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Poprzez peregrynację obrazu
św. Józefa - Patrona Rodzin,
pragniemy włączyć się w
odnajdywanie na nowo
zagubionych wartości zamysłów
Bożych względem rodziny.
Celem peregrynacji staje się
zatem ponowne uświadomienie
małżonkom znaczenia religijnych
wartości życia rodzinnego, takich
jak wspólna modlitwa, niedzielna
Msza Święta, spowiedź i Komunia
Święta oraz pogłębianie znajomości
Pisma Świętego i Katechizmu
Kościoła Katolickiego.*
* motto zaczerpnięto ze strony internetowej Zgromadzenia OO. Karmelitów Bosych

Wstęp

Z życia Kościoła

Słowo księdza proboszcza

Modlitwa różańcowa skoncentrowana na Jezusie

Niniejszy numer „Naszego Patrona” pojawia się w miesiącu brzemiennym
w wielkie wydarzenia, ważne zarówno dla całego Kościoła Powszechnego, dla
Kościoła w Polsce, jak i dla naszej parafii. W dniach od 4 do 15 października br.
obradować będzie w Rzymie Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, rozważając temat „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”. Będzie ono kontynuacją ubiegłorocznego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu, którego
tematem były „Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”. W nawiązaniu do przedmiotu obrad Synodu zamieszczamy artykuł podejmujący zagadnienia dotyczące małżeństwa
i rodziny. Autor - mąż i ojciec, przedstawia myśli św. Jana Pawła II, zaczerpnięte z trzech podstawowych
tekstów dotykających problematyki rodzinnej, jakie wyszły spod pióra Karola Wojtyły/Jana Pawła II.
Lektura tego artykułu pozwala nam zobaczyć głębię prawdy o małżeństwie i rodzinie, prawdy opartej na
słowie Bożym oraz psychologicznej analizie ludzkiej natury. Obecnie - w dobie kwestionowania prawa
Bożego i naturalnego - poznawanie i rozważanie tych zagadnień staje się naglące.
Październik jest też miesiącem skupionym na modlitwie różańcowej, podejmowanej przez wielu
ludzi. Wielkim propagatorem różańca był św. Jan Paweł II. W artykule poświęconym tej modlitwie został
podkreślony jej istotny rys - chrystocentryzm. Czytamy: Różaniec jest zaproszeniem, by razem z Maryją
kontemplować oblicze Jej Syna (...). Skupia się ona wokół Dobrej Nowiny o Jezusie, stąd tak często uroczyście odmawiamy ją czcząc Najświętszy Sakrament. Kiedy modlimy się na różańcu, zawsze stajemy
wobec bezkresu Bożej prawdy i miłości, którego nigdy nie zgłębimy, ale z którego możemy czerpać tyle,
ile w sobie pomieścimy. Dlatego różaniec jest dla nas tak potężnym i niezastąpionym źródłem mocy Bożej.
Może w tym roku uda się nam gorliwiej, także we wspólnocie z bliźnimi, sięgać po różaniec.
I ostatnie ważne wydarzenie - nawiedzenie naszej parafii przez kopię obrazu św. Józefa z jego sanktuarium w kościele ojców karmelitów w Poznaniu. Podajemy program nawiedzenia. Cała nasza uwaga skupiona będzie na modlitwie i refleksji o rodzinie. Zaproszone są całe rodziny, by w tych wspólnotach wzywać pomocy Opiekuna Rodzin dla kobiet i mężczyzn, dzieci i młodzieży. Święty Józef, który stał na straży
bezpieczeństwa Maryi i Józefa, może każdej rodzinie pomóc w zachowaniu jej trwałości i stabilności.
Zachęcam, aby dni nawiedzenia (16 i 17 października) tak zaplanować, by móc uczestniczyć w programie
tego nadzwyczajnego wydarzenia. Kształtowanie człowieka, oparcie małżeństwa i rodziny na Panu Bogu,
to „budowanie domu na skale”. Jezus naucza: Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je,
można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały
potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym,
który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten
dom. I runął, a upadek jego był wielki (Mt 7, 24-27). Szukajmy pomocy u św. Józefa. Wykorzystajmy okazję, jaką w Kicinie będzie obecność obrazu z wizerunkiem patrona naszej parafii. Potrzebujemy pomocy.
W dobie rozprzestrzeniającego się poczucia samowystarczalności człowieka pokażmy, że tej pokusie nie
ulegliśmy.
Niech słowa psalmu 46. staną się dla nas sposobem życia i myślenia:
Bóg jest dla nas ucieczką i mocą:
łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach.
Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia
i góry zapadały w otchłań morza.
Niech wody jego burzą się i kipią,
niech góry się chwieją pod jego naporem:
<Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną> (Ps 46, 2-4).
ks. Andrzej Magdziarz
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Na podstawie tego szczególnego współdziałania Maryi z działaniem Ducha Świętego Kościoły
rozwinęły modlitwę do świętej Matki Boga, skupiając ją na Osobie Chrystusa ukazanej w Jego misteriach. W niezliczonych hymnach i antyfonach,
które wyrażają tę modlitwę, najczęściej występują
na przemian dwa dążenia: jedno „uwielbia” Pana
za „wielkie rzeczy”, jakie uczynił swojej pokornej
Służebnicy, a przez Nią wszystkim ludziom; drugie powierza Matce Jezusa błagania i uwielbienia
dzieci Bożych, ponieważ Ona zna teraz ludzkość,
która wNiej zostaje poślubiona przez Syna Bożego.
(KKK 2675)
Maryja jest doskonałą „Orantką [red. „kobietą
modlącą się ze wzniesionymi rękami”], figurą
Kościoła. Gdy modlimy się do Niej, wraz z Nią
łączymy się z zamysłem Ojca, który posyła swego
Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Podobnie jak
umiłowany uczeń, przyjmujemy do siebie Matkę
Jezusa, która stała się Matką wszystkich żyjących.
Możemy modlić się z Nią i do Niej. Modlitwa Kościoła jest jakby prowadzona przez
modlitwę Maryi. Jest z Maryją zjednoczona w nadziei. (KKK 2679)
Październik, z racji nabożeństw różańcowych odprawianych również w naszej
parafii i w których tak licznie uczestniczymy, skłania nas do refleksji nad tajemnicą tejże modlitwy. Ogromna wartość
różańca polega między innymi na tym, że
chociaż jest modlitwą maryjną, to jednak
cała uwaga modlącego skupiona jest „de
facto” na Jezusie Chrystusie. Medytowanie tajemnic różańcowych uczy patrzenia oczyma
i sercem Maryi na naszego Zbawiciela. Powtarzając słowa archanioła Gabriela i św. Elżbiety: Zdrowaś Maryjo…, szukamy wciąż na nowo u Maryi,
w Jej ramionach i w Jej sercu „błogosławionego
owocu Jej żywota” (por. Łk 1, 42).
Nauczanie pasterzy Kościoła - w tym św.
Jana Pawła II i bł. Papieża Pawła VI, skupione
jest na chrystocentrycznym charakterze modlitwy różańcowej: Różaniec, ponieważ opiera się
na Ewangelii i odnosi się, jakby do centrum, do
tajemnicy Wcielenia i Odkupienia ludzi, trzeba
Październik 2015

uważać za modlitwę, która w pełni posiada znamię chrystologiczne. Albowiem jego charakterystyczny element, mianowicie litanijne powtarzanie pozdrowienia anielskiego „Zdrowaś Maryjo”,
przynosi również nieustanną chwałę Chrystusowi,
do którego - jako do ostatecznego kresu - odnosi
się zapowiedź anioła i pozdrowienie matki Chrzciciela: „Błogosławiony owoc żywota Twojego” (Łk
1, 42). Co więcej, powtarzanie słów „Zdrowaś
Maryjo” jest jakby kanwą, na której rozwija się
kontemplacja tajemnic. Chrystus bowiem wskazywany w każdym pozdrowieniu anielskim jest tym
samym Chrystusem, którego kolejno wypowiadane tajemnice ukazują jako Syna Bożego i jako
Syna Dziewicy. (Paweł VI - Adhortacja Apostolska
„Marialis cultus”, 46). Celem rozważania tajemnic życia Chrystusa jest poznanie Jego miłości,
uwierzenie w nią i danie odpowiedzi przez szczerą
miłość do Niego. W modlitwie różańcowej Maryja
staje się przewodniczką, uczącą nas swojego spoj-

rzenia na Jezusa. Papież Jan Paweł II, rozmiłowany
w modlitwie różańcowej, w Liście Apostolskim
„Rosarium Virginis Mariae” napisał, że różaniec
to droga Maryi. Jest to droga przykładu Dziewicy
z Nazaretu, Niewiasty wiary, milczenia i słuchania. (RVM 24) Matka Najświętsza może uczyć nas
głębokiego spojrzenia na tajemnice Jezusa dzięki
temu, że była w nich obecna: tajemnice Chrystusa
są również, w jakimś sensie, tajemnicami Maryi,
nawet wówczas, gdy nie jest z nimi bezpośrednio
związana, przez sam fakt, że żyje Ona Nim i dla
Niego (RVM 24).
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Każdego wierzącego, który do Niej przychodzi, Matka Najświętsza kieruje ku Jezusowi naszemu Zbawicielowi, Odkupicielowi i Nauczycielowi. W Nim otrzymaliśmy pełnię Objawienia,
dlatego Maryja współdziałając z Duchem Świętym,
pomaga nam w jak najlepszym poznaniu swego
Syna i umiłowaniu Go. Pragnie, abyśmy nie tyle
poznali samą naukę Jezusa, ile „nauczyli się” Go,
o czym napisał Jan Paweł II: Chrystus jest Nauczycielem w całym tego słowa znaczeniu, jest obja`
wiającym i samym Objawieniem. Nie chodzi jedynie o nauczenie się tego, co głosił, ale o „nauczenie się Jego samego”. Jakaż nauczycielka byłaby
w tym bieglejsza niż Maryja? (RVM 14).
Oprócz kierowania naszej uwagi na Chrystusa, wartość rozważań różańcowych tkwi również w tym, że przypominają nam one podstawowe
treści Pisma Świętego. Skupiając nasze spojrzenie na Jezusie Chrystusie, rozważania różańcowe
przypominają nam zbawcze wydarzenia, które
zostały opisane w Ewangeliach. Różaniec nie
odwraca więc uwagi od Pisma Świętego, wręcz
przeciwnie - zachęca do ciągłego rozważania jego
treści. Dzięki rozważaniom różańcowym lepiej
wnikamy w tajemnicę Bożej miłości. Możemy
powiedzieć, że ta modlitwa jest w pewnym sensie
streszczeniem Ewangelii. Różaniec w powściągliwości swych elementów skupia w sobie głębię
całego przesłania ewangelicznego, którego jest
jakby streszczeniem („Marialis cultus”, 42). Chociaż tajemnice różańcowe nie ujmują wszystkich
treści zawartych w Ewangeliach, to jednak koncentrują naszą uwagę na głównych wydarzeniach
zbawczych: na Wcieleniu, na dziele Odkupienia
uwieńczonym zesłaniem Ducha Świętego. Wsłuchanie się w Chrystusa głoszącego królestwo Boże
i wzywającego do nawrócenia daje nam okazję do
przemyślenia wszystkich pouczeń Jezusa zawartych w Ewangelii.
Podejmijmy zatem również próbę „analizy” wzajemnej zależności i przenikania się odmawianych na różańcu
modlitw:
Modlitwa Ojcze nasz jest tą, której Jezus
nauczył apostołów (zob. Łk 11,1-4; Mt 6,9-13)
i stanowi wzór modlitwy chrześcijanina. Trzy
wezwania Modlitwy Pańskiej: „Imię Twoje”,
„Królestwo Twoje”, „Wola Twoja”, stanowią jej
rdzeń. Ponadto Jezus wskazuje w niej także na trzy
najważniejsze potrzeby człowieka: chleb powszedni, przebaczenie, wolność duchową.
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Modlitwa Chwała Ojcu jest aktem strzelistym
uwielbienia Boga w Trójcy Jedynego oraz rozwinięciem formuły trynitarnej, wypowiedzianej
przez Jezusa podczas rozesłania uczniów (zob. Mt
28,19).
Natomiast Wierzę w Boga jest formułą wiary.
To Skład Apostolski - nazwany tak, bo wiernie streszcza wiarę Apostołów i jest symbolem
chrzcielnym Kościoła rzymskiego. Także sam znak
krzyża z wypowiedzianymi słowami to trynitarna
formuła, stosowana najpierw podczas udzielania
chrztu (zob. Mt 28,19), a potem wypowiadana
przy rozpoczęciu każdej modlitwy. Znak krzyża
czyniony na początku różańca jest więc wpisaniem naszej modlitwy w długą tradycję modlitwy
Kościoła i jest wyznaniem wiary w Trójcę Świętą.
Uświadamiając sobie, że różaniec jest zaproszeniem, by razem z Maryją kontemplować oblicze Jej Syna, rozmiłujmy się w tej modlitwie.
Skupia się ona wokół Dobrej Nowiny o Jezusie,
stąd tak często uroczyście odmawiamy ją czcząc
Najświętszy Sakrament. Kiedy modlimy się na
różańcu, zawsze stajemy wobec bezkresu Bożej
prawdy i miłości, którego nigdy nie zgłębimy, ale
z którego możemy czerpać tyle, ile w sobie pomieścimy. Dlatego różaniec jest dla nas tak potężnym
i niezastąpionym źródłem mocy Bożej. Modlitwa
różańcowa przynosi ogromne korzyści zarówno
modlącemu się, jak i całej wspólnocie Kościoła,
obejmując także swoim oddziaływaniem wszystkich ludzi na ziemi. Pomaga wypełnić jedną z podstawowych misji Kościoła, którą jest rozbudzanie
wiary przez głoszenie słowa Bożego. Medytacje
różańcowe mogą być wykorzystane do ewangelizowania i katechizowania. Koncentrując uwagę
na Chrystusie i na głównych wydarzeniach z Jego
życia, opisanych w Ewangeliach, rozważanie
różańcowe umacnia wiarę modlącego się, a tym
samym przygotowuje go do ewangelizacji. Różaniec jest modlitwą biblijną, dlatego że rozważane
w nim tajemnice (z wyjątkiem dwóch ostatnich)
mają biblijną podstawę, ale także, dlatego, że
jego podstawowe modlitwy zostały zaczerpnięte
z Pisma Świętego.
Magdalena Orczyńska
Źródła: www.niedziela.pl; www.szkaplerz.pl, www.opoka.
pl, RVM - List Apostolski Rosarium Virginis Mariae Jana
Pawła II z 16.10.2002 r.
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Małżeństwo i rodzina jako filary cywilizacji miłości
Tematyka małżeństwa i rodziny, jaką podejmujemy w październiku z okazji 37. rocznicy
wyboru naszego rodaka na głowę Kościoła, znajdowała się w centrum zainteresowania Karola
Wojtyły od bardzo wczesnych lat jego życia konsekrowanego. Efektem tego było obszerne nauczanie i publikacje, a następnie dokumenty papieskie,
które świadczyły o rozwijającej się teologii małżeństwa i rodziny, głoszonej przez tego wielkiego
Polaka. Przez cały okres jego pontyfikatu temat
ten wydawał się być niezmiennie „na czasie”,
zarówno w kontekście krajowym, jak też ogólnoświatowym, choć nikt ówcześnie nie przypuszczał,
że czasy Karola Wojtyły/ Jana Pawła II
tak naprawdę jedynie
poprzedzały „prawdziwy” okres, w którym
problematyka
małżeństwa i rodziny
nabrała szczególnego
znaczenia, stając się
coraz bardziej aktualna.
Z pozoru, zainteresowanie ową tematyką ze
strony Karola Wojtyły, a następnie Jana Pawła II,
można tłumaczyć względami osobistymi, bądź
historyczno-społecznymi. Z jednej strony, rozbudzać je mógł dramat jego własnej rodziny, wczesna śmierć matki, choroba i śmierć brata, wreszcie odejście ojca. Z drugiej - istotny był fakt, że
należał on do pokolenia dojrzewającego u schyłku
okresu międzywojennego, kiedy to w Europie i na
świecie rozprzestrzeniały się ideologie głoszące
konieczność wywrócenia starego porządku, także
w dziedzinie obyczajowości. Znacząco nasiliło
się to po II wojnie światowej, gdy dawny ład społeczny, wiązany z minioną epoką miał się zmierzyć z nachalnym radykalizmem nowoczesnych
prądów. Dodatkowo, warto pamiętać, że w Polsce
i ogólnie w naszej części Europy, nowe władze
polityczne, które swoją siłę oparły na masowej
przemocy, otworzyły drzwi dla zjawisk podważających siłę tradycyjnych wartości. Dostępność
antykoncepcji, aborcji, łatwość uzyskania rozwodu dawały pozór poszerzania pewnych praw,
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jednak w rzeczywistości prowadziły do degradacji
podstawowych wartości, bez których życie człowieka i społeczeństwa nie jest ani bezpieczne, ani
szczęśliwe.
Dla, rozważającego genezę i skutki tych zjawisk, Karola Wojtyły musiało stawać się coraz
bardziej oczywiste, że najważniejsze procesy rozgrywające się w życiu państw i narodów przyjmują taką a nie inną postać w zależności od tego,
jakie stanowisko człowiek zajmuje wobec prawa
Bożego oraz jaka jest kondycja moralna ludzi.
Taka osobista perspektywa w spojrzeniu Papieża
na problemy otaczającej rzeczywistości jest często
sugerowana, ponieważ z jednej strony
Jan Paweł II był człowiekiem
głębokiej
wiary, a jednocześnie
sam często podkreślał, że ważne wydarzenia jego życia
mocno wpłynęły na
jego myślenie o człowieku i świecie.
Lektura trzech podstawowych tekstów
dotyczących małżeństwa i rodziny, jakie wyszły
spod pióra Karola Wojtyły/Jana Pawła II: książki
„Miłość i odpowiedzialność” (1960), adhortacji
apostolskiej „Familiaris Consortio” (1981) i „Listu
do Rodzin” napisanego w 1994 roku z okazji Roku
Rodziny, wskazuje na inny charakter jego zainteresowania tą tematyką. Poczynając od pierwszego aż
do ostatniego dzieła, widać bowiem bardzo jasno
filozoficzno-teologiczne podłoże, które wynikało
z naukowej umysłowości Papieża. Dodatkowo,
w tekstach tych dają się zauważyć bardzo subtelne
i precyzyjne obserwacje psychologiczne, w których z kolei widać delikatność jego osobowości
i chęć jak najlepszego zrozumienia tajników ludzkiej natury.
Małżeństwo jest więc dla Karola Wojtyły
związkiem dwojga, a właściwie trojga osób kobiety, mężczyzny i Boga, który udziela się
ludziom w miłości spajającej ich sakramentalny
związek. Wynika to z faktu, że miłość jest nie
tylko aktem wypływającym z wrażliwości jed5
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nostki, lecz darem pochodzącym „z góry”. Z tego
względu może się ona okazać silniejsza od ludzkiej słabości i stać się oparciem dla osób otwierających się na nią. Związek mężczyzny i kobiety
oparty na miłości nadprzyrodzonej ma podstawy
by trwać do końca ziemskiego życia, a nawet poza
rzeczywistość doczesną. W swojej pierwszej publikacji „Miłość i odpowiedzialność” biskup Wojtyła analizuje różne postacie miłości, od zwykłej
ludzkiej sympatii po miłość oblubieńczą. Miłość
małżeńska jest specyficzną i najbardziej wysublimowaną odmianą tego uczucia. Musi być jednak
ofiarna, prowadzić do jedności i wierności. Cechy
te są konieczne, by miłość stanowiła trwałą więź
dwojga osób.
Cechy wykraczające poza egoistyczną lub
hedonistyczną wizję relacji międzyludzkich
potwierdzają nadprzyrodzoność miłości. Prawdziwa miłość posiada więc cechy świętości - ona
uświęca związek dwojga i prowadzi ich do doskonałości. Aby móc kultywować taką miłość, osoby
w nią zaangażowane muszą ustawicznie trwać
w czystości i łasce Boga, który jest źródłem i siłą
miłości. Nadprzyrodzony charakter miłości oblubieńczej uwidacznia się wreszcie w tym, że znajduje ona spełnienie w służbie drugiej osobie, w jej
szczęściu. Taka miłość jest uczuciem bez granic,
bo jak Chrystus umiłował Kościół, tak małżonkowie winni kochać się i służyć sobie wzajemnie.
Miłość osób, mężczyzny
i kobiety, prowadzi w małżeństwie
do wzajemnego oddania się. Od
strony osoby indywidualnej jest
to wyraźne oddanie się drugiej
osobie, w relacji zaś między-osobowej - oddanie wzajemne. (…)
Jeśli zatem małżeństwo ma odpowiadać wymogom normy personalistycznej, musi się w nim realizować oddanie wzajemne, wzajemna
miłość oblubieńcza.
Te cechy miłości małżeńskiej uwypuklone
zostały w adhortacji apostolskiej „Familiaris Consortio”, która wzbogaca spojrzenie na miłość o perspektywę społeczną i traktuje miłość małżeńską
jako podstawę rodziny i życia rodzinnego. O ile
we wspomnianej wcześniej książce znajdujemy
6
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osobistą refleksję filozofa i teologa, o tyle w tym
dokumencie znajdujemy oficjalną wykładnię miłości małżeńskiej i rodzinnej w nauce Kościoła. Nie
odbiera to delikatności i świeżości spojrzeniu na
miłość, lecz nadaje jej postać nadprzyrodzonej
siły, która jest także ważnym filarem Kościoła jako
wspólnoty.
Od jakości życia rodzinnego, wartości, które
nim rządzą zależy kształt przyszłych pokoleń i przyszłego świata. „Familiaris Consortio”
zawiera też ocenę sytuacji rodziny we współczesnym świecie, gdzie różne trendy ideologiczne
próbują podważyć jej charakter i rolę. W perspektywie społecznej małżeństwo i rodzinę traktuje się
jako naturalny stan wspólnoty kobiety i mężczyzny zaplanowany w zamyśle Bożym, o czym mówi
zarówno Stary, jak i Nowy Testament. To poprzez
małżeństwo i rodzinę Bóg realizuje swój plan rozwoju świata i całego stworzenia.
Bóg, stwarzając mężczyznę
i kobietę na obraz swój i podobieństwo, wieńczy i doprowadza
do doskonałości dzieło swych
rąk - powołuje ich do szczególnego uczestnictwa w swej miłości,
a zarazem w swojej mocy Stwórcy
i Ojca poprzez ich wolną i odpowiedzialną współpracę w przekazywaniu życia ludzkiego: „Bóg
im błogosławił, mówiąc do nich:
«Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię
i uczynili ją sobie poddaną»”.
Niezwykle ważną częścią nauczania Papieża
o rodzinie była kwestia jej płodności, poprzez którą
człowiek najbardziej otwiera się na współpracę ze
Stwórcą. Odrzucając płodność, ludzie obdarzeni
miłością zamieniają ją w egoistyczne doznanie,
które może doprowadzić do zamiany miłości zdolnej do dawania i dzielenia się, w hedonizm poprzestający jedynie na czerpaniu przyjemności wynikających ze związku partnerów.
W podobnym duchu o małżeństwie i rodzinie
wypowiada się, zredagowany na polecenie kolejnych posoborowych papieży „Katechizm Kościoła
Katolickiego”, który te przejawy działania miłości
Bożej w świecie traktuje jako łaskę Bożą objawioną w świecie.
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Ostatni dokument, „List do rodzin” to jakby
osobisty apel papieża - głowy Kościoła powszechnego, do małżonków i rodzin, by trwali i umacniali osobistą więź miłości między sobą oraz
z Bogiem. Siła płodnej miłości międzyludzkiej ma
być odpowiedzią chrześcijaństwa na zagrożenia
dzisiejszego świata nie doceniającego jego piękna
i dobra. List odnosi się do wszystkich piętrzących się zagrożeń, które czyhają na człowieka i na
miłość, najważniejszą siłę leżącą u podstaw ludzkiego działania. Przeciwności uderzające w czystą
miłość oblubieńczą Papież definiuje jako „cywilizację śmierci”. W tym ujęciu małżeństwo i rodzina
są nadzieją i siłą Kościoła, dzięki której możliwe
będzie pokonanie wszystkich zagrożeń. Kościół
reprezentuje tu zdrowy rozsądek ludzkości. Papież
kładzie nacisk na to, by trwała więź rodzinna,
oparta na miłości i wzajemnym poszanowaniu oraz
trosce o dobro słabszych, dzieci i osób starszych,
była szańcem, polem zwycięskiej bitwy o zdrową
moralność i ocalenie ludzkości przed zgubą wszelakich wynaturzeń.
W całym dokumencie zauważalne jest zatroskanie, by czas dzisiejszy nie przyniósł rozkładu
małżeństwa i rodziny opartych na miłości - Bożego
daru, który najbardziej uwzniośla i przybliża człowieka do Boga.

Równocześnie jest ona
[rodzina – W.T.] jednak łatwa
do zranienia i może szczególnie
łatwo doznawać zagrożeń, które
osłabiają czy wręcz niszczą jej
spójność i trwałość. Rodzina
w wyniku tych zagrożeń, nie tylko
przestaje świadczyć na rzecz
cywilizacji miłości, ale może się
stawać jej zaprzeczeniem, przeciwświadectwem.
Można mieć wrażenie, że z biegiem czasu owa
troska Jana Pawła II coraz bardziej się pogłębiała
i robił on bardzo wiele, by utrwalić w ludziach
świadomość znaczenia prawdziwej miłości, małżeństwa oraz rodziny. Papież Polak bacznie przyglądał się bieżącym trendom na świecie i chociaż
często nie napawają one optymizmem, on nie tracił
nadziei, że piękny dar miłości, jaki jest fundamentem małżeństwa i rodziny zawsze znajdzie liczne
serca gotowe przyjąć go z szacunkiem, ofiarnością
i z pomocą łaski Bożej przekazywać kolejnym
pokoleniom.
Witold Tyborowski

Dziecko Boże na drodze dziecięctwa duchowego
Stać się dzieckiem wobec Boga to warunek wejścia do Królestwa (por. Mt 18, 3-4). W tym celu trzeba się uniżyć (por. Mt
23, 12), co więcej - trzeba „się powtórnie narodzić” (por. J
3, 7), narodzić się „z Boga” (por. J 1,13), by „się stać dzieckiem Bożym” (por. J 1, 12). Misterium Bożego Narodzenia
wypełnia się w nas, gdy Chrystus „kształtuje się” w nas (por.
Ga 4, 19). Boże Narodzenie to misterium tej „przedziwnej
wymiany” (por. KKK 526).
Jezus z upodobaniem pokazuje mi jedyną drogę, która prowadzi do Boskiego ogniska, a tą drogą jest ufność małego
dziecka, co bez obawy zasypia w ramionach Ojca… (Mała
Tereska - św. Teresa z Lisieux).

Podejmujemy temat rozeznania, czym jest
przeżywanie wiary na drodze dziecięctwa duchowego. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację rozważań dotyczących duchowej wrażliwości na Boże
natchnienia i działanie Boga w życiu człowieka,
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gdyż istotą drogi dziecięctwa jest posłuszeństwo
natchnieniom Bożym. Nasze rozważania rozpocznijmy od refleksji, jaką drogą ja - jako dziecko
Boże przyjęte przez chrzest do wspólnoty Kościoła
- kroczę ku zbawieniu? Czy nauczanie Kościoła
jest dla mnie rzeczywistym drogowskazem (por.
cytowany powyżej ust.526 KKK) na drodze do
Królestwa Bożego?
W „Traktacie o dziecięctwie duchowym” o.
Anzelma Gądka czytamy: Kiedy mowa o dziecięctwie, to na pierwszy plan wysuwa się nie dziecięctwo tylko, ale Boskie Ojcostwo. <Ojcze nasz, który
jesteś w niebie, święć się Imię Twoje, bądź wola
Twoja>. Od Ojca w niebiosach pochodzi i rodzi się
dziecko na ziemi. Dzieli się Ojciec niebieski z tym
dzieckiem swoją naturą przez łaskę uświęcającą,
która jest uczestnictwem Jego natury, rozwija się
7
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życie łaski przez cnoty wiary, nadziei i miłości,
doskonali je przez Ducha Świętego. Duszą dziecięctwa, która wszystko napełnia, jest miłość, na
wzór i uczestnictwo tej miłości, którą jest i żyje
Ojciec. „Deus caritas est”, Bóg jest Miłością.
Odwołując się również do wypowiedzi współczesnego pisarza M. Quoista zawartej w książce
„Modlitwa i czyn”, ewangeliczne zasady miłości
i ufności wobec Boga Ojca stają się fundamentalne i realne, gdy tylko zapragniemy wieść nasze
życie jako dzieci Boże: W oczach Boga głęboka
wartość człowieka mierzy się nie słabością pokus,
niewielką liczbą upadków, nawet nie brakiem
grzechów w materii ciężkiej, ale przede wszystkim
pełną ufnością we wszechmoc Zbawiciela, miłością i wolą próbowania zawsze na nowo [...] Nie
myśl, że zdobędziesz spokój, gdy jesteś coraz pewniejszy siebie, swojego uczciwego życia, wygodnej
cnoty. Ten spokój byłby najgorszym złudzeniem,
wtedy bowiem Pan nie byłby ci potrzebny i byłbyś
sam, straszliwie sam i bez Niego łatwo byłoby cię
zranić.
Podstawowe założenia drogi dziecięctwa
duchowego opierają się na miłości Boga Ojca do
nas - swoich dzieci i uznaniu, że każdy człowiek
jest Jego ukochanym dzieckiem.
Fakt osobistego uznania, że jestem dzieckiem Boga i że Bóg jest moim ukochanym Ojcem
(przyjmując ten dar od Stwórcy), stanowi niejako punkt wyjścia do świadomego (w wolności
pozostawionej przez Stwórcę) traktowania życia
jako drogi dziecięctwa duchowego. Dziecięctwo Boże jest darem Boga, nie wolą człowieka!!!
Każdy, kto osiąga pewną duchową dojrzałość
dostrzega prawdę, że sam Duch Boży przychodzi, aby wspomóc ludzką niewystarczalność, gdy
tylko zaprosimy Go do naszego życia. Jest to dar,
a więc otrzymaliśmy go za darmo, dzięki łasce
obecnej w chrzcie świętym. Zobowiązuje on człowieka, aby żył jako dziecko Boże we wspólnocie
braci i sióstr. Życie nasze powstaje i rozwija się
za sprawą Ducha Świętego oraz za przyczyną
Maryi, Matki Jezusa. Pan Bóg pragnie, abyśmy
wraz z upływem lat nie zatracili swej dziecięcej
zależności od Niego. Dziecięctwo Boże zrównuje
wszystkich ludzi ze sobą niezależnie od dzielących ich różnic rasy, płci, klasy społecznej, posiadanych dóbr materialnych, wykształcenia. Święty
Paweł pisze, iż nie ma już Żyda ani poganina, nie
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ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma
już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie (Ga 3,28).
Ta godność dziecka Bożego każe zaopiekować się
każdym człowiekiem, zwłaszcza tym najbardziej
opuszczonym.
W dalszym rozważaniu przechodzimy do
postawy dziecka Bożego i „małej drogi dziecięctwa”, przeżywanej przez świętą Teresę z Lisieux.
„Mała droga”, którą opisała w „Dziejach duszy”
opiera się na dwóch filarach - ufności i miłości.
Ufność Bogu jest nie tylko wiarą w miłość Boga
do nas i zawierzeniem Mu swojego życia, ale jest
ona przede wszystkim przyjmowaniem woli Bożej:
Zrozumiałam, że doskonałość ma wiele stopni i że
każdy decyduje w sposób wolny, na ile odpowie na
zaproszenie naszego Pana. Może dla Niego uczy-

nić mało lub dużo, mówiąc krótko: może przebierać pośród wyrzeczeń, których On od nas wymaga.
Wówczas podobnie jak w dzieciństwie, wykrzyknęłam: „Boże mój, wybieram wszystko”. Postawa
ufności u „małej Tereski” związana była również
z akceptacją własnej słabości. Zgoda na własną
słabość jest owocem stanięcia w prawdzie o sobie.
Im bliżej Boga jesteśmy, tym bardziej odkrywamy
naszą grzeszność i nędzę, prawdę o tym, że nic
bez Boga nie potrafimy uczynić. Człowiek w swej
wolności może skupić się na swoich słabościach
i z powodu nich rozpaczać, ale takie podejście nie
przyczynia się do wzrostu duchowego. Doświadczenie upadku jest sposobnością, by okazać Bogu
swą ufność, by rzucić się w Jego ramiona: Jezus
z upodobaniem pokazuje mi jedyną drogę, która
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prowadzi do Boskiego ogniska, a tą drogą jest
ufność małego dziecka, co bez obawy zasypia
w ramionach Ojca…- opisana postawa małej Tereski jest niczym innym jak praktyką duchowego
ubóstwa. Uczy ona wdzięczności Bogu i uznania
zależności od Niego. Skoro nic nie potrafię uczynić
o własnych siłach, dostrzegam w swym życiu moc
Bożą, której doświadczam, Jego łaskę i dobroć.
Stwórca strzeże mnie, czuwa nad moim życiem
i hojnie obsypuje swymi darami. Świadomość własnej słabości uczy także wzywania pomocy Boga,
polegania na Nim, uczy pokory. Pan Bóg pragnie,
abyśmy zdali się na Niego i cenili otrzymywane
łaski, o czym pisała św. Teresa.
Miłość wg
św. Tereski, jako drugi filar postawy dziecięctwa
duchowego jest drogą najlepszą, wiodącą do Boga
w sposób pewny. W centrum życia małej Tereski
stał Jezus Chrystus. Wszystko czyniła dla Jezusa,
aby sprawić Mu radość i aby Go pocieszyć. Nie
pomijała żadnej okazji do pełnienia dobrych
uczynków i aktów miłości. Rozumiała, czym jest
pragnienie Serca Bożego, które nie potrzebuje
naszych dzieł, lecz jedynie łaknie miłości swych
dzieci. Bóg, będąc wszechmogącym, nie wahał się
żebrać u Samarytanki o trochę wody. Lecz mówiąc:
daj mi pić, Stworzyciel domagał się właśnie miłości. Był spragniony miłości… Życie św. Teresy
z Lisieux było właśnie odpowiadaniem miłością
na miłość Boga. Droga pozostawania w głębokiej
relacji z Jezusem jako centrum naszego życia prowadzi człowieka do świętości. Droga dziecięctwa
kryje w sobie wiele tajemnic, a pójście nią niesie
ze sobą wiele zasług. Dzieci w Fatimie, pomimo
tak młodego wieku, zyskały posłuch u innych. Nie
wiek świadczy bowiem o dojrzałości w wierze.

że rodzice je kochają i używając wszystkich swych
umiejętności, dają mu poczucie bezpieczeństwa.
Te cechy przeniesione na płaszczyznę nadprzyrodzoną, pod wpływem łaski i aktywnej odpowiedzi człowieka na nią, kształtują postawę duchowego dziecięctwa i ostatecznie sprowadzają się
do pokory, ubóstwa duchowego, ufności oraz - co
najważniejsze - do miłości.
Miłość i ufność
Mamy kochać i chcieć tego, co chce Ojciec.
Nie zrażać się niepowodzeniami, tylko wciąż na
nowo chcieć spełniać wolę Bożą. We wszystkim
ufnie powierzać się Bogu Ojcu. Jezus wskazuje
nam dziecięcą prostotę w modlitwie „Ojcze nasz”.
W Nowym Testamencie pojmowanie Boga jako
naszego Ojca zostało szczególnie podkreślone.
Zachęta Jezusa do zaufania Ojcu wskazuje nam,
jak bardzo uzasadniona jest dziecięca prostota,
kiedy chodzi o przebaczenie grzechów. Do grzesznego paralityka Jezus powiedział: Ufaj synu,
odpuszczają ci się grzechy twoje (Mt 9,2).

Pojęcie „dziecko Boże” posiada wymiar teologiczny (por. Pismo Święte i nauczanie Kościoła),
stanowiąc fundament dla pogłębiania relacji
z Bogiem. „Dziecięctwo duchowe” natomiast
posiada wymiar mistyczny, polegający na przeżywaniu tej relacji.

Pokora
Stać się małym, w rozumieniu dziecięctwa
duchowego, znaczy stać się pokornym. Samo
poznanie własnej słabości i niewystarczalności nie
jest jeszcze pokorą. Pokora oznacza życie w prawdzie wobec Boga, wobec bliźnich i wobec samego
siebie.
Ubóstwo
To konsekwencja pokory. Jest to uznanie, że
wszystko, czym jestem i co posiadam, mam od
Boga. Stanowi to swoisty, nadprzyrodzony paradoks, gdyż ubóstwo jest bogactwem: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy
Królestwo Boże (Mt 5, 3). Pokora i ubóstwo ducha

Czym jest droga dziecięctwa duchowego?
Dlaczego mamy być jak dzieci? Cechami charakterystycznymi dziecka w jego naturalnych przejawach są: fizyczna kruchość, słabość i prostota.
Z tymi cechami łączą się ufność i całkowita zależność od rodziców. Dziecko najlepiej rozumie Boga
dzięki swej prostocie i czystości. Ono wie i czuje,
Październik 2015
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rodzą się z wiary w Boga uznawanego za Najwyższe Dobro i Miłość, od którego pochodzi wszelkie
dobro w niebie i na ziemi.
Święty proboszcz z Ars, Jan Vianney trafnie
zauważył mówiąc, iż licha to pokora. która zbyt
łatwo traci odwagę. Wzrastanie w życiu duchowym jest w pewnym sensie uniżaniem się. Ewangeliczna prawda o duchowym dziecięctwie, która
mówi: Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się
jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego
(Mt 18, 3), posiada również w życiu i nauczaniu
wielu świętych potwierdzenie niezawodności tej
postawy jako „uniwersalnej” drogi do świętości.
Świadczy o tym m.in. przykład św. Katarzyny ze
Sienny (ogłoszonej wraz ze św. Teresą z Avila,
doktorem Kościoła powszechnego), św. Bernarda
z Clairvaux i św. Augustyna.

wienie. Pomocą w zdobywaniu zasług na drodze
do świętości może nam właśnie służyć uwaga, jaką
poświęcimy ludziom w podeszłym wieku, ofiarując im swój czas i troskę. Tym samym ludzie starsi,
gdy tracą siły potrzebne do aktywności zawodowej
i zwyczajnych codziennych czynności, ustępują
miejsca młodszym, by oni nabierali życiowego
doświadczenia i podejmowali refleksję na temat
ostatecznego celu życia. Gdy człowieka opuszczają siły witalne, może się on skoncentrować na
życiu duchowym i modlitwie w intencji wspólnoty
Kościoła. Uświadomienie sobie własnej bezsilności, przychodzącej z wiekiem, wnosi w życie
człowieka aspekt pokory i uznanie Boga jako Pana
życia. Można więc mieć pewność, że Bóg powołuje człowieka do wieczności w takim momencie
życia, który jest szczytem jego osobistego rozwoju
Musimy jednak mieć świadomość, że wzrost duchowego i tym samym najlepszym czasem spoduchowy nie składa się z samych „udanych dzia- tkania ze Stwórcą.
łań”, ale miewa swoje wzloty i upadki. Świętość, Dziecięctwo duchowe to droga pokory, prostoty,
podobnie jak szczęście, nie jest sprawą inten- szczerości wobec Boga, bliźniego i samego siesywnego przeżywania, ale równowagi, rytmu bie, w codziennym oddaniu się miłości ofiarnej.
i harmonii.
Wymaga wiary, ufności, całkowitego zaparcia
Na koniec refleksja: dlaczego Pan Bóg ułożył
ludzki żywot tak, że im człowiek starszy, tym bardziej wraca do sposobu życia i myślenia dziecka,
do całkowitego uzależnienia się od innych? Pan
Bóg w swojej mądrości, „uzależniając” starszych
ludzi od pomocy bliskich, daje nam sposobność
pełnienia uczynków miłosierdzia względem bliźniego. W codziennym zabieganiu często zapominamy, że celem naszego ziemskiego życia jest zba-

się siebie, a nade wszystko - posłuszeństwa Ojcu
na wzór postępowania Dzieciątka Jezus.

Magdalena Orczyńska
Źródła:
www.zaufaj.com; Duchowe dziecięctwo drogą chrześcijańskiej doskonałości, o Anzelm Gądek OCD, wyd. Karmelici
Bosi, Kraków 2005; www.rsmu.pl; Modlitwa i czyn, M.
Quoist, Warszawa 1987.

Święta Teresa od Jezusa – Teresa Wielka
15 października przypada wspomnienie liturgiczne św. Teresy z Ávila. Jednak rok 2015 jest
rokiem szczególnym, bowiem obchodzimy 500lecie narodzin tej wielkiej świętej. Od października
2014 roku przeżywamy w Kościele Jubileuszowy
Rok Terezjański.
Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada urodziła się 28 marca 1515 r. w Gotarrendura w prowincji Ávila w Hiszpanii. Pochodziła ze szlacheckiej i zamożnej rodziny. Miała dwie siostry
i dziewięciu braci. Jako dziecko była zafascynowana żywotami świętych, ich czytanie tak rozbudziło jej wyobraźnię, że postanowiła uciec do
Afryki, aby tam z rąk Maurów ponieść śmierć
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męczeńską. Miała wtedy zaledwie 7 lat, a zdołała
namówić do tej wyprawy także młodszego od siebie brata, Rodriga. Na szczęście wuj odkrył ich
plany i w porę zawrócił oboje do domu. Kiedy owe
plany się nie powiodły, Teresa obrała sobie kącik
w ogrodzie na pustelnię, by naśladować dawnych
pokutników i pustelników. Mając kilkanaście lat
przeżyła śmierć matki. Pisała o tym w swej biografii: Gdy mi umarła matka... rozumiejąc wielkość
straty, udałam się w swoim utrapieniu przed obraz
Matki Bożej i rzewnie płacząc, błagałam Ją, aby
mi była matką. Prośba ta, choć z dziecinną prostotą uczyniona, nie była - zdaje mi się - daremną,
bo ile razy w potrzebie polecałam się tej wszechwładnej Pani, zawsze w sposób widoczny doznawałam jej pomocy.
W 20. roku życia Teresa wstąpiła do karmelitańskiego Klasztoru Wcielenia w Ávila. Ku
swojemu niezadowoleniu zastała tam wielkie rozluźnienie. Siostry prowadziły życie na wzór wielkich pań, przyjmowały liczne wizyty, a ich rozmowy były dalekie od ducha Ewangelii. Już wtedy
powstała w Teresie myśl o konieczności reformy
zakonu, bowiem nie mogła się pogodzić z panującą tam atmosferą duchowego lenistwa.
Złożyła śluby zakonne w 1537 r., ale nawrót
poważnej choroby zmusił ją do chwilowego opuszczenia klasztoru. Powróciła po roku. Wkrótce niemoc dosięgła ją po raz trzeci, tak że Teresa była
już bliska śmierci. Jak wyznaje w swoich pismach,
została wtedy cudownie uzdrowiona, co jak pisze,
zawdzięcza św. Józefowi. Odtąd będzie wyróżniać się nabożeństwem do tego właśnie świętego.
Choroba spowodowała wzrost duchowy Teresy.
Podczas długich godzin samotności i cierpienia
rozwijało się jej życie mistyczne i zjednoczenie
z Bogiem. Wpatrzona w obraz Chrystusa ubiczowanego, Teresa doznała przemiany wewnętrznej. Stwierdziła, że dotychczasowe lata spędzone
w karmelu nie były życiem w pełni zakonnym.
Zrozumiała także, że wolą Bożą jest nie tylko jej
własne uświęcenie, ale także uświęcenie jej współsióstr. W owym czasie Teresa przeżywała szczyt
przeżyć mistycznych, które przedstawiła w swoich
pismach, m. in. miała wizję piekła, która wstrząsnęła nią do głębi, napełniła bojaźnią Bożą oraz
zatroskaniem o zbawienie grzeszników.
Zachętą do nadania zewnętrznego, praktycznego wyrazu jej wewnętrznym przeżyciom była
inspiracja jej przewodnika duchowego - franPaździernik 2015

ciszkanina św. Piotra z Alkantary, który właśnie
dokonywał reformy w zakonie franciszkańskim.
Oprócz niego Bóg postawił na drodze św. Teresy
także innych wyjątkowych kierowników duchowych, np. św. Franciszka Borgiasza.
Teresa zabrała się najpierw do reformy domu
karmelitanek w Ávila. Kiedy jednak natrafiła na
silny opór mniszek, za radą prowincjała karmelitów i swojego spowiednika postanowiła założyć
nowy dom, gdzie można by było przywrócić pierwotną obserwancję zakonną (z łac. „observantia”
- ścisłe przestrzeganie reguł zakonnych). Na wiadomość o tym zawrzało w jej klasztorze. Wymuszono na prowincjale, by odwołał wspomniane
zezwolenie. Teresę przeniesiono karnie do Toledo.
Reformatorka nie zamierzała jednak ustąpić.
Dzięki pomocy św. Piotra z Alkantary otrzymała
od papieża Piusa IV „breve” (urzędowe pismo
papieskie), zezwalające na założenie domu pierwotnej obserwy. W roku 1562 zakupiła skromną
posiadłość w Ávila, dokąd przeniosła się z czterema ochotniczkami. Skrajne ubóstwo cechujące
nowo otwarty, zreformowany klasztor pod wezwaniem św. Józefa, składający się tylko z małego
domu i kaplicy, początkowo wywołał skandal
wśród mieszkańców i władz Ávila. W roku 1567
odwiedził to miejsce przełożony generalny karmelitów, Jan Chrzciciel de Rossi, który dał Teresie ustne zatwierdzenie klasztoru oraz zachętę do
nieustawania w wysiłkach. Ponieważ przybywało
coraz więcej kandydatek, Teresa założyła nowy
klasztor w Medina del Campo (1567 r.). Tam spotkała neoprezbitera-karmelitę, 25-letniego św.
Jana od Krzyża, który również bolał nad upadkiem
obserwancji w swoim zakonie. We współpracy
z nim przeprowadzała reformę zakonu w duchu
przestrzegania pierwotnej reguły, a Bóg błogosławił reformie, gdyż mimo bardzo surowej reguły
zgłaszało się coraz więcej kandydatów i kandydatek. Z polecenia wizytatora apostolskiego Teresa
została mianowana przełożoną sióstr karmelitanek
w Ávila, w domu zakonnym, w którym odbyła
nowicjat i złożyła śluby. Zakonnice przyjęły ją niechętnie i z lękiem. Jednak swoją dobrocią, delikatnością i gorliwością Teresa doprowadziła do tego,
że i ten klasztor przyjął reformę. Pomógł jej w tym
św. Jan od Krzyża, który został mianowany spowiednikiem w tym klasztorze.
Nie wszystkie jednak klasztory były przychylne reformie. Stosownie do treści uchwał
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przyjętych na zgromadzeniu Kapituły Generalnej
w Piacenza, przełożeni karmelitów zakazali dalszego zakładania klasztorów według zreformowanych reguł. Na Teresę nałożono nawet areszt
domowy - zakaz opuszczania klasztoru w Ávila.
Pilnie badano jej pisma i choć nie znaleziono
niczego podejrzanego, utrzymano nakaz aresztu
domowego. Jej współpracowników i podwładnych poddano ciężkim prześladowaniom. Święty
Jan od Krzyża został uwięziony, był głodzony
i torturowany.
Teresa jednak nie załamała się, wszystko znosiła z heroicznym poddaniem się woli Bożej. Nieustannie pisała listy do władz duchownych i świeckich wszystkich instancji, przekonując, prostując
oskarżenia. Dzieło reformy zostało ostatecznie
uratowane. W 1579 r. procesy prowadzone przez
inkwizycję zostały unieważnione, co pozwoliło
kontynuować reformę. Liczba wszystkich, osobiście założonych przez Teresę domów doszła do
18. Św. Jan od Krzyża zreformował 22 klasztory
męskie. Papież Grzegorz XIII w roku 1580 zatwierdził młodszą gałąź zakonu karmelitów - nowe prowincje: karmelitów i karmelitanek bosych. Święta
Teresa zmarła 4 października 1582 r. w wieku 67
lat w klasztorze karmelitańskim w Alba de Tormes
koło Salamanki. Tam, w kościele Zwiastowania
NMP, znajduje się jej grób. Została beatyfikowana
w roku 1614 przez Pawła V, a kanonizowana 40
lat po swojej śmierci - w roku 1622 przez papieża
Grzegorza XV.
Św. Teresa Wielka ma nie tylko wielkie
zasługi jako reformatorka karmelu, ale też jako
autorka wielu dzieł. Kiedy w 1970 r. papież Paweł
VI ogłosił ją doktorem Kościoła, nadał jej tytuł
„doktora mistycznego”, bowiem św. Teresa uważana jest za jedną z najwybitniejszych mistyczek.
Jej dzieła doczekały się przekładów na niemal
wszystkie języki świata, wpłynęły na wielu myślicieli - m. in. H. Bergsona, E. Stein. Do najważniejszych dzieł św. Teresy należą:
„Księga życia”, duchowa autobiografia napisana przed rokiem 1567;
„Twierdza wewnętrzna”, napisana w roku
1577, gdzie porównuje rozwój duszy oddanej
kontemplacji do zamku z kolejnymi wewnętrznymi komnatami, których przebycie prowadzi do
zjednoczenia z Chrystusem. Książka uważana jest
za duchowy testament św. Teresy i skarb mistyki
katolickiej;
12
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„Droga doskonałości”, poradnik ascetyczno duchowy napisany w latach 1566-1582;
„Księga fundacji”, napisana w latach 15731582, przedstawia fundacje nowych klasztorów
karmelitańskich wg pierwotnej reguły i towarzyszące im kontrowersje.
Wspomnieć należy również poezję i korespondencję składającą się z setek zachowanych
listów.
Święta Teresa od Jezusa zajmuje wyjątkowe
miejsce wśród pisarzy teologii mistycznej. We
wszystkich swych dziełach dotyczących mistyki
opisuje swe osobiste przeżycia, a głębokie zrozumienie tych przeżyć i dar analitycznego myślenia
uzdolniły ją do jasnego wyrażenia swych doświadczeń. Definicja kontemplacji, którą stworzyła
została użyta w „Katechizmie Kościoła Katolickiego”: Co to jest kontemplacja? Św. Teresa odpowiada: „Kontemplacja myślna nie jest, według
mnie, niczym innym jak głębokim związkiem przyjaźni, w którym rozmawiamy sam na sam z Bogiem,
w przekonaniu, że On nas kocha” (KKK, 2709).
Św. Teresa z Ávila jest patronką Hiszpanii,
miast Ávila i Alba de Tormes; karmelitów bosych,
karmelitów trzewiczkowych, chorych (zwłaszcza
uskarżających się na bóle głowy i serca), dusz
w czyśćcu cierpiących. W ikonografii przedstawiana jest w habicie karmelitanki, a jej atrybutami są: anioł przeszywający jej serce strzałą,
gołąb, krzyż, pióro i księga, napis: „Misericordias
Domini in aeternum cantabo”, strzała.
Święty Jan Paweł II w przemówieniu do pielgrzymów z Ávila w 1981 r. powiedział: Trzeba,
by bogate dziedzictwo pozostawione przez Teresę
od Jezusa zostało dogłębnie przemyślane i by skutecznie wpłynęło na odnowienie życia wewnętrznego narodu, a przez to na odrodzenie całego
życia kościelnego w jego różnorakich przejawach. Gigantyczna postać Wielkiej Teresy, nie
tylko w skali lokalnej czy narodowej, ale w skali
powszechnej, powinna być silną zachętą w tym
kierunku. Z całą pewnością warto, by i dla nas taką
zachętę stanowiła, zachęcamy zatem czytelników
„Naszego Patrona” do poznawania tego dziedzictwa i wykorzystania sposobności, jaką nam stwarza ku temu Jubileuszowy Rok Terezjański.
Odnowicielka karmelu i Kościoła, mistrzyni
życia duchowego, wreszcie doktor Kościoła pozostaje dla nas ciągle aktualnym wezwaniem do
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cierpliwego budowania życia Bożego na naturze, którą sam Stwórca nas obdarzył. Gdy w roku
1970 papież Paweł VI ogłosił ją - wraz ze świętą
Katarzyną ze Sieny - doktorem Kościoła, były one
pierwszymi kobietami, które otrzymały to wyróżnienie. Do swej śmierci w 67. roku życia Teresa
nie utraciła nic ze swego temperamentu, w swej
osobowości potrafiła doskonale scalić kobiecy
sposób doświadczania i przeżywania świata z głębokim życiem wewnętrznym. Może być dla nas
przykładem zintegrowanej osobowości na drodze
do dojrzałego człowieczeństwa i świętości.

W jej brewiarzu odnaleziono zakładkę zapisaną słowami: Niech nic cię nie smuci, niech nic
cię nie przeraża, wszystko mija, lecz Bóg jest
niezmienny. Cierpliwością osiągniesz wszystko;
Temu, kto posiadł Boga, niczego nie braknie. Bóg
sam wystarczy. „Solo Dios basta”! A za motto jej
życia i działalności można uznać jej krótkie, ale
jakże treściwe zdanie: Tylko miłość nadaje wszystkiemu wartość.
Karolina Appelt

Podróż do przeszłości
czyli z księdzem Remigiuszem Pieprzykiem rozmowy o życiu
W imieniu redakcji „Naszego Patrona” dzięCo do urodzin, to ja tej „osiemdziesiątki” psykuję Księdzu kanonikowi za to, że zgodził się na chicznie nie czuję. Gdybym miał „lepsze” oczy,
udzielenie wywiadu.
kontnowałbym swoje zamiary i pragnienia z dawZgadzam się z grzeczności, a nie z chęci zwie- nych lat.
rzania się, bo nie mam osobowości ekstrawerCzy któraś rocznica urodzin została Księdzu
tywnej. Poza tym mój życiorys nie jest specjalnie
szczególnie
w pamięci?
bogaty.
Na trzydziestolecie urodzin otrzymałem list od
Głównym powodem, dla którego poprosili- mojej matki, w którym pisze, że trzydzieści lat
śmy Księdza o rozmowę jest osiemdziesięciole- temu w naszym domu pojawiła się radość - bo
cie urodzin. Zaraz potem obchodzi też Ksiądz ja się urodziłem. Jest to najpiękniejszy list, jaki
imieniny. Czy wie Ksiądz, „skąd” dostał takie otrzymałem i do dziś go przechowuję. A zatem
imię?
najbliższe osoby cieszyły się z mojej wśród nich
Urodziłem się 29 września, w uroczystość obecności. Następujące zaś lata były dowodem
św. Michała Archanioła. Ten dobry Duch, pełen zatroskania o mnie. Zatroskanie było tym większe,
pokory wobec Boga, jest moim opiekunem że rok przed moimi narodzinami nagle zmarł mój
w walce ze złym duchem. Dzień urodzin każdego brat w wieku 16 lat. Odznaczał się dobrocią serca
roku staram się przeżywać w jakimś zamyśleniu i zdolnościami organizacyjnymi. Był wybitnym
i na modlitwie. Na chrzcie św. jako pierwsze imię harcerzem.
otrzymałem Remigiusz. Mam zatem dwa imiona:
Czy lubi Ksiądz wspominać młodzieńcze
Remigiusz Michał. 1 października, dzień imienin,
jest o wiele głośniejszy i wypełniony życzeniami. lata?
Mówi się, że na starość człowiek przypomina
Mój święty patron, św. Remigiusz, był biskusobie
młode lata. Ja długi czas nie wspominapem w Reims, zmarł w roku 535, ochrzcił króla
Franków. Wtedy wypowiedział znamienne słowa łem. Teraz często wracam do czasów dzieciństwa.
skierowane do władcy: niszcz, co dotychczas czci- Ostatnio wiele mówiło się o 75. rocznicy wybuchu
łeś; czcij, co niszczyłeś (zachęta do szerzenia wiary II wojny światowej. I mnie nie były obce te tematy.
Wracając pamięcią do 1 września 1939 roku,
chrześcijańskiej).
oczami
wyobraźni widzę następującą scenę:
Imię Remigiusz nie należy do popularnych
imion w naszym społeczeństwie. Moi rodzice jestem w klasztorze (w moim rodzinnym Kobynadali mi je, abym miał wzór człowieka całkowi- linie oprócz kościoła parafialnego mamy kościół
klasztorny). Tam mieszkał brat mojego przyszłego
cie oddanego Bogu.
Październik 2015
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szwagra - ojciec Bronisław Dambek, który obchodził imieniny. Mama wysłała mnie, żebym temu
ojcu w imieniu naszej rodziny wręczył kwiaty
i podał upominek. A więc jestem w klasztorze,
ale na tym miejscu modlitwy słyszę nawoływania, głośne rozmowy. Wiele osób chodzi z niepokojem, bo wybuchła wojna. Ojca Bronisława nie
zastałem. Był na froncie, ponieważ pełnił funkcję
kapelana Wojska Polskiego. Wspaniały i bohaterski duszpasterz żołnierzy. Był z nimi, gdy świstały
dookoła śmiercionośne kule. Miałem wówczas 5
lat, nie rozumiałem, czym jest wojna. Czułem, że
to coś strasznego. Ludzie bardzo boją się wojny.
W lutym 1945 roku, w słoneczny mroźny dzień
osobiście przeżyłem śmiercionośny charakter
wojny. Na cmentarzu grzebalnym w Kobylinie
składano do ziemi ciała poległych. Nie wszyscy
byli kompletnie ubrani, sterczały zmarznięte kończyny. Bladość ciał przerażała. Dzieci nie powinny
być dopuszczane do takich obrazów.
Pamiętam, że podczas okupacji „dostałem” od
niemieckich chłopców. Pewnego jesiennego dnia
z kolegą bawiłem się za miastem. Mama kopała
ziemniaki. Przyszła wtedy grupka niemieckich
chłopców, którzy napadli na nas. Kolega zdążył
uciec. Mnie chwycili za ręce i nogi, i tak upadłem
na ziemię.
Wspominam chętnie młodzieńcze lata, w których przeżyłem upadek totalitaryzmu hitlerowskiego, szczególnie zimą i wiosną 1945
roku. W tym czasie przez Kobylin przebiegał
szlak ucieczki Niemców. Za nimi szli żołnierze
sowieccy, z nimi wojsko polskie. Butni niegdyś
Niemcy w popłochu uciekali. U Polaków szukali
możliwości ogrzania się i posiłku. Żołnierze niemieccy uciekając pozostawiali różnego rodzaju
broń. Polscy chłopcy tym „pozostałościom” okazywali wiele zainteresowania. Jeden z moich starszych kolegów przy rozkręcaniu amunicji zginął
od wybuchu.
Jak wspomina Ksiądz dom rodzinny?
W mojej rodzinie było czworo dzieci: dwie
córki i dwóch synów. Odczuwałem wielkie zatroskanie rodziców o nasze wychowanie. Byli dla
nas wzorem postępowania. Mimo wojny żyłem
w poczuciu bezpieczeństwa. Rodzice byli pracowitymi ludźmi. Ojciec kochał muzykę. Sam dużo
grał i uczył innych tej pięknej sztuki. W książce
o Kobylinie autorzy piszą, że przychodzili do
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kościoła, by słuchać także wirtuozowskiej gry na
organach w wykonaniu mojego ojca. Ojciec uwielbiał muzykę klasyczną. Bliska jego sercu była
muzyka liturgiczna w języku łacińskim. W dzieciństwie, w młodości przebywałem wśród instrumentów muzycznych i mnóstwa nut. Próbowałem uczyć się gry na pianinie, ale słabe zdolności
muzyczne powodowały, że osiągnięcia były nikłe.
Rodzice codziennie rano i wieczorem modlili się
w domu. Cała rodzina bliższa i dalsza to katolicy.
Kuzyn był zakonnikiem - franciszkaninem, przeżył obóz koncentracyjny w Dachau. Zmarł niedawno. Warto dodać, że w pewnym sensie poszedł
dobrowolnie, by towarzyszyć ciężko choremu ojcu
zakonnemu. Wówczas kuzyn był dopiero klerykiem i Niemcy powiedzieli, że ponieważ nie jest
księdzem, może iść do domu. Kuzyn pozostał przy
chorym. Ojca siostra była zakonnicą - należała
do zgromadzenia sióstr urszulanek. Jeden z nieco
dalszych kuzynów też jest kapłanem. Trzech braci
mojego szwagra było kapłanami. Jeden z nich to
ojciec Bronisław, o którym wcześniej wspominałem.
A zatem myśl o Bogu w mojej rodzinie była
żywa i wywierała wpływ na nasze życie. Wielu
moich stryjów oraz kuzynów (jako ludzie świeccy)
angażowało się w życie parafii, w których mieszkali. Zasadniczo żyli w trzeźwych i wiernych Bogu
rodzinach.
Jak wyglądała Księdza droga do kapłaństwa?
W szkole podstawowej nie myślałem o tym, że
mógłbym zostać księdzem, aczkolwiek imponowała mi praca duszpasterza. Należałem do ministrantów. Moje życie religijne wymagało pracy.
Dopiero w 10. roku życia zacząłem naukę w szkole
i chodzenie do kościoła. Dlatego tak późno, bo niemieccy okupanci pozamykali kościoły i pozamieniali je na magazyny. Pozwolili, by jeden kapłan,
starszy wiekiem mieszkał w okręgu mniej więcej wielkości powiatu i spełniał niektóre posługi
kapłańskie. Moja mama i siostra od czasu do czasu
jechały pociągiem 20 kilometrów, a potem szły
10 kilometrów do kościoła na niedzielną Mszę
Świętą. Bliżej nie było czynnego kościoła.
Dopiero po wojnie dowiedziałem się, że
w kościele przebywa Pan Jezus i ludzie przystępują
do Komunii Świętej. Gdy chodzi o moją I Komunię św., to w kościele było bardzo uroczyście, ale
przyjęcie w domu - bardzo ubogie. Mama po połuPaździernik 2015

dniu zaprosiła dziadka na kawę z plackiem i to byli i do Boga. Wspólnie modliliśmy się rano i wieczowszyscy goście. Podobnie wyglądało w innych rem. Poczucie obecności Boga bardzo umacniało
domach. Największym prezentem z tej okazji było się, gdy kończyliśmy dzień śpiewając: „... Bóg jest
pierwszokomunijne ubranie. Po wyjściu z kościoła tuż. W cichym śnie spocznij już”. Wiosną w każdą
wszystkie dzieci zasiadły na ławkach ustawio- niedzielę o godzinie 9 mieliśmy zbiórki na boisku
nych przy kościele i ksiądz proboszcz częstował szkolnym, a potem przemarsz przez miasto do
smacznym plackiem. Wtedy jeszcze nie myślałem kościoła na Mszę Świętą.
Gdy uczyłem się w liceum w Krotoszynie, próo kapłaństwie. Za mało wiedziałem o Bogu. Myśli,
że i ja mógłbym być księdzem, zaczęły pojawiać bowano narzucić nam światopogląd marksistowsię w trzeciej klasie liceum. Nawiedziło mnie ski - życie bez Boga. Broniliśmy się. Ta postawa
wielkie pragnienie posiadania czystego serca, umacniała mnie w powołaniu. Ci, którzy ulegali
życia w łasce uświęcającej i osiągnięcia szczęścia indoktrynacji wydali mi opinię, że „jestem klawiecznego. Pojawiło się także silne przekonanie, sowo związany, tkwię w przesądach idealistyczże będąc kapłanem osiągnę te wartości. Na pod- nych i mam bierny stosunek do rzeczywistości”.
jęcie decyzji mieli wpływ księża - moi duszpasteCo chciałby Ksiądz, aby Mu życzono z tak
rze. Należał do nich ks. proboszcz Alojzy Sławski,
znamienitej
okazji, jaką są osiemdziesiąte uroa także prefekt z liceum - ks. Tadeusz Biela.
Na formowanie mojej osobowości przenikniętej dziny?
Żebym był dobrym człowiekiem, ofiarnym
religijnością mieli wpływ koledzy, którzy należeli
do harcerstwa. Pasjonowałem się tą organizacją, kapłanem. Żebym choroby, które może będą przybyłem jej oddany całym sercem. Ubolewałem, chodzić, umiał przyjmować ze spokojem. Żeby
gdy została „skomunizowana”. Jej ducha prze- Pan Bóg mi w tym pomagał i dał jak najwięcej
nosiłem na pracę opiekuna ministrantów. Udział nadziei, że będę w Niebie.
w obozach harcerskich zbliżał mnie do przyrody
Rozmowę przeprowadziła Dorota Stawicka

O katechezie parafialnej ciąg dalszy
(...)Kodeks Prawa Kanonicznego nakłada na
proboszcza następujące zadania odnośnie do katechezy: troska o prowadzenie katechezy przygotowującej do uczestnictwa w sakramentach; zorganizowanie nauczania katechetycznego, trwającego
odpowiedni okres czasu, dla dzieci, w celu zapewnienia im właściwego przygotowania do pierwszego przyjęcia sakramentu pokuty, Najświętszej
Eucharystii i bierzmowania; zatroszczenie się o to,
by dzieci po przyjęciu pierwszej Komunii Świętej
w dalszym ciągu pogłębiały swą formację katechetyczną; objęcie katechizacją osoby upośledzone
fizycznie i umysłowo; wprowadzenie różnych form
katechezy dla młodzieży i dorosłych w celu oświecenia i pogłębienia ich wiary („Dyrektorium katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce”, 105107, 139-140).
Przed kilkunastoma miesiącami na łamach
„Naszego Patrona” podejmowaliśmy temat katechezy parafialnej, czyli spotkań katechetycznych
dzieci i młodzieży, należących do danej parafii.
Mówiliśmy, że oprócz dwóch godzin katechezy
Październik 2015

w szkole, dzieci i młodzież mają katechezę parafialną w wymiarze 1 godziny miesięcznie. Ta praktyka ma miejsce w parafii kicińskiej od 4 lat.
Dlaczego katecheza parafialna?
W „Katechizmie Kościoła Katolickiego” czytamy, że parafia jest podstawowym miejscem katechezy… (2226). Oznacza to, iż we wspólnocie parafialnej może być ona w pełni urzeczywistniona.
Istotnym wymiarem wiary nie jest tylko jej znajomość, lecz jej celebrowanie, przeżywanie i wyrażanie w modlitwie („Dyrektorium o katechezie”,
80-84). Tego nie uda się osiągnąć w szkole, nie
jakoby katecheza szkolna była czymś mało owocnym, ale dlatego, że tam nie zrealizujemy wszystkich zadań katechezy. Trudno w szkole na lekcjach
religii - gdzieś pomiędzy angielskim a chemią
- poważnie rozmawiać   o życiu i śmierci, wierze
i niewierze, sakramentach świętych, modlitwie
i spowiedzi. Rola parafialnej katechezy jest niezastąpiona, również z tej przyczyny, że dzisiaj katecheza musi uzupełniać coraz poważniejsze braki
15
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Kicińska piesza pielgrzyka
do Dąbrówki Kościelnej

XXV-lecie pielgrzymek
zagranicznych

fot. W.B., R.S., G.Z.
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wychowania religijnego w naszych rodzinach.
O potrzebie katechezy parafialnej bardzo dobitnie mówił św. Jan Paweł II do polskich biskupów
w roku 1998: Ze względu na to, że pierwszoplanowym miejscem katechezy jest parafia, nauczanie
religii w szkole domaga się uzupełnienia o parafialne duszpasterstwo katechetyczne dzieci i młodzieży. Jakkolwiek ten rodzaj katechezy napotyka
na pewne trudności, zwłaszcza natury
organizacyjnej, jednak winny one
w każdej parafii być pomyślnie rozwiązane, aby dzieci i młodzież nie
traktowały nauki religii wyłącznie
jako jednego z przedmiotów nauczanych w szkole, lecz by mogły czerpać siłę z bezpośredniego kontaktu
z Bogiem w liturgii i sakramentach
świętych (wizyta „ad limina apostolorum”). Doświadczenia 25 lat, jakie
minęły od powrotu nauczania religii
do szkoły, wskazują na konieczność
prowadzenia systematycznej katechezy parafialnej, która integrowałaby dzieci i młodzież ze wspólnotą
parafialną i wprowadzała w życie sakramentalne
Kościoła, będąc dopełnieniem i pogłębieniem
szkolnego nauczania religii. Stąd dobro duchowe
dzieci i młodzieży domaga się, by katechezy
w szkole i w parafii były prowadzone w sposób
równoległy. Bez takiego współdziałania nie osiągniemy pogłębionego życia duchowego osób katechizowanych tylko w szkole.
Do kogo adresowana jest katecheza parafialna?
W dokumentach ostatniego Synodu Archidiecezji Poznańskiej czytamy: W parafii winna być
rozwijana systematyczna katecheza adresowana
do dzieci, młodzieży i rodziców. Charakter tej katechezy zależy od kategorii wiekowej jej adresatów
(t. II, nr 307).
Zatem katechezą parafialną objęte są wszystkie
trzy grupy wiekowe. Każdy z nas powinien korzystać z katechetycznej posługi Kościoła i w nią się
włączać. W dalszej jednak części artykułu będzie
mowa o pierwszych dwóch grupach wiekowych.
Mówiąc o dzieciach, myślimy także i o tych,
które są w wieku przedszkolnym. O nich we wspomnianych dokumentach Synodu Poznańskiego
znajdujemy taką informację: Katecheza dzieci
przedszkolnych, ukazująca znaczenie Ewangelii,
18
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liturgii i życia religijnego, winna wykorzystywać
różne uroczystości rodzinne, tradycje i zwyczaje
regionalne oraz narodowe. Systematyczna katecheza przy parafii winna być organizowana również dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola
i nie objętych katechizacją szkolną (t. II, nr 308).
Tematyka katechezy parafialnej

jańskiej. W dokumentach wspomnianego powyżej
synodu czytamy:
338.
§ 1. Przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie obejmuje trzy etapy: przygotowanie dalsze,
bliższe i bezpośrednie.
Przygotowanie dalsze to cały okres wychowania
człowieka w środowisku rodzinnym oraz formacja szkolna i katechetyczna, która dokonuje się we
współpracy z rodzicami.

(Więcej na ten temat zob. „Synod Archidiecezji
Poznańskiej”, t. II, nr 330 - 337).

Przedstawione powyżej informacje są dla nas
wezwaniem do ich realizacji. Praktyka pokazuje,
że z uczestnictwem w katechezie parafialnej nie
mają problemu osoby pochodzące z rodzin, w których prowadzona jest rzetelna katecheza rodzinna.
Jeśli jej brak, wówczas uczestnictwo dziecka
w parafialnej katechezie staje się zbyt wielkim
wymaganiem.
Ufam, że w rozpoczętym nowym roku kate§ 2. Przygotowanie bliższe dokonuje się w ramach
chetycznym
udział dzieci i młodzieży w katechekatechizacji parafialnej dla młodzieży ponadgimnazjalnej oraz, jeśli narzeczeni nie uczestniczyli zie parafialnej stanie się jeszcze liczniejszy dzięki
we wspomnianej katechezie, poprzez uczestnic- zrozumieniu i zaangażowaniu ich rodziców.
two w katechezie przedmałżeńskiej (zob. „Synod
ks. Andrzej Magdziarz
Archidiecezji Poznańskiej”, t. II, nr 338).

Ksiądz kanonik Andrzej Magdziarz proboszczem w Kicinie od 7 lat…
ETAP I - dzieci klas I-III szkoły podstawowej
W szkole ma miejsce pośrednie przygotowanie do sakramentów Eucharystii i pokuty, natomiast na parafii spoczywa odpowiedzialność za
bezpośrednie wprowadzenie w misterium (tajemnicę) tych sakramentów (zob. „Synod Archidiecezji Poznańskiej”, t. II, nr 309 - 315).
ETAP II - dzieci klas IV-VI szkoły podstawowej
Katecheza koncentruje się na pogłębianiu
życia eucharystycznego i wprowadzaniu w historię zbawienia. Spotkania katechetyczne bardzo
wyraźnie skupiają się na życiu słowem Bożym
poprzez poznawanie Pisma Świętego (zob. „Synod
Archidiecezji Poznańskiej”, t. II, nr 318 - 321).
ETAP III - młodzież klas I-III gimnazjum
Katecheza na tym poziomie stawia sobie za
cel przygotowanie do sakramentu
bierzmowania. Spotkania katechetyczne przybliżają młodym
poszczególne sakramenty Kościoła i wynikające
z nich zadania. Zwieńczeniem tego etapu jest
przyjęcie bierzmowania, co zasadniczo następuje
w III klasie gimnazjum (zob. „Synod Archidiecezji
Poznańskiej”, t. II, nr 322 - 329).
ETAP III - młodzież ponadgimnazjalna
Ta katecheza jest powiązana z przygotowaniem do małżeństwa i założenia rodziny chrześciPaździernik 2015

KKK 1536. Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie powierzone przez Chrystusa Apostołom,
nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie:
episkopat, prezbiterat i diakonat.

Mija 7 lat od czasu, gdy Ksiądz przybył do parafii kicińskiej. W związku z tym, jako redakcja
„Naszego Patrona” chcielibyśmy zadać Księdzu kilka pytań.
Czy 7 lat to okres krótki czy długi?
Zważywszy na to, że proboszczowie kicińscy byli tutaj dość długo (ksiądz Studniarski - 39 lat,
ksiądz Haase - 36 lat, ksiądz Spachacz - 33 lata, ksiądz Pawlak - 30 lat), to liczba 7 brzmi dość skromnie.
Co to znaczy być proboszczem?
Najłatwiej o proboszczu można powiedzieć, że „jest on osobą która”… i tutaj wymienia się obowiązki, jakie na nim spoczywają - katalog spraw, którymi się zajmuje. Najprościej jest również mówić
o proboszczu w kategoriach organizacyjnych, administracyjnych, porządkowych. Niewątpliwie jest to
ważny aspekt życia kapłańskiego, ale jednak nie jest on podstawowy. Pierwszym, fundamentalnym
zadaniem księdza, w tym także proboszcza, jest prowadzenie ludzi do zbawienia. Kapłan zostaje posłany
do wiernych, aby towarzyszyć im w drodze do Pana Boga. Jego główne zadanie polega na ewangelizowaniu i katechizowaniu wiernych. Nie zbawiamy się w pojedynkę, ale zbawiamy się we wspólnocie
i tej wspólnocie przewodniczy ustanowiony przez Kościół pasterz. W takich kategoriach pojmuję swoją
funkcję proboszcza - jako misję.
Czy trafne jest przypuszczenie, że przez te 7 lat Ksiądz poznawał swoich poprzedników także
poprzez dostrzeganie owoców ich pracy?
Można powiedzieć, że parafia miała szczęście do dobrych duszpasterzy. Mój bezpośredni poprzednik - zacny ksiądz kanonik Zbigniew Pawlak był osobą prawą, znaną nie tylko tutaj, ale w całej archidiecezji, a nawet w całej Polsce. Jako redaktor „Przewodnika Katolickiego”, duszpasterz hospicjum,
Październik 2015
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duszpasterz inteligencji miasta Poznania przyczynił się do formowania laikatu katolickiego w naszej
archidiecezji.
Ksiądz kanonik Zbigniew Spachacz - więzień obozów koncentracyjnych, po wojnie podjął się odbudowy naszej parafii. Był duszpasterzem w bardzo trudnym okresie stalinizmu, później komunizmu,
kiedy to pobudował kościół w Czerwonaku.
Ksiądz dziekan Ludwik Haase - został aresztowany przez Niemców i przez nich zamęczony. Przyczynił się do zachowania polskości w okresie zaborów. Gorliwie duszpasterzował w Kicinie i w złączonej wtedy z nami Wierzenicą. Na początku wojny przyczynił się do uratowania wielu parafian przed
wymordowaniem przez Niemców.
Ksiądz Wincenty Studniarski - działał między innymi w okresie „kulturkampfu”, przyczyniając się
także do zachowania ziemi w polskich rękach, co uniemożliwiło germanizację tych terenów. Tak więc,
są to zasłużone postacie. Parafia kicińska może być wdzięczna, że na jej czele stali tak zacni duszpasterze, a ja cieszę się, że to są moi poprzednicy.
Przejdźmy teraz do współczesności. Jakie „blaski” naszej parafii zauważa Ksiądz proboszcz?
Niewątpliwie tym, co może nas cieszyć, jest piękna liturgia współtworzona przez wiele osób zaangażowanych i podejmujących w niej różne funkcje. Znaczna część uczestników liturgii czynnie angażuje
się w śpiew. Wielu wiernych przystępuje do komunii świętej. Podczas Eucharystii można mieć odczucie,
że niedzielna Msza Święta stanowi rzeczywiście centrum życia wspólnoty parafialnej. Również wielkim
atutem w naszej wspólnocie parafialnej są grupy duszpasterskie (12 wspólnot), w których tak wiele
osób przyjmuje odpowiedzialność za różne zadania. Mamy 10 róż różańcowych, których członkowie
podejmują się systematycznej modlitwy w intencjach Kościoła powszechnego i parafii. Liczne grono
wiernych uczestniczy od maja do października w nabożeństwach fatimskich. Mamy także nabożeństwa
pierwszych sobót miesiąca. Niewątpliwie „blaskiem” jest również inicjatywa odmawiania w naszym
kościele Koronki do Miłosierdzia Bożego, w której codziennie uczestniczy od kilku do kilkunastu osób.
Także bogactwem naszej wspólnoty parafialnej jest troska ludzi o piękno wzgórza kościelnego, zaangażowanie w prace przy sprzątaniu kościoła, przy porządkowaniu terenu zarówno wokół świątyni, jak i na
cmentarzu. Rodzi to wielką radość. Kolejnym plusem naszej parafii jest również fakt, że organizowane
w niej są pielgrzymki zagraniczne i krajowe. Proboszcza raduje także to, że są wśród nas osoby uczestniczące w rekolekcjach, zarówno tutaj w parafii, jak i poza nią. Część parafian świadomie i odpowiedzialnie troszczy się o pogłębianie swej chrześcijańskiej formacji.
W końcu trzeba wspomnieć o Misterium Męki i Śmierci Chrystusa, które - począwszy od roku
1988 - „wystawiane” jest corocznie w Niedzielę Palmową. To przedsięwzięcie, także od strony logistycznej, bardzo czaso- i pracochłonne. Jest ono zakorzenione w naszym środowisku Kicińskim i podejmowane bywa dzięki zapałowi i gorliwości parafian.
Są to może najbardziej zauważalne „blaski”, ale oczywiście jest ich o wiele więcej.
A jakie „cienie” naszej wspólnoty parafialnej Ksiądz dostrzega?
Dostrzegam trzy poważne mankamenty. Wielu parafian utraciło zdrową wiarę. Ich wiara nie jest
już wiarą Kościoła. Wierzą w sposób wybiórczy. Są skłonni składać deklaracje wiary, ale już przestali
uczestniczyć w życiu sakramentalnym. Utracili mentalność wiary. Parafia to dla nich jedynie biuro parafialne, hurtownia sakramentów i ksiądz nie spełniający ich oczekiwań.
Po drugie, następuje zobojętnienie wobec spraw wiary i pewna minimalizacja życia religijnego.
Zmniejsza się frekwencja na niedzielnych Eucharystiach, ale także zauważa się pewną obojętność na
propozycje większego wysiłku w celu pogłębienia osobistego życia duchowego. Niejeden parafianin
częstokroć swoją troskę o formację duchową ogranicza do niedzielnej Mszy Świętej. Ten brak starania
o rozwój życia nadprzyrodzonego powoduje w konsekwencji obojętność na propozycje udziału w rekolekcjach parafialnych, czy w pielgrzymkach, na zachętę do czytania prasy religijnej, zaangażowania
w grupy duszpasterskie. Często ze strony takich osób pojawia się jakieś samousprawiedliwienie, że „nie
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mam czasu”, „to nie dla mnie”, „niech ksiądz innym to powie”, „dlaczego akurat ja”, „jest tylu innych
ludzi w parafii”, „ksiądz powinien to zrobić”. Jest to niechlubna postawa widza-obserwatora, a najczęściej i krytykanta. To skutek wiary bez Kościoła.
I wreszcie trzecia sprawa, to rozdźwięk między deklarowaną wiarą a wyznawanymi zasadami. Znajduje to odzwierciedlenie szczególnie w wynikach wyborów - parlamentarnych, prezydenckich, gminnych, itd. Gdy patrzymy na te wyniki w Kicinie i Janikowie, to widać, jak wielu parafian opowiada się
za osobami i partiami politycznymi, których program wyborczy jest ewidentnie sprzeczny z Ewangelią.
Co więcej, gdy na homiliach podejmowane są tematy zaczerpnięte z katolickiej nauki społecznej, to
z ust niektórych osób padają te same słowa, które były wypowiadane w czasie komunizmu: „ksiądz się
miesza w politykę”.
W wypowiedziach i homiliach Księdza proboszcza często pojawia się określenie „zdrowa wiara”.
Jak Ksiądz to rozumie?
Wyjaśniam, że to pojęcie zaczerpnięte jest z I Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza, rozdział 1,
wiersz 10. Apostoł Narodów używa tam określenia „zdrowa nauka” i rozumie ją jako naukę godną zaufania, pasterze więc winni na niej opierać swoje wskazania moralne. Podkreślę, że na kapłanach w głównej mierze spoczywa odpowiedzialność za jakość wiary, we wspólnotach powierzonych ich pasterskiej
trosce. Św. Paweł upominał, aby duszpasterze godnie sprawowali swój urząd. Kiedy mówimy o zdrowej
wierze, to myślimy o takiej, która jest wiarą Kościoła i prowadzi do Boga, rodzi pragnienie głębokiej
modlitwy, pomaga w otwieraniu się na działanie Ducha Świętego. W ten sposób człowiek staje się bardzo uległym narzędziem w ręku Pana Boga. Zdrowa wiara wiąże z Kościołem, a ci którzy ją wyznają
stają się współpracownikami Ducha Świętego. Tak zatem należy rozumieć wiarę, że nie są to subiektywne, idealistyczne poglądy czy przekonania, czy może jakieś stany emocjonalne, ale jest to słuchanie
Ewangelii, słuchanie Kościoła. W innym przypadku nie jest to wiara, która prowadzi do zbawienia.
Jedynie wiara zdrowa jest dla człowieka oparciem, zwłaszcza w chwilach trudnych, kłopotliwych, problematycznych.
Przed nami perspektywa budowy nowego kościoła. Czy Ksiądz proboszcz zdaje sobie sprawę
z trudów, jakie bierze na siebie?
Zapewne nie. Może moja świadomość ogromu zadań związanych z tą inwestycją jest niewielka,
ale przecież budowa kościoła to nie jest prywatna sprawa proboszcza - to zadanie dla całej wspólnoty
wierzących. Ci, którzy mają wiarę będą też angażować się w budowę kościoła. Odkładanie tej budowy
na później byłoby zwycięstwem utopijnego myślenia, że nadejdą lepsze czasy na wznoszenie świątyń.
Kościoły budują ludzie wiary. W naszej parafii jest wielu takich, którzy mają taką wiarę. Ponieważ uznajemy, że świątynie wznosimy na chwałę Bożą, możemy ufać także, iż Pan Bóg błogosławi tym zamierzeniom, wspiera je i pomaga w ich realizacji. Zatem nie jest to tylko wysiłek ludzki. Jest to dzieło, które
z Bożym błogosławieństwem i przy zaangażowaniu wiernych możemy z pełnym spokojem podjąć.
Powróćmy jeszcze raz do współpracowników…
Cieszę się, że możemy powrócić do tego tematu, bowiem po Panu Bogu współpracownicy stanowią
priorytet w życiu wspólnoty parafialnej. Zasada podstawowa jest taka: tam, gdzie danej czynności nie
musi koniecznie wykonać kapłan, prace te mogą podjąć osoby świeckie. Jeśli człowiek ochrzczony poddaje się działaniu Ducha Świętego i słucha Kościoła, łatwiej angażuje się także w sprawy parafii. Jeśli nie
ma takiego posłuszeństwa Duchowi Świętemu i nauczaniu Kościoła, wtedy w wielu sytuacjach zaangażowanie jest znikome. Myśli się kategoriami „nie ja” oraz „niech inni to zrobią”. Świeccy zaangażowani
w życie naszej parafii to zarówno ci „widoczni”, jak i spora rzesza osób „niewidocznych”, bo będących
w domu. Na przykład chorzy to swoisty rodzaj „niewidzialnego klasztoru”. Część osób wspiera parafię
w sposób materialny, nie mogąc nieraz angażować się bezpośrednio. Składają ofiary, dzięki którym
podejmujemy różne prace i inwestycje. Zatem, gdy tylko osoby świeckie chcą odnaleźć swoje miejsce
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we wspólnocie parafialnej, to dla każdego jest ono zapewnione. Cieszy zatem fakt, że mamy w naszej
wspólnocie osoby, które odkryły swoje powołanie w Kościele, które realizują charyzmaty udzielone
im w sakramencie bierzmowania i które kierując się motywacją wiary, podejmują odpowiedzialność za
życie wspólnoty. Właśnie taka motywacja powoduje, iż to zaangażowanie jest stabilne i trwałe.
Na zakończenie pragnę bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy powodowani wiarą,
aktywnie uczestniczą w życiu naszej wspólnoty.
Serdecznie dziękujemy za rozmowę. Prosimy o przyjęcie serdecznych życzeń, aby Ksiądz zawsze
był kapłanem Serca Jezusowego. Dziękujemy Księdzu za świadectwo głębokiej wiary, głoszone
słowo Boże i modlitwę, za prowadzenie nas do zbawienia. Przepraszamy za zdarzające się niekiedy niezrozumienie wagi kapłańskiej posługi i brak cierpliwości, wyrażany w łatwych osądach.
Wywiad przeprowadziła Magdalena Orczyńska

Kapliczki różańcowe
Na śródpolnym trakcie pomiędzy Kicinem
a Wierzenicą chcemy ustawić kapliczki różańcowe, które mają być zachętą dla pielgrzymów
i turystów idących tą drogą, by w trakcie marszu
zechcieli zostawić w tej przestrzeni cząstkę swojej
modlitwy. Ma być to też wyraz naszej wspólnej
pamięci o dwóch kapłanach pracujących zarówno
na rzecz Kicina, jak i Wierzenicy: o ks. Alfredzie
Studniarskim i Ludwiku Haase. Każdy z nich,
mieszkając w Kicinie, pełnił też funkcję proboszcza parafii w Wierzenicy. Dziesiątki lat przemierzali drogę między jedną a drugą miejscowością.
Jak możemy przypuszczać, zapewne niejeden
różaniec odmówili w czasie tej wędrówki, powierzając Bożemu prowadzeniu sprawy obu parafii,
tutejszych ludzi oraz sprawy Kościoła i Ojczyzny.
Jeden i drugi zasłużyli sobie na naszą wdzięczną
pamięć.
Wiosna 2016 roku znaczona będzie licznymi
obchodami upamiętniającymi 1050-lecie chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Obok uroczystości
centralnych będzie cały szereg obchodów lokalnych. Przydrożne kapliczki będą znakiem naszego
lokalnego wkładu w jubileuszowe obchody.
Chcemy je ustawić i poświęcić w pierwszą niedzielę października przyszłego roku. Akurat w tym
dniu od kilku lat podąża różańcowa pielgrzymka
z Wierzenicy do Kicina.
Aby zamysł ten zrealizować, niektóre działania trzeba podjąć już w tym roku. Najpilniejszą
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sprawą stała się decyzja, kto wyrzeźbi 20 tajemnic
różańcowych. Jest to zadanie najbardziej czasochłonne. Tego nie da się zrobić w jednej chwili.
29 czerwca br. nastąpiło ostateczne rozstrzygnięcie. Po wizycie w Kcyni, gdzie byli wraz ze mną
Maciej Dominikowski - sołtys Wierzenicy i pan
Jacek Napiontek - przedstawiciel parafii w Kicinie, zadanie to przyjął na siebie artysta ludowy
i rzeźbiarz - pan Piotr Woliński. Znamy jego
solidność i duży kunszt artystyczny. Do tego jego
propozycja cenowa odpowiadała naszym oczekiwaniom i możliwościom. Wcześniej pojawiały się
pomysły, które koszt kapliczki podwyższały dwu-,
a nawet trzykrotnie. Parafia funkcjonująca także
w przestrzeni materialnej nie może zgodzić się na
rozwiązania, które mogłyby znacznie obciążyć ją
pod względem finansowym.
Wszystkie części będą płaskorzeźbami o jednakowym kształcie, o określonej wielkości. Pierwsze tajemnice różańca zostaną wykonane już we
wrześniu tego roku. Rozpocznie to przygotowywanie 20 identycznych kapliczek. Ich projekt jest
już gotowy. Przewidziany koszt całości przedsięwzięcia zamyka się w kwocie 40.000 zł, czyli
2.000 zł kosztować będzie jedna kapliczka razem
z rzeźbą. Obie parafie kosztami podzielą się po
połowie. Oczywiście. każdy będzie mógł dołożyć
swoją cegiełkę.
x Przemysław Kompf
Październik 2015

Wspomnienia o śp. Ewie Mazur
18 października br. mija 15. rocznica śmierci śp. Ewy
Mazur. Ona sama i jej działalność są wspaniałym darem
Bożym dla naszej parafii. W okresie czterech lat (a należy
dodać, że chorowała wówczas na nowotwór), zrobiła tak
wiele dla zjednoczenia i uaktywnienia parafian, że trudno
to ująć w jednej krótkiej wypowiedzi. Postaram się jednak
w kolejności chronologicznej powrócić do tamtych czasów.
Z inicjatywy Ewy Mazur w 1996 roku zawiązała
się świecka wspólnota „Agape”, licząca około 40 osób.
W 1997 roku wspólnota ta szczególnie poświęcała się
muzycznej oprawie liturgii i świąt oraz festynów parafialnych. Pierwszym zadaniem dla wspólnoty „Agape”
stało się zebranie funduszy na kupno nowych dzwonów.
Komitet Fundacji Dzwonów, którego przewodniczącą
została Ewa Mazur, powstał w listopadzie 1996 roku. 15
grudnia odbył się pierwszy koncert adwentowy, którego
dochód zasilił wspomniany fundusz. Od tego momentu
aż do dzisiaj odbywają się w kicińskim kościele koncerty.
Po śmierci Ewy Mazur Akcja Katolicka wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Sokół” organizuje corocznie koncerty jesienne. Udział w koncertach organizowanych przez Ewę Mazur brali m.in.: Iwona
Hossa, Benigna Jaskulska, Magdalena Kmiecik,
Z ksiąg metrykalnych
Maria Kurzyńska, Dagmara Suchoń, Agnieszka
Szwarc, Izabela i Tomasz Gubańscy, Teresa i Jerzy Do wspólnoty Kościoła zostały włączone
Kaszubowie, Mariusz Derewecki, Michał Gar-   6 września Jakub Zieliński
barczyk, Roman Gryń, Paweł Mazur, Kornel 19 września Aleksander Daniel
Jastrzębowski
Wolak, AndrzejTatarski, poznański zespół kameJan Marcin Modelski
ralny „Tutti e Solo” pod kierownictwem Barbary
Muchy, chór kameralny „Musica Viva” pod dyrekcją Marka Gandeckiego, chór kameralny Akade- Sakramentalny związek małżeński zawarli
4 września Joanna Stanisławska
mii Muzycznej „Motet et Madrigal” pod dyrekcją
z Poznania
Leszka Bajona, chór „Dominicantes” pod dyrekcją
i Krzysztof Wysocki
Karoliny Piotrowskiej, Chór Świętomarciński pod
z Koziegłów
dyrekcją Krystyny Domańskiej-Maćkowiak, Jan
5 września Magdalena Adamska
Karpiel Bułecka i kapela „Zakopiany” oraz kapela
z Poznania
ludowa „Po Zagonach”. Koncerty prowadziła Nina
i Maciej Kijko z Poznania
Tatarska
Katarzyna Urbaniak z Poznania
Od 1997 roku „Agape” zorganizowała szei Rafał Linette z Poznania
reg festynów, majówkę, Święto Chleba i Darów
Ziemi, dożynki, wystawę krzyży Ryszarda Krawca 12 września Izabela Kudzia z Kicina
i Tomasz Błażejewski z Kicina
i jasełka. Na Święto Chleba przybył m.in. prezydent
Poznania, Wojciech Szczęsny Kaczmarek. Dochód
ze zorganizowanych imprez przeznaczony został na Do wieczności odeszli
7 września Władysław Ratajczak (l.83)
cele charytatywne oraz na wybrukowanie przejścia
z Czerwonaka
wiodącego do naszej świątyni i wykończenie dol  8
września
Zofia
Kosmowska (l.76)  
nej kondygnacji domu parafialnego. Odtąd priorytetem działania wspólnoty było zbieranie funduszy
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na dokończenie przebudowy części domu parafialnego, a w następnej kolejności - założenie w nim
ogrzewania gazowego.
W Niedzielę Palmową 1998 roku wspólnota
„Agape” przygotowała pierwsze Misterium
Męki Pańskiej w opracowaniu i reżyserii Ewy
Mazur. W przedstawieniu udział wzięło ponad 40
osób. Zorganizowanie takiego przedsięwzięcia
kosztowało Ewę Mazur dużo wysiłku. Niełatwo
było przekonać parafian, szczególnie mężczyzn,
do udziału w nim. Nawet ksiądz kanonik Zbigniew
Pawlak powątpiewał w to, że Ewie uda się namówić męską część parafii do publicznego występu
i do przebrania się w stroje odpowiednie dla odgrywanych ról. Ona jednak się nie poddawała, jeździła
do domów, telefonowała, zachęcała i swój cel zrealizowała. Postać Pana Jezusa w bardzo przekonujący sposób zagrał Leszek Lesiczka, nauczyciel
miejscowej szkoły podstawowej, który od 2003
roku przejął po Ewie Mazur funkcję reżysera.
W 1999 roku odbył się już cały cykl widowisk
religijnych inspirowanych, przygotowanych i reżyserowanych przez Ewę Mazur: Misterium Wcielenia, Misterium Życia i Nauczania, Misterium Męki
Pańskiej oraz Misterium Zmartwychwstania. Jeszcze w tym samym roku w Galerii u Jezuitów miała
miejsce piękna wystawa fotografii artystycznych
Zygmunta Gajewskiego, dokumentujących zrealizowane spektakle. Z tych fotografii, przy wsparciu
Urzędu i Rady Gminy Czerwonak, został skompletowany i wydany album „Misterium Zbawienia”,
dedykowany Janowi Pawłowi II.
Rok przed swoją śmiercią, będąc już po chemioterapii, Ewa zdołała jeszcze w październiku
1999 roku zorganizować jubileuszową pielgrzymkę parafian z Kicina do Rzymu, aby wręczyć
Ojcu Świętemu wspomniany album. Dzięki księdzu kanonikowi Zbigniewowi Pawlakowi i Ewie
Mazur uczestniczyliśmy, ubrani w „misteryjne”
kostiumy, w indywidualnej audiencji z Janem
Pawłem II w Sali Klementyńskiej. Myślę, że dla
wszystkich uczestników tego spotkania z Ojcem
Świętym było to jedyne, niepowtarzalne przeżycie.
Ewa Mazur była także inicjatorką powstania zarówno obrazu przedstawiającego Świętą
Rodzinę, namalowanego przez naszego parafianina,
prof. Józefa Kaliszana, jak i rzeźby św. Józefa dłuta
tegoż twórcy. Obraz powstał za jej życia i sprawił
Ewie dużo radości. Natomiast rzeźba, której projekt zdążyła jeszcze zobaczyć, została wykonana
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po jej śmierci i poświęcona przez bpa Grzegorza
Balcerka w 2001 roku.
Rok po pielgrzymce nastąpił nawrót choroby
i - niestety - Ewa odeszła od nas 18 października
1999 roku, a na kiciński cmentarz była odprowadzana dokładnie w rocznicę wyjazdu do Rzymu,
czyli 21 października.
Jak bardzo, pomimo ciężkiej choroby, żyła
sprawami parafii świadczy fakt, że w niedzielę
(3 dni przed śmiercią), za pośrednictwem księdza
kanonika, Ewa poprosiła do siebie mojego męża
Tadeusza i mnie, aby przekazać nam niedokończone sprawy związane z domem parafialnym i dalszą działalnością wspólnoty „Agape”. Do mojego
męża zwróciła się z prośbą, aby zadbał o zabytkowe
przedmioty zgromadzone w tzw. organistówce oraz
by nadzorował i dopilnował wykonania adaptacji
byłej kotłowni na kuchnię, gdyż zostało założone
ogrzewanie gazowe. Podczas tej przebudowy udało
się jeszcze wygospodarować pomieszczenie na
toaletę, której dotychczas nie było w dolnej części
budynku. Mnie natomiast Ewa prosiła, by rozpoczęte przez nią dzieła, w szczególności utworzone
wspólnoty „Agape” i „Ave” dalej funkcjonowały
i się rozwijały, a ona „z góry będzie wszystko nadzorowała”.
W dniu śmierci zadzwonił do mnie syn Ewy,
Paweł przekazując ostatnią prośbę, aby na jej grobie nie składać kwiatów, ale by w zamian za to zasilić budżet potrzebny do wykończenia parteru domu
parafialnego. Tak też się stało. Wspólnoty „Agape”
i „Ave” wykonały bukiety z kwiatów pochodzących z przydomowych ogródków i za dobrowolną opłatą rozprowadziły je wśród uczestników
pogrzebu. Założone przez Ewę wspólnoty działają
do dziś, z tym że wspólnota „Agape” przekształciła się w Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, co
także było jej pragnieniem. Od 15 lat co roku organizowane są koncerty jesienne i Misterium Męki
Pańskiej, a od 2006 roku - Misterium Wcielenia.
Obecnie reżyserem i głównym organizatorem obu
Misteriów jest Leszek Lesiczka.
Dziękując Bogu za całą działalność Ewy Mazur
na rzecz naszej parafii, corocznie uczestniczymy
we Mszy św. w intencji jej duszy. Tym razem Msza
ta zostanie odprawiona 18 października o godz.
18.00, a następnie odbędzie się kolejny koncert
jesienny, na który serdecznie zapraszamy.
Halina Bączkowska
Październik 2015

O seniorach i (nie tylko) dla seniorów
Liczba dni człowieka (...) dosięga stu lat.
Jak kropla wody (...) lub ziarnko piasku, tak jest
tych trochę lat wobec dnia wieczności.
(Syr 18, 9-10)

w okresach klęsk żywiołowych, epidemii i wojen.
Zastępowalność pokoleń zapewniana była przez
wysoki współczynnik dzietności - statystyczna
kobieta rodziła 6-8 dzieci. Na początku lat 50. XX
wieku przeciętne trwanie życia ludzkiego wynosiło
1 października przypada Międzynarodowy 47 lat. Obecnie wynosi już ponad 65 lat. W roku
Dzień Osób Starszych, ustanowiony w 1990 roku 2050 życie ludzkie będzie trwać średnio 75 lat.
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Z kolei 20 Wydłużenie życia ludności najstarszej wpływa na
października obchodzony jest Europejski Dzień zjawisko starzenia się społeczeństwa.
W Polsce starość demograficzna narasta,
Seniora, a 20 listopada - Ogólnopolski Dzień
Seniora. Wszystkie te dni mają wspólny cel - skie- a więc problemy życiowe przedstawicieli najstarrowanie uwagi społeczności
lokalnej, europejskiej oraz
światowej na problemy osób
starszych oraz na konieczność
podjęcia działań mających na
celu zapewnienie im godnego
życia. Do najważniejszych
zadań należy: walka z wykluczeniem osób w podeszłym
wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, szej generacji zasługują na uwagę całego społeczeństwa. Dłuższe życie ludzkie jest zjawiskiem
a także do życia kulturalnego i społecznego.
Na początek trochę statystyki. Starzenie się bardzo pozytywnym pod warunkiem, że na starość
ludzi jest zjawiskiem uniwersalnym - ludzie sta- zachowa się zdrowie i sprawność. Każdy bowiem
rzeli się w przeszłości, starzeją się obecnie, będą chce żyć długo, ale boi się przy tym niewydolnostarzeć się również w przyszłości i dotyczy to całej ści fizycznej i psychicznej, chorób i niedołęstwa.
ludzkości w każdym miejscu na ziemi. Obecnie Seniorzy są (a przynajmniej powinni być) zainna świecie żyje ok. 600 milionów osób powyżej teresowani dbaniem o swoje zdrowie, samodziel60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ność i produktywność, co ma decydujący wpływ
ta wyniesie 2 miliardy. Wg danych Głównego na jakość życia. Dobre starzenie się jest związane
Urzędu Statystycznego, liczba ludności w Polsce z aktywnością - zarówno zawodową, jak i spona koniec 2013 roku wynosiła 38,5 mln, w tym ok. łeczną, dostosowaną do stanu zdrowia.
Osoby starsze wymagają przede wszystkim
5,7 mln (14,8%) stanowiły osoby liczące ponad
65 lat życia. Liczba osób w wieku emerytalnym odpowiedniej opieki medycznej, adekwatnej do
w Polsce wzrośnie (zgodnie z prognozami GUS) ich potrzeb i specyfiki schorzeń. Zwykle chorują
z ok. 7 mln w 2013 roku do blisko 10 mln w 2050 na wiele chorób jednocześnie (co najmniej 3-4)
i zażywają sporo lekarstw. Dlatego na świecie od
roku.
Odsetek ludzi starszych w społeczeństwie kilkudziesięciu lat rozwijana jest geriatria - speszybko rośnie i jest to skutek wydłużania się ludz- cjalistyczna dziedzina medycyny, kompleksowo
kiego życia, postępu cywilizacyjnego i poprawy zajmująca się zdrowiem, chorobami i opieką nad
jakości życia. W czasach przed rewolucją przemy- osobami w wieku podeszłym. Geriatria łączy
słową odsetek ludzi w wieku powyżej 60 lat był fizyczne, psychiczne, funkcjonalne i społeczne
na niskim poziomie - 4-6% ogółu ludności. Śred- problemy starszych pacjentów, pozwalając całonia długość życia nieznacznie przekraczała 40 lat. ściowo oceniać i rozwiązywać złożone problemy
Nowonarodzone dzieci narażone były na wysokie wieku podeszłego.
Na podstawie kontroli przeprowadzonej
ryzyko zgonu - ok. połowa populacji nie dożywała
wieku 20 lat. Śmiertelność wzrastała dodatkowo w 2014 roku, Najwyższa Izba Kontroli wskazuje
Październik 2015
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na brak w Polsce procedur postępowania, dedykowanych osobom w starszym wieku. W polskim
systemie opieki zdrowotnej starszy człowiek ze
swoimi dolegliwościami trafia w pierwszej kolejności do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Ten z reguły nie ma wystarczającego przygotowania w zakresie geriatrii (tej dziedziny medycyny
nie ma w obowiązkowych programach kształcenia
uczelni medycznych) i dlatego traktuje starszego
pacjenta jak każdego innego w średnim wieku:
wysyła do specjalisty. A że osoba starsza najczęściej cierpi na wiele chorób jednocześnie, kierowana jest więc do wielu różnych specjalistów.
Każdy z nich z kolei leczy pacjenta w swoim
zakresie, często nie zwracając uwagi na inne,
wcześniej zaordynowane leczenie. NIK wskazuje,
że istnieją skuteczniejsze, mniej uciążliwe i zarazem mniej kosztowne sposoby opieki nad pacjentami w wieku podeszłym.
Wg NIK koszt leczenia na oddziałach geriatrycznych jest niższy od kosztu leczenia na
oddziale chorób wewnętrznych. Dlaczego? Na
oddziale chorób wewnętrznych leczy się jedną,
podstawową chorobę, na którą skarży się pacjent,
także starszy. Natomiast pacjent hospitalizowany
na oddziale geriatrycznym przechodzi kompleksową, odpowiednią do swego stanu - wieku i schorzeń - diagnostykę oraz terapię. Dzięki temu opuszcza oddział z lepiej dobranym leczeniem, które jest
nie tylko skuteczniejsze, ale także mniej uciążliwe, chociażby dzięki ograniczeniu liczby zalecanych leków (statystycznie przyjmując, z siedmiu
wcześniej zażywanych - do trzech). W ten sposób
starsza osoba po wyjściu ze szpitala nie musi tak
często korzystać z pomocy lekarzy w poradniach
specjalistycznych, czy wręcz wracać do szpitala.
Podstawą systemu opieki geriatrycznej jest
odpowiednia liczba lekarzy tej specjalności.
Tymczasem w Polsce brakuje lekarzy geriatrów
(w 2014 r. było ich 321), poradni i oddziałów szpitalnych. Geriatrów wszędzie jest za mało, ale są
miejsca, gdzie sytuacja wygląda wręcz dramatycznie. Na przykład w województwie warmińsko mazurskim do połowy roku 2014 nie było ani jednego szpitalnego łóżka geriatrycznego i ani jednej
poradni geriatrycznej. Najlepiej zorganizowana
opieka geriatryczna jest w województwie śląskim,
na terenie którego 42 lekarzy udzielało świadczeń
w zakresie geriatrii. W Poznaniu w ramach kontraktu z NFZ aktualnie działają 3 poradnie geria26
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tryczne, a w Gnieźnie i Ostrowie Wlkp. - oddziały
geriatryczne.
Na poziomie indywidualnym, dla seniorów
- obok zdrowia - ważne jest zagospodarowanie
czasu, wykorzystanie ich doświadczenia zawodowego i życiowego oraz chęci bycia użytecznym,
możliwość podniesienia poziomu życia dzięki
dodatkowym, nawet niewielkim, dochodom.
Funkcjonowanie seniorów w rodzinach podnosi
poczucie solidarności międzypokoleniowej. Ich
nieodpłatna działalność, tak użyteczna społecznie,
zarówno wobec rodziny (dzieci i wnuków), jak
i wobec osób trzecich pozwala im czuć się potrzebnymi w rodzinie, bądź w szerszym środowisku, co
pozytywnie wpływa na ich samoocenę i nastraja
pozytywnie wobec wyzwań codzienności.
Osoby starsze, to - wbrew funkcjonującym
stereotypom - w znacznej większości nie chorzy,
zniedołężniali staruszkowie, lecz osoby sprawne
umysłowo i fizycznie, pragnące normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Borykają się one z różnorakimi problemami związanymi z aktywnym
uczestnictwem w życiu rodzinnym, zawodowym
i kulturalnym. Osobom „50+” trudno dzisiaj znaleźć pracę, a badania pokazują, że starsi wiekiem
pracownicy wykonują swe obowiązki nie gorzej
niż ich młodsi koledzy (za wyjątkiem prac wymagających dużej siły fizycznej lub też bardzo szybkiej reakcji na bodźce). Dokładność i sumienność
jest z reguły wyższa u starszych zatrudnionych,
którzy dodatkowo cechują się niższą skłonnością
do porzucania dotychczasowego pracodawcy i do
korzystania ze zwolnień. Występuje u nich niższy
poziom uzależnień i powodują oni mniej wypadków w miejscu pracy. Wskazane jest zatem przeciwdziałanie tendencji do wycofywania się osób
starszych z życia zawodowego.
Działania władz wobec najstarszej warstwy
społeczeństwa powinny być ukierunkowane oprócz oczywistej dbałości o stan zdrowia i stan
finansów - na wzmacnianie aktywności ludzi starszych i przeciwdziałanie poczuciu ich osamotnienia np. poprzez rozwijanie oferty uniwersytetów
trzeciego wieku, poszerzanie oferty domów opieki
społecznej, propagowanie ulgowego dostępu na
imprezy kulturalne, ułatwianie dostępu do internetu, zachowanie ogródków działkowych, czy
też poszukiwanie i organizowanie nowych form
aktwizacji.
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Drodzy Seniorzy! Jako grupa społeczna o rosnącej
sile macie prawo walczyć o swoje prawa i domagać się od władz podjęcia konkretnych działań.
Oprócz tego, że jesteście lepszymi pracownikami
niż młodzież, to wg statystyk cechujecie się najniższą spośród wszystkich dorosłych skłonnością
do popełniania przestępstw, najrzadziej jesteście
sprawcami wypadków komunikacyjnych. I co
może najistotniejsze dla rządzących - osoby starsze wykazują duże zainteresowanie sprawami
publicznymi i są ponoć najbardziej zdyscyplinowaną grupą wyborców.
Drodzy przyszli Seniorzy! Niech lektura
tego artykułu skłoni Was do refleksji, dlaczego  
osoby starsze pozostają często na uboczu, samotni
i niezrozumiani w swoich problemach. To prawda,
że młode pokolenie jest w centrum zainteresowania, że to właśnie o młodych mówi się, że są
przyszłością ojczyzny i Kościoła. Jest to oczywiście prawda, ale przecież nie można powiedzieć, iż
człowiek młody jest ważniejszy od osoby starszej.
Wszyscy są równi w swojej godności, wszyscy są
tak samo ważni. Można z całą odpowiedzialnością
stwierdzić, że ludzie starsi są prawdziwym skarbem, zwłaszcza skarbem Kościoła. Jest tak dlatego, że to oni właśnie za ten Kościół się modlą,
w intencji tego Kościoła cierpią i często wspierają
ten Kościół materialnie.
Pisząc o starości nie sposób nie wspomnieć,
że sam Jezus w swojej wędrówce spotykał niemłodych ludzi, rozmawiał z nimi, służył im pomocą,
a nawet stawiał za wzór. Przypomnijmy sobie chociażby historię ubogiej wdowy, która wrzuciła do
skarbony w świątyni dwie monety, czyli wszystko

co posiadała. Inna starsza wiekiem postać opisana na kartach Ewangelii to kobieta, którą Jezus
uzdrowił z trwającego 12 lat krwotoku. Na samym
początku Jego życia, wnoszonego do świątyni Zbawiciela witali starzec Symeon i osiemdziesięcioczteroletnia prorokini Anna, którzy zostali ogromnie
wyróżnieni tym, że jako pierwsi w Jerozolimie
rozpoznali Mesjasza. Symboliczna wymowa tej
sceny zobowiązuje nas wszystkich, abyśmy z należytym szacunkiem odnosili się do ludzi starszych.
Weźmy sobie do serca słowa papieża Jana Pawła II,
skierowane w 2002 roku do uczestników II Światowego Zgromadzenia poświęconego problemom
starzenia się ludności: Starsi w istocie nie powinni
być traktowani jako ciężar dla społeczeństwa, ale
jako bogactwo, które może przyczyniać się do jego
dobrobytu. (...) Rozmyślać o starości znaczy zatem
skupić uwagę na człowieku, który od poczęcia aż
do śmierci jest darem Boga, Jego obrazem i podobieństwem; znaczy też zabiegać o to, aby każda
chwila ludzkiej egzystencji przeżyta została w pełni
i z godnością.
Dorota Stawicka
Źródła:
1. Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012;
2. Porozmawiajmy spokojnie o starości, ks. Piotr Pawlukiewicz, Oficyna Wydawnicza Liberton, Warszawa 1998;
3. Ludzie starsi w życiu społeczeństwa: list papieski do
uczestników II Światowego Zgromadzenia poświęconego
problemom starzenia się ludności, Jan Paweł II;
4. Opieka medyczna nad osobami w wieku podeszłym, www.
nik.gov.pl - wyniki kontroli.

Kontrowersje wokół transplantacji
26 października obchodzony jest Światowy
Dzień Donacji i Transplantacji, czyli darowania
i przeszczepiania niektórych tkanek i narządów.
Organizacje działające na rzecz rozwoju transplantologii inicjują w tym czasie wiele akcji,
mających na celu zwiększenie świadomości społecznej odnośnie dawstwa narządów, honorowego
krwiodawstwa oraz dawstwa szpiku kostnego. Jest
to również okazja, aby uczcić wszystkich dawców oraz podziękować transplantologom, których
ciężka praca pomaga w ratowaniu i poprawianiu
jakości życia wielu ludzi.
Październik 2015

Transplantacja jest metodą ratowania życia,
posługującą się w tym celu żywym organem
pochodzącym od drugiego człowieka. Tkanki
i narządy pochodzą albo od dawców żywych,
z rodziny pacjenta (szpik, nerka, fragment wątroby
lub płuca) albo od dawców zmarłych, u których
stwierdzono śmierć mózgu (nerki, serce, wątroba,
płuca, trzustka, jelita, skóra, rogówka, tętnica).
Pierwszy przeszczep narządu (nerki) miał miejsce
w roku 1954 w Stanach Zjednoczonych.
Nie ma kontrowersji co do przeszczepiania
narządów od żywych osób, o ile wyrażają one
27
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zgodę na taki zabieg, a jego przeprowadzenie nie
stanowi wielkiego zagrożenia dla zdrowia dawcy.
Katechizm Kościoła katolickiego podkreśla, że
należy traktować dawcę jako podmiot, świadomie przekazujący część swojego ciała jako dar:
Przeszczep
narządów
jest moralnie nie do
przyjęcia, jeśli dawca
lub osoby uprawnione
nie udzieliły na niego
wyraźnej zgody. Jest on
natomiast zgodny z prawem moralnym i może
zasługiwać na uznanie,
jeśli zagrożenia i ryzyko
fizyczne i psychiczne
ponoszone przez dawcę
są proporcjonalne do
pożądanego
dobra
u biorcy.
Poważne dylematy
etyczne pojawiają się
w przypadku pobierania
tkanek i narządów od
osób zmarłych. Tu także wymagana jest wyraźna
wola do ich oddania. Jednakże w Polsce obowiązuje zasada domniemanej zgody na pobranie
narządów, co oznacza, że każdy może być uważany za potencjalnego dawcę, o ile nie wyrazi swojego sprzeciwu (pisemnie lub w obecności dwóch
świadków).
Podstawowym warunkiem umożliwiającym
pobranie narządów od zmarłego jest bezsporne
stwierdzenie jego śmierci. Problem w tym, że
bardzo trudno jest wskazać dokładny moment, od
którego nieprzytomny pacjent, podłączony do aparatury podtrzymującej jego funkcje życiowe, przestaje żyć. Dawniej śmierć człowieka orzekano na
podstawie braku oddechu i nieodwracalnym ustaniu krążenia. Jednak dla potrzeb transplantologii
konieczne jest zachowanie krążenia, aby umoż-

liwić ukrwienie potrzebnych organów. W 1968
r. w związku z upowszechnieniem stosowania
urządzeń podtrzymujących oddychanie, została
opracowana i przyjęta (najpierw w USA, a potem
w innych krajach) nowa definicja śmierci człowieka - śmierci mózgowej (dziś mówi się
o śmierci pnia mózgu).
Umożliwia ona uznanie za zmarłą i pobranie
narządów od osoby, której mózg już nie funkcjonuje, ale ciało wciąż
żyje (oddycha przy
pomocy
respiratora,
z bijącym sercem, narządami i tkankami otrzymującymi zaopatrzenie
w krew).
Stwierdzenie
śmierci mózgowej jest
warunkiem koniecznym
do tego, aby pacjent
został dawcą narządów.
Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, przy omawianiu   przeszczepów narządów,
stwierdza: Należy jednak mieć pewność, że ma
się do czynienia ze zmarłym, by uniknąć pobrania organów w wyniku spowodowania śmierci lub
nawet tylko jej uprzedzenia. [...] Aby osoba była
uważana za zmarłą, jest wystarczające stwierdzenie śmierci mózgowej dawcy, która polega na «nieodwracalnym ustaniu wszystkich funkcji mózgu».
Gdy całkowita śmierć mózgu jest stwierdzona
z pewnością, to znaczy po odpowiedniej weryfikacji, można przystąpić do pobrania narządów, jak
również do sztucznego zastąpienia funkcji organizmu, by zachować przy życiu funkcje narządów ze
względu na przeszczep.
W Polsce stan śmierci mózgowej orzeka się
na podstawie dwukrotnego badania (w odstępie 3

godzin), stwierdzającego bezdech i brak odruchów
świadczących o aktywności pnia mózgu, a są
to: ruchy gałek ocznych, reakcje źrenic na światło, reakcje na bodźce bólowe, obecność odruchu
kaszlowego i inne. Problematyczne może być uzyskanie pewności  co do całkowitej śmierci mózgu,
objawiającej się nieodwracalnym ustaniem wszystkich jego funkcji. Według większości ekspertów
medycznych, śmierć pnia mózgu jest całkowicie
nieodwracalna, a stan ten nie jest śpiączką, z której możliwe jest wybudzenie. Pojawiają się jednak
głosy, że stwierdzenie braku występowania odruchów nerwowych w obrębie głowy oraz przeprowadzenie badania bezdechu nie świadczy jeszcze
o zniszczeniu mózgu. Ojciec dr n. med., Jacek Norkowski, autor książki „Medycyna na krawędzi”
twierdzi, że wielu takich pacjentów można byłoby
uratować. Wymagają oni jednak intensywnej terapii, której się u nich nie podejmuje ze względu na
orzeczoną śmierć mózgową. W jednym z wywiadów powiedział: Orzeczenie śmierci mózgowej
zmienia radykalnie sytuację chorego - ale tylko
w aspekcie prawnym. Do momentu złożenia kilku
podpisów pod diagnozą śmierci, istnieje wobec
pacjenta obowiązek terapeutyczny. Tymczasem po
ich złożeniu, można zaprzestać ratowania człowieka i skupić się na pobraniu od niego narządów
do przeszczepu. Mówi on także o osobach, które
wybudziły się ze stanu określonego przez lekarzy jako śmierć mózgowa. Podaje przykład prof.
dr hab. Jana Talara, któremu udało się wybudzić
ze śpiączki spowodowanej śmiercią pnia mózgu
ponad 500 osób.
Jeśli chodzi o konieczność zachowania krążenia dla zapewnienia ukrwienia pobieranych
organó1)w, kryteria decydujące o tym, kiedy
można stwierdzić zgon, zdaniem wielu specjalistów są nieprecyzyjne i różne w poszczególnych

krajach. Poseł Bolesław Piecha, przewodniczący
sejmowej Komisji Zdrowia powiedział, że absurdem jest sytuacja, kiedy człowiek jest uważany
za żywego bądź martwego w zależności od tego,
w jakim kraju się znajdzie. Definicja śmierci nie
powinna budzić jakichkolwiek wątpliwości, czy
być podporządkowana potrzebom transplantologii.
Problemem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaka funkcja życiowa organizmu człowieka
jest tak istotna, że jej utrata przesądza o uznaniu
śmierci człowieka. Dla niektórych wystarczającą
podstawą do orzekania o śmierci człowieka jest
nieodwracalna utrata świadomości.
Ks. dr hab. Jan Wolski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego napisał: Pytając o konkretny moment, w którym następuje śmierć człowieka, dotykamy jednego z najbardziej dyskusyjnych zagadnień współczesnej bioetyki, budzącego
też poważne wątpliwości w umysłach zwykłych
ludzi. O wadze zagadnienia świadczą liczne konferencje i sympozja poświęcone tejże problematyce.
Czy śmierć mózgowa jest rzeczywiście wyznacznikiem śmierci człowieka? Może jest ona jedynie
stanem wkroczenia człowieka w etap nieodwracalnego umierania?
Z transplantacją nie budzącą kontrowersji
etycznych mamy do czynienia w przypadku przeszczepu od żyjącego dawcy, z jego pełną świadomością i za jego zgodą oraz wtedy, kiedy ponosi
on minimalną szkodę nie zagrażającą jego zdrowiu i życiu. Z taką sytuacją mamy do czynienia
np. przy pobieraniu szpiku lub nerki od krewnego
dawcy. W USA aż 85% nerek pobieranych jest na
zasadzie takich przeszczepów rodzinnych.
Marcin Wnęk
Źródła:
http://pch24.pl; archidiecezja.lodz.pl

Z wielką radością zapraszamy na drugi
Korowód Świętych w Kicinie!
Wyruszamy z kościoła 31 października o godz. 18.00.

Sprostowanie
W poprzednim numerze „Naszego Patrona” na stronie 24 niepoprawnie podano nazwę organizatora
lipcowego Dnia Chorego, którym zamiast Parafialnego Zespołu „Caritas” było sołectwo Kicin.
Przepraszamy
redakcja NP
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Warto przeczytać

Program nawiedzenia obrazu św. Józefa w parafii w Kicinie
16 - 17.10.2015 r.

Warto przeczytać
Człowiek na różnych etapach swego życia zadaje sobie pytania na temat egzystencji, podejmowanych działań, ich sensu. Ostatecznie jednak wszystkie te poszukiwania prowadzą do Źródła czyli do
Pana Boga. To w Nim odnajdujemy jedyną właściwą drogę, jeśli tylko chcemy. Warto więc zapytać
siebie: czy ja chcę poznawać Boga, czy chcę by był blisko mnie i prowadził każdego dnia, nie tylko
w wybranych, szczególnych okolicznościach? Podobne
pytania można odnaleźć w książce biskupa Grzegorza
Rysia pt.: „Wiara z lewej, prawej i Bożej strony”*.
W wymienionej publikacji każdy rozdział rozpoczyna się krótkim fragmentem z Pisma Świętego. Na
jego podstawie autor opiera rozważania, odwołując się
do czasów obecnych i analizując ludzkie postępowanie.
Książka zawiera wiele rozdziałów i dzięki temu łatwiej
jest uchwycić tak „podzieloną” treść, gdy mamy różne
obowiązki i musimy robić przerwy w lekturze.
Bp Grzegorz Ryś w przystępny sposób poszerza nasze pole widzenia i wyjaśnia istotę Bożej obecności w życiu człowieka, we wspólnocie wiernych
- w Kościele, który nie jest doskonały. W książce tej
odnajdziemy mądrość wyrażoną w prostej formie.
W pewnym jej fragmencie bp Ryś przywołuje scenę
z Ewangelii św. Łukasza, opisującą postawy Marty
i Marii, do których przyszedł Pan Jezus. Maria siedzi
u nóg Jezusa i słucha Go, podczas gdy Marta zajmuje
się usługiwaniem. W tym miejscu autor wskazuje, że
w chrześcijaństwie ważniejsza od postawy sługi jest
postawa ucznia. Jeśli człowiek w Kościele nie słucha,
jeśli nie skoncentruje się na słowie Bożym i na Bogu,
naprawdę nie wie, co powinien robić, ani tym bardziej dlaczego. Bp Ryś przedstawia swoją ocenę
współczesnego świata, nie narzucając jednocześnie nikomu sposobu postępowania. Czytanie tej książki
pobudza do wejrzenia we własne wnętrze i do refleksyjnego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość.
Nasza wiara zmienia się wraz z postępującym czasem i wymaga od nas ciągłego wysiłku. Bóg
dotrzymuje słowa, jest wierny, zaś „do człowieka należy chcieć”. Książka „Wiara z lewej, prawej i Bożej
strony” to spotkanie z Jezusem i Kościołem. Ich obecność w naszym życiu buduje prawdziwą wiarę.
Renata Sobańska
* Książkę „Wiara z lewej, prawej i Bożej strony” można wypożyczyć z biblioteki parafialnej.
Bp Grzegorz Ryś jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie historii, biskupem pomocniczym i wikariuszem generalnym arcybiskupa metropolity krakowskiego. W Kościele
w Polsce podejmuje różne funkcje. Jest m.in. autorem licznych opracowań naukowych i popularnych
z zakresu historii i teologii; przewodniczącym Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski i Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Krakowskiej; członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu
Polski w 2016 roku.
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czwartek
15.10.2015

  9.00 – 10.00
17.00 – 18.00

Spowiedź św. z udziałem zaproszonych kapłanów
Spowiedź św. z udziałem zaproszonych kapłanów

19.00 – 20.00

Spowiedź św. z udziałem zaproszonych kapłanów  

17.00

Uroczyste powitanie obrazu w parafii.

17.20

Nabożeństwo ku czci św. Józefa, po nim różaniec.
Msza św. ze szczególnym udziałem rodzin, podczas której
małżeństwa do 15 roku stażu małżeńskiego odnowią
przyrzeczenia małżeńskie i zawierzą swoje rodziny
wstawiennictwu św. Józefa.
Msza św. ze szczególnym udziałem rodzin, podczas której
małżeństwa powyżej 15 roku stażu małżeńskiego odnowią
przyrzeczenia małżeńskie i zawierzą swoje rodziny
wstawiennictwu św. Józefa.
Procesja z obrazem św. Józefa ulicami naszej parafii.
Nocne czuwanie ze św. Józefem według planu czuwania przy
grobie Pańskim, z podziałem na poszczególne ulice parafii.
Msza św. ze szczególnym udziałem wdów i wdowców,
w intencji ich zmarłych współmałżonków oraz z udziałem osób
bezżennych.
Peregrynacja obrazu św. Józefa na cmentarz w Kicinie.
Adoracja - szczególnie zaproszone są osoby, które nie
uczestniczyły w nocnym czuwaniu.
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Msza św. w intencji wszystkich rodzin naszej parafii.
Przed błogosławieństwem akt oddania parafian pod opiekę
św. Józefa.

18.30
piątek
16.10.2015

20.00
21.30
23.00 –  9.00
  9.00
10.30

sobota
17.10.2015

12.00 – 15.00
15.00
15.15

Poniżej zamieszczamy harmonogram czuwania przy św. Józefie z podziałem na poszczególne ulice
parafii.

Nocne czuwanie ze św. Józefem

Z PIĄTKU NA SOBOTĘ - 16/17.10.2015
PIĄTEK, 16.10.
23.00-24.00
SOBOTA, 17.10.
00.00-01.00
01.00-02.00
02.00-03.00
03.00-04.00
04.00-05.00
05.00-06.00
06.00-07.00
07.00-08.00
08.00-09.00
Październik 2015

Kliny: Cicha, Na Skraju Puszczy, Trakt, Urocza, Poznańska

Kicin: Nowe Osiedle, Spokojna, Liliowa, Różana, Kościelna, Swarzędzka
Kicin: Fabryczna, Okrężna, Zakątek, Poznańska -numery parzyste
Kicin: Daglezjowa, Berberysowa, Widok, Sosnowa, Pod Lasem,
Poznańska - numery nieparzyste
Kicin: Cyprysowa, Lawendowa, Prosta, Strumykowa, Szkolna, Wichrowa, Jonschera,
Zacisze, Chabrowa, Makowa, Wrzosowa
Kicin: Wodna, Wiejska, Gwarna
Kicin: Łanowa, Rolna, Żniwna, Zbożowa
Kicin: Działkowa, Rzemieślnicza, Sucha
Janikowo: Cicha, Ogrodnicza, Podgórna, Turystyczna
Janikowo: Asfaltowa, Leśna, Mała, Spadzista, Swarzędzka
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Obiektywnie

2

1

4

3

Obiektywnie
6

5

1-5. Rozpoczęcie roku
szkolnego (J.N.),
6-11. Piknik Czterech
Wielkich. (R.S.)
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