi	 wobec	 wielkiego	 problemu,	 jakim	 jest	 kry-
zys	wychowania,	 dlatego	warto	 sięgać	 po	mądre	
i	sprawdzone	wzorce.	

Tydzień	Wychowania	 może	 pomóc	 każdemu,	
kto	 jest	 otwarty	 na	 działanie	 Boga	 przez	 Jego	

Słowo,	a	także	na	dobre	przykłady	świętych,	tak-
ich	jak	ksiądz	Bosko.

Na	 zakończenie	 zachęcam	 wszystkie	 rodziny	
naszej	parafii	do	aktywnego	uczestnictwa	w	litur-
gii	 eucharystycznej	 podczas	 Tygodnia	 Wychow-
ania	 oraz	 do	 czerpania	wzorców	 z	 postaci,	 które	
zostaną	nam	wówczas	przybliżone.	

Nie	 zapominajmy,	 że	 czerpanie	 ze	 Źródła	
Życia	dodaje	nam	siły	do	pracy	na	polu,	jakim	jest	
wychowanie	 -	ku	pełni	 człowieczeństwa,	 a	 także	
pamiętajmy,	 że	wychowuje	każdy,	 nie	 tylko	 rod-
zice	i	nauczyciele.

Kamila	Bachowska

Źródła:
S.	Monica	Menegusi	fma,	Piera	Ruffinato	fma,	Z tobą, Main, 
na ścieżkach życia, Ksiądz Bosko - historia jednego życia; 
ks.	Marek	Studenski,	Konferencja o Wychowaniu przeznac-
zona na Tydzień Wychowania.	

Cnota męstwa wobec życiowych trudności i myśli samobójczych
Męstwo jest cnotą moralną, która zapewnia wytrwałość w 

trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Umacnia decyzję opierania 
się pokusom i przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym. Cnota 
męstwa uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed 
śmiercią, do stawienia czoła próbom i prześladowaniom. Uzdalnia 
nawet do wyrzeczenia i do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy. 
(KKK 1808) 

W	 niniejszym	 artykule	 podejmujemy	 temat	
nasilającego	się	we	współczesnym	świecie	proble-
mu	samobójstw,	w	aspekcie	moralności	chrześci-
jańskiej,	ze	szczególnym	naciskiem	na	cnotę	mę-
stwa	wobec	życiowych	trudności.

„Zabójczy”	 rytm	 pracy,	 kult	 pieniądza	 i	 do-
brobytu,	zatopienie	się	wyłącznie	w	doczesności,	
osłabienie	religijności	i	brak	moralnych	hamulców	
stwarzają	 społeczny	 klimat,	 w	 którym	 tendencja	
do	 samobójstwa	 znajduje	 najlepsze	warunki	 roz-
woju.	Krąg	zainteresowań	przeciętnego	obywatela	
ogromnie	się	zawęził.	Samotność	człowieka	i	za-
angażowanie	emocjonalne	w	wirtualny	świat,	po-
wodowane	często	niechęcią	do	budowania	relacji	
z	drugim	człowiekiem,	 lękiem	przed	zranieniami	
oraz	ucieczką	przed	pokonywaniem	 trudności,	 to	
częstokroć	przyczyny	załamań	i	głębokich	depre-
sji.	Współczesny	człowiek	często	sens	swojej	eg-
zystencji	utożsamia	z	posiadaniem	środków	mate-
rialnych	oraz	odpowiedniej	pozycji	społecznej.	Je-
śli	w	pewnych	sytuacjach	życiowych	„podstawa”	ta	
zaczyna	ulegać	zachwianiu,	człowiek	nie	znajduje	
już	innego	punktu	oparcia	i	wtedy	może	skłaniać	

się	ku	pokusie	popełnienia	samobójstwa.	Badania	
psychologiczne	 odsłaniają	 ponadto	 inną	 stronę	
motywów	skłaniających	człowieka	do	podjęcia	za-
machu	na	własne	życie:	przyczyny	psychopatolo-
giczne	(depresje	i	choroby	psychiczne,	alkoholizm,	
narkomania),	psychologiczne	(kłótnie	małżeńskie,	
przemoc	w	rodzinie,	obawa	kary,	zdenerwowanie,	
tęsknota	 za	 zmarłym,	 uczucie	 wstydu,	 niepowo-
dzenie	życiowe),	erotyczne	(zawód	miłosny,	ciąża	
nieślubna,	porzucenie	przez	męża	lub	żonę,	zdra-
da	małżeńska,	niemożność	wstąpienia	w	związek	
małżeński,	 choroby	 weneryczne	 itp.),	 choroby	
fizyczne,	warunki	materialne	i	utrata	posady,	nie-
powodzenia	w	szkole,	czy	tzw.	mobbing	(prześla-
dowanie	 psychiczne	 lub	fizyczne	w	miejscu	 pra-
cy,	szkole,	itp.).	W	zastraszającym	tempie	wzrasta	
problem	 samobójstw	 w	 szkole.	Wśród	 przyczyn	
aktów	samobójczych	dzieci	i	młodzieży	wymienia	
się	przede	wszystkim	wpływ	środowiska	szkolne-
go:	 brak	 akceptacji	 ze	 strony	 kolegów	w	 klasie,	
nieuwzględnianie	 specyfiki	 struktury	 psychicznej	
ucznia	przez	nauczycieli,	stres	wywołany	końcem	
semestru	czy	wyjątkowo	trudną	klasówką.	Ludzie	
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młodzi	 należą	 do	 grup	 szczególnie	 zagrożonych	
samobójstwami.	Okres	dojrzewania	i	wchodzenia	
w	dorosłość	obfituje	w	silne	uczucia	i	emocje.	Nie-
nadążanie	 dojrzałości	 umysłowej	 i	 emocjonalnej	
za	 biologiczną	 powoduje	 niestabilność	 psychiki	
i	skrajne	nastroje.	W	tym	okresie	zaburzone	relacje	
w	rodzinie	lub	utrata	nadziei	na	udaną	przyszłość	
wywołują	często	nieadekwatne	do	rzeczywistości	
poczucie	 beznadziejności.	 Samobójstwo	 jawi	 się	
czasem	młodym	 ludziom	 jako	 przestrzeń	wolno-
ści.	Może	 ono	mieć	 także	 wymiar	 demonstracji,	
prowokacji,	zwrócenia	na	siebie	uwagi.

Na	 temat	 samobójstwa,	 pojmowanego	 jako	
problem	etyczny	i	religijny,	przez	wieki	napisano	
i	powiedziano	wiele.	Św.	Augustyn	określił	je	jako	
wstrętne i niecne zło,	a	św.	Tomasz	z	Akwinu	pi-
sał,	że	samobójstwo jest złem bezwzględnym i ak-
tem przeciwko miłości samego siebie, przeciwko 
społeczeństwu, a wreszcie przeciwko Bogu.	W	ro-
zumieniu	chrześcijańskim	człowiek	przynależy	do	
Boga	-	jako	Jego	stworzenie,	a	nade	wszystko	z	ra-
cji	odkupienia	naszych	win	przez	mękę	Chrystu-
sową,	dzięki	której	przywrócona	została	każdemu	
godność	dziecka	Bożego.	Życie	człowieka	jest	naj-
cenniejszym	Bożym	darem.	Nie	wolno	decydować	
o	nim	wbrew	woli	Chrystusa.	Jak długo człowiek 
jest powołany do życia na ziemi, posiada on 
wyznaczone przez Boga zadania i nie powinien 
wybierać się do wieczności, nie wykonawszy ich 
do ostatniej sekundy!!!	Człowiek	wierzący	może	
czasami	w	wielkim	cierpieniu	prosić	o	śmierć	jako	
o	 wybawienie.	 Nie	 powinien	 jednak	 zapominać,	
że	dopóki	żyje,	dopóty	pełni	wolę	Ojca.	Czyni	to	
nawet	 wówczas,	 gdy	 nie	 jest	 w	 pełni	 świadomy	
swej	roli	-	jako	„narzędzie”	Pana	Boga.	Może	na-
tomiast	poprosić,	by	w	obliczu	bliskiej	śmierci,	np.	
na	 skutek	zaawansowanej	 choroby,	otoczenie	nie	
zatrzymywało	go	za	wszelką	cenę.	Tak	prosił	Jan	
Paweł	 II	 w	 dzień	 swej	 śmierci,	 mówiąc	 najbliż-
szym	około	godz.	15.30:	Pozwólcie mi odejść.	On	
jednak	wiedział,	że	nadchodzi	jego	czas,	że	wolę	
Ojca	wypełnił	do	końca.

Przechodząc	w	naszych	rozważaniach	do	po-
stawy	katolika	wobec	 trudności	 życiowych,	 cier-
pienia	i	niepowodzeń,	zatrzymamy	się	-	w	opozy-
cji	do	„ucieczki	od	życia”	przy	dźwiganiu	codzien-
nego	krzyża	-	na	wypraszaniu	u	Ducha	Świętego	
daru	męstwa.

Męstwo	jest	synonimem	nieustraszenia	w	ob-
liczu	trudności	napotykanych	przy	spełnianiu	waż-

nych	obowiązków	-	religijnych,	osobistych	i	spo-
łecznych.	 Męstwo	 jest	 cnotą	 ludzi	 świadomych	
i	 wiernych	 w	 wyznawaniu	 wartości	 moralnych	
i	 świadomych	hierarchii	 tych	wartości.	Człowiek	
prawdziwie	mężny	jest	rozsądny,	tzn.	nie	rezygnu-
je	łatwo,	ale	też	nie	ryzykuje	niepotrzebnie.	Swo-
jego	życia	nie	naraża	nieroztropnie	 i	ceni	 je	 jako	
najwyższe	dobro	pochodzące	od	Boga.	Gotów	jest	
jednak	 poświęcić	 je	 dla	 odpowiednio	ważnej	 ra-
cji	 (nie	może	nią	być	ani	korzyść	materialna,	ani	
ambicja,	 ani	możność	 zaimponowania	 swoją	 od-
wagą).	 Chrześcijaństwo	 zawsze	 bardzo	 wysoko	
ceniło	męstwo,	jako	umocnienie	dane	przez	Boga	
do	walki	z	grzechem	i	ze	szczególnym	szacunkiem	
odnosiło	się	do	jego	najszlachetniejszych	postaci	-	
bohaterstwa	i	męczeństwa	za	wiarę.	Nawet	zwykła	
codzienność	domaga	się	czasem	czynów	heroicz-
nych.	Misja	wychowawcza	rodziców	czy	pedago-
gów,	relacje	rodzinne,	praca	robotników	i	naukow-
ców,	posłannictwo	służby	zdrowia,	pisarzy	czy	ar-
tystów	napotykają	niekiedy	przeciwności,	których	
nie	można	pokonać	bez	ofiar…	

Dar	męstwa	związany	jest	z	łaską	sakramentu	
bierzmowania,	 który	 uzdalnia	 nas	 do	 budowania	
na	ziemi	królestwa	Bożego	mimo	obecności	i	dzia-
łania	zła.	Przeobraża	on	wnętrze	człowieka	podat-
ne	na	słabość	i	grzech,	daje	siłę	do	postępowania	
zgodnego	 z	 Ewangelią	 oraz	 wyznawania	 wiary.	
Na	tak	pojęty	obowiązek	wskazuje	sam	Chrystus	
wzywając	do	zachowania	mężnej	postawy	wzglę-
dem	 tych,	którzy	zabijają ciało, lecz duszy zabić 
nie mogą (por.	Mt	10,	28),	 a	 św.	Paweł	zachęca:	
Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie męż-
ni i umacniajcie się (1	Kor	16,13;	por.	Ef	6,	11). 
Trzeba	więc	wyrobić	w	sobie	postawę	mężną,	aby	
odważnie	wyznawać	 swe	 przekonania,	 aby	 prze-
ciwstawić	 się	 -	 gdy	 trzeba	 -	 opinii	 ludzkiej,	 czy	
rozkazom	 władzy,	 nie	 lękając	 się	 kary.	 Trzeba	
jednak	 równocześnie	 zachować	 zdrowy	 rozsądek	
i	opanowanie,	aby	nie	narażać	się	lekkomyślnie	na	
niebezpieczeństwo.	

Cnocie	 męstwa	 (podobnie	 jak	 każdej	 innej	
cnocie)	 uchybić	 można	 przez	 niedomiar,	 czyli	
tchórzostwo	 i	 przez	 nadmiar,	 czyli	 zuchwalstwo.	
Tchórzostwem	jest	nieopanowanie	w	sobie	impulsu	
pchającego	do	wycofania	się,	ucieczki	i	rezygnacji	
z	 podjęcia	 obowiązku	 w	 obliczu	 niebezpieczeń-
stwa	 czy	 trudności.	 Postawę	 tchórzostwa	 trzeba	
odróżnić	od	postawy,	jaką	w	obliczu	„zagrożenia”	
przyjmują	 ludzie	 o	 usposobieniu	 lękliwym.	Oso-

by	 te	 przy	 właściwym	 wychowaniu	 i	 samokon-
troli	mogą	wypracować	w	 sobie	 postawę	mężną.	
Szlachetnej	mocy	ducha	 potrzebuje	 człowiek	 nie	
tylko	 w	 sytuacjach	 najtrudniejszych	 i	 grożących	
niebezpieczeństwem	 śmierci.	 Jest	 ona	 potrzebna	
także	 w	 obliczu	 mniejszych	 przeszkód	 i	 trudno-
ści	życiowych,	które	znacznie	częściej	występują	
w	życiu.	Ściśle	związane	z	cnotą	męstwa	są	wy-
trwałość	i	stałość	(czyli	kontynuowanie	wysiłków	
w	dążeniu	do	zamierzonych	celów	mimo	trudności	
i	 zniechęcenia)	 oraz	 cierpliwość	 (czyli	 spokojne	
trwanie	w	oczekiwaniu	na	spełnienie	się	obietnic	
Bożych).	Cechy	te	charakteryzują	dobrych	rodzi-
ców,	nauczycieli	i	wychowawców.

Zatem,	drogi	Czytelniku,	zastanówmy	się	jak	
możemy	wzajemnie	wspierać	się	w	niesieniu	na-
szych	życiowych	krzyży?	

Znacząca	 większość	 przypadków	 odbierania	
sobie	 życia	 dotyczy	mężczyzn.	Według	 statystyk	
policji	w	2014	r.	odebrało	sobie	życie	6165	osób,	
z	czego	5237	osób	to	mężczyźni!!!	Wygląda	na	to,	
że	 pomimo	 siły	 fizycznej,	 okazują	 się	 oni	 słabsi	
psychicznie	i	mają	mniejszą	odporność	na	porażki	
życiowe	i	trudności	niż	kobiety.	Dlatego	niezmier-
nie	ważne	 jest,	 aby	 niewiasty	 (żony,	matki,	 bab-
cie,	 przyjaciółki)	 nauczyły	 się	 wsłuchiwać	w	 to,	
co	mężczyzna	mówi,	aby	rozwijały	w	sobie	świa-
domość	 odmienności	 kobiety	 i	 mężczyzny	 (po-
przez	lekturę,	rozmowy	z	osobami	o	takiej	wiedzy,	
a	 nade	 wszystko	 poprzez	 patrzenie	 na	 bliźniego	
„oczami	Boga”).	Kobiety,	z	racji	swej	wrodzonej	
skłonności	 do	mówienia,	 często	 nie	 potrafią	 słu-
chać.	A	 przecież	 swą	 delikatnością	 i	 kobiecą	 in-
tuicją	mogą	„wyprzedzić	o	krok”	obawy	mężczy-
zny	 i	wesprzeć	go	w	trudnych	momentach	życia.	
Oczywiście,	mężczyźni	 nie	 są	 zwolnieni	 z	 troski	
i	wsłuchiwania	się	w	niepokoje	żeńskiej	populacji.	
Poświęcanie	czasu	na	rozmowę	z	drugim	człowie-
kiem	pomaga	w	budowaniu	relacji	międzyludzkich	
na	 wielu	 płaszczyznach.	 Okazywanie	 wzajemnej	
troski	daje	nam	poczucie	bezpieczeństwa,	a	krzyże	
codziennego	dnia	stają	się	lżejsze,	gdy	dźwigamy	
je	wspólnie.	Katolik winien trwać we wspólno-
cie Kościoła, włączać się w życie parafii tak, aby 
pomóc bliźnim w trudniejszej sytuacji.	Gdy	pro-
blemy	okażą	się	dla	nas	zbyt	trudne	do	przezwy-
ciężenia,	warto	prosić	kapłana	i	współbraci	o	mo-
dlitewne	wsparcie	oraz	rozmawiać	z	osobami,	do	
których	mamy	 zaufanie.	 Śmierć	 samobójcza	 jest	
zawsze	 tragedią.	 Członkowie	 rodziny	 samobójcy	

często	mają	wyrzuty	sumienia,	zastanawiając	się,	
czy	czegoś	nie	zaniedbali.	Mając	świadomość	cier-
pienia	swego	bliskiego,	który	z	powodu	ogromnej	
desperacji	 odebrał	 sobie	 życie	 ważne	 jest,	 aby	
rodzina	 nie	 obarczała	 siebie	winą.	Trzeba	 prosić	
Boga	o	uleczenie	ran	po	tej	stracie.	Lekarstwem	na	
ból	może	być	podjęcie	trudu	zacieśniania	więzi	ro-
dzinnych,	polegającym	na	wzajemnej	trosce	o	sie-
bie	nawzajem,	dialogu	i	zaangażowaniu	w	uważne	
słuchanie	najbliższych.	

Człowieka	 zagrożonego	 samobójstwem	 nie	
wolno	 pozostawić	 samemu	 sobie	 -	 jest	 to	 pod-
stawowa	zasada	w	profilaktyce	samobójstw.	Nie-
zwykle ważne jest poświęcenie czasu bliźniemu 
i słuchanie,	 bo	 wtedy	 istnieje	 szansa	 na	 zauwa-
żenie	 niepokojących	 objawów,	 wskazujących	 na	
chęć	 ucieczki	 od	 trudności.	 Nie	 wolno	 lekcewa-
żyć	 znaczenia	 słów	 rozmówcy,	 gdyż	 pod	 pozor-
nym	spokojem	może	kryć	się	poczucie	 rozpaczy.	
Warto	podczas	 rozmowy	dowiedzieć	 się,	kto	 jest	
dla	 niego	 najważniejszą	 osobą	 (mającą	 najwięk-
szy	wpływ	na	jego	życie),	a	następnie	zastanowić	
się,	czy	można	się	z	nią	skontaktować	i	czy	będzie	
pomocna.	Należy	 stworzyć	„wyspy	oparcia”	wo-
kół	zagrożonej	osoby,	czyli	włączyć	do	tych	starań	
możliwie	najwięcej	życzliwych	osób,	w	tym	spe-
cjalistów.	Powinno	się	dbać	o	to,	by	osoba	zagro-

 
Boskie łącze…

Muskasz Panie moją duszę 
delikatnym tchnieniem Twej Łaski.
Nieustannie czekasz na moje przyzwolenie, 
na otwarcie serca na Boże zaproszenie.

Ból przeszywa Twoje serce, 
gdy odwracam oczy od Twojego oblicza, 
unikając odpowiedzi na Twoje wezwanie. 
Mógłbyś wykrzyczeć swój ból - tak czyni człowiek. 
Ty jednak w swej delikatności usuwasz się w cień, 
cierpliwie wyczekujesz 
w kolejce ludzkich spraw do załatwienia. 

Twoja miłość w ludzkim sercu 
delikatnie drąży kanał łączności,
oczekując na przyjęcie połączenia;
znów „zajęte”, „brak dostępu”, 
„anulowano połączenie”, „poza zasięgiem”…. 
Byłeś, jesteś, i będziesz blisko mnie
w tabernakulum - słodki Jezu,
nieustannie dostępny, kochający, czekający…

Magdalena Orczyńska
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żona	była	ciągle	otoczona	uwagą.	Kryzys	zagro-
żenia	samobójstwem	niekoniecznie	można	uznać	
za	miniony,	gdy	ten,	o	którego	się	obawiamy	tak	
twierdzi	 -	 należy	 być	 czujnym.	 Dla	 wierzącego	
najpoważniejszym	 argumentem	 jest	 wola	 Pana	
Boga,	który	powołuje	do	życia	i	decyduje	o	czasie	
przejścia	do	wieczności.	Głęboka	modlitwa	daje	
siłę	i	moc	do	pokonywania		trudności.		

Zapobieganie samobójstwom zależy nie 
tylko od fachowych kwalifikacji osób profe-
sjonalnie zajmujących się tą dziedziną, lecz 
przede wszystkim od zwykłej ludzkiej dobroci 

i zainteresowania drugim człowiekiem posta-
wionym na drodze naszego życia. W sytuacji 
tzw. kryzysu samobójczego człowiek poszukuje 
pomocy bliźniego - otwórzmy nasze serca i pro-
śmy Boga, by posługiwał się nami dla niesienia 
wsparcia innym. 

Magdalena	Orczyńska
Źródła:
Katechizm Kościoła Katolickiego; 
www.statystytka.policja.pl; 
www. katolik.pl; 
www.wychowawca.pl;
foto: wspolnotauwielbienia.pl

49. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Światowy	 Dzień	 Środków	 Społecznego	 Prze-
kazu	jest	inicjatywą	podjętą	przez	Kościół	Rzym-
skokatolicki,	a	zaproponowaną	przez	Sobór	Waty-
kański	II.	Dekret	o	środkach	społecznego	przekazu	
„Inter	mirifica” z	1963	r.	w	punkcie	18.	oświadcza:	
W celu skuteczniejszego umacniania różnorodnych 
form apostolstwa w zakresie środków społecznego 
przekazu, zgodnie z postanowieniem biskupów, 
należy ustanowić we wszystkich diecezjach świata 
dzień, w którym każdego roku wierni będą poucza-
ni o swoich obowiązkach pod tym względem, za-
chęcani do zanoszenia w tej intencji modlitw i do 
składania na ten cel ofiar, które winny być przezna-
czane na organizowanie i utrzymywanie instytucji 
i przedsięwzięć, popieranych na tym polu przez 
Kościół, stosownie do potrzeb świata katolickiego. 

Po	 raz	 pierwszy	 Dzień	 Środków	 Społeczne-
go	 Przekazu	 obchodzono	 na	 polecenie	 Pawła	VI	
w	1967	 roku.	W	tym	samym	roku	papież	ogłosił	
pierwsze	 orędzie	 z	 okazji	 tego	dnia.	Od	 tamtego	
czasu	stało	się	tradycją,	że	papieże	ogłaszają	z	pew-
nym	wyprzedzeniem	hasło	i	orędzie	dotyczące	da-
nych	 obchodów.	 Przyjął	 się	 zwyczaj,	 że	 orędzie	
ojca	świętego	nosi	datę	24	stycznia,	bowiem	tego	
dnia	 Kościół	 katolicki	 wspomina	 św.	 Franciszka	
Salezego,	 którego	 Pius	 XI	 ogłosił	 patronem	 pi-
sarzy	katolickich	 i	dziennikarzy.	Hasło	natomiast	
jest	ogłaszane	zgodnie	z	tradycją	29	września,	we	
wspomnienie	świętych	archaniołów	-	Michała,	Ra-
fała	i	Gabriela,	gdyż	św.	Gabriel	Archanioł	jest	pa-
tronem	 radiowców.	Takie	wyprzedzenie	 czasowe	
pozwala	 episkopatom	 i	 diecezjom	 odpowiednio	
wcześnie	przygotować	własne	obchody	tego	dnia,	

uwzględniając	treść	przesłania	papieskiego.	Jak	do	
tej	pory	Paweł	VI	ogłosił	12	takich	dokumentów,	
Jan	Paweł	 II	 -	 27,	Benedykt	XVI	 -	 8,	 a	 od	 roku	
2014	tradycję	tę	kontynuuje	papież	Franciszek.

W	większości	krajów	Dzień	Środków	Społecz-
nego	Przekazu	obchodzi	się	w	niedzielę	przed	uro-
czystością	 Zesłania	Ducha	 Świętego,	 ale	 episko-
paty	krajowe	otrzymały	możliwość		wyznaczania	
własnej	 daty.	 I	 tak	w	Polsce	 jest	 on	 obchodzony	
w	 trzecią	 niedzielę	 września	 -	 w	 bieżącym	 roku	

wypada	 to	 więc	 20	września.	Warto	 zwrócić	 też	
uwagę	na	zróżnicowanie	nazwy.	Na	świecie	prze-
ważnie	mówi	się	o Dniu	Komunikacji	Społecznej 
(po	 angielsku:	 „World	 Communications	 Day”),	
a	 w	 Polsce	 -	 o	 Światowym	Dniu	 Środków	 Spo-
łecznego	 Przekazu.	 Sformułowanie	 „środki	 spo-
łecznego	przekazu”	odnosi	nas	do	świata	mediów,	
do	 szeroko	pojętego	 fenomenu	komunikacji	 spo-
łecznej	 przy	użyciu	mediów.	Środki	 społecznego	
przekazu	 -	 mass	 media,	 środki	 masowego	 prze-
kazu,	 środki	masowej	 komunikacji	 to	 urządzenia	
i	instytucje,	za	pomocą	których	kieruje	się	pewne	

treści	do	bardzo	licznej	i	zróżnicowanej	grypy	od-
biorców.	Do	środków	społecznego	przekazu	zali-
czają	 się	 przede	wszystkim:	 prasa,	 radio,	 telewi-
zja,	internet,	a	w	szerszym	znaczeniu	także	książ-
ka,	film,	plakat,	kino.	Szczególnym	wyróżnikiem	
środków	 społecznego	 przekazu	 jest	 ich	 ponadre-
gionalny,	 ogólnokrajowy,	 zmierzający	 do	 global-
nego	-	zasięg.	Przekazywane	treści	są	adresowane	
do	 wszystkich	 potencjalnych	 zainteresowanych,	
mają	charakter	publiczny.	

W	 zeszłorocznym	 artykule	 zamieszczonym	
w	 „Naszym	Patronie”	 (nr	 58)	 dotyczącym	Świa-
towego	Dnia	Środków	Społecznego	Przekazu	pre-
zentowaliśmy	różne	media	katolickie,	do	których	
dostęp	 mamy	 także	 na	 terenie	 kicińskiej	 parafii.	
W	tym	roku	chcemy	zwrócić	uwagę	na	znaczenie	
internetu	i	możliwości,	jakie	stwarza	on	dla	budo-
wania	społeczeństwa	obywatelskiego,	aktywnego,	
zaangażowanego.	

Warto	przywołać	tutaj	słowa	św.	Jana	Pawła	II,	
który	z	zainteresowaniem	śledził	rozwój	najnowo-
cześniejszych	 technik	 komunikacji	 związanych	
z	komputerem:	Wraz z pojawieniem się kompute-
rowych technik telekomunikacyjnych oraz tak zwa-
nych skomputeryzowanych systemów uczestnictwa 
Kościół otrzymał nowe środki realizacji swojej 
misji. Metody ułatwiające porozumienie się i dia-
log między członkami Kościoła pozwalają na za-
cieśnianie więzów jedności. (...) W nowej kulturze 
komputerów Kościół może szybciej informować 
świat o swoim »credo« i wyjaśnić swe stanowi-
sko wobec każdego problemu czy wydarzenia.	Jan	
Paweł	II	napisał	także:	W światowej sieci istnieje 
już niezliczona ilość źródeł informacji, dokumen-
tacji oraz materiałów edukacyjnych dotyczących 
Kościoła, jego historii, tradycji, doktryny oraz 
zaangażowania w każdą sferę życia społecznego 
we wszystkich częściach świata. Nie ulega zatem 
wątpliwości, że internet - choć nigdy nie zdoła za-
stąpić głębokiego doświadczenia Boga, które do-
stępne jest jedynie na drodze żywego, liturgicznego 
i sakramentalnego uczestnictwa w życiu Kościoła 
- jako ważne uzupełnienie może pomóc zarówno 
w przygotowaniu na spotkanie z Chrystusem we 
wspólnocie, jak i w stawianiu pierwszych kro-
ków na drodze wiary („Internet	nowym	forum	dla	
głoszenia	 Ewangelii”	 -	 orędzie	 Jana	 Pawła	 II	 na	
36.Światowy	 Dzień	 Środków	 Społecznego	 Prze-
kazu	2002	r.)

Dostęp	 do	 światowych	 zasobów	 informacji	

i	możliwość	stworzenia	nieograniczonej	sieci	ko-
munikowania	otwiera	przed	ludzkością	nowe	szan-
se.	 Jak	 w	 przypadku	wszystkich	 innych	 nowych	
technologii,	 sposób	wykorzystania	 ich	 zależy	 od	
moralnego	poziomu	poszczególnych	 ludzi	 i	 grup	
społecznych.	 Człowiek	 potrzebuje	 odpowiedniej	
formacji,	by	dobrze,	mądrze	i	pożytecznie	użyć	da-
nego	mu	do	ręki	narzędzia.	Ludzie	Kościoła	taką	
formację	 otrzymują	 między	 innymi	 poprzez	 co-
roczne	obchody	Światowego	Dnia	Środków	Spo-
łecznego	Przekazu	i	wydarzenia	im	towarzyszące.	

Internet	daje	nam	możliwość	nie	tylko	pozyski-
wania	w	łatwy	sposób	informacji,	ale	także	wyra-
żania	własnego	zdania,	wyrażenia	swojego	popar-
cia	dla	projektów	i	inicjatyw	zgodnych	z	Ewange-
lią,	z	systemem	wartości,	który	jest	na	niej	oparty	
oraz	 wyrażania	 dezaprobaty,	 sprzeciwu	 wobec	
rozwiązań	i	planów,	które	są	szkodliwe,	sprzeczne	
z	dobrem	człowieka,	 jego	godnością	dziecka	Bo-
żego.	Wiele	przykładów	pokazuje,	iż	podpisywane	
przez	tysiące	ludzi	petycje,	protesty	przynosiły	po-
żądane	rezultaty,	a	 także	budziły	świadomość	 lu-
dzi,	powodując,	że	są	obecnie	bardziej	czujni,	nie	
pozwalają	sobą	tak	łatwo	manipulować,	nie	przyj-
mują	 bezkrytycznie	 treści	 przekazywanych	przez	
media	tzw.	głównego	nurtu.

Ważnym	efektem	różnorodnych	kampanii	pro-
wadzonych	 w	 Internecie	 jest	 też	 budowanie	 po-
czucia	wspólnoty,	zorientowanie	się,	że	w	naszym	
sposobie	myślenia	nie	jesteśmy	osamotnieni.	A	to	
właśnie	chcą	nam	czasami	wmówić	niektóre	media	
i	 środowiska,	 prezentując	 głos	 mniejszości	 jako	
dominujący,	powszechny	tylko	dlatego,	że	zostaje	
nagłośniony,	promowany.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prasa_%28media%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radio
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%85%C5%BCka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%85%C5%BCka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Film
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plakat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kino
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Wśród	portali,	 serwisów,	które	prowadzą	 róż-
norodne	inicjatywy	w	obronie	życia,	małżeństwa,	
rodziny,	które	działają	na	rzecz	poszanowania	god-
ności	i	praw	człowieka,	wspierają	działania	sprzy-
jające	 tworzeniu	 społeczeństwa	 obywatelskiego	
i	 promują	 aktywność	 społeczną,	 przeciwdziałają	
zjawiskom,	które	zagrażają	lub	godzą	w	moralność	
i	dobre	obyczaje	można	wymienić	między	innymi:

www.citizengo.org
www.protestuj.pl
www.stopaborcji.pl
www.pro-life.pl
www.glosdlazycia.pl
www.mamaitata.org.pl
Dla	 przykładu,	 ponad	 630	 tys.	 podpisanych	

protestów	i	petycji	w	ostatnim	półroczu	w	serwisie	
Protestuj.pl	przełożyło	się	na:
•	 Nakłonienie	właściciela	 odzieżowej	marki	Ho-
use	do	wycofania	bluźnierczych,	antychrześcijań-
skich	koszulek	ze	sklepów;
•	 Stoczenie	batalii	przeciwko	legalizacji	śmiercio-
nośnych	pigułek	wczesnoporonnych;
•	 Rozpoczęcie	kampanii	przeciwko	nowemu,	pa-
tologicznemu	 procederowi	 surogacji	 czyli	 zgody	
na	odpłatne	urodzenie	dziecka,	a	następnie	porzu-
cenie	go;
•	 Wielotysięczny	apel	o	zablokowanie	szkodliwej,	
antyrodzinnej	konwencji,	która	została	zaskarżona	
do	Trybunału	Konstytucyjnego.

Niektóre	z	kampanii,	które	można	poprzeć	po-
przez	stronę	fundacji	Citizengo	to:
•	Wyklęci	-	niezłomni.	Przywróćmy	pamięć	na-
szym	bohaterom;	
•	Stop	Dopalaczom!	Apel	do	Rządu!;	

•	Uwolnić	Asię	Bibi!	-	Będzie	nowy	proces!	Pi-
szemy	do	sądu!;	
•	Amnesty	International	wspiera	aborcję	-	koniec	
ze	wspieraniem	Amnesty;	
•	Petycja	 o	 niewyrażenie	 zgody	 przez	 Senat	
na	 powołanie	 Adama	 Bodnara	 na	 stanowisko	
Rzecznika	Praw	Obywatelskich;	
•	Ratujmy	kamienicę	przy	ul.	Ciepłej	3	w	War-
szawie	 -	 miejsce	 urodzenia	 bohaterskiego	 ks.	
Ignacego	Skorupki;	
•	Prof.	Chazan	niewinny!	Żądamy	przywrócenia	
Profesora	na	stanowisko.	

Zachęcamy	 do	 angażowania	 się	 w	 tej	 jakże	
ważnej	 współcześnie	 przestrzeni,	 jaką	 jest	 inter-
net.	Tym	bardziej,	że	nie	wymaga	to	dużych	nakła-
dów	finansowych,	siły	czy	czasu.	Aby	poprzeć	ja-
kąś	inicjatywę,	wystarczy	zapoznać	się	z	nią,	pod-
pisać	 i	 odesłać	 podpisany	 apel	 bez	wychodzenia	
z	 domu.	Dla	większej	 siły	 oddziaływania	można	
rozesłać	informację	o	danej	akcji	do	swoich	znajo-
mych,	którzy	-	być	może	-	też	zechcą	się	włączyć.	
To	 niewiele,	 a	w	 krótkim	 czasie	może	 przynieść	
wspaniałe	owoce.

Karolina	Appelt
Z	 myślą	 o	 promowaniu	 idei	 Światowego	 Dnia	

Środków	Społecznego	Przekazu	powstała	strona	inter-
netowa:	edycja.org.pl.	Można	na	niej	znaleźć	orędzia	
papieskie	od	momentu	ustanowienia	 tego	dnia,	mate-
riały	 katechetyczne,	 film	nawiązujący	 do	 tematu	 orę-
dzia	oraz	inne	filmy	nawiązujące	do	Światowego	Dnia	
Środków	Społecznego	Przekazu.	

Wojenne wspomnienia mieszkańca Kicina

We	wrześniu	 tego	 roku	przypada	76.	 roczni-
ca	 wybuchu	 II	 wojny	 światowej.	 Dla	 mieszkań-
ców	Kicina,	 tak	 jak	 i	 dla	wszystkich	Polaków,	 1	
września	 1939	 roku	 oznaczał	 koniec	 dwudziestu	
lat	przeżytych	w	niepodległej	Polsce.	Kicin	został	
zajęty	przez	Niemców	10	września	i	już	jako	Bu-
schdorf	wszedł	w	skład	tzw.	Kraju	Warty.	Codzien-
ne	 życie	mieszkańców	Kicina	w	 czasie	 okupacji	
to	przede	wszystkim	ciągły	strach	o	utratę	życia,	
brak	podstawowych	artykułów,	 ciężka	praca.	Ki-
cin	uniknął	masowych	rozstrzeliwań	i	pacyfikacji,	
ale	nie	akcji	wysiedleńczych.

Pan	Edward	Lesiczka	tak	wspomina	wysiedle-
nie	jego	rodziny:	W grudniu 1939 roku cała moja 
rodzina i kilkanaście innych zostało wysiedlonych 
z gospodarstw rolnych w Kicinie do punktu zbior-
czego w Pobiedziskach. Niemcy obstawili całą 
wiochę. Mieli zapisane kogo zabierają i do tych 
domów wysyłali po dwóch żandarmów. Rodzinie, 
która miała być wywieziona dawali krótki czas na 
spakowanie się. Nam Niemka Reinholz, wdowa 
z czterema córkami, dała dzień wcześniej znać, że 
będzie wywózka. Moja matka gęsi chowała, a ona 
chciała dostać pierze. Pakowaliśmy się całą noc. 

Ale jeden żandarm rano wszystko powywalał i co 
chciał, to nam dał do spakowania, a co nie - to nie. 
Na samochody nas załadowali i tyle. Rodzina skła-
dała się z 12 osób: byli to rodzice, 
siostra ojca i dziewięcioro dzieci. 
Moja najmłodsza siostra miała ro-
czek, a najstarszy brat - 18 lat. 

W Pobiedziskach zapędzono 
wszystkich wysiedleńców na dwo-
rzec kolejowy, a następnie wywie-
ziono do Sokołowa Podlaskiego. 
W Sokołowie byliśmy kilka dni, 
a potem przewieziono nas do wsi 
Justynów, gdzie zakwaterowano 
moją rodzinę w jednym pokoju. 
Ojciec wystarał się o poniemieckie gospodarstwo. 
Ale niedługo potem jakiemuś Niemcowi w Sokoło-
wie gospodarstwo się spaliło, więc dostał połowę 
naszego. A w kuchni mieszkała z synami kobieta, 
której mąż był na wojnie. Ta pierwsza zima była 
najgorsza, mróz sięgał przeszło 40 stopni.

Było strasznie. Wróciła nas z wywózki poło-
wa…

W	grudniu	1939	roku	z	Kicina	zostało	wywie-
zionych	ok.	15	rodzin.	Wysiedleniom	w	pierwszej	
kolejności	podlegali	gospodarze,	którzy	zamiesz-
kali	na	tych	terenach	po	I	wojnie	światowej.	

Pan	Edward	Lesiczka	pamięta	również	kolej-
ne	akcje	wysiedleńcze:	Druga partia Polaków zo-
stała wysiedlona z Kicina w maju 1940 roku, także 
do Sokołowa. Wysiedleni przechodzili przez obóz 
na Głównej. Był wśród nich rzeźnik z Kicina i jego 
syn Seweryn, który potem pracował w Sokołowie 
w rzeźni. Trzecią turę mieszkańców Kicina wysie-

dlono we wrześniu 1940 roku (przez obóz przej-
ściowy w Łodzi) w Lubelskie i Krakowskie. Nie-
którzy trafili m.in. do Limanowej. Największy był 

pierwszy transport, późniejsze - mniejsze, z Kicina 
wywożono wówczas jakieś 6 - 8 rodzin.

Pod	koniec	wojny	z	rodziny	Lesiczków	pozo-
stała	połowa.	W	1940	roku	w	wieku	56	lat	zmarł	
ojciec	pana	Edwarda,	a	od	lutego	do	marca	1942	
roku,	po	zarażeniu	się	tyfusem	zmarli	kolejni	jego	
bliscy:	brat	(21	lat),	matka	(46	lat)	i	siostra	(18	lat).	
Wtedy	 ciężar	 opieki	 nad	 rodzeństwem	 spadł	 na	
brata	(19	lat)	i	siostrę	(16	lat).	W	1944	roku	na	trzy	
dni	 przed	wyzwoleniem	 zginął	 podczas	 bombar-
dowania	starszy	brat	i	pan	Edward	pozostał	wtedy	
sam	z	pięcioma	siostrami,	mając	15	lat.	W	marcu	
1945	roku	szóstka	rodzeństwa	powróciła	na	ojco-
wiznę	do	Kicina.

Dorota	Stawicka

Źródło:
Zeszyty Kicińskie,	nr	1/2009	(2)

Mapa Kicina i Wierzenicy - stan z 1944 r.

Święty Józef u św. Józefa

W	kościele	ojców	karmelitów	w	Poznaniu	19	
marca	 br.	 uroczystą	Mszą	 św.	 rozpoczęła	 się	 pe-
regrynacja	 obrazu	 św.	 Józefa	 po	 parafiach	 archi-
diecezji	 poznańskiej.	 Pielgrzymowanie	 kopii	 wi-
zerunku,	który	znajduje	się	w	kościele	karmelitów	
bosych	 na	 wzgórzu	 św.	 Wojciecha	 w	 Poznaniu,	
odbywa	się	na	zaproszenie	wspólnot	parafialnych.	
W	parafii	kicińskiej	obraz	św.	Józefa	będzie	gościł	
16 i 17 października	br.,	dalej	uda	się	do	Kozie-
głów	i	Owińsk.

W	 obliczu	 wielorakich	 działań,	 godzących	
w	 świętość	 i	 trwałość	 rodziny,	mających	na	 celu	

degradację	godności	i	powołania	człowieka,	nasza	
archidiecezja,	wraz	z	całym	Kościołem	powszech-
nym	szuka	skutecznych	metod,	by	współpracując	
z	łaską	obiecaną	przez	Chrystusa,	przyjść	z	pomo-
cą	 zagubionej	 ludzkości	 i	 przypomnieć	 zamysły	
Boże	względem	 rodziny.	Odpowiadając	 na	 proś-
bę	ojca	świętego	o	to,	by	Kościół	otoczył	rodziny	
modlitwą	 i	 duszpasterską	 troską,	 karmelici	 bosi	
z	Poznania	zwrócili	się	do	arcybiskupa	Stanisława	
Gądeckiego	z	prośbą	o	możliwość	przeprowadze-
nia	peregrynacji	obrazu	św.	Józefa,	cieszącego	się	
czcią	 wiernych.	 Kustoszem	 peregrynacji	 obrazu	

http://www.protestuj.pl
http://www.spopaborcji.pl
http://www.pro-life.pl
http://www.glosdlazycia.pl
http://www.citizengo.org/pl/13448-o-poparcie-postulatow
http://www.citizengo.org/pl/13448-o-poparcie-postulatow
http://www.citizengo.org/pl/stop-dopalaczom-apel-do-rzadu
http://www.citizengo.org/pl/uwolnic-asie-bibi-petycja-sad-najwyzszy
http://www.citizengo.org/pl/uwolnic-asie-bibi-petycja-sad-najwyzszy
http://www.citizengo.org/pl/amnesty-international-wspiera-aborcj%C4%99
http://www.citizengo.org/pl/amnesty-international-wspiera-aborcj%C4%99
http://www.citizengo.org/pl/26804-poparcie-kandydatury-pani-zofii-romaszewskiej-na-stanowisko-rzecznika-praw-obywatelskich
http://www.citizengo.org/pl/26804-poparcie-kandydatury-pani-zofii-romaszewskiej-na-stanowisko-rzecznika-praw-obywatelskich
http://www.citizengo.org/pl/26804-poparcie-kandydatury-pani-zofii-romaszewskiej-na-stanowisko-rzecznika-praw-obywatelskich
http://www.citizengo.org/pl/26297-szanowny-panie
http://www.citizengo.org/pl/26297-szanowny-panie
http://www.citizengo.org/pl/26297-szanowny-panie
http://www.citizengo.org/pl/26105-prof-chazan-niewinny-zadamy-przywrocenia-profesora-na-stanowisko
http://www.citizengo.org/pl/26105-prof-chazan-niewinny-zadamy-przywrocenia-profesora-na-stanowisko
http://www.edycja.org.pl/content.php?ContentId=4
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św.	 Józefa	 w	 archidiecezji	 poznańskiej	 został	 o.	
Stanisław	Plewa.

Idea	peregrynacji	zawiera	się	w	haśle:	„Święty	
Józef,	patronem	świętości	rodzin”. Jej celem jest 
ponowne, głębsze uświadomienie małżonkom 
znaczenia religijnych wartości życia rodzinne-
go, takich jak: wspólna modlitwa, niedzielna 
Msza św., częsta spowiedź i Komunia Święta 
oraz pogłębianie znajomości Pisma Świętego 
i Katechizmu Kościoła Katolickiego.	 Istotnym	
elementem	tego	modlitewnego	wydarzenia	będzie	
skierowanie	 do	 św.	 Józefa	 prośby	 o	 pogłębienie	
naszej	wiary,	nadziei	i	miłości.	

Peregrynacja	jest	czasem,	w	którym	sam	Bóg	
przychodzi	z	pomocą	zagubionemu	człowiekowi,	
jest	czasem	wielkiej	łaski	i	wyrazem	Bożego	mi-
łosierdzia.	Peregrynacja	jest	prośbą	samego	Boga	
skierowaną	 do	 nas	 przez	 św.	 Józefa,	 abyśmy	 ze-
chcieli	powrócić	do	budowania	swojego	życia	na	
wierności	Bożym	prawom	objawionym	w	Piśmie	
Świętym	i	zawartym	w	nauczaniu	Kościoła	Kato-
lickiego.	 Owocne	 przeżycie	 peregrynacji	 obrazu	
św.	 Józefa	 jest	 łaską	 daną	 nam	 od	Boga	 dla	 od-
nowienia	fundamentów	naszej	wiary,	szczególnie	
dzisiaj,	gdy	zbliża	się	jubileusz	1050	-	lecia	chrztu	
Polski.	Józef z Nazaretu uczy nas tego, jak wielką 
wartość stanowi rodzina. Ona jest wspólnotą, ko-
munią osób zjednoczonych miłością. Każda rodzi-
na może zbudować taką miłość, jeśli tylko małżon-
kowie stają się „bezinteresownym darem z siebie 
samego”, bezwarunkowo i na zawsze. Jeśli tylko 
ta miłość małżeńska, rodzicielska, rodzinna jest 
ciągle uszlachetniana przez wspólne troski i ra-
dości, przez wspieranie się wzajemne w trudnych 
chwilach. Jeśli zapomina o sobie samym dla dobra 
umiłowanego człowieka. Prawdziwa miłość nigdy 
nie wygasa. Wiedział o tym dobrze św. Józef i dla-
tego nie zawahał się zawierzyć Bogu siebie i swo-

jej Rodziny, a dzięki temu zawierzeniu spełnił do 
końca misję wobec Maryi i Jej Syna, powierzoną 
mu przez Boga	 (z	 listu	 pasterskiego	 arcybiskupa	
poznańskiego	przed	koronacją	cudownego	obrazu	
św.	Józefa	z	kościoła	karmelitów	w	Poznaniu).

9	lutego	2015	roku	arcybiskup	Angelo	Becciu	
z	 kurii	 rzymskiej	 przesłał	 notę	 z	 błogosławień-
stwem	dla	peregrynacji	od	ojca	świętego	Francisz-
ka,	w	której	 czytamy	m.in.:	Ojciec Święty życzy, 
by peregrynacja obrazu stała się dla wiernych ar-
chidiecezji poznańskiej dobrą okazją do spojrzenia 
na świętego Józefa, jako szczególnego Opiekuna 
Rodzin. Życzy, by pomógł On każdej rodzinie od-
czytać na nowo jej ewangeliczny obraz i niezastą-
pioną rolę w wychowaniu dzieci. (…) Niech czas 
nawiedzenia będzie okazją do odrodzenia takich 
wartości życia rodzinnego, jak wspólna modli-
twa, uczestnictwo we Mszy Świętej, świętowanie 
niedzieli, podtrzymanie tradycji religijnych, po-
głębianie znajomości Pisma Świętego i nauczania 
Kościoła. 

W czasach podważania chrześcijańskiego 
modelu rodziny i jej praw, deptania godności ży-
cia ludzkiego, eksperymentów w zakresie genetyki, 

propagowania aborcji, burzenia porządku natury 
między mężczyzną i kobietą, w dobie kryzysu oj-
costwa, w sposób szczególny warto przywołać 
w dniach nawiedzenia postać świętego Józefa, 
opiekuna Syna Bożego, troskliwego ojca, człowie-
ka głębokiej wiary, pokornego, odważnego w po-
dejmowaniu decyzji, mocnego charakterem, rzetel-
nego w pracy. Niech będzie wzorem dla każdego 
ojca, rodziców, wychowawców i młodzieży. Niech 
swoim wstawiennictwem wspiera szczególnie 
tych, którzy przygotowują się do życia małżeńskie-
go i rodzinnego, w ich dojrzewaniu do podjęcia 
wspólnej drogi, zachowaniu czystości i podejmo-
waniu decyzji na przyszłość.

Peregrynacja	poprzedzająca	oddanie	całej	ar-
chidiecezji	 św.	 Józefowi,	 rozpoczyna realizację 
programu nowej ewangelizacji przeznaczonego 
dla rodzin.	Program	nawiedzenia	parafii	zostanie	
podany	w	kolejnym	numerze	„Naszego	Patrona”.

Podczas	wszystkich	Mszy	Świętych	będziemy	
otaczać	modlitwą	rodziny,	zanosić	dziękczynienie	
za	dar	rodzin,	w	których	żyjemy	i	powierzać	wsta-
wiennictwu	 Patriarchy	 z	Nazaretu	ważne	 dla	 ro-
dzin	intencje,	m.in.:
·	 o	nowe,	 liczne	 i	 święte	powołania	do	służby	

Kościołowi,
·	 o	 ducha	 wiary	 dla	 parafian,	 którzy	 utracili	

wiarę,	odeszli	od	Kościoła,		
•	 za	matki	w	stanie	błogosławionym	i	za	rodzi-

ców	oczekujących	potomstwa,
•	 za	rodziny	zagrożone	rozbiciem	i	małżeństwa	

żyjące	w	trudnej	sytuacji	kryzysu,	separacji.

Dzieci,	 które	wraz	 ze	 swymi	 rodzinami	we-
zmą	udział	w	„spotkaniach	ze	św.	Józefem”,	będą	
przygotowywały	się	wcześniej	poprzez	tematycz-
ne	katechezy	na	lekcjach	religii	w	szkole.

A	 co	 wszyscy	 możemy	 zrobić,	 aby	 dobrze	
przygotować	się	do	nawiedzenia	obrazu	św.	Józe-
fa?	Na	stronie	dotyczącej	peregrynacji	znajdujemy	
kilka	wskazówek,	które	mimo	że	dobrze	je	znamy,	
a	wielu	z	pewnością	stosuje,	warto	tutaj	przytoczyć.	
Podejmijmy	w	naszych	domach	wspólną	wieczor-
ną	modlitwę.	 Powróćmy	 do	 praktyki	 pierwszych	
piątków	miesiąca,	do	spowiedzi	i	Komunii	świętej	
całej	 rodziny.	 Pamiętajmy	 o	 świętości	 niedzieli,	
której	centrum	stanowi	Eucharystia.	Niech	Pismo	
Święte,	 które	 kształtowało	 życie	 i	 wiarę	 św.	 Jó-
zefa	ukaże	 także	 i	nam	zamysły	Boga	względem	

naszego	życia.	Oczekując	na	przybycie	św.	Józefa	
w	świętej	ikonie,	tak	jak	św.	Józef	czytajmy	i	roz-
ważajmy	słowa	Pisma	Świętego.

Wszystkim	 parafianom	 życzymy	 dobrego	
przeżycia	owego	czasu	nawiedzenia.

Karolina	Appelt

Więcej	informacji	o	peregrynacji	można	znaleźć	
na	stronie:	www.jozef-poznan.pl	

Modlitwa św. Jana XXIII do św. Józefa
O święty Józefie, stróżu Jezusa, małżonku przeczy-
stej Maryi, który przeszedłeś przez życie do skonale 
spełniając swój obowiązek, utrzymując pracą rąk 
Świętą Rodzinę z Nazaretu, wspieraj przychylnie 
tych, którzy do Ciebie się zwracają.

Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich nadzieje, oni do 
Ciebie się uciekają, ponieważ wiedzą, że w Tobie 
znajdą tego, kto ich zrozumie i obroni.
Również i Ty zaznawałeś przeciwności, trudu, zmę-
czenia; ale właśnie przez te starania o zapewnienie 
bytu materialnego, Twój duch osiągnął najgłębszy 
pokój, cieszył się niewypowiedzianą radością z ob-
cowania ze Synem Bożym i z Maryją, Jego najmil-
szą Matką, Tobie powierzonymi.
Niech zrozumieją ci, których otaczasz swoją opie-
ką, że nie są samotni w swej pracy. Niech umie-
ją odkrywać obok siebie Jezusa, przyjmować Go 
z wdzięcznością i strzec Go wiernie, tak jak Ty to 
czyniłeś. I wyjednaj, by w każdej rodzinie, wszę-
dzie tam, gdzie pracuje chrześcijanin, wszystko 
było uświęcone miłością, cierpliwością, sprawie-
dliwością, troską o dobro, ażeby łaski niebios spły-
wały na nich obficie. Amen.

http://www.jozef-poznan.pl/
http://www.jozef-poznan.pl/10-modlitwy/20-modlitwa-sw-jana-xxiii
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Z ksiąg metrykalnych
Do	wspólnoty	Kościoła	zostały	włączone
27	czerwca	 Max	Neumann
12	lipca	 Zofia	Kałasz
24	lipca	 Borys	Marcin	Rzetecki

Sakramentalny	związek	małżeński	zawarli
26	czerwca	 Adrianna	Sypniewska	z		 	
	 	 Poznania	
	 	 i	Filip	Mójta	z	Kicina
24	lipca	 Dominika	Scheeren	z	Birgden	
	 	 i	Christian	Scheeren	z	Birgden
15	sierpnia	 Magdalena	Witaszak	z	Obornik		
	 	 i	Adrian	Górny	z	Głogowa
21	sierpnia	 Anna	Kurzawa	z	Poznania	
	 	 i	Bartosz	Sworek	z	Poznania
	 	 	
Do	wieczności	odeszli
		2	lipca	 Helena	Andrzejewska	(l.83)	
	 	 z	Czerwonaka
		6	lipca	 Kazimiera	Nasiadka	(l.82)		
		7	lipca	 Adam	Sobański	(l.65)	
	 	 z	Kicina
22	lipca	 Władysław	Kłosiński	(l.93)		
	 	 z	Czerwonaka
		2	sierpnia	 Wiktor	Rumiński	(l.68)	
	 	 z	Janikowa
		6	sierpnia	 Adam	Cieluch	(l.70)	
	 	 z	Janikowa
		7	sierpnia	 Maria	Piechowiak	(l.83)	
	 	 z	Koziegłów
		9	sierpnia	 Krystyna	Bielawowska	(l.68)	
	 	 z	Kicina

Tornister wypełniony miłością 

Parafialny	 Zespół	
„Caritas”	już	po	raz	
trzeci	 wziął	 udział	
w	 akcji	 „Tornister	
pełen	 uśmiechów”.	
Jest	 to	 dzieło,	 któ-
re	 służy	 pomocą	
dzieciom	 w	 wieku	
szkolnym.	W	poro-
zumieniu	 z	 dyrek-

torem	naszej	kicińskiej	szkoły,	panem	Dariuszem	
Freudenreichem,	 zamówiliśmy	 w	 archidiecezjal-
nym	oddziale	„Caritas”	10	plecaków	w	celu	wypeł-
nienia	ich	przyborami	szkolnymi.	Akcja	trwała	od	
4	lipca	do	9	sierpnia.	Jak	co	roku	ofiarność	parafian	
była	ogromna.	Naszemu	Parafialnemu	Zespołowi	
przekazano	10	wypełnionych	plecaków,	natomiast	
ofiara	złożona	do	puszki	wyniosła	662	zł.	

Okazywanie	miłości,	dobroci,	empatii	cechuje	
ludzi,	którzy	kochają	Boga	 i	bliźniego.	 John	Ro-
binson	 napisał: Gdy kocham świat takim jakim 
jest - już go zmieniam, bo zmieniam jeden jego 
fragment, którym jest moje serce.	Czynienie	dzieł	
miłosierdzia,	pomaganie	ubogim	i	potrzebującym	
to	nasza	powinność.	Pamiętamy	wezwanie	Chry-
stusa,	które	skierował	do	Apostołów	na	pustkowiu,	
gdy	widział	 zmęczone	 i	głodne	 tłumy	słuchaczy:	
Wy dajcie im jeść	(Mt	14,	16).	Ciągle	żywe	są	sło-
wa	 Stwórcy:	 Wszystko, co uczyniliście jednemu 

z tych braci najmniejszych, Mnieście uczynili	(Mt	
25,	40).	

Słowa	„mnieście	uczynili”	oznaczają,	iż	Chry-
stus	 stanął	 po	 stronie	 ubogich,	 słabych,	 cierpią-
cych,	przegranych	i	bezradnych.	Kochając	bliźnich	
i	pomagając	im,	okazujemy	Bogu	wdzięczność	za	
Jego	miłość.	Dlatego	służbę	i	pomoc	bliźniemu	na-
leży	podejmować	dziękując	kochającemu	Bogu	za	
to,	że	uzdalnia	nas	do	ofiarnej		miłości.	To	piękne	
i	budujące	dla	nas,	stojących	często	z	puszką	„Ca-
ritas”,	gdy	wychodzący	z	kościoła	z	życzliwością	
i	sercem	pełnym	miłości	składają	ofiarę	-	ofiarę	dla	
bliźniego.	

Patronką	„Caritas”	jest	św.	Urszula	Ledóchow-
ska,	której	słowa	noszę	głęboko	w	sercu.	Brzmią	
one	tak:	Codzienność stała się dla mnie świątynią. 
Bo w tej codzienności obecny był zawsze Chrystus.

W	 imieniu	 Parafialnego	 Zespołu	 „Caritas”,	
jego	przewodniczącego	ks.	Andrzeja	Magdziarza,	
obdarowanych	 dzieci	 oraz	 ich	 rodziców,	 pragnę	
z	całego	 serca	podziękować	 ludziom	dobrej	woli	
za	okazaną	życzliwość,	szczere	serca	i	miłość	mi-
łosierną.	 Im	wszystkim	dedykuję	 słowa	 św.	 Jana	
Pawła	II:	Człowiek jest wielki nie przez to co po-
siada, lecz przez to kim jest. Nie przez to co ma, 
lecz przez to czym dzieli się z innymi.	

Barbara	Babiarczyk

Kurs ceremoniarza
7	 sierpnia	 br.	 w	 Arcybiskupim	 Seminarium	

Duchownym	 rozpoczął	 się	 kurs	 przygotowujący	
ministrantów	 do	 pełnienia	 funkcji	 ceremoniarza	
podczas	 liturgii.	Uczestniczyło	w	nim	20	kursan-
tów.	 Naszą	 parafię	 reprezentował	 niżej	 podpisa-
ny.	Opiekunem	kursu	był	ks.	Adam	Pieckenhagen	
-	 duszpasterz	 służby	 liturgicznej	 naszej	 diecezji.	
Wraz	z	czterema	klerykami	zadbał	o	nasze	umysły	
i	ducha.	Podczas	ośmiu	dni	mieliśmy	okazję	przyj-
rzeć	 się	 seminaryjnemu	 życiu,	 przemyśleć	 nasze	
postępowanie	 podczas	 licznych	 adoracji	 i	 mo-
dlitw	brewiarzowych.	W	czasie	codziennej	Mszy	
Świętej	 podejmowaliśmy	 najróżniejsze	 funkcje.	
Mieliśmy	okazję	uczestniczyć	w	Eucharystii	spra-
wowanej	po	łacinie,	jak	również	recytowanej.	Sam	
bp	 Damian	 Bryl	 zaszczycił	 nas	 podczas	 jednej	
z	Mszy	św.	sprawowanej	w	seminaryjnej	kaplicy.	

Uczyliśmy	się	nie	 tylko	komend	w	 języku	 łaciń-
skim,	ale	też	rozkładania	wszelkiego	rodzaju	szat	
liturgicznych,	 posługiwania	 się	mszałem,	 czy	 też	
poznawaliśmy	od	podstaw	Triduum	Sacrum.	Ce-
remoniarz	 bowiem	 to	 nie	 tylko	ministrant,	 który	
podczas	Mszy	Świętej	 szepcze	księdzu	komendy	
do	ucha.	Jego	obowiązkiem	jest	przygotowanie	ca-
łej	liturgii,	co	łączy	się	z	ogromną	odpowiedzial-
nością.	W	przerwach	między	zajęciami	korzystali-
śmy	z	sali	gimnastycznej,	siłowni	i	parku.	Byliśmy	
także	w	Interaktywnym	Centrum	Historii	Ostrowa	
Tumskiego,	odbyliśmy	rejs	po	Warcie,	a	także	pły-
waliśmy	w	poznańskich	termach.	14	sierpnia,	peł-
ni	nowych	przeżyć	i	doświadczeń,	z	żalem	opuści-
liśmy	mury	poznańskiego	seminarium.

Marcin	Klimecki

Lato z Bogiem

Od	ponad	dwóch	lat	należymy	do	Domowego	
Kościoła.	 Jedną	 z	 zasad	 formacji	 w	 tym	 Ruchu	
jest	 udział	 w	 rekolekcjach	 letnich,	 szczególnie	
podstawowych:	I,	II	i	III	stopnia.	Są	to	rekolekcje	
15-dniowe,	dlatego	 też	wiele	 rodzin	nie	chce	 lub	
nie	może	wziąć	w	nich	udziału.	

Podczas	tych	wakacji	udało	nam	się	wyjechać	
całą	rodziną	na	takie	rekolekcje	i	bardzo	się	z	tego	
cieszymy,	bo	był	 to	naprawdę	niesamowity	czas.	
Czas	nawrócenia,	zbliżenia	się	do	Pana	Boga,	czas	
zatrzymania	się	w	biegu	codziennego	życia,	aby	na	
nowo,	inaczej	spojrzeć	na	swoje	życie,	na	otacza-
jący	świat.

Ruch	 Światło-Życie,	 którego	 częścią	 jest	Do-
mowy	Kościół	oraz	prowadzone	przez	niego	reko-
lekcje	są	popularnie	zwane	„oazą”	i	naszym	zda-
niem	 jest	 to	 bardzo	 trafna	 nazwa.	 Rzeczywiście,	
wędrówka	 życia	 często	 przypomina	 drogę	 przez	
pustynię,	aż	tu	nagle	znajdujemy	się	w	oazie,	gdzie	
wszystkiego	czego	potrzebujemy	mamy	w	obfito-
ści.	 I	choć	wkrótce	 trzeba	wrócić	do	normalnego	
życia,	 to	 wychodzimy	 umocnieni,	 pełni	 zapału,	
wypoczęci,	odświeżeni.

Te	dwa	tygodnie	pozwoliły	nam	tak	właśnie	się	
poczuć.	 Wbrew	 pozorom	 wcale	 się	 nie	 dłużyły.	
Program	 rekolekcji	 jest	 tak	opracowany,	 że	 trud-
no	pozostać	niewzruszonym,	nic	nie	wynieść	dla	
siebie,	dla	swej	duchowości.	Mimo	wypełnionego	
dnia	mieliśmy	wrażenie,	że	wszystko	jest	na	swo-
im	miejscu,	wszystko	jest	takie	potrzebne.	Był	to	
oczywiście	czas	dla	Pana	Boga,	ale	także	dla	mał-
żonka,	dla	rodziny,	czas	odpoczynku.	Każdy	dzień	
wyglądał	 zasadniczo	 podobnie.	 Stałe	 punkty	 to:	
jutrznia,	Eucharystia,	wspólne	posiłki,	wykłady	na	
temat	życia	małżeńskiego	i	rodzicielskiego,	szko-
ła	 modlitwy,	 czas	 na	 osobiste	 rozważanie	 Pisma	
Świętego	oraz	kilka	godzin	wolnych,	które	można	
było	wykorzystać	na	wycieczkę	w	góry	(byliśmy	
w	miejscowości	Stasikówka	u	podnóża	Tatr).	Ale	
poza	 tym	były	 też	wydarzenia	szczególne,	m.	 in.	
osobiste	przyjęcie	Jezusa	jako	Pana	i	Zbawiciela,	
uroczyste	 odnowienie	 przyrzeczeń	 małżeńskich,	

czy	wspólny	wyjazd	do	Krościenka-	centrum	Ru-
chu	Światło-Życie.	Tam,	w	Krościenku	zwiedzali-
śmy	miejsca,	w	których	powstawała	ta	wspólnota,	
gdzie	 żył	 i	 działał	 jej	 założyciel,	 ks.	 Franciszek	
Blachnicki.	Wysłuchaliśmy	też	wspomnień	o	nim	
od	osób,	które	osobiście	go	znały.	 W	 ogóle	 re-
kolekcje	pomagają	bardziej	poznać	bogactwo	Ru-
chu	 Światło-Życie,	 odkrywać	 drogę	 rozwoju	 du-
chowego,	 którą	 proponuje.	W	 przypadku	Domo-
wego	Kościoła	jest	to	wspólna	droga	męża	i	żony,	
wzajemne	wspieranie	się	w	dążeniu	do	świętości.	
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Dzięki	świadectwu	życia	innych	małżeństw	moż-
na	przekonać	 się,	 że	 to	działa,	 że	 jest	 skuteczne.	
Spotkaliśmy	na	tych	rekolekcjach	naprawdę	wspa-
niałe	osoby,	dziękujemy	Bogu	za	ich	życzliwość,	
otwartość,	 za	 rozmowy,	 słowa,	 którymi	 -	ma	 się	
czasem	wrażenie	-	sam	Pan	Bóg	przemawia.	Było	
to	bardzo	budujące.

Jesteśmy	też	wdzięczni	za	wszystkich	organiza-
torów,	za	księdza,	pary	prowadzące	poszczególne	
grupy	i	śpiew.	Nam	się	czasem	wydaje,	że	wyko-
rzystanie	urlopu	na	rekolekcje	to	jakieś	wyrzecze-
nie	 z	 naszej	 strony,	mimo,	 że	 tak	wiele	możemy	
tam	zyskać.	W	tym	roku	dotarło	do	nas	i	zachwy-
ciło	nas	to,	że	są	ludzie,	którzy	dla	innych,	właśnie	
dla	 nas,	 tak	 spędzają	wakacje.	Dzielą	 się	 swoim	
doświadczeniem,	wiarą,	czasem	i	nad	programem	
rekolekcji	 `na	pewno	pracują	na	długo	przed	po-
czątkiem	turnusu.

Naszym	dzieciom	również	bardzo	podobało	się	
na	rekolekcjach.	Przede	wszystkim	spędzały	czas	
na	zabawie	w	 licznym	gronie	 rówieśników	i	pod	
czujnym	 okiem	 opiekunów	 -	 wolontariuszy,	 ale	
mamy	nadzieję,	że	również	chłonęły	tę	atmosferę	
rozmodlenia,	wzajemnej	 serdeczności	 i	 życia	we	
wspólnocie.

	 	 	 	 	 	 	
Anna	i	Marek	Tomaszewscy

Kościół pw. św. Józefa Rzemieślnika w Stasikówce

Lipcowy Dzień Chorych
Lato	to	czas	wakacji,	odpoczynku	oraz	modlitwy.	To	także	czas	na	spotkanie	z	drugą	osobą,	taką	która	
potrzebuje	 uwagi,	 pomocy,	 opieki,	 dobrego	 słowa	 i	 uśmiechu	 na	 co	 dzień.	 Te	 starsze,	 schorowane,	
cierpiące	lub	bardzo	ciężko	chore	osoby	żyją	w	naszym	społeczeństwie,	wśród	nas.	
Z	myślą	o	chorych,	12	lipca	br.	o	godz.	16.00	w	kicińskim	kościele	została	odprawiona	Msza	św.,	której	
przewodniczył	ks.	proboszcz	Andrzej	Magdziarz.	Uczestniczyli	w	niej	chorzy	i	osoby	starsze,	którzy	
przyjęli	sakrament	namaszczenia	chorych.	Dzień	ten	jest	szczególny,	bo	łączy	wszystkich	i	ich	cierpienia,	
ale	 obejmuje	 również	 bezgraniczne	 oddanie	 Panu	Bogu	 siebie	 i	 ofiarowanie	 swojego	 cierpienia.	 Po	
Eucharystii	wszyscy	obecni	zostali	zaproszeni	przez	Parafialny	Zespół	„Caritas”	do	domu	parafialnego	
na	poczęstunek.

Iwona	Wittig

Pielgrzymka do Lichenia

11	 lipca	 br.	 o	 godz.	
6.00	 zebraliśmy	 się	 nie-
opodal	 kościelnego	
wzgórza,	 u	 stóp	 krzyża	
przy	 ul.	 Swarzędzkiej	
i	 Kościelnej,	 rozpoczy-
nając	 tym	 samym	 jed-
nodniowe	 rekolekcje 
w drodze	 -	 pielgrzymkę	
do	 Lichenia.	 Pielgrzy-
mowanie	 do	 Matki	 Bo-
żej	 Licheńskiej	 podjęły	

43	 osoby	 pod	 opieką	 duszpasterską	 ks.	Andrzeja	
Magdziarza.	 Wyjazd	 zorganizowała	 z	 ramienia	
sołectwa	 Kicin,	 pani	 sołtys	 Halina	 Stachowiak.	
Pielgrzymi	 w	 atmosferze	 modlitwy,	 której	 wtó-
rował	 wspólnotowy	 śpiew	 wieźli	 swoje	 intencje	
do	Matki	 Bożej.	 Kierowca	 autobusu,	 p.	 Tomasz	
sprawnie	dowiózł	nas	na	parking	przy	miejscu	ob-
jawień,	skąd	następnie	przejechaliśmy	do	sanktu-
arium.	Msza	św.	koncelebrowana,	m.in.	przez	ks.	
proboszcza,	 niezwykle	 uroczysta	 z	 posługą	 na-
szych	pielgrzymów	przy	ołtarzu,	zgromadziła	po-
nad	1000	wiernych.	Pomimo	 tak	znacznej	 liczby	

uczestniczących,	 „wto-
pili	 się”	 oni	 w	 bogato	
zdobioną,	 monumen-
talną	przestrzeń	bazyli-
ki.	Po	czasie	dziękczy-
nienia	 i	 zanoszenia	 do	
Najświętszej	 Panienki	
przywiezionych	 do	 Jej	
stóp	 intencji,	 rozpo-
częliśmy	 nawiedzanie	
rozlicznych	 „zaka-
marków”	 sakralnego	
obiektu.	 Przy	 tworze-
niu	elementów	dekora-
cyjnych	 świątyni	 czer-
pano	 wzory	 z	 polskiej	
przyrody	i	polskiej	tra-
dycji.	Kłosy	 zbóż	 i	 ro-
snące	w	Polsce	kwiaty	i	drzewa	to	motywy,	które	
nieustannie	przewijają	się	w	licheńskiej	bazylice.	
Kolumny	 w	 prezbiterium	 bazyliki	 górnej	 mają	

wyjątkowe	 głowice	 -	 przedstawiają	 typowe	 dla	
polskiego	krajobrazu	kwiaty,	m.in.	maki,	malwy,	
irysy	i	mniszki	lekarskie.	Kwiaty	te	tworzą	bukiet	
składany	 w	 hołdzie	 Najświętszej	 Maryi	 Pannie.	

Mieliśmy	 również	okazję	wysłuchać	koncertu	na	
organach	im.	Sługi	Bożego	Jana	Pawła	II.	W	bazy-
lice	dolnej	rozliczne	kaplice	dają	możliwość	indy-
widualnej	modlitwy.	Udaliśmy	się	 też	na	dzwon-
nicę,	by	podziwiać	dzwon	nazwany	„Maryja	Bo-
gurodzica”,	 który	 stanowi	 chlubę	 licheńskiego	
sanktuarium.	 Jest	 to	największy	dzwon	w	Polsce	
i	 siódmy	 pod	 względem	 wielkości	 w	 Europie	 -	
o	średnicy	3,12	m,	obwodzie	9	m,	wysokości	4,40	
m	i	wadze	14,7	ton.	Jego	potężne	serce	waży	400	
kg.	W	skupieniu	i	kontemplacji	przebyliśmy	rów-
nież	drogę	na	Golgotę.	W	tej	uczcie	duchowej	nie	
zapomnieliśmy	o	zaspokojeniu	potrzeb	ciała	-	uda-
liśmy	się	na	obiad,	a	następnie	delektując	się	kawą,	
prowadziliśmy	w	podgrupach	ożywione	dyskusje.	
Nadszedł	 czas	powrotu	do	naszych	domów	 i	po-
żegnania	z	sanktuarium	Matki	Bożej	Licheńskiej,	
które	opuszczaliśmy	zabierając	w	sercu	na	każdy	
dzień	miłość	do	Najświętszej	Panienki.	Modlitwa	
Koronką	do	Miłosierdzia	Bożego	oraz	Różaniec,	
w	połączeniu	ze	śpiewem	były	przedłużeniem	cza-
su	dziękczynienia	za	doznawane	 łaski	 i	wdzięcz-
ności	za	możliwość	uczestnictwa	w	wyjeździe.	

Siła	modlitwy	i	pielgrzymowania	we	wspólno-
cie	 jest	 ogromna.	 Stanowi	 duchowe	 umocnienie,	
daje	 możliwość	 bliższego	 wzajemnego	 poznania	
oraz	 wzmożonej	 modlitwy	 w	 intencjach	 sióstr	 i	
braci.	Pośród	codziennego	zabiegania	i	pędu	życia	
był	to	dla	mnie	czas	zatrzymania	i	przemyśleń.	Za-
chęcam	i	Ciebie,	drogi	Czytelniku	do	uczestnictwa	
w	kolejnych	rekolekcjach w drodze.

Magdalena	Orczyńska
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Piesza pielgrzymka na Jasną Górę 

Hasłem	pracy	duszpasterskiej	w	bieżącym	roku	
liturgicznym	 są	 słowa	 „Nawracajcie	 się	 i	 wierz-
cie	 w	 Ewangelię”.	 Pod	 tym	 samym	 wezwaniem	
odbyła	się	 tegoroczna	81.	poznańska	piesza	piel-
grzymka	na	Jasną	Górę,	w	której	do	Matki	Bożej	
wyruszyło	 ponad	 1730	 wielkopolskich	 pątników	
w	18	grupach.	Trwając	w	ocze-
kiwaniu	przez	ostatnie	miesiące	
oraz	mając	ufność,	iż	dzięki	Bo-
żej	Opatrzności	będzie	mi	dane	
także	w	 tym	roku	wędrować	ze	
współbraćmi	 do	 Czarnej	 Ma-
donny,	 5	 lipca	 br.	 wyruszyłam	
szlakiem	„rekolekcji	w	drodze”.	

Oficjalnie	 pielgrzymka	 roz-
poczęła	 się	 Mszą	 św.	 sprawo-
waną	 w	 poznańskiej	 katedrze	
pod	 przewodnictwem	 arcybi-
skupa	 Stanisława	 Gądeckiego.	
Podczas	Eucharystii	 arcybiskup	
podkreślił,	 iż	 całe	 nasze	 życie	
jest	pielgrzymką.	Lud	Boży	jest	
nieustannie	w	drodze,	a	Kościół	
jest	pielgrzymującą	wspólnotą	i	dla chrześcijanina 
celem pielgrzymowania nie jest jakieś miejsce, ale 
sam Chrystus, do którego zmierzamy.	Codzienna 
droga, także ta na Jasną Górę, niesie ze sobą wiele 
trudności -	dodał	arcybiskup	- ale w gruncie rzeczy 
jest łatwa dlatego, że jest drogą dziecka do swojej 
duchowej Matki,	 a	 siła wędrówki tkwi w tym, że 
przypomina nam ona to wszystko, co dobrze zna-
my, lecz o czym zapominamy zajęci codziennymi 
sprawami. Pielgrzymi	i	ich	pozostający	w	domach	
bliscy	modlili	się	o	owocne	przeżycie	pielgrzymki,	
bezpieczeństwo	na	trasie	oraz	polecali	także	Panu	
Bogu	„pielgrzymów	duchowych”,	którzy	trwali	na	
codziennej	 modlitwie	 i	 w	 myślach	 towarzyszyli	
pątnikom.	Na	koniec	metropolita	poznański	prosił,	
aby	oprócz	 swoich	własnych	 intencji,	pielgrzymi	
swój	trud	i	modlitwę	ofiarowali	także	za	archidie-
cezję	i	cały	Kościół	w	Polsce.	

Pokrzepieni	słowem	arcybiskupa	oraz	wzmoc-
nieni	 modlitwą,	 w	 obliczu	 nowych	 duchowych	
przeżyć	 i	 pielgrzymkowych	 wyzwań,	 pożegnani	
rześkim	 letnim	deszczem,	w	osiemnastu	grupach	
wyruszyliśmy	ze	śpiewem	w	trasę.

Oddając	się	Jezusowi	przez	ręce	Maryi,	wyru-

szyłam	po	raz	siódmy	w	drogę,	dzieląc	kolejne	10	
dni	wędrówki		z	siostrami	i	braćmi	z	grupy	pierw-
szej.	

Podobnie	 jak	 każdy	 rok	 w	 pielgrzymowaniu	
jest	inny,	tak	każdy	dzień	pokonywania	kilkudzie-
sięciu	kilometrów	wnosił	bogactwem	nowych	wy-

darzeń	wiele	 radości	 ze	wspólnego	marszu.	Szli-
śmy	 zatopieni	 w	 modlitwie,	 śpiewie	 i	 niekiedy	
w	ciszy,	w	skwarze	słońca,	w	deszczu,	w	powie-
wach	wiatru,	w	atmosferze	wzajemnego	wsparcia,	
znosząc	wspólny	trud	i	mając	wspólny	cel.	Każdy	
wnosił	 do	 tej	 wspólnoty	 swoją	 osobistą	 cząstkę.	
Codziennie	 umocnieni	 uczestnictwem	 w	 Eucha-
rystii,	 pokonując	 kolejne	 kilometry,	 słuchaliśmy	
konferencji,	wygłaszanych	w	drodze	przez	kapła-
na	-	opiekuna	duchowego	naszej	grupy.	W	trakcie	
rozważań	 myśli	 koncentrowały	 się	 na	 słowach	
hasła	 tegorocznej	 pielgrzymki	 -	 temacie	 związa-
nym	z	naszym	nawracaniem	oraz	wiarą	w	 słowa	
Ewangelii.	 Wszyscy	 potrzebujemy	 nawrócenia.	
W	pokorze	naszych	 serc	musimy	sobie	uświado-
mić,	iż	każdy	z	nas	jest	grzeszny	i	słaby	-	narażony	
na	mniejsze	lub	większe	upadki.	Żyjąc	w	przymie-
rzu	z	Bogiem,	zawartym	na	chrzcie	św.	 i	 trwając	
we	 wspólnocie	 Kościoła,	 potrzebujemy	 silnego	
i	 trwałego	 zakorzenienia	 w	 słowie	 Bożym,	 aby	
wytrwać	w	naszej	codzienności	w	dobrym,	z	roz-
tropnością	weryfikując	i	odrzucając	pokusy	świa-
ta.	Tylko	poprzez	stałe	odnawianie	relacji	z	Panem	
Bogiem	w	postaci	głębokiej	 i	 szczerej	modlitwy,	

w	zasłuchaniu	w	słowo	Boże,	podejmując	praktyki	
pokutne	oraz	prosząc	o	dary	Ducha	Świętego,	mo-
żemy	zostać	obdarzeni	łaską,	posiąść	siłę,	mądrość	
i	ową	roztropność	niezbędną	do	naszego	ciągłego	
nawracania	i	przemiany.	

Duchowe	 przeżycia	 wzmacniały	 uroki	 mi-
janych	każdego	dnia	miast,	wsi,	 lasów.	Mimo,	 iż	
trasa	 tej	wędrówki	 jest	 zawsze	 ta	 sama,	 podczas	
każdej	 pielgrzymki	 odkrywam	 na	 nowo	 piękno	
świata,	 a	 przez	 bliskość	 z	 naturą	 poznaję	 piękno	
i	 potęgę	 Stwórcy.	Dobroci	Bożej	 doświadczałam	
także	w	życzliwości	spotykanych	na	drodze	ludzi	
(witających	 strudzonych	 pielgrzymów	wodą,	 so-
kami,	kanapkami	oraz	gorącymi	posiłkami),	w	go-
ścinności		gospodarzy,	w	relacjach	z	drugim	czło-
wiekiem-	z	siostrą	i	bratem,	którzy	ubogacali	mnie	
swoim	przeżywaniem	wiary.	

Umocnieni	duchowymi	przeżyciami,	czerpiąc	
siły	od	miłosiernego	Boga,	pod	opieką	Matki	Bożej	
i	pokonując	nasilające	się	zmęczenie,	zbliżaliśmy	
się	do	celu	-	Jasnogórskiej	Pani.	Nieśliśmy	w	ser-
cu	 rozważania	 z	 konferencji	 głoszonych	podczas	
drogi	 pielgrzymkowej	 oraz	 intencje,	 jakie	 każdy	
zabrał	ze	sobą,	aby	przedstawić	je	Matce	Bożej.

Wczesnym	 słonecznym	 popołudniem	 15	 lip-
ca,	 z	 sercem	 przepełnionym	 radością	 dotarliśmy	
do	kresu	naszej	wędrówki.	Przywitani	na	błoniach	
Jasnej	Góry,	podążyliśmy	do	kaplicy	Cudownego	
Obrazu	 przed	 oblicze	Matki	Bożej,	 by	w	modli-
twie	 zawierzenia,	 pełni	wdzięczności	 polecić	 na-
szą	codzienność,	nasze	 rodziny,	bliskich,	miejsca	
pracy	i	nauki,	nasze	radości	i	strapienia.	

Popołudniem	na	Wałach	Jasnogórskich	słowa	
powitania	 wypowiedział	 podprzeor	 sanktuarium	
-	 o.	 Jan	 Poteralski,	 a	 podczas	Mszy	 św.	 homilię	
wygłosił	 arcybiskup	 Stanisław	 Gądecki,	 mówiąc	
miedzy	innymi:	Nawrócenie nie dokonuje się wte-
dy, kiedy umykamy przed naszym powołaniem, (…) 
ale ono dokonuje się i potwierdza wówczas, kie-
dy człowiek podejmuje się tworzyć dla siebie i dla 
drugiego miejsce święte, otwartą przestrzeń dla 
Boga.

W	 ostatnich	 chwilach	 pobytu	 na	 Jasnej	 Gó-
rze,	klęcząc	u	stóp	Matki	Bożej	dziękowałam	za	te	
błogosławione	dni	pielgrzymowania,	za	duchowe	
dary,	za	wysiłek	który	poniosłam,	a	który	wydawał	
się	niewielki	w	porównaniu	z	tym,	co	się	czuje	i	co	
się	 otrzymuje	 podczas	 spotkania	 z	 Jasnogórską	
Panią	 i	co	na	długo	pozostaje	w	sercu	 i	pamięci.	
Sanktuarium	opuszczałam	z	nadzieją	w	sercu	i	sło-

wami	wypowiedzianymi	myślach:	„do	zobaczenia	
za	rok”.

Pielgrzymowanie,	bez	względu	na	to	jaką	for-
mę	przybierze,	jest	to	czas	niepowtarzalny	i	przy-
nosi	niezwykłe	owoce,	gdy	człowiek	otworzy	się	
na	Pana	Boga.	

Każdą	 pielgrzymkę	 przeżywa	 się	 inaczej,	
w	 każdej	 dzieje	 się	 coś	 innego,	 co	 uczy	 pokory,	
cierpliwości,	odwagi,	ufności,	wiary.	Duch	Świę-
ty	 działa	 też	 przez	 drugą	 osobę.	Wspólne	 piesze	
pielgrzymowanie,	 dzielenie	 czasu	 na	 modlitwie	
i	 śpiewach	powoduje,	że	otwieramy	się	na	 ludzi,	
a	w	nawiązanych	relacjach	ubogacamy	się	nawza-
jem	przykładem,	słowem	i	świadectwem	wiary.	

Moc	 Ducha	 Świętego,	 odczuwalna	 opieka	
Matki	Bożej	oraz	przeżycia,	których	się	doświad-
cza	 każdego	 dnia,	 a	 których	 nie	 sposób	 opisać	
i	 wyrazić	 w	 tych	 kilku	 zdaniach	 niniejszego	 ar-
tykułu,	 przyczyniają	 się	 do	 duchowego	 wzrostu,	
dodają	odwagi	do	spojrzenia	w	głąb	samego	sie-
bie	i	do	kroczenia	ku	przemianom	serca	oraz	spra-
wiają,	że	wraca	się	wzmocnionym	do	obowiązków	
dnia	codziennego.

	Wszyscy	jesteśmy	w	drodze	i	dla	wszystkich	
nasze	życie	jest	pielgrzymką.	Zatem,	czy	to	będąc	
pielgrzymem	na	szlaku,	czy	pielgrzymem	ducho-
wym	 lub	 obserwatorem,	 podejmujmy	 proces	 na-
wracania	i	przemiany.	Wzorem	Matki	Bożej,	która	
w	swoim	sercu	rozważała	życie	swojego	Syna,	roz-
ważajmy	 treści	 Pisma	 Świętego	 oraz	 wdrażajmy	
mądrość	 słowa	Bożego	 każdego	 dnia	w	 naszych	
środowiskach	 rodzinnych,	 szkołach	 i	 zakładach	
pracy,	 w	 miejscach	 dokąd	 nas	 Bóg	 poprowadzi	
i	ubogacajmy	nasze	relacje,	aby	wzrastać	i	stawać	
się	 pięknym	 i	 żywym	 znakiem	 Bożej	 obecności	
i	miłości.

Niech	 nas	 nie	 zniechęcają	 ewentualne	 nie-
powodzenia,	 bo	 tam	 gdzie	 pojawia	 się	 trudność,	
obecna	jest	zawsze	obietnica	wzrostu,	a	czego nie 
można w sobie albo w innych naprawić, trzeba 
znosić cierpliwie dopóki Bóg nie zrządzi inaczej	
(T.	à	Kempis).

Życzę	wiec	Tobie,	 drogi	 Czytelniku,	 a	 także	
sobie,	ciągłego	poczucia	tęsknoty	za	tym,	aby	być	
pięknym.	Pięknym	Bożą	mądrością	i	miłością,	aby	
będąc	 uczniem	 podobać	 się	 Panu	Bogu,	 a	 będąc	
misjonarzem	-	stawać	się	przykładem	dla	innych.
	 	 	

Grażyna	Zielewicz

fot. W. Wylegalski
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Wspomnienie o śp. Adamie Sobańskim

10	 lipca	 br.	 pożegnaliśmy	 z	 żalem	 naszego	 parafianina	 -	 śp.	 Adama	 Sobańskiego.	 Wyrażając	
wdzięczność	za	jego	wielkie	zaangażowanie	w	życie	naszej	parafii,	zamieszczamy	poniżej	fragmenty	
homilii	wygłoszonej	przez	ks.	proboszcza	na	Mszy	św.	pogrzebowej,	jak	i	wspomnienia	o	panu	Adamie.

Pamiętając	w	modlitwie	-	redakcja

Fragmenty homilii ks. Andrzeja Magdziarza

(…)	Śp.	Adam	Sobański	–	urodził	się	w	Kicinie	7	grud-
nia	1950	 r.	 Jego	 rodzicami	byli	 -	Zofia	 i	Franciszek.	Adam	
posiadał	 liczne	 rodzeństwo,	 tj.	 4	 braci	 i	 3	 siostry.	 Chrzest	
przyjął	w	kicińskiej	świątyni	25	grudnia	1950	r.,	Do	Pierwszej	
Komunii	 Świętej	 przystąpił	 też	w	Kicinie	 dnia	 12	 czerwca	
1960	r.	Był	również	ministrantem.	14	maja	1963	r.	w	naszym	
kościele	przyjął	z	rąk	abpa	Antoniego	Baraniaka	sakrament	
bierzmowania.	 Tego	 dnia	 do	 sakramentu	 przystąpiły	 843	
osoby.	Natomiast	w	dniu	27	sierpnia	1974	 r.	w	Murowanej	
Goślinie	 zawarł	 sakrament	 małżeństwa	 z	 Aleksandrą.	 Był	
ojcem	4	dzieci.	

Cechowała	go	wiarą,	miłością	do	Kościoła	oraz	silny	re-
alizm.	Zewnętrznie	surowy,	twardy	-	rodzina	wspomina	jego	
charakterystyczne	 pytanie: Co cię boli? 	 Bardzo	 zaangażowany	w	 życie	 parafii,	 członek	 Parafialnej	
Rady	 Ekonomicznej,	 współpracował	 a	 kolejnymi	 tutejszymi	 proboszczami	 -	 z	 ks.	 Spachaczem,	 ks.	
Pawlakiem	oraz	ze	mną.	Nie	zrażał	się	trudnościami,	jego	zaangażowanie	nie	było	„jednosezonowe”.	
Był	człowiekiem	o	ogromnych	kompetencjach	zawodowych.	Wróg	tandety,	„bylejakości”	i	miernoty.	
Wszystko,	czego	podejmował	się	wykonać	dla	parafii	musiało	mieć	najwyższą	jakość.	Jako	fachowiec	
i	 człowiek	 kompetentny	 nie	 szedł	 na	 kompromis.	 Radny	 I	 kadencji	 Rady	 gminy	Czerwonak.	 Patri-
ota	 -	wraz	 z	panią	Krystyną	Rybką	walczył	o	komitety	obywatelskie.	Walczył	o	ograniczenie	 ruchu	
kołowego	na	ulicy	Kościelnej,	by	zapewnić	przy	kościele	bezpieczeństwo	pieszych	i	ograniczyć	wpływ	
niekorzystnych	 drgań	 na	 zabytkowy	 kościół.	 Kierował	 pracami	 przy	 budowie	 domu	 parafialnego.	
Wspominając	pana	Adama,	śp.	ks.	kanonik	Zbigniew	Pawlak	podczas	otwarcia	tegoż	domu	zwrócił	się	
do	bpa	Zdzisława	Fortuniaka	tymi	słowami:	To jest główny budowniczy domu parafialnego.	Nadzorował	
też	prace	remontowe	dachu	na	probostwie	i	budynku	gospodarczym.		Ponadto	za	przyczyną	jego	znac-
znych	wysiłków	zostały	wykonane:	podjazd	dla	wózków,	granitowe	schody	i	ścieżka	z	kostki	granitowej	
wokół	kościoła.	Z	jego	inicjatywy	podjęto	badanie	naszego	zabytkowego	kościoła	metodą	pomiarową	
fotogrametrii	cyfrowej	3D.	Pomagał	również	przy	realizacji	wskazań	konserwatora	zabytków	koniec-
znych	dla	zabezpieczenia	przed	osuwaniem	się	kościoła	i	„rozszczelnieniem”	konstrukcji.	(...)

Troska o dom Twój pożera mnie (Ps 69,10)

Słowa	te	głęboko	tkwiły	w	sercu	śp.	Adama,	który	prawdziwie	troszczył	się	dom	Boży	czyli	o	nasz	
kościół	parafialny	pw.	św.	Józefa	w	Kicinie	i	jego	otoczenie.	Można	by	wymieniać	dużo	prac,	które	on	
wykonał,	ale	z	 jednej	cieszę	się	najbardziej,	a	mianowicie	 -	z	kościelnego	podjazdu	dla	wózków	in-
walidzkich.	Wykonany	z	kostki	granitowej,	wkomponowuje	się	w	otoczenie	wzgórza	kościelnego.	

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili	(Mt 25,40) 
- mówi	 Pan	 Jezus.	 Słowa	 te	 są	 aktualne	 do	 końca	 świata,	 bo	 przecież	 będziemy	 sądzeni	 z	miłości,	

Adam Sobański - członek zespołu Misterium Męki Pańskiej

Radny	I	kadencji	gminy	Czerwonak,	mocny,	prawy,	sprawiedliwy.	Doskonały	fachowiec	i	wspaniały	
przyjaciel.

Od	1998	r.	w	każdą	kolejną	Niedzielę	Palmową,	patrząc	jako	Piłat	na	Pana	Jezusa	Chrystusa	-zbite-
go,	zakrwawionego,	zbolałego,	w	cierniowej	koronie	-	obwieszczał	światu:	„Ecce	homo”	-	oto	człowiek.	
W	ostatnich	dniach	życia	jego	bliscy,	patrząc	na	niego,	mogli	także	wyrzec	te	słowa:	„Ecce	homo”	-	oto	
człowiek,	cierpiący,	obolały,	umierający.	

W	swoim	życiu	Adam,	posiadając	zdolności	inżynierskie,	budował	wiele	domów,	ale	i	różne	kon-
strukcje.	Na	Misteria,	co	roku	z	ogromnym	pietyzmem	budował	pałac	dla	Piłata.	Budował	piękne	kon-
strukcje	-	zarówno	te	zewnętrzne,	ale	także	te	wewnętrzne	-	w	relacjach	z	ludźmi.	Miał	piękno	w	sobie,	
dlatego	mógł	dzielić	się	nim	z	innymi.	Posiadał	bogatą	wiedzę	inżynierską,	historyczną,	ekonomiczną,	
ale	także	tę	o	pobliskich	okolicach	i	Puszczy	Zielonce.	Zawsze	chętny	do	pomocy.	Nigdy	nikomu	jej	
nie	odmawiał.	Pomagał,	 doradzał,	 rozbierał	 stare	budowle,	budował	nowe.	Uczynny,	 z	 charakterem.	
Człowiek	głębokiej	wiary.	Kochający	Jezusa	Chrystusa.	Silny	fizycznie	 i	psychicznie.	Zapatrzony	w	
rodzinę	 i	 bardzo	 ją	 kochający.	 Pracował	w	Polsce	 i	 za	 granicą.	Mocno	 poukładany	w	 sobie.	Każdy	
pyszałkowaty	„odpadał”	przy	Adamie.	Bardzo	cenił	ludzi	prawych.	Sam	od	siebie	bardzo	dużo	wymagał.	
Żeby	przemyśleć	wiele	spraw,	często	przemierzał	pieszo	 lub	rowerem	Puszczę	Zielonkę.	Medytował	
i	 często	 się	modlił.	Chodził	do	Dąbrówki	Kościelnej,	 jeździł	do	Częstochowy	 i	 innych	 sanktuariów,	
zachęcając	i	zabierając	ze	sobą	znajomych.	Potrafił	za	papieżem	Janem	Pawłem	II	wołać:	„Totus	Tuus”	
-	cały	Twój,	dając	świadectwo	swoim	życiem.	Zawierzył	Matce	Najświętszej,	a	Ona	prowadziła	go	do	
Chrystusa.	Tak	jak	profesjonalnie,	niepowtarzalnie	odgrywał	postać	Piłata,	tak	wszystko	w	swoim	życiu	
wykonywał	perfekcyjnie.	

Dziękując	bratu	Adamowi	za	wszystko,	za	tak	wiele,	zanurzamy	się	w	modlitwie,	prosząc	Pana	Boga	
o	potrzebne	łaski	dla	niego.

Leszek	Lesiczka	z	grupą	misteryjną

gdy	 przejdziemy	 „na	 drugi	 brzeg”,	 na	 którym	 jest	 już	 śp.	
Adam.	Nie	 chciałbym	wyliczać	wielkiej	 ilości	 prac,	 które	
on	 wykonał,	 ważne	 jednak	 jest,	 z	 jaką	 troską,	 miłością	 i	
dokładnością	 je	wykonywał.	Jak	wielu	parafianom	sprawy	
remontowo-budowlane	 są	obojętne!	Wiara	 i	 talenty	 są	da-
rem	od	Boga.	Talenty,	które	otrzymał	od	Stwórcy,	śp.	Adam	
rozwijał	 i	 pomnażał,	 czyniąc	 to	w	 oparciu	 o	 swą	 głęboką	
wiarę.	Dzielił	 się	nimi	z	 innymi	 i	przez	 to	zdobywał	wie-
lu	przyjaciół,	znajomych.	Dobrych	fachowców,	którymi	się	
otaczał,	zatrudniał	do	prac	przy	kościele.	Nasza	parafia	na	
tym	wiele	zyskała.	Wzgórze	kościelne	co	roku	piękniało,	a	
co	najważniejsze	-	swoim	zaangażowaniem	„przedłużał	ży-
cie”	tym	wszystkim	budynkom.	Wśród	wielu	talentów	nale-
ży	też	wymienić	zdolności	aktorskie,	które	mogliśmy	poznać	podczas	Misterium	Męki	i	Śmierci	Pana	
Jezusa.	Wcielił	się	w	rolę	Piłata,	odgrywając	ją	nieprzerwanie	od	1998	roku	aż	do	roku	2015.	Patrząc	
jako	Piłat	na	Pana	Jezusa	Chrystusa,	sam	w	ostatnich	dniach	życia	bardzo	cierpiał.	Czy	ktoś	go	zastąpi	
w	odgrywaniu	tej	roli?	Śp.	Adam	na	pewno	będzie	wspierał	nas	z	„góry”	w	oczekiwaniu	na	zmartwych-
wstanie	do	życia	wiecznego.

Bóg, honor, ojczyzna	-	słowa	te	nie	były	mu	obce.	Żył	nimi	na	co	dzień.	Kochał	ojczyznę	jak	matkę	
i	jak	Kościół	Święty.	Pragnął,	aby	ojczyzna	w	której	żyjemy	była	sprawiedliwa,	dostatnia	i	bezpieczna.	
Uczestniczył w tworzeniu komitetów obywatelskich. Był radnym I kadencji gminy Czerwonak.  

Wojciech	Sobański
brat	Adama
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Intencje mszalne – wrzesień 2015

oprac.	RS

ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – WRZESIEŃ 2015
01.09.  
			8.00	 w	intencji	uczniów,	nauczycieli	
	 i	pracowników	szkól		
02.09.	
18.00	 dziękczynna	–	w	12	r.	ślubu	Doroty
	 i	Lechosława	oraz	z	prośbą	o	Boże			 	
	 błogosławieństwo	dla	rodziny

03.09.	 pierwszy czwartek miesiąca
18.00	 Msza	św.	zbiorowa
	 1)	†	Weronika	Krugiołka
	 2)	†	Zygmunt	Czubaj	–	od	mieszkańców		 		
								 							Janikowa	
	 3)	†	Beata	Lubczyńska
	 4)	†	Irena	Jankowska
	 5)	†	Danuta	Mocny	–	od	mieszkańców	Klin
	 6)	†	Zofia	Błaszak	–	od	mieszkańców		 		
	 							Janikowa
	 7)	†	Mirosława	Sobańska
	 8)	†	Adam	Sobański

04.09.		 pierwszy piątek miesiąca
14.00	 Msza	św.	ślubna
17.00	 †	Zygmunt	Czubaj
18.00	 dziękczynna	–	w	18	r.	urodzin	Magdy	i	Marka
20.00	 †	Paweł	Zwierzycki

05.09.  pierwsza sobota miesiąca 
		9.00	 wynagradzająca	Niepokalanemu	Sercu	Maryi
15.00	 Msza	św.	ślubna
16.30	 Msza	św.	ślubna
18.00	 †	Adela,	Tomasz,	Urszula,	Stefan	i	zmarli	
	 			z	rodziny
06.09.  
		8.00	 †	Tadeusz,	Maria,	Ryszard,	Salomea,		 			
	 			Mieczysława	i	zmarli	z	rodziny
11.00	 1)	†	Regina,	Czesław,	Paweł	Werno
	 2)	†	Salomea	Wieczorek
13.00	 Msza	św.	chrzcielna
19.00	 †	Teresa	Marciniak

07.09.		 	
19.00	 1)	†	Konstancja	i	Antoni	Andruchów	–	
	 								w	r.	śmierci
	 2)	†	Wanda	Rutkowska
08.09.
18.00	 †	Zbigniew	Nowakowski

09.09.
18.00	 1)	†	Weronika	Krugiołka
	 2)	†	Danuta	Mocna	–	od	mieszkańców	Mielna
10.09
18.00	 Msza	św.	zbiorowa	
	 1)	†	Bogdan	Stelmaszewski
	 2)	†	Adam	Sobański
	 3)	†	Adam	Cieluch	–	od	mieszkańców		 		
	 							Janikowa
11.09.	
18.00	 †	Michał,	Bronisława	Kosmowscy,	
	 			Krystyna	Łucka	oraz	Jan	Kosmowski
12.09.
16.30	 Msza	św.	ślubna
18.00	 †	Róża	i	Józef	Gonda

13.09.
		8.00	 †	Adam	Knypiński	–	od	mieszkańców		 		
	 			Janikowa
11.00	 †	Wiktor,	zmarli	z	rodzin	Rumińskich	
	 				i	Nowaków
19.00	 †	Stanisław,	Alojzy	i	Jadwiga

14.09.
18.00	 1)	dziękczynna	–	w	85	r.	urodzin	Moniki		 	
					 Głowacz	oraz	z	prośbą	o	zdrowie	i	dalsze			 				
	 Boże	błogosławieństwo
	 2)	†	Zofia	Błaszak

15.09.
		8.00	 †	Stefania,	Michał,	Józef
18.00	 1)	o	radość	przebywania	z	Bogiem	w	wieczności	dla		
	 				śp.	Stanisława	Szymańskiego	–	w	2	r.	śmierci
	 2)	†	Mirosława	Sobańska	-	w	31	r.	ślubu

16.09.
18.00	 Msza	św.	zbiorowa	
	 1)	†	ks.	Marian	Fąka	
	 2)	†	Stanisława	Widerska
	 3)	†	Edward	Szar
	 4)	†	Salomea	Wieczorek
	 5)	†	Adam	Sobański
	
17.09.
18.00	 w	intencji	pomordowanych	przez	Armię		 	
	 Czerwoną	–	w	rocznicę	agresji	na	Polskę
18.09.
18.00	 za	młodzież	naszej	parafii

19.09.	
18.00	 1)	†	Stanisława	Widerska
	 2)	†	Adam	Sobański
20.09.
		8.00	 †	Stanisława	i	Aleksy	Mandziak,	zmarli	
	 			z	rodziny
10.00	 1)	†	Ryszard	Pawlak
	 2)	o	Boże	błogosławieństwo	dla	Mateusza
12.00	 1)	†	Halina	Wawrzyniak,	Helena	Polcyn
	 2)	†	Ewa	Majcher
	 3)	†	Mirosława	Sobańska
19.00	 †	Sebastian	Wawrzyniak

21.09.
18.00	 †	Marek	Maślankiewicz

22.09.
		8.00	 †	Zbigniew	Nowakowski

23.09.	
18.00	 w	intencji	osób	obchodzących	70,	75	i	80		 	
	 rocznicę	urodzin
24.09.
18.00	 Msza	św.	zbiorowa	
	 1)	†	Paweł	Zielewicz
	 2)	†	Mirosława	Sobańska
	 3)	†	Adam	Sobański
	 4)	†	Wiktor	Rumiński	–	od	mieszkańców		 			
	 							Janikowa
25.09.	
18.00	 1)	†	Weronika	Krugiołka,	Stanisława	
	 								i	Stanisław	Herman
	 2)	†	Maria	Baranowska	–	w	6	r.	śmierci
26.09.
15.00	 Msza	św.	ślubna
18.00	 †	Zofia,	Tomasz,	Teresa	Terka	i	zmarli	
	 			z	rodziny	Banachów

27.09.
		8.00	 †	Henryk	Karwat
10.00	 †	Michał	Nowak
12.00	 1)	†	Edmund	Piechocki,	Helena	i	Józef		 		
									 							Wawrzynkiewicz
	 2)	†	Janina	Nowak
18.00	 w	intencji	Ojczyzny,	Radia	Maryja	i	naszej	parafii

28.09.
18.00	 1)	†	Andrzej	Bobak
	 2)	dziękczynna	–	w	2	r.	małżeństwa

29.09.	
18.00	 w	intencji	Gabriela	oraz	całej	rodziny

30.09.
18.00	 †	Stanisław	Stoiński	i	zmarli	z	rodzin

Do 13 września Msze św. w niedziele będą 
sprawowane o 8.00, 11.00 i 19.00. 
20 września Msze św.: 8.00, 10.00, 12.00, 19.00.
Od 27 września Msze św.: 8.00, 10.00, 12.00, 
18.00.

01.09.	 (wtorek)	rozpoczęcie	roku	szkolnego
	 8.00	–	Msza	św.	z	udziałem	uczniów,		
	 nauczycieli	i	pracowników	szkół
	 76.	rocznica	wybuchu	II	wojny	 	
	 światowej
03.09.	 pierwszy	czwartek	miesiąca	
	 po	Mszy	św.	kwadrans	modlitwy	przed		
	 Najśw.	Sakramentem	w	intencji		 	
	 uświęcenia	kapłanów
	 19.00-20.00	–	wznowienie	pracy	biura		
	 cmentarnego		
04.09.	 pierwszy	piątek	miesiąca
	 od	8.30	–	odwiedziny	chorych	
	 z	posługą	sakramentalną
	 15.30-17.00	–	spowiedź	ze	szczególnym		
	 udziałem	dzieci
	 17.00	–	Eucharystia	ze	szczególnym			
	 udziałem	dzieci
	 18.00	–	Eucharystia	
	 19.30	–	spowiedź	ze	szczególnym		 	
	 udziałem	młodzieży
	 20.00	–	Eucharystia	ze	szczególnym			
	 udziałem	młodzieży
05.09.	 pierwsza	sobota	miesiąca
	 nabożeństwo	wynagradzające		 	
	 Niepokalanemu	Sercu	Maryi:
	 8.00	–	spowiedź
	 8.30	–	różaniec
	 9.00	–	Eucharystia	
06.09.	 (niedziela)	zebranie	członków		 	
	 Wspólnoty	Żywego	Różańca	
	 po	Mszy	św.	o	8.00
08.09.		(wtorek)	święto	Narodzenia	NMP
	 93	rocznica	poświęcenia	figury	Najśw.		
	 Serca	Pana	Jezusa	w	Kicinie
09.09.	 (środa)	19.00	–	zebranie	Parafialnej	
	 Rady	Duszpasterskiej
	 19.00	–	spotkanie	Kręgu	Biblijnego
10.09.	 (czwartek)	adoracja	Najśw.	Sakramentu	
	 w	godz.	17.00-18.00	i	po	Mszy	św.	–	
	 do	20.00
11.09.	 (piątek)	20.00	–	katecheza	biblijna	
	 dla	rodziców	i	kandydatów	na		 	
	 chrzestnych
13.09.	 (niedziela)	5.00	–	wyjście	pieszej		 	
	 parafialnej	pielgrzymki	do	Dąbrówki		
	 Kościelnej	na	tzw.	Wielki	Odpust,	powrót															
												ok.19.00	
												początek	V	Tygodnia	Wychowania
												21.00	–	różaniec	fatimski		 	
	

14.09	 (poniedziałek)	święto	Podwyższenia	
Krzyża	Świętego	

	 18.00	–	Eucharystia	ze	szczególnym			
	 udziałem	rodziców	dzieci	z	kl.	I.	
	 Po	Mszy	św.	katecheza	rozpoczynająca		
	 przygotowanie	dzieci	do	I	Komunii	św.	
16.09.	 (środa)	zebranie	Akcji	Katolickiej	
	 po	Mszy	św.
	 20.00	–	katecheza	liturgiczna	
	 dla	rodziców	i	kandydatów	
	 na	chrzestnych
17.09.	 (czwartek)	76.	rocznica	agresji	sowieckiej	

na	Polskę
	 18.00	–	Msza	św.	w	intencji		 	 	
	 pomordowanych	Rodaków	oraz	
	 o	pojednanie	między	Polakami	
	 i	Rosjanami
18.09.	 (piątek)	święto	św.	Stanisława	Kostki,		
	 patrona	polskiej	młodzieży
	 18.00	–	Eucharystia	w	intencji		 	
	 młodzieży	naszej	parafii.	Po	niej		 	
	 spotkanie	z	rodzicami	młodzieży		 												
	 z	klas	I	gimnazjum	oraz	młodzieżą	z	klas		
	 I	gimnazjum	
20.09.	 (niedziela)	Światowy	Dzień	Środków		

Społecznego	Przekazu	
	 15.00-19.00	–	„Piknik	Czterech	Wielkich”	
21.09.	 (poniedziałek)	święto	św.	Mateusza		 	
	 Apostoła	i	Ewangelisty
23.09.	 (środa)	18.00	–	Msza	św.	w	intencji	osób		
	 obchodzących	70,	75	i	80	rocznicę		 	
	 urodzin
25.09.	 (piątek)	18.00	–	Eucharystia	ze		 	
	 szczególnym	udziałem	osób,	które		 	
	 podjęły	duchową	adopcję	dziecka		 	
	 poczętego	zagrożonego	zagładą	
28.09.	 (poniedziałek)	20.00	–	katecheza	biblijna	
	 dla	rodziców	i	kandydatów	na		 	
	 chrzestnych
29.09.	 (wtorek)	święto	św.	Archaniołów	Michała,	

Gabriela,	Rafała
	 112	r.	śmierci	ks.	prob.	Wincentego	

Studniarskiego
30.09.	(środa)	19.00	–	zebranie	Parafialnego			
	 Zespołu	Liturgicznego

ks.	Andrzej	Magdziarz
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1. Święcenie 
pojazdów,
2. Ławka kolatorska,
3-4. Dzień Chorych,
5. Nowa nawierzchnia 
z kostki brukowej na 
wzgórzu kościelnym,
6-8. Rowerowa 
pielgrzymka do 
Dąbrówki Kościelnej,
9-10. W uroczystość 
Wniebowzięcia NMP.
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