
Modlitwa najcichsza

Ty jesteś siewna, Tyś jest różańcowa,

Ty polem szumisz, rankiem po rosie chodzisz 

Ty jesteś Panna polna, Ty jesteś łąkowa 

Gwiazdo zaranna! Przewodniczko łodzi!

                    Józef Andrzej Frasik, 1910
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Dlaczego odmawiać różaniec?

Symbolika różańca
 Słowo „różaniec” pochodzi od łacińskiego 
„rosa” (róża). Określenie „ogród różany” pocho-
dzi od łacińskiego „rosarium”. W odniesieniu do 
Błogosławionej Maryi Dziewicy mówi się: „Rosa-
rium Beatae Mariae Virginis”, co oznacza dosłow-
nie: „Ogród Różany Błogosławionej Maryi Dzie-
wicy”. Termin „różaniec” czyli różany wieniec, 
wieniec z róż, pochodzi ze średniowiecza, a jego 
odmawianie porównywano z ofiarowaniem Matce 
Bożej wieńców z róż, symbolizujących zawołanie 
„Zdrowaś”, przeplatane białymi liliami symboli-
zującymi „Ojcze nasz”. Białe róże to „Zdrowaś” 
odmawiane w tajemnicach 
radosnych, czerwone róże 
- w tajemnicach bolesnych 
i żółte róże - w tajemni-
cach chwalebnych. Złote 
róże odnoszą się do tajem-
nic światła, ustanowio-
nych przez papieża Jana 
Pawła II w 2003 roku. 
Inna symbolika różań-
cowa z XV wieku, pocho-
dząca od dominikanina 
- Jakuba Sprengera, okre-
śla wszystkie „Zdrowaś” 
jako białe róże, a „Ojcze nasz” jako czerwone 
róże Krwi Chrystusowej. Maryja w różańcu okre-
ślana jest symbolicznie jako „Rosa mistica” (Róża 
mistyczna, Róża duchowna).

Sposoby odmawiania różańca
 Na różańcu modlą się wszyscy - dzieci 
i dorośli, świeccy i uczeni teologowie, początku-
jący na drodze modlitwy i wielcy mistycy. Róża-
niec jest taką modlitwą, że bez trudności „dostoso-
wuje się” ona do rożnych osób i sytuacji.
 Różaniec jest przede wszystkim modli-
twą ustną i w taki sposób można go odmawiać. 
Wypowiada się słowa, próbując uświadomić sobie 
ich sens. Już sam tekst jest bardzo bogaty. Wciąż 
ponawiana modlitwa składa się z trzech części. 
Najpierw są to słowa wypowiedziane przez anioła 
do Maryi: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan 
z Tobą”. Następnie słowa św. Elżbiety skierowane 

do Maryi, które - według relacji św. Łukasza - Elż-
bieta, napełniona Duchem Świętym, głośno wypo-
wiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewia-
stami i błogosławiony Owoc żywota Twojego”. 
My, którzy znamy imię tego Owocu Jej łona, 
dodajemy: „Jezus”. Na koniec następuje modlitwa, 
którą Kościół kieruje do Maryi, wyrażając swoje 
zaufanie do Niej, jako do Matki Boga, aby modliła 
się za nas grzeszników teraz i w godzinie naszej 
śmierci.
 Na różańcu można też modlić się medy-
tacyjnie. Jest on pomyślany w pierwszym rzędzie 
jako medytacja nad wielką tajemnicą, jaką Bóg 

nam objawił, o której czytamy 
w Ewangelii. Kiedy modlimy 
się na różańcu, to podążamy 
w ślad za tym zstępowaniem 
i wstępowaniem. Czynimy to 
wraz z Maryją, w Jej duchu 
i w ślad za Nią, dlatego cza-
sami nazywano różaniec 
„Ewangelią Chrystusa według 
Maryi”. W tym kontekście 
przytaczam słowa św. Jana 
Pawła II: Odmawiać Różaniec 
to znaczy udać się do szkoły 
Maryi i uczyć się od Niej, 

Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie 
zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej. 
Ona pierwsza uwierzyła, a w Kościele w Wieczer-
niku jednoczyła w miłości pierwszych uczniów 
swego Syna […]. Podczas modlitwy różańcowej 
kontemplując Chrystusa, patrząc na Niego uprzy-
wilejowanym wzrokiem Jego Matki Maryi; roz-
ważamy tajemnice życia, cierpienia i zmartwych-
wstania Pana oczami i sercem Tej, która była Mu 
najbliższa (Jan Paweł II, z przemówienia wygło-
szonego przed Anioł Pański, 2.10.1988).
 Kiedy, na przykład, odmawiamy pierwszą 
cząstkę tajemnic radosnych, możemy wyobra-
zić sobie Maryję, którą w Nazarecie nawiedza 
archanioł Gabriel. Widzimy Maryję, która być 
może modli się, aż tu niespodziewanie nawiedza 
Ją anioł. Jest ranek albo wieczór, a może noc. 
Możemy poprzestać na ogólnej myśli, na przykład 
o otwartości i dyspozycyjności Maryi. 

„Rzeźbiarz Piotr Zwoliński. Talent, pasja i skromność”, tak brzmi tytuł jednego z artykułów 
niniejszego numeru. Mówiąc dokładniej, jest to wywiad z panem Piotrem Zwolińskim, wykonawcą 
płaskorzeźb, tajemnic różańcowych umieszczonych w kapliczkach na trasie Kicin-Wierzenica. Na 
zapytanie ks. proboszcza Przemysława Kompfa o proces powstawania jednej takiej płaskorzeźby 
pan Piotr odpowiedział: „Najpierw trzeba było wybrać materiał. Na stacje różańcowe załatwił mi 
go mój były uczeń - stolarz. On zorganizował dla mnie około półtora metra sześciennego drewna 
lipowego, które obrobił - na odpowiedniej wielkości i grubości - deski. Potem to już była moja praca. 
Zaczyna się ona zawsze od szkicu na papierze. Potem ten szkic przenosi się przez kalkę na drewno, 
po czym następuje uderzenie dłuta. Najważniejsze są pierwsze uderzenia, dalsze wykuwanie jest łatwiejsze, trudne jest też wykoń-
czenie wszystkich detali. Kolorystyka także jest sztuką trudną. Nic nie można przyspieszać, nakłada się jedną warstwę na drugą, 
pamiętając, że wszystko musi odpowiednio długo schnąć. Najpierw jest podkład biały, matowy, potem drugi - kolorowy. Kiedy to 
wszystko dobrze przeschnie, nakłada się farby akrylowe - włoskie i na końcu werniks, trzy razy w odstępie czasowym. Zajmuje to 
około dwóch tygodni. Niekiedy robiłem dwie płaskorzeźby równocześnie”. Bardzo polecam, aby przeczytać cały wywiad. Mając 
na uwadze przytoczony powyżej fragment dzielę się z wami pewną refleksją na temat pracy.   

Warto sobie stawiać często pytanie o jakość swej pracy, pytać się o to, dla kogo pracuję. Praca nie jest dla pracy. Kiedy Pan Bóg 
stworzył człowieka, postawił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał, czytamy w Księdze Rodzaju (Rdz 2, 15). Praca to 
misja powierzona człowiekowi przez samego Stwórcę. Praca nie jest karą Bożą, nałożoną na człowieka wskutek grzechu pierwo-
rodnego. Karą jest jedynie to, że po grzechu praca stała się mozolna. Jezus podniósł pracę do porządku łaski. Dzięki Niemu praca 
stała się środkiem uświęcenia. Wybrał skromny zawód, abyśmy się nauczyli, że każda praca ma wartość w oczach Boga jeśli jest 
wykonywana z miłości do Niego. Nadprzyrodzoną wartość naszej pracy ukazuje „Katechizm Kościoła Katolickiego”, gdy wymie-
nia źle wykonaną pracę wśród grzechów przeciwko siódmemu przykazaniu (por. KKK nr 2409). 

Czy praca, którą wykonujemy staje się okazją do naszego uświęcenia? Jesteśmy przekonani, że Jezus wykonywał swoją pracę 
w Nazarecie z oddaniem i miłością. Tak też później postępował na oczach tłumów. Nasza praca ma być pracą dla Boga. Nie 
możemy Panu Bogu ofiarować byle czego. Nasza praca ma być ofiarą Abla, ma być miłą Bogu. Zauważmy co św. Paweł napisał 
do chrześcijan, którzy z zawodu byli niewolnikami. Nalegał, aby byli posłuszni „nie służąc tylko dla oka, by ludziom się podobać, 
lecz jako niewolnicy Chrystusa, którzy z duszy pełnią wole Bożą. Z ochotą służcie, jak gdybyście służyli Panu, a nie ludziom” (Ef 
6, 6-7). Każdy ma słabe dni, ale one mijają. Delikatność w rozmowie z ludźmi, cierpliwość, solidność w pracy wiele mówią o nas.  
Aby praca nas uświęcała trzeba walczyć z nadmierną wyrozumiałością wobec siebie i być dla siebie wymagającym. Jeśli potrzebny 
jest odpoczynek, to odpocząć. Nie może on jednak przerodzić się w lenistwo i nic nierobienie. 

Solidna praca wymaga jej zaplanowania. Kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
przytacza następujący przykład na potwierdzenie tej konieczności. „Pewnego razu zatrudniono starego profesora, aby nauczył 
grupę kilkunastu dyrektorów wielkich przedsiębiorstw, jak skutecznie planować swój czas. Profesor miał na to tylko jedna godzinę. 
Powiedział więc do nich: «Zróbmy doświadczenie». Wyjął spod stołu ogromny, wielolitrowy szklany słój i postawił go przed sobą. 
Następnie wyjął kilkanaście kamieni wielkości piłki tenisowej pojedynczo włożył je do wielkiego słoja. Kiedy słój wypełnił się aż 
po brzegi, tak że nie mieścił się w nim ani jeden kamień więcej, zapytał kursantów: «Czy słój jest pełen?». Wszyscy odpowiedzieli: 
«Tak». Odczekał kilka sekund i dodał: «Naprawdę?» Znowu nachylił się i wyjął spod stołu pojemnik  ze żwirem. Wsypał żwir na 
duże kamienie i lekko potrząsnął słojem. Żwir przesypał się między kamieniami aż do samego dna słoja. Profesor znów podniósł 
wzrok i po raz kolejny zapytał: «Czy słój jest pełen?» Tym razem niektórzy kursanci, rozumiejąc fortel, powiedzieli: «Prawdo-
podobnie nie». «Dobrze!» - odparł profesor. Znów się pochylił i wydobył spod stołu piasek. Wsypał go do słoja. Piasek wypełnił 
przestrzeń między kamykami a żwirem. Po raz kolejny zapytał: «Czy słój jest pełen?». Tym razem kursanci chórem odpowiedzieli: 
«Nie». «Dobrze!», odparł profesor i - jak się spodziewali - wziął dzbanek z wodą i wypełnił nią słój aż po brzegi. Potem zapytał 
patrzących: «Czego dowodzi to doświadczenie?» Najodważniejszy z kursantów odpowiedział: «Dowodzi to tego, że nawet gdy 
nam się wydaje, że nasz kalendarz jest całkowicie wypełniony, możemy do niego dodać więcej spotkań i rzeczy do zrobienia». 
«Nie» - odparł stary profesor. «To doświadczenie dowodzi, że jeśli w pierwszej kolejności nie włożymy do słoja dużych kamieni, to 
potem już nigdy nie uda się nam ich do niego włożyć». Profesor kontynuował dalej: «Co w waszym życiu jest dużymi kamieniami? 
Wasze zdrowie, wasza rodzina, przyjaciele, marzenia, kariera zawodowa? Najważniejsze jest położeni dużych kamieni w waszym 
życiu na samym początku, inaczej narazicie się na to, że już nigdy wam się to nie uda. Jeśli dacie pierwszeństwo tandecie, tzn. 
żwirowi, albo piaskowi, to wypełnicie wasze życie drobnostkami bez znaczenia i bez wartości, i nie starczy wam czasu na poważne 
sprawy. Nie zapominajcie więc o zadawaniu sobie pytania: co jest dużymi kamieniami w waszym życiu? A potem włóżcie je jako 
pierwsze do słoja waszego życia»” (Kard. Robert Sarah, Bóg albo nic. Rozmowa o wierze, s. 170-172).

Kończę łacińską maksymą: „Serva ordinem et ordo servabit te”, zachowaj porządek, a porządek zachowa ciebie.

         ks. Marian Sikora
               proboszcz
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 Inną jeszcze możliwością jest modlitwa 
różańcowa jako wstawianie się za innych. Może 
się zdarzyć, że ktoś z naszych bliskich znajdzie się 
w potrzebie i poprosi nas o wstawiennictwo, albo 
myślimy o tragediach, które dzieją się na świe-
cie: głodzie, wojnach, przemocy. Dochodzimy do 
wniosku, że powinniśmy coś zrobić w tej spra-
wie. Możemy powiedzieć: „Boże mój, pomóż tym 
ludziom, okaż Twoją miłość”. Czujemy jednak, że 
taka modlitwa jest za krótka, za mało nas kosztuje, 
że po paru słowach można właściwie stwierdzić: 
„już mam to z głowy”. Różaniec jest sposobem na 
to, aby się zatrzymać w modlitwie, przedłużyć ją. 
Odmawiając dziesiątkę albo kilka dziesiątek poka-
zujemy, że modlitwę wstawienniczą traktujemy 
poważnie i jesteśmy gotowi poświęcić na nią czas 
i siły. Wypowiadając słowa, nieustannie oddajemy 
w Boże ręce ludzi, za których się modlimy.

Różaniec modlitwą w rodzinie
 Był czas, kiedy w katolickich rodzinach 
istniał zwyczaj odmawiania wieczorem różańca. 
Wspominam z wdzięcznością taki czas z mojego 
domu rodzinnego. Bez wątpienia codzienny róża-
niec odmawiany przez całą zgromadzoną rodzinę 
tworzył niezwykle silne więzy w wielu chrześci-
jańskich domach, a przy tym budził wiele powołań 
kapłańskich i zakonnych. Św. Jan Paweł II zachę-
cał do odmawiania różańca w intencji ochrony 
rodziny przed zgubnymi wpływami: Równie pilna 
potrzeba wysiłków i modlitwy wyłania się w innym 
punkcie krytycznym naszych czasów, jakim jest 
rodzina, komórka społeczeństwa coraz bardziej 
zagrożona na płaszczyźnie ideologicznej i prak-
tycznej siłami godzącymi w jej jedność, które 
budzą obawy o przyszłość tej niezbywalnej insty-
tucji, a wraz z nią o losy całego społeczeństwa. 
Powrót do różańca w rodzinach chrześcijańskich 
ma być, w ramach szerzej zakrojonego duszpa-
sterstwa rodzin, skuteczną pomocą, by zapobiec 
zgubnym następstwom tego kryzysu znamiennego 
dla naszej epoki (Jan Paweł II, „List Rosarium Vir-
ginis Mariae”, nr 6).

Świadectwo papieża Franciszka 
 Ojciec św. Franciszek codziennie odma-
wia cały różaniec, wszystkie tajemnice. Przeko-
nał go to tego św. Jan Paweł II. W krótkim świa-
dectwie papież Franciszek powrócił pamięcią 
do 1985 roku. Był wtedy rektorem seminarium. 

Podczas wizyty w Rzymie wziął udział w modli-
twie różańcowej w Watykanie, której przewodni-
czył Jan Paweł II. On był z przodu, na kolanach. 
Widziałem go od tyłu i stopniowo pogrążałem się 
w modlitwie. Nie byłem sam. Modliłem się pośród 
Ludu Bożego pod przewodnictwem naszego Paste-
rza. Kiedy spojrzałem na Papieża, przyszła chwila 
rozproszenia. Jego pobożność była świadectwem. 
Wyobraziłem go sobie jako młodego kapłana, 
seminarzystę, poetę, robotnika, dziecko w Wado-
wicach w tej samej pozycji, co teraz, odmawiają-
cego zdrowaśki jedna po drugiej. Jego świadectwo 
pobożności zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Zda-
łem sobie sprawę z prawdziwego znaczenia słów, 
jakie Matka Boża z Guadalupe skierowała do św. 
Juana Diego: „Nie lękaj się, czyż nie jestem twoją 
Matką?”. Zrozumiałem obecność Maryi w życiu 
Papieża. Od tej chwili odmawiam codziennie 
wszystkie tajemnice różańca.

Różaniec w drodze
Kicin - Wierzenica - Kicin 
 Wielokrotnie spotkałem się z zapytaniem: 
czy można modlić się w drodze? Tak, oczywiście, 
że można modlić się w drodze do pracy, do szkoły, 
podczas spaceru. Od 2 października tego roku na 
drodze Kicin - Wierzenica - Kicin  można odma-
wiać różaniec z pomocą tzw. kapliczek różańco-
wych. Zostały w nich umieszczone płaskorzeźby 
ilustrujące poszczególne tajemnice. Rozpoczy-
namy od tajemnic radosnych w Kicinie. Droga 
z Wierzenicy do Kicina wiedzie poprzez tajemnice 
bolesne i chwalebne. Ta jakże piękna inicjatywa 
wpisuje się w Jubileusz 1050-lecia Chrztu Pol-
ski i stanowi jego wotum. Zachęcam do częstego 
przebywania drogi różańcowej. Nie tylko sprzyja 
modlitwie i osobistej refleksji, ale też zbliża 
duchowo obydwie parafie.

Trudności w odmawianiu różańca
 A gdy ktoś zapyta o trudności i rozprosze-
nia podczas odmawiania różańca, odpowiem za 
św. Janem XXIII: Najgorszy ten różaniec, którego 
nie odmawiamy wcale.

       
  ks. Marian Sikora
       
               Proboszcz

Koniec wieńczy dzieło. Wielka radość....
Kapliczki różańcowe - spojrzenie z Wierzenicy

Temat postawienia kapliczek różańcowych 
pojawił się po raz pierwszy w 2011 roku. Z pro-
pozycją w tej sprawie przyszła do mnie, pracująca 
wtedy w Fundacji Puszcza Zielonka, pani Patry-
cja Owczarzak. Kiedy przyjechała do Wierzenicy, 
mówiła mi, że wcześniej już konsultowała pomysł 
z proboszczem z Kicina, ks. Andrzejem Magdzia-
rzem, który zapalił się do realizacji tego zadania. 
Niedługo potem u mnie w domu w trójkę rozma-
wialiśmy, jak to przedsięwzięcie miałoby wyglą-
dać. W jednym ze spotkań uczestniczył też pan 
Leszek Lesiczka ze Stowarzyszenia Len w Kici-
nie. Niektórzy członkowie podobno nawet już 
wcześniej mieli podobne pomysły. Oglądaliśmy 
rysunki przedstawiające projekty scen różańco-
wych. Przygotowała je osoba, której nie pozna-
łem, ale była rozważana jako jeden z wykonaw-
ców zadania. Propozycja była ciekawa, tyle tylko, 
że bardzo kosztowna. Od razu powiedziałem: zbyt 
kosztowna. Ku ich rozczarowaniu dodałem też 
wtedy, że do tematu możemy powrócić po 2014 
roku, bo właśnie opracowaliśmy w parafii czte-
roletni plan przygotowań do Jubileuszu 200-lecia 
Urodzin Augusta Cieszkowskiego. Kolejnego 
nowego zadania nie mogłem już więc brać na sie-
bie. Przypomnę, właśnie w 2011 roku braliśmy się 
za odnowienie krypty, od jesieni 2012 roku stawał 
temat budowy wiaty. Parafia, która także funk-
cjonuje w przestrzeni materialnej, musi być przy-
kładem mądrego zarządzania. Nie można robić 
wszystkiego od razu. Powiedziałem jednak, że 
sam pomysł mi się podoba i że chętnie do tematu 
powrócę. 

Tak też się stało, minął rok jubileuszowy 2014 
i zaraz na wiosnę 2015 roku nadałem temat do 
Kicina z konkretną propozycją, by było to nasze 
dzieło upamiętniające Jubileusz 1050-lecia Chrze-
ścijaństwa w Polsce. Mamy więc cały rok na przy-
gotowanie tego zadania. Powiedziałem też, byśmy 
w ten sposób uhonorowali pracę dwóch kapłanów 
będących równocześnie proboszczami w Kicinie 
i Wierzenicy: ks. Wincentego Studniarskiego i ks. 
Ludwika Haase, gorliwych duszpasterzy, wielkich 
patriotów i społeczników. Przemierzając drogę 

między jedną miejscowością a drugą, przez te 
dziesiątki lat  zapewne odmówili nie jedną cząstkę 
różańca św. w czasie podróży.

Temat kapliczek cały czas żywy był w Kici-
nie. Tam entuzjastami pomysłu obok proboszcza 
byli panowie: wspomniany już wcześniej Leszek 
Lesiczka i Jacek Napiontek, działający aktyw-
nie w tamtejszym Stowarzyszeniu Len. Drugi 
z wymienionych, jeszcze w 2014 roku, a może 
i wcześniej, przygotował  projekt samych kapli-
czek. Pomysł był na tyle ciekawy, że od razu było 
wiadome, że może on być realizowany. Decyzja, 
kto ma wykonać płaskorzeźby różańcowe zapa-
dła ostatecznie po wizycie w Kcyni u rzeźbiarza, 
pana Piotra Wolińskiego. W Wierzenicy znamy 
jego talent i solidność od lat. Wszak każdego roku, 
począwszy od 2007, na dzień 3 Maja, rzeźbi nam 
statuetkę św. Mikołaja, którą wręczamy laureatowi 
wyróżnienia „Przyjaciel Wierzenicy”. Sondażowo 
rozmawialiśmy z nim, czy podjąłby się tego zada-
nia. Pytaliśmy też o koszty. Wcześniejsze sygnały 
w tym temacie od innych (nie wiem jak probosz-
cza w Kicinie, ale mnie na pewno) przyprawiały 
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na rzeźbienie w drewnie i tak się zaczęło. W 1969 
roku moje pierwsze prace były wystawione na kon-
kursie w Szubińskim Domu Kultury i dostałem tam 
I wyróżnienie w dziedzinie rzeźby. Konkurs ten 
jest organizowany od 50 lat do dnia dzisiejszego. 
Wtedy miałem18 lat. Nie chodziłem do żadnej 
szkoły artystycznej, z wykształcenia jestem ślu-
sarzem maszynowym. W nauce bardzo poważnie 
przeszkodziła mi choroba. Miałem z tego powodu 
dwuletnią przerwę.

Zawodowo pracowałem jako ślusarz. Ostat-
nim zatrudnieniem przed przejściem na rentę była 
praca w stolarni. Rzeźbienie było moim hobby. 
Moja pracownia mieściła się w kuchni. Nie raz obe-
rwałem za śmiecenie. Rzeźbiłem też na podwórku. 
Poświęcałem na to 2 - 3 godziny dziennie. Za 
zarobione pieniądze kupowałem sobie potrzebne 
mi narzędzia i materiały. Obecnie małą pracow-
nię mam w piwnicy w bloku, w którym mieszkam. 
Wtrąciłem: czy rodzina akceptuje to, co Pan robi? 
W odpowiedzi od żony usłyszałem słowa wypo-
wiedziane z pogodnym uśmiechem: dużej pomocy 
od męża nie miałam.

Prace swoje, kontynuował pan Piotr, wystawia-
łem na wystawach w Bydgoszczy, w Toruniu i Żni-
nie, Szubinie, a także w wielu innych odleglejszych 
miejscach. Także za granicą. Niektóre wystawy 
miały charakter lokalny, a inne ogólnopolski. Na 
konkursy, czy wystawy wysyłam rzeczy nowe, nie 
powtarzam tego samego.

W tym roku na wystawie w Szubinie pokazywa-
łem pięć „waszych” tajemnic bolesnych różańca. 
Od 1986 roku zacząłem prowadzić przy Miejsko 
- Gminnym Ośrodku Kultury w Kcyni kółko rzeź-
biarskie dla dzieci i młodzieży. Bierze w nim udział 
regularnie 6 - 7 osób. Spytałem, czy ma jakiegoś 
swojego wychowanka, który dzisiaj samodzielnie 
kontynuuje to, czego wyuczył się w pracowni. 
Eryk Tubiszewski, przychodzący od 7 roku życia - 
usłyszałem w odpowiedzi.

Spytałem pana Piotra o jego zainteresowanie 
tematyką religijną. Do 1989 roku konkursy ludowe 
były organizowane w taki sposób, że tematyka 
sakralna była praktycznie nieobecna. Później to 
się zmieniło. W moim przekonaniu sztuka sakralna, 
religijna obejmuje wszystko: narodziny, życie, 
śmierć. Cała dawniejsza sztuka ludowa przenik-
nięta była religijnością. Dzisiaj nie możemy o tym 
zapomnieć. Stąd też wiele moich rzeźb ma charak-
ter sakralny. W nawiązaniu do tego zadałem pyta-

nie, czy w swoim dorobku realizował już podobny 
projekt kapliczek różańcowych albo coś zbli-
żonego do tego. Komplet 20 stacji różańcowych 
rzeźbię po raz pierwszy, ale na zamówienie robi-
łem tryptyki ołtarzowe dość pokaźnych rozmia-
rów. Było w nich wiele motywów biblijnych. Był 
także cały szereg innych pojedynczych prac. Wiele 
z nich prezentowałem na konkursie sztuki ludowej 
o tematyce biblijnej im. Jakuba Wujka, organizo-
wanym przez Muzeum Regionalne w Wągrowcu.

Zagadnąłem o wyróżnienia. Na rozmaitych 
konkursach dostałem sporo nagród i wyróżnień. 
Nie jestem w stanie tego wymienić. Cieszy mnie 

i sobie to cenię, kiedy ktoś chce nabyć moje prace, 
czasami są one zabierane wprost z wystawy. 
Dla mnie jest to potwierdzenie, że komuś to się 
podoba., że jest uznanie. Niekiedy prace moje 
mają już nabywców jeszcze przed prezentacją na 
wystawie. Odbiorcami są muzea zajmujące się 
gromadzeniem dzieł sztuki ludowej, czasem osoby 
prywatne, różnego rodzaju kolekcjonerzy. W 2002 
roku otrzymałem Nagrodę im Oskara Kolberga 
przyznawaną twórcom ludowym przez Narodowe 
Centrum Kultury w Warszawie pod patronatem 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Jednak największym dla mnie wyróżnieniem było 
to, kiedy w 1999 roku podczas papieskiej piel-
grzymki w czasie Mszy św. w Bydgoszczy mogłem, 
idąc w procesji z darami, wręczyć osobiście Ojcu 

trochę o zawrót głowy. Propozycja pana Woliń-
skiego była zachęcająca: 900 zł za jedną płasko-
rzeźbę. W czasie odwiedzin w Kcyni w lipcu 2015 
roku dograliśmy wszystkie szczegóły. Pan Jacek 
Napiontek, który w tym spotkaniu też brał udział 
i do tych płaskorzeźb miał dostosować projekt 
kapliczek, potwierdzał, że to jest dobry wybór. 
W sierpniu otrzymaliśmy pierwszą płaskorzeźbę. 
Pozwoliło to myśleć o końcowym projekcie 
kapliczki, umożliwiło także stworzenie prototypu.

Płaskorzeźby napływały sukcesywnie przez 
cały rok, ostatnie dwie we wrześniu. Wzbudzały 
duży podziw i powszechne uznanie. Dzięki dyrek-
torowi Lasów Państwowych, panu Mieczysła-
wowi Kasprzykowi, Przyjacielowi Wierzenicy AD 
2015, udało nam się nabyć korzystnie drewno do 
budowy kapliczek. Pan Jacek Napiontek, właści-
ciel pracowni stolarskiej w Owińskach, w temacie 
budowy kapliczek okazał się wprost perfekcjoni-
stą. Całość prac od początku aż do tych ostatnich 
wykonana została przez niego i jego pracowników 
solidnie i w terminie. Wielkie uznanie dla pana 
Leszka Lesiczki, który zmontował sporą grupę 
osób, spontanicznie pomagających przy stawia-
niu słupów pod kapliczki. Wszyscy dotrzymali 
słowa i zrobili to, czego się podjęli. Wszystkim 

należy się słowo uznania i podziękowania. Wspól-
nie razem możemy przeżywać radość. Dziękuję 
też wszystkim, którzy wsparli finansowo pro-
jekt budowy kapliczek. Było to potwierdzenie, 
że pomysł ma wielu entuzjastów.  Wyrażam też 
radość, że w realizację tego zadania na końcowym 
etapie z dużym zaangażowaniem wszedł od lata 
2016 roku nowy proboszcz parafii w Kicinie, ks. 
Marian Sikora.

Prywatnie dodam, że mój osobisty entuzjazm 
rósł z każdą wyrzeźbioną tajemnicą różańca. 
Kiedy zobaczyłem już nie rysunek, ale prototyp 
kapliczki, wiedziałem, że to będzie piękne dzieło. 
Dużo wcześniej niż to się faktycznie stało, oczami 
wyobraźni widziałem te kapliczki ustawione przy 
drodze. Od końca sierpnia jak mały dzieciak nie 
mogę się doczekać 2 października, kiedy wszystko 
będzie gotowe i całość drogi różańcowej poświę-
cimy. Witam i błogosławię wszystkich uczestni-
ków tego, nie waham się tego napisać, historycz-
nego spotkania. 

x. Przemysław Kompf

Przedruk za: „Wierzeniczenia”,  numer specjalny 
6/131/2016

Rzeźbiarz Piotr Woliński.
Talent, pasja i skromność

Z panem Piotrem Wolińskim miałem okazję 
spotkać się w życiu dwukrotnie. Pierwszy raz 
w lipcu ubiegłego roku, kiedy pojechaliśmy do 
Kcyni z szefem naszego zespołu redakcyjnego, 
Maciejem Dominikowskim oraz panem Jackiem 
Napiontkiem, który podjął się zadania budowy 
kapliczek. Należało wtedy ustalić ostateczne szcze-
góły związane z płaskorzeźbami różańcowymi.

Mieliśmy - oczywiście - także błogosławień-
stwo proboszcza parafii kicińskiej, ks. Andrzeja 
Magdziarza, który akurat wtedy nie mógł jechać 
z nami. Z panem Piotrem rozmawialiśmy w jego 
pracowni mieszczącej się w piwnicy bloku, w któ-
rym mieszkał. Ponieważ całe spotkanie przebiegło 
pomyślnie, wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni 
z poczynionych ustaleń. W drodze powrotnej czu-
liśmy radosne podekscytowanie. Niewątpliwie na 
wszystkich dobrze podziałał urok gospodarza, jego 
pasja i skromność. Czuliśmy też wielkie uznanie 
dla jego talentu.

Drugi raz pojechałem do Kcyni w ostatni dzień 
sierpnia tego roku, aby bliżej poznać pana Piotra 
Wolińskiego i porozmawiać z nim o jego pracy. 
W mieszkaniu w obecności jego żony Genowefy, 
siedząc przy kawie i „słodkim”, zadałem kilka 
pytań, prosząc o wypowiedź. Oczywiście, pierw-
sze dotyczyło tego, kiedy i jak to wszystko się 
zaczęło. W szkole podstawowej ok. 12 roku życia - 
rozpoczął swoją opowieść pan Piotr. Jako dziecko 
bardzo dużo lubiłem rysować. Podobnie zresztą 
jak mój straszy brat, który w pewnym momencie 
zaczął chodzić do pracowni prowadzonej przez 
panią Klarę Prillową, osobę będącą typową regio-
nalistką dbającą o odtworzenie - we wszystkich 
wymiarach - sztuki pałuckiej. Później ja także tam 
się zaangażowałem. Najpierw śpiewałem i tańczy-
łem w zespole dziecięcym Pałuki, prowadzonym 
przez panią Klarę. Pod jej okiem jako dzieciaki 
lepiliśmy też z gliny figurki, ptaszki itp. rzeczy. 
Gdzieś po 2 - 3 latach pani Klara namówiła mnie 
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Podczas tego Roku Jubileuszowego dobrze 
by było, gdyby pielgrzymi przekraczając Drzwi 
Święte, Bramę Miłosierdzia pamiętali o tym wyda-
rzeniu Ewangelii, które miało miejsce u bram mia-
sta Nain. Kiedy Jezus ujrzał tę płaczącą matkę, 
zapadła Mu w serce! Każdy dociera do Drzwi 
Świętych niosąc swoje życie, z jego radościami 
i cierpieniami, planami i porażkami, wątpliwo-
ściami i obawami, aby je przedstawić miłosierdziu 
Pana.

Jesteśmy pewni, że u Drzwi Świętych Pan 
staje się bliskim, aby spotkać każdego z nas, aby 
przynieść i dać swoje potężne pocieszające słowo: 
„Nie płacz” (w. 13). Jest to brama spotkania 
pomiędzy bólem człowieczeństwa a współczuciem 
Boga. Pomyślmy o tym: spotkanie pomiędzy bólem 
człowieczeństwa a współczuciem Boga.

 Przekraczając próg dokonujemy naszej 
pielgrzymki do wnętrza miłosierdzia Boga, który 
podobnie jak martwemu młodzieńcowi mówi 

wszystkim: „tobie mówię wstań!” (w. 14). Do każ-
dego z nas mówi „wstań”. Bóg chce, abyśmy stali. 
Stworzył nas, byśmy stali. Dlatego współczucie 
Jezusa prowadzi do tego gestu uzdrowienia, ule-
czenia nas, a słowem kluczowym jest „wstań!”. 
Stań na nogi, takim jakim stworzył ciebie Bóg. Na 
nogi. Ależ Ojcze, upadamy wiele razy - naprzód, 
wstań, to zawsze jest słowo Jezusa.

Przekraczając Drzwi Święte starajmy się usły-
szeć w naszym sercu to słowo: „wstań!”. Pełne 
mocy słowa Jezusa mogą nas podnieść i doko-
nać również w nas przejścia ze śmierci do życia. 
Jego słowo sprawia, że odżywamy, daje nadzieję, 
krzepi zmęczone serca, otwiera na wizję świata 
i życia wykraczającą poza cierpienie i śmierć. Na 
Drzwiach Świętych wyryty jest dla każdego z nas 
niewyczerpalny skarb Bożego miłosierdzia!

Gdy dotarły do niego słowa Jezusa, „zmarły 
usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce” (w. 
15). To słowo jest bardzo piękne: mówi nam o czu-
łości Jezusa - oddaje go matce.

Matka odnajduje syna. Odbierając go z rąk 
Jezusa staje się matką po raz drugi, ale syn, który 
został jej teraz oddany, już nie od niej otrzymał 
życie. Matka i syn otrzymują w ten sposób swoją 
właściwą tożsamość dzięki potężnemu słowu 
Jezusa i Jego miłującemu gestowi. Tak samo 
matka Kościół, zwłaszcza w okresie Jubileuszu 
przyjmuje swoje dzieci, rozpoznając w nich życie 
dane przez łaskę Bożą. I na mocy tej łaski, łaski 
chrztu, Kościół staje się matką a każdy z nas staje 
się jej synem […].

opr. Zenon Zbąszyniak na podstawie DEON.pl

Świętemu wyrzeźbiony przez siebie krzyż mający 
wielkość około 1 metra. Ubrany byłem w strój 
ludowy. Dostąpiłem tego wyróżnienia dzięki pani 
Wandzie Szkulmowskiej, która była w Bydgoszczy 
opiekunem twórców ludowych.

Ciekawiło mnie, jaki jest proces powstawania 
takiej jednej płaskorzeźby. Najpierw trzeba było 
wybrać materiał. Na stacje różańcowe załatwił mi 
go mój były uczeń - stolarz. On zorganizował dla 
mnie około półtora metra sześciennego drewna 
lipowego, które obrobił - na odpowiedniej wiel-
kości i grubości - deski. Potem to już była moja 
praca. Zaczyna się ona zawsze od szkicu na papie-
rze. Potem ten szkic przenosi się przez kalkę na 
drewno, po czym następuje uderzenie dłuta. Naj-
ważniejsze są pierwsze uderzenia, dalsze wyku-
wanie jest łatwiejsze, trudne jest też wykończenie 
wszystkich detali. Kolorystyka także jest sztuką 

trudną. Nic nie można przyspieszać, nakłada się 
jedną warstwę na drugą, pamiętając, że wszystko 
musi odpowiednio długo schnąć. Najpierw jest 
podkład biały, matowy, potem drugi - kolorowy. 
Kiedy to wszystko dobrze przeschnie, nakłada 
się farby akrylowe - włoskie i na końcu werniks, 
trzy razy w odstępie czasowym. Zajmuje to około 
dwóch tygodni. Niekiedy robiłem dwie płasko-
rzeźby równocześnie. 

Kończąc rozmowę zaprosiłem pana Piotra 
Wolińskiego wraz z małżonką do Wierzenicy 
i Kicina na otwarcie drogi różańcowej 2 paź-
dziernika. Nie wyobrażam sobie, że w tym dniu 
mogłoby jego u nas nie być.

x. Przemysław Kompf

Przedruk za: „Wierzeniczenia”, numer specjalny 
6/131/2016

O Bramie Miłosierdzia.
Z nauczania papieża Franciszka

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia mamy 
możliwość przejścia przez Bramę Miłosierdzia. 
Wiele takich bram ustanowiono w naszej archi-
diecezji. Możemy przy tym czuć się zakłopotani, 
nie rozumiejąc w pełni sensu tego znaku. Ciekawy 
i pouczający komentarz na ten temat dał ojciec 
święty Franciszek podczas audiencji ogólnej 10 
sierpnia br. Odniósł się do tekstu Ewangelii wg św. 
Łukasza (7, 11-17), mówiącego o wskrzeszeniu 
przez Jezusa jedynego syna wdowy w Nain.

Oto co powiedział: Usłyszany przez nas frag-
ment Ewangelii przedstawia nam naprawdę wspa-
niały cud Jezusa: wskrzeszenie młodzieńca. Jed-
nakże w centrum opowiadania nie znajduje się 
cud, lecz czułość Jezusa wobec matki tego chłopca. 
Miłosierdzie przybiera tutaj imię wielkiego współ-
czucia wobec kobiety, która utraciła męża, a teraz 
odprowadza na cmentarz swego jedynego syna. 
Właśnie to wielkie cierpienie matki wzrusza Jezusa 
i pobudza Go do cudu wskrzeszenia.

Wprowadzając to wydarzenie ewangelista 
opisuje wiele szczegółów. Przy bramach mia-
steczka, czy wręcz wioski Nain spotykają się dwie 
liczne grupy, przybywające z przeciwstawnych 
kierunków, a które nie mają ze sobą nic wspól-
nego. Jezus, za którym idą uczniowie oraz wielki 

tłum właśnie wchodzi do miejscowości, podczas 
gdy wychodzi z niej smutny orszak towarzyszący 
umarłemu wraz z owdowiałą matką i wieloma 
ludźmi. Przy bramie dwie grupy jedynie się mijają, 
każda idąc swoją drogę, ale wówczas św. Łukasz 
zauważa uczucia Jezusa: „Na jej [kobiety] widok 
Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: «Nie płacz!» 
Potem przystąpił, dotknął się mar - a ci, którzy je 
nieśli, stanęli” (w. 13-14). Działaniem Jezusa kie-
ruje wielkie współczucie: to On zatrzymuje orszak 
dotykając mar i poruszony głębokim współczuciem 
dla tej matki, postanawia zmierzyć się ze śmiercią, 
że tak powiem, twarzą w twarz, zaś w sposób defi-
nitywny zmierzy się z nią na Krzyżu.

Brama Miłosierdzia w Bazylice w Łagiewnikach

Papież Franciszek otwiera Drzwi Święte  w Bazylice 
Watykańskiej

Anioł Stróż - jego rola w naszym życiu

2 października każdego roku jest dniem wyjąt-
kowym, albowiem „solenizantami” są nasi Anioło-
wie Stróżowie... W pismach ojców Kościoła naukę 
o Aniołach Stróżach spotykamy już w pierwotnych 
dokumentach chrześcijaństwa. Św. Cyprian (zm. 

258 r.) nazywa aniołów naszymi przyjaciółmi, św. 
Bazyli (zm. 379 r.) widzi w nich naszych peda-
gogów, św. Ambroży (zm. 397 r.) uważa ich za 
naszych pomocników, św. Hieronim (zm. ok. 420 
r.) twierdzi: Tak wielka jest godność duszy, że każda 

KKK 350. Aniołowie są stworzeniami duchowymi, które nieustannie wielbią Boga i służą Jego zbawczym 
zamysłom wobec innych stworzeń: „Ad omnia bona nostra cooperantur angeli” –„Aniołowie współdziałają 
we wszystkim, co dla nas dobre” (Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I, 114, 3, ad 3.).

KKK 351. Aniołowie otaczają Chrystusa, swego Pana. Służą Mu w szczególny sposób w wypełnianiu Jego 
zbawczej misji wobec ludzi.
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ma ku obronie Anioła Stróża, a św. Bazyli pisze: 
Niektórzy między aniołami są przełożonymi nad 
narodami, inni zaś dodani każdemu z wiernych. 
Podobnie wypowiada się św. Augustyn (zm. 430 
r.): Wielkim jest staranie, jakie ma Pan Bóg o ludzi. 
Wielką nam miłość okazał przez to, że ustanowił 
aniołów, aby nas strzegli. Święto Aniołów Stróżów 
w kalendarzu pojawiło się dopiero w XV wieku - 
w Hiszpanii oraz we Francji. W roku 1608 papież 
Paweł V pozwolił obchodzić to święto w pierwszy 
dzień zwykły po wspomnie-
niu św. Michała. Na stałe do 
kalendarza liturgicznego dla 
całego Kościoła wprowadził 
je Klemens X w roku 1670. 

Wspomnienie Aniołów 
Stróżów przypomina nam 
o Bożej interwencji w dzieje 
człowieka, dokonującej się 
poprzez aniołów - istoty 
duchowe, nie mające ciała. 
KKK 329. Święty Augu-
styn mówi na ich temat: 
„Anioł oznacza funkcję, nie 
naturę. Pytasz, jak nazywa 
się ta natura? - Duch. Pytasz 
o funkcję? - Anioł. Przez 
to, czym jest, jest duchem, 
a przez to, co wypełnia, 
jest aniołem” (Św. Augu-
styn, Enarratio in Psalmos, 
103, 1,15: PL 37, 1348-49). 
W całym swoim bycie anio-
łowie są sługami i wysłanni-
kami Boga. Ponieważ zawsze 
kontemplują „oblicze Ojca... 
który jest w niebie” (Mt 18, 
10), są wykonawcami Jego 
rozkazów, „by słuchać głosu 
Jego słowa” (Ps 103, 20). 
I dalej czytamy: KKK 330. Jako stworzenia czy-
sto duchowe aniołowie posiadają rozum i wolę: 
są stworzeniami osobowymi (por. Pius XII, enc. 
Humani generis: DS 3891) i nieśmiertelnymi (por. 
Łk 20, 36). Przewyższają doskonałością wszystkie 
stworzenia widzialne. Świadczy o tym blask ich 
chwały (por. Dn 10, 9-12). U ludzi dusza połączona 
z ciałem stanowi osobę. U aniołów osobą jest sam 
duch. Duchową naturę aniołów potwierdza sze-
reg soborów powszechnych, jak np.: laterański 

IV (1215 r.), lyoński II (1274 r.), florencki (1431-
1435), czy watykański I (1879-1870). Istnienie 
aniołów należy do prawd naszej wiary: KKK 328. 
Istnienie istot duchowych, niecielesnych, które 
Pismo święte nazywa zazwyczaj aniołami, jest 
prawdą wiary. Świadectwo Pisma świętego jest 
tak oczywiste, jak jednomyślność Tradycji.

W jakim celu Stwórca przypisał Anioła Stróża 
każdemu z nas? Człowiek stworzony na obraz 
i podobieństwo Boga wezwany jest do pełnienia 

Jego woli. Jezus stając się 
człowiekiem, we wszystkim 
do nas podobnym z wyjąt-
kiem grzechu, wypełnił 
wolę Ojca w sposób dosko-
nały i raz na zawsze. Jednak 
w najtrudniejszym dla Jezusa 
momencie życia, w zmaga-
niu się z bólem i cierpieniem 
w poddaniu się woli Ojca, 
ukazał Mu się anioł z nieba 
i umacniał Go (Łk 22, 39-44; 
por. Mt 26, 36-42; Mk 14, 
32-360). Aniołowie otrzy-
mali od Stwórcy misję, by nas 
prowadzić, ochraniać, upo-
minać, pomagać w nawró-
ceniu, wspierać w wykony-
waniu powierzonych nam 
zadań, bronić w momentach 
niebezpieczeństw i pokus. 
Anioł Stróż jest uosobie-
niem Opatrzności Bożej dla 
każdego z nas i od pierw-
szej chwili naszego życia na 
ziemi czuwa nad nami. Do 
niego należy przewidywanie 
i usuwanie niebezpieczeństw, 
które zewsząd nam zagrażają, 
a które mogłyby nam prze-

szkodzić w osiągnięciu celu - życia wiecznego, 
do którego zostaliśmy przeznaczeni. Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, 
choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wie-
rzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?(J 
11, 25-26). Aniołowie widzą Boga, nieustannie 
z Nim przebywają, słyszą Jego polecenia i wiernie 
wypełniają Jego wolę. KKK 329. W całym swoim 
bycie aniołowie są sługami i wysłannikami Boga. 
Ponieważ zawsze kontemplują „oblicze Ojca… 

który jest w niebie” (Mt 16,10), są wykonawcami 
Jego rozkazów, „by słuchać Jego słowa” (Ps 
103,20). Uświadamianie nam szatańskich pułapek, 
oświecanie, pouczanie i zachęcanie do godnego 
życia to najszlachetniejsze i najważniejsze posługi 
Twojego i mojego anioła. Gdy jednak mimo tak 
czułej opieki człowiek upadnie, Anioł Stróż będzie 
w jego imieniu błagał Boga o łaskę nawrócenia. 
Nigdy nie odwróci się od człowieka. Jedną z wiel-
kich łask, jakie Anioł Stróż może nam wyświad-
czyć jest pouczenie o zbliżającej się śmierci. 

Wprawdzie Anioł Stróż z polecenia Bożego 
zawsze jest gotów nieść nam wszelkiego rodzaju 
pomoc, ale czyni to szczególnie wtedy, gdy o to 
prosimy. Prosząc w konkretnej sprawie otwie-
ramy swoje serce na działanie Ducha Świętego 
w nas. Wtedy to natchnienia 
Boże przekazywane za pośred-
nictwem Anioła poruszają naszą 
duszę i tym samym rozeznajemy, 
co należy czynić. Częste zwraca-
nie się do Anioła, częsta do niego 
modlitwa, przyczyniają się do jego 
wzmożonej czujności i pomocy. 
Im częściej modlę się do swojego 
Anioła Stróża, tym więcej otrzy-
muję dobrodziejstw z jego ręki.

Każdy człowiek - bez 
względu na wyznawaną wiarę 
- rodzi się z przydzielonym mu 
Aniołem Stróżem. Co ciekawe, 
każdy Anioł Stróż jest inny - 
zarówno jeśli chodzi o wygląd, 
jak i o jego możliwości duchowe. Aniołowie jed-
nak nie mogą poznawać bezpośrednio tego, co 
myślimy i czego chcemy. Oznacza to, że nie mogą 
bezpośrednio wpływać na naszą wolę. Uczynić to 
może tylko Bóg. Pamiętajmy też, że Anioł Stróż 
jest zawsze silniejszy od „najmocniejszych” złych 
duchów, ponieważ nie walczy o nas sam, ale wspo-
maga go łaska Boża. Choć nie wie, o czym powie-
rzony mu człowiek myśli, to jednak potrafi poznać 
wnętrze duszy (po naszym zachowaniu, gestach, 
czynach) i przyjść z pomocą. O ileż byłoby mu 
łatwiej, gdyby po prostu z nim rozmawiać i prosić 
go o pomoc! W bardzo podobny sposób aniołowie 
mogą poznawać przyszłe wydarzenia. Oczywi-
ście nie znają przyszłości, którą zna jedynie Bóg 
w swojej wszechwiedzy. Jednak znając człowieka 
i materialną rzeczywistość o wiele lepiej niż my 

sami, mogą trafniej ocenić, co się może wydarzyć 
i w odpowiednim momencie przyjść z pomocą.

Nie tylko Anioł Stróż jest istotą niepowtarzalną 
we wszechświecie. Każdy człowiek, który dotych-
czas urodził się na ziemi (od momentu popełnie-
nia grzechu pierworodnego przez naszych rodzi-
ców - Adama i Ewy) i który zdąży się narodzić do 
momentu paruzji, jest niepowtarzalny - zarówno 
pod względem swojego wyglądu fizycznego, jak 
i kondycji duchowej. Moment naszego chrztu 
świętego jest wyjątkowy, bowiem otrzymujemy 
od Ojca określony „pakiet duchowy”, który także 
jest niepowtarzalny w całej historii wszechświata 
(konkretny „zbiór” talentów, możliwości, umie-
jętności - taki, jakiego nikt nigdy nie miał i mieć 
nie będzie). A zatem, jakże wyjątkowy jest każdy 

człowiek w oczach Boga! 
Korzystając nieustannie 

z chętnej pomocy Anioła Stróża 
mamy gwarancję wypełniania 
woli Bożej w naszym życiu i kro-
czenia ku świętości. Wśród świę-
tych, którzy wyróżniali się szcze-
gólnym nabożeństwem do Anio-
łów Stróżów należałoby wymie-
nić: św. Cecylię (w. III), św. Fran-
ciszkę Rzymiankę (zm. 1440 r.), 
bł. Dalmacjusza, dominikanina 
z Gerony (zm. 1341 r.), św. Sta-
nisława Kostkę, św. Franciszka 
Salezego oraz św. Jana Bosko, 
a także św. s. Faustynę Kowalską, 
która żyła w wielkiej zażyłości ze 

swoim Aniołem Stróżem. Był dla niej prawdziwym 
przyjacielem, obrońcą, powiernikiem. Modliła się 
do niego, przyzywała go w chwilach zagrożeń 
ze strony szatana (Dz 412), prosiła o pomoc (Dz 
419), o pośrednictwo (Dz 1174). Była też dosko-
nale (natychmiast!) posłuszna swemu Aniołowi 
Stróżowi (Dz 314, 820, 470, 683) i pełna ufności 
wobec niego (Dz 412). I tak jak on, nieustannie 
kontemplowała Boga, trwając w skupieniu serca. 

Pozwólmy naszemu Aniołowi Stróżowi być 
naszym pomocnikiem w pełnieniu woli Bożej 
i realizowaniu naszego powołania. Zapraszajmy 
go do naszego życia.

Magdalena Orczyńska
Źródła: brewiarz.pl, wiara.pl, katolik.pl
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To, co najistotniejsze w jego życiu, było przed 
nim. Z konsekwencji wyboru pracy misyjnej wśród 
trędowatych dobrze zdawał sobie sprawę. Cho-
roba ta, straszna w skutkach, zaraźliwa i w owych 
czasach nieuleczalna, siała strach i grozę. Jedyną 
kuracją, jaką wówczas praktykowano było poda-
wanie chininy i gorzkiej soli. Choć wybór był 
świadomy i nieodwracalny, myśl o czekających 
go trudach przerażała go - wtedy zimny pot zlewał 
jego ciało, a lęk opanowywał umysł. Obecnie trąd 
jest uleczalny, ale do teraz pozostaje w wyobraźni 
wstrząsający obraz chorych, już za życia skaza-
nych na wypędzenie i śmierć, oddanych opuszcze-
niu, nędzy i powolnemu konaniu. Jak pisze Teresa 
Weyssenhoff - nie ma szpitali, nie ma lekarstw, nie 
ma opieki; są tylko cierpiący i ciemny świat bez-
prawia.

Leprozorium w Ambahivorace na Madagaska-
rze (pierwszym miejscu pracy o. Jana) składało 
się z czterech budynków, w których 150 chorych 
pozbawionych opieki medycznej wegetowało 
w skrajnej nędzy, umierając częściej z głodu niż 
z powodu samej choroby: Katolicy i poganie, męż-
czyźni, kobiety, dzieci, stłoczeni razem, jak zwie-
rzęta. Beyzym podjął ciężką i rozpaczliwą pracę, 
chcąc poprawić stan zdrowia i morale chorych, 
a także zwalczyć ich stygmatyzację społeczną.

Doświadczenie, jakie nabył ojciec Jan w pracy 
wśród trędowatych w Ambahivorace nauczyło 
go, że trąd należy taktować jak chorobę i zorga-
nizować życie tych chorych na wzór szpitala. Na 
budowę szpitala z prawdziwego zdarzenia wybrał 
Maranę. 

To maleńka osada dla trędowatych, na zbo-
czu góry Kianjasoa. W notce biograficznej o Janie 
Benzymie, ks. Czesław Tomaszewski (SJ) napisał: 
Nic szczególnego, gdyby nie to, że właśnie tam 
Wielki Syn Narodu Polskiego dokonał pionier-

skiego dzieła, budując pierwszy z prawdziwego 
zdarzenia szpital dla trędowatych, przy ofiarnej 
pomocy rodaków z Polski. Pod dachem tego jak na 
owe czasy „pałacu” „czarne pisklęta” ojca Jana 
(tak nazywał swoich podopiecznych sam misjo-
narz) znalazły godziwe warunki do życia oraz 
tak bardzo potrzebną opiekę. Tam też ojciec Jan 
zamieszkał na stałe, w małym piętrowym domku, 
który był usytuowany na samym końcu długiego 
szeregu piętrowych chałup z niewypalonej cegły, 
pokrytych słomą, bez kuchni i komina. Zorgani-
zował duszpasterstwo dla chorych, którzy swoim 
wyglądem przypominali mumie owinięte w prze-

ścieradła służące im w dzień za ubranie, a w nocy 
za posłanie. Pod tymi prześcieradłami kryli swoje 
opuchnięte, pełne ran twarze i pokryte ropiejącymi 
ranami, pełne ubytków ciała. Ojciec Beyzym wpro-
wadził w schronisku systematyczne nauczanie reli-
gijno-moralne, organizował rekolekcje. Niektórzy 
trędowaci z Ambahivoraka przyszli za ojcem Bey-
zymem do Marany - pieszo 395 km. Mówili oni, że 
wprawdzie w rządowym schronisku dostawali ryżu 
i mięsa pod dostatkiem, „ale co z tego, gdy ciało 
syte, a dusza żyć nie ma jak, bo ani modlić się tam 
nie może, ani żyć po katolicku.

Wcześniej projekt szpitala przedłożył swoim 
zwierzchnikom. Koszt realizacji projektu wyno-
sił 30 tys. franków, na co misja jezuicka nie miała 
funduszy, więc Beyzym rozpoczął szeroko zakro-
joną kampanię listowną, prosząc rodaków z Pol-
ski, Austrii i Niemiec o datki. Do końca 1900 roku 
zebrał 25 tys. franków. Budowa szpitala trwała 
8 lat. Do prac Beyzym włączył wszystkich pod-
opiecznych na tyle, na ile pozwalał ich stan zdro-
wia. Po drodze było wiele trudności i przeszkód. 
Przeciwstawiano się „nowej metodzie” ojca Bey-
zyma i przerywano prace budowlane. Ojciec jed-
nak wytrwale pokonywał wszystkie te trudności, 

Ojciec Jan Beyzym

 Kiedy na zebra-
niu redakcyjnym oma-
wiamy tematy artykułów, 
pamiętamy, aby w każ-
dym numerze napisać 
wspomnienie o jakimś 
świętym lub błogosła-
wionym, szczególnie 
jeśli w danym miesiącu 
przypada rocznica jego 
śmierci lub np. wyniesie-
nia na ołtarze.

Takim oto sposobem „trafiło” na polskiego 
błogosławionego, Jana Beyzyma. Muszę się 
z góry przyznać, że dotąd postać ta była mi całko-
wicie obca, nawet nazwisko - o ile kiedyś słysza-
łem - uciekło z pamięci. Temat podjąłem z pewną 
obawą, czy coś ciekawego uda mi się napisać i czy 
uda się znaleźć jakąś cienką nić wiążącą tamte 
czasy i wydarzenia z dniem dzisiejszym. I gdy 
tak zbierałem się w sobie do podjęcia tego zada-
nia, stała się rzecz przedziwna. W trakcie porząd-
kowania zbiorów domowej biblioteki w ręce 
wpadła mi książeczka, o sztampowym - rzec by 

można - tytule i nie rzucającej się w oczy, nijako 
wyglądającej, obwolucie. W pierwszym odruchu 
chciałem odłożyć ją do ewentualnej wymiany, 
gdyby nie odręczny wpis umieszczony wewnątrz 
publikacji. Historia musiała zatoczyć koło, by po 
zgoła 40 latach książeczka wręczona jako pre-
zent i odstawiona na półkę, zaczęła swoje drugie 
życie. A mowa o wydanym w 1974 roku tomiku 
Teresy Weyssenhoff pt. „Ojczyzna z wyboru”, któ-
rego akcja osnuta jest na autentycznych faktach 
z życia ... ojca Beyzyma - polskiego duchownego, 
prezbitera, jezuity, misjonarza, błogosławionego 
Kościoła katolickiego. I tak oto ojciec Jan zagościł 
na dobre w mojej świadomości, a książka stała się 
odpowiednią inspiracją do dalszych poszukiwań 
i gromadzenia wiedzy na jego temat. Jest jeszcze 
jedna ciekawostka z nim związana, której świa-
domi są być może niektórzy nasi czytelnicy, ale 
ujawnię ją nieco później. Teraz kilka słów o bło-
gosławionym.

Urodził się w 1850 roku w Beyzymach Wiel-
kich na Wołyniu. Był najstarszym z pięciorga 
rodzeństwa. Gdy miał 13 lat, jego ojciec został 
zaocznie skazany na karę śmierci za udział 
w powstaniu styczniowym (1863). Należący do 
rodziny dwór w Onackowcach spalili Kozacy. 
Matka razem z dziećmi przeniosła się do Kijowa, 
gdzie Jan w latach 1864-1871 uczęszczał do gim-
nazjum. W 1872 roku przybył do Galicji i wstą-
pił do nowicjatu oo. jezuitów w Starej Wsi. Odbył 
w kolegium starowiejskim studia humanistyczne 
i filozoficzne, a następnie teologiczne w Krako-
wie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1881 roku. 
Po złożeniu ślubów 
zakonnych, jesie-
nią 1886 roku przy-
był do Chyrowa, by 
przez 10 lat w Zakła-
dzie Naukowo-
-Wychowawczym 
oo. jezuitów być 
wychowawcą mło-
dzieży. Tyle suchych 
faktów z wczesnego 
okresu działalności 
Jana Beyzyma. 

Ojciec Beyzym wśród podopiecznych

Ojciec Beyzym podczas pogrzebu

Był, bo musiał być kapłanem, 
opiekunem, ojcem, sędzią 

i rozjemcą. Lekarzem 
i pielęgniarką. Cieślą, 

wyrobnikiem murarskim, 
kalkulatorem, ogrodnikiem. 

Późno w noc zmęczenie waliło 
go z nóg. Wczesny świt spędzał 

upragniony sen z powiek. 
I tak dzień po dniu. Miesiąc po 
miesiącu. Rok po roku. Z wiarą 
i miłością, która go chroniła od 

klęski rezygnacji i ratowała przed 
tryumfem słabości 

(„Ojczyzna z wyboru”).
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z dziecięcym zaufaniem do Bożej Opatrzności 
i zawierzeniem Matce Najświętszej.

W 1911 roku oddano do użytku obiekt wypo-
sażony w bieżącą wodę, zatrudniono personel 
medyczny. Szpital pw. Matki Bożej Częstochow-
skiej istnieje do dziś.

Niektóre materiały budowlane, np. blacha, 
kupowane były i wysyłane z niezaznaczanego 
wówczas na mapach świata kraju znad Wisły. 
Towar wysyłany był okrętem do Manakary, ok. 
250 km od Marany, a stamtąd tragarze transpor-
towali go, niosąc na głowach przez prawie 3 tygo-
dnie. Polska blacha pokrywająca dachy budynków 
szpitala w Maranie przetrwała do dziś. Można ją 
oglądać w całkiem dobrym stanie, mimo iż liczy 
ponad sto lat. 

Niedługo po wprowadzeniu się trędowatych 
pensjonariuszy, ojciec Jan sam podupadł na zdro-
wiu. W czasie choroby bardzo cierpiał. Na jego 
ciele porobiły się odleżyny, nocami jęczał, ale 
zapytany, czy go bardzo boli, odpowiadał: Cóż to 
jest w porównaniu z cierpieniami Chrystusa?

2 października 1912 roku Jan Beyzym, wycień-
czony ponadludzką pracą i surowym trybem życia, 
zmarł. Po śmierci polskiego misjonarza prasa na 
Madagaskarze napisała: Najpiękniejszą pochwałą 
tego człowieka jest to, że z miłości dla Jezusa Chry-
stusa zabiegał, by zawsze być posługaczem trędo-
watych i otrzymał na to pozwolenie. Wykonywał 
prace, na jakie nie skazuje się nawet zbrodniarzy, 
a ojciec Beyzym pokochał te prace całym sercem.

Świętość ojca Jana Beyzyma, polskiego sama-
rytanina, potwierdził papież Jan Paweł II, który 
18 sierpnia 2002 roku na Błoniach Krakowskich 
wyniósł go do chwały ołtarzy.

Jak bardzo trafne i aktualne w Roku Miłosier-
dzia pozostaje spostrzeżenie ks. Czesława Toma-
szewskiego: Polski samarytanin - błogosławiony 

ojciec Jan Beyzym jest także dzisiaj, także dla nas 
przykładem miłości bliźniego, miłości cierpliwej, 
ofiarnej. Jest dla nas wzorem, jak można okazać 
miłosierdzie tym, którzy na nie czekają. A za radą 
Teresy Weyssenhoff, czytelnik niech sam osądzi, 
czy bywają osiągnięcia piękniejsze i czy można za 
nie zapłacić wyższą cenę. Możemy być dumni, że 
Jan Beyzym znajduje się w gronie „polskich wiel-
kich miłosiernych”, razem ze św. bratem Alber-
tem, św. Maksymilianem Kolbe, ks. Władysławem 
Bukowińskim, kard. Adamem Kozłowieckim, ks. 
Janem Waligórą.

Pamiątki po błogosławionym Janie Beyzymie 
- ryngraf odziedziczony po rodzicach, jego alba, 
sznur, różaniec, wyroby z drewna jego autor-
stwa (w tym m.in. krucyfiks, medalion z Matką 
Bożą Częstochowską, relikwiarzyk), przybory 
medyczne i wiele innych, przechowywane są 
w skarbcu klasztornym Muzeum Towarzystwa 
Jezusowego Prowincji Polski Południowej w Sta-
rej Wsi koło Brzozowa na Podkarpaciu. Tam 
właśnie, w Starej Wsi, w 2010 roku podczas piel-
grzymki po sanktuariach pd.-wsch. Polski niektó-
rzy nasi czytelnicy mieli - być może - okazję obej-
rzeć egzotyczne zbiory pochodzące z misji jezuic-
kich z terenów Afryki, Azji, Ameryki Południowej 
oraz Australii i Oceanii.

gzal

Źródła: 
Teresa Weyssennhoff, Ojczyzna z wyboru, PAX, 1974; 

http://muzeum.jezuici.pl/ekspozycja/zbiory-misyjne/; http://
beyzym.pl/historia-marany/; http://www.misyjnym-szla-
kiem.pl/o-beyzym/dzielo/art-101-marana.

Sanktuarium w Starej Wsi, 2009

Dzień Dziecka Utraconego

W sobotę 15 października br. kolejny raz prze-
żywać będziemy Dzień Dziecka Utraconego. Dzień 
ten ma, po pierwsze, przywołać pamięć wszyst-
kich dzieci zmarłych na każdym etapie życia, bez 
względu na powód śmierci. Ma także uwrażli-
wiać społeczeństwo (którego świadomość tej pro-
blematyki jest ciągle niska) na trudności, jakich 
doświadczają rodzice dotknięci dramatem utraty 
dziecka. W Polsce Dzień Dziecka Utraconego jest 
obchodzony od 2004 roku, a inicjatywa została 
zapoczątkowana w Stanach Zjednoczonych jako 
Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych 
(„Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day”) 
już w roku 1988. Dzień 15 października wybrano 
jako symboliczną datę donoszenia dziewięciomie-
sięcznej ciąży, począwszy od 1 stycznia.

Utrata upragnionego dziecka poprzez poro-
nienie, poród martwego dziecka, śmierć tuż po 
narodzeniu to doświadczenia niezwykle trudne 
dla rodziców. Dla wielu mogą stać się doznaniami 
traumatycznymi. Dlatego październik jest miesią-
cem szczególnym dla tysięcy kobiet i mężczyzn, 
którzy przeżyli stratę dziecka. W tym dniu Amery-
kanie zakładają różowo-błękitne wstążeczki, zapa-
lają znicze, składają kwiaty w kościołach, szpi-
talach i na cmentarzach, wyrażając w ten sposób 
solidarność z osieroconymi rodzicami

Idea 15 października jest związana z potrzebą 
zmiany sposobu postrzegania przez społeczeństwo 
problemów, z jakimi borykają się rodzice po stracie 
dziecka. W Polsce wciąż nie ma społecznego przy-
zwolenia na przeżywanie przez rodziców żałoby 
po utracie dziecka, które żyło na tyle krótko, że 
nie miało szans zaistnieć społecznie. Brak wystar-
czającej pomocy psychologicznej, świadomości 
uregulowań prawnych w zakresie pogrzebu, praw 
przynależnych rodzicom oznacza, iż temat śmierci 
dzieci na wczesnym etapie rozwoju wciąż jest czę-
sto unikany i przez wielu nierozumiany. Ważne 
jest, aby tragedie, które są udziałem wielu rodzi-
ców nie były tematem tabu, by nie pozostawiać ich 
w społecznej próżni, lecz by umożliwić osieroco-
nym rodzicom pełne przeżycie żałoby i uwrażliwić 
społeczeństwo na problemy i uczucia rodziców po 
takiej stracie.

Rodzice, którzy tracą dziecko na skutek poro-
nienia lub śmierci przed porodem, często nie wie-

dzą i nie zawsze są dobrze informowani o tym, 
jakie prawa im przysługują. Pierwszym z nich jest 
prawo do pogrzebu dziecka. Dzieci zmarłe przed 
narodzeniem zasługują na godny pogrzeb, gdyż 
życie ludzkie jest święte i należy mu się szacunek 
od poczęcia aż do naturalnej śmierci - istnieją w tej 
kwestii regulacje prawne. Zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Zdrowia, które weszło w życie 20 
stycznia 2007 roku, rodzice dzieci martwo uro-
dzonych i tych, które zmarły w łonach matek bez 
względu na to jak długo trwała ciąża, mają prawo, 
by je godnie pochować. Rodzice mogą w ciągu 48 
godzin wystąpić o wydanie zwłok zmarłego przed 
narodzeniem dziecka, by otrzymać jego kartę 
zgonu, z którą następnie zgłaszają się do urzędu 
stanu cywilnego. Przysługują im także świad-
czenia związane ze śmiercią członka najbliższej 
rodziny: urlop okolicznościowy (2 dni) oraz zasi-
łek pogrzebowy. Wypłata zasiłku pogrzebowego 
uzależniona jest od przedłożenia aktu urodzenia 
dziecka z adnotacją o urodzeniu martwym lub akt 
zgonu, jeśli dziecko żyło przez jakiś czas. Nie-
zbędny będzie także wniosek o wypłatę zasiłku 
oraz oryginały rachunków kosztów poniesionych 
w związku z pogrzebem. Wypłata zasiłku odbywa 
się na ogólnych zasadach ich przyznawania. Na 
złożenie wniosku rodzice mają 12 miesięcy od 
dnia śmierci dziecka.

Niezależnie od tego, w którym tygodniu 
ciąży doszło do poronienia, kobiecie przysługuje 
też prawo do zasiłku i urlopu macierzyńskiego 
w wymiarze ośmiu tygodni (56 dni). Równocze-
śnie nie może on trwać krócej niż siedem dni od 
dnia śmierci dziecka. Podstawą do wypłaty zasiłku 
jest skrócony odpis urodzenia dziecka martwego 
lub akt zgonu. Zasiłek macierzyński wynosi 100% 
miesięcznego wynagrodzenia, wyliczanego na 
postawie średniej z ostatnich 12 miesięcy. 

Ponieważ wielu rodziców, pomimo istnieją-
cego prawa umożliwiającego godne pochowanie 
dzieci, z różnych przyczyn nie mogło tego uczy-
nić, na wielu cmentarzach powstają pomniki dzieci 
utraconych jako symboliczne groby. Dla wszyst-
kich, którzy doświadczyli tej bolesnej straty są one 
miejscem pomagającym po chrześcijańsku przeży-
wać ból i żałobę po śmierci. 

W kolejnych miastach w Polsce powstają 
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hospicja prenatalne lub perinatalne działające 
zwykle w ramach organizacji pozarządowych jako 
miejsca psychospołecznego wsparcia oraz opieki 
medycznej. Zgodnie ze „Standardami Polskiego 
Towarzystwa Pediatrycznego” perinatalna opieka 
paliatywna polega na zapewnieniu wszechstron-
nego wsparcia rodzicom płodów i noworodków 
z wadami letalnymi* (…) oraz opieki noworodkom 
z tymi wadami, nastawionej na zapewnienie kom-
fortu i ochronę przed uporczywą terapią. Obej-
muje leczenie objawowe u dziecka oraz wspar-
cie psychologiczne, socjalne i duchowe, a także 
wsparcie w żałobie dla rodziców. Hospicyjna 
opieka perinatalna pozwala rodzicom na przygo-
towanie się do porodu w przypadku obumarłej 
ciąży, jak również na oswojenie się z sytuacją, 
gdy istnieje duże zagrożenie, że dziecko umrze tuż 
po narodzeniu. Pomaga także przejść przez okres 
żałoby. Towarzysząc rodzicom dziecka, u któ-
rego zdiagnozowano wady letalne, pomaga radzić 
sobie z lękiem, doświadczanym cierpieniem oraz 
stresem, a dzięki temu pomaga też dokonać świa-
domego wyboru życia dla dziecka, nie zaś aborcji 
przeprowadzanej ze względu na zdiagnozowane 
wady letalne płodu. Hospicjum perinatalne, to nie 
miejsce, ale towarzyszenie rodzinie w jej drodze 
przez ciążę, akt narodzin i śmierci. Śmierci godnej. 
Takiej, która zostawia w pamięci niezwykle trudne, 
ale pełne miłości doświadczenie powitania i poże-
gnania dziecka.

Dla rodziców, którzy dowiedzieli się w cza-
sie trwania ciąży o ciężkiej, nieuleczalnej choro-
bie swojego dziecka powstało też w 2015 roku 
Wielkopolskie Hospicjum Perinatalne RAZEM, 
którego celem jest, by 
rodzice w tym trudnym 
czasie nie byli pozosta-
wieni samym sobie, lecz 
aby znaleźli dyskretne 
i życzliwe a przy tym 
możliwie wszechstronne 
wsparcie (medyczne, 
prawne, psychologiczne, 
duchowe). Bliższe infor-
macje o działalności 
hospicjum można znaleźć 
na stronie www.hospi-
cjumrazem.pl.

Choć powoli, to jed-
nak stopniowo dojrzewa 

społeczna świadomość konieczności pogrzebu 
dziecka nienarodzonego. Wzrastające liczebnie 
środowisko „pro life”, poprzez organizowanie 
zbiorowych pogrzebów nienarodzonych dzieci 
uświadamia społeczeństwu, że są one w pełni 
ludźmi i mają prawo do godnego pochówku. 
Coraz więcej matek po stracie swojego dziecka 
mówi o pięknym, pełnym zrozumienia zachowa-
niu personelu w szpitalach. Powstaje coraz wię-
cej miejsc, gdzie rodzice po stracie dzieci mogą 
uzyskać pomoc. Warto jednak pamiętać, że poza 
profesjonalną pomocą jest im potrzebne przede 
wszystkim wsparcie najbliższych. Szczególnie 15 
października (ale nie tylko tego dnia) wspierajmy 
modlitwą rodziców, którzy utracili swoje dzieci. 

*Za tzw. wadę letalną (łac. letalis) u płodu lub 
noworodka uznaje się: (1) zaburzenie rozwojowe 
prowadzące do poronienia samoistnego, porodu 
niewczesnego lub zgonu wewnątrzmacicznego; 
(2) zaburzenie rozwojowe prowadzące do przed-
wczesnej śmierci żywo urodzonego dziecka, bez 
względu na zastosowane leczenie.

Karolina Appelt

Źródła:
Kmieciak, B.,Szafrańska-Czajka, Z. (2016). 
Raport Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris 
Perinatalna opieka hospicyjna: wizja, działania 
oraz wyzwania. Warszawa: Centrum Bioetyki 
Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. 

Dzień Papieski

Październik to miesiąc, kiedy to częściej niż 
zwykle wspominamy osobę i spuściznę duchową 
naszego wielkiego rodaka - Jana Pawła II. Wielu 
powiedzieć może, że „na naszych oczach” dokonał 
się żywot pięknego człowieka, który został głową 
Kościoła katolickiego, który swoją ewangeliczną 
postawą i nauką pokazywał światu Chrystusa, 
a którego wkrótce po jego śmierci ogłoszono świę-
tym.

Nie brakuje ludzi, którym na sercu leży upo-
wszechnienie nauczania papieża Polaka. Idei tej 
przyświecało powołanie w 1999 roku przez Kon-
ferencję Episkopatu Polski, Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”. Jej to pomysłem są coroczne 
obchody Dnia Papieskiego, od 15 już lat przeży-
wanego w polskim Kościele w niedzielę bezpo-
średnio poprzedzającą datę 16 października.

W tym roku hasłem owego Dnia (przypada-
jącego 9 października) jest zawołanie „Bądźcie 
świadkami miłosierdzia!”, nawiązujące do jed-
nego z głównych nurtów pontyfikatu Ojca Świę-
tego, Jana Pawła II.

Organizacja tych obchodów tradycyjnie obej-
muje kilka wymiarów. Jednym z nich jest wymiar 
intelektualny - nauczanie Papieża poddawane jest 
debacie w środkach masowego przekazu, pod-
czas rozmaitych sesji naukowych, seminariów 
oraz publikacji. Na wymiar duchowy składają się 
nabożeństwa, spotkania i czuwania modlitewne. 
Jest też wymiar artystyczny, zawierający kon-
certy, wieczory poezji, zloty, itp.

Głównym punktem kulturalnym zeszłorocz-
nych obchodów w Warszawie był koncert galowy 
przed kościołem pw. św. Anny, w którym wystą-
pili m. in. José Feliciano, rodzina Karpiel- Bułecka 
z kapelą góralską, siostry Steczkowskie, rodzina 
Cugowskich.

Przy okazji organizowanych imprez artystycz-
nych wręczane są także nagrody TOTUS, zwane 
„katolickimi Noblami”. Powstały one z myślą 
docenienia dorobku i promowania osób oraz insty-
tucji, których działalność w znaczący sposób przy-
czynia się do poszanowania godności człowieka 
w duchu nauczania Jana Pawła II, a tym samym 
pielęgnuje podstawy naszej kultury i tożsamości - 
wartości chrześcijańskie. Dotychczasowymi laure-

atami tej nagrody - srebrnej statuetki przedstawia-
jącej anioła, autorstwa Wincentego Kućmy - byli 
m.in.: Adam Bujak, s. Małgorzata Chmielewska, 
o. Jan Góra, Krzysztof Kolberger, ks. Jan Twar-
dowski, George Weigel, zespół Arka Noego, inter-
netowy portal Opoka oraz wiele innych wybitnych 
postaci i gremiów.

Szczególnie ważnym wymiarem obchodów 
jest akcja charytatywna w postaci powszech-
nej (na ulicach i przy kościołach) zbiórki pienię-
dzy pod hasłem „Dzielmy się miłością”. Dochód 
z niej przeznaczony jest na fundusz stypendialny 
mający służyć finansowemu wsparciu uzdolnionej 
młodzieży, pochodzącej z ubogich rodzin, głównie 
z wiejskich i małomiasteczkowych środowisk. Sty-
pendyści ci nie bez powodu nazywani są „żywym 
pomnikiem” Jana Pawła II. Obecnie programem 
stypendialnym objętych jest ok. 2500 młodych 
ludzi. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” nie 
tylko materialnie pomaga swym podopiecznym, 
ale troszczy się także o ich formację duchową. 
Organizuje również m. in. obozy wakacyjne 
i kursy językowe. Przy współpracy z kilkoma pol-
skimi uczelniami aranżuje konkursy akademickie, 
których zwycięzcy otrzymują stypendia i indeksy 
dające im prawo studiowania na kierunkach dzien-
nikarskich, wydziałach polityki społecznej i nauk 
politycznych. Kolejną szansę zawodową dla tej 
młodzieży stanowią również staże w renomowa-
nych redakcjach prasowych i telewizyjnych.

Warto prześledzić historię dotychczasowych 
obchodów Dni Papieskich, także tych w wydaniu 
lokalnym. Każdy z nich bowiem, wraz ze swym 
szczególnym tematem, niósł wartościowe prze-
słanie, motywując ludzi dobrej woli do zgłębiania 
nauki Chrystusowej, uruchamiając jednocześnie 
naszą konkretną aktywność społeczną zwróconą 
na potrzeby bliźnich. Chciejmy okazać Bogu 
wdzięczność za Jego wspaniały dar - pontyfikat 
Jana Pawła II. Bądźmy i my hojni w dawaniu sie-
bie innym!

Bogumiła Szymańska

Źródła: www.brewiarz.pl; www.dzielo.pl; ekai.pl
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Dlaczego zmieniamy czas?

W nocy z soboty na niedzielę 30 paździer-
nika przechodzimy z czasu letniego na zimowy. 
O godzinie 3.00 cofamy wskazówki zegarów na 
2.00, czyli śpimy o godzinę dłużej, ale będziemy 
musieli ją „zwrócić” przy wiosennej zmianie czasu.

Rozróżnienie na czas letni i czas zimowy zaczęło 
się podczas I wojny światowej. Niemcy, chcąc 
zmniejszyć zapotrzebowanie na węgiel, tak bardzo 
potrzebny w czasie wojny, a w znacznym stopniu 
zużywany do produkcji energii elektrycznej służą-
cej do oświetlania, 30 kwietnia 1916 r. przesunęli 
wskazówki zegara o godzinę do przodu. Zmiana 
ta umożliwiała bardziej efektywne wykorzysta-
nie światła słonecznego 
popołudniu dzięki temu, że 
zachód słońca następował 
o godzinę później (ale kosz-
tem mniejszej ilości świa-
tła rano). Wkrótce śladem 
Niemiec poszli Anglicy, 
a następnie większość kra-
jów europejskich. Rok póź-
niej przechodzenie na czas 
zimowy i letni wprowadziła 
Rosja, a w 1918 r. - Stany 
Zjednoczone.

Współcześnie, chociaż 
może nam to się wydawać 
dziwne, zmiana czasu wcale 
nie jest zjawiskiem powszechnym. Stosuje ją tylko 
ok. 70 krajów (w tym wszystkie kraje europejskie 
- z wyjątkiem Białorusi i Islandii, a w USA, Kana-
dzie i Meksyku dotyczy to niektórych regionów). 
Znacznie więcej, bo ponad 150 krajów, nie stosuje 
tego rozwiązania (m.in. Chiny, Indie, Japonia). 
W wielu krajach, w których wprowadzono kiedyś 
czas letni, nie korzysta się już z tego rozwiązania 
(Rosja, wiele krajów Ameryki Południowej). Roz-
różnienia czasu nigdy nie wprowadziła większość 
krajów Afryki i Bliskiego Wschodu. W Polsce po 
raz pierwszy zmiana czasu została wprowadzona 
w okresie międzywojennym, a następnie w latach 
1946-1949, 1957-1964 oraz nieprzerwanie od roku 
1977. Obecnie we wszystkich krajach Unii Euro-
pejskiej, zgodnie z obowiązującą bezterminowo 
dyrektywą, czas zimowy zaczyna się w ostatnią 

niedzielę października, a kończy w ostatnią nie-
dzielę marca.

Dwukrotna w ciągu roku zmiana czasu budzi 
coraz więcej kontrowersji. Ja jestem jej zdecy-
dowanym przeciwnikiem i nie chodzi mi tylko 
o konieczność przesuwania wskazówek wszyst-
kich używanych w domu zegarków, czy problemy 
w ruchu pociągów. Sprawa jest prosta: na wiosnę 
śpimy o godzinę krócej, a przy jesiennej zmianie 
po południu robi się ciemno o godzinę wcześniej! 
Dziś wytwarzana energia elektryczna w znacznie 
mniejszym stopniu niż kiedyś służy do oświetlania. 
Dodatkowo, za sprawą zmiany stylu życia - mniej-

szego uzależnienia od światła 
dziennego i większej aktyw-
ności w późniejszych porach 
dnia oraz wprowadzenia ener-
gooszczędnych źródeł światła 
- maleją oszczędności na wie-
czornym oświetleniu. Z dru-
giej strony, oszczędności te 
są niwelowane przez większe 
zapotrzebowanie na energię 
rano, m.in. na klimatyzację 
lub ogrzewanie. Wiele badań 
pokazuje, że to co miało sens 
100 lat temu - efektywniejsze 
wykorzystanie światła dzien-
nego i oszczędności dzięki 

zmniejszeniu zużycia energii - dzisiaj nie przynosi 
żadnych korzyści gospodarczych, powoduje tylko 
zamieszanie, straty i uszczerbek na zdrowiu. Krót-
szy czas przeznaczony na sen przy wiosennej zmia-
nie czasu oraz kilkudniowa rozbieżność z naszym 
zegarem biologicznym są przyczyną rozkojarzenia 
i stresu (wg badań w pierwszych dniach następują-
cych po zmianie czasu, wzrasta ryzyko wystąpienia 
zawałów serca i udarów mózgu oraz zwiększa się 
liczba wypadków).

Dla Polski właściwym czasem jest czas zimowy 
(środkowoeuropejski), który najbardziej odpo-
wiada naszemu położeniu geograficznemu.

Marcin Wnęk

Źródła: polskieradio.pl 

Nasi sąsiedzi i my – „nabytki”
Żyjemy w ciekawych czasach, czasach nowych 

technologii, ciągłego pośpiechu, telefonów komór-
kowych, poczty elektronicznej oraz stron www. Na 
zwykłe sprawy wydajemy się nie mieć czasu. Wygląda 
tak, jakby każdy żył dla siebie, w ciągłym biegu, nie 
zważając na innych. Ludzie nie znają swoich sąsiadów 
z drugiego piętra, bo z jakiejś przyczyny nie mogą ich 
poznać lub - po prostu - nie czują potrzeby poznawania 
współmieszkańców. 

Tu w Kicinie, gdzie osiedliśmy, na pierwszy rzut 
oka wydaje się być podobnie. Społeczność Kicina nie 
jest jednolita. Są mieszkańcy, którzy tu się urodzili i ci 
nowi, nazywani „nabytkami”, którzy wybrali Kicin na 
miejsce swojego życia. Kupili ziemię od „starych kici-
niaków”*, wybudowali domy i tu wrastają. I jedni, i dru-
dzy starają się tworzyć nową spójną społeczność. Nie 
zawsze się to udaje, ale wszyscy próbujemy. Miło jest 
spotykać na ulicy, przy poczcie czy w kościele osoby, 
które zna się z nazwiska, bądź z imienia, mieszkające 
nieopodal lub gdzieś po drugiej stronie wsi. Wystarczy 
krótka wymiana zdań albo uprzejmości, by nie być nie-
znanym przechodniem. 

Kicin mimo swojej powierzchownej „melancholii” 
jest bardzo prężny. Kilka razy w roku mamy możli-
wość spotykania się przy okazji imprez organizowa-
nych przez Radę Sołecką, Stowarzyszenie „Len” oraz 
przez Gminny Ośrodek Kultury „Sokół”. Powstaje też 
nowy zwyczaj zwany „biesiadą sąsiadów bliższych 
i dalszych”, nad którą chciałbym się zatrzymać przez 
chwilę. 

Od czterech lat mieszkańcy, z własnej inicjatywy, 
bez jakiegokolwiek odgórnego planu, spotykają się 
dwa razy w roku w tzw. wigwamie przy ul. Okrężnej 
18, u Marii i Krzysztofa Dragonów, organizując wspól-
nymi siłami biesiady. Ma to miejsce w sierpniu, bądź 
we wrześniu (jak w tym roku) oraz w okolicach Bożego 
Narodzenia. W spotkaniu biorą udział całe rodziny, 
nie wyłączając nikogo, biesiady mają bowiem cha-

rakter całkowicie otwarty i każdy jest mile widziany. 
Na początku było to tylko spotkanie  najbliższych 
sąsiadów z kilku ulic: Fabrycznej, Okrężnej, Zakątka, 
lecz z roku na rok nas przybywa. Na ostatnim wrze-
śniowym spotkaniu obecnych było, lub przewinęło się 
przez wigwam, prawie sto osób z Kicina, Janikowa, 
Klin, Koziegłów i Czerwonaka. Biesiada, poza aspek-
tem towarzysko-kulinarnym, jest okazją do wymiany 
poglądów, ścierania się opinii, omówienia naszych 
lokalnych spraw oraz potrzeb. Ale przede wszystkim, to 
czas spędzony z rodziną, bliskimi i sąsiadami, czas bez 
pośpiechu, bez przytłaczających informacji, wieczor-
nych wiadomości oglądanych na czterech programach 
i bez komputera. Biesiada sąsiedzka ma jeszcze jedną 
ważną cechę - to my sami ją organizujemy. W czasie 
rozmów można wsłuchać się w innych, poznać ich opi-
nie i zrozumieć lepiej czyjś punkt widzenia na sprawy, 
którymi żyjemy. 

Mimo że blachy po plackach z ostatniego spotkania 
jeszcze do końca nie ostygły, już dzisiaj zapraszamy 
wszystkich - tych „starych” i tych „nowych” sąsiadów 
- do wspólnego spotkania grudniowego, na którym 
poza życzeniami świątecznymi  i śpiewaniem kolęd, 
będziemy mogli porozmawiać. Planowany termin spo-
tkania to 16 grudnia 2016 godz. 19.00. Niech nikogo 
z Was nie zabraknie. Przypomnimy o tym wydarzeniu 
w zaproszeniu na plakatach. Cudownie być mieszkań-
cem Kicina! 

*„Stary kiciniak” to określenie funkcjonujące 
zwyczajowo wśród osób mieszkających w Kicinie od 
pokoleń, związanych z tym miejscem w sposób szcze-
gólny, ponieważ tu się urodziły, wychowały, chodziły 
do szkoły. Tutaj także znajdują się groby ich bliskich 
- rodzin przez wiele generacji zamieszkujących te zie-
mie. 

Tadeusz Soiński
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lat i według jej relacji, rodzice i dziadkowie pani 
Wiesławy też do Dąbrówki pielgrzymowali. 

Jak co roku, także i tym razem pielgrzymi 
zgromadzili się w kościele parafialnym o godz. 
5.00 i po krótkiej modlitwie i słowie wprowadza-
jącym ks. proboszcza, udali się w drogę liczącą 
18 kilometrów przez urokliwą Puszczę Zielonka. 
Początek marszu ma miejsce w momencie, gdy 
jest jeszcze zupełnie ciemno, jednak mrok szybko 
ustępuje i gdy mijamy krzyż na początku Traktu 
w Klinach, jest już niemal jasno. Jak zawsze, sto-
sownie do pory, gdy Kicin jeszcze „śpi”, pierw-
szy odcinek drogi poświęciliśmy na różaniec, by 
głośnym śpiewem nie budzić mieszkańców para-
fii. W tym roku, podobnie jak to bywało w latach 
ubiegłych, z Kicina wyruszyła liczna grupa ponad 
85 pielgrzymów, co potwierdziło tradycyjne licze-
nie uczestników na Maruszce. 

W sumie, tegoroczna pielgrzymka do 
Dąbrówki niewiele różniła się od poprzednich, 
choć naszym przewodnikiem był tym razem nowy 
duszpasterz, ks. Marian Sikora, który przemarsz 
zaplanował tak, że idąc w obie strony odmówili-
śmy wszystkie 4 części różańca oraz Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego. Ponadto, idąc do Dąbrówki 
ks. proboszcz wygłosił konferencję maryjną, 
która miała nas wprowadzić w klimat przeżywa-
nia tajemnicy życia Maryi. Różaniec, konferencja 
i Koronka przeplatane były śpiewami, które pro-
wadziła Ania Gajewska oraz inne osoby wspoma-
gające. Ponieważ wyjątkowo pomyślna pogoda 
oraz piękna droga przez Puszczę utrzymywały nas 
w dobrym nastroju, cała grupa szła rozśpiewana, 
szybko pokonując 18-kilometrową drogę. 

Uroczystości w sanktuarium przewodniczył 
abp Stanisław Gądecki, który homilię poświę-
cił właśnie Maryi Matce Pocieszenia, wskazując 

na wielki walor tego Jej przymiotu, jakiego dzi-
siejszy człowiek szczególnie potrzebuje. Patrząc 
na zbocze wzgórza kościelnego w Dąbrówce, 
można było mieć wrażenie, że w tym roku we 
Mszy Świętej uczestniczyło więcej wiernych niż 
w poprzednich latach, na co wskazywały także 
bardziej wypełnione parkingi dla samochodów 
otaczające miejscowość. Potwierdził to ostatecz-
nie ks. kustosz sanktuarium, pod koniec Mszy św. 
tradycyjnie wyliczając pielgrzymki i grupy pąt-
nicze, które w zorganizowanej formie przybyły 
na uroczystość. Był to piękny znak, że dzisiejszy 
człowiek otwiera się na działanie łaski Boga, przy-
wołującego go do czerpania z bogactwa, jakie On 
nieustannie ludziom ofiarowuje. 

W drogę powrotną z Dąbrówki do Kicina 
wyruszyliśmy wcześniej niż zwykle, bo o godz. 
13.30 i - jak to już wcześniej bywało - szliśmy 
w pomniejszonym składzie. Towarzyszył nam ks. 
proboszcz i nasza grupa idąc, radośnie przemie-
rzała kolejne kilometry, tak że czas mijał niepo-
strzeżenie. Tradycyjnymi przerywnikami były 
krótkie rozważania i komentarze przy krzyżach na 
szlaku, jakie wygłaszał Leszek Lesiczka, wielki 
miłośnik i znawca Puszczy Zielonka. Ostatnim 
„akordem” pielgrzymki była zwyczajowa „wie-
rzenicka grochówka”, jaką zaserwował nam ks. 
Przemysław Kompf ze swoimi parafianami na 
Maruszce. Inicjatywę tę przed kilku laty zapocząt-
kował śp. Jan Ożarowski z Mielna, zmarły w tym 
roku parafianin ks. Przemysława, którego zawsze 
będziemy wdzięcznie wspominać przy tej okazji. 
I tak, pokrzepieni na duchu i ciele, po godz. 18.00 
powróciliśmy na wzgórze kościelne w Kicinie, 
zamykając tegoroczną - jak zawsze udaną - piel-
grzymkę. 

Witold Tyborowski

Dąbrówka 2016

Corocznym elementem życia religijnego 
naszej parafii jest piesza pielgrzymka do Dąbrówki 
Kościelnej, gdzie w drugą niedzielę września 
obchodzi się uroczyście święto Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny. Święto to Kościół przyjął 
na podstawie tekstu apokryficznego tzw. Proto-
ewangelii Jakuba, która w znacznej mierze odnosi 
się do wczesnego okresu życia Matki Bożej. Nie-
pokalanie poczęta Maryja jest Wybranym Narzę-
dziem Zbawienia, toteż już pierwotny Kościół 
moment Jej przyjścia na świat uznawał za początek 
Odkupienia. Z tego względu w różnych miejscach 
Polski i całego katolickiego świata znajdują się 
świątynie i sanktuaria poświęcone właśnie temu 
wydarzeniu. Wprawdzie nie ma ono takiej rangi, 
jak obchodzona 8 grudnia uroczystość Niepokala-
nego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, lecz i tak 
jest ważne w życiu wiernych i całego Kościoła. 
Co ciekawe, kościół - sanktuarium w Dąbrówce 
Kościelnej nosi wezwanie Matki Bożej Pociesze-
nia, której kult związany jest z osobą św. Moniki, 
matki św. Augustyna. 

Popularność sanktuarium w Dąbrówce oraz 
pielgrzymki do tego miejsca zapoczątkowane 

zostały niezwykłym zjawiskiem jaśniejącego 
obrazu, który pojawił się na dębie za wzgórzem, 
na którym stoi kościół. Fenomen ten miał miej-
sce pod koniec XVII wieku i od tego momentu 
Dąbrówka stała się miejscem szczególnego kultu 
Maryi i celem pielgrzymek. W popularnej poboż-
ności katolików Matka Boża Pocieszenia kojarzy 
się z pociechą, jakiej doznaje wierzący, który udaje 
się przed Jej oblicze widzialne w tym obrazie. Nie-
wątpliwie, wiara ta powoduje, że ruch pielgrzym-
kowy bynajmniej nie zanika, lecz patrząc z per-
spektywy naszej parafii, ma się coraz lepiej. 

 Trudno powiedzieć, od jak dawna para-
fianie kicińscy pielgrzymują do Dąbrówki - czy 
od początku kultu wizerunku, czy nieco później. 
Co istotne - droga, którą przemierzają pielgrzymi 
znajduje się już na przedrozbiorowych mapach 
Wielkopolski, a to oznacza, że już w XVIII wieku 
kicinianie udawali się na ten odpust, a więc może 
to być tradycja licząca nawet 300 lat! Pewne jest 
natomiast to, że ruch pielgrzymkowy z Kicina do 
Dąbrówki trwa przynajmniej od 100 lat, bo tak 
twierdzi pani Wiesława Krugiołka, która bierze 
udział w tym wydarzeniu nieprzerwanie już od 68 

Podziękowanie za wsparcie

W sierpniu br. parafianie kicińscy wzięli udział w akcji „Tornister pełen uśmiechów”, napełniając 
12 plecaków artykułami szkolnymi oraz składając ofiarę pieniężną do puszki na zakup dodatkowych 
artykułów szkolnych. Plecaki zostały dostarczone do Szkoły Podstawowej w Kicinie, a tam otrzymały 
je dzieci potrzebujące takiego wsparcia.  

Parafialny zespół „Caritas” serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom.  
Halina Jagodzińska
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Chleba naszego powszedniego…

Obchody tegorocznego Święta Chleba (dawniej zwanego dożynkami) odbyły się w Dębogórze, 
miejscowości położonej na obrzeżach Puszczy Zielonka. Pogoda dopisała, po ulewnych deszczach 
niebo przejaśniało i można było cieszyć się pięknem rodzimej przyrody. Uroczystość rozpoczęliśmy 
Mszą Świętą i wtedy odczułam wyraźnie, że to prawdziwe święto chleba. 

Pod ołtarzem stał wieniec, a na ołtarzu owoc pracy żniwiarzy w ciszy stawał się fizycznie źródłem 
życia wiecznego. To święto raz w roku jest wyrazem naszej wdzięczności za dar chleba powszedniego. 
Już w czasach pogańskich dziękowano za dar życia i płody ziemskie jako źródło tego życia. Dobrze, że 
wciąż umiemy okazywać Bogu wdzięczność za te dary. Dobrze, że wciąż pamiętamy, jak niewiele od 
nas zależy. Dobrze, że umiemy okazać wdzięczność ludziom, którzy dzięki swej pracy zapewniają nam 
wszystkim pożywienie. Dlatego właśnie teksty liturgii słowa odczytała żona rolnika - pani Rybarczyk 
z Dębogóry. 

Msza Święta celebrowana była przez proboszczów z Kicina i z Wierzenicy. Po niej chór żeński 
odśpiewał stare pieśni dożynkowe i pan wójt skierował ciepłe słowa do uczestników uroczystości. Pan 
Lesiczka przypomniał krótko genezę tego święta i wówczas rozpoczęła się część nieoficjalna uroczystości 
- poczęstunek na świeżym powietrzu i zabawy oraz konkursy dla młodszych uczestników spotkania. 
Najmłodsi zapamiętali zwłaszcza dużą sztuczną krowę, którą można było doić i skakanie w dmuchanym 
zamku. Starsi woleli przysmaki z kuchni. Królował oczywiście chleb z dodatkami - wszak było to jego 
święto.

Wiola Sawicka

Czas rekolekcji

Podczas tegorocznych wakacji całą naszą 
rodziną uczestniczyliśmy w 15-dniowych 
rekolekcjach formacyjnych Ruchu Światło-Życie 
I stopnia w Tylmanowej, miejscowości płożonej 
niedaleko Krościenka nad Dunajcem. Rekolekcje 
te są fundamentem funkcjonowania Domowego 
Kościoła, do którego należymy już od czterech lat. 
Do tej pory nie byliśmy na takich rekolekcjach, 
ponieważ wygospodarowanie ponad dwóch 
tygodni w czasie wakacji wydawało nam się 
niemożliwe. Pokusy spędzenia go w inny sposób, 
a także charakter pracy męża (własna działalność 
gospodarcza) sprawiały że odkładaliśmy 
ten wyjazd na kolejny rok. Okazało się, że 
niepotrzebnie zwlekaliśmy, bo czas spędzony na 
oazie to najlepszy i najpełniejszy sposób spędzenia 
urlopu. To czas oderwania od codziennego życia, 
codziennych kłopotów i trosk, czas poświęcony 
Bogu, spojrzenia w innym świetle na swoje życie 
osobiste, małżeńskie, rodzinne, czas nawrócenia, 
słuchania Boga i wprowadzenie Jego słów 
w czyny. Jest to okazja do poznania wspaniałych 
ludzi, których świadectwa życia są żywym 
przykładem istnienia i działania Boga. 

Program każdego dnia był zapełniony od rana 
do wieczora, a mimo to nie czuło się przemęczenia, 
znużenia - szybko ten rytm oazowy stawał się 
oczywisty i normalny. Codziennie przeżywaliśmy 
inną tajemnicę różańca, ale harmonogram dnia 
składał się z tych samych elementów, czyli: 
Jutrzni, szkoły życia, rozmów ewangelicznych, 
Eucharystii, wspólnych posiłków, czasu 
dla rodziny, szkoły modlitwy i śpiewu oraz 
„pogodnego wieczoru”. Ponadto 
były wydarzenia szczególne, 
jak Eucharystia Światła i Wody 
w Wieczerniku w Krościenku na 
Kopiej Górce - miejscu wyjątkowym, 
gdzie mieści się centrum Ruchu 
Światło-Życie i gdzie żył oraz 
działał jej założyciel, Sługa Boży 
- ks. Franciszek Blachnicki. Na tej 
Mszy św. przyjęliśmy Jezusa jako 
Pana i Zbawiciela. Było również 
uroczyste odnowienie przyrzeczeń 
małżeńskich, nabożeństwo pokutne, 
a także dzień wspólnoty.

W kolejnych dniach oazy towarzyszyły 
nam „drogowskazy życia” - krótkie teksty 
z Pisma Świętego, ukazujące myśl przewodnią 
dnia związaną z Jutrznią. W „szkole życia” 
słuchaliśmy konferencji, poruszaliśmy tematy 
dnia codziennego - toczyły się żywe dyskusje 
o tym, jak Bóg jest obecny w naszych domach, 
rodzinach, pracy. Rozmowy ewangeliczne 
przeprowadzaliśmy w grupach (12 małżeństw 
uczestniczących w oazie podzielono na 3 grupy, 
prowadzone przez pary animatorskie). Był to 
czas odkrywania świata Ewangelii na podstawie 
fragmentów Pisma Świętego. Głównym punktem 
dnia była codzienna Eucharystia, a po niej 
„namiot spotkania” (modlitwa osobista, dialog 
z Bogiem w ciszy i skupieniu). Po obiedzie 
mieliśmy czas dla rodziny, czas odpoczynku, 
który można było wykorzystać na wycieczkę 
w góry. „Pogodny wieczór” to był z kolei czas 
zabaw i bliższego poznawania się uczestników 
rekolekcji. Szczególnie dzieci polubiły ten stały 
element programu dnia, bo okazało się, że zabawy 
z rodzicami i innymi dorosłymi sprawiają im wiele 
radości.

Na długo pozostaną nam w pamięci chwile 
spędzone w gronie tych osób, które mogliśmy 
poznać na oazie. Szczególnie chcieliśmy 
podziękować Bogu za to, że postawił na naszej 
drodze tak kochaną parę prowadzącą - Violę 
i Aldka, wspaniałego księdza, który nie tylko 
mówił dla nas piękne kazania i był przewodnikiem 
duchowym, ale okazał się też świetnym 
towarzyszem rozmów i zabaw z dziećmi. 

Drewniany kościół pw. św. Michała w Tylmanowejfot. ze strony www UG Czerwonak
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zje. I właśnie dzięki nim udało mi się zwiedzić 
najbardziej niezwykłe zakątki świata. Po krótkiej 
naradzie z moją Gosią decyzja zapadła. Jedziemy! 
Wszystkie bilety zakupiłem osobiście już jesienią. 
Wcześniejsza wycieczka do Pekinu już mocno 
nadszarpnęła nasz domowy budżet, a tu jeszcze 
czterdzieści dni w Hiszpanii! Praktycznie rzecz 
ujmując, miesiąc po powrocie z Chin już pakowa-
łem się na pielgrzymkę.

Krótkie loty po Europie nie robią na mnie wra-
żenia, więc przygoda zaczęła się dopiero w Biar-
ritz, gdzie wylądowaliśmy 20 kwietnia 2016 roku. 
W Saint-Jean-Pied-de-Port czekał na nas hotel, 
a następnego dnia od rana ruszyliśmy w drogę. 
Aby dostać się do Hiszpanii trzeba przejść Pire-
neje. Już pierwszego dnia pokonać musieliśmy 
najdłuższy i najbardziej wysiłkowy odcinek całej 
pielgrzymki!

Była to dla mnie próba sił. No bo Tadeusz treno-
wał!!! Od miesiąca codziennie maszerował z kij-
kami. Ja w tym czasie siedziałem na kanapie i co 
wieczór pijałem smaczne kawki. (W efekcie tego, 
w pierwszych dniach dystans między nami osiągał 
kilkusetmetrowe różnice). Prawie cały dzień było 
„pod górkę”. Do pierwszego noclegu, po przej-
ściu 32,5 km dotarliśmy mocno wymęczeni. Jed-
nak szybko nadganiałem różnice w kondycji. Po 
trzech dniach już utrzymywałem tempo narzucane 
przez Tadeusza. Doświadczenie zdobyte przez lata 
w Tatrach, Himalajach i Rumuńskich Fogaraszach 
pozwoliło mi błyskawicznie wyrównać braki kon-
dycyjne.

Od początku nasze dni wypełniała monotonna 
reguła. Poranna toaleta, wymarsz bez śniadania, 
które potem uzupełnialiśmy gdzieś na przydroż-
nym kamieniu lub w napotkanym barze, a potem 

już nic aż do końca. Dopiero po dotarciu do wybra-
nego na nocleg „albergue” (hostelu) można było 
przygotować sobie posiłek. Ja często korzystałem 
z wyposażenia kuchennego. Robiłem to z kilku 
powodów. Było smacznie, tak jak lubię, tanio, bez 
ryzyka kłopotów żołądkowych. Spotykaliśmy też 
miejsca, w których można bezpłatnie (zostawiając 
tylko dobrowolną ofiarę), samoobsługowo skorzy-
stać z poczęstunku przygotowanego przez miesz-
kańców dla pielgrzymów. W ten sposób wiedliśmy 
spokojne, nieskomplikowane życie, w którym 
trzeba wstać, umyć się, zjeść coś i przebyć okre-
ślony odcinek drogi. Reszta to już tylko doznania 
i refleksje...  Przemierzając całą Hiszpanię 
mieliśmy okazję poznać ją od podszewki. Trasa 
pielgrzymki przebiegała w głęboko przemyślany 
sposób. Prowadziła nas do zabytkowych budowli, 
przez kamienne mosty, do kościołów, przez piękne 
zabytkowe rynki hiszpańskich miasteczek. Wiodła 
też wśród bezkresnych pól, winnic, przez tereny 
górzyste, których tam pod dostatkiem, wąwo-
zami zacienionymi prastarym starodrzewem oraz 
przez małe „klimatyczne” wioski. Ogląd tego 
świata dostarczał mi wielu niezwykłych wrażeń, 
zmieniając powierzchowną wiedzę na temat Hisz-
panii w precyzyjną wizję tamtej rzeczywistości, 
odmienną od ogólnych opinii dotyczących tego 
kraju. Takiego olśnienia doznaję za każdym razem 
zanurzając się w realia kraju, który przemierzam. 
Moje wyprawy zawsze odbywały się na własną 
rękę, bez pośrednictwa biura turystycznego i bez 
żadnego wsparcia. Potrzebne były tygodnie ana-
lizowania wiedzy zaczerpniętej z internetowej 
studni oraz wywiady z ludźmi, którzy mieli już 
doświadczenie w wybranym rejonie świata. Otóż, 
Hiszpania w wielu kwestiach znacząco różni się 
od Polski!

W pierwszych dniach górzysty teren, niezwy-
kle kamienisty, wydawał mi się charakterystyczny 

„Godzina świadectw” (która przedłużyła się do 
trzech godzin) była wyjątkowym momentem 
w całej oazie. Wiele poruszających słów, wiele 
łez i radości było jej owocem. Te chwile pokazały 
nam, że dla każdego, przy otwartości naszych 
serc, Bóg coś przygotował na tych rekolekcjach. 
W bogactwie Ruchu Światło-Życie każdy może 
znaleźć coś odpowiedniego dla siebie.

Przez czas spędzony na oazie zaczerpnęliśmy 
z obfitości tego, co nam daje Chrystus, by po 
powrocie do domu mieć siłę i odwagę świadczenia 
o naszej wierze słowem i czynem. Rekolekcje, to 
czas „ładowania akumulatorów” na kolejny rok 
formacji. 

Na koniec przytoczę tu słowa papieża 
Franciszka cytowane w ostatnim liście kręgu 
centralnego na rok formacyjny 2016/2017: Wszyscy 
jesteśmy powołani, aby nieustannie dążyć ku temu, 
co nas przekracza, w tym pokonywania naszych 
ograniczeń, a każda rodzina powinna żyć tą 
nieustanną zachętą. Rodziny, podążajmy naprzód 
i nie ustawajmy! Mamy obietnicę, że więcej jeszcze 
zawsze przed nami. Nie traćmy nadziei z powodu 
naszych ograniczeń, ale nie rezygnujmy też 
z dążenia do pełni miłości i jedności, które zostały 
nam obiecane.

Barbara Zacharzewska

Msza św. w Wieczerniku w Krościenku

Moje „Camino”
Relacja towarzysza

Dwaj przyjaciele, Andrzej i Tadeusz wyruszyli przed kil-
koma miesiącami na wspólną wędrówkę. Nie była to jednak 
zwyczajna męska wyprawa, w dodatku w nieznane. Znana 
była meta tej podróży - grób św. Jakuba w hiszpańskim San-
tiago de Compostela. Znany też był jej cel - pielgrzymka, 
w której ponieśli różne swe intencje, swoje radości i krzyże, 
chęć poznania nowych miejsc i smaku przygody, ale także 
potrzebę spojrzenia w głąb siebie.
Cel został osiągnięty, a oni umówili się, że każdy z nich 
napisze swoją osobistą, niezależną relację z tej pielgrzymki. 
Opowieść Tadeusza zamieściliśmy w lipcowo-sierpniowym 
wydaniu „Naszego Patrona”. Teraz kolej na wspomnienia 
jego towarzysza, Andrzeja.

redakcja

Życie stawia nas w różnych sytuacjach. Dosta-
jemy „od niego” szanse i propozycje. Sztuką jest 
nie zmarnować takich okazji.

Ja taką szansę otrzymałem, kiedy Tadeusz - 
mój późniejszy towarzysz wędrówki, zapropono-
wał mi wyjazd do Hiszpanii, aby przejść wspólnie 
„Camino” (pielgrzymi szlak prowadzący do San-
tiago de Compostela). Maj jest dla mnie okresem, 
kiedy najlepiej idą interesy w mojej branży i pro-
ponowany termin nie był mi na rękę. Powinienem 
pilnować biznesu, który mnie utrzymuje! Wiedzia-
łem jednak, że drugiej szansy może już nie być.

Większość moich wypraw to były szalone decy-
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pośrednio, w dość niezwykły sposób. Najczęściej 
rozwiązanie problemu nadchodziło z zupełnie 
innej strony, niż byśmy się spodziewali. Opiszę 
jeden z takich przypadków.

Analiza średnich temperatur majowych 
w Hiszpanii (20-23°C) skłoniła nas do zapakowa-
nia do plecaków raczej lekkiego odzienia. Tym-
czasem północny rejon tego kraju, sąsiadujący 
z Oceanem Północnym, częstował nas znacznymi 
spadkami temperatury. Najczęściej z rana było 
zimno, a trawę pokrywał szron. Deszczowa aura 
zdarzała się co chwilę. Przychodziło nam maszero-
wać w przeciwdeszczowych kurtkach z kapturami 

i w butach pełnych wody. Nie zabrałem z domu 
rękawic, więc co rano moje ręce były sine z zimna. 
Pewnego dnia poprosiłem Pana Boga o pomoc. Po 
dziesięciu minutach podeszli do nas zaprzyjaź-
nieni z wcześniejszych dni pielgrzymi pytając: 
„Andrzej, a ty co tak marzniesz? Masz zapasowe 
skarpety w plecaku?” „No, mam” - odpowiadam. 
„To zakładaj je na ręce, tak jak my!” Zamarłem 
z wrażenia… A potem odwróciłem się, spojrzałem 
w niebo ze słowami: „Dzięki Ci, Panie Boże”!

Także na moje regularne prośby o siłę i zdro-
wie Pan Bóg nie pozostał obojętny. Przez całą 
drogę nie miałem z tym żadnych problemów 
(poza lekkim przeziębieniem). Moje nogi wolne 
były od bąbli i otarć. A przyznać trzeba, że wie-
lokrotnie spotykaliśmy pielgrzymów, których nogi 

były w opłakanym stanie. Panie Boże! Wystarczy 
poprosić...i zaufać.

Polecam wszystkim pielgrzymkę do grobu św. 
Jakuba. Jest to niezwykła okazja do przemyśleń 
nad sobą, nad sensem życia, a także możliwość 
poznania Hiszpanii „od zaplecza”. Fotografie 
z katalogów podróżniczych to tylko mały wycinek 
jakże innej rzeczywistości. Ja wróciłem odmie-
niony !!!

Pielgrzym Andrzej Majchrzak
fot. ze zbiorów autora

dla najbliższej okolicy. Moje zdumienie jednak nie 
miało końca, gdyż z każdym dniem pielgrzymki 
przekonywałem się, że grunt złożony z gliny 
wymieszanej z kamieniami praktycznie wystę-
puje na całym obszarze mijanych przez nas tere-
nów. Przemierzyliśmy 800 km i przez cały czas 
towarzyszyły nam „wybrukowane pola”. Często 
mieliśmy wrażenie, że ktoś przywiózł ciężarówkę 
otoczaków i wysypał na polu. Wśród tych kamieni 
wyrastały krzewy winne, ale też zboża i rzepak. 
Dobór właściwego obuwia trekkingowego był nie-
zwykle ważnym elementem planowanej wyprawy. 
Kiepskie buty mogły bowiem zakończyć swój 
żywot jako… doniczki dla kwiatków.

Drugim ważnym spostrzeżeniem jest czystość 
na trasie pielgrzymki. W maju przechodzi tą trasą 
około 5,5 tys. pielgrzymów, ale porzuconych opa-
kowań oraz innych śmieci właściwie nie spotyka-
liśmy.

Trzecie spostrzeżenie dotyczy lokalnego 
budownictwa i surowców używanych do budowy. 
Praktycznie, poza większymi miastami (np. Leon, 

czy Pampeluna) nie spotykaliśmy budynków zbu-
dowanych inaczej, jak tylko z kamienia. Najczę-
ściej używany był łupek bazaltowy, wszechobecny 
na całej trasie, ale też zwykłe kamienie polne, które 
(jak wspominałem) w olbrzymich ilościach zale-
gały na miejscowych polach. Tylko przy budowie 
kościołów można było pozwolić sobie na użycie 
piaskowca, precyzyjnie przyciętego oraz bogato 
rzeźbionego.

Następnym, dość ponurym spostrzeżeniem 
były puste kościoły. Często, aby dostać się do 
środka, należało uiścić opłatę, jak do muzeum...! 
Frekwencję na Mszach Świętych, które odpra-
wiano wieczorami, zapewniali tylko pielgrzymi. 
Hiszpanów było niewielu...

Kraj ten, kolebka chrześcijaństwa, nie jest dziś 
przykładem do naśladowania.

Częste wizyty w miejscowych lokalach gastro-
nomicznych pozwoliły nam zgromadzić inne spo-
strzeżenia. Do przygotowania kawy czy herbaty, 
w polskich domach używamy często czajników 
elektrycznych. Jednak w Hiszpanii nie spotkałem 
takiego urządzenia. Zamawiając herbatę sprawia-
liśmy gospodarzom kłopot, ponieważ w zasadzie 
piją oni tylko kawę z mlekiem. Wszechobecne 
w Polsce drożdżówki i pączki są w Hiszpanii 
zupełnie nieznane. W ich miejsce proponuje się 
„croissanty” i „neapolitanki”, które najczęściej są 
jedyną propozycją do kawy. Większego wyboru 
oczekiwać możemy tylko w dużych miastach. 
Potencjalnym pielgrzymom winien jestem ostrze-
żenie. Nie zrobicie pożytku z kart płatniczych. 
Konieczne jest posiadanie żywej gotówki. Hisz-
pania, która znacznie wcześniej od Polski weszła 
do Unii Europejskiej, ma w tej kwestii spore zale-
głości. Kart nie honorowały nawet duże markety 
w ośrodkach miejskich.

Wszystkie te spostrzeżenia stanowią element 
przygody. Jednak pielgrzymka nasza miała jesz-
cze inny cel. Jej istotą były wartości religijne. 
Codzienny, monotonny marsz stanowił dosko-
nałą okazję do przemyśleń, do rozmów z Bogiem 
oraz pojednania się z Nim. Modliłem się, prosząc 
Go o wsparcie i opiekę. Prosiłem, aby pomógł 
mi wytrwać w tym wysiłku, aby dał mi zdrowie. 
Jestem przekonany, a właściwie mam pewność, 
że Bóg spełnił wszystkie moje prośby. Działo się 
to właściwie natychmiast! Czułem Jego obecność 
wręcz namacalnie. Jednak spostrzegłem, że ta 
pomoc czasami realizowała się niezupełnie bez-



Z życia parafii

Październik 2016     31

Z życia parafii

30  Październik 2016

 
Z ksiąg metrykalnych

Do wspólnoty Kościoła została włączona
18 września Helena Elżbieta Zalewska

Sakramentalny związek małżeński zawarli:
  3 września Natalia Staniuk z Poznania 
  i Łukasz Kusz z Poznania
  9 września Agnieszka Młoda z Poznania                                                                                                                       
            i Michał Biedrzycki 
  z Poznania
  Agnieszka Kościuszko 
  z Kicina 
  i Maciej Jaworski 
  z Poznania
17 września Magdalena Wolska 
  z Poznania 
  i Tomasz Sobański z Kicina

Do wieczności odeszła
  7 września Helena Polcyn (l.92) z Kicina 

Warto przeczytać

„Moc uwielbienia” - Merlin R. Carothers

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! 
W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem 
wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was 
(1Tes 5, 16-18).

Merlin R. Carothers podczas II wojny świa-
towej służył jako spadochroniarz w gwardii gen. 
Dwighta D. Eisenhowera, a następnie był jed-
nym z kapelanów w armii amerykańskiej słu-
żącej w Korei, Republice Dominikańskiej oraz 
w Wietnamie. Podczas tych konfliktów doznane  
doświadczenia odmieniły jego życie. Dzieli się 
nimi z Tobą i ze mną…

W trudnych sytuacjach często zwracamy 
się do Boga z prośbą o pomoc. Ale też często 
w naszej modlitwie słychać pretensje: dla-
czego mnie to spotyka? Dlaczego Bóg mnie tak 
doświadcza? Łatwo jest ufać Bogu, gdy w życiu 
dzieją się dobre rzeczy, ale jak powierzać Mu 
samego siebie, gdy człowiek nagle znajdzie 
się w trudnej sytuacji? Jak wtedy pozostać 
naprawdę blisko Boga? Jak, zamiast Go obwi-
niać, naprawdę Mu zaufać? A może właśnie - jak 
dzięki trudnym sytuacjom jeszcze bardziej się 
do Boga zbliżyć? 

Wielbić w każdej sytuacji, dziękować za 
wszystko, bez ludzkiej kalkulacji, a w szczegól-
ności - za chwile przynoszące ból i cierpienie. 
Postrzeganie każdego zdarzenia w naszym życiu 
jako tego, na które Bóg przyzwolił, buduje w konsekwencji nasze większe zaufanie do Stwórcy. On 
zawsze jest blisko i nic nie musimy czynić w pojedynkę. Jeśli On dopuścił smutek i cierpienie w moim 
życiu, to czyni to z jakiegoś powodu - wierzę przecież, że Bóg ze wszystkiego wyprowadza dobro. Jest 
moim Ojcem i kocha mnie bezgranicznie. Tylko On wie, co dla mnie w życiu jest najlepsze. W tak zbu-
dowanym zaufaniu rozpoczynam dziękczynienie - za wszystko! Dziękuję i we wszystkim uwielbiam, 
tym samym moje życie zaczyna wypełniać radość, pokój i szczęście (codzienny krzyż staje się lekki!). 
Ta duchowa przemiana uzewnętrznia się i moje szczęście bliskości z Bogiem przelewa się na innych. 
Staję się narzędziem w ręku Boga, otwieram się na działanie Ducha Świętego, pociągając tym samym 
innych do poszukiwania źródła tej radości i pokoju. Przesłanie książki „Moc uwielbienia”  autor zawarł 
w podtytule Jak duchowa dynamika uwielbienia przemienia życie. 

Każdemu, kto czuje w sercu głębokie pragnienie doświadczania niekończącej się miłości Boga, ta 
porywająca lektura (również poprzez liczne świadectwa) wskaże być może drogę do rozpoczęcia osobi-
stej modlitwy uwielbienia (może najpierw w domu, w samotności, gdzie tylko Bóg i Ty) i poprowadzi 
do wielbienia Pana we wspólnocie przed Najświętszym Sakramentem….

Magdalena Orczyńska

Z wielką radością zapraszamy na
Korowód Świętych w Kicinie! 

Wyruszamy 31 października o godz. 18.00
z kościoła pw. św. Józefa w Kicinie

Studnia Słowa Bożego                   fot. M.O.
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1-2. Krzyż przykościelny w Kicinie, fot M.O., 3. Poświęcenie krzyża w Kicinie, fot. 
G.Z., 4. Poświęcenie krzyża w Klinach, fot. S.N., 5-8. Pielgrzymka do Lubasza, fot. 
M.O., 9-14. Piknik Czterech Wielkich w Kicinie, fot. G.Z. 
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