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           W tym numerze szczególnie polecamy: 

Albrecht Dürer, Wszyscy święci, 1511, Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu.

 

 

Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do 
chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje 

drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również 
prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.
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1	listopada	Kościół	obchodzi	radosną	uroczy-
stość	Wszystkich	Świętych.	Tak,	drogi	czytelniku,	
ten	dzień	winien	być	dla	nas	dniem	radości	w	Panu,	
ponieważ	 czcimy	 wówczas	 wszystkich,	 którzy	
swoje	 życie	 przeżyli	 w	 łączności	 z	 Chrystusem,	
idąc	Jego	drogą	i	naśladując	Go.	Chodzi	nie	tylko	
o	tych	świętych,	którzy	są	powszechnie	znani	i	ota-
czani	 kultem,	 ale	 także	 o	 tych,	 którzy	 pozostają	
anonimowi.	 W	 ciągu	 roku	 niemal	 każdego	 dnia	
przypada	wspomnienie	jednego	lub	kilku	świętych	
znanych	z	imienia.	Jednak	ich	liczba	jest	znacznie	
większa.	Wiele	osób	doszło	do	świętości	w	zupeł-
nym	ukryciu.

Rozpocznijmy	 od	 genezy	 celebrowania	 uro-
czystości	 Wszystkich	 Świętych.	 Na	 początku	
chrześcijaństwa,	 w	 obawie	 przed	 bałwochwal-
stwem,	 nie	 oddawano	 czci	 żadnemu	ze	 stworzeń	
-	ani	ludziom,	ani	aniołom.	Czczono	jedynie	Boga	
w	 Trójcy	 Świętej.	 Stopniowo	 zaczęto	 oddawać	
chwałę	także	Najświętszej	Maryi	Pannie	jako	Matce	
Syna	 Bożego,	 wznosząc	 kościoły	 ku	 Jej	
czci,	ustanawiając	święta	maryjne,	układa-
jąc	modlitwy	oraz	pieśni	Jej	poświęcone.	
W	tym	samym	czasie	rozwinął	się	też	kult	
św.	Michała	Archanioła.	Krwawe	prześla-
dowania	 Kościoła	 w	 I	 wieku	 rozbudziły	
także	kult	męczenników	-	dzień	ich	zgonu	
uważano	za	czas	narodzin	dla	nieba.	Kult	
prywatny	w	V	wieku	przerodził	się	w	kult	
urzędowy,	 powszechny.	 13	 maja	 608	 r.	
papież	Bonifacy	IV	poświęcił	Matce	Bożej	
i	 świętym	męczennikom	 dawną	 rzymską	
świątynię	 pogańską	 -	 Panteon.	 W	 VIII	
wieku	papież	Grzegorz	III	w	kościele	św.	
Piotra	 otworzył	 kaplicę	 poświęconą	 wszystkim	
świętym,	nie	tylko	męczennikom.	W	połowie	VIII	
wieku	pojawiła	się	w	Anglii	uroczystość	Wszyst-
kich	Świętych,	obchodzona	1	listopada.	Święto	to	
poprzedzone	było	wigilią,	a	od	XV	w.	„otrzymało”	
także	 oktawę.	 Papież	 Jan	XI	w	 935	 r.	 ustanowił	
powszechne	święto	ku	czci	wszystkich	 świętych,	
wyznaczając	 je	 na	 dzień	 1	 listopada.	 Tak	 więc	
uroczystość	Wszystkich	 Świętych	 ma	 już	 ponad	
tysiącletnią	tradycję	i	przypomina	nam	szczególnie	
tych	świętych	Pańskich	z każdego narodu i wszyst-

kich pokoleń, ludów i języków	 (Ap	 7,	 9),	 którzy	
nie	 mają	 swoich	 osobnych	 wspomnień	 w	 roku	
liturgicznym.	W	 ciągu	wieków	Kościół	 ubogacił	
kult	świętych.	Stawiał	im	posągi,	malował	obrazy,	
budował	ku	ich	czci	świątynie	i	ołtarze,	ułożył	sze-
reg	modlitw	i	pieśni	religijnych	im	poświęconych,	
jak	 też	 stworzył	 teksty	 liturgiczne	 do	 Mszy	 św.	
i	kapłańskich	pacierzy	-	Liturgii	godzin.	

Uroczystość Wszystkich Świętych winna 
przypominać wiernym o ich powołaniu do 
świętości.	 Każdy	 z	 wierzących,	 niezależnie	 od	
konkretnej	drogi	życia	-	małżeństwa,	kapłaństwa,	
czy	 życia	 konsekrowanego	 -	 jest	 powołany	 do	
świętości.	 Tej	 pełni	 człowieczeństwa	 nie	 można	
osiągnąć	własnymi	 siłami.	 Jezus	Chrystus	 złożył	
ofiarę	za	wszystkich	ludzi	i	każdemu	człowiekowi	
pomaga	swą	łaską,	jeśli	tylko	na	nią	się	otworzymy	
i	o	nią	poprosimy.	W	odróżnieniu	od	tej	uroczysto-
ści,	2	listopada	wspomina	się	wszystkich	wiernych	
zmarłych.	 Jest	 to	dzień	modlitwy	za	 tych,	którzy	

w	 czyśćcu	 przygotowują	 się	 do	 chwały	 nieba.	
Zarówno	 uroczystość	 Wszystkich	 Świętych,	 jak	
i	Dzień	Zaduszny	przypominają	prawdę	o	wspól-
nocie	 Kościoła,	 obejmującej	 świętych	 w	 niebie,	
pokutujących	 w	 czyśćcu	 i	 żyjących	 jeszcze	 na	
ziemi.	Dzień	Wszystkich	Świętych	jest	zatem	jed-
nym	z	najbardziej	radosnych	dni	dla	chrześcijan.

Magdalena	Orczyńska
Źródło: 
www.ILG.pl,	www.ekai.pl

„Kościół”	w	języku	greckim	to	„ekklesia”,	a	w	łacińskim	-	ecclesia.	Stąd	możemy	
spotkać	się	z	takimi	pojęciami	jak	„eklezjologia”	(nauka	o	Kościele),	„myślenia	ekle-
zjalne”	(myślenie	Kościoła,	kościelne),	„nauczanie	eklezjalne”	(nauczanie	Kościoła,	
kościelne),	czy	„formacja	eklezjalna”	(formacja	kościelna).

Trzymany	w	ręku,	kolejny	numer	„Naszego	Patrona”	zawiera	bardzo	bogatą	tematykę,	w	której	raduje	
obecność	kluczowych	zagadnień,	tak	istotnych	dla	życia	ludzi	wierzących	w	Chrystusa	i	w	Jego	Kościół.	
Spośród	poruszanej	problematyki	pragnę	wyróżnić	trzy	artykuły.	Zapoznanie	się	z	nimi	powinno	pomóc	
nam	zrozumieć	trzy	podstawowe	kwestie.	Pierwsza	-	w	oparciu	o	jakie	kryteria	dobieramy	pieśni	podczas	
Mszy	św.,	druga	-	jakimi	zasadami	kieruje	się	Kościół	w	wyposażaniu	wnętrz	świątyń.	I	trzecia	sprawa	-	
jakimi	kryteriami	powinniśmy	się	kierować	w	doborze	rodziców	chrzestnych.	Bardzo	polecam	uważną	lek-
turę	tych	artykułów.	To	pozwoli	czytelnikowi	na	zrozumienie	poruszanych	zagadnień,	co	w	konsekwencji	
może	wydatnie	przyczynić	się	do	pogłębienia	formacji	chrześcijańskiej	 i	myślenia	eklezjalnego.	Żyjemy	
w	dobie	silnych	tendencji	indywidualistycznych,	zapatrzenia	się	w	siebie,	własnych	wizji	i	pomysłów	na	
życie,	ale	 także	na	Kościół	 i	wiarę.	Tym	bardziej	potrzeba,	abyśmy	poznawali	 to,	co	sam	Kościół	mówi	
o	sobie.	Znajomość	norm	liturgicznych	i	w	ogóle	nauki	Kościoła,	wiedzie	nie	tylko	do	unikania	błędów,	ale	
przede	wszystkich	do	odkrywania	Pana	Boga	-	rzeczywistego,	a	nie	utopijnego.	Uczmy	się	wiary	Kościoła.	
Święty	Ignacy	z	Loyoli	posługiwał	się	zasadą	„sentire	cum	Ecclesia”,	(„czucie	z	Kościołem”),	za	pomocą	
której	Loyola	określał	postawę	bezgranicznej	miłości	do	Kościoła	i	jednoczesnego	współodczuwania	z	nim.	
Współodczuwanie	to	znaczy	życie	tym,	czym	żyje	Kościół,	w	jedności	z	Kościołem,	i	to	nie	tylko	w	teorii,	
ale	i	w	praktyce	-	w	samym	sercu	Kościoła.	Chodzi	o	cieszenie	się	radościami	Kościoła	i	smucenie	jego	
zmartwieniami,	w	myśl	zastosowanej	do	Oblubienicy	Chrystusa	zasady	św.	Pawła:	„Weselcie się z tymi, 
którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą.”	(Rz	12,	15).	Kard.	Manning,	arcybiskup	Westminsteru,	
szczegółowo	tłumaczył,	na	czym	polega	zdolność	do	takiego	myślenia: Zgadzać się z Kościołem, w dogma-
tach jego, i w karności, i w podaniach, i w nabożeństwach, i obyczajach, i zdaniach i sympatiach jego, ten 
jest kamień probierczy na którym się doświadcza i okazuje, czy to co się dzieje w sercu człowieka, nie jest 
dziełem ducha diabelskiego, albo dziełem ducha ludzkiego, ale dziełem Ducha Świętego.	Ten	kto	nauczy	się	
myślenia	kategoriami	wiary,	odkryje	mądrość	Kościoła	i	logikę	jego	nauczania.

Wspólną	cechą	tych	trzech	artykułów	(„Kryteria	wyboru	rodziców	chrzestnych”,	„Muzyka	liturgiczna”	
i	„O	podstawowych	zasadach	wystroju	wnętrza	kościoła”)	 jest	przytaczanie	dokumentów	Kościoła,	 jako	
głównego	argumentu	w	dyskusji	dotyczącej	rzeczonych	tematów.	Mamy	zatem	bardzo	wiarygodną	lekturę,	
która	mobilizuje	do	refleksji.	Na	tej	postawie	będziemy	zapewne	mogli	stwierdzić,	że	warto	wsłuchać	się,	
albo	wczytać	w	dokumenty	Kościoła,	bo	w	nich	zawarte	są	bardzo	głębokie	treści,	tak	często	nieodkryte	
przez	ludzi.	Poznając	je	wzrastamy	w	wierze	prowadzącej	do	Pana	Boga.	Tej	wiary	uczymy	się	od	wspól-
noty	Kościoła.	Ojciec	św.	Franciszek	na	audiencji	11	września	2013	roku	mówił:	Wiarę otrzymuję od innych, 
w rodzinie, we wspólnocie, która uczy mnie mówić „wierzę”, „wierzymy”. Chrześcijanin nie jest samotną 
wyspą! Nie stajemy się sami chrześcijanami w jakimś laboratorium, nie stajemy się sami chrześcijanami 
o własnych siłach, lecz wiara jest darem Boga, który jest nam dany w Kościele i poprzez Kościół.
Niech	Duch	Święty	oświeca	nasze	umysły.

ks.	Andrzej	Magdziarz
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Kilka słów o odpustach

KKK 1498 Przez odpusty wierni mogą otrzymać dla sie-
bie, a także dla dusz w czyśćcu, darowanie kar docze-
snych, będących skutkiem grzechów.

KKK 1471 Nauka o odpustach i jej praktyczne za-
stosowanie w Kościele ściśle łączą się ze skutkami 
sakramentu pokuty. Odpust jest to darowanie przed 
Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już 
co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowied-
nio usposobiony i pod pewnymi, określonymi wa-
runkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako 
szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomoc-
nie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług 
Chrystusa i świętych.
Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od 
tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy 
uwalnia w części czy w całości" (Paweł VI, konst. 
apost. Indulgentiarum doctrina, normy 1-3). Każ-
dy wierny może uzyskać odpusty dla siebie lub 
ofiarować je za zmarłych.

Od	 samego	 początku	 swojego	 istnienia	 Ko-
ściół	 otrzymał	 władzę	 nie	 tylko	 odpuszczania	
grzechów,	 ale	 również	 kary	 za	 popełniony,	 ale	
odpuszczony	grzech	(jest	 to	 tzw.	władza	kluczy).	
Te	kary	 zna	 tylko	Bóg,	 ale	dla	 zadośćuczynienia	
winom	Kościół	nakłada	na	skruszonych	grzeszni-
ków	trud	pokuty.	W	obecnej	 formie	odpust	poja-
wił	 się	 dopiero	w	XI	wieku	 jako	wynik	 rozwoju	
praktyki	 pokutnej	 Kościoła,	 istniejącej	 od	 jego	
początku.	 Nauka	 o	 odpustach	 łączy	 się	 z	 tajem-
nicą	Bożego	Miłosierdzia.	W	sakramencie	pojed-
nania,	po	spełnieniu	warunków	dobrej	spowiedzi,	
otrzymujemy	przebaczenie	wyznanych	grzechów.	
Uzyskane	przebaczenie	nie	uwalnia	jednak	od	kar	
doczesnych	 (czasowych),	 które	 spotykają	 nas	 za	
życia	lub	po	śmierci	-	w	czyśćcu.	Uwolnieniu	od	
tych	 kar	 służy	właśnie	 obfity	 skarbiec	 odpustów	
Kościoła.	Punktem	wyjścia	do	zrozumienia	istoty	
odpustu	 jest	bogactwo	Bożego	Miłosierdzia,	któ-
re	objawiło	się	w	krzyżu	Chrystusa.	Ukrzyżowa-
ny	 Jezus	 jest	 wielkim	 „odpustem”	 ofiarowanym	
przez	Boga	Ojca	ludzkości	jako	przebaczenie	win	
i	 zaproszenie	 do	 życia	 (por.	 J	 1,12-13)	w	Duchu	
Świętym	 (por.	Ga	4,6;	Rz	5,5;	8,15-16).	Odpust 
jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za 
grzechy odpuszczone już co do winy. Odpust,	po	

spełnieniu	odpowiednich	warunków,	dostępny	jest	
dla	każdego	ochrzczonego	człowieka,	który	może	
„wykorzystać”	go	dla	 siebie	 lub	ofiarować	go	za	
kogoś	zmarłego.	Kościół	 zachęca	do	ofiarowania	
odpustów	za	zmarłych	 (niekoniecznie	muszą	być	
to	 osoby	 nam	 znane,	 nie	 trzeba	wymieniać	 kon-
kretnego	 imienia	 -	 wystarczy	 ofiarować	 odpust	
w	 intencji	osoby	zmarłej,	która	 tego	odpustu	po-
trzebuje).	 Rozróżniamy	 odpusty	 cząstkowe	 i	 zu-
pełne	(zależnie	od	tego,	w	jakim	stopniu	uwalnia-
ją	 nas	 od	 kary	 doczesnej).	Odpustów (zarówno 
cząstkowych, jak i zupełnych) nie można ofia-
rowywać za żyjących bliźnich.

ODPUST ZUPEŁNY	

Co	oznacza,	dlaczego	jest	tak	wielkim	darem	
i	kiedy	możemy	go	uzyskać?	Uświadomienie	so-
bie	faktu,	że	w	przypadku	śmierci,	która	nastąpi-
łaby	 tuż	 po	 uzyskaniu	 przez	 człowieka	 odpustu	

zupełnego,	natychmiast	zostałby	on	dopuszczony	
do	oglądania	Boga	w	niebie,	 pozwala	 zrozumieć	
wielkość	 tego	Bożego	daru.	Święty	 Jan	Paweł	 II	
z	okazji	Wielkiego	Jubileuszu	Roku	2000	powie-
dział:	Objawia się w nim [w	odpuście]	pełnia mi-
łosierdzia Ojca, który wszystkim wychodzi naprze-
ciw ze swą miłością.	

Warunki	konieczne	dla	uzyskania	odpustu	zupeł-
nego:	

•	 Brak	jakiegokolwiek	przywiązania	do	
grzechu,	nawet	powszedniego	(jeżeli	jest	
brak	całkowitej	dyspozycji,	zyskuje	się	
odpust	cząstkowy);

•	 Stan	łaski	uświęcającej	(brak	nieodpusz-
czonego	grzechu	ciężkiego)	lub	spowiedź	
sakramentalna;

•	 Przyjęcie	Komunii	Świętej;

•	 Odmówienie	modlitwy	(np.	Ojcze nasz, 
Zdrowaś Mario)	w	intencji	tych	spraw,	za	
które	modli	się	każdego	dnia	papież.	

Wybrane	praktyki	związane	z	uzyskaniem	odpu-
stu	zupełnego:

•	 Adoracja	Najświętszego	Sakramentu	przez	
co	najmniej	pół	godziny	(jeśli	jest	krótsza	
-	odpust	cząstkowy);

•	 Pobożne	odmówienie	Koronki	do	Miło-
sierdzia	Bożego	w	kościele	lub	kaplicy	
wobec	Najświętszego	Sakramentu,	pu-
blicznie	wystawionego	lub	też	przechowy-
wanego	w	tabernakulum*;

•	 Udział	w	II	Niedzielę	Wielkanocną	(Świę-
to	Miłosierdzia	Bożego)	w	pobożnych	
praktykach	spełnianych	ku	czci	Bożego	
Miłosierdzia	albo	przynajmniej	odmówie-
nie	przed	Najświętszym	Sakramentem,	
wystawionym	publicznie	lub	ukrytym	
w	tabernakulum,	modlitwy	Ojcze nasz 
i Credo,	dodając	pobożne	wezwanie	do	
Pana	Jezusa	Miłosiernego	(np.	Jezu Miło-
sierny, ufam Tobie)*;

•	 Nawiedzenie	jednej	z	czterech	rzymskich	
bazylik	patriarchalnych	(św.	Piotra,	św.	
Pawła	za	Murami,	Matki	Bożej	Większej	

lub	św.	Jana	na	Lateranie)	i	odmówienie	
w	niej	Ojcze nasz i Credo:	w	święto	tytułu	
tej	bazyliki,	lub	w	jakiekolwiek	święto	
nakazane	(np.	we	Wniebowzięcie	NMP),	
lub	raz	w	roku	w	innym	dniu	wybranym	
przez	wiernego;

•	 Przyjęcie	(także	poprzez	telewizję	czy	ra-
dio)	błogosławieństwa	Urbi et Orbi	(Mia-
stu	i Światu) udzielanego	przez	papieża;

•	 Adoracja	i	ucałowanie	krzyża	w	trakcie	
liturgii	Męki	Pańskiej	w	Wielki	Piątek;

•	 Odmówienie	modlitwy	Oto ja, o dobry 
i najsłodszy Jezu	po	Komunii	Świętej	
przed	obrazem	Jezusa	Chrystusa	w	każdy	
piątek	Wielkiego	Postu	oraz	w	Wielki	Pią-
tek	(w	pozostałe	dni	-	odpust	cząstkowy);

•	 Uczestnictwo	w	uroczystym	zakończeniu	
Kongresu	Eucharystycznego;

•	 Uczestnictwo	w	rekolekcjach	trwających	
przynajmniej	trzy	dni;

•	 Publiczne	odmówienie	aktu	wynagrodze-
nia	Sercu	Jezusowemu	O Jezu Najsłodszy	
w	uroczystość	Najświętszego	Serca	Pana	
Jezusa	(w	inne	dni	-	odpust	cząstkowy);

•	 Publiczne	odmówienie	aktu	poświęcenia	
rodzaju	ludzkiego	Chrystusowi	Królowi	
O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu w	uro-
czystość	Jezusa	Chrystusa	Króla	Wszech-
świata	(w	inne	dni	-	odpust	cząstkowy);

•	 Posługiwanie	się	przedmiotami	-	dewocjo-
naliami	(krucyfiksem,	krzyżem,	różańcem,	
szkaplerzem,	medalikiem),	o	ile	zostały	
pobłogosławione	przez	papieża	(ewen-
tualnie	-	przez	biskupa),	po	odmówieniu	
jakiejkolwiek	formuły	wyznania	wiary	
w	uroczystość	Świętych	Apostołów	Piotra	
i	Pawła	29	czerwca	(jeśli	przedmioty	były	
pobłogosławione	przez	kapłana	lub	diako-
na	-	odpust	cząstkowy);

•	 Przyjęcie	Pierwszej	Komunii	Świętej	lub	
pobożne	uczestnictwo	w	takiej	uroczysto-
ści;

•	 Sprawowanie	Mszy	Świętej	lub	uczestnic-

Porcjunkula w Bazylice MB Anielskiej, Asyż
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two	we	Mszy	Świętej	prymicyjnej;

•	 Sprawowanie	Mszy	Świętej	lub	uczest-
nictwo	we	Mszy	Świętej	z	okazji	25-,	50-	
i	60-lecia	kapłaństwa;

•	 Odmówienie	w	całości	(i	bez	przerwy)	
przynajmniej	jednej	części	różańca	(pięciu	
dziesiątek)	w	kościele,	kaplicy	publicznej,	
w	rodzinie,	wspólnocie	zakonnej	czy	po-
bożnym	stowarzyszeniu,	połączone	z	roz-
myślaniem	nad	rozważanymi	tajemnicami	
(odmówienie	poza	tymi	miejscami	lub	
wspólnotami	-	odpust	cząstkowy);

•	 Jednorazowe	nawiedzenie	kościoła,	w	któ-
rym	trwa	synod	diecezjalny;

•	 Pobożne	odmówienie	(śpiew)	modlitwy	
Przed tak wielkim Sakramentem	podczas	
liturgii	Wieczerzy	Pańskiej	po	Mszy	Świę-
tej	(w	Wielki	Czwartek)	oraz	w	uroczy-
stość	Bożego	Ciała	(w	innym	czasie	-	od-
pust	cząstkowy);

•	 Publiczne	odmówienie	(śpiew)	hymnu	
Ciebie Boga wysławiamy	(Te Deum)	
jako	podziękowanie	za	otrzymane	łaski	
w	ostatnim	dniu	roku	(w	innym	czasie,	
nawet	prywatnie	-	odpust	cząstkowy);

•	 Publiczne	odmówienie	(śpiew)	hymnu	
Przyjdź Duchu Święty (Veni Creator)	
w	Nowy	Rok	i	w	uroczystość	Zesłania	
Ducha	Świętego	(w	pozostałe	dni,	nawet	
prywatnie	-	odpust	cząstkowy);

•	 Odprawienie	drogi	krzyżowej	przed	urzę-
dowo	erygowanymi	14	stacjami	(np.	w	ko-
ściele,	na	placu	przykościelnym).	Podczas	
rozważania	Męki	i	śmierci	Chrystusa	
wymaga	się	przechodzenia	od	jednej	stacji	
do	drugiej	(przy	publicznym	odprawianiu	
wystarczy,	aby	prowadzący	przechodził,	
jeśli	wszyscy	wierni	nie	mogą	tego	czy-
nić).	Jeśli	ktoś	z	ważnego	powodu	(np.	
choroby,	podróży,	zamknięcia	kościoła,	
itp.)	nie	może	odprawić	drogi	krzyżowej	
wg	wymienionych	powyżej	warunków,	
zyskuje	odpust	zupełny	po	przynajmniej	
półgodzinnym	pobożnym	czytaniu	lub	

rozważaniu	Męki	Chrystusa;

•	 Nawiedzenie	kościoła	parafialnego	
w	święto	tytułu	lub	2	sierpnia,	kiedy	to	
przypada	odpust	„Porcjunkuli”**	i	odmó-
wienie	Ojcze nasz i Credo;

•	 Nawiedzenie	kościoła	lub	kaplicy	we	
wspomnienie	Wszystkich	Wiernych	Zmar-
łych	(2	listopada)	i	odmówienie	tam	Ojcze 
nasz i Credo	(odpust	za	zmarłych);

•	 W	dniach	od	1	do	8	listopada	za	nawie-
dzenie	cmentarza	z	równoczesną	modli-
twą	za	zmarłych	uzyskuje	się	codziennie	
odpust	zupełny,	który	można	ofiarować	
wyłącznie	za	zmarłych	(za	nawiedzenie	
cmentarza	w	inne	dni	-	odpust	cząstkowy,	
również	wyłącznie	za	zmarłych);

•	 Nawiedzenie	kościoła	lub	kaplicy	zakon-
ników	w	święto	ich	założyciela	i	odmó-
wienie	tam	Ojcze nasz i Credo;

•	 Odnowienie	przyrzeczeń	chrzcielnych	
podczas	liturgii	Wigilii	Paschalnej	lub	
w	rocznicę	swojego	chrztu.

Ponadto	dla	Polski	zostały	zatwierdzone	także	
dwa	dodatkowe	odpusty	zupełne,	które	można	
uzyskać	poprzez:

•	 Uczestnictwo	w	nabożeństwie	Gorzkich	
żali	jeden	raz	w	tygodniu	w	okresie	Wiel-
kiego	Postu	w	jakimkolwiek	kościele	na	
terenie	Polski;

•	 Nawiedzenie	dowolnej	bazyliki	mniejszej	
w	następujące	dni:

	 w	uroczystość	Świętych	Aposto-
łów	Piotra	i	Pawła	(29	czerwca)

	 w	święto	tytułu

	 2	sierpnia	(odpust	„Porcjunkuli”**)

	 jeden	raz	w	ciągu	roku	w	dniu	wy-
branym,	według	uznania.

ODPUST CZĄSTKOWY	
Czym	jest	i	jak	uzyskać	odpust	cząstkowy?	O	nie-
których	 odpustach	 cząstkowych	wspomniano	 już	
powyżej,	 wymieniając	 okoliczności	 uzyskiwania	

odpustów	zupełnych.
Możemy	wyróżnić	trzy	ogólne	warunki	uzyskania	
odpustu	cząstkowego:

•	 Wierny	 dostępuje	 odpustu	 cząstkowego,	
jeśli	w	czasie	spełniania	swoich	obowiąz-
ków	 i	 w	 trudach	 życia	 wznosi	 myśli	 do	
Boga	z	pokorą	i	ufnością,	dodając	jakiś	akt	
strzelisty,	np.	Jezu Chryste, zmiłuj się nad 
nami;

•	 Jeśli	wierny	powodowany	motywem	wiary	
przyjdzie	z	pomocą	potrzebującym	współ-
braciom,	pomagając	im	osobiście	lub	dzie-
ląc	 się	 z	 nimi	 swoimi	 dobrami,	 uzyskuje	
odpust	cząstkowy;

•	 Gdy	wierny	w	intencji	umartwiania	się	od-
mówi	sobie	czegoś	godziwego,	a	przyjem-
nego	dla	 siebie,	 uzyskuje	odpust	 cząstko-
wy.	Warunek	ten	ma	zachęcić	wiernych	do	
praktykowania	dobrowolnych	umartwień.

Odpust	cząstkowy	jest	związany	z	odmówieniem	
wielu	znanych	modlitw	i	można	go	uzyskać	wie-
lokrotnie	w	ciągu	dnia.	Niektóre	z	modlitw	zwią-
zanych	 z	 odpustem	 cząstkowym	 to:	 Anioł Pań-
ski	 (lub	Regina Caeli	w	 okresie	wielkanocnym),	
Duszo Chrystusowa,	Wierzę w Boga, Psalm 130 
(„Z głębokości…”), Psalm 51 („Zmiłuj się...”), 
Jutrznia lub Nieszpory	 odmówione	 za	 zmarłych;	
Panie, Boże wszechmogący	 (modlitwa	 z	 Liturgii 
godzin, Jutrznia	w	Poniedziałek	II	tygodnia	psał-
terza),	 modlitwa	 św.	 Bernarda	 (Pomnij, o Naj-
świętsza Panno Maryjo),	 Wieczny odpoczynek;	
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia;	Pod Twoją 

obronę,	Magnificat.	Odpust	cząstkowy	otrzymuje	
się	także	poprzez	odmówienie	jednej	z	sześciu	li-
tanii	zatwierdzonych	dla	całego	Kościoła	(do	Naj-
świętszego	Imienia	Jezus,	do	Najświętszego	Serca	
Pana	Jezusa,	do	Najdroższej	Krwi	Chrystusa	Pana,	
Loretańskiej	do	NMP,	do	świętego	Józefa	 lub	do	
Wszystkich	 Świętych)	 oraz	 przez	 pobożne	 uczy-
nienie	znaku	krzyża	świętego.

Na	zakończenie	przypomnijmy,	co	mówi	„Ka-
techizm	Kościoła	Katolickiego” na	temat	czyśćca: 
Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, 
ale nie są całkowicie oczyszczeni, chociaż są już 
pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą 
po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość ko-
nieczną do wejścia do radości nieba. (KKK	1030)	
Dlatego	winniśmy	wzbudzać	w	 sobie	 pragnienie	
świętości,	do	której	przybliżają	nas	odpusty	uzy-
skiwane	zarówno	za	siebie,	jak	i	zmarłych.	Z	wiel-
ką	wiarą	korzystajmy	z	tego	bogatego	skarbca	Ko-
ścioła.	

Magdalena	Orczyńska
*odpust związany z kultem Bożego Miłosierdzia na 
podst. „Dekretów Penitencjarii Apostolskiej” wyd. 
w 2002 r.
**2 sierpnia w kościołach i klasztorach franciszkań-
skich obchodzone jest patronalne święto Matki Bożej 
Anielskiej Porcjunkuli. W kalendarzu liturgicznym czy-
tamy, iż tego dnia w kościołach parafialnych można 
uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli. Za zgodą biskupa 
diecezjalnego odpust ten może być przeniesiony na nie-
dzielę, która poprzedza 2 sierpnia lub po nim następuje.

Źródła: www.ILG.pl

Kryteria wyboru rodziców chrzestnych

Czas	oczekiwania	na	narodziny	dziecka	jest	dla	
rodziców	czasem	 szczególnym,	błogosławionym,	
pełnym	 radości	 i	 przygotowań	 do	 przyjęcia	 ma-
leńkiej	istotki	-	daru	Bożego.	Rodzice	z	miłością,	
świadomi	 swego	 powołania	 do	 macierzyństwa	
i	ojcostwa,	w	 sposób	naturalny	przygotowują	 się	
do	godności	rodzicielstwa,	do	której	Bóg	ich	we-
zwał.	Pragną	dobrego	życia	dla	swojego	dziecka,	
dobrego	startu	w	życiu	doczesnym.	Pragnąc	dobre-
go	startu	także	w	jego	życiu	duchowym,	ponoszą	
odpowiedzialność	za	przekazanie	swojemu	dziec-
ku	wiary.

Chrzest	św.	jest	początkiem	drogi,	która	prowa-
dzi	człowieka	do	zbawienia.	Dobrze	jest	ochrzcić	
dziecko	najwcześniej	po	jego	urodzeniu,	aby	Bóg	
swoją	łaską	i	udzielonymi	darami	działał	poprzez	
Ducha	Świętego	uświęcając	ochrzczonego.

Rodzice	 decydując	 o	 chrzcie	 swojego	 dziec-
ka	 stają	 przed	 wyborem	 rodziców	 chrzestnych	 -	
matki	 i	 ojca.	Wybór	 chrzestnych	 nie	 zawsze	 jest	
rzeczą	prostą,	niekiedy	może	przysporzyć	pewne	
trudności.	Zazwyczaj	rodzice	pragną,	aby	były	to	
osoby	z	najbliższej	rodziny	lub	grona	znajomych.	
Pamiętajmy	jednak,	że	rodzice	chrzestni	mają	do	
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spełnienia	 bardzo	ważne	 zadanie	w	 całym	 życiu	
chrześniaka,	a	nie	tylko	podczas	obrzędu	chrztu.

Kościół	katolicki	stawia	pewne	wymagania	do-
tyczące	kryteriów	wyboru	 rodziców	chrzestnych.	
Osoba	 wybrana	 do	 pełnienia	 tego	 zadania	 musi	
posiadać	 pewne	 określone	 kwalifikacje	 religijne	
i	 moralne:	 powinna	 być	 człowiekiem	 dojrzałej	
wiary,	 który	 przyjął	 wszystkie	 sakramenty	 wta-
jemniczenia	 chrześcijańskiego	 (chrzest,	 bierzmo-
wanie	 i	Najświętszy	Sakrament),	 który	prowadzi	
życie	zgodne	z	wiarą	katolicką,	przystępuje	często	
do	 sakramentów	 świętych,	 regularnie	 (w	 każdą	
niedzielę	 i	 w	 święta)	 uczestniczy	w	 Eucharystii.	
Pamiętajmy,	 że	 rodzice	 chrzestni	 będą	 podczas	
chrztu	wyrzekać	się	grzechu,	zła	i	szatana,	a	tak-
że	będą	wyznawać	wiarę	nie	w	 imieniu	dziecka,	
lecz	własnym.	Swoim	postępowaniem	mają	dawać	
chrześniakowi	 dobry	 przykład	 życia	wiarą	 i	mo-
ralnością	chrześcijańską	na	co	dzień.	

Kapłan	podczas	obrządku	chrztu	zwróci	się	do	
chrzestnych	 z	 pytaniem,	 czy	 są	 gotowi	 pomagać	
rodzicom	 dziecka	 w	 wypełnianiu	 ich	 obowiąz-
ków.	 Chrzestni,	 odpowiadając	 twierdząco	 na	 to	
pytanie,	przyjmują	na	siebie	obowiązek	pomaga-
nia	 rodzicom	 w	 wychowaniu	 dziecka	 w	 wierze,	
a	w	sytuacji	śmierci	rodziców,	przejmują	tę	odpo-
wiedzialność	 w	 całości.	 Rodzice	 chrzestni	 dając	
świadectwo	wiary	 chrześniakowi,	mają	wspierać	
go	w	przygotowaniu	do	przyjęcia	kolejnych	sakra-
mentów	świętych.

Zgodnie	 z	 tymi	 wymaganiami,	 rodzicem	
chrzestnym	 nie	 może	 być	 osoba	 nieuczestniczą-

ca	w	niedzielnych	Eucharystiach,	nieprzystępują-
ca	do	sakramentu	pokuty	 i	pojednania,	żyjąca	na	
sposób	małżeński,	ale	w	związku	niesakramental-
nym	 (w	związku	cywilnym,	bądź	konkubinacie).	
Chrzestnym	nie	może	być	ktoś,	komu	prawo	ko-
ścielne	tego	zabrania.

Osoba	wybrana	 na	 chrzestnego	musi	wyrazić	
wolę	 pełnienia	 tej	 funkcji	 i	 poczynić	 odpowied-
nie	przygotowanie.	W	naszej	 parafii	wymaga	 się	
udziału	w	dwóch	katechezach	przed	chrztem.	Oso-
by,	 które	 będą	 uczestniczyły	w	 obrzędzie	 chrztu	
w	innej	parafii,	muszą	posiadać	zaświadczenie	od	
proboszcza	 parafii	 zamieszkania,	 stwierdzające	
że	są	wierzące	i	praktykujące,	i	w	związku	z	tym	
mogą	pełnić	funkcję	rodzica	chrzestnego.	Wszel-
kie	przeszkody	zatajone	przed	kapłanem	obciążają	
sumienie	 chrzestnego,	 jako	 że	 przed	 Panem	Bo-
giem	nie	da	się	niczego	ukryć.	

Biorąc	 pod	 uwagę	 stawiane	 kryteria,	 należy	
głęboko	 przemyśleć	 swój	wybór.	Dobry	 chrzest-
ny	zawsze	zadba	o	 to,	 aby	 (będąc	w	 stanie	 łaski	
uświęcającej)	 podczas	 uroczystości	 chrztu	 przy-
jąć	Komunię	Świętą	w	 intencji	 swego	chrześnia-
ka.	Będzie	 to	 czynił	 także	w	 innych	momentach	
jego	życia,	będzie	się	za	niego	modlił	i	wypraszał	
u	Boga	wszelkie	potrzebne	mu	łaski.	Podsumowu-
jąc	wszystkie	 istotne	wymagania,	 dotyczące	wy-
boru	kandydatów	na	rodziców	chrzestnych	można	
stwierdzić,	że	najistotniejszym	kryterium	jest	 ich	
zdrowa,	żywa	wiara.

Maria	Hanna	Bobak

Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota…

Przypadająca	 w	 listopadzie	 kolejna	 rocznica	
konsekracji	 kościoła	 w	Kicinie	 skłania	 nie	 tylko	
do	myślenia	 o	 pięknie	 świątyni	 i	 dziękczynienia	
za	dar	tego	miejsca,	ale	też	do	kilku	refleksji	nad	
Kościołem	kicińskim	w	 jego	wymiarze	wspólno-
towym.

Kościół,	którego	podstawową	jednostką	orga-
nizacyjną	jest	parafia,	to	przede	wszystkim	wspól-
nota	wiernych.	Wiernymi są ci, którzy przez chrzest 
wszczepieni w Chrystusa, zostali ukonstytuowani 
Ludem Bożym i stawszy się z tej racji na swój spo-
sób uczestnikami kapłańskiej, prorockiej i królew-
skiej misji Chrystusa, zgodnie z własną pozycją 

każdego, są powołani do wypełniania posłania, 
jakie Bóg powierzył Kościołowi w świecie	 (KPK,	
kan.	 204,	 §	 1;	 por.	 Sobór	Watykański	 II,	 konst.	
„Lumen	gentium”,	31).

Ojciec	 Stanisław	 Plewa	OCD,	 kustosz	 pere-
grynacji	obrazu	św.	Józefa,	na	zakończenie	uroczy-
stości	peregrynacyjnych	w	Kicinie	mówił,	iż	tym,	
co	wyróżnia	kicińską	parafię	 jest	duże	zaangażo-
wanie	laikatu,	czyli	wiernych	świeckich,	w	sprawy	
Kościoła.	To	zaangażowanie	widoczne	jest	w	chęt-
nym	włączaniu	się	w	różne	działania,	podejmowa-
niu	różnych	funkcji,	braniu	na	siebie	szeroko	poj-
mowanej	odpowiedzialności	za	parafię,	starannym	

i	 gorliwym	 wypełnianiu	 podjętych	 zadań	 przez	
duże	grono	osób.	Jest	to	wyraz	gotowości	do	służ-
by	 Chrystusowi	 zgodnie	 z	 postawą,	 której	 ocze-
kuje	 Matka	 Boża:	
Zróbcie wszystko, 
cokolwiek wam po-
wie (J	2,5).

Nie	mając	w	so-
bie	 takiej	 postawy	
możemy	mylnie	 są-
dzić,	iż	podejmowa-
nie	różnych	funkcji,	
odpowiedzialności,	
inicjatyw	 jest	 prze-
jawem	 pychy,	 chęci	
wywyższenia	 się,	
wyróżnienia	 spo-
śród	 innych.	 Tym-
czasem	 jest	 dokładnie	 odwrotnie,	 jest	 to	 przejaw	
pokory	i	dyspozycyjności	wobec	Bożych	wyzwań	
-	Mów Panie, bo sługa Twój słucha	(1	Sm	3,10).

Jak	napisano	w	„Katechizmie	Kościoła	Kato-
lickiego”:	Z racji odrodzenia w Chrystusie wszy-
scy wierni są równi co do godności i działania, na 
skutek czego każdy, zgodnie z własną pozycją i za-
daniem, współpracuje w budowaniu Ciała Chry-
stusa	(KKK,	872;	por.	Sobór	Watykański	II,	konst.	
„Lumen	gentium”,	32).	Nawet różnice, które Pan 
chciał wprowadzić między członkami swojego Cia-
ła, służą jego jedności i jego posłaniu. Istotnie, ist-
nieje w Kościele różnorodność posługiwania, ale 
jedność posłannictwa. Apostołom i ich następcom 
powierzył Chrystus urząd nauczania, uświęcania 
i rządzenia w Jego imieniu i Jego mocą. Jednak 
i ludzie świeccy, stawszy się uczestnikami funkcji 
kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa, 
mają swój udział w posłannictwie całego Ludu 
Bożego w Kościele i w świecie	(KKK,	873;	Sobór	
Watykański	 II,	 dekret	 „Apostolicam	 actuosita-
tem”,	2).	

O	tym	iż	Kościół	jest	wspólnotą,	za	którą	każdy	
wierzący	jest	odpowiedzialny,	mówi	również	piąte	
przykazanie	kościelne	-	„Troszczyć	się	o	potrzeby	
wspólnoty	Kościoła”.	Wyjaśnienie	zasadności	pią-
tego	przykazania	 kościelnego	 znajdujemy	w	Ko-
deksie	Prawa	Kanonicznego	 (kan.	222).	Nakazu-
je	on	wiernym	dbać	o	zabezpieczenie	kultu	w	ich	
wspólnocie	parafialnej	(Msza	Święta,	sakramenty,	
uroczystości	 odpustowe),	 prowadzenie	 działalno-
ści	 charytatywnej,	wychowawczej,	misyjnej	 oraz	

godziwego	 utrzymania	 duszpasterzy.	 W	 historii	
Kościoła	owa	troska	o	wspólnotę	dokonywała	się	
w	różny	sposób.	Przez	stulecia	(od	średniowiecza	

aż	 po	 XIX	 wiek)	
stosowano	 dziesię-
cinę,	 czyli	 odda-
wanie	 na	 potrzeby	
Kościoła	 dziesiątej	
części	 swojego	 do-
chodu.	 W	 niektó-
rych	krajach	stosuje	
się	tzw.	podatek	ko-
ścielny,	 który	 płaci	
każdy,	kto	deklaruje	
się	 jako	 wierzący.	
W	 Polsce	 byt	 para-
fii	 uzależniony	 jest	
od	 ofiar	 składanych	

przez	wiernych	przy	różnych	okazjach.	Niezależ-
nie	od	przyjętej	formy,	ważne	jest	poczucie	odpo-
wiedzialności	za	wspólnotę,	do	której	należymy.	

Warto	wyraźnie	podkreślić,	iż	piąte	przykaza-
nie	kościelne	nie	odnosi	się	tylko	do	aspektu	finan-
sowego.	Dbałość	 o	 potrzeby	Kościoła	może	 być	
bowiem	wyrażona	na	bardzo	różne	sposoby,	tak	jak	

różnorodne	są	owe	potrzeby:	poprzez	ofiarowanie	
własnej	 pracy	 przy	 budowie,	 remoncie	 świątyni,	
dbaniu	o	porządek,	wystrój.	Można	służyć	swoim	
doświadczeniem	 czy	 radą,	 np.	w	 kwestiach	 eko-
nomicznych,	czy	prawnych.	Podstawowym	aspek-
tem	troski	o	Kościół	jest	modlitwa	w	jego	intencji.

Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota 
Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota, 
Jedno serce, jedna dusza to jest serc wspólnota. 

Gdzie się zbierze dwóch lub trzech dobro mając na celu 
Tam przebywa Chrystus żywy, tworząc jedność wielu, 

Jedno serce, jedną duszę tworząc jedność z wielu. 

Kto się dzieli tym, co ma, z potrzebującymi, 
Ten wypełnia Ewangelię, niebo czyni z ziemi, 
Jedno serce jedną duszę, niebo czyni z ziemi. 

ks.	S.	Ziemiański

Makieta kościoła pw. św. Józefa w Kicinie



Z życia Kościoła

Listopad	2015	 	 	 	 	 11

Z życia Kościoła

10	 	 	 	 	 	 	 	 	 														 Listopad	2015

Świeccy mogą czuć się powołani do współdzia-
łania ze swymi pasterzami w służbie dla wspólnoty 
kościelnej, dla jej wzrostu i żywotności, wybiera-
jąc rozmaite posługi, według łaski i charyzmatów, 
jakich im Pan udzieli	 (KKK,	910;	Paweł	VI,	ad-
hort.	apost.	„Evangelii	nuntiandi”,	73).	Wystarczy	
przejrzeć	 listę	 grup	 duszpasterskich	 działających	
w	parafii,	by	stwierdzić,	iż	życie	parafialne	stwa-
rza	wiele	 różnorodnych	możliwości	dzielenia	 się	
swoimi	 talentami	 na	 rzecz	wspólnoty	 tak,	 że	 dla	
nikogo	nie	brakuje	miejsca,	niezależnie	od	wieku,	
płci,	życiowego	powołania.	Parafia	jako	wspólnota	
różnorodnych	wspólnot	jest	świadectwem	bogac-
twa	Kościoła.

Ponieważ świeccy, jak wszyscy wierni, we-
zwani są przez Boga do apostolstwa na mocy 
chrztu i bierzmowania, dlatego mają obowiązek 
i prawo, indywidualnie lub zjednoczeni w stowa-
rzyszeniach, starania się, by orędzie zbawienia 
zostało poznane i przyjęte przez wszystkich ludzi 
na całej ziemi. Obowiązek ten jest tym bardziej 
naglący tam, gdzie jedynie przez nich inni ludzie 
mogą usłyszeć Ewangelię i poznać Chrystusa. Ich 
działalność we wspólnotach eklezjalnych jest tak 
konieczna, że bez niej w większości przypadków 
apostolstwo pasterzy nie może być w pełni skutecz-
ne	 (KKK,	 900;	 por.	 Sobór	Watykański	 II,	 konst.	
„Lumen	gentium”,	33).	Parafia	nie	może	być	trak-
towana	jak	hurtownia	sakramentów,	a	ksiądz	jako	
ten,	 który	 spełnia	 w	 niej	 wszystkie	 funkcje	 i	 to	
w	sposób,	który	sprawi,	że	wszyscy	korzystający	
z	oferty	tej	hurtowni	będą	zadowoleni	z	tak	spraw-

nej	i	miłej	obsługi.	Podobnie	jak	dom	rodzinny	nie	
może	być	miejscem,	o	które	troszczą	się	tylko	ro-
dzice,	tak	Kościół	jako	dom	Boży	wymaga	od	nas,	
jako	dzieci	Bożych,	zaangażowania	i	współodpo-
wiedzialności.		

Wierni świeccy zajmują miejsce w pierwszych 
szeregach Kościoła. Dla nich Kościół stanowi ży-
ciową zasadę społeczności ludzkiej. Dlatego to oni 
i przede wszystkim oni powinni uświadamiać sobie 
coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościo-
ła, ale że sami są Kościołem, to znaczy wspólnotą 
wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewod-
nictwem papieża oraz biskupów pozostających 
z nim w łączności. Oni są Kościołem	 (Pius	 XII,	
przemówienie	z	20	lutego	1946	r.,	cytowane	przez	
Jana	 Pawła	 II	w	 adhort.	 apost	 „Christifideles	 la-
ici”,	9).

Na	koniec	to,	co	najważniejsze:	sercem	wspól-
noty	parafialnej	jest	kult	eucharystyczny,	bez	bicia	
tego	serca	wspólnota	zamiera.	Zgodnie	ze	słowa-
mi	 świętego	 Jana	Pawła	 II	 z	Listu	 apostolskiego	
„Dies	Domini”:	Pośród różnych form działalności 
parafii żadna nie ma tak żywotnego znaczenia i tak 
silnego wpływu formacyjnego na wspólnotę, jak 
niedzielna celebracja dnia Pańskiego połączona 
z Eucharystią.	

Karolina	Appelt

Wnętrze świątyni

O podstawowych zasadach wystroju wnętrza kościoła 

Spacer	po	świątyniach	-	tych	starych,	ale	tak-
że	 współczesnych	 -	 niejednokrotnie	 doprowadza	
do	 smutnego	wniosku,	 że	dzisiejsze	kościoły	pę-
kają	w	szwach.	Niestety,	nie	jest	to	spowodowane	
ilością	wiernych,	 lecz	mnóstwem	obrazów,	obra-
zeczków,	 rzeźb,	 figurek,	 okazjonalnych	 dekora-
cji	 i	 kwiatów	 doniczkowych,	 które	 przyniesiono	
do	kościoła.	Efekt	tego	jest	taki,	że	w	kościołach	
można	napotkać	obiekty	wątpliwej	wartości,	które	
zamiast	wytwarzać	modlitewny	nastrój,	rozprasza-
ją	i	nie	pozwalają	się	skupić.	Bywa,	że	w	jednym	
wnętrzu	obecne	są,	na	przykład,	trzy	a	nawet	czte-
ry	przedstawienia	Matki	Bożej	-	Częstochowskiej,	
Nieustającej	 Pomocy,	 Niepokalanej,	 Fatimskiej	
i	z	Lourdes.

Często	w	kościołach	pojawiają	się	obrazy	lub	
figury	wyobrażające	świętych,	które	są	po	prostu	
„portrecikami”,	 a	 nie	 obrazami	 przeznaczonymi	
do	kultu.	Obraz	przeznaczony	do	kultu	musi	nam	
coś	 o	 tym	 świętym	 „opowiedzieć”.	 Powinniśmy	
z	niego	 „wyczytać”,	 co	 sprawiło,	 że	 został	 ogło-
szony	świętym.

Kolejnym	 mankamentem	 jest	 fakt,	 że	 krzyż	
zamiast	 być	 świętym	 symbolem	 Chrystusowej	
ofiary,	 staje	 się	 niekiedy	 elementem	 dekoracyj-
nym,	stosowanym	wszędzie	i	w	dużych	ilościach	
-	na	kościelnych	drzwiach,	w	oknach,	na	balustra-
dach,	 kratach,	 przy	 poręczach	 służących	 osobom	
starszym	 do	 wspierania	 się	 na	 nich	 np.	 podczas	
wchodzenia	do	kościoła.

Należałoby	 zaprzestać	 umieszczania	 w	 ko-
ściołach	wszystkiego,	co	komu	przyjdzie	do	głowy	
i	wrócić	do	przepisów	oraz	zaleceń	wydanych	pod-
czas	Soboru	Watykańskiego	II,	czyli	50	lat	temu,	
a	uaktualnionych	przez	Stolicę	Apostolską	i	Kon-
ferencję	Episkopatu	Polski	w	grudniu	2003	roku.	
Dokument	ten	pod	nazwą	„Ogólne	Wprowadzenie	
do	Mszału	Rzymskiego”,	w	rozdziale	zatytułowa-
nym	„Urządzenie	i	wystrój	kościoła	do	sprawowa-
nia	 Eucharystii”,	 w	 punkcie	 292.	 podaje: W wy-
stroju kościoła należy dążyć raczej do szlachetnej 
prostoty niż do przepychu. W doborze elementów 
zdobniczych należy dbać o prawdziwość rzeczy, 
a ponadto zmierzać do tego, by te elementy służyły 
pouczaniu wiernych i odpowiadały godności miej-
sca świętego.

Rządcy	 parafii	 powinni	 rozważyć	 te	 słowa	
i	zadbać	o	 to,	by	kościół	nie	był	zbiorem	figurek	
i	 obrazków,	 lecz	 pięknym,	 stwarzającym	właści-
wy	klimat	miejscem	spotkania	człowieka	z	Panem	
Bogiem.	W	nowo	budowanych	świątyniach	jest	to	
stosunkowo	 proste.	 Dużo	 trudniej	 natomiast	 jest	

w	starych	kościołach,	gdzie	istnieją	już	boczne	oł-
tarze	poświęcone	dawnym	świętym,	gdzie	wytwo-
rzyła	się	tradycja	otaczania	kultem	jakiegoś	obrazu	
lub	rzeźby.	W	takich	przypadkach	należy	pójść	za	
radą	jednego	z	polskich	poetów:

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,

choć sami potraficie doskonalsze wznieść,

na nich się jeszcze święty ogień żarzy

i miłość ludzka stoi tam na straży,

a wy winniście im cześć.*

Stare	kościoły	są	i	powinny	zostać	świadkami	
wiary	 naszych	 ojców,	 obrazami	 korzeni	 naszego	
narodu.	Każda	 świątynia	 jest	 „pomnikiem”	 swo-
jej	epoki,	w	której	powstała.	Zatem	„dokładanie”	
nowych	elementów	wyposażenia	wnętrza	nie	jest	
wskazane.	Wszelka	ingerencja	w	wystrój	świątyni	
wymaga	 bardzo	 daleko	 idącej	 roztropności	 i	 po-
wściągliwości.	 Gdy	 ktoś	 nawiedzał	 bazylikę	 św.	
Piotra	w	Rzymie,	to	zapewne	zauważył,	że	o	do-
borze	znajdujących	się	w	niej	obrazów	i	rzeźb	de-
cydowała	staranność	o	ich	zgodność	z	daną	epoką.	
To	jest	dla	nas	wzorzec.	

Rodzi	się	zatem	pytanie:	jak	postąpić,	gdy	pa-
rafianie	 lub	proboszcz	mają	sentyment	do	współ-
czesnych	świętych	albo	chcą	rozpowszechnić	pro-
pagowane	przez	Kościół	nabożeństwa,	np.	Chry-
stusa	Miłosiernego,	czy	Matki	Bożej	Fatimskiej?	
Rozwiązanie	 jest	 stosunkowo	 proste.	 W	 dniu,	
w	którym	przypada	dane	 święto,	wstawić	 (najle-
piej	w	prezbiterium,	niezbyt	daleko	od	ołtarza),	fi-
gurę	lub	obraz	i	odprawić	przy	nich	nabożeństwo.	
Na	co	dzień	natomiast,	przechowywać	je	w	innym	
miejscu.

Każda	epoka,	może	nawet	bardziej	każde	po-
kolenie,	próbuje	zostawić	po	sobie	ślad	na	ziemi.	
Dobrym	 tego	 przykładem	 są	 właśnie	 świątynie.	
Postarajmy	się	o	to,	by	przyszłe	pokolenia	nie	za-
rzuciły	nam	braku	dbałości	o	dom	Pański.

I	na	koniec	jeden	cytat	z	„Ogólnego	Wprowa-
dzenia	do	Mszału	Rzymskiego”:	Zgodnie ze starą 
tradycją Kościoła obrazy Chrystusa Pana, Naj-
świętszej Maryi Panny i Świętych umieszcza się 
w kościołach, by wierni mogli im oddawać cześć, 
i tak się je przedstawia, aby prowadziły wiernych 
do misteriów wiary sprawowanych w liturgii. Stąd 
też wystrzegać się należy zbyt wielkiej liczby obra-
zów, a ich rozmieszczenie winno być takie, by nie 
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odwracały uwagi od samej celebracji liturgicznej. 
Z zasady nie powinno być więcej wizerunków da-
nego Świętego niż jeden. W ogóle przy urządzaniu 
kościoła i jego zdobieniu, zwłaszcza poprzez obra-
zy, należy dążyć do rozbudzania pobożności całej 
wspólnoty wiernych oraz dbać o piękno i godność 
obrazów (318).	Wydaje	się	stosowne	przypomnie-
nie	tej	normy,	aby	unikać	mnożenia	obrazów	i	fi-
gur,	które	dotyczą	jednego/ej	świętego/ej.

Przytaczam	 obowiązujące	 przepisy	 i	 normy	
odnoszące	 się	 do	wyposażania	wnętrza	 świątyni.	
Ich	 respektowanie	 i	 zachowywanie	 jest	wymow-

nym	znakiem	miłości	do	Kościoła	(zob.	„Ecclesia	
de	Eucharistia”	52).

Aleksandra	Pudelska

kustosz	Muzeum	Archidiecezjalnego	
w	Poznaniu

*„Do	młodych”,	Adam	Asnyk

Muzyka liturgiczna

W związku z przypadającym na 22 listopada 
wspomnieniem liturgicznym św. Cecylii, będącej 
patronką chórzystów, lutników, muzyków, organi-
stów i zespołów wokalno-muzycznych, zamieszcza-
my artykuł naszej organistki, Małgorzaty Kozier-
skiej, absolwentki Akademii Muzycznej im. Jana 
Paderewskiego w Poznaniu, która ukończyła li-
cencjat z edukacji muzycznej i studia magisterskie 
z muzyki kościelnej. Niech lektura tego artykułu 
pozwoli nam zapoznać 
się z nauczaniem Ko-
ścioła na temat zasad 
doboru muzyki w litur-
gii.

Muzyka	 od	 po-
czątków	 Kościoła	
towarzyszy	 liturgii	
i	jest	jej	nieodłącznym	
elementem.	 Kościół	
przez	 wieki	 troszczył	
się	o	jej	jak	najdosko-
nalszy	 kształt,	 co	wy-
raża	 szereg	 dokumen-
tów	 wydanych	 przez	 papieży,	 biskupów	 i	 ojców	
Kościoła,	mówiących	o	wskazaniach	i	poleceniach	
dotyczących	muzyki	w	 liturgii.	 Jednak	aż	do	po-
czątku	XX	wieku	wszelkie	 instrukcje	 najczęściej	
zapisywane	były	jedynie	w	dokumentach	o	liturgii.

Wśród	wczesnych	 dokumentów	warto	wspo-
mnieć	 o	 dekrecie	 Jana	 XXII	 „Docta	 Sanctorum	
Patrum”,	powstałym	w	1322	r.,	poruszającym	pro-
blematykę	 świeckości	 przenikającej	 do	 muzyki	
kościelnej.	Wskazuje	to	na	fakt,	że	kwestia	wkra-
dania	się	do	muzyki	liturgicznej	elementów	świec-
kich	nie	jest	tylko	problemem	naszych	czasów,	ale	
sięga	wieki	wstecz.

Czym	w	ogóle	jest	muzyka	liturgiczna?	W	„In-
strukcji	Episkopatu	Polski	o	muzyce	liturgicznej	po	
Soborze	Watykańskim	II”	czytamy,	że	(…)	muzyką 
liturgiczną nazywamy tę muzykę, która może być 
używana przy sprawowaniu kultu Bożego. (…) po-
winna się ona odznaczać charakterem sakralnym 
oraz doskonałością formy. Celem muzyki liturgicz-
nej jest chwała Boża i uświęcenie wiernych tak wy-
konawców, jak i pozostałych uczestników liturgii.	

Ten	 najobszerniejszy	
dokument	 biskupów	
polskich	 poświęcony	
muzyce	 liturgicznej	
jasno	 mówi,	 jak	 nale-
żałoby	 klasyfikować	
utwory	 dopuszczane	
do	 liturgii.	 Uświęcenie	
i	 sakralność	 przeciw-
stawiają	 się	 świecko-
ści,	 więc	 każdy,	 nawet	
najmniejszy	 świecki	
element,	 dyskwalifiku-
je	 cały	 utwór	 i	 ten	 nie	
może	 zostać	 włączony	

w	liturgię.	Pod	tym	względem	nauczanie	Kościoła	
pozostaje	 niezmienne	 od	 wieków,	 począwszy	 od	
wspomnianego	już	dekretu	„Docta	Sanctorum	Pa-
trum”,	poprzez	dekret	Piusa	V	z	1570	r.,	encyklikę	
„Annus	qui”	Benedykta	XIV	z	1749	r.,	„motu	pro-
prio”	św.	Piusa	X	o	muzyce	świętej	z	1903	r.,	ency-
klikę	o	muzyce	kościelnej	„Musicae	sacrae	disci-
plina”	Piusa	XII	z	1955	r.,	a	kończąc	na	owocach	
Soboru	Watykańskiego	II:	„Konstytucji	o	Świętej	
Liturgii”	oraz	„Instrukcji	o	muzyce	w	Świętej	Li-
turgii	«Musical	 sacram»”	z	1967	 roku.	Wszędzie	
podkreślone	 jest	 rozgraniczenie	 między	 muzyką	
sakralną	a	świecką.

W	„Instrukcji	Episkopatu	Polski”	czytamy	da-
lej,	że	(…)	do muzyki liturgicznej zaliczamy: śpiew 
jednogłosowy (chorał gregoriański i śpiew ludo-
wy), śpiew wielogłosowy (polifonia dawna i now-
sza) oraz muzykę instrumentalną.	W	dzisiejszych	
czasach	 najczęściej	 mamy	 do	 czynienia	 ze	 śpie-
wem	 ludowym,	 tzn.	 śpiewem	 w	 języku	 narodo-
wym	-	pieśniami	kościelnymi,	które	do	użytkowa-
nia	podczas	liturgii	zatwierdził	Sobór	Watykański	
II.	 Oczywiście,	 pojawiły	 się	 one	 dużo	wcześniej	
(w	Polsce	w	XIV	w.),	 jednak	można	 je	było	sto-
sować	jedynie	podczas	wszelkiego	rodzaju	nabo-
żeństw,	nigdy	podczas	liturgii.	Mimo	że	śpiew	lu-
dowy	dominuje	 podczas	współczesnej	 liturgii,	 to	
chorał	gregoriański,	 jako	najstarszy	 i	najczcigod-
niejszy	 śpiew	 Kościoła,	 zajmuje	 pierwsze	 miej-
sce	pośród	 innych	rodzajów	śpiewów	oraz	został	
określony	 jako	 śpiew	 własny	 liturgii	 rzymskiej.	
Jak	czytamy	we	wspomnianej	„Instrukcji”,	chorał	
gregoriański	(…)	niesie w swojej istocie jakiś nie-
podważalny element sakralności. Jest modlitwą, 
co stanowi jego istotę.	

Z	kolei	pod	pojęciem	muzyki	instrumentalnej	
dopuszczonej	do	liturgii	należy	rozumieć	w	szcze-
gólności	 akompaniament	 organowy,	 podtrzymu-
jący	 przede	 wszystkim	 śpiew	 wiernych.	 Organy	
piszczałkowe,	jako	tradycyjny	instrument	muzycz-
ny,	zajmują	szczególne	miejsce	w	Kościele,	a	ich	
brzmienie	nadaje	charakter	podniosłości	przy	cere-
moniach	kościelnych.	Poza	nimi	dopuszcza	się	do	
użytku	podczas	liturgii	inne	instrumenty	(…)	z wy-
jątkiem tych, które są zbyt hałaśliwe lub wprost 
przeznaczone do wykonywania współczesnej mu-
zyki rozrywkowej. Wyłącza się z użytku liturgicz-
nego, zgodnie z tradycją, takie instrumenty, jak 
fortepian, akordeon, mandolina, gitara elektrycz-
na, perkusja, wibrafon, itp.	„Instrukcja	Episkopatu	

Polski”	jasno	określa,	jakie	instrumenty	mogą	być	
dopuszczone,	a	jakich	należy	zakazać	podczas	li-
turgii.	Niestety,	dyskusje	na	ten	temat	nie	ustają	od	
lat...

W	 innym	 miejscu	 możemy	 przeczytać,	 że	
(…)	 zabrania się wykonywania w ramach litur-
gii piosenek religijnych, których tekst często nie 
jest w ogóle religijny, a muzyka z reguły posiada 
charakter świecki. Dotyczy	 to	 szczególnie	piose-
nek	z	podłożonym	tekstem	religijnym	(najlepszym	
przykładem	 tego	 jest	 ostatnio	modna	 na	 ślubach	
piosenka	z	filmu	„Shrek”,	z	podłożonym	tekstem	
mówiącym	o	parze	ślubującej	sobie	miłość),	 jed-
nak	mimo	 zmienionego,	 teoretycznie	 pasującego	
do	 liturgii	 tekstu,	 forma	 samej	 piosenki	 pozosta-
je	nadal	nieliturgiczna,	gdyż	pierwotnie	powstała	
jako	świecka	piosenka.	Kościół,	jak	już	było	wcze-
śniej	 powiedziane,	 jednoznacznie	 odcina	 się	 od	
wszelkiej	świeckości	w	muzyce	liturgicznej.

Jest	jednak	miejsce	na	piosenki	religijne,	tylko	
że	poza	liturgią,	np.	przed	pieśnią	na	rozpoczęcie	
Mszy	św.	lub	po	pieśni	kończącej	liturgię,	a	także	
podczas	wszelkiego	rodzaju	nabożeństw,	adoracji,	
czuwań,	 spotkań	 wspólnotowych,	 pielgrzymek.	
Jest	dużo	możliwości.
	 Muzyka	 liturgiczna	 nie	 jest	 tylko	 ozdobą	
liturgii,	 ale	 jej	 integralną	częścią.	Dlatego	należy	
dbać	o	przygotowanie	jej	zarówno	pod	względem	
muzycznym,	 jak	 i	 duszpasterskim.	Trzeba	 zatem	
uwzględnić	 podział	 funkcji	 między	 różne	 osoby	
(najczęściej	 funkcje	 psałterzysty	 i	 kantora)	 oraz	
zatroszczyć	się	o	znajomość	repertuaru	muzyczne-
go	przez	wiernych	i	dlatego	tak	ważne	jest	ćwicze-
nie	pieśni	przed	Mszą	Świętą.	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 Małgorzata	Kozierska		

Wysiedleńcy dziękują siostrom

Na	początku	II	wojny	światowej	kilkanaście	rodzin	z	terenu	naszej	parafii	zostało	wysiedlonych	na	
wschodnie	tereny	Polski;	głównie	w	okolice	Sokołowa	Podlaskiego,	gmina	Czerwonka.	Ich	droga	wy-
gnania	obejmowała	m.	in.	kilkudniowy	pobyt	w	klasztorze	Sióstr	Prowincji	Polskiej	Zgromadzenia	Naj-
świętszego	Serca	Jezusa	(Sacré	Coeur)	w	Pobiedziskach.	W	tym	miejscu	nasi	parafianie	zostali	otoczeni	
życzliwością,	troską	i	opieką	sióstr.	Zawdzięczają	im	znośne	warunki	życia	i	wyżywienie.	

Po	upływie	tak	wielu	lat	od	tamtego	czasu	rodziny	wysiedlonych	pragną	wyrazić	siostrom	swoje	
dziękczynienie.	Dlatego	we	wtorek 24 listopada br. o godzinie 18.00	w	naszym	kościele	sprawowana	
będzie	Msza	Święta	w	intencji	tych	sióstr,	którym	zawdzięczają	tak	wiele	dobra.	W	tej	Eucharystii	będą	
m.	in	uczestniczyły	siostry	należące	do	tego	zgromadzenia,	które	aktualnie	pracują	w	tamtejszym	klasz-
torze.	Jako	potomkowie	wygnanych	rodzin	zachęcamy	wszystkich,	którzy	w	duchu	wdzięczności	chcą	
modlić	się	z	nami,	do	wzięcia	udziału	w	tej	Mszy	Świętej.	Po	niej	zapraszamy	też	do	domu	parafialnego	
na	spotkanie	przy	kawie.

Rodziny	wysiedlonych
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Co dzisiaj znaczy niepodległość?

Święto	Niepodległości	tradycyjnie	wiązane	jest	
z	pamiętnym	rokiem	1918,	kiedy	to	wraz	z	zakoń-
czeniem	 działań	 wojennych	 na	 frontach	 I	 wojny	
światowej	oraz	przybyciem	do	Warszawy	komen-
danta	 Józefa	 Piłsudskiego,	 pojawiły	 się	 warunki	
do	funkcjonowania	niepodległej	Polski.	Z	tej	per-
spektywy	jest	 to	święto	historyczne,	które	obcho-
dzimy	niejako	przez	sentyment	i	które	obecnie	nie	
dla	wszystkich	 jest	 tak	 samo	 porywające.	 Z	 tego	
względu	 część	 dorosłych	 Polaków,	 zwłaszcza	 lu-
dzi	 młodych,	 nie	 przyłącza	 się	 do	 świętowania,	
gdyż	woli	żyć	teraźniejszością.	Czy	jednak	może-
my	z	całym	przekonaniem	stwierdzić,	że	niepodle-
głość	nie	musi	być	przedmiotem	naszej	troski,	bo	
jesteśmy	w	Unii	Europejskiej	 i	Pakcie	Północno-
atlantyckim	(NATO)	i	nic	nam	nie	zagraża?	

Niestety,	 historia	 uczy,	 że	 stan	 pokoju	 i	 bez-
pieczeństwa	 zawsze	 trwał	 tylko	 przez	 jakiś	 czas	
i	niespodziewanie	pojawiały	się	zagrożenia,	które	
pokazywały,	 że	 nagle	 trzeba	 wzmóc	 wysiłki,	 by	
ocalić	pokój	 i	niepodległość.	Sam	fakt	przynależ-
ności	do	licznych	organizacji	politycznych	(ONZ,	
Unia	Europejska	 i	 inne)	 czy	militarnych	 (NATO)	
nie	oznacza,	 że	można	przestać	myśleć	o	bezpie-
czeństwie	i	wolności.	Warto	przypomnieć,	że	przed	
II	 wojną	 światową	 Polska	 należała	 do	 istniejącej	
ówcześnie	Ligi	Narodów,	której	pakt	przewidywał	
udzielenie	pomocy	wojskowej	państwu	członkow-
skiemu	zaatakowanemu	przez	inny	kraj.	Mieliśmy	
także	 traktaty	 pokojowe	 z	 sąsiadami	 oraz	 bezpo-
średnie	sojusze	wojskowe	z	ówczesnymi	potęgami.	
A	jednak	przyszedł	wrzesień	1939,	a	po	nim	okrut-
na	okupacja,	kiedy	wszystko	to	okazało	się	niesku-
teczne	i	 trzeba	było	zdobyć	się	na	wielki	wysiłek	
obrony	granic,	 a	 następnie	 ducha	narodu	 i	 takich	
przestrzeni	wolności,	jakie	były	możliwe.	

Unia	Europejska,	 do	 której	 należy	Polska	 po-
wstała	 przed	 ponad	 pół	 wiekiem.	 W	 pierwszym	
rzędzie	 była	 ona	 porozumieniem	 bardziej	 gospo-
darczym	niż	politycznym	i	choć	obecnie	politycy	
europejscy	próbują	je	przekształcić	w	sojusz	poli-
tyczny,	to	opór	państw	członkowskich	jest	na	tyle	
silny,	że	nie	wydaje	się	realne	stworzenie	zjedno-
czonego	 państwa	 europejskiego,	 które	 samo	 by-
łoby	 w	 stanie	 bronić	 swego	 wewnętrznego	 ładu	
oraz	wspólnych	granic	zewnętrznych.	Dodać	przy	
tym	 należy,	 że	 kierunek	 przemian	 politycznych	

przeprowadzanych	 przez	 polityków	 europejskich,	
zmierzających	 do	 ściślejszej	 integracji	 nie	 budzi	
zaufania,	gdyż	w	pierwszym	rzędzie	powoduje	roz-
rost	biurokracji	czyli	niepotrzebne	wydatki	i	chaos	
decyzyjny.	W	Europie	pojawiają	się	kolejne	urzę-
dy	i	rady,	od	których	bynajmniej	nie	przybywa	ani	
wolności,	ani	poczucia	bezpieczeństwa.	

Pod	względem	militarnym,	 Polska	 (jak	 więk-
szość	 państw	 Unii	 Europejskiej)	 jest	 członkiem	
Paktu	Północnoatlantyckiego	(NATO),	co	w	prak-
tyce	oznacza,	że	polega	ona	na	„parasolu	ochron-
nym”	 Stanów	 Zjednoczonych	 i	 tylko	 Opatrzno-
ści	należy	dziękować,	że	mimo	upływu	70	 lat	od	
zakończenia	 II	 wojny	 światowej,	Ameryka	 nadal	
utrzymuje	swoje	bazy	i	żołnierzy	na	Starym	Kon-
tynencie,	 będące	 postrachem	 dla	 potencjalnych	
agresorów.	Jednak,	jak	pokazuje	historia,	wskutek	
trudności	 wewnętrznych	 USA	mogą	 wycofać	 się	
z	obrony	Europy,	jak	miało	to	miejsce	po	I	wojnie	
światowej	 i	Europa	będzie	 zdana	 tylko	na	 siebie.	
Tymczasem,	państwa	europejskie	mają	słabe,	nie-
liczne	 i	 niesprawdzone	 w	 działaniach	 zbrojnych	
armie,	 a	 więc	 ich	 wartość	 bojowa	 jest	 wątpliwa.	
Stałe	kłopoty	gospodarcze	Europy	i	jej	zbiurokra-
tyzowana	 machina	 urzędnicza	 mogą	 się	 okazać	
zbyt	dużym	balastem,	aby	w	szybkim	czasie	udało	
się	zbudować	sprawną	armię.	W	efekcie,	państwa	
członkowskie	Unii	 tak	 naprawdę	 zdane	 są	 na	 to,	
aby	zadbać	o	swoją	obronność	na	własną	rękę,	bo	
zagrożenia	militarne	mogą	przyjść	szybciej	niż	się	
to	obecnie	wydaje.	

Wszystko	to	wynika	z	realiów	historyczno-po-
litycznych	 i	 należy	 pamiętać,	 że	 zasady	 rządzące	
nimi	są	nieubłagane	i	tak	jak	w	przeszłości	zdarzały	
się	okrutne	wojny	i	obce	wojska	przekraczały	na-
sze	granice,	tak	samo	może	się	to	zdarzyć	w	przy-
szłości,	choć	wszyscy	chcemy,	aby	tak	się	nie	stało.	

Spójrzmy	także	na	inne	pojęcie	niepodległości,	
które	 oznacza	 wolność	 wewnętrzną.	 Niczym	 jest	
niepodległość	państwa,	gdy	depcze	się	fundamenty	
wolności	osobistej	 jego	obywateli.	Wolność	czło-
wieka	w	państwie	można	rozumieć	na	różne	spo-
soby,	lecz	jej	fundamentem	musi	być	świadomość	
tożsamości	 społeczeństwa,	 jego	korzeni	 i	kultury,	
z	której	ono	wyrasta.	W	tym	sensie	na	nas	wszyst-
kich,	a	przede	wszystkim	na	wybieranej	przez	nas	
władzy	spoczywa	obowiązek	obrony	naszej	tożsa-

mości.	Należy	to	czynić	nie	przez	werbalne	dekla-
racje,	 lecz	 przede	 wszystkim	 poprzez	 konkretne	
posunięcia.	Uchwalanie	ustaw	szkodzących	rodzi-
nie,	edukacji,	spychających	ludzi	w	biedę	lub	przy-
muszających	ich	do	działania	w	tzw.	szarej	strefie,	
czy	 emigracji	 zarobkowej,	 powoduje	 osłabienie	
przywiązania	do	wspólnego	dobra	jakim	jest	pań-
stwo.	Aby	obywatele	czuli	się	podmiotowo,	muszą	
mieć	poczucie,	że	władza	dba	o	ich	sprawy,	że	po-
maga	im	rozwiązywać	konkretne	problemy.	

Dbałość	władzy	o	tożsamość	narodu,	jego	du-
cha	i	moralność	powinna	objawiać	się	we	wszyst-
kim	 -	 w	 wypowiedziach	 i	 działaniu	 polityków.	
Kłamstwa,	 nadużywanie	 władzy,	 bezpodstawne	
rzucanie	kalumni	na	inne	partie	psują	ducha	debaty	
publicznej,	która	jest	konieczna	dla	istnienia	demo-
kracji.	W	efekcie,	także	„zwykli”	obywatele	zaczy-
nają	 uważać,	 że	 im	 także	wolno	 kłamać,	 oszuki-
wać,	nadużywać	praw	 i	przywilejów,	 itd.	Władza	
bowiem	-	czy	tego	chce,	czy	nie	-	jest	dla	zwykłych	
ludzi	wyznacznikiem	standardów	postępowania.

Władza	 jest	 zobowiązana	 także	 do	 dbałości	
o	 szacunek	 wobec	 narodowej	 tradycji,	 toteż	 np.	
promowanie	produkcji	filmowej	podkopującej	naj-
ważniejsze	wartości	(takie	 jak:	patriotyzm,	bezin-
teresowne	poświęcenie	dla	innych,	wartość	rodzi-
ny)	 za	 pieniądze	 podatników	 nie	 powinno	 mieć	
miejsca.	Nie	 da	 się	w	 żaden	 sposób	 usprawiedli-
wić	 wydawania	 środków	 finansowych	 na	 zakup	
np.	 filmów	 obcej	 produkcji,	 szkalujących	 naszą	
przeszłość	i	emitowania	ich	w	telewizji	publicznej.	
A	przecież	w	naszej	polskiej	historii	mamy	tak	wie-
le	pięknych	zdarzeń	i	bohaterów,	których	dokona-
nia	dotychczas	nie	zostały	zekranizowane,	jak	np.	
kpt.	W.	 Raginisa,	 orląt	 lwowskich	 i	 wielu,	 wielu	
innych.	

Dbałość	o	tradycję	i	ład	moralny	powinna	tak-
że	 obejmować	 spójność	 społeczną.	 Harmonijny,	
pozbawiony	wstrząsów	 rozwój	 społeczny	 prowa-
dzi	do	tego,	że	nawet	jeśli	dana	zbiorowość	składa	
się	z	jednostek	należących	do	różnych	narodowo-
ści	czy	religii,	 to	wskutek	długotrwałego	koegzy-
stowania	potrafią	 się	one	 szanować	 i	 żyć	bez	wi-
docznych	 barier.	 Liczne	 przykłady	 takich	 postaw	
można	 przytoczyć	 z	 naszego	 polskiego	 „podwór-
ka”.	Na	obszarach	centralnej	Polski	zamieszkiwali	
obok	siebie	Polacy,	Żydzi	i	Niemcy,	a	na	kresach	
wschodnich	 obok	 dwóch	 pierwszych	 grup	 żyli	
jeszcze	Ukraińcy	 i	Rosjanie,	 i	 z	wyjątkiem	 rzad-
kich	 sytuacji,	 życie	 toczyło	 się	 tam	 spokojnie,	

czego	potwierdzeniem	były	liczne	konwersje	oraz	
małżeństwa	mieszane.	

Inaczej	bywa,	gdy	w	społeczeństwie	zjawia	się	
nagle	liczna	nowa	mniejszość,	która	nie	zna	kultury	
większości	i	świadoma	swojej	siły	nie	zamierza	jej	
poznawać.	Co	więcej,	mniejszość	ta	w	stosunku	do	
goszczącego	ją	państwa	potrafi	zająć	postawę	rosz-
czeniową,	 domagając	 się	 wszelkich	 przywilejów,	
choć	sama	z	siebie	nie	zamierza	nic	dać.	Owszem,	
część	 tej	 ludności,	 (zwłaszcza	mężczyźni)	 podej-
muje	pracę,	ale	nadal	państwo,	któremu	płaci	po-
datki	i	korzysta	z	jego	opieki,	bardzo	często	traktuje	
jak	obcą	ziemię.	Badania	pokazują,	że	muzułmań-
ska	mniejszość	we	Francji	i	Anglii	w	dużej	mierze	
uważa	się	przede	wszystkim	za	muzułmanów,	a	nie	
za	obywateli	francuskich,	czy	angielskich.	Pragnie	
w	związku	z	tym	wprowadzenia	w	tych	państwach	
prawa	koranicznego	(szariatu)	i	nie	życzy	sobie,	by	
rządy	tych	państw	ingerowały	w	ich	życie.	

W	efekcie	takich	zjawisk,	w	państwie	żyją	obok	
siebie	dwie	obce	sobie	zbiorowości,	charakteryzu-
jące	się	odmienną	kulturą,	z	których	jedna	nie	utoż-
samia	 się	 z	 tym	państwem.	Czy	w	 takiej	 sytuacji	
można	 oczekiwać,	 że	 będą	 one	 solidarnie	współ-
pracować	wobec	zagrożenia?	Jest	to	bardzo	wątpli-
we.	Tymczasem	wygląda	na	to,	że	do	Polski	przy-
wożeni	będą	przybysze,	którym	obca	jest	nie	tylko	
nasza	kultura,	ale	którzy	otwarcie	deklarują,	że	wo-
leliby	mieszkać	w	innych	państwach.	Nasi	politycy	
i	my	wszyscy	musimy	zrozumieć,	że	obrona	wła-
snej	tożsamości,	a	więc	wewnętrznej	wolności,	jest	
możliwa	tylko	wtedy,	gdy	będziemy	chronić	naszą	
tradycję	 i	kulturę,	a	 ta	wyrasta	z	chrześcijańskich	
korzeni.	Tylko	społeczeństwo	zintegrowane	wokół	
wspólnych	wartości	będzie	w	stanie	obronić	swo-
ją	tożsamość	i	wolność,	i	to	jest	-	niestety	-	nasza	
dzisiejsza	walka	o	niepodległość.	Wolność	bowiem	
państwa	w	sytuacji,	gdy	będziemy	przymuszani	do	
wyzbywania	się	podstawowych	elementów	naszej	
kultury,	okaże	się	tylko	iluzją.	

Witold	Tyborowski
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poczynaniach!	Władze	Prus	były	wrogie	powsta-
niu,	 zmobilizowana	 pruska	 armia	 utworzyła	 kor-
don	wojskowy	 pomiędzy	 Prusami	 a	Kongresów-
ką.	 Zakazano	 wysyłania	 do	 Królestwa	 amunicji,	
broni,	żywności	i	lekarstw,	skonfiskowano	tysiące	
karabinów,	broni	białej	 i	amunicji	zakupionej	we	
Francji	i	w	Wielkiej	Brytanii	na	potrzeby	powsta-
nia.	Podobnie	działały	władze	austriackie,	choć	na	
tej	granicy	nie	do	końca	przestrzegano	przepisów,	
np.	 dotyczących	 internowania	 polskich	 oddzia-
łów.	Pomimo	starań	władz	polskich,	rządy	Francji	
i	Wielkiej	Brytanii	ulegając	naciskom	strony	rosyj-
skiej,	uznały	powstanie	listopadowe	za	wewnętrz-
ną	sprawę	Rosji.	Niestety,	 także	papież	Grzegorz	
XVI	potępił	wybuch	powstania	przeciwko	„legal-
nej	władzy	cara”.

Skutki	upadku	powstania	listopadowego	były	
tragiczne.	Zginęło	lub	zostało	rannych	ok.	40	tys.	
Polaków,	11	tys.	opuściło	kraj	(była	to	tzw.	Wiel-
ka	 Emigracja).	 Znacznie	 ograniczono	 autonomię	
Królestwa	 Polskiego,	 wcielono	 armię	 polską	 do	
rosyjskiej,	zniesiono	polski	sejm	i	samorządy,	roz-
poczęto	 rusyfikację	 administracji,	 zlikwidowano	
polskie	 szkolnictwo	 wyższe,	 nałożono	 wysoka	

kontrybucję.	Namiestnikiem	Królestwa	został	zna-
ny	z	okrucieństwa	gen.	Iwan	Paskiewicz.	

Po	 upadku	 powstania	 listopadowego	 car	Mi-
kołaj	I	wypowiedział	następujące	słowa:	Nie wiem, 
czy będzie jeszcze kiedy jaka Polska, ale tego je-
stem pewien, że nie będzie już Polaków	Jednak,	jak	
pokazała	historia,	w	Rosji	caratu	już	nie	ma,	a	my	
istniejemy	jako	Polska	i	Polacy!

Zbigniew	Celka

185. rocznica wybuchu powstania listopadowego

Nocą	 z	 29	 na	 30	 listopada	 1830	 roku	 roz-
poczęła	 się	 kolejna	 (któraż	 to	 już?)	 wojna	 pol-
sko	 -	 rosyjska	zwana	powstaniem	 listopadowym.	
Ten	polski	zryw	trwał	prawie	rok	i	zakończył	się	
w	 październiku	 1831	 roku.	 Przyczyną	 wybuchu	
powstania	 było	 wzmożenie	 antypolskiej	 działal-
ności	władzy	 carskiej.	 Postanowienia	 konstytucji	
z	1815	roku	nie	były	przestrzegane	przez	Rosjan.	
Zniesiono	wolność	 prasy,	 zlikwidowano	 jawność	
obrad	 sejmu,	 aresztowano	 wielu	 członków	 pol-
skich	organizacji	patriotycznych.	Nie	bez	wpływu	
na	nastroje	Polaków	były	zwycięskie	rewolucje	we	
Francji	 i	 Belgii	 oraz	mobilizacja	 wojsk	 polskich	
i	 rosyjskich,	 które	miały	 być	 użyte	 do	 tłumienia	
tych	 rewolucji.	 Sprzysiężenie	 pod	 dowództwem	
ppor.	Piotra	Wysockiego,	zawiązane	w	1828	roku	
w	 warszawskiej	 Szkole	 Podchorążych	 Piechoty,	
zostało	zagrożone	dekonspiracją	i	aresztowaniami,	
dlatego	przy	nadarzającej	się	okazji,	29	listopada	
jej	członkowie	podjęli	próbę	(nieudaną)	zamordo-
wania	 wielkiego	 księcia	 Konstantego,	 brata	 cara	
Mikołaja	I	i	naczelnego	dowódcę	wojsk	polskich.	
Powstańcy,	 przy	pomocy	 ludności	 cywilnej	War-
szawy,	 zdobyli	 arsenał.	 Z	 ich	 ręki	 zginęło	 6	 ge-
nerałów	wojska	 polskiego	 (w	 jednym	przypadku	
była	to	tragiczna	pomyłka),	którzy	byli	przeciwni	
powstaniu	 i	 walce	 z	 caratem.	 Smutne	 jest	 to,	 że	
wszyscy	ci	generałowie	w	swej	młodości	walczy-
li	 o	 Polskę,	w	 powstaniu	 kościuszkowskim	 i/lub	
u	boku	Napoleona...	

Wielki	książę	Konstanty	wycofał	się	z	częścią	
wojska	 z	 Warszawy.	 W	 stolicy	 utworzono	 rząd	
tymczasowy	na	czele	z	księciem	Adamem	Jerzym	
Czartoryskim.	Wodzem	naczelnym	został	gen.	Jó-
zef	Chłopicki.	Nie	wszyscy	Polacy	wspierali	dzia-
łania	niepodległościowe.	Prowadzono	tajne	roko-
wania	 z	 carem,	 który	 wprowadził	 stan	 wojenny	
i	na	wieść	o	swojej	detronizacji	uchwalonej	przez	
sejm,	 wydał	 rozkaz	 o	 stłumieniu	 powstania.	 Do	
Królestwa	Polskiego	na	początku	lutego	1831	roku	
wkroczyła	 115	 tys.	 armia	 rosyjska	 pod	 dowódz-
twem	 feldmarszałka	 Iwana	 Dybicza.	 Rozpoczęła	
się	regularna	wojna,	która	toczyła	się	nie	tylko	na	
terenie	Królestwa	Polskiego,	ale	 także	na	Litwie.	
Doszło	do	szeregu	mniejszych	i	większych	bitew.	
Po	 początkowych	 sukcesach	 Polaków	 Rosjanie	
zbliżyli	się	do	Warszawy,	planując	przypuścić	na	
nią	 szturm.	 Nierozstrzygnięta	 bitwa	 o	 Olszynkę	
Grochowską	 25	 lutego	 1831	 roku	 powstrzymała	

rosyjskie	plany.	W	bitwie	ciężko	ranny	został	gen.	
Chłopicki.	 Wówczas	 dyktatorem	 powstania	 zo-
stał	gen.	Jan	Skrzynecki,	który	jednak	nie	wierzył	
w	zwycięstwo	i	opóźniał	podejmowanie	dalszych	
działań	zaczepnych.	Kiedy	zgodził	się	na	nowator-
ski	plan	gen.	Ignacego	Prądzyńskiego,	było	już	za	
późno.	Po	kilku	polskich	zwycięstwach	przewagę	

uzyskały	 wojska	 rosyjskie.	 Na	 części	 ziem	 pol-
skich	 podjęto	 także	 działania	 partyzanckie,	 wią-
żące	 część	 sił	 rosyjskich.	 Oddziały	 partyzanckie	
były	bezwzględnie	 zwalczane	przez	Rosjan.	Zła-
panych	powstańców	rozstrzeliwano	lub	wysyłano	
na	 Syberię,	 majątki	 konfiskowano,	 wsie	 palono.	
Władzom	rosyjskim	pomagała	ludność	żydowska.	
Przegrana	przez	Polaków	bitwa	pod	Ostrołęką	(26	
maja)	załamała	morale	żołnierzy.	6	września	woj-
ska	rosyjskie	zaatakowały	Warszawę	od	strony	za-
chodniej.	Po	utracie	Woli,	gdzie	zginął	gen.	Józef	
Sowiński,	poddano	stolicę.	Kilka	tygodni	później	
nastąpił	rozpad	sejmu,	rządu,	a	także	wojska,	które	
przekroczyło	granice	Prus	i	Austrii.	

Do	 upadku	 powstania	 i	 przegrania	 wojny	
przyczynili	 się,	 nastawieni	 lojalistycznie	 wobec	
cara	i	niewierzący	w	zwycięstwo,	przywódcy	po-
lityczni	oraz	dowódcy	wojskowi.	Rosja	posiadała	
ogromną	 przewagę	militarną,	 chłopi	 nie	 udzielili	
większego	 wsparcia	 powstaniu,	 a	 sąsiedzi	 i	 opi-
nia	międzynarodowa	 byli	 nastawieni	 negatywnie	
wobec	powstania.	Jak	wiele	razy	w	naszej	historii	
byliśmy	 osamotnieni	 w	 naszych	 wyzwoleńczych	

Wojciech	Kossak, Olszynka Grochowska, Czwartacy

Jan Rosen , Emila Plater na czele kosynierów w 1831  Na różańcu w Janikowie
	

Co	roku,	przez	cały	październik	od	poniedziałku	do	soboty,	mieszkańcy	Janikowa	spotykają	się	
w	świetlicy	wiejskiej	na	modlitwie	różańcowej.	Tak	było	i	w	tym	roku.	Swoimi	wspomnieniami	podzieliła	
się	 z	 czytelnikami	 „Naszego	Patrona”	 pani	Wiesława	Krugiołka	 –	 „spiritus	movens”*	 tej	 inicjatywy,	
a	 także	członek	parafialnego	oddziału	Akcji	Katolickiej	oraz	wspólnoty	żywego	różańca,	wielokrotna	
uczestniczka	pieszych	oraz	autokarowych	pielgrzymek	krajowych	i	zagranicznych	

Pani Wisiu, od jak dawna towarzyszy Pani 
modlitwa różańcowa?
Tato	mój	pochodził	z	bardzo	religijnej	rodziny.	
Było	 ich	 dwanaścioro	 rodzeństwa.	 Zawsze	
między	 nimi	 panowała	 zgoda,	 wszyscy	 się	
nawzajem	szanowali,	często	odwiedzali.
I	ja	też	byłam	wychowana	w	religijnej	rodzinie.	
U	 nas	 modlitwa	 była	 zawsze	 na	 pierwszym	
miejscu.	Odkąd	tylko	pamiętam,	różaniec	stale	
towarzyszył	mojej	rodzinie.

Czy ma Pani jakieś szczególne wspomnienia 
związane z modlitwą na różańcu?
Pierwsze	takie	wspomnienie	jest	związane	z	końcem	II	wojny	światowej.	Byłam	wtedy	małą	dziewczynką.	
Pamiętam,	 że	 cała	moja	 rodzina	 (i	 kilkoro	 obcych	 ludzi,	 którzy	 uciekali	 z	 Poznania	 przed	walkami)	
siedziała	 u	 nas	 w	 piwnicy.	 W	 tej	 piwnicy	 piekliśmy	 też	 chleb,	 którego	 kromki	 roznosiłam	 wśród	
wszystkich	tam	obecnych.	Cały	czas	modliliśmy	się	na	różańcu.

Różaniec w Janikowie   Foto B.Kubacka
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w kicińskiej 

parafii



Z życia parafii

Listopad	2015	 	 	 	 	 21

Z życia parafii

20		 Listopad	2015

Inne	wspomnienie	 związane	 jest	 z	moim	 ojcem	 i	 znane	 jest	mi	 z	 jego	 opowieści.	 Tato	 brał	 udział	
w	I	wojnie	światowej.	Został	postrzelony	we	Francji,	gdzie	walczył	w	bitwie	pod	Verdun.	Znaleziono	
go	dopiero	wtedy,	gdy	zbierano	ciała	poległych.	Leżał	z	różańcem	w	ręku.	Przeżył.	Co	ciekawe,	mój	
tato	żył	wiele	lat	z	kulą	umieszczoną	w	dolnej	części	ręki,	tuż	nad	dłonią.	Kula	ta	przesuwała	się	w	górę	
i	kiedy	dotarła	do	ramienia,	brat	mój	przeciął	ojcu	skórę	i	wydostał	tę	„wojenną	pamiątkę”.	
Mój	ojciec	często	modlił	się	modlitwą	różańcową	i	nawet	jak	miał	protezę,	to	klękał	do	różańca.	

Od kiedy w Janikowie odbywa się nabożeństwo różańcowe? 
Już	w	latach	50.	ubiegłego	wieku	różaniec	i	nabożeństwo	majowe	odprawiało	się	przy	figurze.	Moja	
mama	była	„główną	prowadzącą”	te	modlitwy.	Od	ponad	dwudziestu	lat	zbieramy	się	w	świetlicy.	Jak	
jest	pogoda	albo	jak	świetlica	jest	zajęta,	to	idziemy	do	krzyża	lub	do	figury.

Jak wygląda różaniec prowadzony przez Panią w Janikowie?
Podobnie	jak	w	kościele:	odmawiamy	modlitwę	i	śpiewamy	pieśni.	Czytamy	też	rozmaite	teksty,	m.in.	
świadectwa	osób,	które	doznały	 szczególnych	 łask	Bożych.	Czasami	 te	nasze	 spotkania	modlitewne	
trwają	godzinę,	a	nawet	dłużej.	
W dzisiejszych czasach ludzie często tłumaczą brakiem czasu to, że nie mogą uczestniczyć 
w nabożeństwach różańcowych, majowych, czerwcowych, itp.
Teraz	wszyscy	mają	samochody	i	asfaltową	drogę	do	Kicina.	My	przez	wiele	lat	chodziliśmy	pieszo	
piaszczystą	drogą	do	kościoła	w	Kicinie.	Kiedyś	przed	Mszą	św.	były	Godzinki.	Moja	mama	pięknie	
śpiewała,	więc	szła	godzinę	wcześniej	 i	odprawiała	Godzinki.	W	oktawie	Bożego	Ciała	do	kościoła	
chodziło	 się	 codziennie	 (a	 nawet	 dwa	 razy	 dziennie)	 przez	 całe	 siedem	 dni.	 Pamiętam,	 że	 mama	
prowadziła	 nas,	 dzieci	 w	 odświętnych	 ubraniach	 na	Mszę	 św.	 o	 godz.	 7,	 potem	 przebieraliśmy	 się	
i	szliśmy	do	szkoły,	a	po	szkole	znowu	zmiana	ubrania	i	znowu	na	Mszę	Świętą.	

Rodzice zatem zaszczepili w Pani autentyczną pobożność oraz chęć aktywnego uczestnictwa 
w życiu religijnym. 
Moi	rodzice	byli	wyjątkowymi	ludźmi.	Bardzo	ich	kochałam	i	czułam	się	kochana.	Bardzo	przeżyłam	
ich	 odejście.	Do	 swojego	małżeństwa	 starałam	 się	 przenieść	 to,	 co	wyniosłam	 z	 rodzinnego	 domu.	
Z	moim	mężem	wiodłam	bardzo	szczęśliwe	życie.	Nigdy	się	nie	pokłóciliśmy.	Szczególnie	uroczyście,	
zawsze	na	zamówionej	z	tej	okazji	Mszy	św.,	obchodziliśmy	nasze	rocznice	ślubu:	25-lecie	na	Jasnej	
Górze,	30-lecie	w	Dębowcu,	35-lecie	w	Kicinie,	40-lecie	w	Dąbrówce	Kościelnej.	Krótko	po	tej	ostatniej	
rocznicy	mój	mąż	zmarł.	Pozostały	mi	piękne	wspomnienia.

Pani Wisiu, w imieniu redakcji „Naszego Patrona” serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę Pani 
dużo zdrowia i sił oraz dalszego owocnego zaangażowania w życie parafii.

*główny	inspirator	działania
Rozmowę	przeprowadziła	Dorota	Stawicka

Moc różańca – przesłanie z Fatimy

13	maja	1917	roku	w	portugalskiej	Fatimie	trójka	dzieci	
ujrzała	Panią,	której	postać	była	jaśniejsza	niż	słońce.	Przez	
dłonie	przewieszony	miała	biały	różaniec.	Pani	powiedziała	
dzieciom,	 że	należy	 się	dużo	modlić	 i	 prosiła	 je,	 żeby	ze-
chciały	przychodzić	w	to	miejsce	w	trzynastym	dniu	każde-
go	z	następnych	pięciu	miesięcy,	zawsze	o	tej	samej	porze.	
Matka	Boża	przekazała	trojgu	pastuszkom	przesłanie,	które	
miało	zmienić	świat.

We	wszystkich	 6	 objawieniach	Maryja	 nalegała:	OD-
MAWIAJCIE CODZIENNIE RÓŻANIEC. Najświętsza	Ma-
ryja	Panna	powiedziała	 też:	Nie ma takiego problemu, ani 
osobistego, ani rodzinnego, ani narodowego czy międzyna-
rodowego, którego nie można byłoby rozwiązać za pomo-
cą różańca. Skoro	Niepokalana	Dziewica	 tak	 nas	 do	 tego	
przynaglała,	mamy	obowiązek,	jako	jej	duchowe	dzieci,	propagować	tę	modlitwę.	Mimo	iż	Polska	jest	
„Królestwem	Maryi”,	wielu	naszych	rodaków	w	ogóle	nie	przywiązuje	wagi	do	modlitwy	różańcowej.	

Prawdę	o	sile	różańca	przypominało	wielu	świętych,	doktorów	Kościoła	i	papieży.	Ojciec	Święty	
Jan	Paweł	II	mówił,	że	podczas	modlitwy	różańcowej,	kontemplując	Chrystusa	i	łącząc	się	z	sercem	Tej,	
która	była	Mu	najbliższa,	patrząc	na	Niego	oczami	Jego	Matki,	rozważamy	tajemnice	życia,	cierpienia	
i	zmartwychwstania	Pana.	A	błogosławiony	Alan	de	Rupe	przekazał	światu	obietnice,	które	otrzymał	
od	Najświętszej	Dziewicy:	Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca, otrzyma wyjątkowe 
łaski.	Modlitwa	z	Maryją,	w	szczególności	różaniec,	ma	również	wymiar	agonistyczny,	tzn.	wspierający	
walkę	ze	złem.	

W	naszej	parafii	nabożeństwo	ku	czci	Matki	Bożej	Fatimskiej	wprowadzono	w	2010	roku.	Parafianie	
uczestniczą	w	nim	i	odmawiają	różaniec	każdego	13.	dnia	miesiąca	o	godz.	21.00,	od	maja	do	paździer-
nika.	W	tym	roku	została	przywieziona	z	Portugalii	i	ofiarowana	przez	pielgrzymów	figura	Matki	Bożej	

Fatimskiej,	 którą	 uroczyście	
poświęcono	13	maja.	Następ-
nie	 został	 zbudowany	 postu-
ment,	 na	 którym	 postawiono	
figurę.	13	czerwca	wyruszyła	
ona	w	kolejną	drogę	-	ulicami	
Kicina	 w	 pierwszej	 procesji	
różańcowej.	 Wielu	 parafian	
miało	wówczas	zaszczyt	nieść	
tę	 rzeźbę.	 13	 lipca	 na	 postu-
mencie	 zostały	 umieszczone	
lampki.

Matka	 Boża	 wezwa-
ła	 ludzkość	 do	 opamiętania	
i	 nawrócenia.	 Ostrzegała	 nas	
przed	 niebezpieczeństwami	

i	złem,	ale	także	pocieszyła,	mówiąc:	Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje!	W	tych	trudnych	
czasach,	w	jakich	przyszło	nam	żyć,	dobrze	jest	pamiętać,	że	zawsze	powinniśmy	„uciekać	się	pod	obro-
nę”	Maryi,	ponieważ	Ona	jest	zawsze	gotowa	spieszyć	nam	w	pomocą.

	
Irena	Nowak

W	październikowym	numerze	„Naszego	Patrona”,	w	artykule	pt.	„Wspomnienia	o	śp.	Ewie	Mazur”,	
zamieściliśmy	błędną	datę	jej	śmierci.	Właściwa	data	to	18 października 2000 roku.
Ponadto,	działalność	muzyczna	zespołu	„Ave”	została	omyłkowo	przypisana	wspólnocie	„Agape”.	
Tekst	tej	informacji	powinien	brzmieć	następująco:
Z inicjatywy Ewy Mazur w 1996 roku zawiązała się świecka wspólnota „Agape”, licząca 40 osób, a 
w 1997 roku - wspólnota „Ave”, która szczególnie poświęcała się muzycznej oprawie liturgii i świąt 
oraz festynów parafialnych.
Za	powstałe	błędy	przepraszamy.

Redakcja

Sprostowanie
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Z ksiąg metrykalnych

Do	wspólnoty	Kościoła	zostały	włączone:
10	października	Gustaw	Jacek	Grajek
	 	 			Zofia	Pospieszna
	 	 			Leon	Świątek

Sakramentalny	związek	małżeński	zawarli:
26	września		 			Monika	Nowak	z	Klin	
	 	 			i	Bartosz	Antczak	
	 	 			ze	Strzałkowa	
24	października	Monika	Gajewska	
	 	 		ze	Swarzędza	
	 	 		i	Tomasz	Kaczor	
	 	 		ze	Swarzędza
	 	 	
Do	wieczności	odeszli:
11	października	Zdzisław	Wieczorek	(l.69)	
	 	 			z	Poznania
15	października	Stanisław	Karpiński	(l.72)	
	 	 		z	Czerwonaka
	październik							Władysław	Całka		
	 	 		z	Poznania

Niezwykłe odwiedziny

23	marca	2014	roku	grupa	parafian	kicińskich	
odbyła	pieszą	pielgrzymkę	do	kościoła	oo.	karme-
litów	w	Poznaniu	na	koronację	obrazu	św.	Józefa,	
patrona	naszej	parafii.	Poszliśmy	przed	jego	obraz	
zanosząc	swoje	prośby,	dziękczynienia	i	wszystkie	
bolączki,	ufając	w	jego	dobroć	i	pamiętając,	że	on	
sam	zmagał	się	z	różnymi	trudami	ziemskiego	ży-
cia.	Wydarzenie	to	było	dla	mnie	ogromnym	prze-
życiem,	ponieważ	uświadomiłam	sobie,	jak	wiele	
zawdzięczam	 św.	 Józefowi.	 Coraz	 bardziej	 zgłę-
białam	jego	świętość	objawiającą	się	w	skromno-
ści,	cichości,	pokorze,	pracowitości.	Święty	Józef	
jest	wzorem	męża	i	ojca,	to	jemu	Pan	Bóg	powie-
rzył	 ziemską	 opiekę	 nad	 swoim	 jedynym	 synem	
Jezusem,	 uczyniwszy	 go	 tym	 samym	 GŁOWĄ	
NAJŚWIĘTSZEJ	 RODZINY.	 Będąc	 opiekunem	
dziewic,	św.	Józef	oręduje	również	za	kobietami,	
które	modlą	się	o	dobrego	męża.	Arcybiskup	Sta-
nisław	Gądecki	w	 homilii	wygłoszonej	 na	Mszy	
św.	podczas	koronacji	powiedział:	Ojcem jest ten 
który prowadzi swoje dziecko ku Bogu.	Te	 słowa	
uświadomiły	 mi	 jeszcze	 bardziej	 wielkość	 cnót	
Świętego	Józefa	i	pomogły	zrozumieć,	jak	ważna	
jest	modlitwa	o	takiego	współmałżonka,	który	bę-
dzie	dobrym	ojcem.

Kiedy	usłyszałam,	że	na	zaproszenie	księdza	
proboszcza	w	naszej	parafii	odbędzie	się	peregry-
nacja	obrazu	św.	Józefa,	radość	moja	była	wielka.	
Pomyślałam,	 że	 teraz	 Święty	 Józef	 „przyjedzie	
do	nas”.	Wreszcie	nadszedł	ten	oczekiwany	czas,	
który	 poprzedzony	 był	 starannym	 przygotowa-
niem	poprzez	m.in.	lepsze	zaznajomienie	się	z	pie-
śniami	odnoszącymi	 się	 do	naszego	patrona	 i	 do	
Świętej	 Rodziny,	 korzystanie	 z	 sakramentu	 po-
jednania,	wsłuchiwanie	 się	w	 liczne	homilie	wy-
głaszane	 przez	 ks.	 proboszcza.	W	 czasie	 pobytu	
obrazu	w	 naszej	 wspólnocie	 parafialnej	 (16	 i	 17	
października)	każdy	mógł	 czerpać	dary	duchowe	
z	 bogatego	 programu	 peregrynacji,	 uczestnicząc	
przede	wszystkim	w	Eucharystii.	Przybyciu	wize-
runku	 św.	 Józefa	 towarzyszyły	 ogromne	 emocje.	
Po	 otwarciu	 drzwi	 samochodu-kaplicy,	 gdy	 na-
szym	 oczom	 ukazał	 się	 wyczekiwany	 obraz,	 łzy	
wzruszenia	 cisnęły	 się	 do	 oczu.	 Było	 to	 wielkie	
wydarzenie	dla	naszej	parafii,	dla	każdej	 rodziny	
i	każdego	z	nas,	 czego	świadectwem	okazało	 się	
ogromne	zaangażowanie	wielu	ludzi.	Serce	raduje	
takie	poczucie	wspólnoty,	które	pozwala	odbierać	

parafię	jako	jedną	rodzinę,	w	której	wzajemnie	się	
wspieramy	i	stajemy	na	wysokości	zadania,	kiedy	
trzeba	wspólnie	coś	przedsięwziąć.

Możliwości	 przebywania	 w	 bliskości	 ze	 św.	
Józefem,	„obecnym”	w	swym	ukoronowanym	ob-
razie,	było	wiele.	Te	okazje	 tworzyły	m.in.	Msze	
Święte,	na	których	głoszone	były	homilie	na	temat	
rodziny,	miłości,	wspólnej	modlitwy	małżeńskiej	
i	 rodzinnej.	 Okazją	 dawania	 świadectwa	 wiary	

była	procesja	z	wizerunkiem	św.	 Józefa,	podąża-
jąca	 ulicami	 naszej	 parafii.	Każdy	mógł	 też	 sko-
rzystać	ze	sposobności	indywidualnego	czuwania	
przed	obrazem.	Czuwanie	to	pozwoliło	w	cichości	
serca	 „pobyć”	 ze	 Świętym	 sam	 na	 sam	 -	 poroz-
mawiać	 z	 nim,	 pomedytować,	 popatrzeć	 na	 jego	
radosną	 twarz,	 pełną	miłości	 dla	małego	 Jezusa,	
którego	 trzyma	 na	 ręku.	 Podczas	Eucharystii,	 na	
których	 małżonkowie	 przed	 Chrystusem	 wyzna-
wali	 sobie	 miłość	 poprzez	 odnowienie	 przysięgi	
małżeńskiej,	 widoczne	 były	 wielkie	 wzruszenie	
i	 radość	 w	 oczach	 małżonków.	 Takie	 publiczne	
wyznanie	miłości	to	również	odważne	świadectwo	
wiary	 i	 działania	 Bożej	 mocy.	 Osoby	 bezżenne/

niezamężne	 oraz	wdowy	 i	wdowcy	uczestniczyli	
w	Eucharystii,	podczas	której	słowa	homilii	skie-
rowane	były	szczególnie	do	nich.	Homilia	ta,	wy-
głoszona	 przez	 o.	 Stanisława	 -	 kustosza	 sanktu-
arium	św.	Józefa,	odnosiła	się	m.in.	do	sposobów	
radzenia	sobie	z	samotnością,	zachęcała	do	modli-
twy	o	rozpoznanie	woli	Bożej	i	ofiarowania	swego	
cierpienia	Bogu.
							Czas	peregrynacji	był	krótki,	ale	jakże	owoc-
ny!	Mimo	zmęczenia	i	wszystkich	trudnych	spraw,	
które	 każdy	 niesie	 na	 swoich	 ramionach,	 nawie-
dzenie	 obrazu	 św.	 Józefa	 pozwoliło	 nam	znaleźć	
czas	na	refleksję,	modlitwę	osobistą	i	wspólnoto-

wą,	czuwanie	i	wspólne	dawanie	świadectwa	wia-
ry	 i	 wzajemnej	miłości.	 Każdy	 z	 nas	 jest	 człon-
kiem	 rodziny,	 którą	 tworzymy	 będąc	 członkami	
parafii	-	domu,	gdzie	można	poczuć	ciepło	rodzin-
nego	stołu,	wspólnych	rozmów	i	modlitwy.	Wielką	
radością	 jest	 zobaczyć	 całe	 rodziny	 modlące	 się	
wspólnie,	a	w	tym	czasie	można	było	tego	szcze-
gólnie	 doświadczyć.	 Ja	 osobiście	 za	 pośrednic-
twem	Świętego	Józefa	pragnę	wypraszać	poznanie	
dobrego	męża,	takiego	jakim	był	on	sam	i	wiem,	
że	z	Bożą	pomocą	i	z	takim	orędownikiem	wszyst-
ko	jest	możliwe.	

Anna	Gajewska

Refleksje po Koncercie Jesiennym

W	 niedzielę,	 18	 października	 br.	 w	 kościele	
pw.	św.	Józefa	w	Kicinie	odbył	się	Koncert	Jesien-
ny	zorganizowany	przez	Gminny	Ośrodek	Kultury	
„Sokół”	oraz	parafialny	oddział	Akcji	Katolickiej.

Koncerty	jesienne	stały	się	już	tradycją	w	tej	
parafii.	Ten	ostatni	poświęcony	był	pamięci	Ewy	
Mazur,	zmarłej	przed	15	laty.	To	właśnie	z	jej	ini-
cjatywy	w	kicińskim	kościele	nie	raz	gościli	arty-
ści	 sal	 koncertowych	 -	 poznańskich	 i	 ogólnopol-
skich.	Niektórzy	z	nich	zdobyli	międzynarodową	
sławę,	np.	wybitna	śpiewaczka	 Iwona	Hossa,	 so-
listka	scen	operowych	Europy.

W	 15.	 rocznicę	 śmierci	 wspomnienie	 o	 śp.	
Ewie	Mazur	uświetnił	Poznański	Zespół	Kameral-
ny	„Tutti	e	Solo”	w	składzie:

Mariusz	Derewecki	-	skrzypce,

Ewelina	Pachucka-Mazurek	-	skrzypce,

Leszek	Ziółko	-	wiolonczela,

Tomasz	Gubański	-	obój,

Barbara	Mucha	-	klawesyn.

Ten	wspaniały	kwintet	już	kilka	razy	koncer-
tował	w	Kicinie,	a	po	raz	pierwszy	było	to	w	1996	
roku.	 Artyści	 bardzo	 ciepło	 wspominali	 zmarłą,	
którą	 poznali	 osobiście.	W	 październikowy	 wie-
czór	parafianie	oraz	zaproszeni	goście	z	Poznania	
oraz	sąsiednich	miejscowości	mogli	zachwycać	się	
muzyką	najwybitniejszych	kompozytorów	minio-
nych	wieków.

W	drewnianym,	zabytkowym	kościółku	usłysze-
liśmy	 utwory	 Jana	 Sebastiana	Bacha,	Wolfganga	
Amadeusza	Mozarta,	Jerzego	Fryderyka	Haendla,	
Antonio	Vivaldiego,	 Georga	 Philippa	 Telemanna	
i	Benedetto	Marcello.	Tak	jak	różnokolorowa	jest	
jesień,	od	 feerii	barw	 liści	 tańczących	na	wietrze	
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i	ścielących	się	dywanami	w	parkach	i	alejkach,	po	
dni	„płaczące”	deszczem	i	zasnute	siną	mgłą,	taka	
też	była	różnorodność	tej	muzyki.	
Koncert	 rozpoczął	 się	 utworem	 Jana	 Sebastiana	
Bacha	-	„Arią	na	strunę	G”	(część	suity	koncerto-
wej).	Popłynęły	nostalgiczne	dźwięki	 i	niosły	się	
na	zasnute	jesienną	mgłą	pola	wokół	wzgórza	ko-
ścielnego,	a	„zawodzące”	skrzypce	 jakby	chciały	
nam	przypomnieć	dni	żałoby	po	śmierci	śp.	Ewy.	
Oddały	nastrój	smutku	i	żalu.	
Następnym	utworem,	nieco	pogodniejszym,	była	
sonata	w	tempie	andante	(tzn.	umiarkowanie	wol-
no),	by	za	chwilę	przejść	w	allegro	(tzn.	wesoło,	
żwawo).	Można	było	tę	muzykę	odczytać	jako	ra-
dość	tworzenia.	Ewa	Mazur	swoją	kreatywnością	
przyczyniła	się	właśnie	do	ożywienia	życia	para-
fialnego.	Zapoczątkowała	(wystawiane	do	dzisiaj)	
Misteria,	a	także	różnorodne	koncerty	kameralne.	
Po	Janie	Sebastianie	Bachu	przyszła	kolej	na	po-
zostałych	wielkich	mistrzów.	Dostojnie	 i	uroczy-
ście	popłynęły	dźwięki	 largo	z	opery	„Kserkses”	
Jerzego	 Fryderyka	 Haendla.	 Gdy	 następnie	 za-
brzmiała	 muzyka	 ABSOLUTNEGO	 MISTRZA	
-	Wolfganga	Amadeusza	Mozarta,	trzeba	było	do-
słownie	wstrzymać	oddech.	Ten	wybitny	kompo-

zytor	 13%	 swojej	 twórczości	 poświęcił	 tematyce	
religijnej.	Sonaty	-„Es-dur”	i	„D-dur”	w	wykona-
niu,	poznańskich	muzyków	były	prawdziwą	ucztą	
duchową.	 Owi	 wirtuozi	 skrzypiec,	 wiolonczeli	
i	oboju	z	towarzyszeniem	klawesynu	dali	wspania-
ły	popis	swoich	umiejętności.
Ten	 nastrojowy	 koncert	 zwieńczony	 został	 mu-
zyką	Antonio	Vivaldiego	-	fragmentem	„Czterech	
pór	 roku”	 („Lato”),	najbardziej	 rozpoznawalnego	
dzieła	tego	wybitnego	kompozytora.	
Podniosły	nastrój	tego	wieczoru	zawdzięczać	mo-
gliśmy	dostojności	miejsca.	Piękne	wnętrze	kiciń-
skiej	świątyni	doskonale	harmonizowało	z	muzy-
ką	baroku	 i	klasycyzmu.	Poznański	zespół	„Tutti	
e	Solo”	zmierzył	się	z	dziełami	mistrzów	obdarzo-
nych	przez	Boga	wybitnymi	talentami.	Dostarczył	
nam	 głębokich	 przeżyć	 duchowych.	 Perfekcyj-
nie	 wydobył	 brzmienie	 klasycznych	 instrumen-
tów	 smyczkowych.	Koncert,	w	którym	mieliśmy	
szczęście	uczestniczyć,	wyzwolił	w	nas	pozytywne	
emocje,	podziałał	kojąco	na	nasze	samopoczucie.	
Dziękujemy		organizatorom,	że	mogliśmy	zetknąć	
się	z	Wielką Sztuką.
Wojciech	Kilar,	polski	pianista,	wybitny	kompo-
zytor	muzyki	poważnej	i	filmowej,	mówił:	Całą fi-
lozofią sztuki, każdej sztuki, jest to, by była skiero-
wana ku człowiekowi i ku dobru.	Na	pytanie,	jakie	
zadanie	ma	muzyka,	odpowiadał:	Muzyka przede 
wszystkim powinna dawać radość, dobro, nadzie-
ję, niekoniecznie zaś wyjaśniać zagadkę świata, 
kosmosu.
Na	 zakończenie	 ksiądz	 kanonik	 Andrzej	 Mag-
dziarz	zaprosił	artystów	i	gości	na	słodki	poczęstu-
nek.	Zaznaczył	przy	tym,	że	tak	każe	stary	obyczaj.

Zofia	Skawińska

Pielgrzymka śladami św. siostry Faustyny i dalej…

Wtorek (6.10.2015)	 -	 po	 raz	 kolejny	 wyruszy-
liśmy	 na	 pielgrzymkowy	 szlak,	 zorganizowany	
przez	panią	Krysię	Mandziak.	Tym	razem	odwie-
dzaliśmy	m.in.	miejsca	związane	z	życiem	św.	sio-
stry	Faustyny	Kowalskiej.	Wyjechaliśmy	ok.	godz.	
7.30	z	Kicina,	udając	się	w	kierunku		Gór	Święto-
krzyskich.	Po	drodze	nawiedziliśmy	 sanktuarium	
Urodzin	i	Chrztu	św.	Siostry	Faustyny	w	miejsco-
wości	Świnice	Warckie.	Tam	uczestniczyliśmy	we	
Mszy	 Świętej.	 Helena	 Kowalska	 urodziła	 się	 25	
sierpnia1905	roku	we	wsi	Głogowiec,	jako	trzecia	
z	 dziesięciorga	 dzieci.	 Po	 dwóch	 dniach	 została	
ochrzczona	w	kościele	parafialnym	św.	Kazimie-
rza	w	Świnicach	Warckich.	Rodzice	wychowywa-
li	dzieci	w	posłuszeństwie	 i	pracowitości,	a	nade	
wszystko	 w	 klimacie	 wiary.	 Ulubionym	 przed-
miotem	szkolnym	Helenki	była	religia.	Ojciec	jej	
czytał	żywoty	świętych,	ale	i	ona	sama	sięgała	po	
takie	lektury.	Aby	pomóc	rodzicom	w	utrzymaniu	
rodziny,	 Helenka	 musiała	 podjąć	 pracę	 jako	 po-
moc	domowa,	m.in.	w	Łodzi.	Mając	21	lat	wstą-
piła	do	klasztoru	Sióstr	Matki	Bożej	Miłosierdzia	
w	Warszawie.	Przypomnijmy	-	18	kwietnia	1993	
r.	Ojciec	Święty	Jan	Paweł	II	dokonał	beatyfikacji	
siostry	Faustyny	Kowalskiej,	a	30	kwietnia	2000	
r.	-	w	drugą	Niedzielę	Wielkanocy	-	kanonizował	
tę	wielką	„apostołkę”	miłosierdzia	Bożego.	W	ko-
ściele	w	Świnicach	Warckich	w	ołtarzu	głównym	
znajduje	się	obraz	Bożego	Miłosierdzia.	
Z	„Dzienniczka”	siostry	Faustyny:
	 	 	 	 	 	 	Wymaluj obraz według rysunku, który wi-
dzisz, z podpisem: «Jezu, ufam Tobie»”. (Dz.47).  

       

Te dwa promienie oznaczają krew i wodę. Blady 
promień oznacza wodę, która usprawiedliwia du-
szę; czerwony promień oznacza krew, która jest 
życiem dusz… Te dwa promienie wyszły z wnętrz-
ności Miłosierdzia Mojego wówczas, kiedy konają-
ce Serce Moje zostało włócznią otwarte na krzyżu.	
(Dz.299).	
							W	bocznym	ołtarzu	kościoła	umieszczony	jest	
obraz	Matki	Bożej	Częstochowskiej,	z	prawej	stro-
ny	 -	 obraz	 św.	Siostry	Faustyny,	przy	obrazie	na	
mensie	 ołtarzowej	 ustawiono	 relikwiarz	 Świętej.	
Ponadto	w	kościele	tym	znajduje	się	chrzcielnica,	

Księdzu Proboszczowi
z okazji 50. rocznicy urodzin (4 listopada) oraz imienin (30 listopada)
życzymy
nieustannego	doświadczania	wszystkich	darów	Ducha	Świętego,	
niech	współdziałanie	z	Nim	Księdza	prowadzi	i	pomaga	w	rozeznawaniu	tego,	co	Boże.
Niech	na	co	dzień	w	niezmierzonej	ilości	obowiązków	nigdy	nie	zabraknie	Księdzu	czasu	na	osobistą	
rozmowę	z	Najwyższym	i	Wiecznym	Kapłanem.
Niech	ze	strony	parafian	będzie	Ksiądz	Proboszcz	zawsze	otoczony	modlitwą	i	spotka	się	ze	szczerą	
chęcią	służenia	lokalnej	wspólnocie,	dla	dobra	całego	Kościoła.

Redakcja	NP
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przy	 której	 ochrzczona	 została	 siostra	 Faustyna	
oraz	konfesjonał,	w	którym	spowiadała	 się	przy-
szła	Święta.	W	nowej	części	sanktuarium	znajdu-
je	się	figura	przedstawiająca	Jezusa	Miłosiernego	
na	 tle	mapy	całego	świata,	 z	 lewej	 strony	 -	figu-
ra	 św.	 siostry	 Faustyny.	 Po	Mszy	 św.	 ucałowali-
śmy	 relikwie	Świętej.	Następnie	udaliśmy	się	do	
Głogowca	z	siostrą	ze	Zgromadzenia	Matki	Bożej	
Miłosiernej	do	domu	rodzinnego	siostry	Faustyny.	
Zachowane	tam	są	pamiątki	po	niej	i	wyposażenie	
domu	takie,	jakie	było	w	cza-
sie	gdy	ona	tam	mieszkała.
						Następny	przystanek	piel-
grzymkowy	to	wieś	Tum,	po-
łożona	 niedaleko	 Łęczycy.	
Znajduje	 się	 tam	 kolegiata,	
która	 należy	 do	 najwybitniej-
szych	 zabytków	 architektury	
romańskiej.	 Jest	 to	 druga	 co	
do	wielkości	świątynia	na	zie-
miach	XI-wiecznej	Polski	(po	
archikatedrze	 w	 Gnieźnie),	
będąca	 kopią	 katedry	wawel-
skiej.	W	połowie	XI	wieku	po-
wstało	w	Tumie	 opactwo	 be-
nedyktynów	pw.	Najświętszej	
Maryi	 Panny	 i	 św.	Aleksego.	
W	 archikolegiacie	 znajdują	
się	 relikwie	 św.	 Wojciecha.	
W	 kościele	 tym	 odbyło	 się	
21	 ogólnopolskich	 synodów,	
w	których	obradowali	 również	 dostojnicy	 świec-
cy,	 a	 synody	 wówczas	 spełniały	 niejako	 funkcje	
sejmu.	Pomiędzy	Łowiczem	a	Łodzią	znajduje	się	
miejscowość	Mąkolice.	Początek	jej	datuje	się	na	
XIII	wiek.	W	XV	wieku	wybudowano	tu	świąty-
nię	pw.	św.	Wojciecha.	Kościół	konstrukcji	zrębo-
wej,	na	planie	krzyża,	kryty	jest	gontem.	Obecnie	
w	 głównym	 ołtarzu	 widnieje	 obraz	Matki	 Bożej	
Łaskawej,	 zwanej	Mąkolicką.	W	1991	 r.	 nowym	
proboszczem	parafii	został	ks.	Jan	Krysik.	W	1994	
r.	postanowił	on	wraz	z	parafianami,	iż	wybudują	
nową,	murowaną	 świątynię	pw.	Matki	Bożej	Fa-
timskiej,	jako	wotum	dziękczynne	za	przedłużenie	
pontyfikatu	Jana	Pawła	II	po	zamachu	na	jego	ży-
cie	13	maja1981	r.	na	placu	św.	Piotra	w	Rzymie.	
Figurkę	Matki	 Bożej	 oraz	 kamień	 węgielny	 pod	
budowę	świątyni	ks.	Krysik	wraz	z	delegacją	pa-
rafian	przywiózł	z	Fatimy	w	1994	roku.	Nowy	ko-

ściół	przepiękny.	W	ołtarzu	głównym	umieszczono	
figurkę	Matki	Bożej	Fatimskiej	na	tle	witraża	„Cud	
słońca	w	Fatimie	1917	rok.”	Przed	kościołem	stoją	
3	figury	autorstwa	prof.	Czesława	Dźwigaja:	Jezu-
sa	Miłosiernego,	papieża	Jana	Pawła	II	i	Prymasa	
Tysiąclecia	-	kardynała	Stefana	Wyszyńskiego.	Na	
uwagę	 zasługuje	 również	 Pieta	 tego	 samego	 au-
tora.	Po	zwiedzeniu	świątyni	udaliśmy	się	na	po-
bliski	cmentarz,	gdyż	pochowani	są	tam	żołnierze	
57.	Pułku	Piechoty	14.	dywizji	Armii	Poznań.	Tam	

zapaliliśmy	znicze.	Nocowaliśmy	w	pobliżu	Kielc.
      Środa (7.10.2015)	-	kierujemy	się	w	stronę	San-
domierza.	Po	drodze-	Opatów,	który	położony	jest	
na	 wzgórzach	Wyżyny	 Sandomierskiej.	W	 Opa-
towie	 znajduje	 się	 piękna	 kamienna	 kolegiata	
pw.	 św.	Marcina.	 Kościół	 ten	 powstał	 w	 okresie	
wkraczania	 na	 ziemie	 polskie	 romańskiego	 stylu	
architektonicznego,	szerzonego	razem	z	chrześci-
jaństwem.	Sakralne	budowle	romańskie	spełniały	
dwie	funkcje:	kultową	i	obronną.	Zakładane	były	
na	planie	krzyża	 łacińskiego	 lub	prostokąta,	 cza-
sem	 rotundy	 lub	 krzyża	 greckiego.	 Prezbiterium	
orientowane	jest	ku	wschodowi,	w	kierunku	grobu	
Chrystusa	w	Jerozolimie.	Z	pierwotnego	wyposa-
żenia	kościoła	ocalała	m.in.	kamienna	kropielnica.	
Jeden	z	cenniejszych	elementów	wnętrza	to	gotyc-
ki	krucyfiks.	Interesujący	jest	też	obraz	Matki	Bo-
żej	z	Dzieciątkiem	i	św.	Janem	Chrzcicielem,	po-

chodzący	z	XVI	wieku.	Największym	mecenasem	
kolegiaty	był	kanclerz	wielki	koronny,	Krzysztof	
Szydłowiecki,	patriota	i	miłośnik	sztuki.	We	wnę-
trzu	świątyni	zobaczyć	można	jego	nagrobek	z	pła-
skorzeźbą	„Lament	opatowski”	oraz	nagrobki	po-
tomków	kanclerza.	W	kolegiacie	znajduje	się	rów-
nież	kaplica	Najświętszego	Sakramentu,	w	której	
mieszczą	się	relikwie	św.	Marcina	-	biskupa	Tours,	
św.	 Faustyny	 Kowalskiej	 i	 bł.	Michała	 Sopoćki.	
Trzeba	 dodać,	 że	 kolegiata	w	Opatowie	 z	 uwagi	
na	dużą	przestrzeń	wnętrza	 i	 dogodne	położenie,	
od	 przełomu	 XIV/XV	 wieku	 do	 schyłku	 XVIII	
wieku	była	miejscem	obrad	sejmików	ziemi	san-
domierskiej.	 Dalej	 wyruszamy	 do	 Sandomierza.	
O	tym	ponad	tysiącletnim	mieście	mówi	się,	że	to	
„mały	Kraków”.	Pierś	swą	nadstawiał	wszystkim	
niemal	wrogom	Rzeczypospolitej:	Mongołom,	Ta-
tarom,	Litwinom,	Szwedom,	Rosjanom,	Węgrom	
i	Austriakom.	W	Sandomierzu	zwiedzaliśmy	kate-
drę	pw.	Narodzenia	Najświęt-
szej	 Maryi	 Panny.	 Kościół	
ten	posiada	niezwykle	bogaty	
wystrój,	 głównie	 barokowy	
z	 XVIII	 wieku.	 Największą	
osobliwością	 są	 freski	 bizan-
tyjsko-ruskie	 w	 prezbiterium.	
Obok	 Bolejącego	 Chrystusa	
na	 krzyżu	 nie	 można	 przejść	
obojętnie.	 Po	 wyjściu	 z	 ko-
ścioła	udaliśmy	się	na	 sando-
mierski	rynek	z	jego	renesan-
sowym	 ratuszem.	 Następnym	
naszym	 miejscem	 odpoczyn-
ku	duchowego	był	Janów	Lu-
belski,	 a	 w	 nim	 sanktuarium	
Matki	Bożej	Łaskawej	Różań-
cowej.	Tam	sprawowana	była	
Msza	 Święta.	 Potem	 zwiedza-
liśmy	muzeum,	w	którym	m.in.	znajduje	się	fotel	
papieski	z	czasu	pobytu	w	Sandomierzu	Jana	Paw-
ła	 II	 (12	 czerwca	 1999	 roku).	 Przy	 sanktuarium	
znajduje	się	źródełko	z	wodą	uznawaną	za	uzdra-
wiającą.	Można	tam	również	podziwiać	wspaniały	
ogród,	gdzie	z	pięknie	przystrzyżonych	krzewów	
utworzony	jest	różaniec.	Z	Janowa	udajemy	się	na	
nocleg	do	Zamościa.	Nocujemy	niedaleko	rynku.	
	 	 	 	 	Czwartek (8.10.2015)	 -	 po	 śniadaniu,	 przez	
około	2,5	h	zwiedzamy	miasto.	Zamość	nazwany	
„Padwą	Północy”,	wpisany	jest	na	listę	Światowe-

go	 Dziedzictwa	 Kultury	 UNESCO.	 Jest	 to	 mia-
sto	 renesansowe,	 które	 prawa	 miejskie	 uzyskało	
w	1580	roku,	nadane	mu	przez	kanclerza	i	hetma-
na	wielkiego	 koronnego,	 Jana	Zamoyskiego.	Or-
dynacja	Zamoyskich	przyczyniła	się	do	 rozkwitu	
miasta.	 Zwiedzamy	 rynek	 główny,	 rynek	 Solny	
i	 Rynek	Wodny,	 barokowy	 ratusz	 z	 52-metrową	
wieżą	i	wachlarzowymi	schodami,	piękne	kamie-
nice,	 w	 tym	 ormiańskie.	 Potem	 wstępujemy	 do	
katedry	 pw.	 Zmartwychwstania	 Pańskiego	 i	 św.	
Tomasza	Apostoła,	gdzie	złożono	szczątki	wszyst-
kich	 ordynatów	 Zamoyskich.	 Następnie	 zacho-
dzimy	do	kościołów:	św.	Katarzyny,	św.	Mikołaja	
i	Zwiastowania	Najświętszej	Maryi	Panny	oraz	do	
bastionu	VII	i	nadszańców.	Kolejnym	miastem	na	
trasie	 jest	Chełm,	 położony	w	 rejonie	 środkowe-
go	 Bugu,	 który	 podlegał	 wpływom	 katolicyzmu	
i	 prawosławia.	 W	 Chełmie	 nawiedziliśmy	 m.in.	
bazylikę	 Narodzenia	 Najświętszej	 Maryi	 Panny	

oraz	kościół	Rozesłania	Apostołów.	W	drodze	na	
nocleg	 w	 Kodnie,	 poznajemy	 klasztor	 paulinów	
we	Włodawie.	Do	Kodnia	docieramy	wieczorem.	
O	godzinie	20	rozpoczyna	się	Msza	Święta.	W	ko-
ściele	św.	Anny	w	ołtarzu	króluje	Matka	Boża	Ko-
deńska	-	Królowa	i	Matka	Podlasia.	Wzruszający	
był	moment	odsłonięcia	obrazu.	Po	Apelu	Jasno-
górskim	wszyscy	pielgrzymi,	pogrążeni	w	modli-
twie,	 obeszli	 wokół	 ołtarz	 z	 wizerunkiem	Matki	
Bożej,	 następnie	 ucałowali	 relikwie	 św.	 Feliksa.	
Obraz	Bogurodzicy	słynie	z	tego,	że	modlący	się	

Przed domem rodzinnym św. siostry Faustyny w Głogowcu

W Zamościu na rynku
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przed	nim	doznawali	uzdrowienia.	Z	wizerunkiem	
tym,	 zwanym	 również	Gregoriańskim,	 jest	 zwią-
zana	ciekawa	historia,	którą	opisuje	Zofia	Kossak	
w	książce	„Błogosławiona	wina”.	
						Piątek (9.10.2015) -	Msza	Święta	o	godz.	7.30.	
Potem	wyjazd	w	dalszą	drogę	poprzez	Leśną	Pod-
laską.	Tam	ukłoniliśmy	się	cudownemu	obrazowi	
Matki	 Bożej	 Leśniańskiej	 z	 Dzieciątkiem	 Jezus.	
Jest	to	płaskorzeźba	wykonana	w	kamieniu	o	czer-
wonej	 barwie.	 W	 Kapliczce	 Objawień	 zaczerp-
nęliśmy	 wody	 ze	 źródełka.	 Następny	 przystanek	
w	naszej	podróży	to	święta	góra	Grabarka,	na	któ-
rej	 znajduje	 się	 cerkiew	 Przemienienia	 Pańskie-
go.	U	podnóża	wykopano	studzienkę,	przy	której	
pielgrzymi	się	obmywają.	Olbrzymie	wrażenie	na	
przybywających	po	raz	pierwszy	w	te	strony	wy-
wiera	gęsty	las	krzyży,	pozostawionych	tam	przez	
pielgrzymów	przybywających	co	roku	18	sierpnia	
do	sanktuarium	z	okazji	święta	Przemienienia	Pań-
skiego.	 Następnie	 zatrzymaliśmy	 się	 w	 polskim	
Loretto.	 Założycielem	 tego	 miejsca	 był	 bł.	 Ks.	
Ignacy	Kłopotowski.	Tutaj	wydawane	są	czasopi-
sma:	 „Różaniec”	 i	 „Anioł	 Stróż”.	 Znajdująca	 się	
tam	figura	Matki	Bożej	Loretańskiej	sprowadzona	
została	z	Włoch.	Siostry	loretanki	zajmują	się	w	tej	
miejscowości	pracą	z	osobami	starszymi,	sierota-
mi	i	ubogimi.	Po	dotarciu	do	hotelu	złożyliśmy	ży-
czenia	pani	Marii	Paszyn	z	okazji	40-lecia	małżeń-
stwa.	Niestety,	na	pielgrzymce	nie	było	męża	pani	
Marii,	 ale	 połączyliśmy	 się	 z	 nim	 telefonicznie.	
Przy	 biesiadzie	 akompaniował	 nam	 pan	 Marek,	
grając	na	akordeonie.
						Sobota (10.10.2015) -	po	śniadaniu	udaliśmy	
się	 do	Niepokalanowa.	Tam	 znajdują	 się	 sanktu-
arium	Maryjne	 i	 sanktuarium	 św.	Maksymiliana.	
Ojciec	Maksymilian	Maria	 Kolbe	 (1894	 -	 1941)	
beatyfikowany	w	1971	 r.,	 kanonizowany	w	1982	
r.,	 franciszkanin,	 postanowił	 prowadzić	 apostol-
stwo	w	duchu	Maryjnym,	którego	motto	brzmiało	
„Zdobyć	świat	dla	Chrystusa	przez	Niepokalaną”.	
Założone	 przez	 niego	 Rycerstwo	 Niepokalanej	
rozszerzyło	swą	działalność	budując	ośrodki	w	Eu-
ropie,	Ameryce	Północnej,	Ameryce	Południowej,	
Afryce,	Japonii,	Australii	i	nawet	w	Indiach.	Poza	
świątynią	zwiedzaliśmy	również	muzeum	o.	Mak-
symiliana,	 w	 którym	 umieszczono	 mnóstwo	 pa-
miątek	po	nim,	m.in.	pasiak	z	obozu	koncentracyj-
nego,	 eksponaty	związane	z	historią	 sanktuarium	
i	działalnością	wydawniczą	i	z	podróżami.	Następ-
nie	 przystanęliśmy	w	Czerwińsku.	 Tam	 znajduje	

się	romański	XII-wieczny,	murowany	kościół	pw.	
Zwiastowania	Najświętszej	Maryi	Panny.	W	głów-
nym	ołtarzu	widnieje	 obraz	Królowej	Mazowsza	
-	Zwycięskiej	Matki	Pocieszenia.	Dlaczego	zwy-
cięskiej?	 W	 Czerwińsku	 modlił	 się	 Władysław	
Jagiełło	 przed	wyruszeniem	pod	Grunwald,	 a	 po	
zwycięskiej	bitwie	wrócił	 tu	 i	złożył	 jako	wotum	
swój	 hełm.	Wota	 składali	 tu	 również	Władysław	
IV	i	Jan	Kazimierz	po	bitwie	pod	Beresteczkiem.	
Wizerunek	 Bogurodzicy	 jest	 uznany	 za	 cudow-
ny.	Bracia	 Pospieszalscy	 skomponowali	muzykę,	
która	 towarzyszy	odsłanianiu	obrazu.	Następnym	
pięknym	miastem	na	naszym	szlaku	pielgrzymko-
wym	był	Płock.	Nawiedziliśmy	tam	katedrę	Wnie-
bowzięcia	Matki	Boskiej.	Kościół	prezentuje	z	ze-
wnątrz	elementy	trzech	stylów:	romańskiego,	go-
tyckiego	i	renesansowego.	W	kaplicy	królewskiej	
spoczywają	Władysław	Herman	i	Bolesław	Krzy-
wousty.	W	Płocku	modliliśmy	się	Koronką	do	Bo-
żego	Miłosierdzia	w	kaplicy	Zgromadzenia	Sióstr	
Matki	 Bożej	 Miłosierdzia,	 do	 którego	 należała	
siostra	Faustyna.	Wielu	pielgrzymów	odwiedza	to	
miejsce,	 toteż	 budowane	 jest	 nowe	 sanktuarium,	
aby	 odpowiedzieć	 na	 potrzeby	wiernych,	 a	 nade	
wszystko	 -	 na	wezwanie	Chrystusa:	Pragnę, aby 
ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na 
całym świecie (Dz.	47).	Obiecuję, że dusza, która 
czcić będzie ten obraz, nie zginie; obiecuję także, 
już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, 
a szczególnie w godzinę śmierci	 (Dz.48).	Z	Płoc-
ka	udaliśmy	się	w	dalszą	podróż.	Nawiedziliśmy	
przy	 tamie	 we	 Włocławku	 miejsce	 męczeńskiej	
śmierci	bł.	ks.	Jerzego	Popiełuszki.	Jest	tam	tablica	
pamiątkowa	i	krzyż	widoczny	z	oddali.	We	Mszy	
Świętej	uczestniczyliśmy	w	sanktuarium	Męczeń-
stwa	Błogosławionego	Księdza	Jerzego.	Miejscem	
tym	 opiekuje	 się	 Zgromadzenie	 Braci	 Pocieszy-
cieli	 z	 Getsemani.	 Ksiądz	 celebrujący	 Mszę	 św.	
(w	homilii)	przybliżył	nam	postać	ks.	Jerzego.	To	
był	 ostatni	 punkt	 naszego	 pielgrzymowania.	 Do	
domów	wróciliśmy	wieczorem.	
	 Korzystając	 z	 okazji,	 chcę	 podziękować	
przede	 wszystkim	 pani	 Krysi	 Mandziak	 za	 jej	
ogromny	 trud	 w	 przygotowywaniu	 pielgrzymek,	
zarówno	krajowych,	 jak	 i	 zagranicznych,	 a	 także	
za	 to,	 że	 odkrywa	 przed	 nami	 zabytki,	 historię,	
dziedzictwo	 kulturowe	 naszej	 pięknej	 Ojczyzny.	
Dziękuję	 jej	 szczególnie	 za	modlitwy	 różańcowe	
w	intencji	zmarłych	pielgrzymów.	Podziękowania	
kieruję	 również	 do	 ks.	 kanonika	Andrzeja	 Mag-

dziarza	za	codzienną	celebrację	Eucharystii	-	cen-
trum	naszego	życia.	Dziękuję	za	rekolekcje,	kate-
chezy,	konferencje.	Pamiętam	piękne	 rozważania	
na	drogach	krzyżowych	w	Częstochowie,	Fatimie,	
Lourdes	 i	wielu	 innych	miejscach.	Chcę	 również	
podkreślić	 rolę	 naszej	 kochanej	 pani	 Wiesławy	
Krugiołki,	która	jest	dla	nas	jak	matka,	zawsze	po-
mocna	 i	 życzliwa.	Organizuje	 posiłki	 (jeżeli	 jest	
taka	 potrzeba),	 zajmuje	 się	 osobami	 starszymi,	
dzieli	 się	 wszystkim	 czym	 może.	 Podziękowa-
nia	kieruję	 także	dla	Beaty	Derengowskiej,	która	
w	 sprawach	 organizacyjnych	 jest	 „prawą	 ręką”	
pani	 Krysi.	 Chcę	 również	 wyrazić	 wdzięczność	

pani	Zofii	Wójt	za	prowadzenie	śpiewów	w	czasie	
pielgrzymki,	 jak	 również	 pani	 Zosi	 Skawińskiej,	
która	 poświęca	 mnóstwo	 czasu	 na	 opracowania	
popielgrzymkowych	 wspomnień	 i	 materiałów,	
m.in.	o	św.	Janie	Pawle	II	i	bł.	ks.	Jerzym	Popie-
łuszce.	Pani	Zosia	pamięta	również	o	rocznicach,	
jubileuszach	pielgrzymów	i	układa	dla	nich	życze-
nia,	często	pisane	wierszem.	
	 Bóg	zapłać	wszystkim	pielgrzymom	za	wspól-
nie	 spędzony	 czas	 i	 do	 zobaczenia	 na	 kolejnych	
szlakach	pielgrzymkowych!

Zofia	Rybarczyk	z	Kobylnicy

Droga różańcowa

Zostałam	poproszona	przez	ks.	Andrzeja	Mag-
dziarza	o	napisanie	kilku	słów	o	różańcowej	dro-
dze	 z	Wierzenicy	 do	 Kicina.	 Pomyślałam	 sobie:	
„Boże,	 dlaczego	 ja?	 Przecież	 nigdy	 nie	 pisałam	
artykułów”.	Tego	samego	dnia	na	rekolekcjach	ró-
żańcowych,	 prowadzący	 je	 Jan	Budziaszek	 (per-
kusista	 „Skaldów”	 i	 świecki	 ewangelizator)	 mó-
wił,	że	żaden	z	jego	licealnych	profesorów	nigdy	
by	nie	przypuszczał,	że	będzie	pisał	i	zostanie	au-
torem	poczytnego	„Dzienniczka	perkusisty”.	Dla-
tego	w	myśl	powiedzenia	„nigdy	nie	jest	za	późno”	
pomyślałam	sobie,	że	może	i	ja	spróbuję.	

Nasze	wędrowanie	zaczęło	się	trzy	lata	temu.	
Oczywiście	 nie	 byliśmy	 pierwsi.	 Już	 wcześniej	
pojedyncze	 grupy	 z	 obu	 parafii	 pielgrzymowały	
z	różańcem	w	ręku	tą	drogą.	Wtedy	to	rozpoczęła	
się	tradycja,	która	na	stałe	wpisała	się	w	nasz	wie-
rzenicko-kiciński	 kalendarz.	 Zatem	 w	 pierwszą	
niedzielę	 października	 odbywa	 się	 odtąd	 spacer,	
podczas	którego	odmawiamy	różaniec.

Proboszcz	 Wierzenicy,	 ks.	 Przemek	 Kompf	
tak	oto	pisał	w	„Wierzeniczeniach”	w	2013	roku:

Przemierzając drogę z Wierzenicy do Kicina 
lub odwrotnie z Kicina do Wierzenicy, warto wspo-
mnieć, że przed nami tutaj stąpali tacy piękni Boży 
wędrowcy, jak ks. Studniarski i ks. Hasse. Możemy 
się czegoś od nich uczyć: zaangażowania w modli-
twę jako podstawę siły duchowej i w służbie bliź-
niemu, umiłowania Kościoła i Ojczyzny.	 Byli	 to	
proboszczowie	wspólni	dla	obu	kościołów	i	może-
my	przypuszczać,	że	niejedną	dziesiątkę	odmówili	
w	 tamtym	 czasie.	Należałoby	wymienić	 również	
ks.	Zbigniewa	Pawlaka,	który	przyznał,	że	w	nie-

dzielne	popołudnia	chętnie	chodzi	na	takie	spacery	
z	różańcem.	

Naszej	 wędrówce	 do	 Kicina	 od	 początku	
przewodniczy	ks.	proboszcz	Przemysław	Kompf.	
W	tym	roku	dołączył	do	nas	Jan	Budziaszek,	któ-
ry	 równocześnie	 w	 te	 pierwsze	 październikowe	
dni	prowadził	dla	wierzenickiej	parafii	rekolekcje	
różańcowe.	Rozważał	poszczególne	tajemnice	ilu-
strując	je	różnymi	przykładami.	Towarzyszyła	nam	
piękna	jesienna	pogoda.	Sama	polna	droga	w	oto-
czeniu	 szpaleru	 drzew	 i	 krzewów	 jest	 niezwykle	
urokliwa.	 Rozciągające	 się	 widoki	 na	 okoliczne	
pola	 uspokajają	 i	 nastrajają	 do	 modlitwy.	 Dobra	
jest	też	świadomość,	że	jesteśmy	oczekiwani.	Jak	
co	 roku,	ks.	Andrzej	Magdziarz	 razem	ze	 swymi	
parafianami	witali	nas	dobrym	słowem	i	kwiatami.	
W	kościółku	odmówiliśmy	 litanię	do	patrona	ki-
cińskiej	parafii	-	św.	Józefa.	Gość,	Jan	Budziaszek	
złożył	świadectwo	o	działaniu	Matki	Bożej,	cytu-
jąc	jedno	z	Jej	orędzi: Kiedy wy na ziemi odmawia-
cie różaniec, ja stoję przed Bożym tronem i orędu-
ję za wami.	Uświadomiłam	wtedy	sobie,	jak	wiele	
rzeczy	dzieje	się	za	wstawiennictwem	Matki	Bożej	
Nieustającej	Pomocy.	Po	modlitwie	zostaliśmy	za-
proszeni	do	domu	parafialnego	na	kawę	 i	pyszne	
ciasta,	za	co	z	serca	jesteśmy	wdzięczni.	

Dziękuję	Panu	Bogu	i	Matce	Bożej	za	wspól-
ną	modlitwę	 i	 za	 tę	 piękną	 pogodę.	 Czekam	 już	
na	przyszły	 rok,	kiedy	znów	spotkamy	się	na	 tej	
urokliwej	polnej	drodze,	przy	nowo	postawionych	
kapliczkach,	aby	zgłębiać	tajemnice	różańcowe.	

Elżbieta	Ożarowska
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Pod	hasłem	„Nowe	życie	w	Chrystusie”,	w	so-
botę	 26	 września	 br.	 odbyło	 się	 VII	 Poznańskie	
Forum	 Duszpasterskie,	 poświęcone	 prezentacji	
programu	 duszpasterskiego	 Kościoła	 w	 Polsce.	
Tematyka	 roku	 duszpasterskiego,	
który	rozpocznie	się	w	pierwszą	nie-
dzielę	Adwentu,	stanowi	bezpośred-
nie	 przygotowanie	 do	 obchodzonej	
w	 przyszłym	 roku	 1050.	 rocznicy	
chrztu	Polski.

W	 sesji	 wzięli	 udział	 przedsta-
wiciele	 parafii,	 członkowie	 różnych	
ruchów,	 stowarzyszeń	 katolickich	
i	 parafialnych	 rad	 duszpasterskich	
z	całego	kraju,	m.in.	z	diecezji	gnieź-
nieńskiej,	płockiej,	tarnowskiej,	zie-
lonogórsko-gorzowskiej	 i	 poznań-
skiej.	Przedstawiciele	naszego	para-
fialnego	 oddziału	 Akcji	 Katolickiej	
uczestniczą	w	Forum	już	od	kilku	lat.	
W	tym	roku	reprezentowało	nas	7	osób	świeckich	
oraz	ks.	kanonik	Remigiusz	Pieprzyk.

Poznańskie	Forum	Duszpasterskie	poprzedziła	
Msza	św.	sprawowana	w	kościele	pw.	św.	Rocha	
pod	przewodnictwem	prymasa	Polski,	abpa	Woj-
ciecha	Polaka. Nowość życia w Chrystusie to no-
wość człowieka obdarowanego pełnią odkupienia 
-	podkreślił	w	homilii	ksiądz	arcybiskup.	Zwrócił	
on	uwagę	na	 fakt,	że	zbawienie	staje	 się	naszym	
udziałem	przez	chrzest	zanurzający	nas	w	śmierci	
i	zmartwychwstaniu	Chrystusa.	Metropolita	gnieź-
nieński	podkreślił,	że	zbliżająca	się	1050.	roczni-
ca	chrztu	Polski	jest	dobrą	okazją,	by	zadać	sobie	
pytanie	o	naszą	nowość	życia	w	Chrystusie.	Nad-
chodzący	rok	duszpasterski,	do	którego	dziś	przy-
gotowujemy	się	przez	Poznańskie	Forum,	ma	nam	
pomóc	odkryć	jeszcze	raz	tę	nowość	życia,	która	
płynie	z	sakramentu	chrztu	świętego.	Prymas	Pol-
ski	stwierdził,	że	potrzebne	jest	nam	otwarcie	się	

na	ten	dar	nowego	życia,	potrzebna	jest	łaska	prze-
baczenia	 i	 siła,	 która	wciąż	dodaje	odwagi,	 żeby	
spojrzeć	z	nadzieją	w	przyszłość.

Poznańskie	 Forum	Duszpasterskie	 obradowa-

ło	w	auli	Centrum	Wykładowo	-	Konferencyjnego	
Politechniki	 Poznańskiej.	W	 słowie	 wprowadza-
jącym,	abp	Stanisław	Gądecki	zwrócił	uwagę,	że	
duchowość	chrześcijańska	przyjęta	przez	Mieszka	
I,	 a	wraz	z	nim	przez	cały	 jego	dwór	 i	 lud,	 stała	
się	zaczątkiem	królestwa	Bożego.	Chrzest	odegrał	
doniosłą	 rolę	 państwowotwórczą,	 kulturotwórczą	
i	cywilizacyjną.	Przewodniczący	KEP	podkreślił,	
że	 chrześcijaństwo	 przyniosło	 wiedzę	 o	 świecie.	
Nowi ludzie żyjąc nowym życiem w Chrystusie 
stworzyli w Polsce nowy świat, który wypowiadał 
się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury 
i zapisy prawne. Doświadczenie wiary przełożyło 
się na postawy moralne także w życie gospodar-
czym i politycznym	 -	 zauważył	 metropolita	 po-
znański.	Nawiązując	do	tematu	programu	duszpa-
sterskiego	na	 rok	2015	 -	2016,	 stwierdził,	 że	zo-
stanie	w	tym	czasie	podjęta	refleksja	nad	począt-
kiem	wiary	na	polskiej	ziemi.	Będziemy dziękować 

Bogu za łaskę chrztu Polski 
i naszą osobistą oraz prosić, 
by chrzest umacniał przyszłe 
pokolenia Polaków - powie-
dział	 arcybiskup.	 Zaznaczył	
też,	 że	 w	 grudniu	 zostaną	
w	 parafiach	 rozprowadzone	
materiały	jubileuszowej	drogi	
chrzcielnej,	 przeznaczone	 na	
każdą	pierwszą	niedzielę	mie-
siąca	 i	celebrację	ze	znakami	
chrzcielnymi.	 Arcybiskup	
oznajmił,	że	8	grudnia	br.	roz-

pocznie	się	Rok	Miłosierdzia,	ustanowiony	przez	
papieża	Franciszka	oraz	przypomniał,	że	w	 lipcu	
2016	 r.	odbędą	się	w	Polsce	Światowe	Dni	Mło-
dzieży.

Następnie	 tematyka	 związana	
z	 chrztem	 św.	 została	 poruszona	
przez	3	prelegentów.

Kierownik	 Katedry	 Teologii	
Liturgii	 Uniwersytetu	 Papieskiego	
Jana	 Pawła	 II	w	Krakowie,	 siostra	
dr	 hab.	 Adelajda	 Sielepin	 CHR,	
w	 referacie	 pt.	 „Tajemnica	 śmier-
ci	 i	 zmartwychwstania	 -	 sakrament	
chrztu	 świętego”	 zaznaczyła,	 że	
chrzest	 jako	 rzeczywistość	 życia	
i	 śmierci	ma	stać	 się	bazą	 i	drogo-
wskazem	dla	każdego	ochrzczonego	
człowieka.	Podkreśliła	ona,	że	szu-
kanie	Boga,	słuchanie	słowa	Boże-
go	to	elementy	nawrócenia. Chrzest zakłada nową 
sytuację, nowe odniesienie do Boga - stwierdziła	
prelegentka.

Pod	nieobecność	ks.	dra	Adriana	Galbasa	SAC,	
jego	referat	przedstawił	ks.	mgr	Mirosław	Prekop	
SAC.	W	wystąpieniu	pt.	„Jeśli	się	ktoś	nie	narodzi	
z	wody	i	z	Ducha,	nie	może	wejść	do	Królestwa	Bo-
żego	(J	3,5)”,	przełożony	Prowincji	Zwiastowania	
Pańskiego	 przekonywał,	 że	 chrześcijanie	 powin-
ni	z	pasją	angażować	się	w	przeżywanie	każdego	
roku	duszpasterskiego.	W	przeciwnym	razie	 jego	
hasła	pozostaną	na	proporcach	i	plakatach.	Nowe 
życie w Chrystusie jest darem od Boga w Duchu 
Świętym	 -	 zauważył	prelegent.	Stwierdził,	 że	po-
trzebna	 jest	 nam	 formacja,	 byśmy	zrozumieli,	 że	
chrzest	jest	fundamentem	naszego	życia,	a	nie	tyl-
ko	 faktem	historycznym.	Dziś	chrzest	 jest	często	
traktowany	jako	prosty	rytuał	lub	martwy	obrzęd.	
Chrzest ma obejmować wszystkie wymiary moje-
go życia. Jeśli zostanie zredukowany do jednego 
faktu, to nie wpłynie na odnowę życia	-	zaznaczył	
ks.	Prekop.	Podkreślił,	że	potrzebne	jest	radykalne	
chrześcijaństwo,	a	więc	głęboka	wiara,	którą	od-

znaczać	powinni	się	duchowi	liderzy	-	duszpaste-
rze	i	ludzie	świeccy.

Prof.	 dr	 hab.	 Krzysztof	 Ożóg,	 kierownik	 Za-
kładu	Historii	 Polski	Średniowiecznej	w	 Instytu-

cie	Historii	Uniwersytetu	Jagiellońskiego,	w	swo-
im	 wystąpieniu	 omówił	 wpływ	 chrztu	 Polski	 na	
dzieje	Ojczyzny.	Trudno znaleźć w dziejach Pol-
ski ważniejszą datę niż data chrztu - powiedział.	
Zauważył	także,	że	Mieszko	I	przyjął	chrzest	nie	
tylko	ze	względów	politycznych,	ale	był	głęboko	
przekonany	o	duchowej	ważności	tego	wydarzenia	
i	w	gorliwy	sposób	wprowadzał	wiarę	chrześcijań-
ską	wśród	swoich	poddanych.	

W	dalszej	części	Forum	wysłuchaliśmy	 inter-
ludium	 muzycznego	 w	 wykonaniu	 kwartetu	 na-
uczycielek	Katedralnej	Ogólnokształcącej	Szkoły	
Muzycznej.	 Sesję	 zakończyła	 dyskusja	 panelowa	
pod	hasłem	„Żyjąc	łaską	chrztu	świętego”,	której	
moderatorem	był	ks.	dr	Mirosław	Tykfer,	redaktor	
naczelny	Przewodnika	Katolickiego.	

Organizatorami	Poznańskiego	Forum	Duszpa-
sterskiego	był	Diecezjalny	Instytut	Akcji	Katolic-
kiej	i	Rada	Ruchów	Katolickich	Archidiecezji	Po-
znańskiej	 we	współpracy	 z	Komisją	Duszpaster-
stwa	Konferencji	Episkopatu	Polski.

Halina	Bączkowska
Zdjęcia:	poznan.ak.org.pl

Poznańskie Forum Duszpasterskie przed 1050. rocznicą chrztu Polski

Czas rekolekcji – czas duchowego wzmocnienia

Jak	co	roku	archidiecezjalny	„Caritas”	organi-
zuje	w	porze	 jesiennej	 sześć	 turnusów	rekolekcji	
dla	parafialnych	zespołów	„Caritas”.	Odbywają	się	
one	w	ośrodku	Bojanowe	Gniazdo	w	Zaniemyślu.

W	dniach	od	25	do	27	września	br.	odbył	się	
pierwszy	turnus,	w	którym	uczestniczyły	dwie	oso-
by	z	naszej	parafii.	Opiekunem	duchowym	był	ks.	

Grzegorz	Bohdan	z	diecezji	toruńskiej.	W	swoich	
rozważaniach	 mówił	 o	 bezgranicznej,	 bezintere-
sownej	miłości	Boga	do	człowieka	oraz	o	potrze-
bie	wsłuchiwania	się	w	głos	Boga.	Bóg	kochając	
nas	wypełnia	nasze	serca	zdolnościami,	talentami	
i	wskazuje	nam	drogę	do	szczęścia.	Człowiek,	któ-
ry	potrafi	słuchać	Boga	czuje	się	spełniony.	Wolą	
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Bożą	jest,	abyśmy	byli	ludźmi	miłości,	ponieważ	
jesteśmy	 powołani	 z	 miłości	 do	 miłości.	 Miłość	
Boża	udzielana	jest	wszystkim	ludziom	-	mocnym	
i	słabym,	złym	i	dobrym.	Bóg	sprawia,	że	słońce	
świeci	nad	nimi	wszystkimi.	Człowiek,	który	nie	
otwiera	się	na	Bożą	miłość	„hoduje”	w	swym	sercu	
miłość	własną,	egoistyczną.	Bóg	kocha	nas	mimo	
naszych	 wad,	 zaniedbań,	 grzechów.	 Jest	 dobry,	
współczujący,	sprawiedliwy.	Pomaga	tym,	którzy	
tego	 potrzebują,	 bez	względu	 na	 ich	wiarę,	 rasę,	
płeć	czy	wiek.	Jezus	mówi	do	nas:	(…)	miłuj bliź-
niego swego jak siebie samego	(Rz	13,9).	To	jest	
podstawowa	zasada	postępowania.	Należy	uboga-
cać	 się	Bożą	miłością,	 którą	 otrzymaliśmy	 przez	
chrzest	święty,	a	wtedy	będziemy	zdolni	wsłuchi-
wać	się	w	głos	Stwórcy.

W	drugiej	części	rekolekcji	ks.	Grzegorz	pod-
kreślił	 szczególny	 charakter	 pracy	 parafialnych	
zespołów	 „Caritas”,	 polegający	 na	 służbie	 bliź-
niemu.	Musimy	być	gotowi,	by	roztropnie	używać	
otrzymanych	 talentów,	niosąc	pomoc	potrzebują-
cym,	 nawet	 jeśli	 to	 oznacza	 przerwanie	 naszych	
ulubionych	zajęć.	Kiedy	postanowimy	komuś	po-
móc,	powinniśmy	to	robić	z	radością,	by	ta	osoba	
czuła,	 że	 robimy	 to	dla	niej	 z	ochoczym	sercem,	
bez	 przymusu	 czy	 z	 poczucia	 obowiązku.	 Mi-
łość,	 wrażliwość,	 hojność,	 delikatność,	 mądrość	
to	 przymioty	 ludzi,	 którzy	 pragną	 nieść	 pomoc	
drugiemu.	Miłość	to	troska	o	każdego	człowieka,	
która	przejawia	się	w	konkretnych	czynach.	Życz-
liwość	jest	jedną	z	przejawów	miłości.	Nie	mając	
w	sercu	życzliwości,	nie	przyciągniemy	do	siebie	
człowieka	w	potrzebie,		nie	mówiąc	już	o	pomocy	
w	przybliżeniu	go	do	Boga.	Wrażliwość	natomiast	
ubogaca	 nas,	 gdyż	 powoduje,	 że	 potrafimy	 do-
strzec	człowieka	w	biedzie,	często	przez	niego	nie-
zawinionej.	Osoba	hojna	to	taka,	która	pomagając	
innym,	nie	oczekuje	żadnej	nagrody	czy	wzajem-
ności	oraz	która	przebacza	i	nie	zachowuje	urazy.

Pracując	 w	 parafialnych	 zespołach	 „Caritas”	
powinniśmy	dbać	 o	wymiar	 duchowy	naszej	 po-
sługi.	 Oprócz	 zaspokajania	 potrzeb	materialnych	
naszych	 podopiecznych,	 powinniśmy	 w	 nich	
także	budzić	pragnienie	Boga.	Może	 się	 to	 tylko	
stać	wówczas,	gdy	w	naszym	własnym	życiu	Bóg	
będzie	 na	 pierwszym	 miejscu.	 Miarą	 miłowania	
drugiego	człowieka	jest	bowiem	miłość	do	Boga.	
Nasze	myśli	i	modlitwy	kierujmy	więc	do	Ducha	
Świętego,	aby	umocnił	w	nas	łaskę	miłości.	

Św.	 Aniela	 Merici	 przekazuje	 nam	 piękną	
myśl:	Trzeba słuchać rad i natchnień, które Duch 
Święty nieustannie wzbudza w naszych sercach.	
Otwórzmy	szeroko,	na	oścież	nasze	serca,	pozwa-
lając	 Duchowi	 Świętemu	 na	 Jego	 działanie,	 aby	
nasze	oziębłe	 lub	 letnie	serca	przemienił	w	serca	
gorejące	miłością.

Przedstawione	 powyżej	 kwestie	 stanowiły	
formacyjną	 część	 rekolekcji.	Oprócz	 stałych	 ele-
mentów	bogatego	programu	-	jakimi	są	Msza	św.,	
Jutrznia,	 Koronka	 do	 Bożego	Miłosierdzia,	 ado-
racja	 Najświętszego	 Sakramentu,	 różaniec,	 Apel	
Jasnogórski	-	był	czas	na	spotkania	z	dyrektorem	
archidiecezjalnego	 „Caritas”	 -	 ks.	 Waldemarem	
Hanasem	oraz	jego	dwoma	zastępcami	-	ks.	Mar-
cinem	Janeckim	i	ks.	Mateuszem	Napierałą.

Przedstawiono	 rekolektantom	 krótkie	 spra-
wozdanie	 z	 działalności	 tej	 organizacji	 w	 2015	
roku.	Radością	jest	to,	że	wiele	akcji	inicjowanych	
rzez	 centralę,	 parafialne	 zespoły	 „Caritas”	 prze-
prowadzają	na	terenie	swoich	parafii.	Nasz	zespół	
w	tym	roku	poszerzył	swoją	działalność	o	trzy	ak-
cje:	wczaso-rekolekcje	dla	seniorów	i	osób	niepeł-
nosprawnych,	kolonie	dla	dzieci	 „Wakacje	z	Bo-
giem”	oraz	„papieskie”	kremówki	(w	Dniu	Papie-
skim).

Wszelkie	nasze	inicjatywy	nie	udałyby	się	bez	
udziału	ludzi	dobrej	woli.	To	właśnie	Wy,	kochani	
parafianie,	wspieracie	nas	nieustannie	we	wszyst-
kich	naszych	przedsięwzięciach.	Zawsze	spotyka-
my	się	ze	zrozumieniem	i	życzliwością	z	Waszej	
strony,	a	to	powoduje,	że	dodajecie	nam	skrzydeł	
do	 dalszej	 służby	 wobec	 bliźniego.	 W	 imieniu	
parafialnego	 zespołu	 „Caritas”	 i	 jego	 przewodni-
czącego	-	ks.	Andrzeja	Magdziarza,	składamy	ser-
deczne	 podziękowanie	 za	 wszelkie	 dobro,	 które	
uczyniliście.	Okazywanie	miłości	miłosiernej	po-
trzebującemu	czyni	nas	wewnętrznie	pięknymi.	

Czas co w przelocie piramidy kruszy 
Wszystko Ci weźmie, siły Twoje strawi
Lecz tylko to, co piękne w Twej duszy
To Ci zostawi.

(Janusz	Stanisław	Pasierb)

Stanisława	Stefecka
Barbara	Babiarczyk

Przebudowa ulic Gdyńskiej i Bałtyckiej

Według	 danych	Zarządu	Dróg	Miejskich	w	Poznaniu	 na	 14	 października	 br.,	w	Poznaniu	w	 50	
miejscach	miały	miejsce	utrudnienia	w	ruchu,	11	ulic	i	10	chodników	w	całości	lub	częściowo	zostało	
zamkniętych.	Do	tego	trzeba	jeszcze	dodać	remonty	prowadzone	przez	firmę	Aquanet,	które	też	wiążą	
się	z	uciążliwością	pokonywania	utrudnień	w	poruszaniu	się	po	mieście.	Poznań	stoi,	ale	nie	solidnością	
i	dobrą	robotą.	Stoi	w	sensie	dosłownym.	Jest	jednym	z	najbardziej	zakorkowanych	miast	w	Polsce,	a	ul.	
Naramowicka	została	ogłoszona	najwolniejszą	ulicą	w	naszym	kraju.	Ulica	Gdyńska,	która	prowadzi	
z	Koziegłów	w	stronę	Poznania,	jest	jedną	z	najbardziej	zakorkowanych	ulic	aglomeracji	poznańskiej.	
Przejeżdża	nią	w	ciągu	doby	blisko	30	tys.	samochodów.	Mieszkańcy	gminy	Czerwonak	nieustannie	
stoją	w	korkach.	Przyczynia	się	do	tego	przejazd	kolejowy	-	w	ciągu	doby	jest	zamknięty	przez	blisko	
dwie	godziny.

W	przypadku	ruchu	drogowego	można	oczywiście	powiedzieć,	że	aby	było	lepiej,	najpierw	musi	
być	gorzej.	Ale	zgodzą	się	Państwo	z	tym,	że	już	trochę	za	długo	trwa	to	„gorzej”.	Mieszkańcom	Kicina,	
Klin	i	Janikowa	najbardziej	daje	się	we	znaki	przebudowa	skrzyżowania	ul.	Gdyńskiej	z	ul.	Bałtycką.	
Inwestycja	prowadzona	jest	dla	potrzeb	powstającej	spalarni	odpadów	i	jej	oficjalna	nazwa	brzmi	„Bu-
dowa	i	 rozbudowa	dróg	dla	potrzeb	 inwestycji	 Instalacji	Termicznego	Przekształcania	Frakcji	Reszt-
kowej	Zmieszanych	Odpadów	Komunalnych	(ITPOK)”.	Według	danych	spółki	Poznańskie	Inwestycje	
Miejskie	termin	zakończenia	tej	przebudowy	planowany	jest	na	15	grudnia	2016	roku.	Inwestycja	ta	
została	podzielona	na	3	etapy:

Etap	I	-	budowa nowej drogi dojazdowej do spalarni
	od	ul.	Bałtyckiej	do	ul.	Syreniej	z	jedną	jezdnią	w	obie	strony,	chodnikiem	i	drogą	rowerową.

Zakończenie	budowy:	lipiec	2015	r.

Etap	II	-	rozbudowa ul. Gdyńskiej na odcinku od mostu na rzece Głównej do granicy miasta Po-
znania

Ulica	Gdyńska	zostanie	rozbudowana	na	odcinku	od	granicy	miasta	do	ul.	Bałtyckiej	na	odcinku	1,5	
km.	Wąska	dziś	droga	będzie	miała	dwie	osobne	jezdnie	rozdzielone	pasem	zieleni.	Na	ul.	Gdyńskiej	
powstaną	cztery	 tunele	-	dwa	dla	samochodów,	dwa	dla	pieszych.	Kierowcy	przed	przystankiem	ko-
lejowym	 wjadą	 do	 tunelu	
i	przejadą	pod	torami	w	kie-
runku	 Czerwonaka	 (dzię-
ki	 temu	 nie	 będą	 już	 stać	
w	 korkach	 przed	 przejaz-
dem	 kolejowym).	 Osobny	
tunel	 będzie	 prowadził	 do	
elektrociepłowni.	W	dwóch	
miejscach	 na	 ul.	Gdyńskiej	
powstaną	też	przejścia	pod-
ziemne	 dla	 pieszych.	 Poja-
wią	się	nowe	chodniki	oraz	
drogi	 rowerowe.	Przebudowana	zostanie	 także	zatoczka	autobusowa,	wymienione	będą:	oświetlenie,	
kanalizacja	i	inne	podziemne	instalacje.
Zmieni	się	też	ul.	Bałtycka	na	odcinku	od	mostu	Lecha	do	ul.	Syreniej	(1,4	km).	Tu	również	powstaną	
dwie	osobne	jezdnie,	a	samo	skrzyżowanie	ul.	Bałtyckiej	z	ul.	Gdyńską	także	będzie	rozbudowane.

Zakończenie	budowy:	III	kwartał	2016	r.

Etap	III	- rozbudowa ul. Gdyńskiej na odcinku od granicy miasta Poznania do zjazdu do Central-
nej Oczyszczalni Ścieków
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Przy	tym	etapie,	będącym	przedmiotem	
szczególnego	 zainteresowania	 miesz-
kańców	gminy	Czerwonak,	nie	ma	nie-
stety	konkretnej	daty	 realizacji.	Podano	
jedynie,	 iż	 dokumentację	 techniczną	
otrzymano	od	dysponenta	i	trwa	przygo-
towanie	 procedury	 do	wszczęcia	 postę-
powania	przetargowego	na	wybór	wyko-
nawcy	robót	i	inżyniera-koordynatora.

W	 tej	 kwestii	 nie	 ma	 zatem	 żad-
nych	 pewników	 czyli	 podpisanych	 po-
rozumień,	 czy	 pisemnych	 zobowiązań.	
Możemy	opierać	się	jedynie	na	tym,	co	
powiedzą	 lub	 napiszą	 przedstawiciele	
samorządu	gminnego	Poznania.

I	 tak,	 w	 czerwcu	 br.	 rzecznik	 Pre-
zydenta	 Miasta	 Poznania	 zaprezento-
wał	 publicznie	 stanowisko	 prezydenta,	
w	którym	zasugerował,	że	projekt	prze-
budowy	 ul.	 Gdyńskiej	 nie	 przewiduje	
budowy	odcinka	do	zjazdu	do	Centralnej	
Oczyszczalni	 Ścieków.	 Spotkało	 się	 to	
z	dużym	zaniepokojeniem	władz	gminy	
Czerwonak.	Wójt,	Jacek	Sommerfeld	18	
czerwca	 br.	 wystosował	 oświadczenie,	
w	 którym	 napisał	 m.in.	 iż	 takie	 stano-
wisko	jest	niezgodne	z	wydanymi	decy-
zjami,	złożonymi	deklaracjami	i	zapew-
nieniami	 oraz	 że	 oznacza	 to	 zwodzenie	
mieszkańców	gminy	Czerwonak,	którzy	
udowodnili	ostatnio,	że	bez	poszanowa-
nia	ich	woli	i	dobrze	pojętych	interesów,	

inwestycje	negatywnie	wpływające	na	jakość	ich	życia	mogą	nie	zostać	zrealizowane.	
W	piśmie	z	27	lipca	br.	złożonym	na	ręce	wójta	gminy	Czerwonak,	zastępca	prezydenta	Poznania,	

Maciej	Wudarski	nie	wskazał	konkretnej	daty	zakończenia	III	etapu	prac.	Podał	jedynie,	iż	planowany	
termin	zakończenia	III	etapu	robót	to	1	rok	od	zawarcia	umowy	z	wykonawcą	oraz	zapewnił,	iż	Miasto 
Poznań dołoży wszelkich starań, aby całość inwestycji została zakończona wraz z uruchomienie IP-
TOK, tj. do końca przyszłego roku. Słowa	te	nie	napawają	zbytnim	optymizmem.	Brak	podania	terminu	
zawarcia	umowy	z	wykonawcą	może	oznaczać	odłożenie	tych	prac	„ad	Kalendas	Graecas”*.	Patrząc	
z	kolei	na	to,	jak	władze	Miasta	Poznania	„dokładają	wszelkich	starań”	przy	realizacji	miejskich	inwe-
stycji	drogowych	(spójrzmy	np.	na	trwającą	od	czterech	lat	przebudowę	Ronda	Kaponiera,	czy	ciągnącą	
się	przebudowę	estakady	katowickiej),	nie	należy	spodziewać	się	szczególnej	troski	o	wygodę	i	bez-
pieczeństwo	tzw.	„pezetów”,	czyli	zmotoryzowanych	mieszkańców	powiatu	poznańskiego.	Obym	się	
myliła.	

*sentencja	łacińska,	dosł.	„na	kalendy	greckie”,	czyli	nigdy.
Dorota	Stawicka

Źródła:	
www.pozim.pl
www.zdm.poznan.pl
www.	czerwonak.pl

Jesień	przyszła,	zima	przyjdzie…	niebawem.	Dni	są	krótkie,	a	będą	jeszcze	krótsze…	niebawem.	Gdy	
wszystkie	 książki	 z	mojej	 domowej	 biblioteczki	wydają	 się	 (to	 prawda,	 tylko	 się	wydają)	 przeczytane	
i	gdy	nie	chcę	denerwować	się	bzdurnym	programem	telewizyjnym,	szukam	jakiegoś	filmu	„na	pociesz-
kę”.	Niechże	on,	 jak	gorąca	 czekolada	w	ulubionym	kubku,	 podniesie	
mnie	z	nastroju	pesymizmu	i	obawy	o	przyszłość.	A	powodów	do	takich	
obaw	raczej	nam	nie	brakuje,	i	to	w	różnych	sferach	życia	codziennego.	
Przypominają	nam	o	nich	(o	tych	obawach,	rzecz	jasna)	usłużne	media,	
karmiąc	swych	odbiorców	informacjami	o	wojnach,	przemocy,	głodzie,	
ociepleniu	klimatu,	ale	oziębieniu	relacji	między	ludźmi,	itd.,	itd…

No	 więc,	 szukamy	 choćby	 okruchów	 nadziei,	 pragnąc	 odnaleźć	
człowieka	w	człowieku	i	wierząc,	że	dobro	jeszcze	nie	umarło.	Wiemy	
wprawdzie,	 że	 jedynie	 Bóg	 jest	 prawdziwym	 źródłem	 wiary,	 nadziei	
i	miłości,	ale	właśnie	w	otaczającej	nas	rzeczywistości	 rozglądamy	się	
za	przejawami	tych	cnót.	A	rozglądając	się	w	terenie	współczesnej	kine-
matografii,	często	napotykamy	obrazy,	które	miast	uskrzydlać	nas	(du-
chowo,	intelektualnie,	psychicznie),	przyprawiają	o	smutek,	lęk,	przykre	
zdziwienie,	czy	nawet	wstręt.

Jakże	więc	raduje	i	zachwyca	człowieka	takie	znalezisko,	które	prze-
czy	 wszechobecnemu	 pesymizmowi,	 skreślającemu	 nasze	 szanse	 na	
spotkanie	ze	zwykłą	ludzką	dobrocią.	Takim	znaleziskiem	okazał	się	dla	
mnie	ten,	poszukiwany	„dla	pokrzepienia	serc”,	film	„Wielki Mike”. Opowiadając	nam	historię	niezwy-
kłą,	która	wydaje	się	zbyt	piękna,	by	mogła	zdarzyć	się	naprawdę,	film	ten	opiera	się	na	faktach,	które	kilka	
lat	temu	miały	miejsce	w	amerykańskim	mieście	Memphis.	Jest	to	opowieść	o	czarnoskórym	nastolatku,	
pochodzącym	z	nizin	społecznych,	który	porzucony	przez	matkę	narkomankę	i	zdany	na	obojętność	pań-
stwowego	 systemu	opieki	 socjalnej,	 znajduje	miłość	 i	 dom.	Schronienie,	 rodzinną	 solidarność	 i	 szansę	
na	godziwe	życie,	a	nawet	na	bajeczną	wprost	karierę	sportową,	daje	Mike’owi	pewna	zamożna	rodzina.	
Zaufanie	 i	autentyczna	 troska,	 jaką	zgarniętemu	z	ulicy	bezdomnemu	okazują	nieznajomi	 ludzie,	budzą	
podziw	i	jednocześnie	zawstydzają.	Można	bowiem	zadać	sobie	pytanie	i	(patrząc	w	lustro	w	całkowitej	
szczerości	wobec	siebie),	odpowiedzieć	na	nie,	czy	byłoby	mnie	stać	na	taką	wspaniałomyślność,	która	
każe	zapomnieć	o	strachu	o	własne	życie,	o	posiadane	dobra	materialne,	o	uprzedzeniach	i	stereotypach.

Śledząc	 losy	 rodziny,	która	bezinteresownie,	wierna	swym	chrześcijańskim	wartościom	godzi	się	na	
bezwarunkową	zmianę	uporządkowanego	życia,	przeżywamy	wiele	wzruszeń.	To	nimi	właśnie	przesycona	
jest	treść	tego	filmu.	Nas	-	widzów	zdumiewa	też	odkrycie,	poprzez	refleksje	samych	bohaterów	tej	historii,	
że	ta	pozorna	ofiara	ludzi	otwierających	swój	dom	samotnemu	biedakowi,	w	rzeczywistości	przestaje	być	
ofiarą.	Staje	się	błogosławieństwem,	źródłem	radości	i	dumy.	Ten	przygarnięty	nieszczęśnik	daje	bowiem	
swym	dobroczyńcom	tyle	samo	w	zamian	i	nie	chodzi	tu	bynajmniej	o	wdzięczność	pojmowaną	w	katego-
riach	materialnych.	Tak	właśnie	działa	Boża	ekonomia	miłości	-	im	więcej	dajesz,	tym	więcej	otrzymujesz.

Podsumowując,	film	jest	znakomity.	Podnosi	na	duchu,	bawi	i	zmusza	do	refleksji.	Zrobiony	w	stylu	
atrakcyjnego	kina	amerykańskiego,	bez	zbędnego	efekciarstwa.	Wspaniałą	kreację	stworzyła	w	nim	Sandra	
Bullock,	która	wcieliła	się	w	postać	Leigh	Anne	-	matki	i	żony,	z	determinacją	realizującej	plan	ratowania	
bliźniego	w	potrzebie.	W	2010	roku	otrzymała	za	tę	rolę	Oscara	jako	„najlepsza	aktorka	pierwszoplanowa”,	
a	w	roku	2009	zdobyła	nagrodę	Złotego	Globu,	przyznaną	dla	„najlepszej	aktorki	w	filmie	dramatycznym”.	
Sam	film	nominowany	był	również	do	nagrody	Oscara	2010	w	kategorii	„najlepszy	film	roku”.	Podpisując	
się	pod	wszystkimi	wyrazami	uznania	dla	treści	i	formy	tego	obrazu,	zachęcam	gorąco	do	jego	obejrzenia,	
w	gronie	rodzinnym,	jak	najbardziej!

Bogumiła	Szymańska

„Wielki	Mike”	(ang.	„The	Blind	Side”),	2009;	scenariusz	i	reżyseria	-	John	Lee	Hancock;	na	podstawie	książki	„The	Blind	
Side:	Evolution	of	a	Game”	pióra	Michaela	Lewisa	z	2006	r.;	muzyka	-	Carter	Burwell

Warto obejrzeć
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