
Ecce homo 
(łac. oto Człowiek, Jan 19,5) — 

motyw w sztuce chrześcijańskiej 
przedstawiający ubiczowanego 

Chrystusa w koronie cierniowej. 
Słowa oto Człowiek miał wypowiedzieć 

Piłat ukazujący Chrystusa ludowi 
żydowskiemu.

Adam Chmielowski, Ecce homo, 1881,
 (obraz w kaplicy sióstr albertynek w Krakowie)
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Trwamy w obchodach Roku Jubileuszu Chrztu Polski oraz w Jubileuszo-
wym Roku Miłosierdzia. Temat tych dwóch jubileuszów jest mocno obecny 
w homiliach, modlitwach, publikacjach, nabożeństwach oraz w tak wielu innych 
wydarzeniach kościelnych. Po 50 latach od Millenium możemy w warunkach 
wolności obchodzić kolejną znaczącą rocznicę chrztu Mieszka, a tym samym początku chrystiani-
zacji Polan i innych ludów zamieszkujących ziemie dzisiejszej Polski. Podejmujemy w tym nume-
rze „Naszego Patrona” to zagadnienie od rożnych stron. Najpierw i przede wszystkim podkreślamy 
wymiar duchowy i zbawczy. Ale staramy się także ukazać tło historyczne chrztu Polski. Zapoznanie 
się z tym tłem pozwoli nam zobaczyć kontekst, w którym Mieszko przyjmował chrzest. W bieżącym 
wydaniu czasopisma znajdujemy informacje o planowanym upamiętnieniu obchodów tej rocznicy 
w naszej parafii w postaci kapliczek różańcowych, które w liczbie 20 zostaną postawione przy drodze 
prowadzącej łączącej kościół w Kicinie ze świątynią w Wierzenicy. Szlak Jakubowy na tym odcinku 
pokrywa się ze Szlakiem Kościołów Drewnianych. Od momentu poświęcenia tych kapliczek wspo-
mnianym „Szlakom” dojdzie jeszcze jeden zaszczytny tytuł „Szlak Różańcowy”. Cieszymy się z tego 
planowanego wydarzenia, które ma nastąpić w niedzielę 2 października br. W miarę zbliżania się tej 
daty będziemy zamieszczać więcej informacji na ten temat. Zdajemy sobie jednak sprawę z faktu, iż 
najistotniejszy wymiar obchodów wszelkich jubileuszy polega na dotknięciu „istoty”, czyli prawdy 
wiary, której określony wymiar jest świętowany. Pomocą służą homilie chrzcielne głoszone w pierw-
sze niedziele miesiąca – począwszy od grudnia ubiegłego roku po listopad roku bieżącego. Nadto 
katecheza rodzinna na temat chrztu, nabożeństwa o imieniu czy studnia słowa Bożego. 

Oprócz tych nazwijmy „kościelnych” jubileuszów mamy także i nasz kiciński jubileusz, jakim są 
obchody 700-lecia Kicina. Obszerne informacje i wiadomości znajdują się na stronach 7-9. W numerze 
75 „Naszego Patrona” nawiązujemy również do przeżywanego Roku Miłosierdzia. O tej kwestii mówi 
artykuł „Miłosierdzie a sprawiedliwość”. 

Stałą częścią każdego numeru „Naszego Patrona” są tzw. artykuły wspomnieniowe, a więc doty-
czące tego co miało miejsce w ostatnich tygodniach w naszej parafii, na jej terenie albo w jakimś 
powiązaniu z nią. Bowiem życie wiary nie może ograniczać się tylko do niedzielnej Eucharystii, która 
choć stanowi szczyt to jednak nie wyczerpuje całej działalności parafii. Na  łamach „Naszego Patrona” 
ilustrujemy i dokumentujemy życie kicińskiej wspólnoty parafialnej w możliwie szerokim zakre-
sie. Czytelnik może nie tylko zapoznać się z tymi wydarzeniami, ale także podjąć refleksję nad tym 
w czym uczestniczy poza udziałem w niedzielnej Mszy św. Czytamy w Liście apostolskim Jana Pawła 
II „Dies Dominica”: Kościół daje świadectwo swojej wiary w moc Zmartwychwstałego i potęgę Ducha 
Świętego, ukazując – szczególnie dzisiaj – że nie zadowala się minimalistycznymi ani połowicznymi 
formami przeżywania wiary, ale pomaga chrześcijanom czynić to, co najdoskonalsze i najbardziej miłe 
Bogu (52). Stąd każdy z nas może, a nawet powinien troszczyć się o jeszcze gorliwszy i aktywniejszy 
odział w życiu wspólnoty Kościoła, by jego wiara miała możliwość jeszcze intensywniejszego rozwoju 
i wzrostu. Ufam, że uważna lektura trzymanego w ręku kolejnego, w jakimś wymiarze jubileuszowego 
numeru „Naszego Patrona” (75), pozwoli nam spojrzeć na naszą wiarę w kontekście przeżywania wraz 
z Kościołem Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz Roku Miłosierdzia.
        ks. Andrzej Magdziarz

W związku z ogólnopolskimi przygotowaniami do obchodów Jubileuszu 1050-
lecia Chrztu Polski w naszej wspólnocie parafialnej rozpoczęliśmy działania pogłę-
biające rozumienie znaczenia sakramentu chrztu świętego. Powstały grupy parafian 
podejmujące się przygotowania konkretnych dzieł, nabożeństw i form katechizacji. Na 
łamach „Naszego Patrona” rozpoczynamy tym samym cykl artykułów przybliżających 
tematykę chrzcielną i liczne działania duszpasterskie, podejmowane  jako odpowiedź 
na potrzeby parafii ewangelizowanej i ewangelizującej po II Forum Ewangelizacyj-
nym. 

redakcja 

Tło historyczne chrztu Polski

Chrzest Polski jest uznawany za jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń w dziejach państwa 
i narodu polskiego, a niektórzy powątpiewają 
nawet, czy bez tego aktu doszłoby w ogóle do 
powstania trwałego państwa. Patrząc na los nie-
licznych państw pogańskich w Europie można 
powiedzieć, że przyjęcie chrztu - prędzej czy póź-
niej - stawało się dziejową koniecznością, bo bez 
tego kraje te po prostu czekała zagłada, jak to stało 
się z plemionami Słowian Połabskich oraz Pru-
sami. 

Słuszne więc staje się stwierdzenie, że przyję-
cie chrztu przez Mieszka i zaprowadzenie chrze-
ścijaństwa w państwie było wyrazem jego wiel-
kiej przenikliwości, a sam ten akt nadawał Polsce 
status ważnego państwa w Europie i zabezpieczał 
jego byt. 

Szerzenie chrześcijaństwa na naszym kon-
tynencie najczęściej było powiązane z wydarze-
niami politycznymi. Kiedy po upadku Imperium 
Rzymskiego pierwsze państwa barbarzyńskie 
przyjęły chrześcijaństwo, uczyniły one misję sze-
rzenia tej religii jednym z najważniejszych swoich 
celów. Sam Kościół nigdy nie popierał nawracania 
pogan siłą, lecz liczni monarchowie średniowiecz-
nej Europy sami siebie uważali za krzewicieli 
wiary chrześcijańskiej. W efekcie tego wiele naro-
dów przyjęło chrześcijaństwo pod przymusem, co 
nie zmieniało faktu, że na ich terenie zaczynała 
się rozwijać autentyczna wiara, która prowadziła 
wyznawców do pięknych świadectw życia chrze-
ścijańskiego oraz licznych przykładów święto-
ści. Narodem, który z konieczności przyjął wiarę 
w Chrystusa byli między innymi Niemcy, którzy 
następnie sami próbowali krzewić ją wśród naro-

dów słowiańskich. Inni monarchowie pogańscy 
Europy, a była ich większość, przyjmując chrzest 
również kierowali się motywami politycznymi. 

Fakt ten dostrzegał Mieszko, który w połowie 
X wieku stanął na czele państwa Polan, obejmują-
cego Wielkopolskę i Kujawy. Od początku swoich 
rządów młody władca przystąpił do integrowania 
kolejnych ziem zamieszkanych przez plemiona 
mówiące dialektami słowiańskimi bardzo zbli-
żonymi do tego, jakim posługiwali się Polanie. 
W procesie tym Mieszko kierował się też zmysłem 
praktycznym, gdyż chciał opanować środkowy 
i dolny bieg oraz dorzecze Wisły i Odry, dwóch 
największych rzek Polski, których posiadanie 
gwarantowało państwu dobre perspektywy roz-
woju. Niestety, w tym dziele, zwłaszcza nad Odrą, 
Mieszko natknął się na konkurencję ze strony Nie-
miec, których wschodni włodarze (margrabiowie) 
rościli sobie prawo do panowania nad Słowia-
nami połabskimi zamieszkującymi zachodni brzeg 
Odry. Co więcej, niektórzy z nich wyraźnie prze-
jawiali zamiar narzucenia swojej zwierzchności 
także Mieszkowi i jego państwu. 

W takiej sytuacji, perspektywicznie myślący 
władca musiał pomyśleć o tym, jak wzmocnić 
swoją monarchię, aby mogła ona nie tylko pod 
względem militarnym stawić czoła zagrożeniu ze 
strony chrześcijańskiej Rzeszy. Mieszko z pewno-
ścią wiedział, że jako władca pogański nie może 
liczyć na równe traktowanie w ówczesnym pra-
wie międzynarodowym, które pozwalało chrze-
ścijańskiemu monarsze bez wyraźnego powodu 
atakować pogańskich sąsiadów, łamać porozumie-
nia i zmuszać ich do poddaństwa. Z tego punktu 
widzenia przyjęcie chrztu dawało Mieszkowi 

Chrzcielnica 
z kicińskiego 
kościoła, fot. M.O.
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możliwość występowania na równej stopie wobec 
państw chrześcijańskich, co było bardzo ważne 
wobec rywalizacji o wspólne pogranicze. 

Jednak, obok takich doraźnych korzyści, 
przyjęcie chrześcijaństwa jako religii państwo-
wej dawało kolejne atuty dla władzy państwowej. 
Wspólna religia dla wszystkich plemion tworzą-
cych monarchię stawała się czynnikiem jednoczą-
cym, bo zastępowała liczne kulty plemienne, które 
rozbijały jedność państwa. Dalej należy wyliczyć 
względy często podnoszone w opracowaniach, 
że Kościół wprowadzał kulturę słowa pisanego 
w państwie, zapewniał edukację jego elitom, lepsze 
zarządzanie i wprowadzał podstawy prawa wywo-
dzącego się z tradycji rzymskiej. W efekcie chrze-
ścijaństwo przeobrażało państwo Mieszka, czego 
z pewnością miał pewną świadomość, ponieważ 
władca ten znał kraje chrześcijańskie, z którymi 
sąsiadowała Polska. 

Wszystko wskazuje też na to, że Mieszko 
potraktował poważnie swoje przedsięwzięcie. 
Chrzest Mieszka odbył się przy okazji jego mał-
żeństwa z księżniczką czeską Dobrawą. Akt 
chrztu miał charakter uroczysty i najprawdopo-
dobniej dokonał się w Poznaniu lub na Lednicy, 
gdzie odkryto ślady dużych basenów chrzcielnych 
z tego okresu. Po ślubie Mieszka z Dobrawą na 
dwór książęcy przybył liczny orszak księżniczki, 
w skład którego wchodziła grupa dostojników 
świeckich i duchownych, a wśród nich Jordan, 
pierwszy biskup Polski. Fakt ustanowienia biskup-

stwa już w dwa lata po chrzcie Polski bardzo wiele 
mówi o planach Mieszka, ponieważ oznaczało to, 
że myślał on poważnie o statusie swego państwa, 
które nie mogło utrzymać samodzielności bez wła-
snej hierarchii kościelnej. Warto zaznaczyć, że 
Czechy, które przyjęły chrześcijaństwo prawie 50 
lat wcześniej, nadal nie posiadały wówczas wła-
snego biskupstwa. 

Takie poważne traktowanie sprawy przyjęcia 
chrześcijaństwa przez władcę Polski przyniosło 
jemu i jego państwu korzyści zarówno doraźne (bo 
został on uznany za przyjaciela cesarza i zyskał 
sojuszników wśród państw chrześcijańskich), jak 
i długofalowe. Polska stała się ważną monarchią 
w chrześcijańskiej Europie, a naród polski zaczął 
się rozwijać w nowym duchu, wydając wielkich 
myślicieli chrześcijańskich, takich jak: Paweł 
Włodkowic, Klemens Janicki, Jan Kochanowski 
i wielu, wielu innych. Prawdziwa wielkość 
Polski przyszła jednak w momencie, gdy stała 
się ona pomostem w szerzeniu chrześcijaństwa, 
przekazując je Litwie pod koniec XIV wieku. 
W ten sposób wiara przyjęta przez Mieszka I stała 
się dla Polski powodem jeszcze większej chluby 
i chwały. Bez chrześcijaństwa historia i kultura 
Polski wyglądałyby zupełnie inaczej i wszyscy 
winniśmy żywić wdzięczność i podziw dla decyzji 
pójścia za Chrystusem. 

Witold Tyborowski
Źródło:
„Mieszko I” - Jerzy Strzelczyk, Poznań 1992 r.

Pan wezwał cię po imieniu…

Nadanie imienia jest początkiem budowania 
tożsamości człowieka. Ona pozwala człowiekowi 
określić samego siebie i tworzyć relacje z bliź-
nimi. Jesteśmy również powołani do relacji osobo-
wych z Panem Bogiem. W „Katechizmie Kościoła 
Katolickiego” (2156) o imieniu chrześcijańskim 
czytamy: Sakrament chrztu udzielany jest „w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19). Pod-
czas chrztu imię Pańskie uświęca człowieka i chrze-
ścijanin otrzymuje swoje imię w Kościele. Może 
to być imię świętego, to znaczy ucznia Chrystusa, 
którego życie było przykładną wiernością swemu 
Panu. Święty patron jest wzorem miłości i zapew-
nia wstawiennictwo u Boga. „Imię chrzcielne” 
może także wyrażać tajemnicę lub cnotę chrześci-
jańską. „Rodzice, chrzestni i proboszcz powinni 

troszczyć się, by nie nadawać imienia obcego 
duchowi chrześcijańskiemu". (KPK, kan. 855) 
Ważne jest zatem, aby rodzice wybierali dla swo-
ich dzieci imiona świętych lub błogosławionych. 
Poprzez imię otrzymane na chrzcie św. Chrystus 
zleca nowo ochrzczonemu w Duchu Świętym włą-
czenie się w misję Kościoła, troskę o osobistą więź 
z Osobami Trójcy Świętej i z innymi ludźmi. 

Nadanie imienia patrona oznacza, że przyjmuje 
się jego postawę i cnoty jako wzór do naśladowa-
nia. Powoływanie się na świętych jest potrzebne 
i wskazane. Patron staje się także orędownikiem 
naszych spraw, możemy modlić się za jego wsta-
wiennictwem. Jakąż wychowawczą moc ma 
moment, gdy dziecko pozna, kim jest jego patron! 
Świadomość jego bliskości i wstawiennictwa jest 

wspaniałym prezentem, który człowiek otrzymuje 
od swego świętego patrona.

Poprzez nadanie imienia człowiek staje się 
jedyny i niepowtarzalny dla Boga, o czym wie-
lokrotnie przypomina Pismo Święte. Księga Iza-
jasza mówi: Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, 
wezwałem cię po imieniu, tyś moim. (Iz 43,3), 
w innym zaś fragmencie czytamy: Ja jestem Pan, 
który cię wołam po imieniu, Bóg Izraela.(Iz 45,3), 
a w Ewangelii św. Jana czytamy: Temu otwiera 
odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on 
swoje owce po imieniu i wyprowadza je.(J 10,3) 

Nadanie przez Boga imienia człowiekowi 
oznacza także w Biblii wejście na nową drogę 
życia. Wybrani przez Pana otrzymują konkretne 
zadania. W czasach starożytnych na Wschodzie 
imię odgrywało rolę najważniejszą - co nie miało 
imienia (nazwy), nie istniało.

W braterskich relacjach posługujemy się imie-
niem. Domaga się ono poważania ze względu na 
godność człowieka, który je nosi i wypowiadane 
z szacunkiem jest znakiem miłości. Kościół z całą 
powagą traktuje każdego, nawet nowo narodzone 
niemowlę. Pierwsze pytanie jakie stawia rodzicom 
podczas ceremonii chrztu brzmi: Drodzy Rodzice, 
jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? 

Imię jest znamieniem, który towarzyszy czło-
wiekowi przez całe jego życie, dlatego ważne jest, 
by rodzice wybierając je dla swego dziecka, nie 
kierowali się modą. Starajmy się poznać swego 
patrona, a także dowiedzieć się, co oznacza nasze 
imię? Tradycyjnie w kulturze katolickiej przywią-
zujemy większą wagę do imienin niż do urodzin. 
Dlaczego? Imieniny są symbolem narodzenia do 
życia dla nieba, a nie do życia ziemskiego. Głębo-

kie zrozumienie sensu nadawania imienia jest więc 
bardzo ważne.

Każdego, kto pragnie podziękować Panu Bogu 
za imię, które otrzymał na chrzcie świętym i za 
płynące z tego tytułu powołanie zapraszamy na 
CELEBRACJĘ O IMIENIU CHRZCIELNYM, 
która będzie miała miejsce 7 lutego br. o godzinie 
16.00 w naszym kościele. Pełni wdzięczności za 
otrzymane imię, za osobistego patrona i orędow-
nika, dziękujmy Panu Bogu za życie i łaskę wiary, 
którymi obdarzeni zostaliśmy na chrzcie świętym. 
Właśnie wtedy, nazwani przez Pana po imieniu, 
rozpoczęliśmy ziemską wędrówkę z Jezusem 
Chrystusem do wieczności. 

Anna Gajewska 

Parafialna pielgrzymka w roku jubileuszu chrztu Polski

Czego chcesz od nas, Panie, za twe hojne dary,

      Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?

          Jan Kochanowski

W tym roku Opatrzność Boża stawia przed nami datę 1050-lecia chrztu Polski. Jubileusz ten 
przypomni nam nasze sakramentalne narodziny w Chrystusie, dzięki którym staliśmy się dziećmi 
Bożymi.

3 maja 2016 roku na Jasnej Górze będzie miało miejsce „Te Deum” narodu polskiego, stanowiące akt 
wdzięczności za łaskę chrztu świętego, która spłynęła na nas 14 kwietnia 966 roku. Dziękować będziemy 
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Katecheza rodzinna na temat chrztu świętego

W tym roku, gdy Kościół w Polsce obchodzi 
jubileusz 1050-lecia chrztu Polski, przygotowano 
wiele imprez towarzyszących oraz propozycji 
duszpasterskich mających na celu podkreślenie 
znaczenia sakramentu chrztu, zarówno dla naszej 
ojczyzny, jak i dla każdego człowieka.

Warto sobie uświadomić, jaki wpływ na naszą 
historię i kulturę ma od ponad tysiąca lat chrześci-
jaństwo. Na pewno nieoceniony. Dobrze jest rów-
nież zdać sobie sprawę z tego, jakie szczęście nas 
spotkało, że już jako dzieci zostaliśmy ochrzczeni, 
że wychowaliśmy się w rodzinach chrześcijań-
skich. Wydaje się to oczywiste, ale wcale tak nie 
jest. To dzięki wierze naszych rodziców zostaliśmy 
włączeni do wspólnoty Kościoła, niejako „na kre-
dyt”. Doświadczamy też wielu, często niewidocz-
nych łask dzięki przyjęciu chrztu świętego. Papież 
Franciszek powiedział: Jeśli udaje się nam iść za 
Jezusem i trwać w Kościele, pomimo naszych ogra-
niczeń, słabości i grzechów, to dzieje się to jedynie 
ze względu na sakrament, w którym staliśmy się 
nowymi stworzeniami i zostaliśmy przyobleczeni 
w Chrystusa. (audiencja ogólna, katecheza z 8 
stycznia 2014 roku)

Podczas tej samej audiencji Ojciec Święty 
mówił także: Musimy rozbudzić pamięć naszego 
chrztu. Jesteśmy wezwani, by żyć naszym chrztem 
każdego dnia, jako rzeczywistością aktualną 
w naszym życiu. Konkretną odpowiedzią na ten 

apel jest zachęta do prze-
prowadzenia w domach 
katechezy rodzinnej 
o chrzcie świętym. Ma 
ona przypomnieć ten 
ważny dzień w życiu każ-
dego z nas, przez uroczy-
stą formę podkreślić jego 
wielkie znaczenie i być 
może rozpocząć nowy 
zwyczaj świętowania rocznic naszego chrztu.

W naszej parafii zaproponowaliśmy w tym 
roku zorganizowanie takiego spotkania w Nie-
dzielę Chrztu Pańskiego, tj. 10 stycznia. Przykła-
dowy jego przebieg był opisany w rozdawanych 
wcześniej ulotkach.

W mojej rodzinie przeprowadziliśmy kate-
chezę w małym gronie: my - rodzice oraz dzieci. 
Wspólnie modliliśmy się, dziękując za łaskę 
chrztu św., za naszych rodziców i chrzestnych. 
Oglądaliśmy pamiątki i zdjęcia. Dzieci przygo-
towały drzewo chrzcielne, na którym wypisały 
imiona członków naszej rodziny wraz z datą 
i miejscem ich chrztu. Na koniec odwiedziliśmy 
pobliski kościół w Koziegłowach, w którym były 
ochrzczone wszystkie nasze dzieci.

       
Anna Tomaszewska

Studnia słowa Bożego

Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, 
który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego 
synowie i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł 
do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie 
pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, 
nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu 
dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej 
ku życiu wiecznemu. Rzekła do Niego kobieta: Daj 
mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przycho-
dziła tu czerpać. (J 4, 12-15)

W ramach przygotowań do obchodów jubi-
leuszu 1050-lecia chrztu Polski, w naszej parafii 
podjęliśmy dzieło zachęcające do zgłębiania słowa 
Bożego i życia nim każdego dnia. W niedzielę 
Chrztu Pańskiego 10 stycznia br., przed wejściem 
do kicińskiego kościoła przygotowano przyozdo-
bioną kwiatami amforę, wyobrażającą STUDNIĘ 
SŁOWA BOŻEGO, z której po każdej Mszy Świę-
tej można było wyjąć zwiniętą karteczkę z tek-
stem z Pisma Świętego do rozważania i odkry-
wania tego, czego oczekuje od nas Jezus. Myślą 
przewodnią inspirującą to dzieło był dialog Pana 
Jezusa z Samarytanką (zob. J 4, 14-15). Jezus pyta 
tam o wodę ze studni, a następnie sprowadza roz-
mowę na temat „wody żywej”. W trakcie tej roz-

mowy Jezus jako osoba prosząca (Daj mi pić) staje 
się ofiarodawcą, mówiąc: Kto zaś pić będzie wodę, 
którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. 
Jezus dotyka zagadnienia pragnienia w życiu każ-
dego człowieka na podstawie spotkania z kobietą 
z Samarii, która mimo że miała pięciu mężów, to 
jednak czuła, że jej serce oczekuje czegoś więcej. 
Spotkanie z Jezusem uświadomiło jej, że drugi czło-
wiek może dać jej tylko miłość, której pragnie po 
ludzku, a jedynie Bóg jest w stanie w pełni zaspo-
koić pragnienia jej duszy. Słowo Boże ma być dla 
nas drogowskazem na każdy dzień. Ma przypomi-
nać o nieustannej obecności Boga w naszym życiu 
i uczyć dostrzegania Go w zwykłej codzienności. 
Zapewnienie Jezusa, że „nie będziemy pragnąć” 
(jako członkowie wspólnoty Kościoła, włączeni 
do niej przez sakrament chrztu świętego) staje się 
bardzo realne, gdy tylko podejmujemy osobisty 
trud pogłębiania naszej żywej wiary i bliskiej 
relacji z Jezusem. Czerpanie ze źródła życiodaj-
nej Bożej miłości jest nie tylko powinnością, ale 
wręcz koniecznością. W przeciwnym razie dusza 
nasza „uschnie”. 

Studnia słowa Bożego miała skłonić do reflek-
sji nad naszą osobistą więzią z Jezusem, a wylo-
sowane słowo z Pisma Świętego może stanowić 
drogowskaz w przyszłym postępowaniu. Warto 
powracać do tych słów niezliczoną ilość razy 
i rozważać je w odniesieniu do zdarzeń w naszym 
życiu, gdyż czasami nie potrafimy od razu odczy-
tać ich sens. Niekiedy Pan Bóg pomału odkrywa 
przed nami ich znaczenie i porusza w subtelny 
sposób nasze serce…

Jako że dzieło to będzie w naszej wspólnocie 
parafialnej kontynuowane, zachęcamy do sko-
rzystania z najbliższej sposobności zaczerpnięcia 
„wody życia” ze studni słowa Bożego. 

Magdalena Orczyńska

fot. M.O.

za nasze dzieje zakorzenione w wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Chrystusowemu. 
Chcemy wypowiedzieć naszą wdzięczność Bogu za Maryję, za Jej obecność w niełatwych dziejach 
naszego narodu.

Na swój Naród spójrz Królowo, broń go od przygody złej.

I jak dawniej, dziś na nowo, w pieczy go matczynej miej.

W dobrym bycie, w doli łzawej gwiazdy nam promieniem świeć.

Do wielkości i do sławy polski kraj i Naród wiedź.

Gorąco zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania na uroczystości jubileuszowe do Częstochowy 
2-3 maja 2016 roku. Bliższe informacje dotyczące wyjazdu podamy w późniejszym terminie.

          Krystyna Mandziak

Nasz kiciński jubileusz
Oprócz rocznicy 1050-lecia chrztu Polski, 

w tym roku my - kicinianie mamy swój dodatkowy 
jubileusz, a jest to 700-lecie istnienia naszej miej-
scowości, bowiem z roku 1316 pochodzi doku-
ment, w którym po raz pierwszy jest ona wspo-
mniana. Nie jest to, oczywiście, data założenia 

miejscowości, ani początek zasiedlenia tej ziemi 
przez pierwszych kicinian, a jedynie przybliżona 
data jej zaistnienia w historii lokalnej. Stanowi to 
jednak potwierdzenie, że Kicin istnieje nieprzerwa-
nie przynajmniej od 700 lat, a jest to okres obejmu-
jący wszystkie epoki dziejów Polski od średnio-
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Widok na wzgórze kościelne                     fot. G.Z.

Kapliczki różańcowe

Temat kapliczek różańcowych podejmowany był już na łamach „Naszego Patrona”, ale prace nad nimi 
są w toku, a zakończenie realizacji tego projektu przewidywane jest w październiku br. Stąd też publiku-
jemy poniżej krótki artykuł Leszka Lesiczki, który przypomina nam pokrótce pewne fakty, opisane wcze-
śniej częściowo przez ks. Przemysława Kompfa w jednym z ostatnich numerów „Naszego Patrona”.

redakcja

Przy drodze łączącej Kicin z Wierzenicą będzie ustawionych 20 kapliczek różańcowych jako 
wotum dziękczynne za 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce i dla uczczenia 700-lecia Kicina. Jest to 
wspólne zadanie dla naszej parafii i dla parafii w Wierzenicy. Tą drogą wędrowali nasi ojcowie z różań-
cem w ręku. I właśnie te kapliczki mają stać się zachętą dla pielgrzymów i turystów, by w trakcie mar-
szu choć na chwilę skupili się na modlitwie. Teren otaczający przyszłą „drogę różańcową” jest bardzo 
malowniczy, przepięknie urzeźbiony, ze starymi drzewami, skłaniający do kontemplacji, przemyśleń 
i modlitwy.

Na pewno kapliczki wzbudzą tradycję modlitwy różańcowej na tej drodze. Pielgrzymi z Kicina, na 
czele z ks. proboszczem Andrzejem Magdziarzem, zainicjowali już ten pomysł kilka lat temu pieszo 
wyruszając z modlitwą do Wierzenicy. Parafianie z Wierzenicy, wraz z ks. proboszczem Przemysła-
wem Kompfem, uczynili podobnie i także od lat „pielgrzymują” z Wierzenicy do Kicina.

Pomysł budowy kapliczek różańcowych zrodził się w Kicinie. Powstała grupa robocza w składzie: 
ks. Andrzej Magdziarz, Jacek Napiontek, Mariusz Sawicki oraz niżej podpisany, która zajęła się tym 
tematem. Swoje prace, pomysły przedstawiła także artystka Marzenna Torlińska, poświęcając tej spra-

wiecza po XXI wiek, a więc zdecydowanie mamy 
co celebrować. Początki miejscowości są wcze-
śniejsze i aby je odkryć, należałoby przeprowadzić 
kompleksowe badania archeologiczne w centrum 
Kicina (wzgórze kościelne i okolice), ale i tak 
uzyskana w ich wyniku data byłaby jedynie przy-
bliżona. Warto przy tym nadmienić, że Kicin ist-
niał przynajmniej 200 lat wcześniej niż datowanie 
wspomnianego wyżej dokumentu, o czym świad-
czy posrebrzana ostroga odkryta wiosną ubiegłego 
roku przez archeologów przy okazji sondażowych 
wykopalisk na wzgórzu kościelnym.  

Co istotne, od początku danych historycz-
nych Kicin był częścią dóbr kościelnych biskup-
stwa poznańskiego i zarządzali nim prepozyci 
wyznaczeni przez kurię. Między innymi z tego 
względu kościół, który z czasem stał się siedzibą 
parafii zawsze odgrywał tu najważniejszą rolę. 
Także obecnie, obok szkoły pozostaje on central-
nym ośrodkiem życia miejscowości i parafii, i tym 
samym obchody naszego jubileuszu będą miały 
charakter w dużej mierze kościelno-religijny. 

Obchody jubileuszu naszej miejscowości leżą 
na sercu zarówno ks. proboszczowi Andrzejowi 
Magdziarzowi, jak też władzom naszej gminy, 
organizacjom samorządowym oraz samym miesz-
kańcom. Z inicjatywy tych środowisk na początku 
zeszłego roku powstał kilkunastoosobowy komitet 
organizacji obchodów 700-lecia Kicina, w skład 
którego weszły władze gminy i przedstawiciele 
mieszkańców naszej parafii. W tym środowisku 
ustalono harmonogram obchodów, rozdzielono 
zadania i przygotowania imprez ruszyły pełną 
parą. 

Nasz jubileusz już trwa, a zainaugurował go 
festyn, który odbył się 20 września ubiegłego roku 
jako piknik „Czterech Wielkich”. Upamiętniał on 
postacie, które wywarły wpływ na rozwój naszej 
miejscowości i kształtowanie świadomości jej 
mieszkańców. Byli to: apostoł św. Jakub - patron 
przebiegającego przez Kicin szlaku pielgrzymko-
wego do Santiago de Compostella, wielki pisarz 
renesansowy - Jan Kochanowski, filozof August 
Cieszkowski i wybitny lekarz - profesor Karol 
Jonscher. Na samym początku roku, 700-lecie 
Kicina, z inicjatywy Leszka Lesiczki podkreślić 
miała akcja śpiewania kolęd na Dziewiczej Górze. 
Miało to miejsce w Nowy Rok i choć uczestniczyła 
w tym niewielka grupa mieszkańców naszej miej-
scowości i parafii, to jednak wszyscy byli świa-

domi, czego są świadkami i początek jubileuszu 
700-lecia Kicina nie przeszedł bez upamiętnienia. 
Jak już powiedziano, akcenty kościelne i religijne 
będą przez cały rok towarzyszyć różnym wydarze-
niom związanym z jubileuszem. 

I tak będą one obecne podczas odpustu parafial-
nego 19 marca, podczas Misterium Męki Pańskiej 
20 marca, a także w przeżywaniu Triduum Paschal-
nego w dniach 24-27 marca oraz pielgrzymki do 
krzyża papieskiego u stóp Dziewiczej Góry, która 
tradycyjnie odbędzie się 2 kwietnia. Szczególnym 
wydarzeniem kościelnym, ale i społecznym, stanie 
się poświęcenie drogi różańcowej Kicin-Wierze-
nic na początku października - miesiąca różańca. 
Droga różańcowa powstaje z inicjatywy parafii, 
a jej pomysłodawcą był Leszek Lesiczka, członek 
parafialnej rady duszpasterskiej. Ostatnim wyda-
rzeniem kościelnym 700-lecia Kicina ma być Msza 
św. w rocznicę poświęcenia naszego kościoła para-
fialnego, tj. 20 listopada tego roku. 

Obok obchodów kościelnych, których orga-
nizatorem i patronem jest nasza parafia na czele 
z jej duszpasterzem, odbędzie się kilka dużych 
i ważnych imprez zainicjowanych przez Urząd 
Gminy w Czerwonaku, Gminny Ośrodek Kultury 
„Sokół”, Stowarzyszenie LEN oraz społeczność 
mieszkańców. Jedno z pierwszych wydarzeń to 
ostatki kicińskie, które odbędą się już wkrótce, we 
wtorek 6 lutego w sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej. Składać się na nie będą gry, konkursy, 
zabawy i pokaz (z degustacją!) lokalnych kulina-
riów. W piątek 15 kwietnia będzie miała miejsce 

promocja książki poświęconej historii Kicina, 
której autorami są pracownicy Wydziału Histo-
rycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. 

25 czerwca br. w Kicinie rozpoczną się Dni 
Gminy z występami zespołów wokalnych, tań-
cami i poczęstunkiem lokalnej kuchni. Imprezie 
towarzyszyć będzie bieg terenowy Kicin-Wierze-
nica-Kicin, a jego zwycięzcy otrzymają pamiąt-
kowe medale i inne nagrody. Dni Gminy poprze-
dzi impreza „Kicin 700” (24 czerwca), podczas 
której odbędzie się szereg wydarzeń charaktery-
stycznych dla festynów Kicińskich (gry i zabawy, 
targ staroci itp.). W październiku uczcimy kolejny 
Dzień Gór na Nizinach, którego organizatorem jest 
nasz „kiciński góral”, Leszek Lesiczka oraz wysłu-
chamy Jesiennego Koncertu Jubileuszowego, na 
którym obok muzyki klasycznej wykonany zosta-
nie utwór specjalnie przygotowany na tę oka-
zję przez p. Alinę Kubik z Akademii Muzycznej 
w Poznaniu. 

Jako ostatni akcent obchodów kicińskiego 
jubileuszu zaplanowano andrzejki Kicińskie, 
które zorganizuje Stowarzyszenie LEN oraz GOK 
„Sokół”. Imprezie towarzyszyć będzie wystawa 
poświęcona historii Kicina. Nastąpi wówczas pod-

sumowanie i podziękowanie osobom zaangażowa-
nym w obchody naszego jubileuszu. 

Zdawać by się mogło, że jubileusz wsi, w któ-
rej nie ma ani teatru, ani kina, ani nawet basenu, 
czy większego sklepu, to mało znaczące wydarze-
nie. Jednak historia tej miejscowości to wiele waż-
nych zdarzeń i procesów, które wpłynęły na życie 
licznych pokoleń ludzi, naszych przodków. To 
tutaj, przez wieki, w codziennym znoju pracowali 
oni uczciwie o lepsze jutro swoich dzieci i naszej 
Ojczyzny. Bez ich pracy, bez ich wiary, tak jak bez 
pracy i wiary tysięcy takich wsi w całej Polsce, nie 
byłoby naszej kultury i całego jej dorobku, którym 
się dzisiaj szczycimy. 

Nie wolno też pomijać wydarzeń i spraw 
naprawdę ważnych, takich jak to, że z parafii 
kicińskiej dochody czerpał Jan Kochanowski, 
jeden z największych pisarzy w naszej historii. 
W rozmowach z proboszczem kicińskim, ks. W. 
Studniarskim swoje idee nakreślał August Ciesz-
kowski, a prof. Jonscher w Kicinie znajdował 
spokój po trudach codziennej pracy w szpitalach 
Poznania. Wszystko to nasza przeszłość, nasza 
tożsamość i nasz skarb. Nie wolno nam tego nie 
wiedzieć i nie wolno nam o tym zapomnieć. 

Witold Tyborowski
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Kolejny Wielki Post mojego życia. Znowu 
będą rekolekcje, znowu usłyszę słowa: Nawra-
cajcie się! Bardzo łatwo przychodzi mi uznawać 
potrzebę nawrócenia się innych, których grze-
chy dostrzegam wyraźnie każdego dnia, ale jak 
przekonać samego siebie o potrzebie własnego 
nawrócenia? Jestem porządnym człowiekiem, 
żyję uczciwie, chodzę do kościoła, wydawałoby 
się, że prawie nie mam się z czego spowiadać… 
Odpowiadam sobie pytaniem: a na którym miej-
scu w moim życiu jest Bóg? Czy jest fundamen-
tem mojego życia, czy tylko jego dodatkowym 
„składnikiem”? Czy jestem wierny najważniej-
szemu przykazaniu: Będziesz miłował Pana, Boga 
swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej 
i ze wszystkich sił swoich?

A więc dobrze, potrzebuję nawrócenia. Ale 
na czym ma ono właściwie polegać? Wiem, że 
nie chodzi tu o jakieś działania zewnętrzne, tylko 
o nawrócenie mojego serca, o przemianę duchową, 

zmianę myślenia i wartościowania. Muszę zapytać 
samego siebie kim jestem i po co żyję. To bardzo 
dobre pytanie, ale odpowiedź na nie wymaga spo-
kojnego namysłu, a ja nie mam na to czasu, żyję 
w ciągłym pośpiechu i zabieganiu. Całe moje życie 
wypełnione jest troską o rodzinę, dom, o godziwe 
warunki bytowe. Od samego rana pochłania mnie 
wir codziennych spraw, a wieczorem padam ze 
zmęczenia. Potrzebuję zatem chwili wytchnienia, 
spojrzenia na siebie z dalszej perspektywy. Może 
udam się na „pustynię”, w odludne miejsce, daleko 
od codziennego zgiełku? W samotności i ode-
rwaniu od bodźców zewnętrznych, wsłucham się 
w swoje wnętrze, wrócę oczyszczony i dojrzały. 
Tak, muszę zatroszczyć się o swoje życie duchowe 
i o jego rozwój, na pewno nie mniej niż troszczę 
się o sprawy materialne.

Chcę postawić Boga na pierwszym miejscu, 
dlatego muszę znaleźć czas na spotkanie z Nim, 
czas na codzienną rozmowę. Myślę także, że 

Z radością przyjąłem zaproszenie do poprowadzenia rekolekcji 
wielkopostnych w Kicinie. Przed laty byłem wikariuszem w Czer-
wonaku i z tej przyczyny miałem wielokrotnie kontakt z Kicinem, 
a zwłaszcza z jej ówczesnym proboszczem, śp. ks. kanonikiem 
Zbigniewem Pawlakiem. Pragnę podczas zbliżających się rekolek-
cji przekazać uczestnikom orędzie miłości, dobroci i miłosierdzia 
Boga. Tematem tych rekolekcji są słowa zaczerpnięte z księgi Apo-
kalipsy: Oto stoję u drzwi i kołaczę...Ufam, że każdy, kto w tych 
dniach otworzy swoje serca na słowo Boże, doświadczy obecności 
żywego Jezusa. Zapraszam wszystkich do udziału w rekolekcjach. 
Dajmy sobie czas, aby w nich uczestniczyć. Dziś, gdy tak wielu 
przeżywa ogromne zabieganie i zapracowanie, zbyt łatwo rezygnu-
jemy z udziału w rekolekcjach. Dlatego módlmy się już teraz o liczny udział w tych ćwiczeniach ducho-
wych, o obfite owoce tych rekolekcji, a także o to, abym był skutecznym narzędziem działania łaski 
Pana. Rekolekcje potrwają od soboty 27 lutego do środy 2 marca. Zawierzam je patronowi waszej 
parafii - świętemu Józefowi. 

Z zapewnieniem o modlitewnej pamięci za was wszystkich, 
ks. Maksymilian Kamza - rekolekcjonista

Program rekolekcji:
Niedziela, 28 lutego - „Doświadczenie Bożej miłości”
Poniedziałek, 29 lutego - „Prawda o każdym z nas”
Wtorek, 1 marca - „Co zrobić, aby się zmienić?”
Środa, 2 marca - „Siła potężniejsza od bomby atomowej”
W tygodniu rekolekcji po każdej wieczornej Mszy św. odbywać się będzie wspólna adoracja 
Najświętszego Sakramentu.

fot. www.parafia-boruszyn.pl

Bł. ks. Michał Sopoćko - apostoł Bożego miłosierdzia

Kiedy ujrzałam swego spowiednika, jak wiele 
ma cierpieć z powodu tego dzieła, które Bóg przez 
niego przeprowadza, zatrwożyłam się na chwile 
i rzekłam do Pana: Jezu, przecież ta sprawa Twoją 
jest i dlaczego tak z nim postępujesz, co się wydaje, 
jakobyś mu utrudniał, a przecież żądasz, aby czy-
nił. Napisz: że dniem i nocą wzrok Mój spoczywa 
nad nim, a że dopuszczam te przeciwności to dla-

tego, aby pomnożyć jego zasługi. Nie za pomyślny 
wynik nagradzam, ale za cierpliwość i trud dla 
Mnie podjęty. (Dz 86) - to słowa wypowiedziane 
do siostry Faustyny Kowalskiej przez Pana Jezusa, 
dotyczące jej spowiednika i kierownika ducho-
wego, księdza Michała Sopoćki, którego wspo-
mnienie obchodzimy 15 lutego. W zeszłym roku 
minęło równo 40 lat od jego śmierci.

Zaproszenie na rekolekcje wielkopostne

Wielki Post - czy potrzebuję nawrócenia?

Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu,
wtedy wszystko jest na właściwym miejscu. 

św. Augustyn

wie dużo czasu i serca. Osobami, które także przyczyniły się do powstania projektu drogi różańcowej 
były: Patrycja Owczarzak, Wiesława Szczygielska i Tadeusz Soiński.

Do grupy kicińskiej, związanej z budową kapliczek w 2015 r. dołączyli z Wierzenicy: ks. proboszcz 
Przemysław Kompf i Maciej Dominikowski. Zadanie wyrzeźbienia 20 tajemnic różańcowych podjął się 
artysta ludowy Piotr Woliński z Kcyni. Konstrukcje kapliczek wraz z płotkami wykona artysta Jacek 
Napiontek. Prace artystów trwają. Obie parafie mają się podzielić kosztami po połowie. Każdy może 
dołożyć swoją cegiełkę, sponsorzy są mile widziani. 

Leszek Lesiczka

życiowy ład i harmonia byłyby najlepszym lekar-
stwem na przepracowanie i przemęczenie. Najle-
piej będzie w planie mojego dnia przewidzieć stałe 
pory na modlitwę. Bardzo wartościowy byłby 
codzienny wieczorny rachunek sumienia - wystar-
czy mi kilka minut przed zaśnięciem na szczere 
otwarcie się przed Bogiem. W ten sposób znajdę 
czas na zastanowienie się nad tym, co robię źle. To 
nie będzie łatwe zadanie - dostrzec własne błędy, 

nic nie ukrywać i przyznać się do własnej bezsil-
ności. Muszę także nauczyć się pokory, zaufać 
Bogu i prosić o pomoc.

Jeżeli nie zmarnuję tego okresu i uda mi się 
zastanowić nad swoim życiem, powziąć pewne 
postanowienia oraz je wypełnić, to święta Wiel-
kiej Nocy staną się czymś dużo więcej niż długim 
weekendem przy zastawionym stole.

Marcin Wnęk
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Kim był Michał Sopoćko? (…) kochany i kocha-
jący syn, ubogi chłopiec z trudem zdobywający 
wykształcenie, patriota pielęgnujący polskość, 
ksiądz, kapelan wojskowy i duszpasterz chorych, 
tułacz wojenny, naukowiec, wycho-
wawca młodzieży, założyciel Zgroma-
dzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego... 
i najważniejsze: apostoł Bożego 
miłosierdzia. Człowiek niezwy-
kle skromny, dyskretny i zamknięty 
w sobie. Tak o ks. Michale mówi 
Anna Dragan w książce „Z misją 
Bożego Miłosierdzia. Szkice z życia 
bł. ks. Michała Sopoćki”.

Michał Sopoćko urodził się na 
Wileńszczyźnie w 1888 roku. Po 
otrzymaniu święceń i ukończeniu 
studiów teologicznych, oddał się pracy dydaktycz-
nej i naukowej na Wydziale Teologicznym Uniwer-
sytetu Stefana Batorego i w Seminarium Duchow-
nym w Wilnie. Od 1933 roku był spowiednikiem 
i kierownikiem duchowym św. Faustyny. Bez 
niego ta prosta i ledwie umiejąca pisać zakonnica, 
w dodatku nie zawsze rozumiana przez najbliż-
sze otoczenie, niewiele mogłaby zdziałać. Gdyby 
nie mądra pomoc ks. Sopoćki, mistyczna sfera jej 
życia pozostałaby tajemnicą. Przyszło mu jednak 
zmierzyć się z trudnym zadaniem - spowiadanie 
świętej mistyczki, rozeznawanie otrzymywanych 
przez nią objawień oraz kontynuowanie otrzy-
manej przez nią misji szerzenia Bożego miłosier-
dzia. Na jego polecenie siostra Faustyna zaczęła 
prowadzić dzienniczek, szczegółowo zapisując 
w nim swoje duchowe przeżycia. Ks. Sopoćko 
początkowo był nieufny i wysłał nawet s. Fau-
stynę na badania psychiatryczne. Uwierzył jednak 
w prawdziwość jej objawień, gdy zgłębił prawdę 
o miłosierdziu Bożym zawartą w Piśmie Świętym 
i w dziełach Ojców Kościoła. Objawieniom nadał 
uzasadnienie teologiczne i oddał się upowszech-
nianiu kultu Bożego miłosierdzia. Począwszy od 
lat przedwojennych opublikował wiele książek 
i artykułów temu poświęconych. W 1934 roku 
ksiądz Sopoćko zlecił wileńskiemu artyście, prof. 
Eugeniuszowi Kazimirowskiemu namalowanie - 
według wskazań siostry Faustyny - obrazu Jezusa 
Miłosiernego z podpisem „Jezu, ufam Tobie!”. 
Zatroszczył się także o drukowanie obrazków 
z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i z tekstem 
Koronki do Bożego Miłosierdzia. Mimo wielu 

niepowodzeń zabiegał także o aprobatę nabożeń-
stwa do miłosierdzia Bożego u władz kościelnych. 
Stał się również wykonawcą ostatniego żądania 
Jezusa, skierowanego do siostry Faustyny - zało-

żenia nowego zgromadzenia.
Nigdy nie przestał ufać 

w powodzenie tego Bożego 
dzieła, choć nie było mu dane 
doczekać wyraźnych owoców 
swego trudu. Zmarł 15 lutego 
1975 roku w dzień wspomnie-
nia świętego Faustyna, patrona 
s. Faustyny Kowalskiej. Beatyfi-
kacja ks. Michała Sopoćki miała 
miejsce w 2008 roku w Białym-
stoku, w sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego, tam też spoczywają 

jego doczesne szczątki. 
Bł. ks. Michał Sopoćko zachęcał: Czcijmy 

Miłosierdzie Boże, pokładajmy w nim wielką 
ufność i naśladujmy je, świadcząc uczynki miło-
sierne względem bliźnich („Kazania o Miłosier-
dziu Bożym”). Także papież Franciszek, w prze-
żywanym obecnie Roku Miłosierdzia, wzywa 
do włączenia się w nurt pobożności miłosierdzia 
i dawania świadectwa o naszej miłości do Boga 
i bliźniego. Siostra Estera Rudź ze Zgromadzeniu 
Sióstr Jezusa Miłosiernego napisała w przedmo-
wie do jednej z książek ks. M. Sopoćki: Człowiek 
- „korona stworzenia" jest tylko pyłem wobec wiel-
kości i majestatu Boga. Można odnaleźć w nim jed-
nak pragnienie spotkania ze Stwórcą. Ale czy moż-
liwe jest pokonanie przepaści, jaka istnieje pomię-
dzy słabością człowieka a świętością Boga? Odpo-
wiedź znajdziemy, spoglądając na obraz Jezusa 
Miłosiernego. To sam Bóg pokonuje tę przepaść, 
zdążając na spotkanie człowieka. Tą prawdą prze-
jęty był ks. M. Sopoćko, który w swoich przemyśle-
niach często podkreślał, że Bóg chce spotykać się 
z nami i jeżeli tylko pozwolimy Jezusowi działać 
w nas, doświadczymy miłosierdzia.

Bóg - najlepszy nasz Ojciec łączy sprawiedli-
wość i miłość, a szczytem miłości jest miłosier-
dzie, dlatego możemy Mu ufać bez lęku.

 
Marcin Wnęk

Źródła: 
http://.sopocko.pl

Pan Jezus łagodnym sędzią

Rozmowa z ks. Remigiuszem Pieprzykiem, sędzią Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu, na 
temat stwierdzania nieważności małżeństw kościelnych.

Jak długo zajmuje się ksiądz orzekaniem w sprawie nieważności małżeństw?
Od ponad trzydziestu lat jestem sędzią Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu. W tym czasie 
brałem udział w kilkuset procesach zarówno w I, jak i w II instancji (dla Kalisza, Warszawy, Szczecina 
i Wrocławia). Obserwowałem ewolucję prawa, jaka doknała się w związku z Soborem Watykańskim II 
i Kodeksem Prawa Kanonicznego wydanym w1983 roku.

Jaka jest różnica między rozwodem cywilnym a orzeczeniem nieważności małżeństwa przez sąd 
kościelny?
Orzeczenie nieważności małżeństwa 
wydane przez sąd kościelny ma wiele 
wspólnego z wyrokiem wydanym przez 
sąd państwowy, ale pomiędzy obu 
decyzjami zachodzi istotna różnica. Sąd 
państwowy rozwiązuje małżeństwo, które 
mogło być ważnie zawarte. Natomiast sąd 
kościelny stwierdza, że dane małżeństwo 
nie jest i nigdy nie było związkiem 
ważnie zawartym albo stwierdza, że jest 
związkiem ważnie zawartym i nie ma 
mocy, która mogłaby go rozwiązać. Jeżeli 
sąd kościelny wydaje wyrok o nieważności 
małżeństwa, to znaczy, że strony nigdy nie 
były małżonkami, chociaż w kościele oświadczały, że chcą nimi być. Sąd kościelny nie rozwiązuje 
małżeństwa, tylko stwierdza jego nieważność. Nie można mówić, że orzeczenie sądu kościelnego jest 
udzieleniem rozwodu. Na jego podstawie uznaje się, że strony są stanu wolnego i mogą zawrzeć nowy 
związek małżeński. Z ustanowienia Bożego związek małżeński jest związkiem nierozerwalnym. „Co 
więc Bóg połączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mk 10, 9).

Kiedy sąd kościelny orzeka o nieważności małżeństwa?
Wiele jest przyczyn czyli tytułów nieważności małżeństwa. Obecnie sądy kościelne bardzo często 
rozważają ewentualną nieważność małżeństwa z tytułu niezdolności osoby do podjęcia obowiązków 
małżeńskich. W Kodeksie Prawa Kanonicznego tytuł ten został sformułowany w następujący sposób: 
„Niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy (...) z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć 
istotnych obowiązków małżeńskich” (kanon 1095. n. 3). Przyczyn niezdolności natury psychicznej 
jest wiele. Między innymi należą do nich różnorodne zaburzenia osobowości, które pojawiły się przed 
ślubem i które są poważne. Zwykłe trudności w życiu małżonków nie można uważać za poważne. Aby 
sędzia kościelny mógł ocenić stan psychiczny osoby, potrzebuje pomocy psychologów i psychiatrów 
jako biegłych. Współpraca z nimi pomoże sędziemu osiągną pewność moralną o niezdolności do 
podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich.

Jak wygląda proces sądowy w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa i jakie zmiany 
wprowadził ostatnio w tym zakresie papież Franciszek?
Do stwierdzenia nieważności lub ważności małżeństwa dochodzimy na drodze procesu sądowego, który 
rozpoczyna się od złożenia skargi powodowej. Obecnie dokonuje się reforma prawa procesowego. 

Siedziba Metropolitalnego Sądu Duchownego 
na Ostrowie Tumskim 
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Papież Franciszek bardzo zabiega o przyspieszenie postępowania 
procesowego. W dokumencie „Mitis Iudex Dominus Iesus” (tłum. 
„Pan Jezus łagodnym sędzią” - przyp. redakcji) wprowadza trzy 
rodzaje procesów: zwyczajny, skrócony i dokumentalny. Najbliższe 
lata pozwolą zobaczyć nową realizację prawa procesowego. Dziś 
czymś nowym jest zarządzenie papieża, na podstawie którego 
obecnie do prawomocności wystarczy decyzja jednego sądu, na 
którą zgadzają się obie strony procesowe, podczas gdy dotychczas 
prawomocny wyrok zapadał po rozpatrzeniu przez sądy dwóch 
instancji.

Proszę jeszcze przybliżyć czytelnikom „Naszego Patrona” 
instytucję separacji.
To zjawisko z życia małżeńskiego, którym zajmuje się Kodeks 
Prawa Kanonicznego. W kanonie 1151. Kodeks stwierdza: 
„Małżonkowie mają obowiązek i prawo zachowania współżycia 
małżeńskiego, chyba że usprawiedliwia ich zgodna z prawem 
przyczyna”. Separacja polega na zaniechaniu (separacja czasowa) 
lub zerwaniu tego współżycia (separacja dozgonna). Separację 
można stosować tylko wtedy, gdy zaistniała zgodna z prawem 
przyczyna. Kodeks wymienia trzy takie przyczyny: niedochowanie 
wierności małżeńskiej, poważne niebezpieczeństwo, którego 
źródłem jest współmałżonek, grożące ciału lub duszy drugiej 
strony lub potomstwa oraz zbyt trudne dla jednej ze stron życie 
wspólne spowodowane innymi przyczynami pochodzącymi od 
współmałżonka.

Można spotkać się z opiniami, że Kościołowi zależy na tym, aby tych orzeczeń o nieważności 
małżeństw było jak najmniej. Jak widzi ksiądz rolę sądu kościelnego?
Działalność sądu kościelnego zmierza do odkrycia prawdy obiektywnej o danym małżeństwie. Służy 
ludziom, by przez życie postępowali drogą zbawienia, w łasce uświęcającej, jak dobre dzieci Boże.

W imieniu czytelników oraz redakcji „Naszego Patrona” serdecznie dziękuję za rozmowę.

Dorota Stawicka

Obraz Jezusa Miłosiernego, 
namalował Adolf Hyła 1944

Miłosierdzie a sprawiedliwość

W zainaugurowanym 8 grudnia 2015 r. przez 
papieża Franciszka Roku Miłosierdzia postarajmy 
się przeżyć go właśnie w tym duchu. 

W broszurze pt. „Opcja preferencyjna na rzecz 
rodziny - 100 pytań i  odpowiedzi wokół Syn-
odu poświęconego rodzinie” (str 55) czytamy: 
Miłosierdzie jest słowem bardzo narażonym na 
wieloznaczność, ponieważ jest łączone z  miłością 
i jak miłość jest przedstawiane w opozycji do prawa 
i  sprawiedliwości. Wiemy dobrze, że nie istnieje 

miłość bez sprawiedliwości, bez prawdy i działająca 
wbrew prawu - czy to ludzkiemu, czy Boskiemu. 
Święty Paweł pisze, że regułą jest miłość, która 
wypełnia dzieła prawa (Ga 5, 13-18.) Wobec Bożego 
prawa nie można przeciwstawiać miłosierdzia 
i  sprawiedliwości, surowości prawa i  miłosierdzia 
przebaczenia. Wypełnienie Bożego przykazania nie 
jest i  nie może być widziane jako przeciwieństwo 
miłości i  miłosierdzia. Przeciwnie, każde Boże pr-
zykazanie, również to najsurowsze, ma oblicze Bożej 

miłości. Dalej (str. 57) tenże dokument mówi: 
Miłosierdzie może wyprzedzić sprawiedliwość, 
ale nie może jej pogwałcić, inaczej byłoby 
niesprawiedliwe. Tym bardziej nie może zaprzeczać 
prawdzie, inaczej byłoby fałszywe. Ponadto właśnie 
dlatego, że miłosierdzie działa na gruncie praktyc-
znym, nie może wpływać na dziedzinę doktryny, 
toteż nie może zmieniać sądu moralnego o  da-
nym postępowaniu. W  przeciwnym razie takie 
miłosierdzie podpadałoby pod znane potępienie bib-
lijne: Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a do-
bro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, 
a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz 
na słodycz, a słodycz na gorycz! Biada tym, którzy 
się uważają za mądrych i są sprytnymi we własnym 
mniemaniu! (Iz 5,20-21). Miłosierdzie jako cnota nie 
jest obce sprawiedliwości. Nie możemy pozostawiać 
miejsca na niesprawiedliwe miłosierdzie, gdyż 
byłoby ono głębokim zafałszowaniem Bożego Ob-
jawienia. Niesprawiedliwy czyn nigdy więc nie 
jest miłosierny. Różnica między miłosierdziem 
a zwykłym współczuciem polega na tym, że celem 
miłosierdzia jest usunięcie czyjejś nędzy, innymi 
słowy miłosierdzie aktywnie działa przeciwko 
złu dotykającemu drugiego człowieka. Fałszywe 
pocieszenie w  przekonaniu, że chodzi o  mniejsze 
zło, nie jest miłosierdziem, jeśli nie uwalnia od 
zła tego, kto jest nim dotknięty. Miłosierdzie rodzi 
się z  miłości do człowieka, aby uleczyć go ze zła 
i niewierności, która go nęka i nie pozwala mu żyć 
w przymierzu z Bogiem. 

Ojciec Święty Jan Paweł II, w homilii wygłoszonej 
podczas Mszy Świętej w  Łagiewnikach 2002 r. 
powiedział: Na wszystkich kontynentach z  głębin 
ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie 
o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć 
odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewin-
nych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludz-
kie umysły i  serca, i  rodzi pokój. Gdzie brak sza-
cunku dla życia i  godności człowieka, potrzeba 
miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania 
się niewypowiedziana wartość każdego ludzk-
iego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka 
niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku 
prawdy. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica 
Pana Jezusa, że stąd ma wyjść „iskra”, która przy-
gotuje świat na ostateczne Jego przyjście. Trzeba tę 
iskrę Bożej Łaski rozniecać. Trzeba przekazywać 
światu ogień miłosierdzia. W  Miłosierdziu Boga 
świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście.

 W  naszej parafii takimi widzialnymi 
znakami posługi miłosiernej są między in-
nymi: działający od dłuższego czasu parafi-
alny zespół „Caritas”, organizowanie licznych 
zbiórek pieniędzy do puszek, a  także codzienne 
odmawianie w kościele o godz. 15.00 koronki do 
Miłosierdzia Bożego. Może w  tym roku Nadzw-
yczajnego Jubileuszu Miłosierdzia Bożego warto 
by poświęcić czas, aby chociaż raz w  tygodniu 
uczestniczyć w tej modlitwie. 

A w naszej codzienności czym się miłosierdzie 
przejawia? Każdego dnia Bóg w  swojej miłości, 
pomimo naszych słabości, upadków i  grzechów, 
okazuje nam miłosierdzie. W szarości życia powi-
erzajmy się Jemu i prośmy o Jego miłosierdzie. Tak 

Logo Roku Jubileuszowego Miłosierdzia zapre-
zentowane w Biurze Prasowym Stolicy Apostol-
skiej. Zaprojektowane przez słoweńskiego jezuitę 
o. Marko Rupnika, przedstawia Chrystusa Dobre-
go Pasterza, niosącego na ramionach nie owiecz-
kę, ale człowieka. Scena ujęta jest znamienną dla 
najstarszej sztuki chrześcijańskiej owalną aureolą, 
zwaną mandorlą. Z jej boku umieszczono napis: 
MIŁOSIERNI JAK OJCIEC. 
To motto Roku Świętego, zaczerpnięte ze słów 
Pana Jezusa: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz 
jest miłosierny” (Łk 6, 36).

`
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Funkcje i zadania księdza dziekana
Wywiad z dziekanem dekanatu czerwonackiego – ks. Błażejem Stróżyckim

Proszę ks. dziekana, w związku z pełnioną przez 
księdza funkcją w naszym dekanacie, o zapoznanie 
nas z zadaniami, które spoczywają na ks. dziekanie.

Mówiąc o  zadaniach dziekana odwołujemy się 
do samej instytucji dekanatu - struktura każdej 
diecezji obejmuje bowiem nie tylko parafie, ale także 
dekanaty. Dekanat to kilka, bądź kilkanaście parafii, 
tworzących jedną strukturę nazywaną „dekanatem”. 
Generalnie tworzy go około 10 wspólnot parafialnych. 
Nasz dekanat czerwonacki, obejmuje tylko 7 parafii, 
a  są to: parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
(Bolechowo), parafia pw. Niepokalanego Serca NMP 
(Czerwonak), parafia pw. św. Józefa (Kicin), parafia 
pw. św. Brata Alberta (Koziegłowy), parafia pw. Matki 

Bożej Fatimskiej (Koziegłowy), parafia pw. św. Jana Chr-
zciciela (Owińska) oraz parafia pw. św. Mikołaja (Wierzenica). Są jednak dekanaty, w których jest więcej 
parafii. 

Zadania dziekana określa prawo kościelne tzn. Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 553 - 555) oraz 
dokumenty Synodu Archidiecezji Poznańskiej z lat 2004-2008 (zwłaszcza Statuty 70 - 77). Synod mówi, 
że dziekani należą do najbliższych współpracowników arcybiskupa poznańskiego. On też mianuje dzie-
kana na pięcioletnią kadencję, która może być przedłużana. Dziekan powinien wyróżniać się nienaganną 
postawą kapłańską, wiedzą teologiczną, doświadczeniem duszpasterskim i apostolską gorliwością. Kole-
jny punkt wspomnianego synodu poucza, iż zadaniem dziekana jest zespolenie duchowieństwa pop-
rzez spotkania dekanalne, wzajemną współpracę, odpowiedzialność za duszpasterstwo w  dekanacie. 
Urząd dziekana to nie tylko funkcja o  charakterze czysto administracyjnym, ale także duszpaster-

skim. Stąd dziekani wykonują posługę 
duszpasterską o  wymiarze ponad par-
afialnym. Sprawują rolę kierowniczą 
w organizowaniu pracy duszpasterskiej 
w  dekanacie. Dziekan ma być inic-
jatorem i  koordynatorem działalności 
pasterskiej, w  tym także szczególnych 
zadań duszpasterskich, podejmow-
anych przez pracujących w  dekanacie 
kapłanów i  osób świeckich. Wśród 
szczególnych zadań dziekana synod 
wymienia uroczyste wprowadzenie 
nowego proboszcza w parafii, w której 
tenże został mianowany duszpaster-
zem. Wspominałem już o  obowiązku 
dziekana, dotyczącym organizowania 
spotkań kapłanów dekanalnych. Takie spotkania odbywają się regularnie raz na trzy miesiące, a jeśli jest 
taka potrzeba, to również częściej. Ponadto raz do roku powinna mieć miejsce kongregacja dekanalna 
związana ze sprawowaniem Mszy św. przez wszystkich kapłanów dekanatu, po której odbywa się podsu-
mowanie dotychczasowej pracy duszpasterskiej w wymiarze całego dekanatu. Dziekan wizytuje parafie 
swojego dekanatu dwa lata po wizytacji kanonicznej przeprowadzonej przez biskupa.

Prosimy o  skonkretyzowanie sformułowania, że „dziekan koordynuje pracę duszpasterską 
w parafiach”. 

Na przykład, planujemy terminy spowiedzi adwentowych i wielkopostnych w dekanacie. Ustalamy 
spotkania z racji uroczystości odpustowych w parafiach dekanatu oraz z racji imienin kapłanów. Inne 
obowiązki wynikające z koordynowania  pracy duszpasterskiej to m.in. wspólne dekanalne uroczystości, 
czy też wyjazdy, udział w pielgrzymkach, bądź wysyłanie delegacji dekanatu na uroczystości dożynkowe 
organizowane w archidiecezji. 

Kto pomaga ks. dziekanowi w obowiązkach dekanalnych? 
Pomocą służą wicedziekan, referenci dekanalni, notariusz i ojciec duchowny dekanatu, których po 

wyborze zatwierdza kuria metropolitalna. W naszym dekanacie tymi osobami są: wicedziekan - proboszcz 
z Kicina, notariusz - proboszcz parafii św. Brata Alberta w Koziegłowach, ojciec duchowny - proboszcz 
z Wierzenicy, referent liturgiczny - proboszcz z Kicina, referent katechetyczny - proboszcz z Bolechowa, 
referent duszpasterstwa rodzin - proboszcz parafii św. Brata Alberta w Koziegłowach, referent charytaty-
wny – proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach, referent trzeźwościowy - proboszcz 
z Kicina, referent misyjny - proboszcz z Bolechowa oraz referent duszpasterstwa młodzieży - wikariusz 
parafii Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach.

Czy siedziba dekanatu jest złączona na stałe z określoną parafią? 
Nie, czego przykładem jest nasz dekanat. 

Przy okazji tej rozmowy pragnę podziękować za pomoc duszpasterską dla Kicina, jaką ksiądz dziekan 
podejmuje bądź osobiście, bądź przez swojego księdza wikariusza. Życzymy gorliwości i zapału duszpas-
terskiego, aby ksiądz dziekan mógł cieszyć się owocami swojej pracy, także w wymiarze ponad parafial-
nym, a więc w całym naszym dekanacie.

Z dziekanem dekanatu czerwonackiego, ks. Błażejem Stróżyckim rozmawiał ks. Andrzej Magdziarz

jak kiedyś św. siostra Faustyna Kowalska, tak i dzi-
siaj powtarzajmy za nią słowa „Jezu ufam Tobie”. 
To one nadają sens naszej egzystencji, bo cokol-
wiek działoby się w  naszym życiu, Pan Bóg zaw-
sze jest przy nas i  z nami. Sakrament pokuty na-
jbardziej odzwierciedla Boże miłosierdzie. Dzięki 
łasce płynącej z  sakramentu pojednania mamy 
możliwość ciągle, na nowo powstawać i  kroczyć 
drogą, którą wyznaczył nam Pan Bóg. Czy za 
każdym razem przystępując do spowiedzi nie odc-
zuwamy ulgi, gdy ją dobrze przeżyjemy? Czujemy 
się jakby odrodzeni. Starajmy się żyć z  bliźnim 
w przyjaźni, miłości, by nie był on w naszym życiu 
obojętny. A  co, gdy dopadnie nas choroba, cier-
pienie, czy gdy z  tego świata odchodzi ktoś nam 
bliski? Czy wówczas nie mówimy, że nie ma na 
tym świecie sprawiedliwości? Czy tak musiało 
być? Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego Bóg to 
do tego dopuścił? Starajmy się żyć zgodnie z Jego 

prawem i  przykazaniami. Dążmy do tego, aby 
przeżyć to życie na ziemi w  bliskości z  Bogiem. 
Zabiegajmy o to, aby osiągnąć łaskę zbawienia, aby 
Pan Bóg będąc miłosiernym, otworzył nam bramy 
nieba.

Obyśmy kiedyś, gdy nastanie pora zejścia z tego 
świata, nie zdziwili się. Pan Bóg jest miłosierny, 
ale i  sprawiedliwy. Póki więc istniejemy na tym 
świecie, dobrze wykorzystajmy czas, który nam 
jest dany.

Anna Błażejewska

Źródła:
1. Abp Aldo di Cillo Pagotto, Bp Robert F. Vasa, Bp Athana-
sius Schneider, Opcja preferencyjna na rzecz rodziny - 100 
pytań i odpowiedzi wokół Synodu poświęconego rodzinie, 
Supplica Filiale, 2015 r.;
2. Jan Paweł II, Zawierzam cały świat Bożemu miłosierdziu, 
homilia podczas Mszy św. z okazji konsekracji świątyni 
Bożego Miłosierdzia, Kraków-Łagiewniki, 17 sierpnia 
2002 r.

fot. M.O.

fot. G.Z.
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Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Językoznawcy alarmują, iż żyjemy obecnie 
w epoce wymierania języków. Zainteresowanie 
opinii światowej tym problemem stało się powodem 
ustanowienia w 1999 roku Międzynarodowego 
Dnia Języka Ojczystego. Dzień ten, obchodzony 
21 lutego pod patronatem UNESCO, ma na celu 
podkreślenie bogactwa różnorodności językowej 
i promocję wielojęzyczności, a także zwrócenie 
uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących. 
Ponad połowa spośród około 6,5 tys. języków, 
którymi mówi się współcześnie na świecie jest 
zagrożona. Jak obliczono, ponad 200 języków 
znalazło się na liście języków całkowicie 
w y m a r ł y c h 
w ciągu życia 
zaledwie trzech 
ostatnich pokoleń. 
J ę z y k o z n a w c y 
szacują, iż w historii 
ludzkości istniało 
ok. 13 tys. języków, 
z upływem wieków 
niektóre z nich 
zanikały i ginęły, specjalistów niepokoi jednak 
tempo, jakie proces ten przybrał w ostatnich latach. 
Obecnie główną przyczyną wymierania języków 
jest wypieranie jednych przez inne, w miarę 
jak użytkownicy języków mniejszościowych 
zaczynają posługiwać się językami dominującymi, 
kojarzonymi z prestiżem lub bogactwem. Do 
najbardziej zagrożonych należą języki Aborygenów 
oraz języki afrykańskie, a także dialekty indiańskie 
i niektóre języki plemion z Indii. Najczęściej są to 
języki używane wyłącznie w mowie, bo umierają 
wraz z ostatnimi ludźmi, którzy nimi władają. Warto 
zwrócić uwagę na to, iż znane są też przypadki, 
gdy dało się odwrócić los ginącego języka, np. 
w Walii edukacja dwujęzyczna doprowadziła do 
tego, że obecnie wiele dzieci mówi po walijsku 
lepiej niż ich rodzice. 

Język polski, na szczęście, nie należy do 
grupy języków ginących, wręcz przeciwnie, 
polszczyzna jest jednym z 25 „największych” 
języków na świecie - posługuje się nią ponad 40 

mln ludzi w Polsce i poza jej granicami. 92 proc. 
Polaków uważa, że tym, co spaja nasz naród jest 
właśnie język ojczysty. Niestety, jakość tego 
spoiwa ulega osłabieniu ze względu na przenikanie 
do języka polskiego ogromnej liczby wyrazów 
z języka angielskiego, częste stosowanie kalki 
językowej (bezpośrednie tłumaczenie wyrazu lub 
całego zwrotu z języka obcego na język ojczysty, 
bez uwzględnienia istniejących ojczystych 
wyrazów opisujących to samo pojęcie). W naszej 
codziennym języku spotykamy wiele określeń 
obcojęzycznych, np. „talk-show”, „walkie-
talkie”, „toaster”, „jogging”, „party”, „pampers”, 

„menager”, „drink”, 
„event”, „monitoring”, 
„football”, „super”, 
„cool”, itd. Powszechnie 
są też stosowane pewne 
angielskie zwroty 
konwersacyjne jak np. 
„OK”, „sorry”, „oops”, 
„wow”. Wpływy języka 
angielskiego widoczne 

są szczególnie w mowie młodzieży i dzieci, którzy 
często nie mają nawet świadomości pochodzenia 
danego słowa i istnienia jego rodzimego 
odpowiednika.

Troska o język polski jest szczególnie ważna 
w dobie zagrożeń wynikających z procesów 
amerykanizacji, czyli silnego wpływu kultury 
amerykańskiej na inne kultury. Przejmowanie 
obcych słów i zwrotów jest bowiem związane 
z przejmowaniem pewnego sposobu postrzegania 
świata, sposobu myślenia i wartościowania, 
wyrażanych naszym językiem.

W trosce o język Parlament Rzeczypospolitej 
Polskiej uchwalił „Ustawę z dnia 7 października 
1999 r. o języku polskim”. W preambule 
znajdujemy powody jej wprowadzenia, które 
warto tu przytoczyć:
• język polski stanowi podstawowy element 

narodowej tożsamości i jest dobrem narodowej 
kultury;

• ze względu na doświadczenie historii, kiedy 
walka zaborców i okupantów z językiem 
polskim była narzędziem wynaradawiania;

• z powodu ochrony tożsamości narodowej 
w procesie globalizacji;

• uznając, że polska kultura stanowi wkład 
w budowę wspólnej, różnorodnej kulturowo 
Europy, a zachowanie tej kultury i jej rozwój 
jest możliwy tylko poprzez ochronę języka 
polskiego;

• uznając tę ochronę za obowiązek 
wszystkich organów i instytucji publicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej i powinność jej 
obywateli.

Artykuł 3.1. tej ustawy precyzuje, iż ochrona 
języka polskiego polega w szczególności na:
1) dbaniu o poprawne używanie języka 

i doskonaleniu sprawności językowej jego 
użytkowników oraz na stwarzaniu warunków 
do właściwego rozwoju języka jako narzędzia 
międzyludzkiej komunikacji,

2) przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji,
3) szerzeniu wiedzy o nim i jego roli w kulturze,
4) upowszechnianiu szacunku dla regionalizmów 

i gwar, a także przeciwdziałaniu ich zanikowi,
5) promocji języka polskiego w świecie,
6) wspieraniu nauczania języka polskiego w kraju 

i za granicą.
W Polsce od kilku lat prowadzona jest też 

kampania „Ojczysty - dodaj do ulubionych”, 
której celem jest kształtowanie świadomości 
językowej Polaków i propagowanie dbałości 
o poprawność polszczyzny. Organizatorzy tej 
kampanii (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Narodowe Centrum Kultury i Rada 
Języka Polskiego) chcą, aby przyczyniła się 
ona do podnoszenia świadomości językowej, 
ugruntowania poczucia, że polszczyzna jest 

tworzona przez każdego użytkownika, że każdy 
jest za nią odpowiedzialny. 

Ustawy i kampanie społeczne to niewątpliwie 
ważne działania, ich skuteczność zależy jednak 
od uświadomienia sobie, iż każdy z nas jest 
zobowiązany być strażnikiem języka polskiego. 
Należy troszczyć się, a czasem nawet walczyć, 
o jego poprawność i piękno poczynając od 
osobistego języka pisanego i mówionego, ale 
też toczyć taką walkę we własnych rodzinach 
i środowiskach. Nasza dbałość o piękno mowy 
ojczystej, jej bogactwo stanowi ważny przejaw 
naszej tożsamości, kultury, dumy narodowej, troski 
o dobro wspólne, o dziedzictwo, które chcemy 
przekazać kolejnym pokoleniom. 

Na koniec warto przywołać słowa sługi 
Bożej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej, która 
tak pisała: Piękny i bardzo piękny nasz język! 
Obstawajmy przy nim, starajmy się go doskonale 
posiadać, szanujmy jego bogactwa, pilnujmy 
czystości języka jako skarbu najdroższego, nie 
puszczajmy w zapomnienie starodawnych nazw 
i wyrażeń, nie zastępujmy ich słowami obcymi, nie 
kaleczmy języka niedbalstwem w sposobie pisania 
i wyrażania się. Uczmy się wszelkimi siłami 
poprawnie mówić i pisać.

Język jest skarbem najłatwiejszym do 
ustrzeżenia, oraz najbardziej zagrożonym zagładą. 
Nikt nam języka nie wydrze, póki sami o niego 
dbamy, pracujmy więc nad tym, by go od zagłady 
ustrzec. (…) Język ten trzeba znać na wskroś. 
Trzeba przeniknąć jego tajniki, jego właściwości, 
jego bogactwa; trzeba nim władać nie tylko 
swobodnie, umiejętnie, ale i wykwintnie. Trzeba 
ducha jego zgłębić tak, ażeby swoim językiem 
do swoich przemawiać, a to nie tylko swoim pod 
względem etymologicznym, ale i pod względem 
duchowym.

Karolina Appelt

A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. 
Mikołaj Rej

Duchowa adopcja 2015

26 grudnia uroczystą Mszą Świętą zakończyła 
się podjęta w 2015 roku duchowa adopcja 
dziecka poczętego zagrożonego zagładą. Niżej 
zamieszczamy świadectwa osób, które opowiadają 
o swych motywacjach i owocach uczestniczenia 
w tym Bożym dziele oraz o jego znaczeniu. 

Dzień dziękczynienia za dzieło duchowej 
adopcji, podobnie jak w latach ubiegłych, 
w archidiecezji poznańskiej miał miejsce w Święto 
Świętych Młodzianków w poniedziałek 28 grudnia 
2015 roku. W czasie homilii podczas Mszy Świętej 
dziękczynnej w kościele pw. Najświętszego Serca 
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Jezusa i św. Floriana, biskup Grzegorz Balcerek 
mówił, iż duchowa adopcja jest wyrazem miłości, 
która jest miłosierdziem, bezinteresownym darem 
z samego siebie, a modlący się za zagrożone 
dziecko jest obdarowującym, który niczego 
w zamian nie oczekuje. Poniższe świadectwa 

pokazują, jak codzienna modlitwa w intencji 
zagrożonego dziecka, oprócz ratowania jego życia, 
ubogaca też samych modlących się. 

Zgodnie z danymi zebranymi przez 
Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Poznańskiej, 
duchową adopcję w 2015 roku podjęły na terenie 
archidiecezji ponad 4 tysiące osób, co oznacza, że 
46 osób z kicińskiej parafii stanowi ponad 1% tej 
liczby, a więc jest to znaczny udział w skali całej 
archidiecezji. Dzień Świętości Życia przypadający 
w obecnym roku 4 kwietnia będzie kolejną okazją 
do podjęcia owego szlachetnego zobowiązania. 
Przygotowując się do tego dnia, życzymy 
wszystkim naszym czytelnikom wrażliwości 
na natchnienia Ducha Świętego i gotowości do 
podjęcia Bożych wezwań - włączenia się do 
rodziny duchowej adopcji.

Karolina Appelt

Podążając z ufnością do „nowego nieba i nowej ziemi” (por. Ap 21, 1) jako lud pielgrzymujący, lud życia 
i dla życia, kierujemy ufne spojrzenie ku Tej, która jest dla nas znakiem „pewnej nadziei i pociechy”.
O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, 
o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy 
zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet — ofiary nieludzkiej przemocy, starców 
i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego 
Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę 
przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz 
odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi 
dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.  

św. Jan Paweł II, „Evangelium Vitae”

Egzamin z miłości

Podejmowane przez nas dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego zagrożonego zagładą daje nam 
przede wszystkim możliwość podarowania miłości tej małej istocie, której życie z różnych przyczyn 
jest zagrożone. Jesteśmy do tego wezwani słowami Jezusa, które brzmią: Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. (Mt 25, 40)

Modlitwa za dziecko zagrożone zagładą jest dla nas także źródłem wielkiej radości, szczęścia 
i spełnienia, wynika ze świadomości potrzeby tego, abyśmy się wzajemnie miłowali. Dziękując Bogu za 
to, że możemy uczestniczyć w tym pięknym dziele obrony życia, zdajemy też egzamin z naszej wiary 
i miłości względem Boga i bliźniego. 

Pragniemy zachęcić wszystkich, którzy jeszcze nie podjęli tego wyzwania, aby przyłączyli się do 
wspólnego, pełnego miłości aktu względem naszych najmniejszych bliźnich. Jesteśmy przekonani, że 
Bóg bardzo pragnie, by było nas jak najwięcej. 

Barbara i Tomasz Wojciechowscy

Cudze życie w moich rękach?

Duchowej adopcji dziecka, któremu grozi zabi-
cie w łonie matki podjęliśmy się po raz pierwszy 
wraz z moim śp. mężem, Stanisławem przed kilku 
laty. Nad tą decyzją nie zastanawiałam się długo, 
kierując się raczej impulsem serca i poddając 
natchnieniu, które „zapukało” do mego sumienia. 
Sumienie zaś jest znakomitym narzędziem ducho-
wym - poddaje człowiekowi myśl, podpowiada 
metody i sprawdza, czy oraz w jaki sposób spełnił 
powierzone mu zadanie.

Wyzwanie to przyjęłam w przekonaniu, że nie 
należy zaniedbywać okazji do czynienia dobra, 
w przeciwnym bądź razie musiałabym zarzucić 
sobie grzech zaniechania. Dla niektórych osób 
podejmujących duchową adopcję jest ona aktem 
ekspiacji za dokonaną aborcję lub np. działania 
propagujące ideę dostępności przerywania ciąży, 
antykoncepcji, itp. Wówczas ta modlitwa w inten-

cji życia nieznanej, bezbronnej istoty jest także 
swoistą terapią, łagodzącą ból wewnętrzny wywo-
łany wyrzutami sumienia.

Moja osobista motywacja, dla której należę do 
grona obrońców życia wynika z chęci solidarności 
z najsłabszymi, którzy sami obronić się nie mogą, 
zdani na wolę dorosłych, decydujących o przyjęciu 
bądź odrzuceniu daru nowego życia. Moje czło-
wieczeństwo zobowiązuje mnie do przyzwoitości, 
a moja wiara - do przestrzegania dekalogu. Istotę 
człowieczeństwa stanowi m.in. umiejętność sta-
wania z determinacją w obronie najwyższej i nie-
zbywalnej wartości, jaką jest życie. Posłuszeństwo 
przykazaniom nakazuje wypełnianie woli Boga. 
Jedynie On jest dawcą życia i według słów Matki 
Bożej, wypowiedzianych w Fatimie, Bóg pragnie 
naszej współpracy w krzewieniu szacunku dla 

życia od momentu poczęcia człowieka aż do jego 
naturalnej śmierci.

Wielkim i niezłomnym propagatorem walki 
o każde ludzkie życie był św. Jan Paweł II. W homi-
lii skierowanej do młodych 15 sierpnia 1993 roku 
powiedział: Walka potrwa długo i wymagać będzie 
udziału każdego z was. Oddajcie swoją inteligen-
cję, swoje talenty, swój entuzjazm, zdolność współ-
czucia i męstwo na służbę życiu!

Stając w szeregu obrońców życia, modlimy 
się o szczęśliwe przyjście na świat tej maleńkiej 
istoty, która wtulona w matczyne łono i słuchająca 
bicia serca matki, z pewnością nie spodziewa się 
żadnego grożącego jej niebezpieczeństwa. Prze-
ciwnie, „oczekuje” należnej jej ochrony, miło-
ści, naturalnego przebiegu okresu prenatalnego. 
Aby dziecko, którego życie jest zagrożone przed 
narodzeniem zostało przyjęte z pełną akceptacją 

i rodzicielską miłością, modlimy się wytrwale 
przez dziewięć miesięcy. Bóg, choć przecież 
wszechmogący, z jakiegoś powodu potrzebuje 
nas w tej walce z cywilizacją śmierci, która coraz 
bardziej opanowuje świat. Matka Boża w swych 
orędziach przekonuje, że bez naszej współpracy 
nie może pomóc ludzkości w walce ze złem. To 
wielka tajemnica znaczenia modlitwy człowieka, 
której zapewne nie poznamy w życiu doczesnym. 
Modlimy się więc, pełni ufności w Boże miłosier-
dzie, z pragnieniem dochowania wierności Jasno-
górskim Ślubom Narodu Polskiego, które wypo-
wiedziane w 1956 roku brzmiały:

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! 
Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek 
betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży 
budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie 

fot. www.duchowa-adopcja.pl
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każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, 
jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, 
płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy 
raczej śmierć ponieść aniżeli śmierć zadać bez-
bronnym. Dar życia uważać będziemy za najwięk-
szą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy 
skarb Narodu. Królowo Polski - przyrzekamy!

Myślę, że rozpoczętej modlitewnej kampanii 
w obronie nienarodzonych nie przerwę i podejmo-
wać ją będę przez kolejne lata. Zachęcam każdego 

do włączenia się w tę szlachetną batalię. Życzę też 
wszystkim tej radości, która wypełnia serce, kiedy 
co roku 26 grudnia członkowie wspólnoty ducho-
wej adopcji przynoszą przed ołtarz kościoła róże, 
a każda z nich symbolizuje jedno ocalone życie.

Bogumiła Szymańska

Źródła:
diecezja.waw.pl; duchowa-adopcja.pl 

Rodzinne kolędowanie

Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych zwyczajów w Polsce. W naszej parafii zwyczaj 
wspólnego, rodzinnego kolędowania istnieje od paru lat. Cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym 
roku udział w nim wzięło sporo dzieci. Śpiewały kolędy i pastorałki. Grały również bardzo pięknie 
na instrumentach, takich jak keyboard i flażolet. Najmłodszą uczestniczką była dziewczynka, która 
miała trzy latka. Zarówno teksty, jak i melodie dostarczały obecnym pozytywnych emocji. Kolędy są 
przepełnione ciepłem, dobrem i miłością - tym wszystkim, czego nam niekiedy brakuje na co dzień. 
Niestety, dzisiaj rzadko pamięta się o tradycji wspólnych śpiewów. Pierwszy raz uczestniczyłam 
z dziećmi w kolędowaniu w kościele, ale mogę powiedzieć, że na pewno nie był to ostatni raz. Moje 
dzieci cieszyły się, że mogły zaśpiewać na chwałę Pana.

Edyta Wawrzyniak

Żłóbek

„Nasz Patron” w swych publikacjach często odwołuje się do wydarzeń parafialnych, które miały miejsce w 
nieodległej przeszłości. Tak jest i tym razem. Przedstawiamy poniżej temat ściśle związany z Bożym Narodzeniem. 
Ten okres już za nami, ale ciągle jeszcze mamy przed oczami bliską naszym sercom scenerię szopy betlejemskiej 
(choć może należałoby powiedzieć: kicińskiej), o której kilka słów napisał jeden z jej wykonawców.

redakcja

Od czasów życia św. Franciszka z Asyżu - twórcy idei budowania żłóbków bożonarodzeniowych, 
w świątyniach Kościoła katolickiego na całym świecie (tak mi się wydaje) pod koniec Adwentu sta-
wiane są żłóbki. W każdym kościele żłóbek budowany jest w innym miejscu, zaczynając od katedry, 
a kończąc na małym kościółku kicińskim. Ustawianie jego jest dla nas równie radosne, jak czas ocze-
kiwania na Boże Narodzenie. Choć co roku żłóbek w Kicinie jest podobny, to zawsze pojawia się nowa 
wizja upiększania, wprowadzania pewnych zmian. Oddając ważność świąt, w swej scenerii powinien 
być wkomponowany w wystrój naszego zabytkowego kościółka. Dlatego wśród wielu innych jest on 
niepowtarzalny i naturalny. Nasz żłóbek w oczach i odczuciach „autorów” jest najpiękniejszy, jak dla 
każdej matki najpiękniejsze jest jej dziecko. Można podziwiać każdy jego element - każde źdźbło trawy, 
trzcinę oraz figurki, w tym także małego Jezuska ułożonego w misie używanej w dawnych czasach do 
urabiania ciasta na chleb powszedni. W zamyśle twórców-budowniczych żłóbka jest to także nawiąza-
nie do manny spożywanej na pustyni przez Izraelitów wędrujących do ziemi obiecanej. Ani manna, ani 
chleb powszedni nie dadzą nam życia wiecznego. Może to uczynić tylko Jezus, który nowo narodzony 
leży w żłobie. Żłóbek to mały kościół w Kościele, drugie tabernakulum (pierwsze to łono Matki Maryi), 
do czego nawiązał św. Jan Paweł II w swojej encyklice „O Eucharystii w życiu Kościoła ”. Ten sam 
Jezus po swojej śmierci i zmartwychwstaniu, z miłości do ludzi pozostał na ołtarzach całego świata. 

Z naszego żłóbka emanuje ubóstwo, prostota i zupełna naturalność, a zarazem tajemniczość. Białe 
światło płynące od Jezusa rozprasza ciemności duszy i daje nadzieję. Żłóbek wymaga remontu jak każdy 
dom - latem trzeba zbierać słomę i trzcinę na poszycie dachu, siano na wypełnienie wnętrza. Zawsze 
znajdują się chętni parafianie, którzy co roku pomagają przy budowie scenografii. Przy tej okazji ofia-
rowane są choinki i ich przywóz. Miłość czyni cuda i wyrabia poczucie piękna w człowieku. Nasz żłó-
bek odwiedza bardzo dużo ludzi, utrwalających jego piękno za pomocą fotografii, zostawiając „grosik” 
w skarbonce. Ofiary te przeznaczone są na misje.

                                                                                                                           Wojciech Sobańskifot. G.Z.

fot. M.O.
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Rorate caeli desuper…
„Spuście rosę niebiosa…” to tradycyjna pieśń rozpoczynająca poranne (o świcie) Msze 

Święte w okresie Adwentu. W tym roku przeżywaliśmy je we wspólnocie młodzieży i dorosłych 
w każdy poniedziałek, środę i piątek o godz. 6. W ten sposób wchodziliśmy w klimat duchowych 
przygotowań do świętowania narodzin Jezusa. W czasie tych porannych Mszy św. w półmroku 
kościoła, oświetlonego jedynie blaskiem świec trzymanych przez kapłana i wiernych, rozważaliśmy 
słowa pieśni „Rorate caeli”. Pieśń ta jest oparta na słowach Księgi Izajasza, które wprowadzały nas 
w klimat rorat. Z każdym dniem ilość światła w kościele zwiększała się, a to za przyczyną coraz 
liczniejszej obecności wiernych uczestniczących w liturgii. Następna okazja do przeżycia Eucharystii 
w takim klimacie już za około 10 miesięcy… Zachęcam, aby następnym razem dołączyć do tej 
wspólnoty wiernych i w ten sposób ubogacać przeżywanie okresu przedświątecznych porządków 
domowych, porządkując także swoją duchową sferę życia.

Mateusz Szyperski

Roraty dla dzieci
Od niedzieli 29 listopada br. 

przeżywaliśmy w Kościele katolickim Adwent, 
czterotygodniowy okres przygotowań do świąt 
Bożego Narodzenia i radosnego oczekiwania 
na przyjście Jezusa Chrystusa. 

Jak co roku, w naszym kościele Msze 
Święte roratnie dla dzieci odbywały się 
codziennie od poniedziałku do piątku 
o godzinie 18. Na początku każdej Mszy 
św., przy wyłączonych światłach, w procesji 
z kruchty kościoła do ołtarza, z lampionami 

Świąteczna zbiórka żywności – dzieło ludzi dobrej woli

Parafialny zespół „Caritas” w okresie Adwentu włączył się w akcję niosącą 
pomoc najbardziej potrzebującym. Jak zawsze, dzięki hojności naszych parafian 
rozprowadzono 25 „tytek miłosierdzia”. Tytki te były wypełnione nie tylko żyw-
nością, ale nade wszystko miłością. Wystawione w tym okresie kosze w sklepach 
- w Kicinie przy ul. Poznańskiej 79 oraz w Janikowie przy ul. Asfaltowej 11 - 
zostały obficie wypełnione przez ludzi o wielkiej wrażliwości i szlachetnym sercu. 
Obdarowano 23 chorych, do których ks. proboszcz Andrzej Magdziarz uczęszcza 
co miesiąc z posługą sakramentalną, a specjalne paczki ze słodyczami otrzymały 
także chore dzieci oraz dzieci z rodzin wielodzietnych.

Wszelkie działania parafialnego zespołu „Caritas” nie mogłyby się odbyć bez udziału ludzi. To wła-
śnie Wy, parafianie z ofiarnością i zrozumieniem włączacie się w rozmaite dzieła, które zawsze mają 
jeden cel - pomoc bliźniemu. Taka zdrowa chrześcijańska postawa sprawia, że parafialny zespół „Cari-
tas” coraz częściej włącza się w nowe inicjatywy inspirowane przez archidiecezjalny oddział „Caritas”.

Pragniemy z całego serca gorąco podziękować darczyńcom za wszelkie dobro. Niech nowy rok 2016 
przyniesie wszystkim błogosławieństwo Boże i wewnętrzny pokój. Niech nasze myśli i modlitwy kiero-
wane do Ducha Świętego umacniają w nas łaskę miłości.

Barbara Babiarczyk
Parafialny Zespół „Caritas”

Festyn świąteczny „Pod Aniołem”
W sobotę 12 grudnia 2015 r. w Szkole Podstawowej w Kicinie miał miejsce festyn świąteczny 

„Pod Aniołem”. Dla tych z Państwa, którzy śledzą regularnie kalendarium roku szkolnego, organizacja 
festynu bożonarodzeniowego mogła być sporym zaskoczeniem, jako że zgodnie z tradycją, festyny (ten 
gwiazdkowy i ten wielkanocny) były do tej pory organizowane naprzemiennie. W tym roku odstąpiono 
od tej niepisanej zasady i odtąd grudniowe świętowanie - ku uciesze „małych i dużych” - odbywać się 
będzie co roku!

Tegoroczny program festynu zasadniczo nie odbiegał od tych z lat ubiegłych, chociaż trzeba przyznać, 
że z roku na rok wprowadzane są pewne zmiany i udoskonalenia. Na profesjonalnie urządzonej scenie 
przez cały czas trwania festynu miały miejsce występy. Występowały przede wszystkim dzieci, które 
przepięknie śpiewały, grały i tańczyły. Imprezę uświetnił swoją obecnością występ Kicińskiego Chóru 
Kameralnego „Arsis”. Burzą oklasków zakończył się występ grona pedagogicznego, które „wypełniło” 
scenę po brzegi. Mniej liczne było z kolei grono rodziców, którzy również mieli okazję zaprezentować 
swoje umiejętności wokalne. Pewną wymówką dla dorosłych może być fakt, iż każdy chciał skorzystać 
z bogatej oferty kawiarenki, która i w tym roku nie zawiodła, i była w stanie zaspokoić gusta najwybred-
niejszych nawet smakoszy.

Przez cały czas trwania festynu dostępne były takie atrakcje, jak: studio fotograficzne, sala kinowa 
dla najmłodszych czy warsztaty artystyczne. Wzorem lat ubiegłych bogato prezentowała się oferta 
świątecznego rękodzieła. Nowością była możliwość zakupienia kartek świątecznych zaprojektowanych 
przez uczniów, a następnie zeskanowanych i profesjonalnie wydrukowanych. Jak świeże bułeczki 
sprzedawało się specjalne wydanie kalendarza na 2016 rok, w którym również znalazły się prace plas-
tyczne wykonane przez dzieci.

Festyn świąteczny „Pod Aniołem” był doskonałą ucztą dla ciała i ducha. Myślę, że doskonale bawili 
się i uczniowie, i nauczyciele, i rodzice. Do zobaczenia za rok!

Dorota Stawicka
fot. G.Z.
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Dekanalny dzień skupienia ministrantów

W chłodny sobotni poranek 28 listopada 2015 r. ministranci z naszej parafii wraz z ks. Andrzejem 
Magdziarzem zebrali się, aby wspólnie wyruszyć do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bole-
chowie na kolejny już dzień skupienia. Spotkaliśmy się tam z ministrantami z innych parafii naszego 
dekanatu. Zebraliśmy się w tamtejszej kaplicy, 
która znajduje się w podziemiach nowego 
kościoła, gdzie zostaliśmy powitani przez ks. 
Remigiusza Kobusińskiego, po czym nastąpił 
pierwszy punkt naszego spotkania, jakim była 
wspólna integracja przy kawie i cieście. Posi-
leni, zostaliśmy podzieleni na dwie grupy wie-
kowe i odbyliśmy spotkania w tychże grupach. 
Rozmawialiśmy o chrzcie świętym i omawiali-
śmy program celebracji związanych z 1050. rocznicą chrztu Polski.

Następnie rozpoczęliśmy adorację Najświętszego Sakramentu i mieliśmy możliwość skorzystania 
z sakramentu pokuty. To wszystko po to, aby dobrze przygotować się do najważniejszej części dnia, 
czyli uroczystej Eucharystii, której przewodniczył nasz ks. proboszcz. Podczas homilii kontynuował 
on tematykę chrzcielną. Zaznaczał, że to właśnie ten sakrament wprowadza nas w życie chrześcijań-
skie, włącza w Chrystusa i Jego Ciało - Kościół. Daje nam możliwość życia we wspólnocie Kościoła, 
w której pragniemy iść przez życie, wzrastając w wierze i miłości, pielgrzymując na spotkanie z Bogiem 
w wieczności. 

Po zakończeniu Mszy Świętej zadowoleni i umocnieni duchowo wróciliśmy do naszych rodzimych 
parafii.

Marcin Klimecki

Sprawozdanie z życia parafii w roku 2015

W miejscowościach wchodzących w skład parafii kicińskiej (Janikowo, Kicin i Kliny) w minionym 
roku mieszkało około 2150 osób, z tego ok. 2080 osób to katolicy. Oprócz członków Kościoła katolic-
kiego, w obrębie naszej parafii mieszkają protestanci, prawosławni, wyznawcy innych religii, świadko-
wie Jehowy, niewierzący i apostaci. 

1. Wymiar duszpasterski
Kościołowi w Polsce towarzyszyło hasło roku duszpasterskiego „Nawracajcie się i wierzcie 

w Ewangelię”, które jest wpisane w czteroletni program duszpasterski na lata 2013-2017, skupiony 
wokół duchowości chrzcielnej. Wraz z całym Kościołem przygotowujemy się w naszej Ojczyźnie do 
1050. rocznicy chrztu Polski.
 Słowo Boże i modlitwa 
 W kicińskim kościele słowo Boże wraz z jego wyjaśnianiem i zgłębianiem (podczas homilii) 
było głoszone w czasie każdej Mszy Świętej, zarówno w niedziele, jak i święta oraz w dni powszednie. 
Umacnianie tymże słowem dokonywało się w czasie wielkopostnych rekolekcji dla dzieci i dorosłych, 
Gorzkich żali, dróg krzyżowych, tygodnia biblijnego, nabożeństw - majowych, czerwcowych, paździer-
nikowych i fatimskich, podczas pierwszych pięciu sobót miesiąca, katechez dla rodziców, przygotowy-
wania dzieci i młodzieży do sakramentów świętych. Ważną rolę spełniały także Misteria: Męki i Śmierci 
Pana Jezusa oraz Wcielenia (Bożonarodzeniowe). W świetlicy w Janikowie gromadzili się wierni na 
nabożeństwach majowych i różańcowych w październiku oraz w Klinach na nabożeństwach majowych, 
które miały miejsce przy krzyżu na byłym cmentarzu. Warto tutaj podkreślić, że codziennie w kościele 
o godz. 15 modlimy się Koronką do Miłosierdzia Bożego.

 Z ksiąg metrykalnych
Do wspólnoty Kościoła zostały włączone: 
26 grudnia Celina Ewa Pirogowska
24 stycznia Zuzanna Malinowska
  Maja Anna Sobkowiak
  
Sakramentalny związek małżeński zawarli:
30 stycznia  Natalia Adamczyk z Poznania 
  i Paweł Jatczak z Poznania

Do wieczności odeszli:
10 grudnia Andrzej Piechowiak (l.76) 
  z Koziegłów
31 grudnia Tadeusz Załęski (l.80) 
  z Poznania 
25 stycznia Zygmunt Knypiński (l.84) 
  z Janikowa
26 stycznia Aleksander Daszkiewicz (l.77) 
  z Kicina

w ręku szły dzieci: od najmłodszych (3-4 letnich) po najstarsze (z 5-6 klasy). Mrok świątyni rozpraszał 
tylko blask świec i lampionów. Dopiero na śpiew „Chwała na wysokości Bogu…” zapalały się wszystkie 
światła w kościele. 

W Rok Miłosierdzia Bożego roraty dla dzieci przebiegały pod hasłem „Strażnik Światła”. Codziennie 
dzieci poznawały kolejne postaci proroków ze Starego, bądź Nowego Testamentu: Jonasza, Mojżesza, 
Dawida, Daniela, Tobiasza, Izajasza, Judytę, Hioba, Abrahama, Noego, Rut, Salomona, Zachariasza, 
Józefa, Elżbietę, Samuela i Maryję. Po krótkim wprowadzeniu zawartym w homilii, jeden z rodziców 

czytał historię z życia proroka (patrona 
dnia), po której dzieci odpowiadały 
na pytania księdza. Wielkim 
zaangażowaniem wykazali się również 
najmłodsi parafianie, których ciężko 
było do tej pory zainteresować homilią 
- tym razem bardzo chętnie zgłaszali 
się do odpowiedzi. Bardzo ważne 
było wskazanie na charakterystyczną 
cechę proroka (np. zawierzenie, 
praworządność, męstwo, wierność, 
skromność, radość, pokorę, odwagę), 
która wyróżniała go spośród innych 
ludzi. Dzieci na zakończenie Mszy 

św. dostawały kartkę z wizerunkiem proroka i wypisaną wyróżniającą go cnotą, a zebranie kompletu 
kartek i utworzenie z nich tarczy pozwalało na rozszyfrowanie hasła przewodniego. Oprócz zbieranych 
codziennie kartoników, dzieci dostawały nietypowe „zadania domowe” od księdza. Były to np.: modlitwa 
do Ducha Św. przed odrabianiem lekcji/nauką, modlitwa za osobę, którą się skrzywdziło, zrobienie 
dobrego uczynku, czy zaśpiewanie piosenki religijnej. Podczas koncertu piosenek można było usłyszeć 
wiele ciekawych wykonań, ale największym uznaniem cieszył się występ najmłodszego uczestnika 
z piosenką pod tytułem „Aureola marzy mi się od przedszkola”. W ten sposób, docierając do końca 
rorat, dzieci stawały się współczesnymi „strażnikami światła”, jakimi niegdyś byli prorocy.

Za trud i zaangażowanie w przygotowaniach do nadejścia Pana, na uczestników czekały również 
nagrody „doczesne”. Dzieci w trakcie spotkań roratnich odwiedził św. Mikołaj, który przez księdza 
przekazał paczki świąteczne, słodki poczęstunek, a na zakończenie była niespodzianka od naszego 
proboszcza - upominki w postaci książek, kalendarzy, figurek, modlitewników czy świec.

Czas ten był owocnym przygotowaniem dzieci do lepszego przeżywania świąt Bożego Narodzenia 
i przybliżył nas wszystkich do Pana Jezusa.

Barbara Zacharzewska
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• 30 listopada - ofiarowanie 2 ornatów oraz stuły (podczas Mszy św.);
• Grudzień - po raz drugi roraty dla dorosłych o godz. 6 (poniedziałki, środy, piątki).

Przepływowi informacji sprzyja miesięcznik parafialny „Nasz Patron” wydawany w nakładzie 250 - 300 
sztuk. Średni koszt wydania jednego egzemplarza to ponad 2 złote. Nasza wspólnota ma nową stronę 
internetową: www.kicin.archpoznan.pl. W parafii rozprowadzamy: „Przewodnik Katolicki” (10 szt.), 
„Mały Przewodnik Katolicki” (10 szt.), „Miłujcie się” (10 szt.), „Różaniec” (8 szt.), „List do chorych” 
(20 szt.), „KnC” (10 szt.) i „Nasz Dziennik” (1 szt.). 

 Grupy duszpasterskie
Spełniają niezastąpioną rolę. Ich członkowie podejmują określone zadania i funkcjonując zgod-

nie ze swoim charyzmatem, ożywiają życie parafialne. W parafii działają następujące grupy: Domowy 
Kościół, Eucharystyczny Ruch Młodych, Koło przyjaciół Radia Maryja, 
Krąg biblijny, parafialny oddział Akcji Katolickiej, parafialna rada duszpasterska, parafialna rada ekono-
miczna, parafialny zespół „Caritas”, parafialny zespół liturgiczny, redakcja „Naszego Patrona”, rodzina 
duchowej adopcji, schola młodzieżowa, służba liturgiczna, różaniec rodziców (trzy róże) i wspólnota 
żywego różańca (osiem róż). 46 osób złożyło 26 marca uroczyste przyrzeczenie podczas Mszy św. 
i podjęło duchową adopcję dziecka poczętego zagrożonego zagładą.

Katecheza parafialna
Dzieci i młodzież naszej parafii uczęszczają na religię w tutejszej szkole oraz w innych miejscach 

swojej nauki. Ponadto w parafii prowadzona jest dla dzieci i młodzieży (ze wszystkich klas szkoły pod-
stawowej i gimnazjalnej) katecheza parafialna - 1 godzina w miesiącu. 

Katecheza z udziałem dorosłych była prowadzona w kontekście przygotowania do sakramentów 
świętych (chrzest, pierwsza spowiedź i Komunia św. oraz bierzmowanie), a także w związku z udziałem 
dzieci w lekcjach religii. Zgodnie z obowiązującym w naszej archidiecezji programem duszpasterskim, 
przed chrztem św. przeprowadzamy dwie katechezy. 

2. Wymiar materialno-ekonomiczny
Środki finansowe przeznaczaliśmy na prace remontowo-budowlane  oraz inwestycyjne kościoła, 

domu parafialnego, probostwa, budynku gospodarczego, kaplicy cmentarnej. Ponosiliśmy koszty zwią-
zane z opłatami za gaz, prąd, wodę, ubezpieczenia, funkcjonowania biura parafialnego, strojenia orga-
nów, itp. Od listopada opłacamy znajdującą się na cmentarzu przenośną toaletę. Duże koszty ponosimy 
w związku z wywozem śmieci. Pokrycie wszelkich wydatków stało się możliwe dzięki ofiarności para-
fian oraz gości, jak również dotacji udzielonej przez Gminę Czerwonak na renowację trzeciej ławki 
kolatorskiej, za którą zapłaciliśmy 34 207 zł.

Ważnym wydarzeniem była instalacja przewodów elektrycznych z zakrystii do dzwonnicy i uru-
chomienie dzwonów (napędzane elektrycznością po raz pierwszy zadzwoniły w uroczystość odpustową 
19 marca). Udało się także położyć kostkę granitową na parkingu między kościołem a probostwem. Ta 
praca kosztowała nas 61 000 złotych. Wśród ubiegłorocznych licznych prac i inwestycji warto odnoto-
wać prace przy segregowaniu śmieci na cmentarzu.
 Przedstawione sprawozdanie jest oczywiście bardzo skrótowe. Nie sposób opisać wszystkiego.
Wyrażam bardzo serdecznie podziękowanie: Panu kościelnemu, Paniom katechetkom i katechistkom, 
Pani organistce i Panu organiście, nadzwyczajnym szafarzom Komunii Świętej, służbie liturgicznej, 
członkom grup duszpasterskich, osobom sprzątającym w kościele, wokół świątyni, w domu parafial-
nym i na probostwie, piorącym bieliznę kielichową i ołtarzową, dekorującym kwiatami kościół, Paniom 
pomagającym w prowadzeniu kościelnej księgi kasowej i biura cmentarnego, Paniom i Panom utrzymu-
jącym czystość na cmentarzu. Bóg zapłać Panom, którzy angażowali się w podejmowane prace remon-
towe, porządkowe i budowlane. Dziękuję za składane ofiary na tacę, daninę diecezjalną (złożyło ją 
26% parafian), okazywane zaufanie, pomoc w prowadzeniu domu oraz za wszelką dobroć. Wszystkim, 
którzy przyczynili się do wzrostu chwały Bożej i pożytku parafii wyrażam wdzięczne „Bóg zapłać”!

ks. Andrzej Magdziarz

Życie sakramentalne 
W roku 2015 sakrament chrztu św. przyjęło 24 dzieci (w 2014 - 29). Do I spowiedzi i Komunii 

Świętej w naszym kościele przystąpiło 35 dzieci (7 było u wczesnej I Komunii Świętej). Sakramentalny 
związek małżeński zawarło 15 par (w 2014 - 18). Do 23 chorych udawaliśmy się co miesiąc z posługą 
sakramentalną.  Natomiast w każdą niedzielę nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej zanoszą Pana 
Jezusa do 5-6 chorych. Zmarło 19 parafian (w roku 2014 - 17). W minionym roku rozdaliśmy 26 886 
Komunii Świętych (w roku 2014 - 25 200). Frekwencja na niedzielnej Eucharystii w niedzielę 8 listo-
pada wyniosła 19%. Ten niski procent wynika częściowo z faktu, że na wspomnianą niedzielę, pewna 
część parafian wyjechała z racji zbliżającego się Święta Niepodległości, w ramach tzw. długiego week-
endu. Natomiast liczba „communicantes” (przystępujących do Komunii św.) wyniosła 68%, co jest sto-
sunkowo wysoką wartością w porównaniu ze średnią krajową, która wynosi 16,3 %.

Pielgrzymki, rekolekcje
Odbyły się autokarowe pielgrzymki: zagraniczna - do Fatimy; krajowe - śladami św. siostry Fau-

styny i jednodniowa - do Lichenia. Miały miejsce 2 tradycyjne pielgrzymki do Dąbrówki Kościelnej 
- piesza (13 września, w której uczestniczyło 90 osób) i rowerowa (15 sierpnia). Na początku kwietnia, 
w związku z rocznicą śmierci św. Jana Pawła II, udaliśmy się do krzyża papieskiego znajdującego się 
u podnóża Dziewiczej Góry. 13 czerwca po raz pierwszy szliśmy ulicami Kicina w procesji różańcowej 
z figurą Matki Bożej Fatimskiej, przywiezioną z Portugalii. Jedna osoba wzięła udział w pieszej poznań-
skiej pielgrzymce na Jasną Górę. 6 czerwca miał miejsce wyjazd młodzieży na spotkanie lednickie. 

W okresie od 22 do 25 marca przeżywaliśmy parafialne rekolekcje ewangelizacyjne. W Wielkim 
Poście katechizowani uczniowie Szkoły Podstawowej w Kicinie (zapewne także z innych szkół poza 
Kicinem) wzięli udział w trzydniowych szkolnych rekolekcjach (11-13 marca), we wrześniu zaś przeży-
waliśmy Tydzień Wychowania.

W czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich 6 ministrantów uczestniczyło w rekolekcjach dla 
służby liturgicznej. Ministranci naszej parafii uczestniczyli w dniach skupienia ministrantów dekanatu 
czerwonackiego oraz w ogólnopolskiej pielgrzymce ministrantów i lektorów do Gietrzwałdu. Z naszej 
parafii ustanowiono jednego lektora i jednego ceremoniarza. 

Nasi parafianie brali udział w rekolekcjach: wielkopostnych, dla członków Akcji Katolickiej (21-22 
lutego), dla członków wspólnot żywego różańca, dla parafialnych zespołów „Caritas”, uczestniczyli 
również w II Kongresie Nowej Ewangelizacji oraz Poznańskim Forum Duszpasterskim. 

Inne wydarzenia i prace duszpasterskie
• Udział w akcji „Twoje Dziecko - Wielka Sprawa”, której celem było uświadomienie rodzicom 
zagrożeń związanych z nieodpowiednią edukacją seksualną oraz wsparcie w procesie wychowania. 
1 lutego odbyły się prelekcje w domu parafialnym;
• 1 marca powstała VIII róża różańcowa; 
• Od 14 do 23 marca - wystawa „Wybierz życie”;
• 4 kwietnia - święcenie potraw na stół wielkanocny. Katecheza „Modlitwa przed jedzeniem i po 
jedzeniu”;
• Maj - relikwie św. Urszuli Ledóchowskiej w parafii;
• 13 maja - poświęcenie figury MB Fatimskiej przywiezionej z Portugalii;
• Dzieci z ERM - półkolonie w czasie ferii zimowych; 13 czerwca - Archidiecezjalny Dzień Wspól-
noty ERM w Poznaniu;
• Lipiec - udział jednej rodziny w rekolekcjach Domowego Kościoła; 
• 16 i 17 października - nawiedzenie parafii przez kopię obrazu św. Józefa z poznańskiego sanktu-
arium oo. Karmelitów Bosych na wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu;
• 31 października - po raz drugi w wigilię uroczystości 1 listopada - korowód świętych;
• 22 listopada - powstanie III róży różańcowej rodziców modlących się za dzieci;
• 24 listopada - spotkanie sióstr „Sacre Coeur” z Pobiedzisk z rodzinami osób wysiedlonych w czasie 
II wojny na Podlasie; 
• 29 listopada - zaprzysiężenie nowych rad: duszpasterskiej i ekonomicznej; 
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1-2. Msza św. dziękczynna wysiedleńców z naszej 
parafii w intencji zmarłych sióstr z Pobiedzisk, 
3-4. Nowe rady parafialne 29 XI 2015,
5-6. Procesja do figury MB w uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia NMP, 
7-8. Rozpoczęcie nowego roku liturgicznego, 
9. Prezentacja nowych szat liturgicznych,
10. Życzenia od parafian w dzień imienin 
ks. Andrzeja
fot. 3,4 - S.N., pozostałe G.Z.
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