
Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą,

W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,

Dom nasz i majętność całą
I Twoje wioski z miastami…

Franciszek Karpiński, „Pieśń o narodzeniu Pańskim”, ok. 1792
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Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episko-
patu Polski z arcybiskupem Stanisławem Gądec-
kim na czele opracowała program duszpasterski 
na lata 2015-2016, z którym w bardzo skróto-
wej formie, odnoszącej się przede wszystkim do 
wymiaru parafialnego, pragnę zapoznać czytelni-
ków „Naszego Patrona”.

Proponowany program pod hasłem „Nowe 
życie w Chrystusie” jest trzecią z kolei realizacją 
cyklu: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chry-
stusie” oraz „Przez wiarę i chrzest do świadec-
twa”. Kładzie on nacisk na ożywianie duszpa-
sterstwa oraz prowadzenie pogłębionej katechezy 
dorosłych przed chrztem dziecka, na dojrzewanie 
w wierze przez nawrócenie w wymiarze osobi-
stym i społecznym oraz życie w radości i nadziei. 
Celem podstawowym programu jest podjęcie dzia-
łań zmierzających do ukształtowania w wiernych 
duchowości chrzcielnej, która winna w nas doj-
rzewać na drodze dorosłego życia, po przyjęciu 
chrztu. Darem dla Kościoła w Polsce są Światowe 
Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku, które 
przeżywać będziemy pod hasłem „Błogosławieni 
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” 
(Mt 5,7). Chrzest Polski przed 1050 laty oraz nasz 
osobisty sakrament chrztu to początek doświad-
czenia Bożego miłosierdzia na naszych ziemiach 
i w naszym życiu. Treści te dopełnia ogłoszony 
przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Jubileusz 
Miłosierdzia.
Priorytety programu:

1. Sakrament chrztu
2. Nowy człowiek
3. Duchowość chrzcielna

Realizacja:
A. Sakrament chrztu

1. Troska o dobre przygotowanie do chrztu 
rodziców i chrzestnych dziecka, a także 
katechumenów

2. Piękne i godne celebrowanie sakramentu 
chrztu

3. Odpowiednie towarzyszenie na drodze 
wiary dziecku, jego rodzicom, chrzestnym 
czy dorosłym neofitom po przyjęciu chrztu

B. Nowy człowiek

1. Równość w godności i działaniu wszyst-
kich ochrzczonych

2. Udział we wspólnym kapłaństwie ludu 
Bożego

3. Udział w prorockiej, kapłańskiej i królew-
skiej misji Chrystusa

C. Duchowość chrzcielna
1. Wdzięczność za zbawienie wyrażona 

w przeżywaniu Jubileuszowego Roku 
Miłosierdzia

2. Wierność Chrystusowi i Kościołowi
3. Apostolstwo wyrażone w zaangażowaniu 

w przygotowanie do Światowych Dni Mło-
dzieży

W programie szczególną uwagę zwrócono na 
rekolekcje parafialne, które winny mieć charakter 
kerygmatyczny, zwłaszcza w Adwencie i Wielkim 
Poście. Biskupi zachęcają, by rekolekcje konty-
nuować lub rozpocząć rekolekcje ewangeliza-
cyjne z przepowiadaniem kerygmatu, bo to jest 
najwłaściwsza droga prowadząca do nawrócenia, 
do nowego życia w Chrystusie. Inną sugerowaną 
formą rekolekcji jest przybliżenie Triduum Pas-
chalnego jako przygotowanie na obchody 1050. 
rocznicy chrztu Polski w parafii. Można też zapro-
ponować rekolekcje o duchowości chrzcielnej. 
W programie dużą uwagę zwrócono na życie litur-
giczne w parafii, na które składają się następujące 
zagadnienia:

a. Troska o przygotowanie i celebrowanie 
sakramentów inicjacji chrześcijańskiej

b. Odnowa przygotowania do chrztu - rze-
telna katecheza rodziców i chrzestnych

c. Troska o dobre przygotowanie dorosłych 
do chrztu - tworzenie ośrodków katechu-
menalnych w diecezjach

d. Wspieranie wiernych na drodze wiary po 
przyjęciu sakramentów

e. Troska o niedzielną Eucharystię i święto-
wanie Dnia Pańskiego

f. Wprowadzenie aspersji (aktu pokuty pole-
gającego na pokropieniu wiernych wodą 
święconą) podczas niedzielnych Mszy św.

g. Pełne miłości i wrażliwości szafowanie 
Bożym Miłosierdziem

Pierwszą niedzielą Adwentu uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny 
i duszpasterski. Podczas jego trwania w sposób szczególny swoją uwagę pra-
gniemy kierować ku łasce wiary, którą po raz pierwszy nasz Naród otrzymał 
podczas chrztu świętego w 966 r. Wspominając chrzest Mieszka I oraz także własny chcemy uświado-
mić sobie jeszcze lepiej czym jest ten sakrament przede wszystkim w naszym życiu.

Człowiek, który nie odnawia swojej relacji z Jezusem, nie wzmacnia jej, w rzeczywistości nie 
stoi w miejscu, ale zawsze będzie się cofał, słabnął. Duchowość chrzcielna właściwie kształtowana 
pozwala na odnowienie więzi z Bogiem. Ona uzdalnia do ewangelizacji. Każdy ochrzczony, niezależnie 
od swojej funkcji w Kościele i stopnia wykształcenia w wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji 
i czymś niestosownym byłoby myślenie o schemacie ewangelizacji prowadzonej przez wykwalifikowa-
nych pracowników, podczas gdy reszta wiernego ludu byłaby tylko odbiorcą ich działań („Evangelii 
Gaudium” - adhortacja apostolska papieża Franciszka). 

„Gdzie chrzest, tam nadzieja” to hasło obchodów jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. W naszej 
parafii, rozpoczynając od I niedzieli Adwentu aż do listopada przyszłego roku, szczególnie w pierw-
sze niedziele miesiąca podczas Mszy św. nawiążemy do tematyki chrztu świętego. Towarzyszyć temu 
będzie światło jubileuszowej świecy, wyrażającej zjednoczenie na modlitwie wszystkich wiernych. 

W „Naszym Patronie” w jednym z artykułów chcemy szerzej spojrzeć na tematykę obecnego roku 
i programu duszpasterskiego. Ponadto w tekście o świętach nakazanych uwaga kierowana jest po raz 
kolejny na właściwą motywację naszego uczestnictwa w życiu Kościoła. 

Bieżący, świąteczny numer „Naszego Patrona” podejmuje również temat świąt przypadających 
w grudniu oraz w styczniu. Dzielimy się z Czytelnikami także z przeprowadzonym na odległość 
wywiadem z państwem Jadwigą i Jackiem Pulikowskimi, świeckimi delegatami na Synodzie o Rodzi-
nie, który miał miejsce w Rzymie w październiku 2015 r.

Przez historyczne i bieżące wydarzenia z życia Kościoła i naszej parafii, sytuacje w Polsce i na świe-
cie, pragniemy między innymi ukazywać jak wszędzie potrzebna jest wierność Panu Bogu i nauczaniu 
Kościoła, abyśmy nie zbłądzili. 

Niech trwający rok jubileuszowy skupia naszą większą uwagę na darze, którym jest wiara 
otrzymana na chrzcie świętym, uświadamia nam godność dziecka Bożego i pomaga w świadczeniu 
o Jezusie Chrystusie.

ks. Andrzej Magdziarz
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h. Przybliżenie wiernym znaczenia odpustów
i. Wprowadzanie w parafiach nabożeństw 

pokutnych oraz celebracji słowa Bożego 
z indywidualnym rozgrzeszeniem

j. Kontynuacja rekolekcji ewangelizacyj-
nych z kerygmatem

k. Wprowadzenie we wszystkich parafiach 
obrzędu obmycia nóg w Wielki Czwartek

l. Przygotowanie i uroczyste celebrowanie 
Triduum Paschalnego, a zwłaszcza uro-
czyste celebrowanie Wigilii Paschalnej 
z odnowieniem przymierza chrzcielnego 
jako parafialnej uroczystości 1050. rocz-
nicy chrztu Polski

m. Uroczyste przeżywanie tygodnia modlitw 
przed Zesłaniem Ducha Świętego

n. Wykorzystanie komentarzy podczas pro-
cesji Bożego Ciała

o. Ukazywanie roli znaku wody święconej 
i białej szaty w życiu chrześcijanina

p. Umieszczanie w kościołach parafialnych 
zbiorników na wodę świeconą

q. Wprowadzanie zwyczaju używania kro-
pielniczek w domach

Na okres 2015-2016 przypadają główne 
obchody 1050. rocznicy chrztu Polski, dlatego 
tematyka roku duszpasterskiego obchodzonego 
pod hasłem „Nowe życie w Chrystusie” koncen-
truje się wokół chrztu i nowego życia, jakie ten 
sakrament rozpoczyna. Tak jak chrzest jest począt-
kiem nowego życia dla każdego, kto go przyjmuje, 
tak samo chrzest Polski zapoczątkował nowe życie 
naszego narodu. O ile na początku realizacji czte-
roletniego programu wysiłki duszpasterzy koncen-
trowały się na słowie Bożym, na kerygmacie, który 
prowadzi do wiary w Syna Bożego, o tyle chrzest 
umożliwia nowe życie w Chrystusie. Jako że sło-
wem-kluczem obecnego roku duszpasterskiego 
jest chrzest, symbolami wokół których powinny 
się koncentrować cele i treści katechezy, są woda 
i biała szata. Woda daje życie, ma moc oczysz-
czającą. W zanurzeniu, czy potrójnym polaniu 
głowy, zostaje wyróżniony najważniejszy moment 
w życiu człowieka. Woda chrzcielna obmywa, 
oczyszcza człowieka dorosłego z jego grzechów 
osobistych, dziecko zaś z grzechu pierworodnego. 
Ochrzczony otrzymuje najwyższą na ziemi god-
ność dziecka Bożego. Biała szata obrazuje czło-
wieka nowego, który jest mieszkaniem Trójcy 
Przenajświętszej i który zostaje włączony do ludu 

Bożego oraz ma możliwość kontaktu z łaską Bożą 
w innych sakramentach. Nowe życie w Chrystusie 
jest możliwe tylko wówczas, gdy człowiek pozo-
staje z Nim w najgłębszej komunii. Troska o tę 
komunię jest podstawową konsekwencją wynika-
jącą z przyjęcia sakramentu chrztu. Życie z Chry-
stusem zapoczątkowane przez chrzest powinno 
być nieustannie pogłębiane. Systematycznemu 
pogłębianiu więzi z Chrystusem służy w znacz-
nej mierze katecheza szkolna i parafialna, które są 
uzupełnieniem katechezy rodzinnej. 

W programie duszpasterskim dużo miejsca 
poświęcono tematowi katechezy dorosłych. Jed-
nym z jej zadań jest formowanie wiernych do 
przyjęcia wspólnej odpowiedzialności za misję 
Kościoła i do umiejętności odważnego dawania 
świadectwa chrześcijańskiego w społeczeństwie. 
Pierwszym owocem programu duszpasterskiego 
winno być pogłębienie rozumienia istoty sakra-
mentu chrztu poprzez dobrze prowadzone przy-
gotowanie rodziców i chrzestnych do chrztu ich 
dziecka. Istotne jest właściwe celebrowanie tego 
sakramentu i późniejsze towarzyszenie rodzinie, 
tak by ich obecność w kościele parafialnym nie 
była wymuszana groźbą niedopuszczenia dziecka 
do I Komunii Świętej czy bierzmowania. Chodzi 
o to, by rodzice sami nabrali przekonania, że spo-
tkania w świątyni, zwłaszcza na Eucharystii sta-
nowią wartość samą w sobie, że są im pomocne 
w prowadzeniu życia chrześcijańskiego. Ważny 
jest katechumenat przedmałżeński i katecheza 
teściów. Ze względu na trwający rok duszpaster-
ski biskupi proponują przeprowadzenie w parafii 
specjalnego cyklu katechez na temat liturgii chrztu 
i innych sakramentów. Drugi priorytet programu 
duszpasterskiego „Nowy Człowiek” to przede 
wszystkim zrozumienie równej godności wszyst-
kich ochrzczonych jako dzieci Bożych oraz uświa-
domienie wiernym, że jednym ze skutków chrztu 
jest udział ochrzczonego w powszechnym kapłań-
stwie ludu Bożego. W formacji kształtowania 
„nowego człowieka” warto skorzystać z doświad-
czeń ruchów apostolskich, np. Ruchu Światło-
-Życie (a w nim Domowego Kościoła), neokate-
chumenatu czy innych. Biskupi zwracają uwagę, 
że podstawowym problemem polskiego katolicy-
zmu jest powierzchowność religijna, która niejed-
nokrotnie niewiele ma wspólnego z autentyczną 
wiarą. Przejawia się to głównie w widocznym roz-
dźwięku miedzy wyznawaną wiarą a codziennym 

życiem. Ludzie na ogół wiedzą, że Kościół wyraża 
określone stanowisko w jakiejś sprawie (np. „in 
vitro”, konwencji „antyprzemocowej”, pozamał-
żeńskich związków, nierozerwalności małżeń-
stwa), jednak nie do końca rozumieją, dlaczego 
stanowisko to jest właśnie takie, a nie inne. Warto 
wykorzystać dotychczasowe, sprawdzone metody 
docierania do dorosłych przez spotkania wier-
nych w ramach tzw. duszpasterstwa zwyczajnego, 
solidnie przygotowanego i skonkretyzowanego. 
Cennym doświadczeniem są spotkania w małych 
grupach o charakterze modlitewnym, apostol-
skim czy charytatywnym. Duszpasterze i osoby 
zaangażowane w katechezę parafialną powinni 
nadążać za dokonującymi się przemianami spo-
łeczno-kulturowymi. Powinni nieustannie pogłę-
biać wiedzę teologiczną, poprawiać umiejętności 
komunikowania się z wiernymi, doskonalić język 
przepowiadania przy pomocy analogii, porównań, 

wyrazów bliskoznacznych czy skojarzeń znanych 
odbiorcy z codziennego życia. W katechezie doro-
słych trzeba podjąć refleksję dotyczącą przemiany 
w myśleniu ku posłuszeństwu wiary, jaka powinna 
dokonać się w każdym ochrzczonym. Zadaniem 
każdego chrześcijanina, który chce się uwalniać 
od grzechu jest rozpoznawanie zamysłu Bożego 
względem niego dzięki nieustannemu otwieraniu 
się na Ducha Świętego. Przemiana życia stanie się 
skuteczna, jeśli ochrzczony nie będzie się karmił 
jedynie treściami, które przekazuje współczesny 
świat, ale gdy będzie je nieustannie konfrontował 
z zamysłem Boga.

Przyjmijmy nauczanie naszych pasterzy 
i z otwartością, radością i gorliwością włączmy się 
w realizację tego programu.

Dorota Celka

Święta nakazane - obowiązek czy pragnienie duszy?
Od pierwszej niedzieli Adwentu, tj. 29 listo-

pada 2015 roku, rozpoczęliśmy nowy ROK 
LITURGICZNY, czyli wspomnienie zbawczego 
misterium Jezusa Chrystusa w ciągu jednego roku 
kalendarzowego. W okresie tym przekazywana 
jest cała historia zbawienia, opisana na kartach 
Biblii. Kolejno odsłaniane jest całe Misterium 
Chrystusa: oczekiwanie, zwiastowanie, nadejście, 
działalność, śmierć, zmartwychwstanie. Z nowym 
rokiem liturgicznym podejmujemy w „Naszym 
Patronie” temat obowiązku uczestnictwa we Mszy 
św. w święta uznane jako nakazane, by rozwiać 
wątpliwości związane z ewentualnością popełnie-
nia grzechu ciężkiego i zaniedbania w tym zakre-
sie. 

Są takie dni w Roku Liturgicznym Kościoła, 
które mają rangę wielkich wydarzeń. Nazywamy 
je świętami nakazanymi. W te dni jesteśmy zobo-
wiązani uczestniczyć we Mszy św. oraz powstrzy-
mywać się od wykonywania tych prac i zajęć, 
które utrudniają oddawanie Bogu czci. Zaniedba-
nie obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w takim 
dniu bez ważnej przyczyny jest grzechem ciężkim. 

I tak w Magisterium Kościoła Katolickiego 
znajdziemy jasne wytyczne i wyjaśnienia doty-
czące obchodzenia świąt:

W „Katechizmie Kościoła katolickiego” (KKK 
1166) czytamy: Zgodnie z tradycją apostolską, 
która wywodzi się od samego dnia Zmartwych-
wstania Chrystusa, Misterium Paschalne Kościół 
obchodzi co osiem dni, w dniu, który słusznie 
nazywany jest „ dniem Pańskim albo niedzielą” 
(SW II, KL 106). Dzień Zmartwychwstania Chry-
stusa jest równocześnie „pierwszym dniem tygo-
dnia”, pamiątką pierwszego dnia stworzenia 
i „ósmym dniem”, w którym Chrystus po swoim 
„odpoczynku” wielkiego Szabatu zapoczątko-
wuje dzień „który Pan uczynił”, „dzień, który 
nie zna zachodu” (liturgia bizantyjska). Centrum 
tego dnia stanowi „wieczerza Pańska”, ponieważ 
właśnie na niej cała wspólnota wiernych spotyka 
zmartwychwstałego Pana, który zaprasza ich na 
swoją ucztę (por. J 21,12; Łk 24,30). 

W „Kodeksie prawa kanonicznego” czytamy:
Kan. 1247 - W niedzielę oraz w inne dni świąteczne 
nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we 
Mszy Świętej oraz powstrzymać się od wykonywa-
nia tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie 
Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi 
Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpo-
czynku duchowego i fizycznego.
Kan. 1248 - § 1. Nakazowi uczestniczenia we Mszy 
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Świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, 
gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolic-
kim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wie-
czorem dnia poprzedzającego.
Pozostaje nam zatem wymienić stałe daty świąt 
nakazanych:
• wszystkie niedziele w ciągu roku,
• 1 stycznia - uroczystość Świętej Bożej Rodzi-

cielki Maryi,
• 6 stycznia - uroczystość Objawienia Pań-

skiego,
• czwartek po uroczystości Najświętszej 

Trójcy - uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa,

• 15 sierpnia - uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny,

• 1 listopada - uroczystość Wszystkich Świę-
tych,

• 25 grudnia - uroczystość Narodzenia Pań-
skiego.

Wykaz ten obowiązuje od 30 listopada 2003 r. 
zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 r., 
którym to na terenie Polski zniesiony został obo-
wiązek uczestniczenia we Mszy Świętej w dniach 
obchodzenia następujących uroczystości:
• 19 marca - uroczystość świętego Józefa, 
• 29 czerwca - uroczystość świętych Apostołów 

Piotra i Pawła
• 8 grudnia - uroczystość Niepokalanego Poczę-

cia Najświętszej Maryi Panny. 
Od 30 listopada 2003 r. przeniesiona została 
także uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
z czwartku VI tygodnia Okresu Wielkanocnego 
na VII Niedzielę Wielkanocną, aby jak najwięcej 
osób mogło uczestniczyć w tym dniu we Mszy 
Świętej.

Niektóre ze świąt kościelnych obchodzone są 
zawsze w ten sam dzień roku (np. Boże Narodze-
nie). Inne natomiast są świętami ruchomymi, tzn. 
każdego roku obchodzone są innego dnia. Data 
tych świąt uzależniona jest od uroczystości Zmar-
twychwstania Chrystusa. Od starożytności chrze-
ścijańskiej Wielkanoc przypada zawsze w nie-
dzielę po pełni księżyca, kiedy nastąpiło już wio-
senne zrównanie dnia z nocą. Wniebowstąpienie 
obchodzone jest w Polsce w VII Niedzielę Wiel-
kanocną. Najważniejszym jednak świętem katolic-
kim jest Triduum Paschalne (choć nie są to święta 
nakazane) - czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek, 
Wielka Sobota. Niedziela Zmartwychwstania 
jest „świętem wszystkich świąt” - w tym czasie 
przeżywamy Misterium Paschalne Jezusa (Jego 
Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie). Wszystkie 
pozostałe święta są jedynie rozważaniem któregoś 
z aspektów Misterium Paschalnego. 

Jednak w miarę pogłębiania naszej wiary i pra-
gnienia bliskości z Jezusem nie poprzestajemy na 
uczestniczeniu w Eucharystii „z obowiązku”. 
Ponieważ każdy z nas powołany jest do święto-
ści, to i nasza odpowiedzialność przed Bogiem 
za osobisty rozwój duchowy jest osobista, a nie 
wspólnotowa. Jednakże do świętości nie zmie-
rzamy w pojedynkę, lecz właśnie we wspólnocie 
Kościoła. W miarę dojrzewania naszej wiary. prze-
staniemy postrzegać nasze uczestnictwo w cele-
browaniu Eucharystii w kategorii nakazu, lecz 
pragnienia serca. Tego każdemu z nas życzę!

O łaskę głębokiej wiary i tęsknoty za blisko-
ścią z Bogiem winniśmy się modlić każdego dnia.

Magdalena Orczyńska

Żródła: www.ILG.pl 

Roraty dla młodzieży i dorosłych

Adwent rozpoczyna się nieszporami w nie-
dzielę (tego roku 29 listopada) - pierwszy dzień 
czterotygodniowego okresu poprzedzającego 
Wigilię. Jest to czas oczekiwania wraz z Maryją 
na narodziny Jezusa i jednocześnie okres przy-
pominający nam o przygotowaniu na powtórne 
przyjście Pana. Nie chcemy, by Matka Boża była 
sama i jako przybrane dzieci jesteśmy ponownie 
zachęcani, abyśmy czuwali razem z Nią. Dobrze, 
jeśli towarzyszy temu wewnętrzna przemiana, 
uzdalniająca nas do duchowej gotowości na to 
wyjątkowe spotkanie. 

W Kościele katolickim Adwent łączy się ze 
sprawowaniem Mszy św. roratnich. Ich nazwa 
pochodzi od łacińskich słów pieśni: „Rorate coeli” 
(„Niebiosa, spuśćcie rosę”). Zwykle rozpoczynają 
się one przed wschodem słońca, aby ukazywać 
symboliczne przejście z ciemności do światła. 
Roraty nie są mszami tylko dla najmłodszych. 
Ukształtowany gdzieś w myślach obraz dzieci 
z lampionami, jakoby dla nich przede wszystkim 

były celebrowane, nie powinien usprawiedliwiać 
nieobecności na nich młodzieży czy dorosłych. 

W naszej parafii Msze św. roratnie dla mło-
dzieży i dorosłych będą sprawowane o godz. 
6.00 trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy 
i w piątki. Zachęcamy do wspólnej, porannej 
modlitwy i radosnego oczekiwania na święta 
Bożego Narodzenia.

Renata Sobańska

Ogłoszenie

Parafialny zespół „Caritas” działający przy parafii św. Józefa w Kicinie weźmie udział w 
ogólnopolskiej zbiórce żywności w dniach 11 i 12 grudnia br. za zgodą właścicieli sklepów spożywczych 
przy ul. Poznańskiej 79 w Kicinie oraz przy ul. Asfaltowej 11 w Janikowie. Od drugiej niedzieli Adwentu 
po Mszach św. można pobierać tzw. tytki miłosierdzia do wypełnienia artykułami spożywczymi, które 
prosimy oddać do 20 grudnia w zakrystii. Tytki podarowane będą osobom najbardziej potrzebującym.

Halina Jagodzińska

Święty Mikołaj w polskiej tradycji

Święty Mikołaj to chyba jedna z najbardziej 
znanych postaci na całym świecie. Był biskupem 
z Miry - krainy znajdującej się na terenie obecnej 
Turcji. W ikonografii przedstawiany jest w infule 
na głowie i z pastorałem w ręku. Uznaje się go 
za patrona rybaków, marynarzy, dzieci, panien 
i więźniów. Pochodził z zamożnej rodziny, a cały 
swój majątek po śmierci swoich rodziców rozdał 
biednym. Gdy został biskupem, zasłynął wśród 
wiernych jako dobroczyńca i gorliwy duszpasterz. 
Liczne akty dobroci wobec bliźnich przyczyniły 
się do jego beatyfikacji i na zawsze rozsławiły 
jego imię jako orędownika biednych i potrzebują-
cych pomocy. W rocznicę śmierci św. Mikołaja, 6 
grudnia, obchodzimy mikołajki - dzień obdarowy-
wania się prezentami.

Święty Mikołaj zajmuje szczególne miejsce 
w polskiej tradycji ludowej, gdzie postrzegany 
jest jako opiekun dzieci, którym co roku przynosi 
drobne upominki, ukrywając je np. pod poduszką. 
Wzmianki o tej tradycji można znaleźć w tekstach 
z XVIII wieku. Ówczesne podarki były skromniej-

sze od dzisiejszych. Grzeczne dzieci dostawały 
jabłka, złocone orzechy, pierniki, drewniane krzy-
żyki, zabawki czy ciepłą odzież. Prezenty przyno-
sił przebrany za św. Mikołaja mężczyzna, niekiedy 
wkładano je do wystawionych butów i pończoch. 
Ciekawy zwyczaj panuje także w Poznaniu, gdzie 
Święty Mikołaj w nocy z 5 na 6 grudnia zagląda 
do domów przez szyby i jeśli zobaczy czyste 
buty, wtedy zostawi ich właścicielom upominki. 
Natomiast jeśli buty będą brudne lub nie będzie 
ich w ogóle, nie zostawi domownikom żadnego 
daru lub „sprezentuje” im zgniłe ziemniaki. Do 
dziś w dniu św. Mikołaja, w niektórych wsiach 
Beskidu Śląskiego chodzą przebierańcy zwani 
„mikołajami beskidzkimi”. Dzielą się oni na dwie 
grupy: białych - dobrych, którym przewodzi św. 
Mikołaj i czarnych - złych, na czele z Lucyperem. 
Ich kolędowanie symbolizuje odwieczną walkę 
dobra ze złem.

Coraz częściej św. Mikołaj bywa utożsa-
miany z Bożym Narodzeniem. Jego role spełniają 
w różnych regionach kraju różne postacie. I tak 
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w Wigilię w Wielkopolsce często osobą obdarza-
jącą (głównie dzieci) prezentami jest nie hojny 
Mikołaj, ale Gwiazdor, czyli dziad w baranicy 
i futrzanej czapie, który nie tylko rozdaje prezenty, 
ale i karze niegrzeczne maluchy rózgą. Nierzadko 

towarzyszą mu anioł czy diabeł. W innych regio-
nach Polski obdarowującymi są: na Śląsku - Józef, 
w Małopolsce - Gwiazdka, zaś na Łużycach - Dzie-
ciątko. Są to przebrani mieszkańcy, odgrywający 
role „postaci z zaświatów”, które chodzą w czasie 
Bożego Narodzenia po domach, nagradzając lub 
karząc dzieci.

Na skutek przenikania do ogólnoeuropejskiej 
tradycji elementów kultury anglosaskiej (w szcze-
gólności amerykańskiej), postać św. Mikołaja czę-
sto nie jest kojarzona z biskupem, tylko z rubasz-
nym, starszym panem w czerwonym stroju (ten 
wizerunek świętego Mikołaja narodził się w Sta-
nach Zjednoczonych w latach 30. ubiegłego 
wieku).

W czasach, kiedy świecka kultura wpływa 
coraz częściej na naszą świadomość, warto pamię-
tać o korzeniach tego święta, a zachowując starą 
tradycję obdarowywania dzieci prezentami przy-
pominajmy im, że niegdyś wręczał je dostojny 
i sędziwy biskup, wyniesiony przez Kościół na 
ołtarze. Pamiętajmy również, że obchodzenie dnia 
św. Mikołaja to niesienie radości innym. Dlatego 6 
grudnia pomyślmy przede wszystkim o tym, żeby 
kierując się potrzebą serca zrobić coś dobrego dla 
drugiej osoby.

Barbara Zacharzewska

Źródła: www.niedziela.pl, www.glosojcepio.pl

Zaproszenie na festyn bożonarodzeniowy

Rada rodziców, grono pedagogiczne oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Kicinie serdecznie 
zapraszają na festyn bożonarodzeniowy „Pod Aniołem”, połączony z kiermaszem ozdób świątecznych, 
który odbędzie się 12 grudnia 2015 r. w godz. od 9.00 do 12.00 w siedzibie szkoły.

W programie koncerty i przedstawienie przygotowane przez uczniów, studio fotograficzne, sala 
kinowa dla najmłodszych, warsztaty artystyczne, zabawy i konkursy dla dzieci. 

Wola przebaczenia wobec bólu zranienia
Dlaczego tak ważne jest nieustanne przebacza-

nie? Doznana krzywda rodzi ból, który wymaga 
uleczenia w procesie wewnętrznego uzdrowienia, 
a jego następstwem jest wybaczenie zwieńczone 
pojednaniem. Przebaczenie nie jest sprawą łatwą 
i wymaga od człowieka wielkiego wysiłku, cza-
sem nawet walki wewnętrznej aż do ostatecznego 
oczyszczenia. Przebaczenie z miłości wydaje się 
nieco łatwiejsze ze względu na rodzaj motywacji. 
Postawy nieustannego przebaczania domaga się od 
swoich uczniów Pan Jezus. Ukazując swoją dosko-
nałą miłość, chce nas do siebie upodobnić, a my 
mamy Go naśladować. Mamy łączyć się z Chry-
stusem, który będąc Bogiem został posądzony 
o bluźnierstwo. Wiemy, że ludzie na ogół osądzają 
innych na podstawie tego, co widzą, słyszą i fał-
szywie interpretują. Według takich samych kryte-
riów sądzono również naszego Pana. Jeśli potrafię 
z miłości oddać doznaną krzywdę Panu Jezusowi 
i przebaczyć bliźniemu, staję się do Niego podobny 
i sprawiam Mu radość. Ci, którzy nas „krzyżują” 
często nie zdają sobie sprawy, ile bólu nam spra-
wiają. Dlatego niezmiernie ważna jest nasza 
modlitwa w ich intencji. W trudnej sztuce prze-
baczenia z miłości jedyną istotną pomoc stanowi 
nasza miłość ku Bogu. Przebaczamy ze względu 
na Pana Boga i czynimy to dla Niego. Im głębsze 
pokłady miłości do Boga są w naszym sercu, tym 
łatwiej pokonać trudności w przebaczaniu. Przeba-
czenie musi być prawdziwe czyli całkowite, a nie 
połowiczne, które przy najbliższej sposobności nie 
powstrzyma nas przed wypominaniem bliźniemu 
doznanych krzywd i roszczeniem sobie prawa do 
odwetu. 

Pan Bóg, gdy nam przebacza, wymazuje 
wszystkie krzywdy, jakie Mu wyrządziliśmy. 
Mamy czynić podobnie. Nie sądźcie, abyście nie 
byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was 
osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam 
odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego 
brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? 
(Mt 7,1-3).

Pan Jezus uczy nas przyjmowania niesprawie-
dliwych wyroków, ale przede wszystkim swoim 
przykładem wskazuje na przebaczenie każdemu 
i przebaczenie wszystkiego. On sam oddał się 
w ręce oprawców i przyjął niesprawiedliwy wyrok, 

poniżenie i śmierć na krzyżu. Przyjął cierpienie, 
ze względu na wolę Boga Ojca, aby jednocześnie 
przebaczyć ludzkości. Tym samym osobiście dał 
przykład tego, czego nauczał: Jeśli kto chce iść za 
Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia 
bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto 
chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci 
swe życie z mego powodu, ten je zachowa.(Łk 9, 
23-24).

Jeżeli twierdzę, że nie umiem przebaczyć, 
to znaczy że pozwalam, aby zdominowała mnie 
pycha. Winniśmy prosić Boga, aby miłość nada-
wała rytm naszemu życiu. Im jest ona dojrzalsza, 
tym łatwiej człowiek przełamuje się wewnętrznie 
ku pragnieniu wybaczania. Im większej doznaliśmy 
krzywdy, tym większe pokłady miłości musimy 
odnaleźć w sobie, aby przebaczyć. Musimy rów-
nież sobie uświadomić, że nasza pycha (w różnych 
jej objawach) udaremnia wiele łask. Moglibyśmy 
przyjąć ich od Boga o wiele więcej, ale ich nie 
dostrzegamy, a otrzymane często zaniedbujemy. 
Chorobą duszy jest grzech, a największym korze-
niem grzechu jest pycha - przyczyna wielu trudno-
ści w relacjach z Bogiem i bliźnimi.

Przejdźmy w naszych rozważaniach do bólu 
spowodowanego wyrządzonymi nam krzywdami. 
Ból jest nierozerwalnie związany z każdym zranie-
niem. Doznana krzywda jest zawsze niesprawie-
dliwością. Cierpimy, kiedy bywamy upokarzani, 
wykorzystywani, kiedy ktoś usiłuje nami manipu-
lować, oskarżać nas, kiedy ogranicza naszą wol-
ność lub też przekracza granice naszej intymności. 
Każda krzywda jest pozbawieniem człowieka god-
ności, do której ma prawo. Nie można się do niej 
przyzwyczaić - zawsze boli, nawet jeśli doświad-
czana jest przez wiele lat. Zranienia, szczególnie 
te długotrwałe, zapadają w sercu niezwykle mocno 
i nie da się o nich zapomnieć. Rady udzielane 
skrzywdzonym (często w dobrej wierze), takie 
jak na przykład: „postaraj się o tym zapomnieć”, 
„nie przejmuj się”, itp., nie pomagają. Choć wyni-
kają z życzliwości, to jednak są raczej przeszkodą 
w dochodzeniu skrzywdzonego do lepszej umie-
jętności radzenia sobie z bólem. Utrudniają czę-
sto budowanie dojrzalszych więzi rodzinnych, 
przyjacielskich, wspólnotowych i przyczyniają się 
do postawy asekuracji i zdystansowania wobec 
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bliźnich z obawy przed kolejnymi zranieniami. 
Jeżeli bowiem doznawana krzywda nie zostanie 
uleczona przez Jezusa w procesie uzdrowienia 
wewnętrznego, to łatwo może stać się źródłem 
krzywdzenia innych. Człowiek skrzywdzony czę-
sto nieświadomie sam staje się krzywdzicielem. 
Chociaż doświadczenie krzywdy jest zawsze bar-
dzo bolesne, nie musi stać się przekleństwem czło-
wieka, lecz może być darem i łaską wrażliwości 
na cierpienie bliźniego. Aby móc zaangażować się 
z całym przekonaniem w proces wewnętrznego 
uzdrowienia, potrzebna jest silna 
motywacja. W ludzkim wymia-
rze najskuteczniejszą motywa-
cją do pokonania w sobie poczu-
cia krzywdy jest miłość. Jeśli 
człowiek naprawdę kocha, to 
potrafi wiele zrozumieć, przyjąć, 
wycierpieć, wybaczyć, pragnie 
budować coraz głębszą więź 
z kochaną osobą. To właśnie 
miłość jest jedyną odpowiedzią 
na pytania, dlaczego mamy cier-
pieć i wybaczać, dlaczego trzeba 
przejść do porządku dziennego 
nad doznaną krzywdą, dlaczego 
powinniśmy pierwsi wyciągnąć 
rękę do pojednania, dlaczego 
mamy przebaczać i jednać się z ludźmi „77 razy”, 
czyli zawsze. Prawdziwa miłość jednak bywa 
trudna. Wielka krzywda i związany z nią ból może 
spowodować osłabienie w człowieku miłości 
i oddania. Bóg natomiast kocha człowieka bezwa-
runkowo i pomimo wszystko, pomimo bólu i cier-
pienia, jakich doznaje od człowieka. On może ule-
czyć człowieka z bólu i dać siłę do przebudzenia 
w ludzkim sercu woli przebaczenia bliźniemu.

W dalszym procesie uzdrawiania wewnętrz-
nego, po wyraźnym „zdiagnozowaniu” dozna-
nej krzywdy i oddaniu bólu Jezusowi jako ofiary, 
przychodzi etap pragnienia przebaczenia czyli 
uwolnienia wewnętrznego. Przebaczenie jest pro-
cesem wewnętrznym, opartym na osobistej decyzji 
odpuszczenia win naszym winowajcom. Dokonuje 
się ono w głębi serca i nie zależy od tego, któremu 
mamy wybaczyć. Możliwe jest także wówczas, 
kiedy z różnych przyczyn pełnego pojednania nie 
da się osiągnąć. Prawdziwe pojednanie natomiast 
rozpoczyna się wtedy, gdy w relacji z naszym wino-
wajcą dajemy sobie nawzajem sygnały, iż jesteśmy 

już gotowi dokonać obopólnej „wymiany” przeba-
czenia. Zło jakiego doświadczają ludzie od innych 
bywa niekiedy trudne do udźwignięcia, a umie-
jętność przebaczania napotyka przeszkody natury 
psychologicznej i duchowej. Dlatego też prze-
baczenie wymaga nie tylko ciężkiej pracy czło-
wieka, ale także wielkiej łaski Boga. Zasadniczym 
motywem przebaczenia, oprócz miłości ludzkiej, 
jest doświadczenie miłości Boga jako Ojca, który 
kocha jednakowo wszystkie swoje dzieci - i te 
skrzywdzone, i te krzywdzące. Znakiem tej miło-

ści jest Jezus Chrystus, który uko-
chał nas jako grzeszników, jako 
krzywdzicieli i oddał za nas swoje 
życie. 

Drogi czytelniku, warto 
codziennie przypominać sobie, 
że jedyną drogą do uleczenia 
bólu po doznanej krzywdzie jest 
przyjęcie postawy przebacze-
nia i pojednania. Wezwanie Pana 
Jezusa, by przebaczyć bratu 77 razy 
czyli zawsze, jest zaproszeniem do 
pracy nad sobą w budowaniu goto-
wości do przebaczenia i pojedna-
nia. W następstwie przebaczenia 
bliźniemu doznana krzywda prze-
staje nas niszczyć i wewnętrznie 

spalać. Winniśmy jednak pamiętać, że aby móc 
przebaczyć innym i żyć z nimi w zgodzie, trzeba 
najpierw dostrzec potrzebę przebaczenia sobie 
samemu za własne niedoskonałości, błędy i grze-
chy. Pojednanie ze sobą jest koniecznym kro-
kiem na drodze pojednania z ludźmi! Człowiek 
pojednany ze sobą samym i akceptujący swoją 
grzeszność (nie mylić z brakiem pracy nad sobą 
i obojętnością religijną) staje się wręcz niezdolny 
do wyrządzania krzywdy innym. Jego sumienie 
kształtowane przez słowo Boże, w oparciu o głę-
boką wiarę, bliską zażyłość ze Stwórcą i miłość do 
Pana stanowi niejako gwarancję dobrej formacji 
religijnej i unikania ranienia bliźniego. 

Człowiek, który przebacza otrzymuje znacznie 
więcej aniżeli ten, któremu przebaczono. Owocem 
przebaczenia jest bowiem wewnętrzna wolność 
i pokój serca. 

Magdalena Orczyńska
Żródła: 
„Któż jak Bóg”, ks. A. Woźny, wyd. Tow. Ch. Hlondianum, 
1999 r.

Kocham cię i nigdy nie przestanę…

Przychodzisz do mnie w lekkim powiewie Twojej miłości…
Dotykasz delikatnością swojego Ducha…
Otwierasz moje oczy, bym widziała Ciebie w każdym zdarzeniu…
Uzdalniasz moje serce do miłości, cierpienia, pragnienia bycia blisko Ciebie.
Panie, chcę żyć miłością, choćby była małą kroplą bezmiaru Twojej miłości.
Uwielbiam Cię otwartym sercem - Ty napełniasz moją duszę swoją obecnością.
Ty Jezu rozpaliłeś pragnienie służby na Twoją Chwałę - Oto jestem,
W posłuszeństwie godzę się na każdy krzyż, który ze sobą niesie służba. 
Zawołałeś mnie po imieniu i ukryłeś w swoich ramionach,
Nie pozwalasz mi odstąpić ani na krok.
Raz zatopiona w Twojej Miłości każdą sekundę powierzam Tobie,
Życie bez Ciebie byłoby bólem nie do opisania.
Przeplatasz moje życie zdarzeniami, których od razu nie rozumiem, lecz ufam…
Jak dobry Tatuś wskazujesz drogę, bym nigdy nie zwątpiła. 
Ty, Jezu z miłości oddałeś za mnie życie,
Nikogo z ludzi nie byłoby stać na taki akt.
Tak często odwracam się od Ciebie, licząc na siebie i wsparcie drugiego człowieka,
Ty cierpliwie czekasz na swą córkę marnotrawną.
Darujesz mi każdy dzień, przypominając o Twoich otwartych z miłością ramionach, 
W każdej chwili mogę się w nich ukryć, bo jesteś blisko nieustannie…
WIERZĘ I DOŚWIADCZAM TWOJEJ OBECNOŚCI…
Pragnę uwielbiać Ciebie za bezinteresowną miłość i dzieło stworzenia,
Bądź moją Drogą, Prawdą i Życiem.

Magdalena Orczyńska 

Św. Katarzyna Laboure powiernikiem Niepokalanej z Cudownego Medalika

Święta Katarzyna Labouré urodziła się w 1806 
r. we Francji, w licznej (jedenaścioro rodzeństwa) 
i stosunkowo zamożnej rodzinie chłopskiej. Nie-
stety, w wieku 9 lat zmarła jej matka i dziewczynka 
została zabrana pod opiekę ciotki. Kiedy jej starsze 
rodzeństwo opuściło rodzinny dom, ojciec wezwał 
zaledwie 12-letnią córkę do pomocy w prowadze-
niu gospodarstwa i opieki nad młodszym rodzeń-
stwem.

Od dzieciństwa Katarzyna dużo czasu poświę-
cała modlitwie, która stała się dla niej prawdzi-
wym wytchnieniem w codziennych trudach życia. 
Stopniowo też utwierdzała się w decyzji o wstą-
pieniu do klasztoru, choć droga do tego była 
długa. Z powodu sprzeciwu ojca, w wieku 20 lat, 

gdy nie była już tak potrzebna w domu, zamiast 
do klasztoru została wysłana do Paryża. Począt-
kowo pomagała bratu w prowadzeniu restaura-
cji, potem bratowej w prowadzeniu pensjonatu. 
Jednak skromna i cicha dziewczyna nie czuła się 
tam dobrze. Ostateczną decycję o wstąpienia do 
klasztoru podjęła, gdy podczas przypadkowej 
wizyty w ośrodku prowadzonym przez Siostry 
Miłosierdzia, na ścianie zobaczyła obraz założy-
ciela tego zgromadzenia - św. Wincentego á Paulo. 
Rozpoznała w nim księdza, który ukazał jej się 
kiedyś we śnie i zapowiedział, że przyjdzie dzień, 
kiedy będziesz się miała za szczęśliwą, że możesz 
przyjść do mnie. Bóg ma szczególniejsze zamiary 
względem ciebie. W wieku 24 lat, gdy po wielu 
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namowach ojciec w końcu uległ, przyszła święta 
wstąpiła do nowicjatu Sióstr Miłosierdzia (szary-
tek) w Paryżu. Tam szybko postępowała na drodze 
wzrostu duchowego i Pan Bóg zaczął obdarzać ją 
nadprzyrodzonymi wizjami.

W 1830 r. gdy św. Katarzyna Labouré była 
jeszcze w nowicjacie, kilkukrotnie objawiła się 
jej Matka Boża. Za pierwszym razem pouczała 
ją o potrzebie szacunku dla spowiednika i gło-
sem przepełnionym bólem zapowiedziała nadej-
ście niespokojnych dla Francji czasów: kolejnej 
rewolucji, która, jak się wkrótce okazało, miała 
wybuchnąć za kilkanaście dni. 27 listopada tego 
roku miało miejsce najważniejsze objawienie. 
Maryja ukazała się jej już nie jako zatroskana 
losem dzieci Matka, lecz promieniejąca blaskiem 
chwały Królowa, która przekazała ludziom Swój 
wizerunek, mówiąc: Odtwórzcie na ten wzór 
medal. Kto będzie go nosił, zyska wiele łask. 
Łaski będą obfite dla tych, którzy będą go nosić 
z ufnością. Ukazany przez Matkę Bożą dokładny 
wzór tego medalika, w prostej i czytelnej formie 
zawiera głębokie treści. Po jednej stronie widnieje 
postać Maryi, która stoi na kuli ziemskiej i stopą 
miażdży głowę węża - symbol szatana. Obraz ten 
przypomina, że Niepokalana jest Królową Nieba 
i Ziemi i pomaga nam pokonać zło. Z Jej wycią-
gniętych dłoni, wychodzą świetliste promienie 
łask jakie wyprasza dla nas u Boga. Wokół meda-
lika znajduje się tekst modlitwy: "O Maryjo bez 
grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się 
do Ciebie uciekamy”. Po drugiej stronie znajduje 
się monogram imienia Maryi - litera M, z której 
wyrasta krzyż. Jest to podkreślenie udziału Matki 
Bożej w męce Jezusa i w dziele zbawienia. Poni-
żej widnieją dwa Serca: Najświętsze Serce Jezusa 
otoczone koroną cierniową i Serce Maryi przebite 
mieczem, symbolizujące ból, jakiego doznała pod 
krzyżem.

W ten sposób Katarzyna otrzymała misję prze-
kazania ludzkości sakramentalium, które miało 
ułatwić ludziom czerpanie ze źródła łask Bożych, 
których Maryja, z woli Najwyższego, stała się 
pośredniczką. Jego właściwa nazwa to Meda-
lik Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny, jednak ze względu na niezliczone łaski 
wyproszone za jego pośrednictwem rozpowszech-
niła się nazwa Cudowny Medalik.

Przyszła święta chciała jak najszybciej wypeł-
nić wolę Niepokalanej, jednak jej spowiednik, 

któremu przekazała treść objawień, odnosił się 
do nich sceptycznie. Katarzyna chciała być mu 
posłuszna, ale jednocześnie była pewna prawdzi-
wości swoich widzeń, dlatego gorąco nalegała na 
spełnienie woli Matki Bożej. W końcu spowiednik 
przekazał treść objawień arcybiskupowi Paryża, 
a ten nie widziąc w nich nic sprzecznego z wiarą, 
zgodził się na wybicie medalika.

W rok po objawieniach, pierwsze egzempla-
rze powstałe według wskazówek  św. Katarzyny, 
rozdano ludziom. Z powodu epidemii cholery 
trafiły one w większości do chorych. Wraz z roz-
powszechnianiem się małego medalika rozpo-
częła się lawina uzdrowień, zarówno fizycznych 
jak i duchowych. Dziesięć lat później Cudowny 
Medalik nosiło już około 100 milionów ludzi.

Francuscy biskupi, widząc nadzwyczajne 
skutki towarzyszące jego noszeniu, zwrócili się 
do papieża Piusa IX o ogłoszenie dogmatu o Nie-
pokalanym Poczęciu Matki Bożej, co nastąpiło 
w 1854 r.

Mimo sławy objawień św. Katarzyna Labouré 
pozostała cicha i nieznana. Nie uczyniła bowiem ze 

swego objawienia sprawy publicznej - powiedziała 
o nim jedynie swojemu spowiednikowi. Skromna 
i pracowita, przez kolejnych 46 lat wypełniała swe 
obowiązki pracując w domu opieki. Dopiero na 
łożu śmierci wyznała swoją rolę w upowszechnie-
niu wielkiego daru Maryi. Byłam jedynie narzę-
dziem. To nie dla mnie ukazała się Matka Boża. 
Papież Pius XII, który w 1947 r. kanonizował 
Katarzynę Labouré, nazwał ją Świętą Milczenia. 
Kościół wspomina ją 31 grudnia.

Jednym z największych propagatorów Cudow-
nego Medalika był św. Maksymilian Maria Kolbe, 
który rozdawał go nie tylko osobom wierzącym, 
ale także wrogom Kościoła i osobom ulegającym 
podszeptom szatana. Prosił, by zechcieli go nosić, 
i gorąco modlił się do Najświętszej Maryi Panny 
o ich nawrócenie. 

Marcin Wnęk
Źródła: 
http:// nasza-arka.pl: piotrskarga.pl

I dla smutnych, opuszczonych
Pan się narodził w lichej stajence.
W cieple serc naszych,
jak siankiem okryty, spokojnie śpi.
On jest, właśnie się narodził,
kocha prawdę, patrzy prosto w oczy.
Jest zimą, latem, jesienią
i zawsze wiosną w Twym życiu.
Żeby było ciepło, nie zimno,
żeby ktoś nie zgasił światła,
żeby dotknąć nie dotkniętych chwil
i żeby widzieć przyszłość i przeszłość – 
w Boże Narodzenie, życzę Ci.

Marek Zięba
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Zakończenie duchowej adopcji
Zbliżające się święta Narodzenia Pańskiego oprócz wielu innych powodów do świętowania są rado-

sne również z tego powodu, iż następuje wtedy zakończenie dziewięciomiesięcznej modlitwy w intencji 
dziecka poczętego zagrożonego zagładą i w intencji jego rodziców. Wierzymy, że szczęśliwie narodzą 
się kolejne dzieci wymodlone przez naszą wspólnotę.

26 grudnia 2015 roku (w sobotę) zapraszamy do wspólnego celebrowania uroczystej Mszy Świętej 
o godzinie 12.00. Święta Narodzenia Pańskiego to bardzo rodzinne święta, pragniemy zatem jak najlicz-
niej spotkać się także w gronie rodziny duchowej adopcji, by dziękować Bogu za każde poczęte i oca-
lone życie, a także prosić o dalszą opiekę nad nowo narodzonymi dziećmi i ich rodzinami. Pragniemy też 
podziękować za wytrwanie w złożonym przyrzeczeniu i przeprosić za wszelkie przejawy zaniedbania, 
jeśli takie się pojawiły.

Już teraz zachęcamy do podjęcia w marcu 2016 roku kolejnej duchowej adopcji. Zapraszamy także 
nowe osoby do włączenia się w to Boże dzieło, by rodzina duchowej adopcji się powiększała, a kolejne 
dzieci spośród tych, które są zagrożone zagładą, mogły zostać ocalone i zachowane przy życiu, którym 
Pan Bóg je obdarzył. 

Karolina Appelt

O krzyżu zniszczonym przez hitlerowców

Na granicy Kicina i Janikowa rosną przy drodze 
asfaltowej dwie okazałe, stare lipy - niemi świad-
kowie długiej historii. Między tymi dwoma drze-
wami stał kiedyś krzyż. O jego istnieniu świadczą 
przekazy ustne oraz mapa z 1911 roku. Osobami 
potwierdzającymi umiejscowienie tam krzyża są 
starsi mieszkańcy Janikowa: pani Janina Zgrab-
czyńska oraz panowie - Mieczysław Piechowiak 
i Leon Głowacki. Również zmarły w ubiegłym 
roku, pan Tadeusz Dolata informował zarówno 
swoją rodzinę, jak i mnie, o krzyżu stojącym mię-
dzy lipami przy drodze do Janikowa. Pani Cze-
sława Knypińska z Janikowa słyszała kilkakrot-
nie, jak o interesującym nas krzyżu opowiadał pan 
Teodor Ochowiak (zm. w 1989 r.).

Wspomniana mapa Janikowa posiada nanie-
sione na niej dwa krzyże - jeden 
w centrum wsi (obecnie stoi tam 
krzyż) i drugi w miejscu, o któ-
rym mowa. Nie jest nam znana 
data postawienia tego znaku 
naszej wiary. Natomiast znamy 
domniemany czas jego zniszcze-
nia. Było to albo pod koniec 1939 
roku, albo w roku następnym. 
Wymienione wyżej osoby zgod-
nie to potwierdzają. Sprawcami 
dewastacji byli hitlerowcy usi-
łujący zatrzeć znaki wiary, która 

budziła nadzieję i była oparciem dla uciemiężo-
nego narodu. Niestety, po wojnie nie przywrócono 
już krzyża w tym miejscu. Wydaje się, że m. in. 
powodem tego był szerzący się stalinizm i komu-
nizm.

Celem odnalezienia śladów po miejscu, w któ-
rym stał krzyż, w środę 9 września br. pod kie-
runkiem archeologa, pana dra Artura Różańskiego 
z Instytutu Prahistorii Wydziału Historycznego 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
podjęto prace wykopaliskowe. Przekopano teren 
o powierzchni około 6 m2 na głębokości około 40 
cm. Jednak archeologicznych dowodów nie pozy-
skano. Próba wykopaliskowa nie dala rezultatu, 
bowiem badany teren jest dość poważnie znisz-
czony działalnością człowieka. Znaleziono tam 

Papieskie intencje apostolstwa modlitwy na rok 2016

Ojciec Święty wyznacza na poszczególne miesiące danego roku intencje – ogólną i misyjną. W tych 
intencjach modlimy się m.in. chcąc uzyskać odpust zupełny i jako osoby przynależące do róż różańco-
wych.
Styczeń
Intencja ogólna: Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł owoce pokoju 
i sprawiedliwości.
Intencja misyjna: Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwy-
ciężone podziały wśród chrześcijan.
 
Luty
Intencja ogólna Abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który otrzymaliśmy jako bezinteresowny 
dar, żeby go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń.
Intencja misyjna: Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary chrześcijańskiej i ludów Azji.
 
Marzec 
Intencja ogólna: Aby rodziny przeżywające trudności otrzymywały konieczne wsparcie, a dzieci mogły 
wzrastać w zdrowym i pogodnym środowisku.
Intencja misyjna: Aby chrześcijanie dyskryminowani lub prześladowani z powodu swojej wiary byli 
wciąż silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła.
 
Kwiecień
Intencja ogólna: Aby rolnicy indywidualni otrzymywali należyte wynagrodzenie za swoją cenną pracę. 
Intencja misyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo miłości i wiary w Jezusa Chrystusa 
pośród konfliktów polityczno-religijnych.
 
Maj
Intencja ogólna: Aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem oraz 
by doceniano ich niezbędny wkład w życie społeczne.
Intencja misyjna: Aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach i grupach zwyczaj odmawiania 
różańca w intencji ewangelizacji i pokoju.
 
Czerwiec
Intencja ogólna: Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samotne znajdowały, również 
w wielkich miastach, okazje do spotkania i solidarność.
Intencja misyjna: Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotykali formatorów żyjących z rado-
ścią Ewangelią, którzy mądrze przygotują ich do misji, jaką mają pełnić.
 

wysypisko śmieci, a także pozostałości po budowie 
drogi (m. in. beton, worki po materiałach budowla-
nych). Może gdybyśmy przebili się przez warstwy 
fragmentów cegieł, dachówki, kamieni, szkła, pla-
stików, odzieży, wówczas doszlibyśmy do mate-
rialnych dowodów na obecność tego znaku męki 
Pańskiej. Jednakże brak tychże śladów nie wyklu-
cza istnienia w tym miejscu krzyża. Przekazy 

słowne i mapa są wystarczającymi dowodami.
Od zniszczenia krzyża dokonanego przez nie-

mieckich zbrodniarzy minęło 75 lat. Niestety, do 
dziś ich zbrodniczy czyn nie został naprawiony. 
Widać, że tam gdzie usuwa się krzyże powstaje... 
śmietnisko.

       
ks. Andrzej Magdziarz      
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Lipiec
Intencja ogólna: Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet egzystencja są zagro-
żone.
Intencja misyjna: Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją misję kontynentalną 
głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem.
 
Sierpień
Intencja ogólna: Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami i przyczyniał się do 
sprawy pokoju na świecie.
Intencja misyjna: Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości 
i miłości bliźniego.

Wrzesień
 Intencja ogólna: Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa, które stawia 
w centrum osobę ludzką.
Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo Święte, stawali 
się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.
 
Październik
Intencja ogólna: Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla 
prawdy i silnym poczuciem etyki.
Intencja misyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich 
radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.
 
Listopad
Intencja ogólna: Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były wspierane 
w swoim wysiłku solidarności.
Intencja misyjna: Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie wspólnoty, nie 
ulegając pokusie zniechęcenia.
 
Grudzień
Intencja ogólna: Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żoł-
nierzy.
Intencja misyjna: Aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, która 
napełnia życie radością i nadzieją.

Czy powinniśmy obawiać się islamu?

Od dłuższego już czasu czołówki gazet i pierw-
szych stron internetowych dzienników oraz audy-
cji radiowych wypełniają tematy związane z przy-
bywającymi na Stary Kontynent uchodźcami. Dla 
obecnego pokolenia Europejczyków to zapewne 
proces nowy, dotąd na taką skalę niespotykany. 
Fakt, że nie do końca jest on kontrolowany (o ile 
w ogóle można go kontrolować) rodzi przy oka-
zji sporo problemów, którym nie potrafimy szybko 
zaradzić i pytań, na które nie potrafimy odpo-

wiedzieć. Niezaprzeczalnie, u podstaw tak wiel-
kiej migracji ludów głównie z rejonów Bliskiego 
i Środkowego Wschodu oraz Północnej Afryki leżą 
przesłanki ekonomiczne, ale także polityczne i - co 
warte podkreślenia - religijne. Zła sytuacja ekono-
miczna państw powodowana wojnami domowymi 
albo zbrojnymi konfliktami prowadzonymi z pań-
stwami ościennymi, antagonizmy plemienne, prze-
śladowania na tle wyznaniowym, polityka neoko-
lonialna uprawiana przez obecne mocarstwa i pro-

wadząca do ekonomicznego wyzysku słabszych 
państw, generują strumień migrantów spływający 
do Europy na niespotykaną dotąd skalę. Główny 
ciężar w przejmowaniu fali uchodźców rozkłada 
się zasadniczo na dwa państwa, tj. Liban i Tur-
cję (ponad 4,5 mln uciekinierów z Syrii). Wydaje 
się on gigantyczny w porównaniu z liczbą ludno-
ści obecnie napływającą do Zachodniej Europy, 
a możliwości obu wymienionych państw są pod 
tym względem na wyczerpaniu. Z kolei, ze stałym 
napływem obcokrajowców kraje europejskie, takie 
jak chociażby Norwegia, Szwecja, Wielka Bry-
tania czy Niemcy, miały już do czynienia wcze-
śniej, ale był to proces rozłożony w czasie, a jego 
obecność uzasadniano głównie interesami ekono-
micznymi przyjmujących państw (czytaj: pozyski-
waniem taniej siły roboczej). Pojawienie się tak 
wielkiej rzeszy ludności stwarza nie tylko potrzebę 
zagwarantowania im choćby minimalnych warun-
ków socjalnych, czy zdrowotnych. To także pro-
blemy z zapewnieniem nowych miejsc pracy oraz 
miejsca w szkołach. Ale to tylko jedna strona 
medalu. Druga, być może nawet ważniejsza to ta, 
że napływająca ludność jest dla naszej cywiliza-

cji kulturowo i religijnie obca. Trudno jest więc, 
biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, mówić 
o integracji czy asymilacji. Warto w tym miejscu 
polecić rewelacyjny w swym syntetycznym uję-
ciu artykuł Witolda Gadowskiego - dziennikarza, 
autora reportaży i licznych produkcji filmowych, 
jaki pojawił się w listopadowym wydaniu „Nie-
dzieli”1. Pisze w nim: [Europa] już sama sobie 
wyhodowała islamską bombę demograficzną, 
a w tej chwili wpuszcza zapalnik do tej bomby. (...) 
W samej Francji jest obecnie 7 mln wyznawców 

Allacha, Marsylia de facto jest już miastem islam-
skim, broni się jeszcze północ Francji. Kopenhaga 
- zalana przez islamistów. Podobnie Bruksela. 
I dalej pisze: Z badań Eurostatu wynika, że aż 70 
proc. obecnych uchodźców to islamiści w wersji 
wahabickiej, którzy nie zamierzają się integrować 
z zachodnimi społeczeństwami, mają agresywne 
nastawienie do naszej kultury i religii.

Czy powinniśmy obawiać się islamu? 
     Islam to jedna z trzech głównych religii mono-
teistycznych (tzn. opartych na wierze w jednego 
Boga) oprócz chrześcijaństwa i judaizmu. Zało-
żona została na pocz. VII wieku po Chrystusie 
przez Muhammada ibn Abd Allaha (Mahometa), 
który miał wielokrotnie za pośrednictwem Archa-
nioła Gabriela otrzymywać objawienia boskie, spi-
sane potem w Koranie. Mahomet podawał się za 
wysłannika Boga i Jego proroka. Prześladowany 
uciekł z Mekki do Medyny, co dało początek erze 
muzułmańskiej. Islam rozszerzał się na Półwysep 
Arabski, gdzie Arabowie przyjmowali go dobro-
wolnie lub pod presją polityczną bądź militarną. 
Po śmierci Mahometa jego następcy rozpoczęli 
podboje, rozpowszechniając islam w Afryce Pół-
nocnej oraz Azji Zachodniej aż po Indie i Chiny. 
Początkowo jedynie chrześcijanie i żydzi jako tzw. 
lud Księgi nie byli nawracani siłą, lecz należeli 
do kategorii „podopiecznych”. Jednak już w poł. 
VII wieku wraz z ekspansją islamu na terytoria 
zajmowane dotąd przez chrześcijan pojawiły się 
pierwsze przejawy nietolerancji i próby nawraca-
nia, wynikające z przekonania zarówno wyznaw-
ców islamu, jak i chrześcijan o wyłącznym dys-
ponowaniu pełnią prawdy o Bożym Objawieniu. 
Wynikające z takiej postawy roszczenia obu reli-
gii doprowadziły do tragicznych w skutkach walk 
i podbojów (wyprawy krzyżowe). Już w VII wieku 
rozpoczął się proces intensywnej islamizacji 
chrześcijańskiego Wschodu. W imię świętej wojny 

Każdy przejaw tzw. humanitaryzmu jest przez 
Arabów traktowany jako objaw słabości, 
ponieważ w ich kulturze obcinanie głów, 
rąk, podrzynanie gardeł, niewolnictwo jest 
na porządku dziennym. Europa kompletnie 
nie rozumie tej kultury. Islam, zwłaszcza 
ten bliskowschodni - ideologia wahabicka 
i salaficka  - ma naturę drapieżną2.

fot.www.mpolska24
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zwanej dżihadem muzułmanie dokonali inwazji 
na cesarstwo bizantyjskie zdobywając m.in. Syrię. 
    Wyznawcy islamu dzielą się głównie na dwa 
odłamy - szyitów i sunnitów. Obecnie religię chrze-
ścijańską wyznaje 2,2 mld ludzi (32 % światowej 
populacji), na drugim miejscu jest islam - 1,6 mld 
muzułmanów (23% populacji), trzecią religią pod 
względem liczby wyznawców jest hinduizm - 1 
mld wierzących (15% światowej populacji). Dane 
pochodzą z ośrodka Pew Research Center´s Forum 
on Religion and Public Life z 2012 roku.
     Źródłem teologii islamu jest Koran oraz Tradycja. 
Kult oraz rytuał opiera się na 5 zasadniczych obo-
wiązkach muzułmanina, zwanych filarami: wyzna-
waniu wiary, modlitwie rytualnej, pielgrzymce do 
Kaaby, poście oraz jałmużnie. Charydżyci dodają 
6. filar - walkę o wiarę czyli wspomniany „dżi-
had”. W islamie nie ma stanu kapłańskiego ani 
sakramentów świętych. Urzędy religijne spra-
wują: imam - prowadzi modlitwy piątkowe, mufi 
- znawca prawa, kadi - sędzia w sprawach religij-
nych. Najważniejszymi świętami muzułmańskimi 
są: Święto Zakończenia Postu, Święto Ofiar oraz 
Urodzin Proroka (szyici obchodzą także rocz-
nicę śmierci syna kalifa Alego połączoną z piel-
grzymką do Karbeli w Iraku). Islam uważa siebie 
za trzeci (po judaizmie i chrześcijaństwie) wielki 
przejaw tradycji Abrahamowej. Koran, choć czę-
sto nawiązuje do przekazów biblijnych uznając 
Stary i Nowy Testament za pisma objawione przez 
Boga, głosi jednak, że nie zawierają one czystego 
Objawienia.

     Wraz z Soborem Watykańskim II nastąpił prze-
łom w relacjach chrześcijaństwa i islamu. Kościół 

zadeklarował gotowość do podjęcia religijnej 
współpracy i dialogu. Punktem wyjścia powinna 
być wiara w Jedynego Boga Stwórcę oraz obja-
wienia dane przez Boga Abrahamowi. Akcentuje 
wspólną dla obu religii cześć dla Abrahama oraz 
szacunek, jakim obdarzany jest w islamie Jezus 
Chrystus, uważany za proroka i Jego Matka - 
Maryja. Chrześcijaństwo, deklarując swój pozy-
tywny stosunek wobec islamu, podkreśla jedno-
cześnie, iż dialog miedzy obu religiami powinien 
ukazywać zarówno ich zbieżności, jak i różnice. 

     Być może najbardziej klarowny i wyraźny 
tekst o formach poszukiwania dialogu znajduje 
się w przemówieniu Jana Pawła II do muzułma-
nów w Casablance (19 sierpnia 1985 r.), w którym 
Ojciec Święty powiedział: Abraham jest dla nas 
tym samym wzorem wiary w Boga, poddania Jego 
woli i zawierzenia Jego dobroci. Wierzymy w tego 
samego Boga, Boga jedynego, Boga żywego, 
Boga, który stwarza światy i prowadzi swoje stwo-
rzenia do doskonałości. Wcześniej już, bo w 1981 
r., Sekretariat Watykański zaproponował „Wska-
zówki dla dialogu chrześcijańsko-muzułmań-
skiego”: Zdarza się, że chrześcijanie i muzułmanie 
odczuwają potrzebę wspólnej modlitwy i od razu 
zdają sobie sprawę, jak bardzo jest to trudne. (...) 
Święte Księgi i teksty oficjalne, stanowią o wyra-
zie autentycznej wiary jednych i drugich: Koran 
należy przede wszystkim do muzułmanów i <Al-
-fatiha> jest właściwą im modlitwą, tak jak Nowy 
Testament należy przede wszystkim do chrześcijan 
i <Ojcze Nasz> jest modlitwą, która lepiej odpo-
wiada ich wierze. Okazać szacunek wierze innych 
oznacza tutaj unikanie każdorazowo aneksji 
i wszelkiej próby zawłaszczenia (s. 152). 

     Jednak szczególne traktowanie przez islam 
absolutnej jedyności i transcendencji Allaha spra-
wia, że doktryna muzułmańska przyjmuje kry-

tyczną postawę wobec chrześcijańskich dogma-
tów o Trójcy Świętej i o Wcieleniu Syna Bożego. 
Negowanie przez islam prawdy o Wcieleniu ozna-
cza odrzucenie zbawczej śmierci Jezusa na krzyżu 
i Jego zmartwychwstania. Jezus dla islamu nie jest 
Bogiem, a tylko prorokiem przynoszącym ludz-
kości Objawienie Boże. Skoro jest więc człowie-
kiem, to i kult Maryi jako Matki Boga jest nieuza-
sadniony i bluźnierczy.

     Jak kontrowersyjne w swej wymowie mogą 
być oceny dotyczące relacji między obiema reli-
giami niech świadczy przytoczony niżej fragment 
zaczerpnięty z artykułu „Islam wobec chrześcijań-
stwa” zamieszczonego w „Leksykonie dla dzien-
nikarzy”, w którym Agata Nalborczyk pisze: Dżi-
hadem określa się w islamie wysiłki i starania na 
<ścieżce Boga> w celu ustanowienia w świecie 
panowania dobra i sprawiedliwości, a wykorze-
nienia zła i ucisku, a zatem także wszelkie działania 
podejmowane na rzecz szerzenia islamu. W isla-
mie nie było nigdy pojęcia świętej czy religijnej 
wojny, całe życie muzułmanów jest bowiem podpo-
rządkowane Bogu. I dalej: Teologowie muzułmań-
scy (...) nie są zgodni w swych zapatrywaniach na 
chrześcijaństwo - islam nie jest wszak jednolity, 
brak mu jednej zwierzchności, stąd wśród muzuł-
manów występuje wiele odmiennych poglądów na 
różne sprawy. Tak było u teologów klasycznych, 
jest tak i u współczesnych. (...) Mimo zróżnicowa-
nego obrazu chrześcijaństwa, w praktyce kontak-
tów między wyznawcami obu religii widać jednak 
było od początku szacunek dla chrześcijan jako 
monoteistów i <ludzi Księgi> oraz do ich wierzeń 
(przy uznaniu islamu za najlepszą religię - sic!). 
Muzułmanie obdarzają szacunkiem każdego, kto 
szczerze wyznaje swoją wiarę i jest pobożny, zatem 

wierzący chrześcijanie w większości przypadków, 
także przez zwykłych ludzi, są postrzegani pozy-
tywnie i spotykają się z życzliwym nastawieniem 
do swych praktyk religijnych. 
  Wszelkie uogólnienia w tym temacie mogą pro-
wadzić do fałszywych wniosków. Negatywne 
oceny na pewno jednak dotyczą tej najbardziej 
fundamentalnej części świata muzułmańskiego, 
w którym (jak pokazują - niestety - wydarzenia 
ostatnich miesięcy czy lat), chrześcijanin to „per-
sona non grata”. Co roku mordowane są na całym 
świecie dziesiątki tysięcy wyznawców Chrystusa, 
a nieskrywany udział w tym procederze przypisują 
sobie najbardziej radykalni wyznawcy Państwa 
Islamskiego. Ta nie objęta granicami administra-
cyjnymi terrorystyczna organizacja kontroluje 
przede wszystkim znaczną część Syrii i Iraku. Two-
rzy własną administrację, szkolnictwo, wypłaca 
pensje swoim członkom. Grupa ta pojawiła się 
w połowie ostatniej dekady, ale świat o niej usły-
szał w lecie 2014 roku po ofensywie i zwycięskich 
operacjach w Syrii i Iraku. Obecnie około 6 mln 
ludzi żyje pod rządami IS. Liczba bojowników IS 
wg wywiadu amerykańskiego wynosi kilkadziesiąt 
tysięcy (dane nie zawierają osób wspomagających 
IS cywilnie, czyli tych którzy nie biorą bezpośred-
nio udziału w walkach). Od listopada 2013 roku 
Państwo Islamskie przeprowadziło ponad 9 tys. 
operacji o charakterze zbrojnym.
     Z ostatniej chwili: W połowie listopada w serii 
sześciu nocnych zamachów w Paryżu według 
informacji francuskiej prokuratury zginęło co naj-
mniej 128 osób, a 200 zostało ciężko rannych. Tuż 
po tej tragedii IS zaapelowało do tych, którzy nie 
mogą wyjechać do Syrii, aby walczyć po stronie 
dżihadystów do pozostania we Francji i prowadze-
nia na jej terytorium „świętej wojny”. 
 

oprac. gzal
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1 Witold Gadowski, Porządek kochania, Niedziela nr 41, 
2015; 
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3 fragment wywiadu udzielonego przez jednego z bojowni-
ków ISIS dziennikarzowi niem. Juergenowi Todenhoefe-
rowi, styczeń, 2015; 
Encyklopedia Katolicka, hasło: Islam.

Pewnego dnia podbijemy Europę. Pytanie nie 
brzmi „czy”, tylko „kiedy” to nastąpi. Dla 
nas nie ma granic, dla nas istnieją tylko linie 
frontu. Ekspansja będzie stała a Europejczycy 
muszą wiedzieć, że ISIS nadchodzi. 
Nadchodzimy, i to nie w miły sposób, tylko z 
naszą bronią. Ci, którzy nie przejdą na islam, 
zostaną zabici. Taki sam los czeka szyitów3.
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Powstanie Wielkopolskie. Wojna zwykła i niezwykła

Powstanie Wielkopolskie, uznane przez histo-
ryków za jedyny w dziejach Polski udany zryw 
tego typu, cieszy się sławą przedsięwzięcia nie-
zwykłego i przez to zasługującego na szczególną 
uwagę. Należy powiedzieć, że taka ocena uspra-
wiedliwiona jest tylko po części, ponieważ wiele 
cech tego zrywu, zwłaszcza w początkowym eta-
pie, upodabnia go do innych powstań XIX wieku, 
a szczęśliwy jego koniec nastąpił częściowo dzięki 
dobrze zorganizowanej kampanii wojennej. Bar-
dzo znacząco bowiem przyczyniły się do tego 
dyplomacja polska oraz nacisk polityczny państw 
zachodnich. 

Do I wojny światowej Wielkopolska stano-
wiła jedną z prowincji Królestwa Pruskiego, które 
było trzonem Rzeszy Niemieckiej. Podobnie jak 
w innych częściach Królestwa i Rzeszy, prawa 
Polaków były tu bardzo mocno ograniczone, co 
spotykało się z aktywnym przeciwdziałaniem lud-
ności polskiej, która samodzielnie dbała o rozwój 
kultury narodowej i kultywowała dawne tradycje. 
Dzięki temu w Polakach nie zanikała świadomość 
narodowa i żywe było pragnienie odzyskania nie-
podległości koniecznej dla zabezpieczenia bytu 
narodowego. 

Znalezienie sposobu osiągnięcia tego celu 
było trudne, ponieważ do Wielkiej Wojny, jak 
pierwotnie nazwano I wojnę światową, ziemie 
polskie znajdowały się w rękach trzech państw 
zaborczych. Powstania zaś XIX wieku pokazały, 
że czyn zbrojny podejmowany samodzielnie przez 
Polaków, skierowany nawet przeciwko jednemu 
zaborcy, nie miał szans powodzenia. Inną okazją 
stała się więc Wielka Wojna. Ta doprowadziła do 
rozpadu Austro-Węgier i wykrwawienia się Rze-
szy Niemieckiej, która w czasie działań wojennych 
zagarnęła niemal całość ziem dawnej Rzeczpospo-
litej. Jednak perspektywa podjęcia walki z Niem-
cami, nawet osłabionymi wojną nie przedstawiała 
się obiecująco, toteż jesienią 1918 roku w obli-
czu wojennej klęski Rzeszy, Polacy mieszkający 
w Wielkopolsce oraz innych dzielnicach (w prze-
szłości polskich), tj. na Śląsku, Pomorzu, Warmii 
i Mazurach, nie mieli jeszcze jasnego planu, jak 
należy postąpić, aby odzyskać niepodległość. 

Część przywódców ludności polskiej zamiesz-
kującej te ziemie postanowiła zaufać obietnicom 

polityków francuskich, którzy zamierzali przy-
kładnie ukarać Niemcy, odbierając im dawne 
ziemie Rzeczpospolitej. Tym samym dzielnice te 
mogłyby wejść w skład odradzającego się państwa 
polskiego, które zaczęło funkcjonować samodziel-
nie na wschód od Wielkopolski po 11 listopada 
1918 roku. Jednak przywódcy Niemiec nie zamie-
rzali zaakceptować takich rozwiązań. Czekanie 
aż ziemie zachodnie zostaną przyłączone do Pol-
ski mogło okazać się daremne i wymagało wiary, 
czasu i spokoju, a w gorących tygodniach końca 
wojny brakowało i jednego, i drugiego, i trzeciego. 

Przede wszystkim, spokój w Wielkopolsce nie 
był możliwy z tego powodu, że dwie grupy lud-
ności, Polacy i Niemcy, różnie przeżywali koniec 
wojny. Wśród liczniejszych Polaków panowała 
radość z klęski Rzeszy i nasilały się nadzieje na 
wyzwolenie dzielnicy spod obcego panowania. 
Polacy chętnie manifestowali swoją radość i przy-
należność narodową, co bardzo irytowało rządzą-
cych tutaj Niemców, którzy wrogo odnosili się do 
jakichkolwiek dążeń niepodległościowych Pola-
ków, a nawet do pogłosek o możliwości oderwania 
Wielkopolski od Niemiec. 

Takie nastroje wśród niemieckiej warstwy 
rządzącej nie zniechęcały Polaków. Od początku 
1918 roku zaczęli oni tworzyć różne organizacje 
mające na celu przygotowanie ludności polskiej 
do wzmożonych działań, w tym także zbrojnych, 
na rzecz wyzwolenia ziem zachodnich i zjedno-
czenia ich z resztą Polski w niepodległym pań-
stwie. Kroki te obudziły jeszcze większą czujność 
ze strony administracji, policji oraz wojskowych 
niemieckich. Możliwe, że doszłoby do prewencyj-
nego uderzenia w polskie środowiska niepodległo-
ściowe, gdyby nie fakt, że pod koniec października 
1918 roku w Niemczech doszło do rewolucji skie-
rowanej przeciwko rządowi i cesarzowi. 

W efekcie tych wydarzeń w licznych pro-
wincjach Niemiec, w tym także w Wielkopol-
sce, zapanował chaos, który sparaliżował władze 
i uniemożliwił skuteczne przeciwdziałanie dąże-
niom Polaków. W przyspieszonym tempie orga-
nizowano więc grupy bojowe, zdobywano broń, 
a w listopadzie 1918 roku do świeżo stworzonej 
w Poznaniu Rady Żołnierskiej Cytadeli dokoop-
towano także przedstawicieli ludności polskiej. 

Bardziej gwałtowny przebieg miały wydarzenia 
w niektórych miastach Wielkopolski. Na przykład 
w Ostrowie żołnierze narodowości polskiej ufor-
mowali 1. polski pułk piechoty, który objął wła-
dzę w mieście ogłoszonym Republiką Ostrowską. 
Wprawdzie została ona zlikwidowana zbrojnie 
przez Niemców, jednak dała początek polsko-nie-
mieckim starciom militarnym. 

Sprawy uległy przyspieszeniu po 11 listopada 
1918 roku wraz z podpisaniem rozejmu aliancko-
-niemieckiego, który de facto oznaczał kapitula-
cję Niemiec. Państwa zachodnie nakazały Rzeszy 
demobilizację armii, lecz żołnierze często przy-
stępowali do nieformalnych ugrupowań, których 
celem była ochrona przed zagrożeniem przejęcia 
władzy przez przedstawicieli nie-niemieckiej lud-
ności. Groziło to wzrostem napięcia i zmuszało do 
tworzenia dodatkowych organów porządkowych, 
które powstały także w Poznaniu. Całe szczęście, 
wśród zdemobilizowanych żołnierzy nie brako-
wało również Polaków, toteż jeszcze w listopa-
dzie 1918 roku władze Poznania zorganizowały 
mieszaną narodowościowo Straż Obywatelską. 
Wkrótce przemianowano ją na Straż Ludową, 
która dzięki umiejętnej polityce polskich działaczy 
została zdominowana przez Polaków. 

Jednocześnie powstawały liczne rady i komi-
tety, które doprowadziły do powstania Centralnego 
Komitetu Obywatelskiego. Ten po kilku dniach 
wzbogacił się o grupę ważnych działaczy polskich 
zaboru pruskiego, co dało początek Naczelnej 
Radzie Ludowej, której przewodził trzyosobowy 
Komisariat. Ważnymi postaciami w Radzie byli 
tacy politycy jak Wojciech Korfanty, ks. Stanisław 
Adamski, Władysław Seyda, Wojciech Trąmp-
czyński. 14 listopada na fali entuzjazmu przed-
stawiciele rad robotniczych wtargnęli do ratusza, 
gdzie odbywało się posiedzenie Wydziału Wyko-
nawczego Magistratu, w celu zwiększenia w nim 
reprezentacji Polaków. Pod wpływem demon-
strujących przed budynkiem Polaków zmiany te 
zostały przeprowadzone. 

Poczynania te coraz bardziej irytowały lud-
ność i administrację niemiecką w Poznaniu, toteż 
Komisariat wydał odezwę do ludności polskiej 
zaboru pruskiego, wzywający do zachowania spo-
koju i czekania na werdykt negocjacji toczących 
się na Zachodzie. Mimo że w mieście stacjonował 
V korpus armii niemieckiej, zaniepokojone rozwo-
jem wydarzeń, niemieckie władze miasta postano-

wiły powołać do życia ochotnicze oddziały składa-
jące się ze zdemobilizowanych żołnierzy niemiec-
kich. 

Wobec tego Polacy zdecydowali, że należy 
położyć większy nacisk na działania polityczne. 
Należały do nich wybory do powiatowych Rad 
Ludowych, a następnie do Polskiego Sejmu Dziel-
nicowego, do którego weszło ponad 1300 przedsta-
wicieli ludności polskiej. Pochodzili oni z dzielnic 
dawnej Rzeczpospolitej, zajętych przez Prusy oraz 
z terenów położonych w głębi Rzeszy. Sejm zajął 
się przywracaniem Wielkopolsce polskich trady-
cji. Przyjęta uchwała o powrocie do nauczania 
szkolnego w języku polskim zbudowała znacząco 
poczucie siły Polaków. Na dalszą radykalizację 
Sejmu silnie wpłynęło exposé premiera Jędrzeja 
Moraczewskiego z 20 listopada 1918 roku, w któ-
rym przyłączenie Wielkopolski i innych ziem utra-
conych w przeszłości przez Polskę na rzecz Nie-
miec, uznał on za jeden z pierwszych celów swego 
rządu. 

W odpowiedzi na te wydarzenia w połowie 
grudnia 1918 roku odbył się w Poznaniu zjazd 
1500 delegatów niemieckich rad ludowych. Towa-
rzyszyły mu niemieckie demonstracje, przemarsze 
oddziałów armii oraz coraz liczniejszego „Grenz-
schutzu” (Straży Granicznej). W efekcie narastał 
stan zagrożenia zbrojną rozprawą ze środowi-
skami polskimi. Nie uszło to uwadze rządu pol-
skiego w Warszawie, który ultymatywnie zażądał 
powstrzymania militaryzacji dzielnicy, a wobec 
oporu ze strony Niemiec, 15 grudnia 1918 roku 
zerwał stosunki z Rzeszą. 

W takiej atmosferze w Poznaniu rozeszła się 
wieść o rychłym przyjeździe do miasta wielkiego 
polskiego pianisty, kompozytora, a także polityka 
- Ignacego Jana Paderewskiego, którego przedsta-
wiciele Naczelnej Rady Ludowej celowo zaprosili 
do odwiedzenia miasta. Fakt ten bardzo rozbudził 
nadzieje niepodległościowe, a kiedy niemieckie 
władze Poznania zakazały Paderewskiemu przy-
jazdu, w mieście doszło do dalszej eskalacji napię-
cia. 

Od momentu przyjazdu Paderewskiego do 
Poznania, co nastąpiło 26 grudnia, wydarzenia 
potoczyły się lawinowo. Na początek, oficero-
wie niemieccy próbowali wręczyć artyście nakaz 
opuszczenia miasta, co jednak zostało uniemożli-
wione. Paderewski dotarł do hotelu Bazar, gdzie 
uczestniczył w bankiecie ku jego czci, połączo-
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Z ksiąg metrykalnych

Do wspólnoty Kościoła zostały włączone:
7 listopada Sandra Marianna Menesiak
15 listopada Matylda Klara Parus 

nym z patriotycznym przemówieniem, które stało 
się okazją do manifestacji. W jej efekcie, Polacy 
mieszkający w stolicy regionu wywiesili na swo-
ich domach flagi polskie, francuskie, brytyjskie 
i amerykańskie. 

Wydarzenia te spotkały się z dezaprobatą 
mniejszości niemieckiej oraz przebywających 
w mieście żołnierzy „Grenzschutzu”, którzy 
maszerując przez miasto wdzierali się do oflago-
wanych mieszkań Polaków, demolując je i zdzie-
rając oraz depcząc flagi polskie i alianckie. Ta bru-
talna akcja Niemców oraz niepotwierdzona pogło-
ska o ostrzelaniu okien Bazaru, należących do 
apartamentu, w którym zatrzymał się Paderewski, 
doprowadziły do otwartego wystąpienia ludności 
polskiej. W ten sposób rozpoczęły się walki mię-
dzy ludnością i oddziałami zbrojnymi obu stron 
- lokalna wojna, która przeszła do historii jako 
Powstanie Wielkopolskie. 

W krótkim czasie walki rozprzestrzeniły się 
na całą Wielkopolskę. Powstańcy ponosząc nie-
wielkie straty, szybko zdołali oczyścić dzielnicę 
z zaskoczonych i częściowo zdemoralizowanych 
wojsk niemieckich. Rząd niemiecki, borykając się 

z licznymi problemami w innych częściach Rzeszy, 
nie zdążył zareagować na czas, a dobrze broniąca 
się Wielkopolska otrzymała wsparcie w postaci 
rozejmu narzuconego obu stronom. Stało się to 
16 lutego w Trewirze, gdzie zakazano Niemcom 
podejmowania działań ofensywnych wobec Pola-
ków oraz wytyczono linię demarkacyjną rozdzie-
lającą obie walczące strony. 

Podsumowując powyższy szkic warto pamię-
tać, że Powstanie Wielkopolskie wybuchło w kon-
sekwencji całego splotu burzliwych wydarzeń, 
jakie miały miejsce w dzielnicy i jej stolicy. Wielką 
zasługą Polaków było powstrzymywanie się od 
działań zbrojnych w listopadzie i grudniu 1918 
roku do momentu, gdy zachowanie pokoju nie 
było już możliwe. Walka, choć nieraz konieczna, 
zawsze niesie ofiary i eskalację nienawiści po obu 
stronach, toteż powinna być ostatnim środkiem 
w osiąganiu celów nawet tak szczytnych jak nie-
podległość. 

Witold Tyborowski

Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. (J 1, 5)

Uroczystość Objawienia Pańskiego

W Mszale rzymskim pod datą 6 stycznia mamy 
tytuł „In Ephiphania Domini”. Greckie słowo 
„epifaneia” oznacza objawienie, ukazanie się. 
Nazwa ta wiąże się ze wschodnim zwyczajem 
ukazywania się władcy wizytującego swych pod-
danych, do którego nawiązuje św. Paweł przed-
stawiając epifanię, czyli przyjście Chrystusa na 
świat, jako ingres monarchy, który przybywa, aby 
objąć w posiadanie swoje królestwo. Objawienie 
Pańskie w Kościele katolickim ma rangę uroczy-
stości liturgicznej. Tego dnia czcimy potrójne 
objawienie się Boga i Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa w widzialnej postaci: 1) w Betlejem 
Wcielony Bóg objawił się poganom w osobach 
Mędrców; 2) w Jordanie Chrystus ochrzczony 
przez Jana, namaszczony przez Ducha Świętego 
oraz nazwany Synem przez Boga Ojca, objawił 
się narodowi wybranemu; 3) w Kanie Galilej-
skiej podczas wesela przemieniając wodę w wino, 
objawił uczniom swoją chwałę. Tradycja wschod-

nia kładzie nacisk na drugą z tych tajemnic, nato-
miast Zachód wspomina przede wszystkim hołd 
Mędrców ze Wschodu. Uroczystość Epifanii jest 
pamiątką objawienia się Jezusa jako światłości dla 
wszystkich narodów. W antyfonie do pieśni Maryi 
z nieszporów czytamy: W tym dniu tak świętym 
trzy cuda wysławiamy: dziś gwiazda przywiodła 
Mędrców do żłóbka; dziś podczas godów woda 
stała się winem; dziś Chrystus dla naszego zba-
wienia przyjął od Jana chrzest w Jordanie.

Objawienie Pańskie należy do najstarszych 
świąt, ustanowionych przez Kościół. We wcze-
snym chrześcijaństwie dzień ten obchodzony był 
jako święto Bożego Narodzenia, a także wspo-
mnienie pokłonu Mędrców, chrztu Pańskiego 
i przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej. 
Od końca IV w. w Kościele łacińskim święto to 
zaczęto obchodzić jako niezależne od Bożego 
Narodzenia. Później wydzielono też święto Chrztu 
Pańskiego na niedzielę po 6 stycznia, a wspo-

mnienie cudu w Kanie - na drugą niedzielę zwykłą 
w roku C. W związku z tym główną treścią święta 
w liturgii łacińskiej stał się pokłon Mędrców 
ze Wschodu, chociaż pozostałe aspekty, a więc 
chrzest Chrystusa i wesele w Kanie są także wielo-
krotnie wspominane w tekstach liturgicznych.

W powojennej Polsce Objawienie Pańskie było 
dniem wolnym od pracy. Zostało zniesione ustawą 
Sejmu PRL w 1960 roku. We wrześniu 2010 roku 
rozpoczęto prace legislacyjne nad ponownym przy-
wróceniem dnia wolnego. Odpowiednią ustawę 
uchwalił Sejm RP w 2010 roku przy okazji zmiany 
kodeksu pracy i 6 stycznia 2011 roku był pierw-
szym od 1960 roku dniem Objawienia Pańskiego 
ponownie wolnym od pracy. Tego dnia nie pracuje 
się również w innych krajach, m.in. w trzech lan-
dach niemieckich (Badenii-Wirtembergii, Bawarii, 
i Saksonii-Anhalt), Austrii, na Cyprze, w Chorwa-
cji, Finlandii, Grecji, Grenlandii, Hiszpanii, Liech-
tensteinie, na Słowacji, w Szwajcarii, Szwecji, 
Wenezueli i we Włoszech.

Uroczystość ta pełna jest głębokich treści. Spo-
tkanie Mędrców ze Zbawicielem i oddanie Mu 
pokłonu wskazuje na poddanie całego świata Bogu 
Wcielonemu. Epifania była pierwszym momen-
tem, w którym poganie otrzymali nadzieję zba-
wienia, które jest dostępne nie tylko dla Narodu 
Wybranego. Cała tradycja chrześcijańska widzi 
w Mędrcach ze Wschodu symbol narodów pogań-
skich. Za nimi w bramy Kościoła wchodzą nowe 
ludy, bowiem wszyscy ludzie są powołani do wiary 
i świętości „aby się stali uczestnikami dziedzictwa 
Świętych w światłości”. Epifania wskazuje też na 
powołanie Kościoła do ewangelizowania wszyst-
kich ludów i uświadamia nam sposób, w jaki 
Kościół wypełnia tę misję: odzwierciedlając świa-
tło Chrystusa i głosząc Jego Słowo. Chrześcijanie 
są powołani do tego, by odgrywać rolę podobną do 
tej, jaką odegrała gwiazda dla Mędrców - mamy 
jaśnieć jako „dzieci światła”, aby przyciągać 
wszystkich do Królestwa Bożego.

W Kościele, nie tylko w Polsce, Objawienie 
Pańskie nazywane jest świętem Trzech Króli. Choć 
Pismo Święte (Mt 2, 1-12) nie mówi o królach, 
ale o magach przybyłych ze Wschodu. Magami 
określano w starożytności ludzi bardzo wykształ-
conych, posiadających tajemną wiedzę, znających 
się na astrologii. Ewangelista Mateusz nie podaje 
ich liczby, starożytne malowidła chrześcijańskie 
ukazywały najczęściej magów w liczbie od dwóch 

do dwunastu. Ostatecznie, najprawdopodobniej ze 
względu na liczbę złożonych darów, utrwaliło się, 
że było ich trzech. Ich imiona (Kasper, Melchior, 
Baltazar) pojawiły się między VIII a XI w., a kró-
lami po raz pierwszy nazwał ich Cezary z Arles (+ 
542 r.). 

Co się działo z Magami, kiedy już pokłonili się 
nowonarodzonemu Królowi? Ewangelista podaje 
tylko to, iż powrócili do swojego kraju. Tradycja 
z kolei przekazuje nam więcej - mieli oni później 
przyjąć chrzest z rąk któregoś z apostołów, a nawet 
zostać biskupami i ponieść śmierć męczeńską. Po 
śmierci ich ciała były rzekomo złożone i przecho-
wywane w Savah. Zaświadczał o tym podróżnik 
Marco Polo (XIII w.), jak i Oderyk z Pordenone 
(XIV w.). Drugi szlak prowadzi nas inaczej - w IV 
w. cesarzowa Helena miała do Konstantynopola 
sprowadzić relikwie trzech Magów, które później 
jeden z cesarzy ofiarował biskupowi Mediolanu, 
św. Eustorgiuszowi. W 1164 roku, za panowa-
nia cesarza Fryderyka I Barbarossy, arcybiskup 
Kolonii Reinald z Dassel przeniósł je do swojego 
miasta i złożył w katedrze, której budowę wów-
czas rozpoczynano. Spoczywają one tam do dziś 
i były m.in. celem pielgrzymki Benedykta XVI 
i młodzieży z okazji Światowych Dni Młodzieży 
w 2005 roku. 

Niezwykle wymowna jest też symbolika darów 
złożonych przez mędrców. Złoto będące jednym 
z najszlachetniejszych metali, nie ulega zniszcze-
niu przez ogień czy rdzę, a zatem jest symbolem 
czegoś niezwykle trwałego, pięknego i cennego. 
To właśnie ze złota wytwarzano zawsze insy-
gnia królewskie, które należą się Chrystusowi 
jako Królowi Wszechświata. Kadzidło natomiast 
w owych czasach było przeznaczone wyłącznie 
dla Boga, a okadzanie wyrażało hołd i ubóstwienie 
- dym unosi się ku górze i wszędzie się rozchodzi, 
stąd symbolizuje modlitwę. Ofiarowanie kadzi-
dła Chrystusowi było wyrazem hołdu złożonemu 
Bogu, Najwyższemu Kapłanowi. Mirra była w sta-
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rożytności niezwykłą wonnością, której używano 
jako kosmetyk i skrapiano nią szaty. Używana 
była jako balsam do namaszczania zmarłych, jako 
materia ofiarna w połączeniu z olejem. Dodawano 
ją czasem do wina, by zwiększyć jego odurzające 
właściwości. Tak przyrządzony napój podawano 
- zwłaszcza skazańcom - jako środek zmniejsza-
jący ból. Z powyższych przyczyn i z powodu jej 
gorzkiego smaku, mirra jest symbolem cierpienia. 
Ofiarowana Nowonarodzonemu, miała symbolizo-
wać mękę Pańską, 

W czasie Mszy św. celebrowanej w dniu Obja-
wienia Pańskiego, w momencie składania darów 
chleba i wina na ołtarzu, wypowiadana jest modli-
twa: Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na 
dary swojego Kościoła, nie są już nimi złoto, kadzi-
dło i mirra, lecz Jezus Chrystus, którego te dary 
oznaczają, Jego składamy w ofierze i przyjmujemy 
jako pokarm. Który żyje i króluje na 
wieki wieków. Jezus Chrystus jest 
jednocześnie ofiarą i pokarmem swo-
ich wiernych. Dary Mędrców wska-
zywały na Niego, były wyznaniem 
Jego tożsamości, ale nie mogły być 
uznane za wystarczające. To sam 
Chrystus jest ostatecznym wypełnie-
niem ludzkich tęsknot i oczekiwań na 
zbawienie, które staje się dostępne 
dla każdego, kto z wiarą uczestniczy 
w Ofierze i Uczcie Eucharystycznej.

Na wzór darów, które Trzej Kró-
lowie ofiarowali Zbawicielowi, na 
przełomie XV i XVI w. zaczęto 
w Kościele święcić złoto i kadzidło, którym oka-
dzano domy i obejścia. Woń kadzidła ma napełnić 
nasze mieszkanie na znak, że wszystko pragniemy 
czynić na chwałę Boga. Od XVIII w. upowszech-
nił się także zwyczaj święcenia kredy, którą na 
drzwiach wejściowych w domach katolickich 
piszemy litery „C+M+B” oraz datę bieżącego 
roku. Litery te są skrótem od łacińskiego życzenia 
„Christus Mansionem Benedicat” (Niech Chrystus 
błogosławi temu domowi), choć św. Augustyn tłu-
maczy je jako „Christus Multorum Benefactor” 
(Chrystus dobroczyńcą wielu). Bywają też uzna-
wane za skrót imion trzech Mędrców, przekaza-
nych przez legendę średniowieczną: Kacpra, Mel-
chiora i Baltazara. Znana jest także interpretacja 
skrótu „C+M+B” jako pierwszych liter łacińskich 
nazw trzech zbawczych zdarzeń świętowanych 

w Epifanię: „Cogitum - Matrimonium - Bapti-
sma” (łac. Poznanie - Wesele - Chrzest). Zwyczaj 
niewątpliwie nawiązuje do Księgi Wyjścia (11,1-
13,16), kiedy to Izraelici oznaczali drzwi swoich 
domostw krwią baranka paschalnego. Znacząc 
poświęconą kredą odrzwia swoich mieszkań, 
prosimy Chrystusa o błogosławieństwo, a także 
publicznie wyznajemy swoją wiarę.

W uroczystość Objawienia Pańskiego w Rzy-
mie konsekrowani są biskupi. Tradycję tę wprowa-
dził św. Jan Paweł II w początkach swego pontyfi-
katu, kiedy to 6 stycznia 1979 roku udzielił sakry 
biskupiej swojemu następcy w archidiecezji kra-
kowskiej, abpowi Franciszkowi Macharskiemu. 
W uroczystość Objawienia Pańskiego w 1999 roku 
św. Jan Paweł II mówił: 

W (…) duchowym poszukiwaniu człowiek 
posługuje się przyrodzonym światłem, które go 

prowadzi: jest nim rozum, który pozwala mu odnaj-
dywać, choćby po omacku (por. Dz 17, 27), drogę 
do Stwórcy. Ponieważ jednak łatwo tę drogę zgu-
bić, Bóg przyszedł człowiekowi z pomocą, dając 
mu światło Objawienia, które osiągnęło pełnię we 
wcieleniu Słowa - odwiecznego Słowa prawdy.

Papież Benedykt XVI podobnie podkreślał 
konieczność kierowania się rozumem i wiarą 
w poszukiwaniu prawdy: Obchodzimy dziś wiel-
kie święto Epifanii - czcimy tajemnicę Objawie-
nia się Pana wszystkim ludom, reprezentowanym 
przez Mędrców, którzy przybyli ze Wschodu, aby 
adorować Króla żydowskiego (por. Mt 2, 1-2). Św. 
Mateusz, który opowiada o tym wydarzeniu, pod-
kreśla, że przybyli oni aż do Jerozolimy, podąża-
jąc za gwiazdą, której pojawienie się dostrzegli 
i odczytali jako znak narodzenia się Króla przepo-

wiadanego przez proroków, czyli Mesjasza. Kiedy 
jednak Mędrcy dotarli do Jerozolimy, potrzebo-
wali wskazówek od kapłanów i uczonych w Piśmie, 
aby dowiedzieć się dokładnie o miejsce, do którego 
należało sie udać, tzn. Betlejem, miasto Dawidowe 
(por. 2, 5-6; Mi 5, 1). Gwiazda i Pisma Święte były 
dwoma światłami, które wskazywały drogę Mędr-
com - tym, którzy stali się dla nas wzorami ludzi 
szczerze poszukujących prawdy (6 stycznia 2010 
roku, rozważanie przed modlitwą Anioł Pański).

W uroczystość Epifanii Kościół dziękuje Bogu 
za dar wiary, która stała się i wciąż na nowo 
staje się udziałem tylu ludzi, ale też dzięki wielu 
ludziom, głosicielom Dobrej Nowiny. W uroczy-
stość Objawienia Pańskiego w sposób szczególny 
wspominamy i wspomagamy misje i misjonarzy, 
którzy nierzadko narażają własne życie, głosząc 
Jezusa Chrystusa. Tego dnia obchodzony jest 
Światowy Misyjny Dzień Dzieci, a papież spo-
tyka się z najmłodszymi, którzy należą do Papie-
skich Dzieł Misyjnych Dzieci, by podziękować im 

za całoroczną działalność. W Polsce ofiara z tacy 
zbierana tego dnia przekazywana jest na cel Komi-
sji Misyjnej Episkopatu, która opiekuje się wszyst-
kimi polskimi misjonarzami i roztacza pieczę nad 
ich przygotowaniem do misji w Centrum Formacji 
Misyjnej w Warszawie.

Rozważając bogactwo treści zawartej w uro-
czystości Objawienia Pańskiego prośmy, abyśmy 
wzrastali w wierze, aby i przez nas Bóg mógł coraz 
pełniej objawiać się światu, abyśmy dobrze wypeł-
niali chrześcijańskie powołanie do głoszenia Chry-
stusa, Światłości świata, poprzez słowo i świadec-
two życia. W uroczystość Objawienia Pańskiego 
przyjdziemy do Nowonarodzonego, by oddać Mu 
pokłon, uznając w nim naszego Pana i Zbawiciela. 
Co dla nas wyniknie z tego spotkania, do czego 
nas uzdolni? Jacy wrócimy do swojego kraju, czyli 
swojego domu, rodziny, miejsca pracy…? 

Karolina Appelt

Kiedy tata basem huknie, 
kiedy mama cię ofuknie, 
kiedy patrzą na człowieka okiem złym - 
to do kogo człowiek stuka, 
gdzie azylu sobie szuka, 
to do kogo, to do kogo tak jak w dym?  
U Babci jest słodko, 
świat pachnie szarlotką. 
- No, proszę, zjedz jeszcze ździebełko 
i głowa do góry! 
Odpędzę te chmury 
i niebo odkurzę miotełką.  
Nie ma jak Babcia, 
jak babcię kocham - 
bez Babci byłby kiepski los. 
Jak macie Babcię, 
to się nie trapcie, 
bo wam nie spadnie z głowy włos!

Kochanym Babciom i drogim Dziadkom
 

z okazji Waszych świąt, obchodzonych 
21 i 22 stycznia w imieniu wszystkich kochających 

i wdzięcznych wnucząt (oraz ich rodziców) 
dedykujemy takie oto słowa:

Otworzy serce, 
kieszeń otworzy, 
podsunie czekoladę, 
z twoich sukcesów 
zawsze się cieszy. 
 
Kto? No, wiadomo - Dziadek!  
A jak coś spsocisz, 
jak coś naknocisz, 
jak trzeba spytać o radę - 
to kto za uszy 
wyciągnie z biedy?  
Wiadomo, zawsze - Dziadek!  
Więc wnuki proszą, 
żeby w kwiaciarniach 
kwiatów nie chować pod ladę. 
Dziadek ma święto! 
Kwiaty dla Dziadka! 
Wiwat, niech żyje Dziadek! Źr
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Augustyn_z_Hippony
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Wywiad z Jadwigą i Jackiem Pulikowskimi, audytorami Synodu o Rodzinie

W odpowiedzi na naszą prośbę o pisemną relację z ostatniego Synodu Biskupów o Rodzinie, skierowaną 
do Jadwigi i Jacka Pulikowskich, świeckich delegatów Synodu, otrzymaliśmy od nich tekst wywiadu, 
który publikujemy poniżej.

redakcja

W jaki sposób zostali wybrani audytorzy Synodu?
Nie znamy klucza wyboru 17 małżeństw spoza Europy. Z Europy były małżeństwa z Włoch, 

Hiszpanii, Holandii (reprezentowanej przez małżeństwo Włochów, będących na misjach w Holandii ze 
swymi 12 dziećmi, z których najmłodszy 4 - miesięczny Dawid „uczestniczył” w obradach Synodu), 
z Niemiec i Polski. Obecny był też niesakramentalny związek z Francji. Pojedyncze osoby z Europy 
reprezentowały lekarka z Rumunii i siostra zakonna z Malty. Z tego co wiemy, uczestnicy byli typowani 
przez episkopaty, a mianował ich osobiście Papież.
Jak wyglądał dzień na Synodzie?

Był pracowity. Wstawaliśmy chwilę 
po godz. 6.00, by - już uszykowani na cały 
dzień - zacząć go Mszą Świętą o godz. 7.00 
w kaplicy domu, w którym gościliśmy. Były 
to msze koncelebrowane przez 6 biskupów 
z różnych stron świata, niemal codziennie 
w innym języku. Po Mszy św. i śniadaniu 
o godz. 8.15 „busiki” zabierały nas na 
obrady, które zaczynały się o godz. 9.00. 
Ojciec Święty przychodził (zwykle pieszo 
ze swojej rezydencji) na dobre 15 minut 
przed obradami i zaczynał je modlitwą 2-3 
minuty przed godz. 9.00. Wspólna modlitwa 
brewiarzowa po łacinie rozpoczynała dzień obrad. Pierwsza sesja trwała do godz. 10.30. Składały się na 
nią pełne treści, bardzo szybko wypowiadane 3-minutowe wystąpienia ojców synodalnych (łącznie 270), 
przedstawicieli bratnich kościołów i audytorów. W sumie było blisko 400 wystąpień, symultanicznie 
tłumaczonych na 5 języków: włoski, hiszpański, francuski, niemiecki i angielski. Podziwialiśmy 
sprawność tłumaczy (my słuchaliśmy tłumaczeń na angielski). Po półtorej godzinie intensywnego 
słuchania z ulgą przyjmowaliśmy zapowiedź półgodzinnej przerwy. W przerwie była kawa, herbata, 
zimne napoje, kanapki, owoce i słodycze i... gorące rozmowy, komentarze i narady. Po przerwie, 
punktualnie o godz. 11.00 zaczynała się druga tura obrad trwająca do godz. 12.30. Jeżeli nie zatrzymali 
nas dziennikarze (wielu z nich „czatowało” na uczestników Synodu bezpośrednio przed wyjściem z 
budynku obrad), to jechaliśmy busem na obiad, serwowany o godz. 13.00. Obiad (ściślej: lunch), jak to we 
Włoszech, był wielodaniowy, celebrowany, z niekończącymi się rozmowami niemal każdego z każdym. 
A było nas w Centrum Animacji Misyjnej 40 osób, w tym 6 biskupów, 13 małżeństw i 8 pojedynczych 
audytorów dosłownie z całego świata. Po obiedzie następowała chwila czasu na odpoczynek i pracę 
(pisanie artykułów, wywiady, autoryzacje, przygotowanie wystąpień). O godz. 15.45 busy zabierały nas 
na obrady popołudniowe, które zaczynały się punktualnie o godz. 16.30. Ściślej mówiąc, poprzedzone 
były kilkuminutową modlitwą prowadzoną zawsze przez Ojca Świętego, który wytrwale uczestniczył 
we wszystkich obradach plenarnych. Jeden raz, w środę, Papież opuścił obrady plenarne, bo udzielał 
audiencji generalnej. Obrady popołudniowe trwały bez przerwy do godz. 19.00. Były tak intensywne 
i męczące, że gdy pewnego dnia sekretarz generalny Synodu, kardynał Baldisseri ogłosił dodatkową 

10-minutową przerwę, sala zareagowała owacyjnie jak... uczniowie w szkole na wieść, że przepadła 
lekcja i mogą iść wcześniej do domu.

W takich samych ramach czasowych toczył się drugi nurt pracy w tak zwanych „circuli minore”. 
W 13 grupach językowych (angielskich, włoskich, hiszpańskich, francuskich i jednej niemieckiej) 
pracowaliśmy nad dokumentem „Instrumentum Laboris”, który zawierał relację z synodu nadzwyczajnego 
sprzed roku, uzupełnioną o materiały z konsultacji ogólnoświatowej. W grupach trwały burzliwe 
dyskusje wynikające z różnego podejścia do aktualnych wyzwań duszpasterskich. 
Po zakończonych obradach następował powrót busami lub pieszo do domu i podawano kolację, która 
raczej przypominała polski trzydaniowy obiad. Następnie, do późnej nocy, był czas na spotkania, 
wywiady, pracę. W tym wieczornym „programie” zmieściło się kilka spotkań z Polakami w parafiach i 
w Instytucie Polskim, w którym mieszkają polscy księża studiujący w Rzymie. Były to niemal jedyne 
nasze spacery po Wiecznym Mieście 
podczas kilkutygodniowego w nim 
pobytu. Oczywiście poza niedzielami, 
wolnymi od zajęć synodalnych.
Jakie zdania przeważały w dyskusjach 
w grupach?

Ostatecznie zdecydowana 
większość ojców synodalnych (w naszej 
grupie ponad 90%) opowiadała się za 
jednoznacznym potępieniem grzechu 
przy jednoczesnym niestrudzonym 
pochylaniu sie nad grzesznikami i 
wzywaniu ich do nawrócenia. Nieliczni 
ojcowie próbowali, kierując się 
powszechnością występowania niektórych grzechów (np. cudzołóstwa), łagodzić ostrość widzenia 
i powołując się na nieskończone miłosierdzie Boże, dopuścić do Komunii Świętej rozwiedzionych, 
żyjących w powtórnych związkach. Odpowiadano im, że Komunia Święta przyjęta w stanie grzechu 
ciężkiego, jakim jest cudzołóstwo, zamiast łask przynosi skutki negatywne, gdyż jest świętokradztwem. 
Ostatecznie dokumenty wychodzące z poszczególnych grup były relacjonowane na forum plenarnym. 
Z tych 13 dokumentów utworzono wspólny dokument końcowy, który przyjęto przez głosowanie ojców 
synodalnych (kardynałów i biskupów) w ostatnim dniu Synodu. 
Podczas Synodu mieliście okazję spotykać małżeństwa z różnych stron świata. Z jakimi radościami 
i trudnościami przyjechały na Synod? Co w spotkaniu z nimi było dla Was zaskoczeniem?
     Rzeczywiście różnorodność była ogromna. Były małżeństwa i osoby z terenów, gdzie wiarę w 
Chrystusa można przypłacić życiem, czy mające elementarne problemy bytowe, ale o tym wiedzieliśmy 
już wcześniej. Zaskoczeniem była ogromna liczba małżeństw mieszanych w niektórych krajach. 
W Indiach 55% katolików zawiera małżeństwa z wyznawcami innych religii, a w Tajlandii - 90%! 
Oczywiście, zarówno przygotowanie do małżeństwa, jak i towarzyszenie takim małżeństwom to zupełnie 
inne wyzwanie niż w warunkach polskich. Czasem uwarunkowania kulturowe stwarzają problemy 
zupełnie u nas nieznane. Takim jest np. nawrócenie na katolicyzm poligamisty mającego… 3 żony.
Co, według Was, jest najważniejszym przesłaniem płynącym z Synodu?
     Pozostała/Trwająca, mimo nacisków ze świata, aktualna prawda, że w sercu Kościoła jest rodzina 
katolicka oparta na sakramentalnym małżeństwie kobiety i mężczyzny, nierozerwalnym i otwartym 
na przekazywanie życia. W naszym odczuciu Synod był wielką ogólnoświatową „autokatechezą”. 
Katechezę głosili w swych trzyminutowych wystąpieniach kardynałowie, biskupi i świeccy, a odbiorcami 
byli... wszyscy uczestnicy Synodu. Jesteśmy przekonani, że każdy z tam obecnych, poczynając od 
najskromniejszego świeckiego, a na Ojcu Świętym kończąc, wiele się nauczył i ma szansę wyciągnąć 
wnioski zbawienne dla siebie samego i dla całego Kościoła. Obyśmy wszyscy te wnioski wyciągali w 

fot. KAI
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duchu wierności nauce Chrystusa i Tradycji Kościoła.
Jakie zadania stają dziś przed małżeństwami formującymi się w ruchach i stowarzyszeniach 
katolickich?
     W obradach synodalnych wielokrotnie przewijała się myśl, że wobec dramatycznych zagrożeń 
płynących z bezbożnego i wynaturzonego, moralnie zniszczonego świata ogromną rolę mają do spełnienia 
ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty katolickie. Chodzi zarówno o ochronę i stworzenie warunków 
dalszego rozwoju dla tych, którzy trwają przy wartościach Bożych, jak i o pomoc w „powstawaniu” 

tym, którzy się pogubili i zeszli z Bożych 
dróg, a także o ewangelizację i dotarcie 
do tych, którzy jeszcze nie spotkali 
Chrystusa. Z pewnością pojedyncze 
osoby mają mniejsze szanse na skuteczne 
przeciwstawienie się złu panoszącemu się 
w świecie niż zorganizowane wspólnoty. 
To wielkie wyzwanie dla wspólnot. 
Wskazywano również na rolę wspólnot, 
zarówno w przygotowaniu do małżeństwa, 
jak i w towarzyszeniu zwłaszcza młodym 
małżeństwom w początkowym okresie 
ich związku.

Czym dla Waszego małżeństwa było uczestnictwo w Synodzie?
Dla nas uczestnictwo w Synodzie było niezasłużonym wyróżnieniem i zaszczytem. Było 

niesamowitym doświadczeniem - doświadczeniem różnorodności mentalnej i kulturowej, różnego 
podejścia do współczesnych wyzwań, ale nade wszystko doświadczeniem jedności Kościoła 
Powszechnego. Ta jedność jest faktem, mimo że pojawiały sie głosy, które w poszukiwaniu nowych dróg 
dotarcia do grzeszników, próbowały łagodzić ostrość widzenia grzechu, czy nawet dopatrywać się w nim 
znamion dobra. Próbowały zatem grzesznikowi bez nawrócenia i odwrócenia się od grzechu oferować 
jako „lekarstwo” Komunię Świętą, jakby zapominając, że świętokradczo, bez stanu łaski uświecającej, 
przyjęta Eucharystia nie będzie źródłem łask, a pogłębieniem tragedii grzesznika. Powoływanie się na 
nieskończone miłosierdzie Boże bez dobrej woli nawrócenia ze strony grzesznika też sporadycznie 
wybrzmiewało. Jednak były to pojedyncze głosy, które nie zyskały aplauzu/zrozumienia i spotkały się z 
jednoznacznym odrzuceniem przez zdecydowaną większość ojców synodalnych. Zwyciężyło tradycyjne 
podejście, że warunkiem powrotu do pełni łask, w tym do możliwości przyjęcia Komunii Świętej jest 
radykalne odwrócenie się od grzechu i sakramentalna spowiedź. Tak nakazał Chrystus mówiąc do 
jawnogrzesznicy: wstań i nie grzesz więcej. I stała się Magdalena wielką świętą, pierwszą osobą, której 
Chrystus ukazał się po zmartwychwstaniu! 

Dzięki nieskończonemu miłosierdziu Bożemu droga do świętości jest otwarta dla każdego 
najzatwardzialszego nawet grzesznika, jednak warunkiem koniecznym jest jego nawrócenie - odwrócenie 
się od grzechu.

263. rocznica poświęcenia kościoła w Kicinie

20 listopada br. przypadała 263. rocznica poświęcenia kicińskiego kościoła. Z tej okazji pragnę 
przedstawić kilka informacji o wyposażeniu wnętrza naszej świątyni, aby podkreślić jej piękno i przyj-
rzeć się jej długiej historii. 

Na wstępie warto zaznaczyć, że nasz kościół ma dość jednolite wnętrze i że udało się zachować taki 
wystrój, jaki istniał w czasie jego powstania. Nie nagromadziliśmy w nim zbyt wielu obrazów i figur. 
Docenił to pan Jacek Kowalski, który w książce „Podróż do dwunastu drewnianych kościołów” napi-
sał: Kościółek Kiciński, jako jeden z nielicznych w okolicy puszczy, zachował kompletne wyposażenie 

wnętrza, bardzo wielkopolskie i choć prowincjonalne, to zarazem bardzo poznańskie. To pozytywna 
ocena, która oddaje szacunek zabiegom konserwatorskim, podjętym w celu upamiętnienia i zachowania 
stylu oraz wyposażenia, jakie dla tej świątyni przewidział jej budowniczy - biskup Józef Kierski, pre-
pozyt kapituły katedralnej w Poznaniu. On też w 1752 r. poświęcił wybudowaną przez siebie świątynię. 
Kościół jest orientowany na wschód, co oznacza, że ołtarz główny znajduje się we wschodniej części 
świątyni. Ta jednonawowa budowla została wykonana z drewna modrzewiowego.

W głównym ołtarzu widzimy obraz Matki Bożej - Świętogórskiej Róży Duchownej, namalowany 
według oryginału znajdującego się w sanktuarium oo. filipinów w Gostyniu. Na obrazie tym, za posta-
cią Maryi rozciąga się panorama Gostynia. W tle widnieje także kościół w Kicinie. Umieszczona jest 
tam również mało czytelna inskrypcja z informacją o fundacji kicińskiego obrazu, której dokonać miała 
niejaka Marianna Śrudecka w roku 1678. Jest to obraz, który prawdopodobnie został przeniesiony 
z poprzedniej świątyni, rozebranej w roku 1749, na miejscu której pobudowano obecnie stojący kościół. 

Niejako odsunięty trochę na bok, nad drzwiami do zakrystii, widnieje jeszcze jeden obraz maryjny 
- kopia siedemnastowiecznego wizerunku Matka Bożej Śnieżnej. Jest to bardzo popularne w Polsce 
przedstawienie starożytnej ikony z kościoła Santa Maria Maggiore w Rzymie. Warto wspomnieć, jakie 
dwa powody mogły zadecydować o tym, że ten obraz znalazł się u nas w kicińskim kościele. Po pierwsze 
- możliwe, że wpłynęła na to bitwa pod Chocimiem w 1621 roku. Podczas wojny z Turkami urządzono 
w Krakowie przebłagalną procesję różańcową, podczas której niesiono taki właśnie obraz - pierwszą 
polską kopię obrazu Matki Boskiej Śnieżnej, znajdującą się w tamtejszym kościele oo. dominikanów. 
Po drugie - w 1631 r. kopia tego obrazu pojawiła się w Poznaniu w kaplicy Bractwa Różańcowego przy 
dawnym kościele oo. dominikanów. Wydaje się więc prawdopodobne, że dopiero potem, niejako wzo-
rem Poznania, obraz taki mógł znaleźć się w małej wiosce Kicin. 

Od strony południowej kościoła, nad bocznym ołtarzem, znajduje się obraz biskupa męczennika 
- św. Stanisława. Malowidło to również posiada poznański rodowód. Namalowano na nim wskrzesze-
nie Piotrowina. Jest to kopia obrazu sławnego barokowego malarza polskiego, Szymona Czechowicza, 
który dzieło to wykonał dla poznańskiej fary. 

Od strony północnej mamy w bocznym ołtarzu obraz patrona naszej parafii - św. Józefa, trzymają-
cego na ręku małego Pana Jezusa. Zarówno obraz św. Stanisława biskupa męczennika, jak i obraz św. 
Józefa pochodzą z roku 1752. 

Mówiąc o wyposażeniu wnętrza świątyni, pragniemy także wymienić tzw. ołtarz mszalny. Jest 
meblem nowym, postawionym po Soborze Watykańskim II. Front ołtarza zdobi płaskorzeźba przedsta-
wiającą Ostatnią Wieczerzę, wykonana przez znanego Kicińskiego artystę, śp. Józefa Kaliszana. 

Powróćmy jeszcze do prezbiterium. W jego południowej części znajduje się figura świętego Piotra 
Apostoła, a w części północno-wschodniej - figura świętego Pawła Apostoła. W prezbiterium mamy 
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także chrzcielnicę i ambonę, które powstały rów-
nocześnie z wybudowaniem naszego kościoła. Nad 
ołtarzem mszalnym zawieszona jest wieczna lampa, 
która przypomina, że obecny jest tutaj Pan Jezus 
w Najświętszym Sakramencie.

Wchodząc do świątyni zauważamy witraże. 
Przedstawiają one postacie, których obecność 
świadczy o tym, iż w tym kościele pielęgnuje się 
kult Miłosierdzia Bożego. W witrażu od strony połu-
dniowej, umieszczonym bliżej ołtarza głównego, 
mamy wizerunek Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej 
Bramy, w następnym oknie przedstawiony jest bł. 
ksiądz Michał Sopoćko, natomiast w witrażach od 
strony południowej widzimy postacie świętego Jana 
Pawła II i św. siostry Faustyny Kowalskiej. Na chó-
rze znajdują się organy sześciogłosowe z roku 1873, 
a pod chórem - konfesjonał zbudowany w roku 
powstania świątyni. 

Naszą uwagę zwraca nie tylko sama świątynia i obiekty znajdujące się w jej wnętrzu, ale także te 
rozmieszczone na zewnątrz. Od strony południowo-wschodniej ustawiono trzy stare dzwony. Pochodzą 
one z czasu budowy kościoła. Nadano im następujące imiona: „Józef”, „Nepomucen” i „Stanisław”. 
Można na nich odczytać daty powstania, ich imiona oraz sygnatury ludwisarzy. Największy jest „Józef”, 
odlany w Poznaniu przez Johanna Christiana Nergera w 1752 roku. W kronikach odnotowano, co nastę-
puje: 

20 XI 1752 r. Konsekracja kościoła p.w. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii 
Panny (zmiana patrona) oraz czterech dzwonów: „Józef”, „Nepomucen”, 
„Stanisław”, „Wawrzyniec”.

1985 r. Budowa dzwonnicy znajdującej się obok kościoła i umieszczenie w niej 
trzech dzwonów zdjętych w 1980 r. z wieży kościelnej.

1997 r. Nowe dzwony: „Jan Paweł II”, „Juliusz”, „Maryja” rozbrzmiewają podczas 
Wielkiej Liturgii Paschalnej.

Powracając do tematu jednolitego charakteru wnętrza, wspomniany Jacek Kowalski zwraca uwagę 
na piękną rokokową polichromię. Została ona niedawno odrestaurowana, podobnie jak i cała świą-
tynia, włączając w to stojące obok głównego 
ołtarza ławki kolatorskie pochodzące z XVIII 
wieku. Podkreśla on szczególnie zachowanie 
pierwotnego wystroju jaki nadał budowniczy 
tej świątyni. Cieszymy się z piękna naszego 
kościoła. Wyrażamy ogromną wdzięczność tym, 
którzy w minionym czasie troszczyli się o niego. 
Należy tu szczególnie wspomnieć ks. kanonika 
Zbigniewa Pawlaka, który przyczynił się do 
odnowy tej świątyni, inicjując ją pod koniec swo-
jego posługiwania w tutejszej parafii. Dzisiaj przybywający tu ludzie podkreślają mistyczną, niezwykłą 
atmosferę, jaka towarzyszy im podczas nawiedzania naszego kościoła. Miejmy jednak świadomość, że 
najcenniejsza w każdej świątyni jest zawsze obecność Pana Boga.

ks. Andrzej Magdziarz

O partiach politycznych i zakończonych wyborach

W niedzielę 25 października br. zakończyły się 
wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej. Zwa-
żywszy na wyniki głosowania w lokalach wybor-
czych w Kicinie i w Janikowie, poniżej zostaną 
przedstawione informacje dotyczące stosunku 
niektórych komitetów wyborczych do fundamen-
talnych kwestii światopoglądowych. Przytoczone 
będą także wypowiedzi prominentnych polityków 
tychże ugrupowań.

1. Procedura „in vitro” - jaki zakres regulacji 
prawnych i dofinansowania ze strony państwa?

 
 Platforma Obywatelska opowiada się za 
utrzymaniem obecnych przepisów prawnych 
dotyczących procedury „in vitro”, czyli przyję-
tej niedawno ustawy o tzw. leczeniu niepłodno-
ści. Będziemy też kontynuować rządowy program 
finansowania leczenia niepłodności - zapowiada 
PO.

Jeśli tak, to tylko dla małżeństw. Jesteśmy za 
maksymalnym ograniczeniem ilości zamrażanych 
zarodków (nawet do dwóch) - odnosi się do kwestii 
„in vitro” Polskie Stronnictwo Ludowe.

Zjednoczona Lewica jest za refundacją lecze-
nia niepłodności metodą „in vitro” i deklaruje: 
Prawo do posiadania dzieci jest przynależne 
wszystkim ludziom, niezależnie od stopnia zamoż-
ności.

Rąbka tajemnicy w rzeczonej kwestii, Ryszard 
Petru (Nowoczesna) uchylił kilka miesięcy temu 
portalowi „natemat.pl.”: Odrzucamy skrajności - 
Palikota i ojca Rydzyka. „In vitro” powinno być 
dawno załatwione - stwierdził lider Nowoczesnej.

Paweł Kukiz (Kukiz’15): W Polsce są więk-
sze problemy niż kwestia refundacji „in vitro”. 
Nad tym problemem powinna się odbyć rzetelna 
debata, ale nie w okresie kampanii wyborczej.

Przeciw refundacji „in vitro” ze środków 
publicznych jest Janusz Korwin-Mikke (Kor-
win). Nie widzi powodu, dla którego jedna osoba 
miałaby się składać na finansowanie tego zabiegu 
u innej osoby. Korwin-Mikke nie jest też za zaka-
zem „in vitro”, o ile procedura ta będzie opłacana 
z prywatnych kieszeni samych zainteresowanych. 

Opowiada się też za prawną ochroną zarodków 
przed niszczeniem.

Trzeba tutaj wspomnieć o głosowaniu, jakie 
miało miejsce w Sejmie 25 czerwca br., pod-
czas którego posłowie minionej kadencji przyjęli 
ustawę o dopuszczalności „in vitro”. Wcześniej 
polscy biskupi wielokrotnie zwracali się do posłów 
o odrzucenie rządowego projektu, a później odwo-
ływali się także do prezydenta Komorowskiego, 
by nie podpisywał przyjętej ustawy. Jak wiemy, 
ustawa została przyjęta dzięki głosom Platformy 
Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
i Ruchowi Palikota. Na 197 posłów PO uczest-
niczących w głosowaniu, 190 było za przyjęciem 
tej ustawy. Z ramienia SLD i RP wszyscy głosu-
jący (odpowiednio 31 i 9) opowiedzieli się „za”. 
Przeciwni ustawie okazali się wszyscy posłowie 
PiS-u (130) i ze Zjednoczonej Prawicy (14). 

 
2. Prawna ochrona życia od poczęcia do natu-
ralnej śmierci a dopuszczalność aborcji i euta-
nazji

Platforma Obywatelska: Opowiadamy się 
za utrzymaniem obecnych regulacji prawnych 
dotyczących aborcji. Sprzeciwiamy się pomysłom 
wprowadzenia prawa do eutanazji.

Jesteśmy za prawną ochroną życia od poczę-
cia do naturalnej śmierci - odpowiada PSL. Jeste-
śmy przeciw eutanazji, natomiast [akceptujemy - 
red.] dopuszczalność aborcji tylko w przypadkach 
zagrożenia życia matki - mówią ludowcy.

W kwestii eutanazji PiS podtrzymuje swoje 
stanowisko sprzed kilku lat. W 2009 r., gdy Donald 
Tusk wezwał do publicznej debaty na temat zapłod-
nienia „in vitro”, testamentu życia i eutanazji, śp. 
wicemarszałek Sejmu, Krzysztof Putra podkre-
ślił, że Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie zaak-
ceptuje w Polsce eutanazji; że jest ona nielegalna 
w naszym kraju i że jego partia zrobi wszystko, by 
taki stan rzeczy zachować.

Z wypowiedzi Pawła Kukiza (Kukiz’15) dla 
Radia Zet przed wyborami prezydenckimi wyni-
kało, że jest on za zakazem aborcji, oczywiście 
z wyjątkami zagrożenia życia matki. Kandydat nie 
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miał jednak sprecyzowanego zdania na ten temat, 
gdyż uważał, że w tej chwili są ważniejsze tematy 
niż kwestie światopoglądowe.

Zjednoczona Lewica domaga się zerwania 
z aborcyjną hipokryzją i przyznania wszystkim pol-
skim kobietom prawa do przerywania ciąży, dla-
tego chce zniesienia tzw. ustawy antyaborcyjnej. 
W sprawie eutanazji nie wypowiedziała się.

Nie widzę szans na rozsądną debatę na ten 
temat w Sejmie w najbliższym czasie - odpowie-
dział lider Nowoczesnej, Ryszard Petru.

Janusz Korwin-Mikke (Korwin), jeszcze jako 
prezes Kongresu Nowej Prawicy, był przeciwko 
dopuszczalności aborcji: Nie dopuszczamy zabój-
stwa, bo to jest zabójstwo i nie ma szczególnych 
przypadków dla zabójstwa. (...) nie można dopu-
ścić, by kodeks karny pozwalał zabijać ludzi (…). 
A zabicie tego w inkubatorze jest karane, a tego 
w łonie matki nie. To jest nie do utrzymania i trzeba 
uznać, że człowiek zaczyna się od poczęcia (spo-
tkanie z mieszkańcami Zamościa, 2012).

 
3. Legalizacja jednopłciowych związków part-
nerskich a adopcja dzieci

PO opowiada się za wprowadzeniem związ-
ków partnerskich dla par homoseksualnych. Jed-
nocześnie stanowczo sprzeciwiamy się możliwości 
adopcji dzieci przez osoby pozostające w związ-
kach partnerskich - odpowiedzieli przedstawiciele 
KWW Platforma Obywatelska.

Ludowcy są przeciwni legalizacji takich związ-
ków partnerskich i dopuszczalności adoptowania 
przez nie dzieci.

Zjednoczona Lewica domaga się uchwalenia 
ustawy o związkach partnerskich. Ma to być ustawa 
obejmująca pary heteroseksualne i homoseksu-
alne. Zadaniem państwa jest tworzenie warunków 
i powoływanie takich instytucji, które ułatwiają 
obywatelom realizację ich pragnień i aspiracji .

Jestem za związkami partnerskimi, ale od 
razu pytają mnie, czy związki gejowskie mogłyby 
adoptować dzieci. To dyskusyjne. Ale uważam, że 
zamiast lansowania swoich poglądów powinniśmy 
najpierw uważnie wysłuchać opinii obywateli - 
deklaruje Ryszard Petru, lider Nowoczesnej.

4. Tzw. konwencja antyprzemocowa

2 lutego br. została przyjęta ustawa o ratyfika-
cji Konwencji Rady Europy o tzw. zapobieganiu 
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej. Pod tym tak humanitarnie brzmiącym 
tytułem w rzeczywistości kryje się zakamuflowane 
kłamstwo. Konwencja ta kwestionuje ustrój spo-
łeczny i kulturowy Polski, wskazując na Kościół 
i rodzinę jako źródło przemocy wobec kobiet. 
Definiuje płeć ideologicznie, jako zjawisko kul-
turowo-społeczne, które w znaczeniu wskazanym 
w polskiej wersji Konwencji, nie ma odpowiednika 
w tłumaczeniach na inne języki. Według Konwen-
cji płeć nie istnieje. Są tylko jakieś „role” damskie 
i męskie, które możemy sobie dowolnie przypi-
sać. I dowolnie, w dowolnym momencie zmienić. 
Konwencja nakazuje eliminować Kościół i religię 
z życia jako stereotyp będący źródłem zła w rodzi-
nie. Dlatego Polski Episkopat usilnie przekonywał 
posłów do odrzucenia tejże Konwencji. Ostatecz-
nie podpisał ją prezydent związany z Platformą 
Obywatelską, dając do zrozumienia, że ważniejsze 
jest stanowiska jego partii niż nauczanie Kościoła.

Konwencja została przyjęta dzięki głosom 
PO, SLD i Twojego Ruchu (przedtem Ruchu 
Palikota). Na 195 posłów Platformy Obywatel-
skiej biorących udział w głosowaniu, za Konwen-
cją opowiedziało się 187, a tylko 3 było przeciw. 
Wszyscy posłowie SLD (32) byli „za”. Tak samo 
z byłego Ruchu Palikota - wszyscy głosujący 
posłowie głosowali za Konwencją. Przeciwnikami 
okazali się wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedli-
wości (137) i Solidarnej Polski (15).

Kto opowiada się za partiami politycznymi, 
których system wartości jest sprzeczny z Ewange-
lią, na pewno nie jest człowiekiem zdrowej wiary, 
choć może jest i religijny. Przekonanie, że można 
zbudować szczęśliwą Polskę odrzucając prawo 
Boże, jest utopijne i komiczne. Niestety, wyniki 
wyborów w Janikowie i Kicinie pokazują jak wielu 
utraciło wiarę. Można i trzeba ufać, że budzenie 
sumień przyniesie owoce, że przekonujące staną 
się słowa św. Piotra: Trzeba bardziej słuchać Boga 
niż ludzi (Dz 5, 29).

       
 ks. Andrzej Magdziarz

Obchody 40-lecia Odnowy w Duchu Świętym

W sobotę 21 listopada br. w kościele 
pw. św. Michała Archanioła przy ulicy 
Stolarskiej świętowaliśmy obchody 40-lecia 
Odnowy w Duchu Świętym. Z naszej parafii 
w uroczystościach tych uczestniczyły dwie 
osoby. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym 
wielbieniem naszego Pana i dzieleniem 
się świadectwami osób związanych z 
początkami Odnowy w Duchu Świętym na 
terenie archidiecezji poznańskiej. Inicjatorem 
powstania (nie tylko w naszej archidiecezji, 
ale w całej Polsce) pierwszej grupy 
charyzmatycznej w latach 70. był śp. ks. 
prałat Marian Piątkowski. Odnowa w Duchu 
Świętym akcentuje otwarcie się na działanie 
Ducha Świętego i pragnienie relacji z Bogiem 
OSOBOWYM. Najstarszą wspólnotą w 
archidiecezji poznańskiej jest wspólnota 
„Jerozolima”, powstała przy klasztorze ojców 
dominikanów w Poznaniu. Obecnie na terenie 
archidiecezji jest 25 grup charyzmatycznych. 
Swoje świadectwo wygłosił min. o. Tomasz 
Alexiewicz, który w latach siedemdziesiątych 
współuczestniczył w tworzeniu duszpasterstwa 
Odnowy. 

Czas modlitwy i wielbienia we wspólnocie, 
jak i wsłuchiwanie się w świadectwa przywołały w naszych sercach wspomnienia początków osobistego 
doświadczania bliskości Jezusa i otwierania się na działanie Ducha Świętego. Po krótkiej przerwie 
nastąpił moment osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu. 

Następnie uroczystą Mszę Świętą odprawił abp Stanisław Gądecki w koncelebrze z kapłanami 
związanymi z Odnową w Duchu Świętym. Podczas homilii arcybiskup wskazał, że: w dniu Pięćdziesiątnicy 
drzwi wieczernika otworzyły się i apostołowie wyruszyli do wiernych. Wraz z wylaniem Ducha Świętego 
rozpoczął się „czas Kościoła”. Do rozwoju ruchu charyzmatycznego w Kościele katolickim znacząco 
przyczynił się Sobór Watykański II. Od tego momentu wzrosła nasza świadomość, że Duch Święty 
mieszka w Kościele, ale także w sercach wiernych, które są Jego „świątynią”. Kościół we współpracy z 
Duchem Świętym kontynuuje swoją misję walki ducha z ciałem. Po uroczystej Mszy Świętej wszyscy 
udali się do auli Jana Pawła II na „agape” - ucztę miłości, by dzielić się radością życia z Bogiem i 
miłością z bliźnimi. 

Ludzie przychodzą, odchodzą, rodzą się i umierają, a Kościół trwa nieustannie, bo działa w nim 
Duch Święty.

Magdalena Orczyńska

fot. M.O.
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II Forum Ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej

(…) A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc 
rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności!» Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; 
wy dajcie im jeść!» Mt 14, 15-16.

7 listopada br. na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich, pod hasłem „Wy dajcie im 
jeść” (Mt 14, 16), odbyło się II Forum Ewange-
lizacyjne Archidiecezji Poznańskiej. Uczestni-
czyło w nim blisko 700 osób. Wydarzenie to miało 
pokazać, że każda parafia może być jednocześnie 
ewangelizowana i ewangelizująca. Z naszej parafii 
w spotkaniu tym uczestniczyło 7 osób. Zainaugu-
rowała je modlitwa uwielbienia Jezusa we wspól-
nocie tworzonej przez prowadzących i uczestni-
ków Forum. Słowa umieszczone na „bilboardach” 
i towarzyszące spotkaniu: KOCHAM CIĘ i nigdy 
nie przestanę… od pierwszych chwil niezwykle 
poruszały serca. Ta pewność Bożej miłości do każ-
dego z nas i osobista relacja z Jezusem pozwalają 
„góry przenosić”, pomimo wielkich niekiedy tru-
dów codziennego życia. Na Targach zorganizo-
wano również kaplicę, gdzie cały czas wystawiony 
był Najświętszy Sakrament i gdzie zawsze ktoś 
czuwał na modlitwie.

Całodzienne spotkanie podzielone zostało na 3 
bloki. Konferencje rozpoczynające Forum próbo-
wały odpowiedzieć na pytania: „Dlaczego Kościół 
potrzebuje ewangelizacji?” (bp Edward Dajczak), 
„Czym jest ewangelizacja?” (ks. Mirosław Tyk-
fer) oraz „Ewangelizacja i co dalej?” (bp Damian 
Bryl). 

Warto przybliżyć czytelnikom „Naszego 
Patrona” treść konferencji, gdyż bardzo porząd-
kują one podejście do ewangelizacji i ewangelizo-
wania. W konferencji „Dlaczego Kościół potrze-

buje ewangelizacji?” bp Edward Dajczak 
zwrócił uwagę na fakt, że Kościół ewange-
lizował zawsze, jednak dzisiaj Ewangelia do 
wielu nie dociera. Ludziom trudno zbudo-
wać osobistą relację z Bogiem. Tradycyjny 
sposób głoszenia Ewangelii, czyli katechi-
zowanie i zakładanie, że człowiek pojawia-
jący się „w przestrzeni Kościoła” ma wiarę, 
to błędne założenie - tłumaczył biskup. 
Mówił też, że człowiek może być religijny, 
ale często nie ma osobistego doświadczenia 
wiary, stąd w konfrontacji ze współczesnym 
światem nie jest w stanie wytrwać przy 

Chrystusie. Wielu ochrzczonych nie uczestniczy 
w niedzielnej Eucharystii. Zwłaszcza dotyczy to 
młodych. Badania ukazują przyczyny tej „zapa-
ści” - m.in. zerwanie z tradycją, niedobór głosi-
cieli Ewangelii, utratę dynamizmu ludu chrze-
ścijańskiego, rzadsze uczestnictwo w obrzędach 
chrześcijańskich. Człowiek ze swej natury szuka 
ideałów i celu życia. Szczególnie ludzie młodzi są 
tymi poszukującymi. Katechizowanie osób, które 
uprzednio nie doświadczyły ewangelizacji to jak 
sianie na ugorze. Najpierw potrzebne jest więc 
głoszenie kerygmatu (Dobrej Nowiny) i przekaza-
nie wiary opartej na Biblii czyli „podprowadzenie” 
do Jezusa. Jednak aby głosić Ewangelię, trzeba 
samemu dać się „ponieść” Duchowi Świętemu. 
Jeżeli nie zbudujemy relacji bliskości z Bogiem, to 
nie będziemy zdolni do ewangelizowania innych 
i do dawania świadectwa. Bóg nie może pozostać 
ideą! Ewangelizowanie to nie mówienie o Bogu, 
ale prowadzenie bliźnich do Boga. Młodzi muszą 
poczuć potrzebę spotkania z Bogiem i trzeba im 
w tym pomóc. Wierzę, bo ufam Jezusowi; ufam, 
bo posiadam wiedzę o Nim; spotkałem Jezusa, 
więc głoszę kerygmat. W życiu trzeba dokonać 
wyboru, nie można kochać „tylko trochę”, trzeba 
dać się porwać Bożej miłości.

W kolejnej konferencji „Czym jest ewan-
gelizacja?”, głoszonej przez ks. Mirosława Tyk-
fera, zostało przekazane nam przesłanie głoszenia 
Dobrej Nowiny: 
Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, 

znajdowali się wszyscy razem na tym samym miej-
scu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby ude-
rzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, 
w którym przebywali. Ukazały się im też jakby 
języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym 
z nich spoczął [jeden] i wszyscy zostali napełnieni 
Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi języ-
kami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz. 2, 1-4).

Duch Święty jest przewodnikiem ewangeli-
zacji. Aby skutecznie ewangelizować musimy być 
Nim napełnieni. Ojciec Święty Paweł VI powie-
dział, że niosąc innym Dobrą Nowinę, musimy 
czerpać ją z głębi własnego życia wewnętrznego. 
To, co się przekazuje bliźniemu powinno poru-
szyć też jego serce, aby zaistniała przemiana 
wewnętrzna. Kluczem ewangelizacji jest świadec-
two życia i słowa.

Bp Damian Bryl w konferencji „Ewangeliza-
cja i co dalej?” podkreślił, że wszyscy jesteśmy 
w drodze, przy czym bliźni nowo ewangelizowani, 
którzy przyjęli Dobrą Nowinę są na jej początku. 
Chrześcijaninem trzeba się stawać - to jest pro-
ces. Za wyznaniem wiary muszą iść nawrócenie 
i zmiana mentalności. Wyznacznikiem nawrócenia 
jest: miłość (która pragnie dawać, która staje się 
bezinteresowną służbą), zgoda na ofiarę (dźwi-
ganie codziennego krzyża), pokora i posłuszeń-
stwo Jezusowi. Wkroczenie na drogę wewnętrznej 
przemiany wyzwala w nas pragnienie, a zarazem 
konieczność, słuchania słowa Bożego oraz przy-
zwolenie, aby to słowo w nas działało. Przemiana 
wewnętrzna rodzi chęć prowadzenia ożywionego 
życia sakramentalnego, kochania i doświadczania 
bycia kochanym oraz doświadczenia przebacze-
nia. Oznacza także podjęcie odpowiedzialności za 

Kościół i aktywne życie we wspólnocie wierzą-
cych.

Wewnętrzna przemiana prowadzi do prze-
miany zewnętrznej - mobilizuje nas do zaanga-
żowania się w sprawy Kościoła. Człowiek „prze-
mieniony” chce się dzielić sobą z innymi - nastę-
puje „zapalenie wiary w Chrystusa”. W ten sposób 
w parafiach powstaje potrzeba tworzenia „wspólnot 
wzrostu” dla tych, którzy uwierzyli oraz „wspól-
not towarzyszenia” tym, którzy pragną uwierzyć. 
Ewangelizacja jest punktem wyjścia. Możemy 
towarzyszyć innym w rozwoju duchowym, jeżeli 
sami się rozwijamy. Pozwalajmy działać Duchowi 
Świętemu, stawajmy się dyspozycyjni w odpowie-
dzi na Jego działanie.

Kolejna część spotkania dotyczyła praktycz-
nej strony ewangelizowania w parafiach. Obejmo-
wała ona dzielenie się doświadczeniem 10 wspól-
not parafialnych, co pozwalało na dostrzeżenie, 
że nasza parafia w Kicinie prowadzi niezwykle 
ożywione życie wspólnotowe, na które składa się 
podejmowanie wielu akcji na chwałę Pana. Przed-
stawiciele różnych parafii opowiadali o tym, jak 
np. organizują parafialne kino, kawiarenkę czy 
koncerty, ale także jak wygląda współpraca mię-
dzy grupami duszpasterskimi oraz jakie są owoce 
Mszy św. połączonej z modlitwą o uzdrowienie.

O godzinie 14.00 w kościele pw. św. Michała 
Archanioła była sprawowana uroczysta Euchary-
stia pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądec-
kiego. Uczestniczył w niej również, w związku 
z obchodzonym 8 listopada Dniem Solidarności 
z Kościołem Prześladowanym, patriarcha Grze-
gorz III Laham z Syrii, zwierzchnik Greckiego 
Katolickiego Kościoła Melchickiego. Arcybi-

skup mówił: Sami kapłani nie 
są bowiem w stanie poprowa-
dzić dzieła ewangelizacji, które 
wy jako świeccy podejmujecie 
pośród swoich codziennych 
czynności, w środowiskach, 
w których żyjecie i pracuje-
cie. Wszyscy mają powołanie 
kapłaństwa powszechnego, a co 
za tym idzie - uświęcania świata 
i skierowania go ku większej 
chwale Bożej. 

Po części teoretycznej nie-
zwykle ważną część stanowił 
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blok warsztatowy, w którym każdy z nas uczest-
niczył w wybranych 3-4 zajęciach poświęconych 
różnym zagadnieniom. Zaprezentowano ponad 20 
„narzędzi” wykorzystywanych w ewangelizacji, 
jak również sprawdzone przez parafie rozwiąza-
nia, takie jak np. diakonijny model parafialnej rady 
duszpasterskiej, roczna szkoła animatora mło-
dzieży, ewangelizacja „bilboardowa”, tzw. kino 
z wartościami, czy niedziela ewangelizacyjna. 
Pragniemy tutaj wymienić wszystkie zagadnie-
nia, by zainteresować czytelników różnorodno-
ścią tematów i zachęcić każdego do uczestnictwa 
w przyszłorocznym spotkaniu: 
1. SNE (Szkoła Nowej Ewangelizacji) Poznań 

i SNE Leszno - propozycja formacyjna
2. Msza z modlitwą o uzdrowienie/modlitwa 

wstawiennicza

3. Pomoc najuboższym - Caritas i Przymierze 
Miłosierdzia

4. Rekolekcje kerygmatyczne w parafii

5. Przygotowanie do katechezy dorosłych - 
szkoła katechistów

6. Szkoła animatora młodzieży/Światowe Dni 
Młodzieży

7. Jubileusz 1050. rocznicy chrztu Polski, 
obchody w parafiach - propozycje celebracji

8. Od ewangelizacji przez formację do służby 
we wspólnocie parafialnej

9. Miejsca wzrostu duchowego - domy rekolek-
cyjne, propozycje rekolekcji

10.  Wielbienie we wspólnocie parafialnej

11. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijań-
skich

12. Seminarium Odnowy w Duchu Świętym 
i sesja wg. 5 kluczy Neala Lozano

13. Misje ewangelizacyjne - ewangelizacja wio-
skowa

14. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie

15. Mobilna parafia - komunikacja z pasją

16. Kino - parafia, rekolekcje, szkoła, apostol-
stwo filmem

17. Ewangelizacja „billboardowa”

18. Model diakonijny parafialnej rady duszpaster-
skiej

19. Niedziela ewangelizacyjna - świadectwo/pro-
jekcja filmu/adoracja

20. Spotkania w drodze - propozycja formacji 
poprzez rozważanie słowa Bożego w meto-
dzie BCJ

II Forum Ewangelizacyjne, zwieńczone 
wspólną modlitwą uwielbienia, podczas której pro-
szono także Boga m.in. o otwarcie się na działanie 
Ducha Świętego, o rozpalenie ducha i mądrości 
w ewangelizacji, zakończyło się uroczystym bło-
gosławieństwem „na rozesłanie”. Żywa obecność 
Ducha Świętego dotykała nasze serca. Trudno sło-
wami opisać Boże działanie i przeżycia duchowe, 

towarzyszące modlitwie wielbienia. Niech 
próbą przekazania tego będą nasze świadec-
twa zamieszczone poniżej. Czujemy ogromne 
pragnienie takiej modlitwy jako wyrazu naszej 
wdzięczności Bogu za dzieło stworzenia i Jego 
bezinteresowną miłość do każdego z nas. 

Pragniemy odpowiedzieć na wezwa-
nie Pana Jezusa: „Wy dajcie im jeść!” (Mt 
14.16). To On posyła nas i błogosławi nam 
w służbie głoszenia Dobrej Nowiny.

Maria Hanna Bobak
Magdalena Orczyńska

Dzień Wspólnoty w Kicinie – w mocy Ducha Świętego

24 października odbył się w naszej parafii porekolekcyjny 
Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła. Spotkanie obejmuje 
rodziny w kręgach z rejonu czerwonackiego, Poznań - Nowe 
Miasto, na które składają się: 3 kręgi w Koziegłowach i 1 
w Kicinie oraz 1 krąg pilotowany z Kicina i 3 kręgi pilotowane 
z Poznania.

Dzień Wspólnoty rozpoczęliśmy Namiotem Spotkania, 
czyli indywidualną modlitwą, rozmową z Bogiem w oparciu 
o fragment Pisma Świętego. Jest to jedno z zobowiązań człon-
ków Domowego Kościoła, dzięki któremu rodziny kształtują 
swoją relację z Bogiem w świetle Ewangelii, wprowadzając 
w życie wskazówki zaczerpnięte z codziennych spotkań ze 
słowem Bożym. Po wyciszeniu i skupieniu rozpoczęła się 
Eucharystia, którą celebrował nasz ksiądz proboszcz.

Po Mszy św. udaliśmy się do domu parafialnego, by kontynuować dalszą część spotkania. Rozpo-
częliśmy od świadectw rodzin, które uczestniczyły w wakacyjnych rekolekcjach, zarówno w oazach 
rodzin, jak i oazach rekolekcyjnych animatorów rodzin I, II i III stopnia. Usłyszeliśmy o wielkim dobro-

dziejstwie płynącym ze spędzenia wakacji/
urlopu właśnie w taki sposób. Możliwość 
wyciszenia, bliskiego obcowania z Bogiem, 
niekiedy realnie odczuwanego działa-
nia Boga, wielkie bogactwo doświadczeń 
pozwoliły zaczerpnąć sił duchowych na 
wiele miesięcy następujących po rekolek-
cjach.

Kolejnym punktem programu był czas 
pracy w grupach, której tematem przewod-
nim były „Charyzmaty Ducha Świętego”. 
Podzieleni na dwa zespoły, czytaliśmy 

fragmenty Pisma Świętego i rozważaliśmy je odpowiadając sobie na pytania: kim jest dla mnie Duch 
Święty, czy uświadamiam sobie Jego obecność w moim życiu i czy czuję, że umacnia mnie swoimi 
darami? Dary Ducha Świętego, które zostały nam dane w sakramencie bierzmowania (dar mądrości, 
rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności 
i dar bojaźni Bożej) umacniają nas w trudnych sytu-
acjach, oświecają rozum, otwierają serce. Własną 
mocą nie jesteśmy w stanie nic zdziałać w głoszeniu 
Chrystusa, to Bóg obdarowując nas Duchem Świę-
tym umacnia nas. Wszystkie charyzmaty są „mani-
festacją Ducha”, ich sprawcą jest Bóg i dane zostały 
dla wspólnego dobra (1 Kor 12,7), to znaczy w celu 
budowania wspólnoty. Nie można więc skrywać 
tego daru dla siebie, należy go rozwijać i odkrywać 
przed wspólnotą. Trzeba jednak uważać, by dar nie 
stał się powodem pychy i dumy.
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Październik miesiącem różańca

W październiku, jak co roku, Kościół bardziej przybliża się do Maryi, a przez Nią do Jezusa,  
poprzez modlitwę różańcową. Także dzieci przyłączyły się do tej pięknej modlitwy i przez cały miesiąc 
- codziennie, od poniedziałku do piątku o godzinie 17 - zbierały się w kościele. 

Każdą „dziesiątkę” poprzedzała krótka katecheza lub inscenizacja rozważanej tajemnicy, 
pozwalająca lepiej zrozumieć sens różańca. Towarzyszył nam także wspólny śpiew. To wszystko - wraz 
z dziećmi, które chętnie dzieliły między siebie odmawianie poszczególnych modlitw: Ojcze Nasz…, 
Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu…, Pod Twoją Obronę… - tworzyło małą wspólnotę. 

W tym roku główną intencją modlitw różańcowych byli prześladowani chrześcijanie. Każdego 
dnia dzieci otrzymywały zdjęcie wraz z krótką historią prześladowanych braci i sióstr. Końcowe efekty 
uzbieranych „karteczek” można obejrzeć na fotografii.

Mateusz Szyperski

Warto przeczytać
Czy obrona liberalizmu, obwinianego dziś za całe zło tego 

świata jest w ogóle możliwa? Odpowiedzią na to pytanie jest zbiór 
esejów Stanisława Michalkiewicza pt. „Dobry <zły> liberalizm”, 
w którym autor kierując się logiką, zdrowym rozsądkiem i wiarą 
chrześcijańską, w udany sposób podejmuje się tego zadania.

Książka ta może zmienić nasze postrzeganie świata, a warun-
kiem tego jest pójście za radą Konfucjusza, którą możemy prze-
czytać w przedmowie: Naprawę państwa należy rozpocząć od 
naprawy pojęć. Autor uzmysławia nam gigantyczny chaos poję-
ciowy w dziedzinie polityki, prawa czy gospodarki, jaki serwują 
nam współczesna oświata i media. Rozpowszechniony dzisiaj libe-
ralizm demokratyczny jest w istocie kolejnym totalitaryzmem, pod-
szywającym się pod ideologię wolnościową.

Liberalizm jest zbiorem politycznych, gospodarczych i spo-
łecznych rozwiązań mających doprowadzić do osiągnięcia spo-
łecznego dobrobytu, stawiającym w centralnym punkcie wolność 
człowieka - ale wolność rozumianą jako zdolność do dokonywania 
świadomego wyboru, a nie jako swawolę (przypomnijmy słynne 
Owsiakowe róbta co chceta). Takie klasyczne rozumienie wolności 
trwale łączy ją z odpowiedzialnością. Skoro świadomie wybieramy, to znaczy, że ponosimy odpowiedzial-
ność za swoje wybory.

Autor wyjaśnia, że liberalizm jest ideologią polityczną, której treścią jest próba odpowiedzi na pytanie, 
w jaki sposób ułożyć stosunki między człowiekiem i państwem, żeby z jednej strony państwo nie pożarło ludz-
kiej wolności, a z drugiej - żeby ludzka swawola nie rozsadziła państwa.

Gwarancje dla poszanowania wolności daje konserwatywny liberalizm, budowany na trwałym gruncie 
praw naturalnych: szacunku dla życia, wolności i własności. W książce czytamy: Konserwatyzm nie tyle 
oznacza niechęć do zmian, co przekonanie, że istnieją wartości nie zmieniające się w czasie. W postawie 
konserwatywnej wyraża się zatem troska o przetrwanie cywilizacji, której kręgosłupem jest tradycja. 

W naszej cywilizacji łacińskiej autor wyróżnia trzy konstytutywne dla niej elementy, o które należy 
szczególnie dbać:

- grecki stosunek do prawdy - rozumianej jako zgodność naszych przedstawień z rzeczywistością. Taka 
prawda nie tylko istnieje, ale i jest osiągalna. Z przeświadczenia o obiektywnym istnieniu prawdy i możli-
wości jej poznania powstała nauka;

- prawo rzymskie - rozróżniające prawa publiczne i prywatne. Dzięki temu możliwe jest pojmowanie 
własności jako sprawowanie pełnego władztwa nad rzeczą z wyłączeniem praw innych osób, w tym również 
państwa;

- etyka chrześcijańska - każdemu człowiekowi niezależnie od jego położenia społecznego przysługuje 
godność i pewne minimum praw jako dziecku Boga.

„Dobry <zły> liberalizm” to pozycja, która pozwala uporządkować i wzbogacić wiedzę na temat tego, 
czym są liberalizm i idee wolnościowe. Autor ma niezwykłą zdolność pisania o rzeczach ważnych i trudnych 
w sposób przystępny i logiczny, a zarazem dowcipny. Książkę tę powinni przeczytać nie tylko zwolennicy 
takiego myślenia, ale także ludzie wątpiący lub nie znający tej problematyki. Gorąco polecam ją każdemu, 
kto nie boi się myśleć, kto poszukuje prawdy i stara się zrozumieć świat.

Na zakończenie przytaczam opinię jednego z czytelników: Stanisław Michalkiewicz pisze o rzeczach 
ważnych, wręcz fundamentalnych, w sposób tak klarowny i logiczny, że każdy, kto przeczyta te książkę, nie 
może nie zostać konserwatywnym liberałem. Jest to pozycja do ustawicznego czytania i powracania do jej 
fragmentów. Napisana piękną polszczyzną, tak charakterystyczną dla autora.

Książkę „Dobry <zły> liberalizm” można wypożyczyć w bibliotece parafialnej.

Marcin Wnęk
Źródła: 
http:// tolle.plfot. M.S.

Po rozważaniach w grupach i wspólnym podsumowaniu, obejrzeliśmy prezentację multimedialną 
„Święty Jan Paweł II - patron rodziny”. Dzień zakończyliśmy posiłkiem i dzieleniem się wydarzeniami, 
troskami i radościami z życia rodzin.

Był to pierwszy z trzech rejonowych Dni Wspólnoty przewidziany w rocznym planie pracy 
2015/2016. Wielkim dobrodziejstwem płynącym z takich spotkań jest lepsze wzajemne poznanie się, 
ubogacanie się jako wspólnoty chrześcijańskiej, głębsze zakorzenienie się Ewangelii w naszym życiu, 
a przede wszystkim jest to kolejny krok we wzrastaniu w wierze i modlitwie.

Para prowadząca krąg w Kicinie
Barbara i Marcin Zacharzewscy
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Intencje mszalne – grudzień 2015/styczeń 2016
01.12. 
18.00 † Stanisław Szymański

02.12. 
  6.00
18.00 † Helena i Józef Wawrzynkiewicz, zmarli 

   z rodziny

03.12.  pierwszy czwartek miesiąca
18.00  Msza św. zbiorowa

1) † Zygmunt Czubaj – od mieszkańców    
       Janikowa

 2) † Mirosława Sobańska
 3) † Adam Sobański

04.12. pierwszy piątek miesiąca
  6.00 
17.00 † Zygmunt Czubaj
18.00 † Janina Nowak
20.00 † Mirosława Sobańska – od Kręgu Biblijnego

05.12.  pierwsza sobota miesiąca
  8.30 wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi
16.30 dziękczynna – w 18 r. urodzin Korneliusza
18.00 1) † Edward Wawrzyniak
 2) dziękczynna – w 18. r. urodzin Mikołaja 

06.12.  
8.00  † Ludwik, Henryka Lewandowscy, Krystyna      

   Barszcz
10.00 1) † Wiesława i Marian Wawrzyniak
 2) † Zofia Czeczotko
12.00  1) † Joanna Szubra-Słaba – w 3 r. śmierci
 2) † Jan Pospieszny i zmarli z rodziny
18.00 † Weronika Krugiołka

07.12. 
  6.00 
18.00 † Zygmunt Czubaj

08.12.  uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
18.00 † Wanda Rutkowska

09.12.
  6.00 
18.00 † Ewa Majcher

10.12.
18.00  † Tomasz

11.12.
  6.00 
18.00 † Ewa Majcher

12.12.
18.00  † Weronika Krugiołka

13.12.
8.00  † Weronika Krugiołka – od mieszkańców    
 Janikowa
10.00 † Władysław Żurek i zmarli z rodziny
12.00  1) w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i   
 naszej parafii 

2) † Mirosława Sobańska, Adam Sobański
3) dziękczynna za łaskę życia i dar wiary – 

w 21 r. urodzin Pauliny i z prośbą o 
nieustanny wzrost w wierze

18.00 † Jan Kosmowski

14.12.
  6.00 
18.00 † Wanda Rutkowska

15.12.
18.00 † Maria Bajer, Stanisław Bajer

16.12.
  6.00
18.00  † Wanda Rutkowska

17.12.
18.00   Msza św. zbiorowa
 1) † Mirosława Sobańska
 2) † Adam Sobański

18.12.
  6.00
18.00 † Zbigniew Nowakowski

19.12.
18.00  1) dziękczynna – w 6 r. ślubu Barbary i Tomasza    
       Wojciechowskich
 2) † Andrzej, Ryszard, zmarli z rodzin  

       Zwierników, Banachów, Biednych 
       i Krzyżańskich

20.12.
  8.00  † Weronika Krugiołka
10.00 † Władysława, Józef, zmarli z rodziny
12.00  † Ryszard Pawlak – w 16 r. śmierci
18.00 † Teodora Smurawa

21.12.
  6.00
18.00 † Jacek Ryży – w 5 r. śmierci

22.12.
  8.00  1) † Janina Nowak – od Stowarzyszenie Len
 2) † Salomea i Zdzisław Wieczorek

23.12.
18.00 † Danuta Mocny

24-25.12. uroczystość Narodzenia Pańskiego
  8.00 † Adam Sobański – z okazji imienin
22.00  † Wiktor Rumiński, zmarli z rodzin Rumińskich     

   i Nowaków
24.00  za parafian
10.00  z podziękowaniem za łaski – z okazji 40 r. ślubu
12.00  † Krzysztof Nosal
18.00 † Paweł Zielewicz

26.12.
  8.00  † Maria Błażejewska
10.00  † Stanisław, Cecylia, Maria, Tomasz, Klara, Jan,  
    Przemysław, Jan, Franciszka
12.00  w intencji osób podejmujących duchową adopcję 
18.00  † Zofia Durczak

 27.12.
  8.00 † Stanisława, Józef, Agnieszka, Marek, Józef, 
 Czesław, Łucja, Mieczysław, zmarli z rodziny

Stefańskich i Błażejewskich
10.00  za parafian
12.00  w intencji rodzin naszej parafii
18.00  1) zmarli z rodziny Sołtysiaków
 2) † Stanisław – w r. śmierci i zmarli z rodzin

28.12.
  8.00 w intencji rodziny

29.12.
  8.00  † Wiktor Rumiński

30.12.
  8.00 † Mirosława Sobańska

31.12.
16.00  dziękczynna za Boże błogosławieństwo
 w roku 2015

01.01.  uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
10.00  za parafian
12.00  
18.00  dziękczynna za powrót do zdrowia Wiktorii

02.01.  
18.00  

03.01. 
  8.00  † Piotr Paluszkiewicz
10.00 w intencji rodziny oraz o uwolnienie z nałogu 

alkoholizmu
12.00  za parafian
18.00 † Teresa Holc

04.01. 
18.00  

05.01.
  8.00 
18.00 w 18 r. urodzin Alberta

06.01.  uroczystość Objawienia Pańskiego
  8.00  
10.00 w intencji misji
12.00  za parafian
18.00 † Helena Woroch

07.01.
  8.00 

08.01. 
  8.00 

09.01.
18.00 † Helena Wietrzyńska

10.01.
  8.00  † Sylwester Frankiewicz – w 20 r. śmierci
10.00 za parafian
12.00  † Ewa Majcher
18.00 † Kazimiera Andrzejewska

11.01.
  8.00  

12.01.
  8.00 w intencji wiadomej Panu Bogu 

13.01.
  8.00  

14.01.
  8.00 

15.01.
  8.00 

16.01.
18.00  † Wanda Rutkowska

17.01.
  8.00  † Teresa Holc
10.00 † Adam Sobański
12.00  za parafian
18.00 † Wanda Rutkowska

18.01. 
  8.00  

19.01.
  8.00 

20.01.
  8.00  † Sebastian Wawrzyniak

21.01.
  8.00  † Agnieszka Malinger – z okazji imienin

22.01.
  8.00  

23.01.
18.00 † Adam Sobański

24.01. 
  8.00  † Stanisława Widerska – w 2 r. śmierci
10.00 za parafian 
12.00  † Paweł Zielewicz
18.00 † Wanda Rutkowska

25.01.
  8.00  

26.01.
  8.00

27.01.
  8.00 

28.01.
  8.00 

29.01.
8.00 dziękczynna – w rocznicę chrztu św. i rocznicę 

urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo  
dla Marii

30.01.
18.00  dziękczynna za łaskę chrztu św.

31.01.
  8.00  † Wiktor Rumiński
10.00 † Stanisław – w 5 r. śmierci i Irena Kozar
12.00  dziękczynna z okazji urodzin
18.00 za parafian
     

oprac. RS
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ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – GRUDZIEŃ 2015/STYCZEŃ 2016
01-21.12. Roraty:
 - z udziałem dzieci - od poniedziałku do  
 piątku o 18.00
 - z udziałem młodzieży i dorosłych – 

w poniedziałki, środy i w piątki o 6.00 
01.12. (wtorek) 19.00 – zebranie Parafialnej 

Rady Duszpasterskiej
03.12. pierwszy czwartek miesiąca 
04.12. pierwszy piątek miesiąca
 od 8.30 – odwiedziny chorych z posługą  
 sakramentalną
 15.30-17.00 – spowiedź ze szczególnym  
 udziałem dzieci
 17.00 – Eucharystia roratnia
 ze szczególnym udziałem dzieci
 18.00 – Eucharystia 
 19.30 – spowiedź ze szczególnym   
 udziałem młodzieży
 20.00 – Eucharystia ze szczególnym   
 udziałem młodzieży
05.12. pierwsza sobota miesiąca
 nabożeństwo wynagradzające   
 Niepokalanemu Sercu NMP:
 7.45 – spowiedź
 8.00 – różaniec
 8.30 – Eucharystia 
 15.00 – spotkanie ze św. Mikołajem
06.12. II niedziela Adwentu
 zebranie członków Wspólnoty Żywego  
 Różańca po Mszy św. o godz. 8.00 
 18.00 – Eucharystia ze szczególnym   
 udziałem rodziców dzieci z klas III
 szkoły  podstawowej. Po Mszy św.   
 katecheza dla rodziców.
07.12. (poniedziałek) 19.00 – zebranie 

Parafialnej Rady Ekonomicznej
08.12. (wtorek) uroczystość  Niepokalanego  
 Poczęcia NMP

po Mszy św. o 18.00 procesja ze   
 świecami do figury Matki Bożej 
 przy skrzyżowaniu ulic Swarzędzkiej 
 i Fabrycznej
09.12. (środa) 20.00 – katecheza biblijna dla  
 rodziców i kandydatów na chrzestnych
10.12. (czwartek) adoracja Najśw. Sakramentu 
 w godz. 17.00-18.00 i po Mszy św. – 
 do 20.00

13.12. III niedziela Adwentu
 po Mszach św. czynna biblioteka   
 parafialna
 18.00 – Eucharystia ze szczególnym   
 udziałem rodziców dzieci z klas I szkoły  
 podstawowej. Po Mszy św. katecheza 
 dla rodziców.

20.00 – katecheza dla rodziców dzieci  
 przygotowujących się do Wczesnej   
 Komunii św.
16.12. (środa) 19.00 – spotkanie Kręgu   
 Biblijnego 
 20.00 – katecheza liturgiczna dla   
 rodziców i kandydatów na chrzestnych
20.12. IV niedziela Adwentu 
22.12. (wtorek) spowiedź adwentowa 

od 9.00 do 10.00 oraz od 19.00 do 20.00
24.12. (czwartek) Wigilia Narodzenia Pańskiego  
 uroczystość Narodzenia Pańskiego
 Msze św. pasterskie – w Wigilię 

o 22.00 i o północy
25.12   (piątek) w ciągu dnia Eucharystie 
 o 10.00, 12.00 i o 18.00
26.12. (sobota) święto św. Szczepana, 

pierwszego męczennika
Msze św. według porządku niedzielnego 
podczas Mszy św. o 12.00 zakończenie 
duchowej adopcji dziecka poczętego 
zagrożonego zagładą

27.12. (niedziela) święto Świętej Rodziny: 
Jezusa, Maryi, Józefa

 12.00 – Msza św. w intencji rodzin 
 z naszej parafii
 16.00 – rodzinne kolędowanie
28.12. (poniedziałek) początek odwiedzin 

duszpasterskich
31.12. (czwartek) 15.00 – adoracja Najśw. 

Sakramentu połączona z nieszporami
 16.00 – Msza św. dziękczynna za Boże 

błogosławieństwo w roku 2015

 

W styczniu Msze św. od poniedziałku do 
piątku o 8.00
01.01. (piątek) uroczystość Świętej Bożej
 Rodzicielki Maryi
 Światowy Dzień Modlitw o Pokój
 Msze św. o 10.00, 12.00 i 18.00
03.01. (niedziela) zebranie członków   
 Wspólnoty Żywego Różańca po Mszy  
 św. o 8.00
 15.00 – Misterium Wcielenia 
04.01. (poniedziałek) 19.00 – zebranie 

Parafialnego Zespołu Liturgicznego
06.01. (środa) uroczystość Objawienia 
 Pańskiego 
 Światowy Misyjny Dzień Dzieci
 Msze św. połączone z poświęceniem 
 kredy i kadzidła
 15.00 – kolędowanie w domach przez  
 kolędników misyjnych w Klinach
 (ul. Poznańska)
 19.00 – spotkanie opłatkowe dla grup
  duszpasterskich (dom parafialny)
08.01. (piątek) od 8.30 – odwiedziny chorych 

z posługą sakramentalną

10.01. (niedziela) święto Chrztu Pańskiego
 dzień dziękczynienia za sakrament 
 chrztu św.

po Mszach św. czynna biblioteka parafialna 
po Eucharystii o 12.00 wystawienie w 
kościele wody chrzcielnej 
zakończenie okresu Narodzenia  
Pańskiego
w domach – rodzinna katecheza 
chrzcielna  

11.01. (poniedziałek) rozpoczyna się liturgiczny  
 okres zwykły
15.01. (piątek) 20.00 – katecheza biblijna dla  
 rodziców i kandydatów na chrzestnych
17.01. (niedziela) 16.00 – celebracja o imieniu        

otrzymanym na chrzcie świętym 
18-25.01. Tydzień Powszechnej Modlitwy
 o Jedność Chrześcijan
20.01. (piątek) 20.00 – katecheza liturgiczna dla  
 rodziców i kandydatów na chrzestnych
25.01. (poniedziałek) święto Nawrócenia 

św. Pawła Apostoła

ks. Andrzej Magdziarz

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU CHRZTU – 2016 r.
TERMINARZ

Data katechezy biblijnej Data katechezy liturgicznej Data Mszy św. chrzcielnej

15.01.2016, godz. 20:00
(piątek)

20.01.2016, godz. 20:00
(środa)

24.01.2016, godz. 14:00
(niedziela)

19.02.2016, godz. 20:00
(piątek)

25.02.2016, godz. 20:00
(czwartek)

27.02.2016, godz. 16:00 
(sobota)

14.03.2016, godz. 20:00
(poniedziałek)

16.03.2016, godz. 20:00 
(środa)

28.03.2016, godz. 14:00
(Poniedziałek Wielkanocny)

18.04.2016, godz. 20:00
(poniedziałek)

21.04.2016, godz. 20:00 
(czwartek)

24.04.2016, godz. 14:00 
(niedziela)

17.05.2016, godz. 20:00
(wtorek)

19.05.2016, godz. 20:00
(czwartek)

22.05.2016, godz. 14:00  
(niedziela)

20.06.2016, godz. 20:00 
(poniedziałek)

23.06.2016, godz. 20:00
(czwartek)

26.06.2016, godz. 14:00 
(niedziela)
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1-2. Cmentarz w Kicinie - 
Uroczystość Wszystkich Świętych,
3. 11 listopada,
4-7. Korowód Świętych w Kicinie,
8. Bal Wszystkich Świętych,
9-11. Urodziny ks. Andrzeja,

1 2

9

10

8

3

7

11

12

13

12. Młodzież na spotkaniu w domu parafialnym w 
dniu wspomnienia bł. Karoliny Kózkówny
13. Kapliczki tajemnic różańcowych na trasę Kicin-
Wierzenica.


