Oto ja służebnica Pańska.
Niech Mi się stanie
według twego słowa!
(Łk 1,38)
Melozzo da Forli, Zwiastowanie, Panteon Rzym

Wstęp

Z życia Kościoła

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE CENTRALNYM OBCHODOM
W DIECEZJI POZNAŃSKIEJ:

Słowo księdza proboszcza
Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej „Christifedeles laici”
napisał: Chociaż wspólnota kościelna zawsze posiada wymiar powszechny, to
jednak swój najbardziej bezpośredni i widzialny wyraz znajduje w życiu parafii.
Parafia jest niejako ostatecznym umiejscowieniem Kościoła, a poniekąd samym Kościołem zamieszkującym pośród swych synów i córek. Wszyscy powinniśmy odkryć, poprzez wiarę, prawdziwe oblicze
parafii, czyli samą «tajemnicę» Kościoła, który właśnie w niej istnieje i działa (26). Za nami Święta
Zmartwychwstania Pańskiego, czas najważniejszych wydarzeń w życiu tak Kościoła Powszechnego,
jak i w życiu każdej parafii. Do tych wielkich tajemnic przygotowywaliśmy się między innymi przez
rekolekcje wielkopostne. Ich przebieg oraz przeżycia uczestników znajdują swoje potwierdzenie
w zamieszczonych świadectwach w tym numerze „Naszego Patrona”. Cieszymy się owocami rekolekcji i wyrażamy wdzięczność Panu Bogu i ks. Maksymilianowi za dar naszych parafialnych wielkopostnych rekolekcji. Udział w nich pozostawia w nas trwały ślad w postaci zbliżenia się do Pana Boga.
Pozostałe artykuły także zawierają takie treści, których lektura pozwala nam myśleć głębiej,
widzieć szerzej i oceniać obiektywniej. Warto szczególnie podkreślić informacje dotyczące wydarzeń
towarzyszących centralnym obchodom Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Zapoznajmy się z tymi
obchodami. Cieszy fakt, iż w tych wydarzeniach będzie także uczestniczyć grupa naszych parafian
– i to zarówno w Poznaniu, jak i w Częstochowie. Zdrowa wiara nie zamyka się tylko w przestrzeni
parafialnej, ale otwiera na wymiar szerszy – także diecezjalny i ogólnopolski. Tu się realizuje zasada
bycia i myślenia z Kościołem.
Już niedługo będziemy przeżywać kolejną rocznicę katastrofy samolotu pod Smoleńskiem. Temu
tematowi też poświęcamy odpowiednie miejsce. Czynimy to w przekonaniu, że jest wiele jeszcze niewyjaśnionych spraw i nieudzielonych odpowiedzi. Na ujawnienie prawdy katyńskiej czekaliśmy prawie 50 lat, choć już wielu uwierzyło w oficjalną „prawdę”. Sam pamiętam jak nas w szkole uczono,
że nie ma żadnych wątpliwości, iż za tę zbrodnię odpowiadają hitlerowcy. Trzeba było czekać aż pół
wieku żeby usłyszeć kto naprawdę spowodował zbrodnię w Katyniu i w innych obozach. Niech to
wezmą pod uwagę wyznawcy „pancernej brzozy”.
Przekazujemy do Państwa rąk 77. numer „Naszego Patrona”. Czynimy to z nadzieją i przekonaniem o przydatności poruszanych tematów. Ufamy, iż to czasopismo przyczynia się do pogłębiania naszej katolickiej formacji. Uznajemy bowiem parafię za podstawowe miejsce wszelkich działań ewangelizacyjnych. Nadszedł czas, by kicińska parafia stała się wspólnotą rozmodloną, gorliwie
uczestniczącą w Eucharystii, budowaną na wierności nauczaniu Kościoła. Musimy wytężyć siły, aby
na nowo postawić Boga w centrum naszych myśli, naszego działania, życia, na jedynym miejscu, jakie
Bóg powinien zajmować (kard. Robert Sarah).
Niech lektura zawartości niniejszego numeru „Naszego Patrona” stanie się miejscem duchowej
formacji dla wszystkich jego czytelników.
							

Nasz Patron
pismo parafii pw. św. Józefa w Kicinie
Adres redakcji: ul. Kościelna 2,
62-004 KICIN
e-mail: kicin.naszpatron@gmail.com
www.kicin.archpoznan.pl

ks. Andrzej Magdziarz

Zespół redakcyjny: ks. Andrzej Magdziarz, Karolina Appelt,
Magdalena Orczyńska, Piotr Owczarek, Renata Sobańska, Dorota Stawicka,
Bogumiła Szymańska, Marcin Wnęk, Grzegorz Zalewski.
Druk: P.P.H.U. Alfa Druk, ul. Spławie 15, 61-312 Poznań
Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania i skracania nadesłanych materiałów.

2									

Kwiecień 2016

1.    Konferencje naukowe
•

Konferencja: Chrzest Polski. Początki chrystianizacji w Polsce (przesłanki, warunki, skutki)
Instytut Historii UAM

•

Konferencja: Obchody Wielkiej Nowenny i Milenium Chrztu Polski w roku 1966
IPN Poznań, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu
7.04.2016

•

Konferencja: Narodziny Polski – obraz literacki
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Instytut Prehistorii UAM

2.    Wystawy
•

„Lux in Oriente – Lux ex Oriente: Polska i Stolica Apostolska – 1050 lat historii”

Z perspektywy prawie pięćdziesięciu lat, które minęły od obchodów Millenium Chrztu Polski, wydaje
się wskazanym, przypomnienie młodemu pokoleniu, że nasza obecność w Europie nie zaczęła się w 2004
roku przystąpieniem do Unii Europejskiej, ale miała swój początek ponad tysiąc lat wcześniej, kiedy poprzez
fakt chrztu Polski i chrystianizacji weszliśmy do wspólnoty europejskiej zbudowanej na fundamencie jednej
wiary. Ekspozycja będzie pokazana w trzech polskich miastach (Poznań, Wrocław, Warszawa), w szczególny sposób obecnych w naszej historii: Poznań (Muzeum Narodowe) – w okresie od połowy stycznia do
końca kwietnia 2016. Zaprezentuje ona dzieła wypożyczone m.in. z Watykanu, w tym takie, które publicznie
pokazywane są bardzo rzadko. Wystawa składa się z pięciu części, ukazujących na dwóch płaszczyznach
chronologicznych wydarzenia łączące nasz kraj ze Stolicą Apostolską: I. Polska Piastów, II. Polska Jagiellonów, III. Rzeczpospolita Obojga Narodów, IV. W niewoli (XIX w.), V. Wiek XX – wiek krwi i chwały.
•

Prezentacja rzeźby – łodzi wykonanej z fragmentów tysiącletnich dębów.

Dębowa łódź wykonana z drewna pochodzącego z konstrukcji budowanych w X wieku, symbolicznie wprowadzi Rezerwat Archeologiczny Genius loci w uroczystości 1050-lecia Chrztu Polski. Wystawa
odnosić się będzie do chrześcijańskiej symboliki łodzi i jej wczesnośredniowiecznej ikonografii. Ekspozycja
stanie się pierwszym etapem jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Rzeźba wykonana została przez Pracownię Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Raby, mgr
Łukasza Gruszczyńskiego.
•

Ekspozycje w Muzeum Archeologicznym planowane w IV-XII 2016

Działania Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i Rezerwatu Archeologicznego Genius loci skoncentrowane są na ukazaniu kultury, architektury, sztuki i ludzi czasów końca X wieku. Wszystkie planowane
wydarzenia odbędą się pod wspólnym tytułem Tempora Christiana.
- EKSPOZYCJA: Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa. Wystawa czasowa
w Pałacu Górków jako archeologiczno-architektoniczna prezentacja najważniejszych miejsc i budowli
Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, związanych z początkami chrześcijaństwa w Polsce. W ramach ekspozycji zaprezentowane zostaną najbardziej spektakularne zabytki kultury materialnej i artystycznej,
pochodzące z badań wykopaliskowych prowadzonych wokół pozostałości poznańskiej rezydencji książęcej przy kościele NMP oraz w obrębie reliktów pierwszej bazyliki katedralnej. W świetle najnowszych
Kwiecień 2016					

3

Z życia Kościoła

Z życia Kościoła

•

Projekt: „Tu się Polska zaczęła…” początki chrześcijaństwa i Poznań w „Luboniach” I. Kraszewskiego - Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

- EKSPOZYCJA: Pokolenie 966 – świt wielkich przemian - wystawa stała w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci, tworzona w ramach programu MKiDN „Chrzest 966”, koordynowanego przez
NCK. Badania archeologiczne prowadzone na terenie Ostrowa Tumskiego, trwające już prawie stulecie, pozwoliły na odzyskanie pamięci o wielkości i znaczeniu grodu poznańskiego. W kontekście tych
wydarzeń naturalne jest przywoływanie wielkich postaci – autorów i budowniczych początków polskiej państwowości – szczególnie Mieszka I i Bolesława Chrobrego, księżnej Dobrawy czy pierwszego
biskupa – Jordana i jego następców. Archeologia jednak pozwala ocalić od zapomnienia również ich
poddanych, o których milczą słynni kronikarze. Dzięki dobrze zachowanym szczątkom kostnym nauka
pozyskała informacje o ludziach żyjących pod koniec X i w początkach XI wieku w grodzie Poznana.
Nowoczesne metody antropologiczne pozwalają na poznanie pokolenia czasów Mieszka - pierwszych
chrześcijan na ziemiach polskich, ich codzienności i ewolucji. Wystawa przygotowana we współpracy:
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – Rezerwat Archeologiczny Genius loci; Uniwersytet Medyczny
w Poznaniu, Pracownia Archeologiczna.

•

Projekt muzyczny: Symphonical /Poza czasem - Poznański Chór Chłopięcy we współpracy
z Roots Music Promotion

•

Spotkania flażolecistów - Ostrów Tumski w Poznaniu – 2.04.2015

•

Koncert na dwóch organistów - Kościół pw. Wszystkich Świętych, Akademia Muzyczna
w Poznaniu – 17.04.2016, godz. 17.00

•

„966”- widowisko multimedialne - Brama Poznania – od 1.05.2016

•

Projekt: Księżna Dobrawa Matka Chrzestna Polski - Fundacja „Puenta” – Ostrów Tumski
w Poznaniu – maj 2016

•

Musical o św. Wojciechu i początkach państwa polskiego – Teatr Muzyczny w Poznaniu – wrzesień 2016

•

Tryptyk „Ab initio” – widowisko historyczne w Teatrze Animacji

- EKSPOZYCJA: Najstarsi mieszkańcy Poznania, oczami współczesnej medycyny. Prezentacja
w Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W oparciu o badania prowadzone na materiale
kostnym z wykopalisk na poznańskiej Śródce, powstanie specjalistyczna wystawa pokazująca wyniki
badań medycznych, genetycznych nad ludnością zamieszkującą Ostrów Tumski w Poznaniu, w X w.
Wystawa przygotowana we współpracy: Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; Uniwersytet
Medyczny w Poznaniu- Katedra Medycyny Sądowej, Pracownia Archeologiczna, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – Rezerwat Archeologiczny Genius loci. Planowana na XI - XII 2016

•

Międzynarodowy Festiwal „Poznań Baroque” - Estrada Poznańska

•

Historyczne widowisko plenerowe Orzeł i Krzyż - Z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski Stowarzyszenie „Dzieje” przygotowuje wielkie widowisko plenerowe o dziejach Polski, które będziemy
mogli obejrzeć w lipcu br. w parku „Dzieje” w Murowanej Goślinie. Głównym celem twórców jest
szerzenie patriotyzmu, który wyrasta z chrześcijańskich korzeni Polski i Europy, i którego owocem jest odpowiedzialność za Ojczyznę i duma z bycia Polakiem. Scenariusz widowiska pt. „Orzeł
i krzyż” przygotował znany poznański historyk sztuki i poeta dr hab. Jacek Kowalski. Reżyserem
i kompozytorem muzyki jest Marcin Matuszewski przedstawiciel młodszego pokolenia twórców.
Oglądając widowisko będzie można odbyć podróż w czasie od legendy o Lechu, Czechu i Rusie,
poprzez mocne przeżycie początków państwa polskiego z Chrztem, św. Wojciechem i Zjazdem
Gnieźnieńskim, a dalej przemierzać kolejne wieki historii, aż po wiek XX, kończąc przesłaniem Jana
Pawła II i „Solidarności”. Inspiracją dla poszczególnych scen są najwybitniejsze dzieła polskiego
malarstwa historycznego.

•

Spektakl 966 - Teatr Polski w Poznaniu

•

Cykl: „Zanurzeni w kulturze” – Początki państwa polskiego. Mity czy historie? –warsztaty, debaty
dla młodzieży - Teatr Animacji w Poznaniu

•

„Powroty do źródeł” - Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt”

•

Multimedialny spacer po Ostrowie Tumskim - Brama Poznania

•

Musical Jesus Christ Superstar na Inea Stadion w Poznaniu - Teatr Muzyczny w Poznaniu

•

Teatr, duchowość religia – festiwal teatralny, obejmujący kilkanaście spektakli lalkowych dla
dzieci i dorosłych, związane z tematyką Chrztu Polski. Teatr Animacji w Poznaniu

ustaleń, obiekty te należą do najwcześniejszych murowanych budowli świeckich i sakralnych w państwie pierwszych Piastów, odpowiadających metrykalnie czasom Mieszka I.

•

Wystawa : Chrzest – znaki sakramentu – Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu – od kwietnia 2016

•

Wystawa: Nieochrzczeni? Gdyby chrzest Polski się nie odbył… - Galeria Miejska Arsenał
w Poznaniu – kwiecień – maj 2016

•

Wystawa: Historia obchodów Chrztu Polski - Biblioteka UAM

•

Wystawa: Jak Mieszko z Dobrawą, czyli o językach słowiańskich- Biblioteka Raczyńskich
w Poznaniu – 21.02 do października 2016

•

Pokonkursowa wystawa prac Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci
i młodzieży: Jubileusz Chrztu Polski 966 -2016 - Bądźcie wierni łasce chrztu świętego.
- Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu – 14.09 –12.10.2016

•

Ekspozycje plenerowe

- W poszukiwaniu początków Poznania i chrześcijaństwa. Plenerowa ekspozycja posterowa prezentująca
historię badań archeologicznych prowadzonych na Ostrowie Tumskim od lat 30 -tych XX w. po najnowsze odkrycia. Wyniki wykopalisk, ukazały potęgę grodu poznańskiego, pozwoliły poznać najstarszą
kamienną siedzibę Mieszka I –palatium wraz z kaplicą pałacową oraz pierwszą polską katedrę, zmieniły
spojrzenie na początki Poznania oraz państwa polskiego.
- Oblicza sacrum na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Wystawa prezentuje zabytki odkryte podczas
badań wykopaliskowych, które wiążą się ze sferą duchową mieszkańców Ostrowa Tumskiego w Poznaniu na przestrzeni 1050 lat jakie minęły od symbolicznego aktu Chrztu Mieszka I. Ekspozycja zwraca
uwagę na najstarsze budowle sakralne, te które wciąż możemy podziwiać w krajobrazie wyspy tumskiej,
ale też te które nie zachowały się, a ich ślady odkryli archeolodzy.
3.    Wydarzenia kulturalne
•

Ogólnopolski konkurs dla młodych kompozytorów: Opus 966 - Stowarzyszenie Miłośników
Sztuki Vis Artis
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4.    Działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu przygotował projekt edukacyjny i materiały do szkolnych programów wychowawczych. Natomiast Narodowe Centrum Kultury przygotowało związane z chrztem
Polski materiały do nauczania historii na różnych poziomach edukacyjnych. Komisja Duszpasterstwa KEP
ma nadzieję, że programy te będą realizowane w całej Polsce, a nie tylko w archidiecezjach gnieźnieńskiej
i poznańskiej.
•

Prelekcje i warsztaty:

- Oblicza sacrum. Ostrów Tumski to jedno z niewielu miejsc w Poznaniu, w którym na co dzień sfera
Kwiecień 2016					
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duchowości, przeważa nad szarością dnia codziennego. W trakcie prelekcji dzieci i młodzież poznają
symbolikę atrybutów jakie towarzyszą świętym i ich wyobrażenia w sztuce oraz na zbytkach archeologicznych.
- Pałac Mieszka I w Poznaniu. Uczestnicy poznają odkrycia naukowe dotyczące pałacu Mieszka I i tzw.
kaplicy Dobrawy, na wyspie tumskiej w Poznaniu. Warsztaty interaktywne z wykorzystaniem środków
multimedialnych, pozwolą w atrakcyjny sposób zapoznać się z historią pierwszych budowli sakralnych
i rezydencjonalnych na ziemiach polskich.
- W krainie ogrodów. Grodziska to tajemnicze i często zapomniane przez współczesnych ludzi pozostałości obwarowań sprzed wieków. Towarzyszą one naszej codzienności, choć zazwyczaj nie uświadamiamy sobie ich obecności w najbliższej okolicy. Ukryte w lasach lub pośród pól mają jednak do opowiedzenia ciekawą historię, która jest ściśle związana z początkami naszej państwowości, kształtującej
się nowej duchowości i czasami przyjęcia Chrztu. Celem spotkania jest ukazanie historii powstania
i funkcjonowania grodów na obszarze państwa Piastów, a także podkreśla wartość dziedzictwa archeologicznego.
- Początki dziejów Kościoła i państwa na terenach Polski - Instytut Historii UAM
- Zajęcia edukacyjne dla szkół podstawowych, gimnazjów i liceów w formie lekcji i warsztatów
(propozycja od września 2015 r.) - Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu: Szlakiem chrztu - wprowadzenie dzieci w historię chrystianizacji Polski, osób z chrztem związanych oraz podkreśleniem ważności tego wydarzenia, W tajemniczej krypcie - o wierzeniach Słowian, Historia na medal - z czego
możemy być dumni, X – XX wiek, Jak nie było naprawdę? – skąd czerpiemy wiedzę o początkach
państwa polskiego? - Jaki jest współczesny stan wiedzy historyków i archeologów o najdawniejszych
dziejach naszego kraju
- Projekt: Akcja Chrystianizacja - gra planszowa w Muzeum Archidiecezjalnym przez cały rok 2016
- Projekt: My Chrześcijanie, My Polacy - Centrum Kultury Zamek w Poznaniu – luty – kwiecień 2016

- „966 – Pamięć w dębie zachowana” - publikacja na obchody 1050 lecia Chrztu Polski - Publikacja jest
połączeniem spojrzenia artystów i archeologów, dzielących się refleksjami na temat najstarszych śladów
grodu poznańskiego oraz czasów przełomu kulturowego, jakim było przyjęcie Chrztu przez księcia Mieszka
I i dołączenia Polski do Europy. Wydawnictwo opublikowane we współpracy Muzeum Archeologicznego
w Poznaniu i Narodowego Centrum Kultury.
- Historia Poznana, M. Sprenger, książka dla dzieci - Publikacja oparta na pomyśle napisania razem
z dziećmi historii przygód ich rówieśnika, chłopca o imieniu Poznan, żyjącego na Ostrowie Tumskim w przełomowym okresie dziejów – tuż przed przyjęciem Chrztu przez księcia Mieszka I. Książkę opublikowano we
współpracy z wydawnictwem Zysk i sp. w 2015 roku. Publikacja dostępna w sieci księgarni Zysk i sp. oraz
Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, Bramie Poznania, Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu.
6.    Pamiątka jubileuszu dla katedr polskich
Wykonanie krucyfiksów z fragmentami X-wiecznego drewna dla wszystkich polskich katedr – inauguracja projektu: 14.04.2016 r. na uroczystej mszy św. w Katedrze gnieźnieńskiej. W Poznaniu powstaje
pamiątka jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Rezerwat Archeologiczny Genius loci, który jest pomysłodawcą projektu, zbudowany jest w miejscu gdzie prezentowane są relikty drewniano-ziemnych fortyfikacji,
związanych z początkami państwa polskiego i miasta Poznania. Ogromne ilości doskonale zachowanych
fragmentów tysiącletnich dębów, odkryte przez archeologów i zakonserwowane w tym miejscu, pozwalają
na wykorzystanie części z niekonstrukcyjnych elementów drewnianych do uczczenia obchodów 1050-lecia
wprowadzenia chrześcijaństwa na ziemie polskie. Badania dendrochronologiczne dębów ściętych do budowy
wałów obronnych wykazały, że rosły one i ścinane były w czasie wydarzeń, których pamiątkę świętować
będziemy w 2016 roku. Będzie to jednorazowe działanie, krucyfiksy posiadać będą certyfikat oryginalności,
i pojedynczy egzemplarz dedykowany zostanie konkretnej katedrze. Wykonanie krzyży powierzone zostało
artystce poznańskiej – dr Annie Orskiej. Współpraca: Kuria Metropolitalna w Poznaniu i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu (Rezerwat Archeologiczny Genius loci). Podczas centralnych obchodów jubileuszowych
planowane jest przekazanie symbolicznych krzyży polskim katedrom. Krucyfiksy wykonane będą z drewna
dębowego – z pozostałości fortyfikacji obronnych z początków państwa polskiego.

- Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży: Jubileusz Chrztu Polski 966 -2016 - Bądźcie
wierni łasce chrztu świętego.

Magdalena Orczyńska

- Debata popularnonaukowa Gdzie ochrzcił się Mieszko? - Muzeum Archeologiczne w Poznaniu czerwiec 2016r.
- Blask nocy średniowiecza - impreza edukacyjna organizowana w ramach „Europejskiej Nocy Muzeów”
- Muzeum Archeologiczne w Poznaniu i Rezerwat Archeologiczny Genius loci - 2016
- Stąd nasz ród! - impreza edukacyjna w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu - wrzesień 2016r
•

Wystawy edukacyjne

Wystawy posterowe przygotowane jako pomoc dla szkół w przygotowaniu uczniów do zrozumienia tła
i bogactwa kulturowego Europy wczesnośredniowiecznej.
- TEMPORA CHRISTIANA – wystawa tworzona w ramach programu MKiDN „Chrzest 966”, koordynowanego przez NCK. Celem wystawy jest ukazanie kultury chrześcijańskiej średniowiecza, jako
czynnika kształtującego europejską tożsamość. Ekspozycja prezentująca obecny stan wiedzy na temat
historii początków państwa i chrześcijaństwa w Polsce na tle ówczesnej Europy.. Ukazanie okoliczności
w jakich podejmowano brzemienne w skutkach decyzje „tu i teraz” Polski i Europy Anno Domini 966.
Wystawa Tempora Christiana udostępniana zostanie szkołom i parafiom w roku 2016, wraz z zestawem
narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli.
5.    Publikacje
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Dzień Świętości Życia

Tydzień Słowa Bożego w Kicinie

W poniedziałek 4 kwietnia przeżywać będziemy uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Świętości Życia, który skłania nas do szczególnej refleksji i dziękczynienia za życie - wielki dar Stwórcy, wielokrotnie przez nas niedoceniany. Warto przypomnieć, iż Dzień Świętości Życia został ustanowiony w odpowiedzi
na słowa św. Jana Pawła II z encykliki „Evangelium Vitae” ogłoszonej 25 marca 1995 roku, w której Papież
napisał: proponuję (…) aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (…). Jego podstawowym
celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens
i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji.
Tego dnia, podobnie jak w latach poprzednich, podczas Mszy św. o godzinie 18 nastąpi złożenie uroczystego przyrzeczenia, które rozpoczyna Duchową Adopcję Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą.
Duchowa adopcja dziecka poczętego, a zagrożonego zabiciem w łonie matki wyrażana jest osobistą modlitwą o ocalenie życia nieznanego nam, ale wybranego przez Boga - dawcę życia, dziecka. Trwa ona przez 9
miesięcy, czyli okres rozwoju dziecka w łonie matki, do momentu osiągnięcia przez nie gotowości do narodzin. Istota duchowej adopcji wynika zatem z osobistego - modlitewnego i uczynkowego - zwrócenia się do
Jezusa Chrystusa o pomoc w ratowaniu od zagłady zagrożonego dziecka.
Zachęcamy do licznego włączania się do rodziny duchowej adopcji, do czego jesteśmy zaproszeni
w sposób szczególny w roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski oraz Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Podjęcie duchowej adopcji stanowi konkretny przejaw wypełniania Jasnogórskich Ślubów Narodu,
których 60. rocznica złożenia przypada właśnie w 2016 roku. 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 każdego dziecka i każdej kołyski, równie mężnie, jak Ojcowie nasi
walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli zadać śmierć bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za
najcenniejszy skarb Narodu.
Wykorzystajmy zatem ten szczególny czas, jakim jest „rok łaski od Pana” do czynienia wszelkiego
dobra, także wobec tych najbardziej bezbronnych, najmniejszych, spośród których tak wielu potrzebuje
naszej pomocy.

W kwietniu po raz kolejny w naszej parafii obchodzić będziemy Tydzień Biblijny. Jak zawsze koncentrować się on będzie nie na rozważaniu, czy wyjaśnianiu lub opowiadaniu o słowie, lecz będziemy
je publicznie czytać i słuchać. Warto zaznaczyć, że publiczne odczytywanie i wsłuchiwanie się w słowo
Boże jest sposobem, w jakim je najdostojniej czcimy, bo zostało ono dane Narodowi Wybranemu, którym do przyjścia Jezusa był sam Izrael, a po Jego śmierci i zmartwychwstaniu są nim wszyscy, którzy
Weń uwierzyli i idą Jego drogą.
Słowo Boże jest życiem Kościoła i dlatego Kościół je
publicznie czyta i rozważa podczas każdej Mszy Świętej. Tydzień Biblijny będzie zaś próbą zwrócenia uwagi
szczególnie na nie, w oderwaniu nawet od innych elementów liturgii. Jak wierzyli już starożytni Żydzi w czasach
przed narodzeniem Jezusa, publiczne odczytywanie słowa
Bożego sprowadza na ziemię i ludzi specjalne błogosławieństwo, a czytanie go jest wielkim wyróżnieniem i również przynosi obfite łaski.
Warto dodać, że czytanie słowa Bożego jest też formą
modlitwy, toteż można tym sposobem doświadczyć pogłębienia swego życia modlitewnego. Jest to w istocie „łatwa”
forma modlitwy, bo nie musimy się do niej nastrajać i szukać swoich słów, by mówić do Boga. On sam mówi za nas
swoim słowem. Wystarczy, że damy Mu nasz czas, a chyba
nikt nie zaprzeczy, że często marnujemy niejeden kwadrans
naszego dnia. Zamiast więc poświęcać czas na telewizję
(nie zawsze potrzebną i pożyteczną) czy internet, oddajmy
te pół godziny Bogu.
Gorąco wszystkich zachęcam i zapraszam do uczestnictwa w tym podniosłym wydarzeniu, gdy od niedzieli (10
kwietnia) do środy w naszej świątyni będą rozbrzmiewać słowa Pisma Świętego, dar Boga dla nas. Nie
przeoczmy tego danego nam czasu łaski. Do lektury Pisma Świętego zachęca nas ono samo słowami
Księgi Przysłów: Nie gardź Słowem Pańskim (Prz 3, 11) oraz Drugiego Listu św. Piotra: To przede
wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Nie z woli
bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili „od”
Boga święci ludzie (2 P 1, 20-21).

Karolina Appelt
MODLITWA BENEDYKTA XVI W INTENCJI OBRONY ŻYCIA

Panie Jezu, który wiernie nawiedzasz i wypełniasz Twoją obecnością Kościół i historię ludzi,
który w godnym podziwu Sakramencie Twojego Ciała i Twojej Krwi czynisz nas uczestnikami życia
Bożego i dajesz nam przedsmak radości życia wiecznego, uwielbiamy Cię i błogosławimy. W pokornym uniżeniu przed Tobą, Źródło i Miłośniku życia, prawdziwie obecny i żywy pośród nas, błagamy
Cię: Ożyw w nas szacunek dla każdego rodzącego się ludzkiego życia, uzdolnij nas do dostrzegania
wspaniałego dzieła Stwórcy w owocu matczynego łona, przygotuj nasze serca do hojnego przyjęcia
każdego dziecka, które sposobi się do życia.
Błogosław rodziny, uświęcaj małżeństwa, uczyń płodną ich miłość. Oświecaj światłem Twojego
Ducha decyzje parlamentów, aby ludy i narody uznawały i szanowały świętość życia, każdego ludzkiego życia. Kieruj pracą naukowców i lekarzy, aby postęp przyczyniał się do pełnego dobra osoby
ludzkiej i aby nikogo nie zabijano i nikt nie doświadczał niesprawiedliwości. Obdarz twórczą miłością rządzących i ekonomistów, aby umieli przewidywać i zapewniać odpowiednie warunki, tak aby
młode rodziny mogły ze spokojem otworzyć się na przyjęcie kolejnych dzieci.
Pocieszaj pary małżeńskie, które cierpią z powodu niemożności posiadania dzieci i w Twojej dobroci
zapewnij im to, czego pragną. Ucz wszystkich opieki nad sierotami i dziećmi opuszczonymi, aby
mogły doświadczyć ciepła Twojej miłości, pocieszenia Twojego Boskiego Serca. Wraz z Maryją,
Twoją Matką, kobietą wielkiej wiary, w której łonie przybrałeś naszą ludzką naturę, od Ciebie, który
jesteś naszym jedynym i prawdziwym Dobrem i Zbawicielem, oczekujemy siły, aby kochać życie i służyć mu, w nadziei na życie wieczne w Tobie, w jedności z Błogosławioną Trójcą. Amen.
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Witold Tyborowski

Sześć lat od tragedii smoleńskiej
10 kwietnia 2010 r. polski samolot wojskowy
z prezydentem Lechem Kaczyńskim i towarzyszącymi mu 95 osobami, członkami oficjalnej
delegacji zmierzającej na uroczystości rocznicowe do Katynia, rozbił się na terenie Rosji
w pobliżu lotniska w Smoleńsku. Wszyscy pasażerowie zginęli na miejscu, a tragedia ta wywołała ogromne poruszenie w Polsce i na świecie.
Minister obrony narodowej w nowym rządzie powstałym wskutek ostatnich wyborów parKwiecień 2016					

lamentarnych powołał komisję, która rozpoczęła
ponowne badania tej katastrofy. Wznowienie
śledztwa wywołało dyskusję i pytania o sens dalszego wyjaśniania przyczyn tragedii. Pojawiły się
oskarżenia o celowe wykorzystywanie ludzkich
emocji w celach politycznych, o rozdrapywanie
ran, itp. Ale czy w sytuacji tak wielu wątpliwości,
błędów, zaniedbań, w obliczu nowych hipotez,
niekończących się teorii i dyskusji na ten temat,
można sprawę katastrofy smoleńskiej uznać za
9
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zakończoną? Jak świadczyłoby to o naszej moralności i suwerenności? Trzeba wszystko, co jest do
wyjaśnienia, wyjaśnić do końca, żeby nie pojawiały się ciągle nowe elementy tej składanki dramatycznej, która będzie nas dzielić nie wiadomo
dokąd - to słowa kard. Kazimierza Nycza wypowiedziane w ubiegłym roku podczas Mszy św.
w intencji ofiar Smoleńska.
Pomimo upływu 6 lat od katastrofy, o jej przyczynach nie możemy powiedzieć nic pewnego.
Żaden scenariusz nie został wykluczony - od przypadkowego zbiegu okoliczności czy błędów pilotów, po sabotaż czy zamach. Zakończenie śledztwa polskiej prokuratury nie jest możliwe, ponieważ eksperci w dalszym ciągu nie mają swobodnego dostępu do wraku, czarnych skrzynek i wielu
innych dowodów, np. do szczegółowych zdjęć
dokumentujących miejsce katastrofy, których
sporządzenie należy do elementarnych czynności przeprowadzanych zaraz po takim zdarzeniu.
Wrak i wszystkie inne dowody rzeczowe pozostają w rękach Rosjan i trudno liczyć na ich szybki
zwrot po ostatnim pogorszeniu się wzajemnych
relacji polsko-rosyjskich. Zapewne wiele dowodów zostało bezpowrotnie straconych (rekonstrukcja wraku wydaje się już niemożliwa) i być może
nigdy nie uda się poznać prawdziwych przyczyn
katastrofy.
Jednak niezależnie od prób ustalenia przyczyn
wydarzeń z 2010 r., wyjaśnienia wymaga późniejsze, to znaczy po upadku samolotu, postępowanie polskich władz. Przypomnijmy: najpierw
strona rosyjska zaproponowała Polsce powoła-

Jeden z projektów pomnika. Autorem jest Julian Roś.
Tak wyglądałby pomnik, gdyby ustawić go przed
Pałacem Prez. fot. L.Szymański, B. Zborowski, P. Polak
PAP
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nie wspólnej komisji śledczej, mimo to ówczesny rząd oddał śledztwo całkowicie w ręce Rosji,
zgadzając się na zastosowanie niekorzystnych dla
Polski cywilnych procedur (konwencja chicagowska), które często i tak nie były przestrzegane.
Katastrofa ta nie ma precedensu w nowożytnych
dziejach świata. Nigdy w jednym wypadku lotniczym (nawet w czasie wojny) nie zginęła tak
duża grupa przywódców i elit politycznych jakiegoś kraju. W tej sytuacji obowiązkiem polskiego
rządu było uczynić wszystko, aby rzetelnie i bez
cienia podejrzeń wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Tymczasem, zamiast ustalania faktów i odkrywania prawdy, z jednej strony byliśmy świadkami
karygodnych błędów osób i instytucji odpowiedzialnych za wyjaśnienie tego wydarzenia, ich
manipulacji i powtarzanych kłamstw, a z drugiej
strony zapewnień, że wszystko jest w najlepszym
porządku i „państwo polskie zdało egzamin”. To
skandal i kpina z polskiego narodu, a wyrządzone
w ten sposób zło domaga się sprawiedliwości,
czyli wykrycia, osądzenia i ukarania.
Tragedia smoleńska obnażyła upadek moralny
dużej części elit politycznych i intelektualnych
w Polsce oraz doprowadziła do wyraźnego rozłamu społeczeństwa. Wielu środowiskom w kraju
i za granicą może w dalszym ciągu zależeć na podsycaniu emocji i zwiększaniu podziałów. Skłóceni
Polacy są słabi i niezdolni do obrony własnych
interesów, łatwo nimi sterować i wykorzystywać
do globalnych rozgrywek politycznych. W obecnej
sytuacji, nie mając realnych możliwości wpływania na zachowanie Rosji, możemy mieć nadzieję,
że łatwiejsze będzie mądre „porządkowanie” kraju
oraz zwiększenie siły i bezpieczeństwa naszego
państwa.
Bez względu na polityczne zapatrywania,
konieczne jest należyte uczczenie pamięci tych,
którzy zginęli. Jak co roku, 10 kwietnia pod pałac
prezydencki w Warszawie przyjdą tysiące ludzi.
Uroczystości związane z kolejną rocznicą odbędą
się także w innych miastach Polski. Nowy minister
kultury i dziedzictwa narodowego zadeklarował,
że pomimo sprzeciwu władz stolicy, pomnik upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej stanie
na Krakowskim Przedmieściu - w miejscu, w którym od początku spontanicznie zbierali się Polacy,
żeby uczcić ofiary tej wielkiej tragedii.
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Od redakcji
15 kwietnia br. mija 6. rocznica śmierci księdza Zbigniewa Pawlaka - naszego niezapomnianego proboszcza i przyjaciela. Dziękując Bogu za dar jego wieloletniej posługi kapłańskiej i liczne owoce pracy
duszpasterskiej, wspominamy go w przedstawionym poniżej wywiadzie, opublikowanym na łamach
„Przewodnika Katolickiego” w marcu 2005 roku. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

Szalom Brandstaettera
Rozmowa z księdzem Zbigniewem Pawlakiem pełniącym obowiązki redaktora naczelnego „Przewodnika
Katolickiego” w latach 1984-1989.

Jak rozpoczęła się Księdza przygoda z „Przewodnikiem Katolickim”?
- Szczerze mówiąc, już w latach dziecięcych. Moja mama
grubo przed wojną abonowała dwa tygodniki: „Przyjaciółkę” i „Przewodnik Katolicki”. Bardzo lubiłem oglądać
to pismo. Potem już jako kapłan związałem się z nim na długie lata. A zaczęło się to 46 lat temu na wikariacie w Żabikowie, sześć lat po święceniach. Proboszczem w tej miejscowości był wówczas ks. prałat Roman Mieliński, naczelny
redaktor „Przewodnika”. On to któregoś wieczoru zaproponował mi napisanie artykułu na uroczystość Niepokalanej.
I tak się zaczęło. Później zaprzyjaźniłem się z zespołem
redakcyjnym i od czasu do czasu coś tam im pisywałem.
W 1984 roku ks. arcybiskup Jerzy Stroba zlecił mi kierowanie tym pismem. I tak było przez
pięć lat. Można powiedzieć, że pożegnałem się z tą
pracą w momencie powstania III Rzeczypospolitej.
Objął Ksiądz redakcję w szczególnie trudnym dla Polaków momencie. Był to czas zniechęcenia i apatii dużej
części społeczeństwa.
- Trzymaliśmy się zasady, że pismo zachowa profil religijno-moralny. Tygodnik liczył zaledwie osiem stron. Trzeba było maksymalnie wykorzystać te szczupłe możliwości. Także zespół redakcyjny był niewielki, zaledwie kilka osób.
O publicystyce społeczno-politycznej nie było co marzyć. We wszystko ingerowała cenzura.
Pamiętam, że cenzura zdjęła całkowicie mój tekst o śmierci i pogrzebie ks. Jerzego, chociaż był on
względnie łagodny i obiektywny.
No właśnie, jak układała się „współpraca” z cenzorami?

Marcin Wnęk

- Podjąłem decyzję, że będziemy dokładnie zaznaczali każdą ingerencję cenzury. Reakcja urzędu była grożąca: „Będziecie jeszcze żałowali, tego co robicie” - ostrzegano nas.
Czepiali się wszystkiego w sposób zadziwiający. Na przykład nie wolno było pisać o modlitwach młodzieży na Jasnej Górze. Domagali się podkreślenia tego, że była tam „tylko
młodzież katolicka”, żeby broń Boże ktoś nie pomyślał, że chodzi o młodzież polską.
Byłem też wezwany na „dywanik” do centralnego szefa cenzury. Przyjechał do Poznania z War-
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szawy. Do dziś nie wiem po co. A w ogóle sądzę, że pracownicy tego urzędu byli po prostu zastraszani, chociaż znajdowali się tam też „gorliwcy” - właśnie ci, którzy nam grozili.
Co jeszcze nie podobało się komunistycznym władzom?
- Przypuszczam, że podejrzewano nas, iż skupiamy w redakcji dziennikarzy i publicystów
z opozycji. Faktem jest, że kilku z nich przyłączyło się do nas, ponieważ stracili pracę we
własnych redakcjach, np. z powodu przynależności do „Solidarności”. Obawy te były jednak bezpodstawne. Nie zmieniliśmy, współpracując z nimi, religijnego charakteru pisma.
Mimo to spotkało mnie dziwne zdarzenie. Któregoś dnia, jadąc moją syrenką, poczułem luz w kierownicy. Zatrzymałem się i bez trudu wyjąłem kierownicę z obudowy. Mój
mechanik zapewniał mnie, że coś takiego nie mogło się stać przypadkowo. Ten przypadek jakoś dziwnie zbiegł się w czasie z tragiczną śmiercią poznańskiego dominikanina o.
Honoriusza. Jak wiemy, zginął on w wypadku samochodowym. Przyczyna do dziś pozostała niewyjaśniona. Nie mam jednak pewności, czy te dwa wydarzenia można ze sobą łączyć.
Czy istnieje jakiś szczególny moment, który utkwił Księdzu w pamięci z czasów wieloletniej
współpracy z „Przewodnikiem Katolickim”?
- Tak, ale stało się to nie „za mojej kadencji”. Byłem wówczas akurat w redakcji, kiedy
nagle pojawił się w niej Roman Brandstaetter. „Szalom”, pozdrowił wszystkich obecnych.
Widząc na twarzy moje zdziwienie, powiedział: „Mówią niektórzy o mnie, że jestem przechrztą. A ja
jestem wciąż Żydem, który uwierzył Jezusowi Chrystusowi i z miłości do Niego przyjął chrzest święty”.
Czy na koniec naszej rozmowy zechce Ksiądz podzielić się swoimi uwagami na temat „Przewodnika” w jego obecnej postaci?
- Czytam was z dużym zainteresowaniem - często „od deski do deski”. Szczególnie cenię sobie
komentarze polityczno-społeczne. Cenię je za to, że są wyważone i pozbawione krańcowych ocen.
Ludzie są zdezorientowani w tych sprawach, a one dziś są tak ważne.
Łukasz Kaźmierczak

Powołanie do służby we wspólnocie Kościoła
Kościół jest świątynią Ducha Świętego. Duch jest
jakby duszą Ciała Mistycznego, zasadą jego życia,
jedności w różnorodności oraz bogactwa jego
darów i charyzmatów (KKK 809).
Charyzmaty, zarówno nadzwyczajne, jak również
proste i zwyczajne, są łaskami Ducha Świętego,
bezpośrednio lub pośrednio służącymi Kościołowi;
zostają udzielone w celu budowania Kościoła, dla
dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata.
(KKK 799).
Światowy Dzień Modlitw o Powołania obchodzony jest (już po raz 53.) w czwartą Niedzielę
Wielkanocną i przypada w tym roku 17 kwietnia.
W wygłoszonym z tej okazji orędziu papieża Franciszka z 29 listopada 2015 r. czytamy: Powołanie
12

Boże dokonuje się za pośrednictwem wspólnoty.
Bóg powołuje nas do bycia częścią Kościoła, a po
pewnym okresie dojrzewania w nim daje nam
jakieś specyficzne powołanie. Drogą powołaniową
idzie się razem z braćmi i siostrami, którymi Pan
nas obdarza: jest to współ-powołanie.(…) Nikt nie
jest powołany wyłącznie dla jakiegoś określonego
regionu, ani dla jakiejś grupy czy ruchu kościelnego, ale dla Kościoła i dla świata. Jasnym znakiem autentyczności jakiegoś charyzmatu jest jego
eklezjalność, jego zdolność do harmonijnego włączenia się w życie świętego Ludu Bożego dla dobra
wszystkich.
W Polsce natomiast obchodzimy Tydzień
Modlitw o Powołania. Podejmując ten temat
zatrzymujemy się przede wszystkim na powołaKwiecień 2016

nie Ducha Świętego. Winniśmy w każdym podejmowanym życiowym zadaniu szukać woli Bożej,
jednoznacznie opowiadając się za wartościami
zgodnymi z magisterium Kościoła i mając na
względzie wielką troskę o wyznawaną wiarę: KKK
898 Zadaniem ludzi świeckich, z tytułu właściwego
im powołania, jest szukać Królestwa Bożego, zajniu do kapłaństwa i życia zakonnego, jako że włamując się sprawami świeckimi i kierując nimi po
śnie realizacje powołań do życia konsekrowanego
myśli Bożej... Szczególnym więc ich zadaniem jest
otwierają przed świeckimi drogę życia żywą wiarą,
tak rozświetlać wszystkie sprawy doczesne... i tak
możliwość korzystania z sakramentów i pomanimi kierować, aby się ustawicznie dokonywały
gają odkryć własne miejsce w Kościele. Niepokój
i rozwijały po myśli Chrystusa i aby służyły chwale
rodzi jednak spadek ilości tych powołań, zatem
Stworzyciela i Odkupiciela (Sobór Watykański II,
konieczne jest nieustanne podejmowanie modlikonst. Lumen gentium, 31).
twy w tej intencji.
W naszych rozważaniach dochodzimy do uznaRozpoczniemy od przyjrzenia się statystykom Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań nia ścisłego związku pomiędzy powołaniem człoz 2014/2015 roku (oprac. ks. Przemysław Tyblew- wieka do konkretnych działań i służby (w rodziski). W 2009 roku w seminariach studiowało 3732 nie, pracy, w środowisku, w którym żyjemy,
kleryków, podczas gdy w 2014 roku seminaria parafii, itp.) a udzielonymi przez Boga „darami
ukończyło 2851 kleryków (o 881 mniej!). W Pol- pospolitymi” (czyli talentami, umiejętnościami,
sce w żeńskich zgromadzeniach zakonnych pracuje predyspozycjami), aż po otrzymane „szczególne
18 899 sióstr, a poza granicami Polski - 2100 sióstr; dary” (charyzmaty) służące zawsze budowaniu
Ponadto w zgromadzeniach żeńskich kontempla- wspólnoty Kościoła. Grecki termin biblijny „chacyjnych żyje 1319 sióstr (wstępujących kandyda- risma” oznacza „źródło darów”, a słowo „haris”
tek jest z roku na rok więcej!) Wśród nowych form - „łaskę”. Charyzmat to inaczej łaska i radość
życia konsekrowanego Ojciec Święty Jan Paweł Boża, „ukonkretnione” w osobie obdarowanego
II w Adhortacji Apostolskiej „Vita consecrata” człowieka. To Duch Święty jest dawcą darów, któwymienia także instytuty świeckie (wszystkie sku- rymi obdziela wierzących. W Nowym Testamenpiają ponad 38 000 członków) oraz indywidualne cie pojęcie charyzmatu pojawia się na jego kartach
17 razy. Główne teksty omawiające ten temat to
formy życia konsekrowanego.
List do Rzymian, rozdział 12 oraz Pierwszy List
Jednakże temat powołania dotyczy wszystkich
do Koryntian, rozdział 12. Duch Święty rozdziela
członków wspólnoty Kościoła, stąd warto zastanocharyzmaty między wiernych wszelakiego stanu
wić się nad tym, jak każdy z nas realizuje swoją
nie wyłączając nikogo!!! Wykształcenie czy stadrogę powołania w służbie dla wspólnoty i we
tus majątkowy nie mają tu znaczenia. Otrzymuje
wspólnocie Kościoła. Jak podkreśla ks. dr Marek
je każdy, kto zaufa Chrystusowi posłanemu przez
Dziewiecki, duszpasterz krajowy powołań: PierwOjca dla zbawienia człowieka, kto przyjmuje Go
szym powołaniem człowieka jest powołanie do
i stawia na centralnym miejscu swego życia, kto
przyjęcia daru człowieczeństwa, z wdzięcznością
będzie posłuszny Jego woli wypełnianej dla dobra
wobec Stwórcy, który uczynił nas na Swoje podoKościoła; (…) Ponadto ten sam Duch Święty nie
bieństwo. Drugie jest powołanie do świętości, czyli
tylko przez sakramenty i posługi uświęca i prodo bycia człowiekiem w tej najpiękniejszej wersji.
wadzi Lud Boży oraz cnotami go przyozdabia, ale
Dopiero trzecie jest powołanie konkretne, do reali„udzielając każdemu, jako chce” (1 Kor 12,11)
zowania świętego człowieczeństwa w małżeństwie
darów swoich, rozdziela między wiernych wszelai rodzinie, w kapłaństwie lub życiu konsekrowakiego stanu także szczególne łaski, przez które czyni
nym. W rodzinach i w parafii powinniśmy pomagać
ich zdatnymi i gotowymi do podejmowania rozmamłodym w dojrzewaniu do decyzji powołaniowej.
itych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę
W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy,
i dalszą pożyteczną rozbudowę Kościoła, zgodnie
że zadaniem świeckich włączonych do Kościoła
ze słowami: „Każdemu dostaje się objaw Ducha
jest nieustanny wzrost i otwieranie się na działaKwiecień 2016					
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dla ogólnego pożytku” (1 Kor 12,7). A ponieważ
te charyzmaty, zarówno najznamienitsze, jak i te
bardziej pospolite a szerzej rozpowszechnione, są
nader stosowne i pożyteczne dla potrzeb Kościoła,
przyjmować je należy z dziękczynieniem i ku pociesze.*
Niezwykle ważne jest poddawanie pod rozeznanie duszpasterzy i opiekunów duchowych tych
szczególnych darów Ducha Świętego udzielanych
świeckim: KKK 801
W tym sensie okazuje się
zawsze konieczne rozeznawanie charyzmatów.
Żaden charyzmat nie
zwalnia z potrzeby odniesienia się do pasterzy
Kościoła i od podporządkowania się tym, „którzy
szczególnie
powołani
są, by nie gasić Ducha,
ale doświadczać wszystkiego i zachowywać to,
co dobre” (Sobór Watykański II, konst. Lumen
gentium, 12), by wszystkie charyzmaty, w ich
różnorodności i komplementarności, współdziałały dla „wspólnego dobra” (1 Kor 12, 7) (Por.
Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 30;
Jan Paweł II, adhort. apost. Christifideles laici,
24). Pasterzom kościoła Duch Święty daje „specjalne dary” według ich posługi: nauczycielskiej,
uświęcającej i prowadzącej lud Boży. Nałożenie
rąk, stanowiące podstawę urzędu hierarchicznego,
jest w ścisłym związku z otrzymywanym charyzmatem. Św. Paweł opisuje to w 2 Tm 1,6: Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat boży,
który jest w tobie przez nałożenie rąk.
Poza szczególnymi charyzmatami opisanymi
przez św. Pawła w 1 Kor 12, 4-11, Duch Święty
obdarza też wiernych prostszymi i bardziej pospolitymi darami duchowymi (np. darem odwagi,
służby, kierowania czy pomocy biednym - zob.
Rz 12,8), które w niemniejszym stopniu są darami
Bożymi, budującymi jedność Kościoła. Nasze
codzienne życie przy otwarciu się na działanie
Bożego Ducha może być jedną wielką modlitwą
i ofiarą oraz wnosić wielki wkład w budowa-
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nie wspólnoty Kościoła: KKK 901 Świeccy, jako
poświęceni Chrystusowi i namaszczeni Duchem
Świętym, w przedziwny sposób są powołani i przygotowani do tego, aby rodziły się w nich zawsze
coraz obfitsze owoce Ducha. Wszystkie bowiem
ich uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca,
wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się
w Duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli cierpliwie są znoszone, stają się
duchowymi
ofiarami,
miłymi
Bogu
przez
Jezusa Chrystusa; ofiary
te składane są zbożnie
Ojcu w eucharystycznym
obrzędzie wraz z ofiarą
Ciała Pańskiego. W ten
sposób i ludzie świeccy,
jako zbożnie działający
wszędzie czciciele Boga,
sam świat Jemu poświęcają (Sobór Watykański
II, konst. Lumen gentium,
34; por. 10).
Wszyscy
powinniśmy poczuwać się do
współodpowiedzialności,
ażeby dary Ducha nie
pozostały bezużyteczne. Co więcej - każdy, kto je
otrzymuje, ma prawo i obowiązek używania ich
dla dobra ludzi i budowania Kościoła. Jednakże
najważniejszy sąd o ich autentyczności i o właściwym wprowadzeniu ich w czyn należy do tych, którzy są w kościele przełożonymi i którzy szczególnie
powołani są, by nie gasić Ducha, lecz doświadczać
wszystkiego i zachowywać to co dobre (Por. 1 Tes
5,12 i 19-21).**

otrzymał, ale także przez wszystkich członków
Kościoła. Są one rzeczywiście wspaniałym bogactwem łaski dla żywotności apostolskiej i dla świętości całego Ciała Chrystusa, pod warunkiem jednak, że chodzi o dary, które prawdziwie pochodzą
od Ducha Świętego i żeby były wykorzystywane
w sposób w pełni zgodny z autentycznymi poruszeniami tego Ducha, to znaczy w miłości, będącej
prawdziwą miarą charyzmatów (Por. 1 Kor 13).
Charyzmaty to nadnaturalne dary Ducha
Świętego, udzielane różnym osobom dla budowania całej wspólnoty. Zalicza się do nich m.in. tzw.
dary epifanijne czyli nadzwyczajne:
• dar języków (glosolalia) - pojawiający się
często w modlitwie jednoczesnej uczestników. Mimo spontanicznego charakteru
modlitwy, ma ona przebieg pełen pokoju
i harmonii. Wyraża się przez ekspresję
słowną płynącą z ust uczestników spotkania, niejednokrotnie są to modlitwy w konkretnych językach;
• dar tłumaczenia języków - łączy się
z darem języków. Polega na wyjaśnieniu
treści usłyszanego przed chwilą przesłania
w językach;
• dar proroctwa - nie polega na przepowiadaniu przyszłości (choć nieraz i tak się zdarza), lecz na przemawianiu w imieniu Boga
(często słowami z Pisma Świętego) z przesłaniem zachęty lub napomnienia skierowanym do uczestników spotkania;

•

•
•

dar rozeznania duchowego - pozwala na
bieżąco weryfikować prawdziwość innych
charyzmatów, a także badać poruszenia
duchowe ludzi;
dar uzdrawiania, czyli dar modlitwy
o duchowe, psychiczne i fizyczne zdrowie
osoby proszącej o to Boga;
chrzest w Duchu Świętym, zwany także
wylaniem Ducha Świętego lub modlitwą odnowienia darów Ducha Świętego,
nawiązuje do biblijnej i historycznej Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 1-41). W tym dniu
apostołowie otrzymali Ducha Świętego
(zostali ochrzczeni w Duchu Świętym),
czemu towarzyszyło mówienie językami
i przepowiadanie Jezusa z mocą (nawróciło
się wówczas ok. 3 tys. ludzi). Jest to wydarzenie pozasakramentalne, lecz wypływające z sakramentu chrztu oraz bierzmowania. Polega na ożywieniu darów złożonych
przez Boga w człowieku w czasie udzielania sakramentów. Wiąże się ze szczególną interwencją Ducha Świętego w życie
człowieka. Dzięki niej człowiek nawiązuje
osobową więź z Bogiem, pogłębia się jego
świat modlitwy. Życie staje się pełne pokoju
i radości związanych z bliskim przeżywaniem obecności Boga, pojawia się pragnienie opowiadania innym o swoim przeżywaniu wiary. Chrzest w Duchu Świętym
odbywa się zwykle podczas modlitwy całej

Pomocą w zrozumieniu działania Ducha Świętego i Jego „szczególnych darów” były tegoroczne
rekolekcje wielkopostne, prowadzone przez ks.
Maksymiliana Kamzę w naszej parafii. Poniższe
uszczegółowienie pozwoli czytelnikowi jeszcze
bliżej poznać i może odnaleźć w sercu pragnienie włączenia się we wspólnoty charyzmatyczne
(w naszej parafii podejmujemy modlitwę o powołanie grupy wielbienia Boga). Ukierunkowaniem
osoby wierzącej na przyjmowanie charyzmatów
jest zapis w KKK 800: Charyzmaty powinny być
przyjmowane z wdzięcznością przez tego, kto je
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•

wspólnoty z nałożeniem rąk na człowieka,
który o to prosi. Często taką modlitwę
poprzedza kilkutygodniowe Seminarium
Życia w Duchu (zwane też rekolekcjami
ewangelizacyjnymi Odnowy). Polega ono
na codziennym, samodzielnym rozważaniu
Słowa Bożego, słuchaniu konferencji oraz
na dzieleniu się swoimi doświadczeniami
modlitwy w małych grupach. Seminarium
Życia w Duchu to podstawowa forma
ewangelizacji proponowana przez Ruch
Odnowy w Duchu Świętym. Prowadzi
do odwrócenia się od grzechu, do przyjęcia Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela,
a następnie do przyjęcia charyzmatów,
otrzymywanych po to, by służyć innym.
spoczynek w Duchu Świętym - można
nazwać dobrodziejstwem odprężenia czy
odpoczynku całej ludzkiej istoty na poziomie fizycznym, psychicznym i duchowym. Jest pewnego rodzaju ogarnięciem
przez Ducha Świętego całego ludzkiego
bytu, aż po wymiar fizyczny, co przynosi
wewnętrzne uspokojenie, wyciszenie,
a nawet rozprężenie mięśni sprawiające, że
człowiek upada. Dar spoczynku w Duchu

Z życia Kościoła

Świętym dobrze przyjęty i rozeznany oraz
właściwie pokierowany przynosi duchowe
owoce, w tym łaski uzdrowienia wewnętrznego.

Błogosławiony August Czartoryski patron trudnego powołania

Niech słowa pieśni pomogą tobie i mnie codziennie otwierać się na działanie Ducha Świętego:
Duchu Święty Stworzycielu
ożywiaj moją modlitwę,
ożywiaj moje pragnienie
pełnienia woli Ojca.
Duchu Święty Stworzycielu
otwieraj moje oczy by widziały
otwieraj moje uszy by słyszały,
serce aby czuło.
Duchu Święty Ożywicielu, przyjdź.
		

Magdalena Orczyńska

*KK 12 - Konstytucja Dogmatyczna o Kościele; **Tamże
Źródła: „Konstytucja Dogmatyczna o Kościele”, „Katechizm
Kościoła Katolickiego”, „Lumen Gentium” 18.11.1964 r.,
www.wiara.pl, www.episkopat.pl

August Czartoryski urodził się na wygnaniu
w Paryżu 2 sierpnia 1858 roku. Od około trzydziestu lat wstecz jego szlachecki ród, złączony
z historią i dynastycznymi interesami Polski,
wyemigrował do Francji i z Hotelu Lambert nad
brzegami Sekwany kierował szeroką działalnością
pośród rodaków i przy europejskich kancelariach
celem odnowienia jedności ojczyzny, która od
1795 r. podzielona była między wielkimi potęgami.
Książę Adam Czartoryski, wojownik i polityk, odstąpił księciu Władysławowi, połączonemu
węzłem małżeńskim z księżną Marią Amparo,
córką królowej Hiszpanii Marii Krystyny i księcia Rianzarez, nie tylko działalność patriotyczną,
ale i przewodnictwo w rodzie. To oni właśnie są
rodzicami naszego Augusta. On zaś, pierworodny
w rodzie, widziany był jako „punkt odniesienia”
dla wszystkich tych, którzy po trzecim rozbiorze
Polski marzyli o jej odrodzeniu. Inne jednak były
plany Boże.
Gdy August kończy sześć lat, umiera jego chora
na gruźlicę mama i jest to spuścizna, którą prze-

Drogiemu Wojciechowi, naszemu
kicińskiemu zakrystianowi,
z okazji imienin życzymy gorąco,
by w swym świętym patronie
znajdował inspirację do wzrostu
duchowego
i pielęgnowania jego cnót:
ukochania Boga i ludzi, męstwa w
wyznawaniu wiary
i wytrwałości w dobru!
Redakcja
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każe synowi. Gdy choroba ukazała swoje pierwsze
objawy, dla Augusta rozpoczęła się długa, przymusowa pielgrzymka w poszukiwaniu zdrowia,
którego nigdy nie odzyska: Włochy, Szwajcaria,
Egipt, Hiszpania były głównymi uzdrowiskami
w tej wędrówce. Jednak to nie zdrowie było głównym celem jego dążeń: w tym młodzieńczym
duchu istniało inne poszukiwanie, bardziej szlachetne, dotyczące powołania.
Nie zwlekał on zbytnio ze zrozumieniem, że
nie nadaje się do życia na arystokratycznym dworze. W wieku dwudziestu lat, pisząc do ojca, mówił
między innymi w nawiązaniu do światowych
zabaw, w których był zmuszony uczestniczyć:
Wyznam Panu, że jestem tym wszystkim zmęczony.
To są niepotrzebne zabawy, które mi dokuczają.
Jest mi nieprzyjemnie być zmuszonym nawiązywać
znajomości na licznych przyjęciach.
Wielki wpływ na młodego księcia wywarł jego
wychowawca, Józef Kalinowski. Tenże - kanonizowany przez Jana Pawła II w 1991 roku - miał za
sobą dziesięć lat przymusowych robót na Syberii,
zostając później karmelitą. Był wychowawcą Czartoryskiego jedynie przez trzy lata (1874-1877),
lecz pozostawił w sercu Augusta trwały ślad. To
od niego dowiadujemy się, że postaciami ukierunkowującymi księcia w jego odkrywaniu powołania
byli św. Alojzy Gonzaga i św. Stanisław Kostka.
Młody arystokrata zachwycił się mottem tego
ostatniego: „Ad maiora natus sum” (łac. „Jestem
stworzony do wyższych rzeczy”). Żywot św. Alojzego, ojca Cepari, przysłany mi z Włoch - pisze
później Kalinowski - miał decydujący wpływ na
duchowy postęp Augusta i otworzył mu drogę do
łatwiejszej jedności z Bogiem.
Kiedy Kalinowski wstąpił do karmelitów,
ojciec Augusta, akceptując jego propozycję, postawił obok syna jako nowego wychowawcę kapłana,
ks. Stanisława Kubowicza. Było to dla młodzieńca
dodatkową duchową pomocą. Jednak decydującym wydarzeniem okazało się spotkanie z księdzem Janem Bosko.
August miał wówczas 25 lat, gdy spotkał go po
raz pierwszy. Miało to miejsce w Paryżu, w Hotelu
Lambert, gdzie w rodzinnym oratorium założyciel
salezjanów sprawował Mszę Świętą. Przy ołtarzu
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służyli Władysław i August. Od bardzo dawna
chciałem Pana poznać! - powiedział ksiądz Bosko
do Augusta. Od tamtego dnia August widział
w świętym wychowawcy ojca swojej duszy i pana
swojej przyszłości.
W młodzieńcu tym coraz bardziej ujawniało się
pragnienie życia zakonnego. Jednocześnie też stawało się jasnym, że nie ma on powołania do założenia rodziny, pomimo swojej pozycji pierwszego
dziedzica rodu. August wobec otwartych propozycji małżeństwa, jeśli z jednej strony z szacunku
do ojca i według szlacheckiego ceremoniału nie
sprzeciwiał się wyraźną odmową, to z drugiej jednak - nigdy nie okazywał zainteresowania wskazanymi mu osobami.
Po spotkaniu z księdzem Bosko August nie
tylko odczuł, że wzmacnia się jego powołanie do
stanu zakonnego, lecz był otwarcie przekonany, że
jest powołany, aby zostać salezjaninem. I tak od
tamtego czasu Jak tylko ojciec mu na to pozwalał pisze ks. Ceria - August przybywał do Turynu, aby
spotkać się z księdzem Bosko i posłuchać jego rad.
Co więcej, odbył wiele rekolekcji pod kierunkiem
Świętego, zamieszkując w oratorium, z wielkim
skrępowaniem ze względu na brak wygód.
Ksiądz Bosko stał się w ten sposób punktem
odniesienia w powołaniowym rozeznaniu młodzieńca. Tym niemniej Święty przyjmował ciągle
postawę wielkiej ostrożności co do kwestii zaakceptowania księcia w Zgromadzeniu. Dopiero
osobista interwencja papieża Leona XIII rozwieje wszelką wątpliwość. Sprawdziwszy wolę
Augusta, papież stwierdza: Powiedzcie księdzu
Bosko, że jest wolą papieża, aby on przyjął was
do salezjanów. Dobrze mój drogi - odpowiedział
natychmiast ksiądz Bosko - przyjmuję Pana. Od
tej chwili, należy Pan do naszego Towarzystwa
i pragnę, aby do niego należał aż do śmierci.
Pod koniec czerwca 1887 roku młody August
posłany został do San Benigno Canavese celem
odbycia krótkiego aspirantatu przed nowicjatem,
który rozpoczął tego samego roku pod kierunkiem
magistra, ks. Juliusza Barberisa. August musi
wówczas radykalnie zmienić wiele przyzwyczajeń: rozkład dnia, pożywienie, wspólne życie...
Musi również walczyć przeciw próbom ze strony
rodziny, która nie godzi się z tym wyborem. Ojciec
odwiedza go, próbując mu tę decyzję wyperswadować. Jednak August nie daje się zwyciężyć. 24
listopada 1887 roku w bazylice Maryi Wspomo-
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życielki otrzymuje strój duchowny z rąk księdza
Bosko. Odwagi, mój książę, - szepcze mu do ucha
Święty - dziś odnieśliśmy wspaniałe zwycięstwo.
Ale muszę także z wielką radością powiedzieć Wam,
że przyjdzie dzień, w którym Pan będzie kapłanem
i z woli Boga uczyni wiele dobra dla swojej ojczyzny. Dwa miesiące później umiera ksiądz Bosko,
a przy jego grobie na Valsalice, książę Czartoryski
zostaje salezjaninem składając śluby zakonne.
Choroba Augusta sprawia, że zostaje on
wysłany na wybrzeże liguryjskie, aby tam podjąć studia teologiczne. Przebieg choroby pozwala
rodzinie na nowo i z większą siłą wznowić próby
nakłonienia go do porzucenia stanu duchownego.
Do kardynała Parocchi, którego proszono o użycie swoich wpływów, aby wydrzeć go z salezjańskiego życia, pisze: W pełni wolny pragnąłem
złożyć śluby, czyniąc to z wielką radością mojego
serca. Od tamtego dnia, żyjąc w Zgromadzeniu,
cieszę się wielkim pokojem ducha i dziękuję Panu,
za to, że dał mi poznać Towarzystwo Salezjańskie
i powołał mnie do życia w nim.
Przygotowany przez cierpienie, 2 kwietnia
1892 roku w San Remo zostaje wyświęcony na
kapłana przez J.E. Tommaso Reggio, biskupa Ventimiglia. Jego najbliżsi, książę Władysław i ciotka
Iza, nie uczestniczyli w święceniach. Później, 3
maja, cała rodzina zebrała się w Menton. Nastąpiło tam ciche porozumienie, które nakładało na
księcia Władysława definitywną rezygnację z uporczywie żywionych marzeń.
Życie kapłańskie ks. Augusta trwało zaledwie
rok. Kardynał Cagliero tak oto podsumowuje ten
ostatni etap jego życia: Nie należał on już do tego
świata! Jego zjednoczenie z Bogiem, doskonałe
przyjęcie woli Bożej w postępującej chorobie,
pragnienie dostosowania się do Jezusa Chrystusa
w cierpieniach i smutkach, czyniły go heroicznym
w cierpliwości, spokojnym w duchu, oraz niezłomnym, nie tyle w bólu, co w miłości Boga.
August Czartoryski zmarł w Alassio wieczorem, w sobotę 8 kwietnia 1893 roku, w oktawie
Wielkanocy, siedząc w fotelu, w którym wcześniej
siadywał ksiądz Bosko. Co za piękna Wielkanoc
- powiedział w poniedziałek do współbrata, który
się nim opiekował, nie wiedząc jeszcze zapewne,
że ostatni dzień oktawy obchodzić będzie w niebie. Miał trzydzieści pięć lat. Od złożenia ślubów
zakonnych upłynęło pięć lat.. Na swoim obrazku
prymicyjnym napisał: Jeden dzień w przybytkach
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Twoich lepszy jest niż innych tysiące. Błogosławiony, który mieszka w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wychwala (Psalm 84).
Ciało jego przewieziono do Polski i złożono
w parafialnej krypcie w Sieniawie, obok grobów
rodziny. W tym kościele wiele lat wcześniej August
przeżywał swoją Pierwszą Komunię Świętą.
Zbieranie materiałów koniecznych do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego oraz diecezjalny
etap tego procesu trwały do 1927 roku. W 1964
roku trumnę z ciałem ks. Augusta Czartoryskiego
przeniesiono z Sieniawy do Przemyśla. 1 grudnia
1978 roku Jan Paweł II podpisał dekret o heroiczności cnót Augusta Czartoryskiego - był to
pierwszy dokument podpisany przez Jana Pawła

II w Kongregacji ds. Świętych po jego wyborze
na Stolicę Piotrową. W czerwcu 1989 roku miało
miejsce cudowne uzdrowienie ks. Władysława
Deca z Przemyśla, przypisywane wstawiennictwu
nowego błogosławionego. Zostało ono dokładnie
przebadane i zatwierdzone przez Kongregację
ds. Świętych w 2003 roku (w styczniu przez konsultę lekarzy, w maju - przez konsultę teologów,
a w październiku - przez biskupów i kardynałów).
Beatyfikacji Augusta Czartoryskiego dokonał Jan
Paweł II 25 kwietnia 2004 roku.
opr. Bogumiła Szymańska
Źródła:
vatican.va/news; brewiarz.pl

200 lat niech żyje nam!
Rozmowa z panem Leonem Głowackim, najstarszym mieszkańcem naszej parafii, który
11 kwietnia 2016 r. świętował będzie 96. urodziny. Pan Leon - ojciec jednego syna i dwóch
córek, doczekał się dziesięciorga wnucząt, dwanaściorga prawnucząt i jednego praprawnuka.
Od kiedy jest Pan mieszkańcem Janikowa?
Dokładnie od 1 stycznia 1939 roku. Pochodzę
z Ostrowa Wielkopolskiego. Moja mama zmarła
dwa dni po porodzie i przez pierwszy rok życia
wychowywała mnie babcia z Pleszewa. Kiedy ojciec mój ożenił się ponownie, zabrał mnie z powrotem do
domu.
Jak wyglądało Pana dzieciństwo w latach międzywojennych?
Zostałem wychowany w duchu katolickim. U nas w domu zawsze była modlitwa przed jedzeniem i po
jedzeniu. Ojca i matkę się w rękę całowało. Do I Komunii Świętej przystępowałem w Ostrzeszowie, dokąd
po jedenastu latach zabrała mnie matka mojego ojca i gdzie mieszkałem do końca szkoły. Skończyłem
tylko cztery klasy, bo za szkołę trzeba było płacić. Po skończeniu szkoły poszedłem na służbę.
Jak trafił Pan do Janikowa i jak wyglądały pierwsze spędzone tu lata?
W gazecie znaleźliśmy ogłoszenie, że w Nowym Dworze (dawna nazwa Janikowa Górnego) poszukują
parobka. Tak trafiłem do pracy w gospodarstwie państwa Żurków (na dzisiejszej ulicy Ogrodniczej). Tam
przepracowałem całą wojnę. Pana Żurka w 1943 r. Niemcy wywieźli i spędził on dwa lata w łagrze. Na to
gospodarstwo przydzielili natomiast niemiecką rodzinę: Marię i Józefa Wolf z dzieckiem. Dobrze mi się
u nich pracowało, bo byłem dobrym parobkiem.
Pod koniec wojny, kiedy dostali nakaz opuszczenia wsi, musiałem iść z nimi. Maria Wolf miała dwie
siostry: jedną w Stęszewie, drugą w Golęczewie. Uciekaliśmy do Golęczewa bocznymi drogami, bo głównymi jechało wojsko. Spotkałem wtedy kolegę, który jechał z inną niemiecką rodziną. Kiedy nadarzyła się
okazja, uciekliśmy do lasu. Siedzieliśmy tam tydzień i jak w końcu w niedzielę zrobiła się cisza, to postanowiliśmy wracać do domu. Szliśmy przez Biedrusko, gdzie były magazyny wojskowe. Tam kolega wziął
sobie mundur niemiecki. Wtedy zatrzymali nas Rosjanie i chcieli tego kolegę rozstrzelać. Trzymali nas
Kwiecień 2016					
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w zamknięciu, ale w nocy poczęstowali kawą z bimbrem i piliśmy „za naszu i waszu swabodu” (za nasze
i wasze zwycięstwo). Rano, kiedy ci Rosjanie jeszcze spali, uciekliśmy i przez Owińska, Kliny dotarliśmy
do Janikowa.
Później jeszcze dwa razy śmierci uciekałem. Byłem chory, zresztą do dzisiaj nie jestem zdrowy, ale
duchowo jestem w porządku. Ks. Pawlak to był mój kolega, też pochodził z Ostrowa. W dzień pogrzebu ks.
Pawlaka byłem na Kórnickiej u lekarza. Dochodziła godz. 12, a ja jeszcze w kolejce czekałem. Poprosiłem,
że na pogrzeb się spieszę, to mnie ludzie przepuścili. Potem tak się spieszyłem, że jak zobaczyłem zielone
światło, to ruszyłem, a tu nagle zza zakrętu wyjechał tramwaj. Gdyby jakaś kobieta mnie w ostatniej chwili
nie szarpnęła, to byłbym rozjechany. To był drugi raz.
Trzeci raz dostałem silny zawał, to było gdzieś ze dwa lata temu. Wnuk zadzwonił po pogotowie. Przyjechali i zabrali mnie do szpitala na Kurlandzką. Mówili mi, że to już ostatnie godziny i odesłali do szpitala
na Długą. Tam mi powiedzieli, że już jestem na wykończeniu i spytali, czy się zgadzam na zabieg. No ja,
pomyślałem, że i tak śmierć, i tak śmierć, no to się zgodziłem. Po zabiegu, gdy córki przychodziły, lekarz
mówił do mnie: „Panie Głowacki, jak ja się cieszę, że w tym wieku pan na nogi powstał!”.
Wróćmy jeszcze do Pana historii, którą przerwaliśmy na zakończeniu wojny.
Po wojnie wróciłem do Żurków, ożeniłem się („Kobiety są kochane - dwa dni przed wypłatą i dwa dni po
wypłacie”). Żona pochodziła z Kicina, mieszkała w starej szkole,
jej ojciec był kościelnym. Na początku mieszkaliśmy na pokoju
u Żurków. W styczniu 1947 r. urodziła nam się córka, a w grudniu tego samego roku - syn. Ciężko pracowaliśmy - żona u ogrodnika Makowieckiego, ale tam dobrze jej płacili. Żona przykładowo
dostawała 15 tys. zł na miesiąc, a morga ziemi (25 arów) kosztowała 20 tys. zł. Ja pracowałem w zakładzie Czesława Górczaka
na Fortecznej, a potem w Centrze na Gdyńskiej. W partii nigdy
nie byłem, przez to premii nie dostawałem, ale na czyny społeczne
zawsze chodziłem. W końcu przeszedłem na rentę - na kręgosłup.
Nie miałem choroby zawodowej - ołowicy. Tyle lat pracowałem
i lekarz się dziwił, że na tę chorobę nie zachorowałem. Mówiłem
wtedy lekarzowi, że ja już tak długo w tym pracuję, to się uodporniłem, a jak kto nowy przyszedł, to od razu ołowicę złapał. Niektórzy
to nawet specjalnie ołów do mleka dodawali, żeby ołowicy dostać.
Nie zdziwi się Pan zapewne, jeżeli zadam pytanie: czemu
zawdzięcza Pan fakt doczekania tak pięknego wieku?
Myślę, że dzisiaj jest całkiem inne życie niż kiedyś. Młodzi za dobrze mają, rozrzutni, dostają wszystko,
co chcą. Jak mieszkałem u babci, to chodziliśmy pieszo 15 km do Krotoszyna lub 18 km do Ostrowa. Bilet
kosztował 80 groszy, a mendel jaj - 50 gr, to szkoda było tyle na podróż wydać. Babcia dała suchą bułkę
w rękę i tak się szło. Placek to piekliśmy w domu ze trzy razy w roku, a teraz codziennie w sklepie pełno
ciastek i pączków.
Moja żona zmarła w wieku 88 lat, na serce. Najdłuższe pożycie małżeńskie w parafii mieliśmy - 66 lat.
Ja często też wyjeżdżałem do sanatorium, chyba ze siedem razy byłem: w Rabce, w Lądku („Do Lądka po
zdrowie jedź, a z Lądka wyjeżdżasz jak śledź”), w Muszynie, w Krynicy Górskiej.
Cały czas staram się być aktywny, sam sobie przygotowuję śniadanie i kolację, robię zakupy. Co najmniej
dwa razy w tygodniu chodzę w odwiedziny do Knypińskich, na Ogrodniczą.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę przyjąć od redakcji „Naszego Patrona” serdeczne życzenia
urodzinowe: wielu kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu, wsparcia i miłości najbliższych, pogody
ducha i radości z każdego dnia. Niech Anioł Stróż ma Pana w swojej opiece.
Rozmawiała Dorota Stawicka
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5 kwietnia dniem grzeczności za kierownicą
Problem z agresją na drogach (nie tylko w Polsce) jest na tyle duży, że w końcu wymyślono tak
sympatyczne święto, jak Dzień Grzeczności za
Kierownicą! Przed kilkunastoma laty wprowadzono je we Francji, gdyż zarówno kierowcy, jak
i przechodnie mieli już dość klaksonów nadużywanych na tamtejszych drogach. Tego dnia francuskie szkoły jazdy rozdają kierowcom ulotki
z hasłem „zachowam zimną krew za kierownicą,
nawet w korku”, by ci wzięli je sobie do serca.
Potem pomysł podchwycił fiński kierowca rajdowy Ari Vatenen, który stał się ambasadorem idei
grzeczności za kierownicą. Święto to jest mało
znane w Polsce, a zachowania użytkowników dróg
są częstokroć skandaliczne i wymagają zdecydowanej dezaprobaty i edukacji w tym zakresie.
Analizy prowadzonych badań dotyczących
kierowców i zachowań na drogach prowadzą do
wielu ciekawych, aczkolwiek niepokojących,
wniosków. Kobiety i mężczyźni nie różnią się
pod względem frustracji doświadczanych za kierownicą, bowiem i mężczyźni, i kobiety stresują
się jednakowo, choć denerwują ich różne rzeczy.
Kobiety są bardziej wyczulone na łamanie przepisów przez innych uczestników ruchu, mężczyzn
zaś niebywale stresuje jazda w „towarzystwie
policji” czyli świadomość, że np. za nami jedzie
radiowóz. Poza tym panowie mają znacznie mniejszą cierpliwość do zbyt wolno i ostrożnie jadących
kierowców - wylicza psycholog transportu Grzegorz Pajestka z serwisu motocafe.pl. Dla nikogo
nie będzie również zaskoczeniem stwierdzenie, że
najbardziej frustrują nas na drodze korki. Co ciekawe, nie chodzi o korki jako takie, bo te choć nie
pomagają, to jednak są uwzględnione w naszych
planach i przez to oswojone. Najbardziej frustrują
nas korki niespodziewane oraz zagęszczenie ruchu
wymagające od kierowców zdecydowanego zdjęcia nogi z gazu. Takie sytuacje najczęściej spotykamy w miastach wojewódzkich, gdzie jeździ wiele
„elek”. Nieporadni kursanci na drodze, to według
badań, jeden z najbardziej frustrujących nas czynników - opowiada Marta Pitułej z serwisu odkorkowani.pl, gromadzącego informacje o korkach.
Na drodze kierowcy często wyładowują swoje
frustracje i odreagowują stresy. Na stres wpływa
wiele czynników, choćby takich, jak coraz więkKwiecień 2016					

szy tłok na drogach, nowe objazdy, itp. Czasem
uprzejma i grzeczna na co dzień osoba, siadając za kierownicą i spiesząc się, staje się bardzo
agresywna - np. pędzi, lawirując między innymi
autami, zmieniając pas ruchu bez sygnalizowania
manewru. Są też kierowcy, dla których jezdnia to
pole rywalizacji i gdy ktoś ich wyprzedza, traktują
to jak wyzwanie. Z badań Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika, że co trzeci
kierowca codziennie doświadcza jakiejś formy
agresji na drodze. Najczęściej spotykamy się
z wymuszaniem pierwszeństwa i zbyt ostrą jazdą
innych kierowców. 27% osób doświadcza tego, że
co najmniej raz w tygodniu ktoś trąbi, żeby wymusić wykonanie jakiegoś manewru, czy szybszą
jazdę. Równocześnie, tylko 5% z nich przyznaje
się do tego typu zachowań, a 70% twierdzi, że
nigdy tego nie robi.
Warto w tym momencie zastanowić się, jak
my reagujemy na te niekulturalne, agresywne
zachowania. Jak wynika z badań OBOP, 34%
kierowców przeklina, a 32% mruga światłami.
Co czwarty użytkownik dróg wykonuje „nieeleganckie” gesty, a co piąty używa klaksonu. Tylko
26% kierowców pozostaje obojętnymi!!! Niektórzy znajdują przyklejone na szybach trudno
zmywalne naklejki. Częstym grzechem kierowców jest ignorowanie skręcających i zamierzających zmienić pas ruchu, czego często osobiście
doświadczam - odwracają wzrok, udają, że nie
widzą moich starań. Niechlujne parkowanie uniemożliwiające ustawienie obok kolejnego auta to
przejaw egoizmu. Niezwykle niebezpiecznym
zachowaniem jest wyprzedzanie „na trzeciego” jadący z naprzeciwka muszą uciec na pobocze, by
uniknąć zderzenia czołowego! Włączanie kierunkowskazów w ostatniej chwili powoduje również
podenerwowanie współuczestników ruchu. Do
tej całej „plejady” grzechów kierowców dochodzi
również „gehenna” pieszych. Na forach internetowych piesi skarżą się na bezmyślne parkowanie, że nie można przejść chodnikiem, a stojący
w korkach, częstokroć chcąc je ominąć, wjeżdżają
na pasy dla pieszych, przez co po zmianie świateł
blokują przejścia. Strach rowerzystów jest również
uzasadniony, gdyż kierowcy wymijają ich w bardzo bliskiej odległości, dopychają do krawężnika,
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ochlapują.
Przytoczone powyżej niechlubne zachowania pokazują, jak konieczna jest praca nad sobą
każdego z nas - wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za kulturę zachowań i bezpieczeństwo
na drogach. Optymizmem napawa jednak fakt,
co wynika z prowadzonych ostatnio badań i rozmów z kierowcami, że zaczynamy sobie powoli
przyswajać przynajmniej dwa kulturalne zwyczaje
drogowe, tzn. przepuszczanie na wąskich drogach
oraz „jazdę na suwak”, polegającą na tym, że kierowcy wpuszczają tych, którzy muszą zmienić pas.
CENNE RADY. Gdy inny kierowca zachowuje się agresywnie, nie należy odpowiadać tym
samym. Trzeba się zastanowić, na czym nam bardziej zależy: czy chcemy być górą, czy spokojnie
dojechać do celu. Osoby, które odczuwają złość
i wzburzenie tuż przed uruchomieniem samochodu,
często są agresywne także za kierownicą. Starajmy
się unikać jazdy w stanie silnego podenerwowania
(jeśli to możliwe) i nie ruszać w podróż na ostatnią chwilę. Czasami warto może wybrać publiczny
środek transportu i nie siadać za kierownicą. Słuchanie ulubionej muzyki (ta powinna być jednak
spokojna) pomaga zdystansować się do niekorzystnych uwarunkowań na drodze. Najprostszą
sztuczką jest jednak… uśmiech!!! Wystarczy, że
będziemy uśmiechać się sami do siebie, nawet
bez powodu, a podobno mózg i tak odczyta skurcze odpowiednich mięśni jako reakcję prawdziwą
i zacznie uwalniać wprawiające nas w dobre samopoczucie substancje. Nasza uprzejmość i uśmiech,
zauważone i docenione przez innych uczestników
ruchu, nie tylko poprawią nam samopoczucie
i pozytywnie wpłyną na otoczenie, ale stanowiąc
pozytywne zaskoczenie dla „agresora”, spowodują
jego wyciszenie i być może jakąś refleksję. Agre-
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sja jest jedną z ważniejszych przyczyn wypadków
drogowych, więc okazując grzeczność i wyrozumiałość wobec innych kierowców, przyczyniamy
się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
Poniżej zamieszczamy wydany przez księdza Roberta Jakubowskiego wykaz pieśni, jakie
należy śpiewać podczas jazdy samochodem, gdy
rozwija się następujące prędkości (tak ku rozwadze kierowców!):
80 km/h - „Pobłogosław, Jezu, drogi…”
90 km/h - „To szczęśliwy dzień…”
100 km/h - „Cóż Ci, Jezu, damy…”
110 km/h - „Ojcze, Ty kochasz mnie…”
120 km/h - „Liczę na Ciebie, Ojcze…”
130 km/h - „Panie, przebacz nam…”
140 km/h - „Zbliżam się w pokorze…”
150 km/h - „Być bliżej Ciebie chcę…”
160 km/h - „Pan Jezus już się zbliża…”
170 km/h - „U drzwi Twoich stoję, Panie…”
180 km/h - „Jezus jest tu…”
200 km/h - „Witam Cię, Ojcze…”
220 km/h - „Anielski orszak niech twą duszę
przyjmie…”
Jednocześnie ksiądz Jakubowski zwraca uwagę
prowadzącym auta, że św. Krzysztof (patron kierowców) jeździ z nimi tylko do prędkości 120
km/h, po czym swoje miejsce odstępuje św. Piotrowi.
Szerokiej drogi i pamiętaj: Jedź tak, żeby twój
anioł stróż nadążył za Tobą!
Magdalena Orczyńska
źródła: www.zakorkowani.pl, www.metrocafe.pl, www.
katechetyka.pl
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Nasi mali skrzydlaci przyjaciele
Ptaki od dawien dawna fascynowały ludzi, którzy wpatrzeni w przelatujące klucze gęsi, żurawi
czy bocianów widzieli w nich symbol wolności i nadziei. Każdy rolnik z łatwością rozpozna
myszołowa, który miękkim kołyszącym lotem
przesuwa się nad polem, raz po raz uderzając
powoli skrzydłami, by za chwilę zataczać koła.
Każdy też zna śpiew skowronka, który silnie bijąc
skrzydłami, wznosi się stromo w górę i krąży coraz
wyżej aż ledwie można go dojrzeć.

latując do nich z larwami w dziobkach. Do nietypowych budowniczych gniazd należy jaskółka
brzegówka. W stromych urwiskach z piachu lub
żwiru wygrzebuje z wielkim trudem norkę długości od 60 do 150 cm, na końcu której znajduje się
komora lęgowa. Z niezwykłym zapałem wydziobuje grudki piachu wymiatając je z nory nóżkami.
Pracę ułatwiają jej twarde piórka wyrastające na
nogach powyżej tylnego palca. Jaskółki brzegówki
gnieżdżą się koloniami i taką podziurawioną ścianę
piachu obserwowałam w małej żwirowni państwa
Wawrzyniaków, znajdującej się obok kicińskiego
cmentarza. Podobnie gniazda budują zimorodki
i żołny.
Okres zimowy już za nami. W marcu pożegnały nas piękne jemiołuszki, których małe stadka
na przelotach możemy zobaczyć na jarzębinach.
Kilka lat temu w czasie mroźnej i śnieżnej zimy
przyleciały jemiołuszki na jabłonkę, na ulicę Zacisze w Kicinie. Na działce pani Karskiej rośnie
stara jabłoń posadzona jeszcze przez profesora
Jonschera. Charakterystyczne dla tej odmiany
są drobne czerwone owoce, które nie spadają
z drzewa i często wiszą przez całą zimę, o ile nie
Czapla siwa na dachu jednego z domów w centrum
ma długotrwałych, silnych mrozów. Z radością
Kicina
obserwowałam te ptaki zawieszone na jabłkach
Ptaki uchodzą też za symbol wierności. Czło- i „opychające się” ich miąższem. Następnego dnia
wiek ze wzruszeniem obserwuje płynącą parę ponownie poszłam na Zacisze z nadzieją ujrzenia
dozgonnie połączonych ze sobą łabędzi, które jemiołuszek, ale ptaki już odleciały. Na jabłoni
dopiero po śmierci swego partnera szukają innego wisiały tylko ogryzki z czerwonymi skórkami przy
towarzysza. Pod tym względem łabędzie zachowują się inaczej niż dzikie gęsi, które po utracie
Z ksiąg metrykalnych
„małżonka” do śmierci pozostają w osamotnieniu.
Kruki trzymają się parami przez całe życie zimą
Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:
i latem - kiedy spostrzegamy jednego ptaka, to
27 lutego
Szymon Przybylski
zaraz ujrzymy jego partnera. Dodam, że kruki są
27 marca
Weronika Kościelniak
bezsprzecznie naszymi najinteligentniejszymi ptaZuzanna Maria Mroczkowska
kami, mają świetną pamięć i umiejętność korzy28 marca
Julia Dubińska
stania ze zdobytych wiadomości. Samiec bociana
		
Adam Marcin Drzycimski
przylatuje wiosną na zeszłoroczne gniazdo kilka
		
Tymon Kamela
dni wcześniej od samicy, a kiedy ona przybywa,
Do wieczności odeszli:
ptaki radośnie witają się długotrwałym klekota1 marca
Edward Frankowski (l.81)
niem.
4 marca
Ryszard Majdziak (l.77)
Podziwiamy ptaki za kunsztownie uwite
10 marca
Mateusz Zdziabek (l.11)
gniazda, jak i za rodzicielskie zapracowanie, kiedy
23 marca
Ryszard Miatkowski (l.70)
wspólnymi siłami karmią pisklęta, co chwilę przy		Jan Majewski (l.88)
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ogonkach, które wyglądały
niczym małe parasolki.
W kwietniu przylecą do
naszych ogrodów, parków,
cmentarzy pokrzewki, które
uwiją gniazda w krzewach
malin, jeżyn, tarniny czy dzikiej róży. Prawdziwa to rozkosz dla człowieka, kiedy taki
śpiewak osiedli się w jego
ogrodzie. Pokrzewka ogrodowa odzywa się od rana do
nocy, a śpiew jej jest silny
i pełny, a jednocześnie bardzo
melodyjny.
Za miesiąc usłyszymy
śpiew słowika, który rokrocznie zachwyca nas i zdumiewa.
Jakim sposobem tak mały
ptaszek wydobywa tak prze- Ptasi wieżowiec
piękną melodię? W Polsce
występują dwa gatunki słowika - rdzawy i szary,
które niewiele różnią się trybem życia i wyglądem zewnętrznym, a najważniejszą cechą rozpoznawczą jest ich śpiew. Jan Sokołowski, wybitny
ornitolog, powiedział : słowika szarego można by
porównać z muzykiem, który ma doskonały instru-
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niałego śpiewu drozda śpiewaka, nigdy nie powtarza po kilka razy z rzędu jednego wyrazu, co jest
tak charakterystyczne dla tego drugiego ptaka.
Profesor Sokołowski określił ich śpiew w ten sposób: drozd wygrywa na trąbce fanfary, a kos na
organach pieśni kościelne.
Wydawać by się mogło, że co roku wiosną
i latem żyją wokół nas te same gatunki ptaków.
Jednak kiedy pamięcią cofniemy się o kilkanaście,
a nawet o kilka lat, to ze smutkiem stwierdzimy, że
zniknęły z naszego krajobrazu jaskółki oknówki
i dymówki, czajki czy dzierlatki. Wraz z modernizacją rolnictwa nastały dla tych ptaków trudne
czasy do przeżycia. Brakuje im łąk z pasącym się

Odchowane pisklę dzięcioła dużego, 4xfot.G.Z.

Sikorka bogatka i jej domek

ment, natomiast rdzawego z muzykiem, który nie
ma tak dobrego instrumentu, ale ma za to większy
talent.
Lada chwila zacznie rozbrzmiewać piękny
śpiew kosa, który w odróżnieniu od równie wspa26

bydłem, obór i chlewów z otwartymi drzwiami
i oknami przez całe lato i wyrzucanego za te
budynki obornika z brzęczącą chmarą much. Zanikają małe poletka z urozmaiconym płodozmianem, poprzedzielane miedzami z bogatą naturalną
roślinnością.
Dbajmy o te zwierzęta, które jeszcze są naszymi
sąsiadami. Można tego dokonać w całkiem prosty sposób - chrońmy środowisko ich życia, nie
zaśmiecając, czy skażając różnymi odpadami. Nie
niszczmy gniazd na elewacjach naszych domów
i uczmy się czerpać radość z dyskretnej obserwacji ptaków. Nie zaspokajajmy ciekawości brutalną ingerencją, zwłaszcza gdy nasi mali skrzydlaci przyjaciele siedzą na jajkach lub zajmują się
pisklętami.
Bogusława Cebulska
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Rekolekcje 2016
(postęp duchowy dzięki technice)
Wstęp
Skąd taki tytuł? Otóż, poniższy artykuł powstał jako pomysł, by podzielić się tym, czego doświadczyliśmy w ciągu kilku dni rekolekcyjnych. Parafia gościła księdza Maksymiliana Kamzę, który prowadził nauki rekolekcyjne.
Niestety, nie mogłem brać udziału we wszystkich naukach i już miałem gotową wymówkę, by
tej „relacji” nie pisać, ale padł argument: przecież
wszystko jest nagrane i można sobie przesłuchać.
Podejmuję więc wyzwanie, choć czuję ciężar tego
zadania. Temat jest trudny, zmusza do przemyśleń „na spokojnie” o czymś, co w gruncie rzeczy
może być rozumiane jako element podstaw naszej
wiary, wiary każdego z nas. Ksiądz „żyje życiem”
Kościoła, studiował teologię, byłoby mu łatwiej.
Albo taki pan Cieszkowski - proszę bardzo, filozof - wziąłby temat na długi spacer, powędrowałby
ścieżką filozofów i pewnie napisał elaborat odpowiedni do tematu… ale ja, „szary obywatel”, zwyks. Maksymilian Kamza
kły parafianin?
Prośba redaktora „Naszego Patrona” była jednak prosta: zapisz to, co czułeś, co zostało z przemyśleń, co zapadło w sercu. Przesłuchałem więc raz i drugi nagrania naszego gościa - kaznodziei. W skrócie - mocne, bardzo mocne słowa zostały przywiezione i „posiane”.
Czas na spotkanie
Jak spotkać Boga dziś, 2015 lat po Chrystusie, kiedy życie goni, mass media w większości pokazują
tragedie, przemoc, śmierć? Rekolekcje mają nam ukazać ten sam świat z innego punktu widzenia - nasz
świat, to ma być moja relacja z Bogiem. Każdy musi przejść umowną, trudną drogę pomiędzy swoim
rozumem a sercem. Pomiędzy sercem a duszą, bo tylko oczami duszy można zobaczyć Boga.
Zacznijmy więc od siebie. Słowa piosenki „Najtrudniejszy pierwszy krok” nasuwają się same.
Utarło się, że słowa o miłości mówimy najbliższym, a tu prosta prośba prelegenta: „powiedz osobie
obok (bratu lub siostrze w wierze), że Bóg ją kocha, ale… ale powiedz jej to tak, by poczuła, że to rzecz
najważniejsza na świecie! Popatrz jej w oczy, zatrzymaj na moment swoimi oczyma jej wzrok i powtórz:
Bóg cię kocha, dla Boga ty jesteś najważniejszy/a”.
Jeżeli Bóg mieszka w twoim sercu, będzie to proste, a jeżeli coś Boga zasłania… już wiesz, co
zrobić. „Usuń belkę ze swego oka”, byś przez pryzmat „oczu” drugiej osoby zobaczył Boga. Skoro czujemy, że coś nam Boga zasłania, to mamy problem. Jeżeli wiemy, co to jest - no, to problem „z głowy”.
Sprawa jest prosta i każdy z nas uczył się o tym od dziecka - to grzech powoduje, że nie widzimy Boga.
Wystarczy Boga przeprosić i zaprosić Go do naszego życia i wszystko będzie super. Tak myśli osoba
niedojrzała duchowo.
Okazuje się jednak, że Bóg zna naszą psychikę, zna nas lepiej niż my sami siebie znamy. Nie wystarczy powiedzieć „zapraszam”, wiedząc (jako wierzący), że Bóg „tam” jest. Trzeba uświadomić sobie, że
bardziej doświadczamy obecności grzechu niż Boga. Aby się otworzyć na Boga, trzeba się narodzić na
nowo. Rekolekcje mają nam pomóc, by stanąć w szczerości wobec samych siebie i wobec Jezusa powiedzieć: „Panie przychodzę tu, byś zmienił moje serce, byś je otworzył”.
Kwiecień 2016					
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Przeprosiny i zaproszenie
Nie wystarczy jednak powiedzieć Bogu: „przepraszam i zapraszam”. On wprawdzie zawsze stoi
za drzwiami naszej duszy (jak na obrazie pt. „Światłość Świata” z londyńskiego kościoła). Stoi nawet
z lampą mogącą oświetlić nasze życie.
„Popatrzcie uważnie na obraz” - mówił rekolekcjonista. Te drzwi, nasze drzwi mają klamkę od
wewnątrz, więcej - te drzwi są czasami mocno przesłonięte (zarośnięte), więc nie wystarczy powiedzieć
„zapraszam”. Może by to wystarczyło - mamy przecież przykład Szawła, który naraził się Bogu poprzez
prześladowania chrześcijan. Bóg „rzucił nim o glebę”, jakby to dziś ujęli młodzi, i pomogło!! Szaweł
zmienił się radykalnie - stał się najwierniejszym wyznawcą Chrystusa. Ale Bóg dał nam wolną wolę
i czeka…. w swojej bezgranicznej, bezwarunkowej miłości czeka. To ja sam muszę zostawić swoje
nawyki, przyzwyczajenia, swoje od lat wypracowane ścieżki i tłumaczenia przez Bogiem i uświadomić
sobie, że grzech może powodować coś więcej niż „chwilowe rozstanie”. Prawdą jest, że rodzimy się
naznaczeni grzechem pierworodnym, ale z tego grzechu możemy się wyzwolić, poprzez wodę chrztu
świętego i poprzez dalsze życie.
Grzechy mniejsze i większe mogą bezpośrednio wpływać na nasze relacje w rodzinie, relacje
z innymi ludźmi i tym samym jeszcze bardziej utrudniać nawrócenie. I jeszcze jedna wielka sprawa bez uświadomienia sobie wielkości winy, te grzechy mogą spowodować ŚMIERĆ DUCHOWĄ!!! Przed
nią właśnie Jezus nas ostrzega, a Jego zmartwychwstanie jest dla nas ostateczną nadzieją.
Prośba o uzdrowienie
Bóg u zarania dziejów dał człowiekowi wolną wolę i pewnie „się zdziwił” obserwując, jakie to dylematy zrodzi w człowieku. Widział, jak człowiek błądzi, mimo iż go prowadził poprzez dzieje, by pomóc
mu te problemy rozwiązać. Kiedy człowiek - stworzenie Boże był już na tyle rozumny, by odkryć, że
Bóg jest tylko jeden (może to kiedyś naukowcy udowodnią), otrzymał Dziesięć Przykazań, a potem
Stwórca zrobił coś więcej…. W imię miłości do człowieka Syna swego Jednorodzonego dał (jak zapisał
św. Jan), aby każdy (…) miał życie wieczne. To jest sedno przesłania Ewangelii - Bóg chce byśmy mieli
z Nim życie wieczne!
Każdy został powołany do życia (nie ze swojej woli, ale - poprzez rodziców - z woli Boga), a każde
życie ma swój cel. Należy więc to powołanie rozpoznać i wypełnić. Tu nie ma miejsca na „chciejstwo”
(przykład z małżeństwem i ich pojęciem szczęścia), bo ludzkie pojmowanie szczęścia może przesłonić
Boga.
Bóg jest radykalny w swojej miłości do nas i tego samego od nas oczekuje. „Nasza Europa” mówi,
że radykalizm wiary jest zły, ale już dążenie do osiągnięcia celów firmy, zysku, planu rozwoju, osobistego sukcesu, to co innego i ta sama Europa ciężko się dziwi, że ludzie w innych kręgach kulturowych
mogą być radykalni aż do szaleństwa!
Ten dzień był chyba dla mnie najdonioślejszy. Bóg jest maksymalnie radykalny w swojej miłości.
Tu nie ma albo - albo. Jezus nie po to cierpiał, by nam pokazać, jak zdobyć sukces w życiu, ale aby wyjaśnić, czym jest walka z grzechem! I ta walka jest na śmierć i życie. Prawdziwa śmierć Boga-Człowieka
za każdą duszę. Czy może być wyższa stawka? Wartość każdego życia, każdej duszy ludzkiej jest dla
Boga najważniejsza. A jaką wartość ma dla nas przyjaźń z Bogiem?

Po rekolekcjach
Świadectwa parafian

Jesteście umocnieni?

Tak. W codziennym zabieganiu i niepowstrzymanym pędzie życia potrzebowałam uczestnictwa
w rekolekcjach. Bardzo ucieszyła mnie replika
obrazu „Światłość świata” Williama Holmana
Hunta, która pojawiła się na czas rekolekcji. Oto
stoję u drzwi i kołaczę; jeśli kto posłyszy mój głos
i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Ten obraz towarzyszył mi
w czasie rekolekcji, gdy byłam jeszcze w liceum
ponad 20 lat temu. Niezmiennie, ode mnie zależy,
czy otworzę się na Jezusa, czy będę się mocno
trzymać Pana. Dlatego bez wahania i bez najmniejszego przymusu, obejmując świecę zadeklarowałam, że wybrałam Jezusa jako swojego Pana
i Zbawiciela. Rekolekcje pomogły trwać w przekonaniu, że ten wybór jest dobry i dla mnie najlepszy. Gdy pomyślałam w czasie modlitwy o mojej
córce, została odśpiewana pieśń z jej bierzmowania: Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał.
W takich momentach przechodzą mnie ciarki, bo
to na pewno nie jest przypadek. Indywidualne błogosławieństwo było dla mnie dopełnieniem przekonania, że mimo iż rekolekcje się kończą, to nie
jest koniec umocnienia. Dzięki temu wiem, że
odpowiednio przeżyję zbliżające się święta Zmartwychwstania Pańskiego, a umocnienie będzie
trwać. Mimo, że fizycznie ja poszłam na rekolekcje, to jednak Bóg przyszedł do mnie. Takich
dokładnie rekolekcji, takiego umocnienia potrzebowałam.
I raduję się, bo Bóg kocha mimo wszystko i daje
nadzieję, jak wielokrotnie powtarzał ksiądz rekolekcjonista. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że
Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne
(J 3, 16-18; przyp. red.).
Agnieszka Pupek

Doświadczenie Ducha Świętego
Jezus wiedział, że ludzka wola jest słaba i dlatego zesłał Ducha Świętego. To On ma być drogowskazem i natchnieniem w wypełnieniu naszego życiowego powołania. Szczerze mówiąc, tu nadal rodzą
się dylematy pomiędzy moim racjonalizmem a prostym: „ufaj i wypłyń na głębię” . Podpowiedzią jest
zachęta do życia we wspólnocie Kościoła. Do tego zresztą zachęcał i nasz proboszcz.
Jeszcze raz szczerze zachęcam do ponownego odsłuchania rekolekcji i duchowej kontemplacji ich
treści.
Robert Miciniak
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Szczęść Boże!
Chciałabym podzielić się moją wielką radością,
jaką przeżyłam dzięki uczestnictwu w rekolekcjach w dniach od 28 lutego do 2 marca, prowadzonych przez księdza Maksymiliana Kamzę,
a które odbyły się w parafii św. Józefa w Kicinie.
W czasie rekolekcji i prowadzonych konferencji w skupieniu oraz całkowitym wyciszeniu
mogłam wsłuchać się w słowo Boże. To głębokie
doświadczenie i odczucie jakiego doznałam, nie
pierwszy raz jest przeogromne i indywidualne - nie
sposób tego opisać, trzeba samemu doświadczyć.
Jezu Chryste, dziękuję za Twoją bezgraniczną
miłość, za to, że przemieniasz mnie i moje życie,
że jesteś zawsze obok mnie. Jezu, jesteś moim
PRZYJACIELEM.
Dziękuję za dar wiary,
dziękuję za Twoją miłość i cierpliwość,
dziękuję za sakrament pokuty,
dziękuję, że dzięki tym rekolekcjom wlałeś we
mnie tyle radości i pogody ducha!
Tymi oto słowami z mogę zakończyć i podsumować
moje przeżycia:
Duchu Najświętszy otwórz usta moje,
Bym godnie wielbiła święte dzieła Twoje.
Duchu Najświętszy, przyjdź do serca mego
I uczyń sobie pomieszkanie z niego.
		
(pieśń „Duchu Najświętszy”)
Iwona Wittig
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Świadectwo

Mieszkańcy Kicina uczcili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniach od 28 lutego do 2 marca 2016 r w parafii pw. św. Józefa
w Kicinie odbyły się rekolekcje wielkopostne prowadzone przez ks.
Maksymiliana Kamzę, mające przygotować nas - wiernych parafii św.
Józefa, na Święto Paschy. To najważniejsze dla każdego z nas wydarzenie
roku liturgicznego wymagało dobrego przygotowania się duchowego
wiernych w okresie Wielkiego Postu. W oparciu o rozważania duchowe
prowadzone przez ks. Maksymiliana staraliśmy się znaleźć odpowiedzi na
najważniejsze pytania jakie dotykają każdego z nas:
- Czy masz chęć doświadczyć spotkania z Bogiem żywym
i sprawiedliwym?
- Czy jesteś w stanie zrezygnować z planowania swojego życia według
swojego pomysłu, a zdać się na to, co tobie przygotował Bóg?
- Jak postrzega nas Bóg i co zrobić, jak się zmienić, aby nasze życie na
tym świecie przyniosło jak najwięcej owoców miłości chrześcijańskiej?
- Czy wierzysz w plan zbawienia, jaki przygotował dla nas Pan Bóg?
William Holman Hunt,
Rozważania duchowe ułatwiły mi udzielenie odpowiedzi na postawione
Światłość świata, 1853-54
powyżej pytania, a sakrament pojednania otworzył moje serce na Boże
„Oto stoję u drzwi i kołaczę:
miłosierdzie. Chwile skupienia i oderwania się od spraw codziennych przed
jeśli kto posłyszy mój głos
świętami są niezbędne do życia w rodzinach i dla nas samych. Spotkania
i drzwi otworzy, wejdę
z
księdzem Maksymilianem dodały mi radości wewnętrznej i przyczyniły
do niego i będę z nim
się do pogłębienia mojej wiary. Na nadchodzące święta wielkanocne bądźmy
wieczerzał,a on ze Mną.”
mocni w Panu. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne (J 3, 16-18; przyp. red.)
Dziękuję mojej żonie Agnieszce i dzieciom za umożliwienie mi uczestniczenia w tych rekolekcjach
Maciej Paluszkiewicz
Małżeńskie refleksje porekolekcyjne
Tegoroczne rekolekcje były dla mnie dużym przeżyciem duchowym.
Ja, osoba grzeszna, otrzymałam dużo miłości, którą mogę podzielić się
z najbliższymi. Bóg jest miłosierny, przebacza grzechy - jestem tego
przykładem. W ostatnim dniu rekolekcji przeżyłam spoczynek w Duchu
Świętym. Bóg kocha każdego, teraz mogę tą miłością obdarzyć braci
i siostry.
Barbara Wojciechowska
Minione rekolekcje dały mi głębsze poznanie Bożej miłości, która
nigdy nie ustaje. Poprzez poznanie tej wyjątkowej miłości, swoją uwagę
skierowałem na moją miłość względem najbliższych mi osób - żony i syna.
Zauważam, że Bóg zawsze mnie kocha i nigdy nie mówi mi nic przykrego
i bolesnego, co by mogło mnie zranić. Natomiast moja miłość ma wiele do
naprawy, ponieważ często ranię najbliższych. Rekolekcje rzuciły światło
na ciemne zakamarki mej duszy i niedoskonałości relacji z najbliższymi.
Dziękując za te rekolekcje dobremu Bogu i księdzu rekolekcjoniście,
pragnę zanurzyć się w tej Bożej miłości i się jej uczyć, by była pokarmem
dla najbliższych i dla mnie samego.
Tomasz Wojciechowski
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Tegoroczne święto dedykowane żołnierzom
polskiego podziemia niepodległościowego przebiegało bardzo uroczyście, zarówno na szczeblu
ogólnokrajowym, poznańskim, jak i naszym gminnym. W Poznaniu uroczystości te rozpoczęły
się już 26 lutego przedpremierowym pokazem
filmu „Historia Roja”. W naszej gminie (w Czerwonaku, Owińskach i Koziegłowach) odbyło się
kilka interesujących imprez poświęconych żołnierzom wyklętym. W Kicinie spotkaliśmy się 6
marca, trzeci z rok z rzędu, aby świętować Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, tym
razem w nowej salce w klubie przy ul. Nowe Osiedle. Na zebranie przybyło ok. 50 osób, w tym nasz
wójt - Jacek Sommerfeld (pod patronatem którego
odbywało się to spotkanie), radny powiatowy Marek Pietrzyński oraz nasz duszpasterz - ksiądz
kanonik Andrzej Magdziarz.
Na początku spotkania przekazaliśmy zebranym najlepsze pozdrowienia od „naszego” żołnierza wyklętego, pochodzącego z Kicina - kapitana
Franciszka Wawrzyniaka, który z powodu choroby
nie mógł być z nami ciałem, ale był obecny duchem.
Spotkanie w Kicinie związane było z projekcją
filmu „Inka 1946. Ja jedna zginę”. W celu wprowadzenia w temat projekcji przedstawiono krótkie tło
historyczne naszego kraju po wkroczeniu w jego
granice armii sowieckiej w 1944 roku. Po kapituKwiecień 2016					

lacji Niemiec w maju 1945 roku polskie podziemie
niepodległościowe stanowiło wielkie zagrożenie
dla sowieckiego okupanta i jego polskojęzycznych
współpracowników. Jednym z oddziałów walczących o wolną Polskę była 5. Wileńska Brygada AK
dowodzona przez mjra Zygmunta Szendzielorza
ps. Łupaszka. W oddziale tym sanitariuszką była
Danuta Siedzikówna ps. Inka.
Danuta Siedzikówna urodziła się 3 września
1928 roku. Była normalną dziewczyną, patriotką,
a nie, jak ją nazywano w czasach komuny „krwawą Inką”, „bandytą”, „mroczną zabójczynią”. Rodzina Siedzików pochodziła z drobnej
szlachty z Podlasia. Jej ojcem był Wacław Siedzik,
leśniczy, który 13 lat spędził na Syberii jako zesła-
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niec skazany za działalność niepodległościową. Po
powrocie w 1926 roku ożenił się i zamieszkał koło
Narewki na skraju Puszczy Białostockiej. Wywieziony ponownie przez Sowietów w 1940 roku na
Syberię, z Armią Andersa przedostał się do Iranu
i zmarł w Teheranie z powodu wycieńczenia.
Matka Inki to Eugenia z Tymińskich Siedzikowa,
spokrewniona z rodziną Elizy Orzeszkowej. Po
wkroczeniu Niemców na teren Narewki wstąpiła
do Armii Krajowej. Wydana przez współpracujących z Niemcami Białorusinów, trafiła do więzienia w Białymstoku. Okrutnie pobita, nikogo nie
wydała i nie podpisała żadnej deklaracji współpracy. Została rozstrzelana przez Niemców w 1943
roku. Grobu do dziś nie odnaleziono. Danuta Siedzikówna miała dwie siostry - młodszą Irkę i starszą Wiesię.
Po śmierci matki Wiesia i Danka wstąpiły do
Armii Krajowej w grudniu 1943 roku. Składając
przysięgę Danka miała 15 lat. Obie siostry zostały
sanitariuszkami. Po przejściu frontu sowieckiego
Danka pracowała w Narewce w nadleśnictwie.
W maju 1945 roku wraz z wszystkimi pracownikami nadleśnictwa została aresztowana przez
Urząd Bezpieczeństwa. Oswobodzona przez żołnierzy mjra Łupaszki została ich sanitariuszką
o pseudonimie Inka. Uczestniczyła w walkach
oddziału pomagając zarówno rannym kolegom
z oddziału, jak i milicjantom i „ubekom”. W trakcie wyjazdu po lekarstwa do Gdańska została
aresztowana i poddana okrutnemu śledztwu.
Jej niezłomna postawa w trakcie śledztwa (Inka
nikogo nie wydała) doprowadziła „ubeków” do
furii. Chroniąc swój tzw. kontakt (osobę, która
zdradziła Inkę), na podstawie fałszywych zeznań
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milicjantów i „ubeków” została skazana na śmierć.
Przed śmiercią wysłała z więzienia znany wszyst-

kim gryps: Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się, jak trzeba. Wyrok wykonano przez rozstrzelanie 28 sierpnia 1946 roku w Gdańsku. Tuż
przed śmiercią Inka krzyknęła: Niech żyje Polska!
i Niech żyje Łupaszka!.
Miejsce jej pochówku do 2014 roku było nieznane. Dopiero we wrześniu 2014 roku w ramach
poszukiwań grobów ofiar terroru komunistycznego, w Gdańsku odnaleziono mogiłę, w której
znajdowały się szczątki Danuty Siedzikówny oraz
rozstrzelanego razem z nią, Feliksa Selmanowicza
ps. Zagończyk. Informacja ta została ostatecznie
potwierdzona i przekazana do publicznej wiadomości przez prezesa IPN, Łukasza Kamińskiego
w trakcie uroczystości z okazji Dnia Żołnierzy
wyklętych 1 marca 2015 roku.
Cześć Jej pamięci!
Dorota i Zbigniew Celka
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Święto katedry Świętego Piotra Apostoła – Nieszpory dla świata nauki

Z okazji święta katedry Świętego Piotra Apostoła, w poniedziałek 22 lutego 2016 roku o godz.
18 odbyły się w katedrze poznańskiej uroczyste
Nieszpory pod przewodnictwem bpa Grzegorza
Balcerka, z homilią bpa Damiana Bryla. Do udziału
w Nieszporach byli zaproszeni szczególnie pracownicy akademiccy Poznania, bowiem zgodnie
z poznańską tradycją święto katedry Świętego Piotra
jest świętem patronalnym świata nauki.
Biskup Balcerek witając zgromadzonych, mówił
o naszym dziedzictwie i wyjątkowości miejsca,
w którym się gromadzimy, jako że bazylika archikatedralna to najstarsza katedra biskupia na ziemiach
polskich.
Biskup Bryl swoją homilię rozpoczął od wskazania, iż święto katedry Świętego Piotra zaprasza nas
do modlitwy za papieża, przypominając, że Stolica
Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła. Podkreślił, że Kościół na tej ziemi od samego początku
związał się z Rzymem i trwa nieprzerwanie w jedności ze Stolicą św. Piotra. Rok Jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu Polski skłania nas do refleksji o początkach wiary chrześcijańskiej na naszej ziemi. Chrzest
władcy w 966 roku ksiądz biskup określił przełomem, od którego wszystko stało się nowe, inne
Kwiecień 2016					

i który zapoczątkował proces trwający przez wieki.
Jako ludzie wiary mamy nie tylko wspominać wydarzenia historyczne, ale przede wszystkim odkrywać
w historii obecność Pana naszego - Jezusa Chrystusa,
dostrzegać Jego obecność i działanie.
Jubileusz to nie tylko czas wspominania, ale
też czas dziękczynienia. Ksiądz biskup przypomniał
fragmenty homilii św. Jana Pawła II z 1979 roku
wygłoszonej na Placu Zwycięstwa w Warszawie:
Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć
bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie
sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może
zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa
godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne
przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć
bez Chrystusa.
I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie
można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski
- przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi! Dzieje
narodu są przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje
każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie.
W Nim stają się dziejami zbawienia.
Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę
wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie.
To jest najgłębszy nurt kultury. To jej najmocniejszy
zrąb. To jej rdzeń i siła. Otóż tego, co naród polski
wniósł w rozwój człowieka i człowieczeństwa, co
w ten rozwój również dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić bez Chrystusa. "Ten stary dąb tak urósł,
a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus" (Piotr Skarga, Kazania sejmowe). Trzeba iść po
śladach tego, czym - a raczej kim - na przestrzeni
pokoleń był Chrystus dla synów i córek tej ziemi. (…)
Jeśli jest rzeczą słuszną, aby dzieje narodu rozumieć
poprzez każdego człowieka w tym narodzie - to równocześnie nie sposób zrozumieć człowieka inaczej jak
w tej wspólnocie, którą jest jego naród. Wiadomo, że
nie jest to wspólnota jedyna. Jest to jednakże wspólnota szczególna, najbliżej chyba związana z rodziną,
najważniejsza dla dziejów duchowych człowieka.
Otóż nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego
- tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas - bez Chrystusa.
Jeślibyśmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia
naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze
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Warto zobaczyć

nieporozumienie. Nie rozumielibyśmy samych siebie. Nie sposób zrozumieć tego narodu, który miał
przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie
trudną - bez Chrystusa.
Dalej ksiądz biskup mówił o tym, iż uwielbienie Boga obecnego w historii i współczesności owocuje nadzieją. Skoro dobry Bóg opiekował się nami
przez tak wiele lat, wierzymy, że będzie nas prowadził nadal. Czas jubileuszu to także czas nabierania
ducha, bo gdzie chrzest, tam nadzieja. Jak podkreślił
ksiądz biskup, potrzeba otwartego serca i przyjęcia
łaski, potrzeba naszego współtworzenia i świadomego współdziałania z łaską Bożą. W tym miejscu
przypomniał treść modlitwy jubileuszowej:
Boże nasz Ojcze,
w roku Jubileuszu Chrztu Polski
dziękujemy za łaskę wiary,
za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej
Ojczyzny,
za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy.
Jezu Chryste, Synu Boży,
Ty jesteś Panem i Zbawicielem
każdego z nas.
Pragniemy i prosimy,
abyś kierował całym naszym życiem
osobistym, rodzinnym i społecznym.
Duchu Święty, źródło życia i miłości,
wołamy o Twoje dary i charyzmaty,
abyśmy mogli poznawać Prawdę,
kochać Kościół,
służyć braciom i siostrom miłością ofiarną
i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą
Nowinę.

Maryjo, nasza Matko i Królowo,
święci Patronowie naszej
umiłowanej Ojczyzny,
wspierajcie nas swoim wstawiennictwem,
abyśmy dochowali wierności łasce
chrztu świętego.

Warto zobaczyć
4 marca 2016 r. odbyła się polska
premiera (światowa - 19 lutego 2016 r.) filmu
„Zmartwychwstały” w reżyserii Kevina
Reynoldsa. Film opowiada o rzymskim trybunie,
któremu postawiono zadanie odnalezienia ciała
człowieka, który twierdził, że może pokonać
śmierć, aby w ten sposób raz za zawsze uciszyć
krążące o nim plotki. Obraz ten przedstawia
znaną nam wszystkim historię śmierci i
zmartwychwstania Pana Jezusa z zupełnie innej
perspektywy. Ukazanie tamtych wydarzeń oczami
człowieka niewierzącego w Jezusa i w ogóle
z Nim niezwiązanego stanowiło interesujący
punkt wyjściowy. Obserwujemy więc proces
przemiany, którą przechodzi Klawiusz, rzymski
żołnierz - od obojętności poprzez ciekawość
aż do wątpliwości - i momentami możemy się
z nim identyfikować, śledząc przebieg jego
osobistej drogi dojrzewania w wierze. Pokonuje
on bowiem kolejne etapy poszukiwania wiary,
religii, duchowości, a temat ten bliski jest wielu
ludziom. Klawiusz nie zakończył zresztą swojej
drogi, historia nie zostaje zamknięta - wie tylko,
że jest teraz innym człowiekiem. Joseph Fiennes
w roli Klawiusza to największy atut filmu.
Jest to opowieść o zmianie, która może zajść
w poszukującym odpowiedzi człowieku. A czy
ją znajdzie? Wszystko zależy od otwarcia jego
serca …
Magdalena Orczyńska

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
bądź uwielbiony,
w naszej historii,
teraz
i na wieki wieków.
Amen

Po Nieszporach zgromadzeni w katedrze zostali
zaproszeni na spotkanie w gmachu Wydziału Teologicznego UAM przy ulicy Wieżowej.
Nieszpory dla świata nauki w poznańskiej katedrze to krótka jeszcze, ale z całą pewnością warta
kultywowania, poznańska tradycja. Pozostaje mieć
nadzieję, że będzie się rozwijała i w kolejnym roku
wnętrze katedry liczniej wypełnią zgromadzeni
pracownicy akademiccy, którzy stanowią przecież
znaczną grupę mieszkańców Poznania i jego okolic.
Po przyjęciu chrztu świętego w 966 roku
wszystko stało się nowe, inne, można więc mieć
nadzieję, że Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski to
czas kolejnego przełomu w związku ze zmianami
w naszym kraju, że wszystko znów ma szansę stać się
nowe - odnowione w Chrystusie, na powrót obmyte
w wodach chrzcielnych. Pragniemy, by oczyszczenie
to prowadziło ku nowemu życiu, ku nowej jakości
życia społecznego, politycznego, kulturalnego.
Karolina Appelt

Pamiętając o chorych

Komunikat grupy doradczej przy radzie ekonomicznej

11 lutego 2016, w Światowy Dzień Chorego, w naszym kościele została odprawiona Msza św.
z udziałem chorych, w ich intencji i w intencji osób opiekujących się chorymi. Podczas kazania ks. proboszcz przeczytał orędzie papieża Franciszka. W orędziu tym przytoczony został przykład pierwszego
cudu Pana Jezusa, który na prośbę Swej Matki zamienił wodę w wino. Z opisu cudu wynika dla nas
nadzieja, że Matka Boża i Jej Syn widzą nasze potrzeby, znają nasze prośby i kłopoty. Za wstawiennictwem Maryi wyprosić możemy u Boga potrzebne łaski.
W kazaniu ks. proboszcz pochwalił zalety osób starszych, którzy są opoką wiary i przykładem jej
pielęgnowania. Mają oni czułe sumienie, sprawiedliwe i wyrozumiałe serca. Pełnią ważną rolę przy
wychowywaniu wnucząt. Ks. proboszcz udzielił obecnym sakramentu namaszczenia chorych.
Po Mszy św. odbyło się spotkanie chorych w salce parafialnej przy kawie i cieście. Czas ten umilał
śpiewem zespół Ave. Atmosfera była tak przyjemna, że umówiliśmy się na następne spotkanie za rok.
Uczestnikiem Mszy św. i spotkania była także pani wójt, Ewa Jedlikowska, która powiedziała, że każda
osoba będąca w potrzebie może zwrócić się o pomoc do Urzędu Gminy, bo urzędnicy są właśnie po to,
by służyć potrzebującym.
Halina Jagodzińska

W ostatnim czasie pojawiają się uwagi ze strony wielu parafian, dotyczące
funkcjonowania naszych organów. Konkretnie, zarzut wskazuje na złe
ich funkcjonowanie, objawiające się wszelkiego rodzaju przegwizdami,
przesłuchami, huczeniem, świstem, brzęczeniem, pustymi dźwiękami, itp.
Grupa doradcza wystąpiła więc z propozycją zastąpienia tego kilkusetletniego
i wysłużonego, bądź co bądź, instrumentu nowoczesnym zestawem fujarek
elektronicznych sterowanych komputerowo. Jest to rozwiązanie lekkie, małe i co najważniejsze - tanie (ok. 1000 zł). Poza tym odciążona zostanie konstrukcja
chóru, co umożliwi wygospodarowanie miejsca pod dodatkowe ławki. W
związku z powyższą propozycją planowane jest w połowie kwietnia spotkanie
na dziedzińcu przykościelnym zwolenników proponowanych zmian, jak i tych,
którzy uważają, że kulturowa spuścizna naszych ojców i dziadów powinna pozostać na swoim miejscu.
Dokładna data i godzina spotkania podane zostaną w ogłoszeniach parafialnych.
red.
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1-5 - Misterium Męki Pańskiej
20.03.16,
6 - Nabożeństwo o otwarcie uszu
15.03.16,
7 - Studnia Słowa Bożego 15.03.16,
8 - Odpust parafialny 19.03.16,
9. W Niedzielę Palmową 20.03.16,
10. Baranki wielkanocne.
fot. G.Z. i M.O.
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