
Żyję tym życiem, które jest hen, w dali,
Bo miłość całą mą istność objęła.
Ona w mym sercu żarzy się i pali,

Ona mnie z Bogiem w jedno połączyła.

                             św. Teresa z Avila
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III Forum Ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej

W ostatnią niedzielę listopada w wielu parafiach obchodzi się uroczystość 
Rocznicy poświęcenia własnego kościoła, którego data poświęcenia jest nie-
znana. Nasza parafia Rocznicę poświęcenia kościoła obchodzi co roku 20 listo-
pada. Prawdopodobnie w tym dniu w 1752 roku świątynia kicińska została uro-
czyście poświęcona i oddana na użytek kultu Bożego. W opracowaniu naukowym „Kicin przez wieki. 
Historia wsi na obrzeżach aglomeracji poznańskiej” pod redakcją naszego parafianina pana dr. hab. 
Witolda Tyborowskiego czytamy: „Konsekracja odbyła się na pewno w 1752 roku, może w dniu 20 
listopada, kiedy konsekrowano dzwony, odlane w ludwisarniach poznańskich […]”. Jesteśmy wdzięczni 
Panu Bogu, że przez wieki w tym kościele gromadził społeczność kicińską. „Mieszkańcy Kicina i wsi 
parafialnych spotykali się w swoim kościele, uczestniczyli w odpustach, wspólnych pracach wokół 
kościoła i plebanii, inwestycjach i ceremoniach religijnych. Łączyły ich także więzi rodzinne i towarzy-
skie: żenili się między sobą, podawali do chrztu dzieci, świadczyli na ślubach, przychodzili na pogrzeby” 
(„Kicin przez wieki…”). Dopowiem: tak jest i dzisiaj. 

Kościół jako budynek wiedzie nas ku Kościołowi wspólnocie. Najpierw jest to Kościół-wspólnota 
pielgrzymująca na ziemi. To my nią jesteśmy. W uroczystość Wszystkich Świętych czcimy Kościół-
-wspólnotę zbawionych w niebie, czcimy tych, którzy cieszą się już oglądaniem chwały Bożej. Nato-
miast 2 listopada we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych wspominamy Kościół-wspólnotę  
oczyszczającą się w czyśćcu, tych którzy umarli w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze cał-
kowicie oczyszczeni, chociaż już są pewni swego wiecznego zbawienia. „Katechizm Kościoła Katolic-
kiego” mówi o trzech stanach w Kościele: „Dopóki Pan nie przyjdzie w majestacie swoim, a wraz z Nim 
wszyscy aniołowie, dopóki po zniszczeniu śmierci wszystko nie zostanie Mu poddane, jedni spośród 
Jego uczniów pielgrzymują na ziemi, inni, dokonawszy żywota, poddają się oczyszczeniu, jeszcze inni 
zażywają chwały, widząc «wyraźnie samego Boga troistego i jedynego, jako jest»”. 

Pomiędzy Kościołem pielgrzymującym, a Kościołem błogosławionych w niebie i Kościołem 
oczyszczającym się w czyśćcu istnieje wzajemna więź. Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen 
gentium” Soboru Watykańskiego II mówi:  „[...] wszyscy jednak, w różnym stopniu i w rozmaity spo-
sób, złączeni jesteśmy wzajemnie w tej samej miłości Boga i bliźniego i ten sam hymn chwały śpie-
wamy Bogu naszemu [...]. Łączność pielgrzymów z braćmi, którzy zasnęli w pokoju Chrystusowym, 
bynajmniej nie ustaje; przeciwnie, według nieustannej wiary Kościoła, umacnia się jeszcze dzięki wza-
jemnemu udzielaniu sobie dóbr duchowych”.

Z wiarą i nadzieją przeżyjmy te ważne dni. Niech nam w tym dopomoże lektura kolejnego numeru 
naszego pisma parafialnego. Bardzo zachęcam do czytania „Naszego Patrona”.

         ks. Marian Sikora
                proboszcz

Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każ-
dego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest (P 3,15).

12 listopada na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się III Forum Ewange-
lizacyjne pod hasłem Bądźcie zawsze gotowi… Skierowane jest do wszystkich kapłanów, sióstr zakon-
nych, a przede wszystkim do osób świeckich zaangażowanych w rozmaite dzieła w swoich parafiach 
i we wspólnotach. Organizuje je Fundacja Pro Publico, którą w dziele tym wspiera Szkoła Nowej Ewan-
gelizacji „Wspólnota św. Barnaby”. Centralnym punktem wydarzenia będzie Eucharystia sprawowana 
o godz. 14.00 pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego w pobliskim kościele pw. św. Michała 
Archanioła. Celem forum jest ukazanie jak ważnym elementem w zaangażowaniu parafialnym jest stała 
formacja duchowa oraz prezentacja różnorodnych wymiarów formacji (bp Damian Bryl). Spotkanie 
podzielono na trzy części: konferencje, krótkie prelekcje dotyczące formacji i warsztaty. Forum będzie 
miało także wymiar duchowy, stąd między konferencjami przewidziano wspólne uwielbienie Boga przez 
śpiew. Podczas całego wydarzenia trwać będzie także, w specjalnie przygotowanej kaplicy, nieustanna 
adoracja Najświętszego Sakramentu, a całość zakończy się wieczorem wielbieniem Pana i błogosła-
wieństwem. Poniżej można zapoznać się ze szczegółowym programem.

Wszystkich parafian pragnących dowiedzieć się o rozmaitych możliwościach zaangażowania się 
w pracę dla dobra wspólnoty parafialnej, jak i zainteresowanych pogłębieniem osobistej formacji zachę-
cam gorąco do uczestnictwa w Forum. Skorzystajmy z zaproszenia, by pobudzić nasze serca do współ-
odpowiedzialności za naszą parafię.

Magdalena Orczyńska

PROGRAM
8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 - 9.30 Modlitwa uwielbienia

Część I: Konferencje

9.30 - 09.45 Wprowadzenie

9.45 - 10.35 Formacja ucznia 
Prelekcja o. Dariusza Michalskiego - superiora poznań-
skich jezuitów, który wcześniej posługiwał w Igna-
cjańskim Centrum Formacji Duchowej w Gdyni.

10.45 - 11.35 Formacja do zaangażowania 
w Kościele 
Prelekcja ks. Mirosława Cholewy - wieloletniego ojca duchownego w warszawskim seminarium, kie-
rownika duchowego i rekolekcjonisty związanego z Odnową w Duchu Świętym, obecnie proboszcza 
w Magdalence pod Warszawą. Ta prelekcja szczególnie kierowana jest do kapłanów, ponieważ przybliży 
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temat formacji parafian, żeby pokazywać im charyzmaty, którymi Bóg ich obdarzył i uczyć ich posługi-
wania się nimi we wspólnocie. Bez zaangażowania kapłanów nie może być mowy o ożywieniu parafii.

11.45 - 12.15 Przerwa na kawę

Część II: Dlaczego chrześcijanin potrzebuje formacji? 

12.15 - 13.45 Wymiary formacji 

Podczas krótkich prelekcji zostaną przybliżone poszczególne wymiary formacji. Uczestnicy będą mogli 
zastanowić się, który z nich zasługuje na uwagę i tym samym wybrać dla siebie warsztaty spośród blisko 
20 przewidzianych w kolejnej części forum.

• Biblijna (ks. Tomasz Siuda) 
• Eucharystyczna (ks. Radosław Rakowski)

• Liturgiczna (Katarzyna i Paweł Maciejewscy)

• Wspólnotowa (Piotr Bączyk)

• Służby (ks. Waldemar Hanas)

• Misyjna (ks. Szymon Stułkowski)

• Doktrynalna (ks. Mirosław Tykfer)

• Ludzka (ks. Przemysław Przybylski)
• Sumienia (ks. Andrzej Pryba)

14.00 - 15.15 Eucharystia w kościele pw. św. Michała Archanioła przy ul. Stolarskiej

15.15 - 16.00 Przerwa obiadowa

Część III: Jak formować do ewangelizacji? - warsztaty 

Każde z tych spotkań będzie trwało pół godziny, stąd istnieje możliwość uczestnictwa nawet w czterech 
z nich - na warsztaty zaplanowano dwie godziny.

16.00 - 18.00 Warsztaty

18.00 - 19.00 Kolacja

19.00 - 20.00 Modlitwa uwielbienia i błogosławieństwo
LOKALIZACJA: Targi Poznańskie, wejście przez pawilon nr 7 od ul. Śniadeckich 
MSZA ŚWIĘTA: Kościół św. Michała Archanioła ul. Stolarska 7, Poznań 
REJESTRACJA: www.3forum.pl 
KOSZT: 30 zł/os.
KONTAKT: Fundacja Pro Publico tel. 604 447 929

Źródła: 3forum.pl;  nowaewangelizacja.org.

Pierwsi męczennicy Polski - 
święci Benedykt, Jan, Izaak, Mateusz i Krystyn

Pierwszy raz o wspomnianych w tytule świętych usłyszałem w związku ze śmiercią ks. Jerzego 
Popiełuszki, który 1984 r. w mojej rodzinnej Bydgoszczy, właśnie w kościele pw. Świętych Polskich 
Braci Męczenników, odprawił ostatnią Mszę św. przed swoim uprowadzeniem i zamordowaniem.

Pierwsi święci, których wspomnienie przypada 13 listopada, a którzy zginęli ponad tysiąc lat temu, 
swoją krwią uświęcili początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Tradycja nazywa ich Braćmi Pol-
skimi, ale warto wiedzieć, że nie wszyscy byli Polakami - Benedykt i Jan pochodzili z Włoch.

Dzięki ustaleniom poczynionym podczas zjazdu gnieźnieńskiego między cesarzem Ottonem III 
i królem Bolesławem Chrobrym, w celu głoszenia Ewangelii wśród pogan, na zachodnich krańcach 
ówczesnej Polski miał powstać klasztor misyjny. Krewny Ottona III, św. Brunon z Kwerfurtu, wysłał 
więc do Polski z klasztoru pustelniczego Pereum koło Rawenny dwóch misjonarzy - Benedykta z Bene-
wentu i Jana z Wenecji. W 1001 r. założyli oni pierwszy na ziemiach polskich klasztor, który miał stać 
się ośrodkiem ewangelizacji tych słowiańskich ludów, które nie przyjęły jeszcze wiary. Historycy utrzy-
mują, że miejscem tym była prawdopodobnie osada Święty Wojciech (Wojciechowo), położona półtora 
kilometra od Międzyrzecza, na prawym brzegu rzeki Obry.

Życie nowego klasztoru, choć bardziej właściwe byłoby określenie tego miejsca jako pustelni 
(eremu) czy placówki misyjnej, zaczynało się dopiero rozkręcać. Włoscy bracia uczyli się języka Sło-
wian, którym mieli głosić Ewangelię. Dwóch polskich nowicjuszy - Mateusz i Izaak (którzy byli rodzo-
nymi braćmi) przygotowywało się do złożenia ślubów, a w codziennych obowiązkach pomagał im 
pochodzący z tamtych okolic Krystyn. Wszystkich pięciu spotkała ostatecznie męczeńska śmierć.

Znamy dokładną datę tych wydarzeń. 10 listopada 1003 r. - w przeddzień uroczystości św. Marcina, 
gdy zakonnicy odprawili wieczorne modlitwy - zostali napadnięci i zamordowani przez miejscowych 
rabusiów. Łupem napastników padła znaczna ilość srebra, którą benedyktyni otrzymali prawdopodobnie 
od Bolesława Chrobrego z przeznaczeniem na utrzymanie klasztoru.

Już w 1004 r. papież Jan XVIII zaliczył Pięciu Braci w poczet świętych męczenników, a dzięki napi-
sanemu dwa lata później przez wspomnianego już św. Brunona z Kwerfurtu „Żywotowi Pięciu Braci 
Męczenników”, ich kult stawał się coraz bardziej powszechny i rozszerzył się na kolejne kraje Europy. 
Dziś czczeni są w Polsce, Czechach i we Włoszech.

Marcin Wnęk
Źródła: 
http://meczennicy.pl; polskaniezwykla.pl

„Śmierć Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski”, obraz 
z kościoła opactwa kamedułów w Bieniszewie
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Z bogów żaden nie filozofuje

Bogowie, filozofowie i głupcy
Tytułowe słowa pochodzą z „Uczty” Platona. 

Odnoszą się do greckich bogów i mają wyjaśnić, 
czym jest filozofia i kto się nią zajmuje. Potocznie 
o filozofii mówimy w różny sposób, najczęściej 
dystansując się od niej. Bo cóż znaczy powiedze-
nie komuś: „nie filozofuj”? Jest to udzielenie pew-
nej reprymendy, aby nie wymądrzał się lub by nie 
bujał w obłokach. Kiedy zaś stwierdzamy, że „to 
jest wyższa filozofia”, zostawiamy to zagadnienie 
na boku, jako zbyt trudne czy oderwane od rze-
czywistości. Natomiast, gdy uznamy, że „nie ma 
co filozofować”, to znaczy, że dany problem nie 
zasługuje na zajmowanie się nim i zastanawianie, 
bo byłoby to zajęcie jałowe i niepotrzebne. Tak czy 
inaczej, przytoczone powiedzenia świadczą o tym, 
że stosujący je nie ma o filozofii zbyt wysokiego 
mniemania. Tymczasem samo słowo „filozofia” 
w języku greckim oznacza umiłowanie mądrości, 
dążenie do mądrości. Dlatego Platon we wspo-
mnianym tekście napisał: 

Bo to tak jest: z bogów żaden nie filozofuje ani 
nie pragnie mądrości - on ją ma; ani żadna inna 
istota mądra nie filozofuje. Głupi też nie filozofują 
i żaden z nich nie chce być mądry. Bo to właśnie 
jest całe nieszczęście w głupocie, że człowiek nie 
będąc ani pięknym i dobrym, ani mądrym, przecie 
uważa, że mu to wystarczy.

Tym samym Platon dążących do mądrości, 
miłujących mądrość, czyli filozofów, usytuował 
między bogami i głupcami. Bogowie nie muszą 
dążyć do mądrości, bo już ją mają. Głupcy też 
nie filozofują i nie dążą do mądrości, ponieważ 

wydaje im się, że jej nie potrzebują. Brak pra-
gnienia mądrości uważa więc Platon za nieszczę-
ście głupca. 

Kto więc ma w sobie trochę samokrytycy-
zmu i nie uważa się za wszechwiedzące bóstwo, 
a jednocześnie nie chce być zadowolonym z sie-
bie głupcem, skazany jest na dążenie do mądrości, 
czyli na filozofowanie. 

A tak to się zaczęło
Dążenie do mądrości, czyli filozofia, w naszym 

kręgu cywilizacyjnym (bo np. Indie czy Chiny 
mają swoją historię tej intelektualnej przygody) 
zaczęła się w VII w. p.n.e. na jońskich wybrze-
żach Azji Mniejszej (dzisiejsza Turcja). Tam wła-
śnie, podobnie jak na zachodzie czyli na Sycylii 
i w południowej części dzisiejszych Włoch, staro-
żytni Grecy zakładali swoje kolonie. Wielka Gre-
cja w starożytności obok terenów, które zajmuje 
dziś rozpościerała się więc daleko za Morze Egej-
skie (wschód) i za Morze Jońskie (zachód). Na 
terenie tych kolonii ludzki geniusz znalazł warunki 
sprzyjające do refleksji nad otaczającym światem. 
O filozofii bowiem mówimy od momentu, gdy 
człowiekowi nie wystarczyły już mitologiczne 
wyjaśnienia obserwowanych zjawisk i podjął 
wysiłek uczynienia tego o własnych siłach, czyli 
w oparciu o rozum. 

Puszczając wodze fantazji (bo źródeł pisanych 

z tamtego okresu nie mamy) możemy sobie tę 
chwilę wyobrazić tak: wyspany i najedzony GREK 
(bo głodnemu tylko chleb na myśli, a niewyspanie 
zdecydowanie zniechęca do wysiłku intelektual-
nego) wyszedł za swoją chałupkę 
nad brzegiem morza, zadumał się 
i stwierdził, że świat jest piękny 
i nazwał go KOSMOSEM. Bo 
„kosmos” w języku greckim zna-
czy: piękny, ozdobny. I chociaż 
dzisiaj kosmos kojarzymy z pla-
netami i galaktykami, jednak 
ślad po greckim źródłosłowie 
pozostał w naszych KOSME-
TYKACH, które przecież mają 
więcej związku z pięknem niż 
z gwiazdami. 

Obok stwierdzenia, że świat 
jest piękny, ów Grek uznał jesz-
cze, że jest on racjonalny i można 
zrozumieć jego budowę i działa-
nie. Dla nas jest to „oczywistą 
oczywistością”, ale przecież ktoś 
pierwszy musiał na to wpaść 
i podjąć wysiłek zmierzający do wyjaśnienia ota-
czającego świata. Można było przecież podchodzić 
do naszej rzeczywistości tak, jak podchodzimy do 
snów. Gdy jednej nocy śnią się nam przedziwne 
rzeczy, a innej nocy coś zupełnie różnego, nie 
zastanawiamy się nad tym i nie próbujemy tego 
logicznie wyjaśniać. Jeśli ktoś podejmuje wysiłek 
zrozumienia logiki snów, to jest to raczej para-
nauka skazana na niepowodzenie. Ten pierwszy 
Grek musiał jednak uznać, że można logicznie 
wyjaśnić np. dlaczego Księżyc raz jest okrągły 
(pełnia Księżyca), a raz prawie niewidoczny (nów 
Księżyca). Oczywiście, mógł w punkcie wyjścia 
uznać, że nie ma żadnego związku między pełnią 
a nowiem i w ogóle się nad tym nie zastanawiać, 
ale wtedy po wiekach zapewne człowiek nie sta-
nąłby na Księżycu i dalej nie rozumiałby praw 
rządzących światem. Ta pierwsza refleksja filozo-
ficzna nazywana filozofią przyrody zaowocowała 
w XVII wieku powstaniem nauk empirycznych. 
Bez nich trudno dziś wyobrazić sobie świat i nas 
w tym świecie. To, że dziś korzystamy z kompu-
terów i telefonów komórkowych zawdzięczamy 
ciekawym świata Grekom, którym chciało się 
myśleć i zadawać pytania. Ich wielkość pole-
gała też na tym, że podejmowali ów wysiłek nie 

warunkując go doraźnymi korzyściami. Gdy Ary-
stoteles pisał dzieło „O niebie”, z pewnością nie 
liczył na to, że kiedykolwiek stanie na Księżycu, 
a dzięki łączom satelitarnym zainicjuje wideokon-

ferencję ze swoimi uczniami. 
On zgłębiał tajemnice świata, 
bo chciał wiedzieć dla samej 
wiedzy. Ten fakt winien dać 
do myślenia uczniom, którzy 
przeżywając w szkole tortury 
intelektualne pytają: po co 
się tego uczyć? I jednocze-
śnie stwierdzają: to mi się do 
niczego nie przyda. 

Wiem, że nic nie wiem 
Po tym pierwszym okresie, 

kiedy to filozofowie zajmo-
wali się głównie otaczającym 
światem (dlatego nazywano 
ich filozofami przyrody) zain-
teresowanie myślicieli wzbu-
dził sam człowiek - samoświa-

domość siebie, a jednocześnie próba zrozumienia 
innych, ich zachowań i relacji, jakie zachodzą 
pomiędzy różnymi ludźmi. Zwróćmy uwagę, że 
do dziś trwają dyskusje, czy człowiek jest tylko 
jednym z ssaków, czy też coś odróżnia nas od 
świata zwierząt. Jak powinniśmy się zachowywać 
i czy w ogóle istnieją jakieś normy absolutne, nie-
zależne od nas, czy też człowiek zawsze umawia 
się z innymi, co będzie traktował jako dobre, a co 
jako złe? Takie pytania stawiali sobie już staro-
żytni Grecy i np. za Protagorasem (V w. p.n.e.) 
stwierdzali, że to człowiek jest miarą wszechrze-
czy, czyli że o wszystkim może sam decydować 
i jak ustali, tak będzie. To myślenie reprezentowali 
SOFIŚCI czyli wędrowni nauczyciele, którzy 
uczyli jak żyć, ale przede wszystkim - jak zyski-
wać uznanie i poparcie u innych, co było bardzo 
ważne ze względu na demokratyczny ustrój panu-
jący w greckich miastach-państwach. Ponieważ 
jednak w różnych miastach spotykali się z różnymi 
sytuacjami i odmiennymi warunkami życia, więc 
zasady, których uczyli jako korzystne dla danej 
społeczności, były różne. Sofiści byli więc rela-
tywistami, co także dzisiaj dla wielu wydaje się 
atrakcyjną postawą życiową. 

Na tym tle zupełnie inaczej jawił się SOKRA-

Światowy Dzień Filozofii ustanowiony przez UNESCO 
w 2002 r., a przypadający 17 listopada, stał się przyczynkiem 
do podjęcia przez redakcję „Naszego Patrona” tematu 
dotyczącego początków i istoty myśli filozoficznej. Nie 
sposób tak ogromnego materiału intelektualnego przedstawić 
w wyczerpujący sposób na łamach naszego (ani żadnego 
innego) czasopisma. Warto jednak choćby na niewielką 
skalę, niejako „w pigułce” podumać o odwiecznych 
poszukiwaniach człowieka, który stawia sobie pytania o 
sens otaczającego go świata. Zadnia przybliżenia naszym 
czytelnikom cząstki tej wiedzy, która jest fundamentem 
dorobku kulturowego ludzkości, podjął się filozof, filipin - 
ks. Adam Adamski. 

red.

Platon

ks. Adam Adamski
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TES, który co prawda zewnętrznie mógł być koja-
rzony z sofistami, bowiem nauczał chodząc po uli-
cach Aten, ale uważał, że nie można wszystkiego 
uzależniać od sytuacji. Sokrates był przekonany, 
że istnieje (niezależne od wszystkiego) DOBRO 
MORALNE i człowiek powi-
nien nim się kierować. Gdy jed-
nak człowiek czyni zło, to tylko 
dlatego, że nie poznał jeszcze 
dobra. Sokrates za swoją powin-
ność uznał inspirowanie innych 
do wydobywania ze swego wnę-
trza prawdy o tym dobru. Czy-
nił to poprzez zadawanie pytań 
spotkanym rozmówcom. Jego 
metodę porównuje się do roli 
położnej, która pomaga matce 
urodzić dziecko. Sokrates uwa-
żał, że zadając pytania, pomaga 
człowiekowi dojść do prawdy, 
która jest w nim samym. Trzeba 
tylko umiejętnie zadawać pytania, 
zaczynając od tego, co już czło-
wiekowi jest znane. Tym punktem 
wyjścia dla Sokratesa, było stwier-
dzenie: wiem, że nic nie wiem. 
W założeniu tym zawiera się to, że nie uznaję sie-
bie za wszechwiedzącego boga, ani też nie jestem 
głupcem, który nawet nie wie, że czegoś nie wie. 
Było to więc dobrym początkiem poszukiwania 
mądrości. 

Pierwszym filozofem, który poszukując mądro-
ści zajął się wszystkimi możliwymi zagadnieniami 
był uczeń Sokratesa - Platon. Interesowało go 
wszystko, dlatego stworzył pierwszy całościowy 

system filozoficzny, w którym znalazły się zagad-
nienia antropologiczne (kim jest człowiek), episte-
mologiczne (jak człowiek poznaje świat), ontolo-
giczne (co istnieje naprawdę), etyczne (co to jest 
dobro), estetyczne (co to jest piękno). 

Minął jednak czas wiel-
kich syntez i szkół mądrościo-
wych, a mędrcy nadal nie zna-
leźli ostatecznego wyjaśnie-
nia świata. Wtedy na powrót 
zainteresowali się religią. 
Zbiegło się to w czasie z gło-
szeniem nowej nauki przez 
uczniów Jezusa z Nazaretu, 
którzy dotarli również do Gre-
cji. Jezus powiedział o sobie: 
Ja się na to narodziłem, aby 
dać świadectwo prawdzie. 
Dopiero objawienie dane nam 
w Jezusie Chrystusie odsło-
niło ludziom tajemnicę życia, 
cierpienia, a nawet umierania. 
Dobra Nowina czyli ewange-
lia ukazała nam sens podej-
mowanego codziennie trudu 
i uświadomiła potrzebę wzię-

cia odpowiedzialności za swoje życiowe wybory. 
Synteza greckiego geniuszu i wiary w Boga, 

który nas stworzył, odkupił i towarzyszy nam jako 
Duch Prawdy, zaowocowała zapoczątkowaniem 
nowej ery i powstaniem nowej cywilizacji, cywili-
zacji chrześcijańskiej. Do osiągnięć tej cywilizacji 
sięgają dziś ludzie na wszystkich kontynentach.

ks. Adam Adamski COr 

Sokrates

Spotkanie w Asyżu

W końcu września br. odbyło się w Asyżu 
międzynarodowe spotkanie modlitewne w intencji 
pokoju, organizowane przez rzymską Wspólnotę 
św. Idziego we współpracy z archidiecezją asyską, 
zakonem franciszkanów i władzami miasta św. 
Franciszka. Warto przypomnieć, że inicjatorem 
pierwszego takiego spotkania był św. Jan Paweł II, 
którego zaproszenie przyjęło 47 delegacji repre-
zentujących 13 religii, a w wśród obecnych byli 
m.in. św. Matka Teresa, Dalajlama XIV i 87-letni 
prymas Czech - kard. František Tomášek. 27 paź-

dziernika 1986 roku na zakończenie dnia postu 
i modlitwy Ojciec Święty powiedział: Wyzwanie, 
jakim jest pokój, przekracza różnice religijne. Jest 
to problem racjonalnej jakości życia dla wszyst-
kich, problem przetrwania ludzkości, problem 
życia i śmierci - zaznaczył Papież. I dodał: W obli-
czu tego problemu dwie rzeczy wydają się mieć 
najwyższą wagę i obie są wspólne nam wszyst-
kim. Pierwszą z nich jest (...) nakaz przezwycięże-
nia egoizmu, chciwości i ducha zemsty. 
Drugą wspólną sprawą jest przekonanie, 
że osiągnięcie pokoju przekracza ludzkie 
siły (...), dlatego każdy z nas modli się 
o pokój.

Nawiązując do pokutnego wymiaru 
spotkania, Ojciec Święty zaznaczył: 
Ja zaś pokornie powtarzam to, o czym 
jestem przekonany: pokój nosi imię 
Jezusa Chrystusa. Ale równocześnie 
gotów jestem przyznać z pokorą, że kato-
licy nie zawsze byli wierni temu prze-
świadczeniu swojej wiary. Nie zawsze 
byliśmy «czyniącymi pokój». Toteż dla 
nas, a może także w pewnym sensie dla 
wszystkich, to spotkanie w Asyżu jest aktem pokuty. 
Modliliśmy się - każdy na swój sposób, pościliśmy, 
szliśmy razem.

W następnych latach organizowano „w duchu 
Asyżu” spotkania służące sprawie pokoju w róż-
nych miastach Europy, w tym również w samym 
Asyżu. W tegorocznym spotkaniu wziął udział 
papież Franciszek, kontynuując ideę zapoczątko-
waną 30 lat temu przez swojego wielkiego poprzed-
nika. W medytacji skierowanej do chrześcijan 
nawiązał do słowa „Pragnę”, które wypowiedział 
Chrystus na krzyżu (J 19, 28). Czego spragniony 
jest Pan? - mówił Franciszek - Oczywiście wody, 
elementu istotnego dla życia. Ale przede wszystkim 
miłości, nie mniej istotnej, aby żyć. Pragnie dać 
nam wodę żywą swojej miłości, ale także otrzy-
mać naszą miłość. Papież przypomniał słowa św. 
Franciszka z Asyżu: „Miłość nie jest kochana”. 
On, ze względu na umiłowanie cierpiącego Pana, 
nie wstydził się płakać i głośno ubolewać. To 
samo powinno nam leżeć na sercu, kiedy patrzymy 
na ukrzyżowanego Boga, spragnionego miłości. 
Matka Teresa z Kalkuty chciała, aby we wszystkich 
kaplicach jej wspólnot przy krzyżu widniał napis 
«Pragnę». Jej odpowiedzią było gaszenie pragnie-
nia miłości Jezusa na krzyżu przez służbę najuboż-

szym z ubogich. Pragnienie Pana bowiem gasi 
nasza współczująca miłość; Pan doznaje pociechy, 
gdy w Jego imieniu pochylamy się nad nieszczę-
ściami innych - powiedział Papież.

Ojciec Święty wskazał, że w Chrystusowym 
„Pragnę” możemy usłyszeć głos cierpiących, 
ukryty krzyk niewinnych dzieci, którym nie dano 
się narodzić, błaganie ubogich i ofiar wojen, ludzi 
zmuszonych do emigracji. Wszyscy oni są braćmi 

i siostrami Ukrzyżowanego, maluczkimi Jego kró-
lestwa, poranionymi i wypalonymi członkami Jego 
ciała. Pragną. Ale często jest im dawany, podobnie 
jak Jezusowi, gorzki ocet odrzucenia. Kto ich słu-
cha? Kogo obchodzi, by im odpowiedzieć? Napo-
tykają nazbyt często głuchą ciszę obojętności, 
egoizm tych, którym to przeszkadza, chłód tych, 
którzy gaszą ich wołanie o pomoc z łatwością, 
z jaką zmienia się kanał telewizyjny. Wobec ukrzy-
żowanego Chrystusa, «mocy i mądrości Bożej» (1 
Kor 1, 24), my chrześcijanie jesteśmy wezwani do 
kontemplowania tajemnicy Miłości, która nie jest 
kochana, i wniesienia miłosierdzia w świat. Na 
krzyżu, będącym drzewem życia, zło zostało prze-
kształcone w dobro. Również my, uczniowie Ukrzy-
żowanego, jesteśmy powołani, by być «drzewami 
życia», które pochłaniają skażenie obojętnością 
i przywracają światu tlen miłości - powiedział 
Franciszek.

Zenon Zbąszyniak

Źródła: http://pl.radiovaticana.va; ekai.pl

foto AP
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kało to często z braku czasu, czy też z powodu 
obowiązków rodzinnych. Bardzo tęsknimy za 
osobami, które współtworzyły nasz chór przez te 
sześć minionych lat. 

Wróćmy jednak do koncertu, który odbył się 
14 października w Kicinie. Na repertuar składały 
się utwory z okresu XV i XVI wieku, których kom-
pozytorami byli m.in. znany psalmista tego okresu 
- Mikołaj Gomółka oraz kompozytor - Wacław 
z Szamotuł. Zaśpiewaliśmy piękne utwory: „Salve 

Regina” oraz „Bądź wiesioła Panno czysta” 
z jeszcze wcześniejszego okresu. Wykonaliśmy 
jedną z naszych ulubionych pieśni pt. „O gloriosa 
Domina” Mikołaja Zieleńskiego. Była to więc 
okazja, aby zapoznać się z mniej znanymi utwo-
rami dawnych twórców polskich. Mam nadzieję, 
że nasze wykonanie tych muzycznych „perełek” 
okazało się dla słuchaczy miłym przeżyciem.

Chórzystka Elżbieta Soińska
foto G.Z.

Chór Arsis w jesiennej odsłonie

Organizowanie Koncertu Jesiennego w kiciń-
skim kościele stało się już kilkuletnią tradycją. 
W tym roku do udziału w nim zostali zaproszeni 
Alina Kubik oraz chór Arsis z Kicina pod dyrekcją 
Karoliny Piotrowskiej-Sobczak. Kiedy ukaże się 
listopadowe wydanie „Naszego Patrona”, koncert 
ten będzie już należał do wydarzeń minionych.

Na początku chciałabym przybliżyć nieco 
sześcioletnią już historię istnienia naszego chóru. 
Śpiewanie zaczęło się w niewielkiej dziesięciooso-
bowej grupie we wrześniu 2010 roku. Dla wielu 
z nas stanowiło to duże wyzwanie, gdyż repertuar 
był dosyć trudny, a nie wszyscy mieliśmy przygo-
towanie muzyczne. Początki nie były więc wcale 
łatwe. Kosztowało to wiele trudu naszą panią dyry-
gent, aby coś z nas „wykrzesać”. Jednak próby, 
które odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie 
godziny, z czasem zaczęły przynosić efekty. Mie-
liśmy ogromną radość i satysfakcję z pierwszych 
naszych występów, które generalnie odbywały się 
w kościele w Kicinie. To właśnie kicińscy para-
fianie byli pierwszymi „ofiarami” naszego śpie-
wania. Z czasem mieliśmy przyjemność wystąpić 
także w innych parafiach naszej gminy. Braliśmy 
udział w koncertach w okresie bożonarodzenio-
wym w katedrze na Ostrowie Tumskim w Pozna-
niu. Dużym wyzwaniem było przygotowanie wraz 
z zespołem Punto Latino „Mszy Kreolskiej” hisz-
pańskiego kompozytora Ariela Ramireza. Wyko-

naliśmy ten utwór między innymi w kościele oo. 
dominikanów, w Szkole Katedralnej w Poznaniu 
oraz w Murowanej Goślinie. Braliśmy również 
udział w konkursach w podwarszawskich Ząbkach 
oraz w Chojnicach. 

Duże wydarzenie w historii naszego chóru sta-
nowił występ w poznańskiej farze. Było to spore 
przedsięwzięcie, do którego przygotowywali-
śmy się kilka miesięcy. Zaśpiewaliśmy „Tryptyk 
Rzymski” skomponowany przez Piotra Pałkę do 
słów Karola Wojtyły. W tym koncercie brały udział 
trzy chóry, orkiestra oraz solistka. Występ był dla 
nas wspaniałym przeżyciem, nie tylko artystycz-
nym, ale myślę, że również duchowym. W roku 
2014 zostaliśmy zaproszeni do Berlina (jako 
jeden z pięciu chórów), aby wystąpić w koncercie 
poświęconym pamięci profesora Uwe Gronostaya, 
który był nauczycielem akademickim Karoliny 
Piotrowskiej-Sobczak. 4 listopada br. będziemy 
znowu śpiewać w tym miejscu, dając tym razem 
indywidualny koncert. Oczywiście, mieliśmy 
przyjemność śpiewać wielokrotnie w okresie świąt 
w naszej parafii. Tyle naszej historii. Muszę przy 
okazji dodać, że atmosfera w chórze jest „prze-
sympatyczna”. Bardzo lubimy spędzać ze sobą 
czas, nie tylko na próbach. Mieliśmy okazję spo-
tykać się na organizowanych przez nas biesiadach, 
śpiewaniu kolęd czy na wspólnych warsztatach. 
Rzecz jasna, skład chóru ulegał zmianom. Wyni-

Matka Boża Fatimska - Różańcowa

O, Matko fatimskiego orędzia,
„Czyńcie pokutę, nawróćcie się,
Trwajcie na modlitwie, by świat ocalić”
Spójrz Matko, oto jesteśmy.

Tak Matko, jesteśmy tu już kolejny rok. 13 maja o godz. 21.00 zbieramy się w naszej pięknej świą-
tyni, aby zapoczątkować nabożeństwo fatimskie z procesją. I tak spotykamy się co miesiąc, aż do 13 
października. Panowie niosą postument pięknie przyozdobiony kwiatami, na nim stoi jaśniejąca w świa-
tłach figura Matki Bożej z Fatimy. Idziemy ulicami Kicina zatopieni w modlitwie różańcowej. Wierni 
trzymają w ręku różaniec i niosą zapalone świece.

To już 99 lat odkąd Matka Boża objawiła się trójce dzieci (Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie) w Cova 
da Iria odległym 2,5 km 
od Fatimy. Maryja pro-
siła tam przede wszyst-
kim o modlitwę, szcze-
gólnie różańcową: Módl-
cie się więcej, odma-
wiajcie różaniec święty. 
Módlcie się wspólnie 
i czyńcie pokutę, aby te 
godziny zostały skró-
cone i aby możliwie jak 
najwięcej Moich dzieci 
osiągnęło wieczne zba-
wienie. Módlcie się, aby foto G.Z.
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kuty, Ofiarę Eucharystyczną), ale i uzdrawia na 
ciele. Człowiek musi jednak otworzyć się na Jego 
działanie i uwierzyć, że jest to możliwe. W życiu 
codziennym, dopóki jesteśmy zdrowi, nie doce-
niamy niezbędności wszystkich organów naszego 
ciała. Dopiero, gdy coś nam dolega, zaczynamy 
troszczyć się o tę niedomagającą część naszego 
organizmu. Jakże często obojętnie przechod-
zimy wobec cudu życia i geniuszu stworzenia 
widocznego w sposobie funkcjonowania ludzk-
iego organizmu. Nie doceniamy czasami piękna 
otaczającego nas świata, czy zdarzeń, które 
wydają się nam oczywiste, choć wcale takimi nie 
są. Jak mało w nas wdzięczności za tak wielkie 
Boże dary! Choć wydaje się, że jesteśmy blisko 
Boga, bo uczestniczymy we Mszy św. i troszc-
zymy się o trwanie w stanie łaski uświęcającej, 
to jeśli nie ma w nas ducha dziękczynienia i gdy 
nie wielbimy Boga we wszystkim, dziękując też 
za wszystko, to w rzeczywistości jesteśmy jeszcze 
daleko. Czyż nie jest tak, że gdy ktoś obdarowany 
przez nas okazuje wielką radość, to mamy wówc-
zas pragnienie dawać coraz więcej?! Wdzięczność 
i wielbienie Boga otwiera Panu drogę do nasze-
go serca, umożliwiając Mu okazywanie coraz 
większej hojności i oddziałując tym samym na 
świat wokół nas, zmieniając go na lepsze. Gdy 
będziemy dziękować Bogu nie tylko za dobro, 
ale w szczególności za to co boli i zasmuca, za 
trudy, lęki i upadki, wówczas może On rozpocząć 
w nas dzieło uzdrawiania - kawałek po kawałku. 
Wtedy Pan rozpocznie wyprowadzanie człowieka 
z „Egiptu” jego zniewoleń i trosk ku radości, 
dając pokój serca. Czyni tym samym człowieka 
błogosławionym czyli szczęśliwym. Każdy z nas 
przecież pragnie być zdrowy i pełen radości! 

Bywa tak, że człowiek pragnie uwolnienia 
z chorób, nałogów, lęków, itp., ale nie do końca 
wierzy w powodzenie takiego starania. Podobnie 
było przy wyjściu Izraelitów z Egiptu - gdy Pan 
poddał naród wybrany próbie, wielu zwątpiło. 

Część rekolekcji, obok o. Józefa Witko, 
prowadziła osoba świecka. Pan Grzegorz, który 
zaangażowany jest w pomoc osobom uzależnionym 
i zniewolonym, opowiadał o zgubnym wpływie 
okultyzmu na życie człowieka. Człowiek 
wchodząc w świat praktyk okultystycznych (spiry-
tyzm, magia, wróżenie, astrologia, bioenergotera-
pia, itd.) otwiera furtkę demonom. Gdy świadomie 
korzysta z „dobrodziejstw” wiedzy ezoteryc-

znej w różnych jej formach, wchodzi w układy 
ze złymi duchami, grzesząc bałwochwalstwem. 
Żaden amulet nie przyniesie szczęścia. Jedynie 
Bóg jest wszechmocny! Troska człowieka o nieus-
tanne życie w stanie łaski uświęcającej sprawia, 
że jest on „niewidzialny” (czyli osłonięty Bożą 
opieką) dla demonów i nie mogą one na człowieka 
bezpośrednio oddziaływać. Kusić będą, bo 
walczą zaciekle o każdą duszę, ale Bóg posyła 
do nas naszych Aniołów Stróżów i św. Michała 
Archanioła z wojskiem anielskim, by nas strzegli. 
Szatan tak na prawdę nic nie może, kiedy jesteśmy 
złączeni z Jezusem i dlatego najlepszą obroną 
przed złem jest życie w łasce uświęcającej, codzi-
enna modlitwa (ze szczególnym umiłowaniem 
różańca), lektura Pisma Świętego, dobre uczynki 
spełniane z miłością Boga i bliźniego. Musimy 
mieć jednak świadomość, że każdy grzech ciężki 
sprawia, iż nasza duchowa „zasłona” słabnie, choć 
nasi Aniołowie Stróżowie są przy nas zawsze, bez 
względu na stan naszej duszy. 

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa 
Bożego i zachowują je (Łk 11,28) czyli nim żyją. 
Czytane z wiarą Słowo Boże leczy i prowadzi 
do okazywania Stwórcy wdzięczności za każde 
zdarzenie w naszym życiu. Wtedy wszystko, co 
nas spotyka zmierza do szczęścia - ukochania 
Boga ponad wszystko! Bóg uzdrawia w każdej 
głęboko przeżytej Eucharystii, podczas której 
realny Jezus (nie Jego symbol) ponosi ofiarę za 
mnie i Ciebie. Nie ma żadnej szczególnej mod-
litwy, która „uruchomi” uzdrowienie duszy i ciała. 
Nie można formuły modlitwy uważać za magic-
zny środek zdolny przynieść oczekiwany skutek. 
Potrzebna jest nasza wiara i zaufanie! Skutkiem 
grzechu może być poczucie samotności, smutek, 
niekiedy nadużywanie leków, depresja, itp. 
czyli wejście świata upadłych aniołów w nasze 
życie. Jeśli chcemy wyjść z „Egiptu” naszych 
lęków i zniewoleń, by dotrzeć do Kanaan - życia 
w obecności Bożej w niebie, musimy wykazać 
naszą wolę współpracy z Jego łaską. Wydaje się 
nam czasem, że nasza modlitwa jest nieskutec-
zna, bo Pan Bóg nie spełnia natychmiast naszej 
prośby. Dla Boga nie ma ograniczeń czasowych. 
Działa On szczególnie wtedy, gdy Mu okazu-
jemy wdzięczność, pobudzając Dawcę do jeszc-
ze większych darów i błogosławieństw. Zanim 
pomyślimy, o co chcemy prosić, Bóg to już czy-
ni, bo tak nas kocha! Człowiek nie może żyć bez 

cierpienia przyczyniły się do nawrócenia wszystkich oddalonych od Boga. Módlcie się, abyście nigdy 
nie zwątpili w miłość Ojca, który zawsze na was patrzy i zajmuje się wami. On posługuje się cierpie-
niem jako środkiem wyleczenia was z choroby zepsucia, niewierności, buntu, nieczystości i ateizmu. 
Powiększajcie liczbę waszych Wieczerników. Mnóżcie wasze różańce, odmawiajcie je dobrze i ze Mną. 
Ofiarujcie Mi także wasze cierpienie i pokutę… Dzięki temu utworzymy razem wielką sieć miłości, która 
obejmie i uratuje cały świat.

Nabożeństwo fatimskie to wypełnienie woli Maryi i odpowiedź na Jej objawienie się. Przez modli-
twę różańcową rozważamy życie Matki Bożej oraz jej Syna, który dla naszego zbawienia stał się czło-
wiekiem i ofiarował swoje życie za nas na krzyżu.

Nasza Fatimska Pani Różańcowa, Ty zaleciłaś nam przez troje pastuszków umiłowanie modlitwy, 
zwłaszcza różańcowej, a także zachęciłaś do praktykowania ducha pokuty jako środka do osiągnię-
cia zbawienia wiecznego. Prosimy Cię, wspomóż nas, abyśmy żyjąc w duchu wiernego posłuszeństwa 
Twoim macierzyńskim radom, odnaleźli drogę do nieba i składali godne zadośćuczynienie za grzechy 
świata.
AVE, AVE, AVE MARYJA; 
ZDROWAŚ, ZDROWAŚ, ZDROWAŚ MARYJA. 

Barbara Kubacka

Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie 
zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy 
(Ps 16, 8).

„Z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej, czyli 
droga uwolnienia” to myśl przewodnia rekolekcji 
z ojcem Józefem Witko, w których uczestniczyłam 
wraz z redakcyjną koleżanką, Bogną Szymańską. 
Ojciec Witko jest zakonnikiem (franciszkaninem) 
- kapłanem, który stara się wypełnić polecenie 
Jezusa: Uzdrawiajcie chorych i mówcie im: 
Przybliżyło się do was Królestwo niebieskie (Łk 
10,9). Przyjechał do Poznania, by przez 4 dni (12-
15 października br.) głosić rekolekcje zakończone 
modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Konfer-
encje, Msze św. i adoracje każdego dnia odbywały 
się w innym kościele: na ul. Stolarskiej (parafia 
św. Michała Archanioła), w farze, na os. Koperni-
ka (parafia Świętej Rodziny) oraz w katedrze. 
Każda konferencja stanowiła kontynuację myśli 
przewodniej z dnia poprzedniego, zgłębienie po-
ruszanych zagadnień. Każda pobudzała do reflek-
sji.

Musimy uświadomić sobie, że wiele 
chorób ciała ma swoje źródło w chorobie duszy 
np. z powodu popełnianych przez człowieka 
grzechów, czy braku doświadczenia miłości. 
Bóg wyprowadza człowieka z jego uzależnień, 
grzeszności - leczy duszę (poprzez sakrament po-

Wielbienie Boga początkiem uzdrowienia
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[…] W przyjęciu osoby usuniętej na margines, 
która została zraniona na ciele i w przyjęciu 
grzesznika zranionego na duszy, stawką jest nasza 
wiarygodność jako chrześcijan. 

Biskupi polscy z okazji Dnia Papieskiego 
w specjalnym liście napisali: Aby stawać się 
autentycznymi świadkami miłosierdzia, powinniśmy 
najpierw doświadczyć Bożego przebaczenia 
i usprawiedliwienia. Widząc własny grzech i 
niedoskonałość oraz szczerze za nie żałując, idąc z 
nimi do bezwarunkowo i nieodwołalnie miłującego 
nas Pana Jezusa, przekonujemy się o radości 
płynącej z Jego przebaczenia i odpuszczenia 
win. Pełne współczucia, zrozumienia i akceptacji 
otwarte ramiona Zbawiciela potrafią ukoić 
wszelki ból i zagoić ranę zadaną przez grzech i 
brak miłości. W ten sposób rozpoczynamy nowe 
życie. Przekonani, że Bóg nas kocha, jesteśmy 
zdolni okazać miłość, której ważnym znakiem jest 
umiejętność przebaczenia. Człowiek, który nie 
doświadczył jeszcze wyzwalającej i uzdrawiającej 
mocy miłości, zazwyczaj zamyka się w sobie. 
Na ogół wypełnia go niechęć wobec bliźnich. 

Liczne blokady frustrują go, czego objawem 
bywa narastający lęk, izolacja, agresja, a nawet 
dojmująca samotność, załamanie czy rozpacz.

Podobnie jak to było w poprzednich latach, 
podczas Dnia Papieskiego mogliśmy wesprzeć 
materialnie jedno z ważnych dzieł Kościoła, 
od lat nazywane „żywym pomnikiem św. Jana 
Pawła II”. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 
pomaga duchowo i materialnie ponad dwu 
tysiącom młodych, zdolnych ludzi z całej Polski. 
Może pochwalić się także kilkoma tysiącami 
absolwentów wyższych uczelni. Dzięki ofiarności 
Polaków w kraju i poza jego granicami, stypendyści 
mogą realizować swoje aspiracje edukacyjne. W 
duchu wartości, którym służył święty papież - Jan 
Paweł II, stypendyści pragną dobrze przygotować 
się do zadań czekających ich w dorosłym życiu.

W naszej kicińskiej parafii na „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia” zebraliśmy 1053 zł. Ponadto 
parafialny oddział „Caritas” rozprowadził 400 
papieskich kremówek.

ks. Marian Sikora
         proboszcz

miłości, a tylko Bóg jako Miłość doskonała może 
czynić serce człowieka zdolne do miłości i wybac-
zenia bliźniemu, który nas rani. 

Zwieńczeniem tych owocnych rekolekcji była 
Eucharystia zakończona modlitwą o uzdrowienie 
duszy i ciała. Poznańska katedra w sobotni wiec-
zór była miejscem szczególnego, widzialnego 
działania Ducha Świętego.

Uzdrowienie zależy od wiary i od zaufania 
Bogu. Człowiek musi współpracować z Bożą łaską, 
aby być „całym sobą” gotowym na uzdrowienie 
- nie tylko swoją zewnętrzną postawą, ale przede 
wszystkim otwartym sercem i wolą. Przeżyte re-
kolekcje stanowią dla mnie kontynuację Bożego 
planu wprowadzenia mnie na drogę uwielbi-
ania Pana i pragnienia dziękowania za wszystko. 
Dzielenie się tą duchową ucztą kończę modlitwą: 
Panie uzdolnij mnie, by każdego dnia towarzyszyła 
mi w sercu modlitwa: Stawiam sobie zawsze Pana 
przed oczy, nie zachwieję się, bo On jest po mojej 
prawicy, abyś wyprowadził mnie z „Egiptu” moich 
zniewoleń, lęków, obaw… Odwracaj mój wzrok 
od zła, bym zatopiła się w Twojej bezwarunkowej 
Miłości. Amen

Magdalena Orczyńska
foto M.O.

XVI Dzień Papieski

W niedzielę 9 października br., pod hasłem „Jan Paweł 
II - bądźcie świadkami miłosierdzia!” obchodziliśmy 
XVI Dzień Papieski. Tegoroczne obchody były swoistą 
kontynuacją i niejako dopełnieniem Światowych Dni 
Młodzieży, które miały miejsce w lipcu w całej Polsce 
ze swym ukoronowaniem w Krakowie. Poza tym trwa 
zwołany przez ojca świętego Franciszka Nadzwyczajny 
Jubileusz Miłosierdzia, którego mottem są słowa: 
„Miłosierni jak Ojciec”.

Papież podczas pielgrzymki do Polski kontynuował 
głoszenie prawdy o łaskawym i dobrym Bogu. Opowiadał 
też o zmagającym się ze sobą człowieku, rozpiętym 
pomiędzy pragnieniem świętości i służby miłosierdziu 
a doświadczeniem słabości i niemocy. Na zakończenie 
drogi krzyżowej w Krakowie, omawiając wagę uczynków 
miłosierdzia, Papież powiedział: Bez miłosierdzia ja, 
ty, my wszyscy nic nie możemy uczynić. […] Jesteśmy 
powołani, aby służyć Jezusowi ukrzyżowanemu w 
każdej osobie zepchniętej na margines, by dotknąć 
Jego błogosławionego ciała w człowieku wykluczonym, 
głodnym, spragnionym, nagim, uwięzionym, chorym, 
bezrobotnym, prześladowanym, uchodźcy, imigrancie. 

Kremówki cieszyły się powodzeniem       foto G.Z.

Z kamerą wśród Ermitów…

Rozpoczął się kolejny rok pracy formacyjnej Eucharystycznego Ruchu Młodych w Kicinie. Z tej 
okazji 8 października br. osiemnastoosobowa ekipa kicińskiego ERM-u wybrała się na dni skupienia do 
Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. św. Ludwiki przy ulicy Mariackiej w Poznaniu, prowadzo-
nego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo. Ośrodek ten jest placówką oświa-
tową dla dzieci i młodzieży (w wieku od 6 do 23 lat) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepeł-
nosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. 
Obejmuje on swoją działalnością wychowanków, którzy ze względu na dużą odległość szkoły od domu 
rodzinnego nie mogą uczyć się w miejscu swojego zamieszkania, a także wychowanków mających złe 
warunki bytowe i takie osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji z innych powodów. 

Siostry przyjęły nas bardzo serdecznie. Wypiliśmy pyszną herbatkę, a następnie wraz z grupami m.in. 
z Wągrowca, Buku, Swarzędza i Gostynia bawiliśmy się w auli - tańczyliśmy i śpiewaliśmy. Mieliśmy 
też okazję wysłuchać opowiadań księdza proboszcza o miłosierdziu. Mocno poruszyły one nasze serca.

W programie spotkania był czas na Mszę św. (celebrowaną przez dwóch kapłanów) w pobliskim 
kościele pw. Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Wszyscy gorliwie uczestniczyliśmy we wspólnej 
modlitwie, także poprzez swój śpiew i skupienie. Dla wielu dzieci była to pierwsza okazja, aby podczas 
Eucharystii znaleźć się tak blisko ołtarza. Kolejnym punktem programu był obiad (pyszne spaghetti) 
i domowe  ciasto na podwieczorek. Nie mogło też zabraknąć czasu na wspólną zabawę - piękne otocze-
nie oraz dobra pogoda sprzyjały przygotowanym atrakcjom). Na pamiątkę spotkania, w którym wzięło 
udział ok. 80 osób, każdy uczestnik otrzymał różaniec i fiolkę wody święconej. 

Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania, za wspólnie 
spędzony czas i za ciepło, z którym przyjęły nas siostry.

Małgorzata Dolska
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Poświęcenie kapliczek różańcowych na trasie 
Kicin - Wierzenica
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Jacek, który wkrótce potem zmontował kapliczkę 
z pierwszą tajemnicą różańca, robiąc wszystkim 
miłą niespodziankę. Był to widzialny dowód na 
to, że Droga Różańcowa staje się rzeczywistością. 

Pod koniec września prace nabrały niezwy-
kłego tempa, kiedy to kolejne ekipy ochotników 
porządkowały teren wokół kapliczek oraz poma-
gały Jackowi w montażu pozostałych tajemnic. 
Ponieważ czasu było bardzo niewiele, Jacek praco-
wał niemal nieprzerwanie, korzystając z pomocy 
nielicznych ochotników, którzy nie zawsze mogli 
go wspierać z powodu własnych obowiązków 
zawodowych. Jednak dzięki opiece Opatrzności 
i zaangażowaniu ludzi dobrej woli, na niedzielę 
2 października wszystko było dopięte na ostatni 
guzik i pozostało jedynie oczekiwanie na tę szcze-
gólną uroczystość. 

Tego dnia po południu na wzgórzach kościel-
nych zarówno w Kicinie, jak i w Wierzenicy pano-
wał gwar i podniosły nastrój. W obu miejscach 
zgromadziły się liczne grupy parafian, które miały 
wyruszyć wzdłuż ukończonej Drogi Różańcowej, 
aby spotkać się pośrodku, przy I tajemnicy chwa-
lebnej (Zmartwychwstanie Pana Jezusa) i dopeł-
nić ceremonii poświęcenia tego wspaniałego 
dzieła. Powagi wydarzeniu dodawała obecność ks. 
bp. Grzegorza Balcerka, który towarzyszył grupie 
wierzenickiej, a po uroczystości zaproszony był do 
Kicina, gdzie ks. proboszcz Marian Sikora wraz 
z grupą kicinian przygotował tradycyjne spotkanie 
przy kawie i cieście. 

Podczas marszu szlakiem różańcowym pano-
wał nastrój radosnego rozmodlenia, a mijane 

kapliczki święcone były przez ks. proboszcza 
Mariana. Radość idących była tym większa, że 
wśród modlących się szedł także ks. Andrzej Mag-
dziarz, który nie krył zadowolenia, a nawet wzru-
szenia tym wydarzeniem. Trudno było oprzeć się 
wrażeniu, że dziełu temu błogosławi Niebo, bo 
mimo iż był to już październik, mogliśmy cieszyć 
się słońcem i piękną, ciepłą pogodą. Spotkaniu na 
środku Drogi towarzyszyły krótkie przemówienia 
i podziękowania dla inicjatorów, wykonawców 
i wszystkich, którzy zaangażowali się w to nie-
zwykłe dzieło. Uroczystość tę zaszczycił także 
swoją obecnością artysta rzeźbiarz, wykonawca 
tablic różańcowych, Piotr Woliński z małżonką. 
Wszystko zostało też uwiecznione, bo liczni para-
fianie, ale też i zawodowi reporterzy fotografowali 
przebieg uroczystości. 

Postój przy kapliczce Zmartwychwstania 
Pana Jezusa zakończył się poczęstunkiem ciastami 
i napojami, które przygotowano w tym miejscu, co 
okazało się miłą niespodzianką dla wielu uczestni-
ków. Była to okazja do krótkiej integracji przedsta-
wicieli obu parafii, reprezentowanych przez dwie 
ponad stuosobowe grupy wiernych. Po posileniu 
się, „reprezentacje” te rozeszły się spacerkiem do 
swoich wsi. Zgodnie z planem towarzyszył nam 
ks. bp Grzegorz Balcerek, który pozostał w Kici-
nie do wieczora i był obecny na finałowym spo-
tkaniu z osobami, które szczególnie włączyły się 
w realizację tego szczytnego pomysłu. 

W ten sposób parafianie Kicina i Wierzenicy 
pokazali, że także w dzisiejszych czasach można 
realizować zbożne dzieła płynące z pobożności 

i potrzeby wypełniania znakami 
wiary przestrzeni, w której żyjemy. 
Piękne i tłumne poparcie wier-
nych pokazało, że nasza religij-
ność i duchowość mają się dobrze 
i czynią nas gotowymi do takich 
dzieł oraz do ofiarności. Wszyscy 
uczestnicy tej uroczystości z pew-
nością byli pokrzepieni i umoc-
nieni duchowo wracając do swoich 
domów. Każdy bez wyjątku mógł 
powiedzieć, że nasza wiara nie 
tylko nie zaginęła i nie ginie, ale 
ciągle się rozwija. 

Joanna Tyborowska
foto G.Z.

Jak narodził się różańcowy szlak

W niedzielę 2 października br. w naszej parafii 
miało miejsce szczególne wydarzenie, jakim było 
uroczyste poświęcenie Drogi Kapliczek Różańco-
wych, ustawionych między Kicinem a Wierzenicą. 
Tym samym pomyślnym końcem uwieńczone 
zostało dzieło, które od dawna „chodziło po gło-
wie” wielu mieszkańcom tak Kicina, jak i Wie-
rzenicy. Z pewnością nikt nie jest w stanie powie-
dzieć, kiedy po raz pierwszy zrodziła się myśl, aby 
na tej drodze stanęły kapliczki różańcowe, ponie-
waż odmawianie tej modli-
twy ma tu tradycje sięgające 
przynajmniej kilku stuleci 
wstecz. Bierze się to stąd, 
że z Kicina do Wierzenicy 
przebiega fragment wielko-
polskiego odcinka szlaku św. 
Jakuba z Compostelli, któ-
rym pielgrzymowali pątnicy 
udający się do Hiszpanii, ci 
zaś zwykli odmawiać róża-
niec podczas swojej drogi. 

W nowszych czasach, 
przez ostatnich 135 lat drogą 
tą często przemieszczali się proboszczowie oraz 
mieszkańcy Kicina i Wierzenicy, ponieważ przez 
większość XIX i część XX wieku obie parafie 
łączyła unia personalna. Jak głosi wieść, ówcze-
śni proboszczowie po drodze odmawiali różaniec. 
Do praktyki tej przyznawał się także ś.p. ks. kan. 
Zbigniew Pawlak, który lubił spacerować tą drogą 
w kierunku Wierzenicy, właśnie rozważając tajem-
nice różańca. 

Realizacja zamysłu o budowie kapliczek 
następowała niepostrzeżenie i bez większego 
„szumu”. Na początku roku 2015, na jednym 
z posiedzeń parafialnej rady duszpasterskiej, kiedy 
ks. Andrzej Magdziarz zastanawiał się nad spo-
sobami uczczenia 1050-lecia chrztu Polski i 700-
Lecia Kicina, Leszek Lesiczka rzucił pomysł, aby 
wybudować kapliczki różańcowe przy ul. Kościel-
nej, na odcinku prowadzącym do Wierzenicy. Nasz 
ówczesny proboszcz chętnie podjął tę inicjatywę, 
co poparli także inni zebrani, choć w niektórych 
głosach nie wyczuwało się wielkiego entuzjazmu, 
zapewne dlatego, że przedsięwzięcie wydawało 
się na tyle ambitne, że trudne do zrealizowania. 

Jednak Leszek, mając poparcie ks. Andrzeja 
oraz parafian, przystąpił do realizacji tego planu. 
W krótkim czasie przedstawił koncepcję kapliczek, 
które miała zaprojektować jedna z poznańskich 
artystek, a gdy ten pomysł okazał się zbyt drogi, 
idąc za sugestią ks. Magdziarza postanowiono 
skorzystać z propozycji ks. Przemysława z Wie-
rzenicy i powierzyć wyrzeźbienie tablic tajemnic 
różańcowych skromnemu artyście z Kcyni, panu 
Piotrowi Wolińskiemu. Projektem i wykonaniem 

kapliczek miał się zająć nasz 
kiciński artysta, Jacek Napion-
tek, którego zaangażowanie 
w to dzieło wróżyło jak najlep-
szy rezultat. 

Tak postanowiono jesienią 
ubiegłego roku i od tego czasu 
jakby nic się nie działo aż do 
wiosny tego roku, kiedy rozra-
dowany ks. Magdziarz pokazał 
drewnianą tablicę przedstawia-
jącą pierwszą tajemnicę różańca 
wykonaną przez p. Piotra. Był 
to znak, że z pomysłu Leszka 

„coś może wyjść”. Od tego czasu, zarówno pan 
Woliński, jak też Jacek Napiontek w cichości kon-
tynuowali swoje dzieło, a Leszek z ekipą pomocni-
ków pracowali nad lokalizacją kapliczek składając 
wnioski o pozwolenie oraz wskazanie miejsca pod 
kolejne tajemnice. Czas jednak szybko mijał i pier-
wotny termin poświęcenia kapliczek, na początku 
maja tego roku, trzeba było przesunąć na jesień, na 
początek października, miesiąca różańca.

Przyśpieszenie prac nastąpiło pod koniec 
wakacji, kiedy to liczba wyrzeźbionych tablic 
z tajemnicami była już niemal kompletna, a geo-
deta wyznaczył ostateczne miejsca lokalizacji 
kapliczek. Zaraz potem specjalna ekipa pod kie-
rownictwem Waldemara Kurzawy wywierciła 
dziury w ziemi pod wmurowanie metalowych 
chwytaków wraz ze słupami. W pierwszą sobotę 
września, grupa ochotników z niezmordowanym 
Leszkiem na czele zabetonowała je i w ten sposób 
przygotowano „grunt” pod montaż kapliczek. Dwa 
tygodnie potem rozpoczęto niwelowanie ziemi 
w otoczeniu słupów, co było ostatnim etapem prac 
przygotowawczych. Zdaje się, że na to tylko czekał 
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Rekolekcje dla Wspólnoty Żywego Różańca w Zaniemyślu

Kolejny już rok uczestniczyłyśmy w rekolekcjach wyjazdowych Żywego Różańca, a w ośrodku 
rekolekcyjnym „Bojanowe Gniazdo” w Zaniemyślu odbyły się one po raz czwarty. Zgłoszenia na 
rekolekcje należy kierować do ks. Jana Glapiaka, który koordynuje działalność wspólnot Żywego 
Różańca w archidiecezji poznańskiej i zajmuje się organizacją rekolekcji. Odbywają się one w różnych 
ośrodkach w okresie wiosennym i jesiennym. Terminów - tak wiosną, jak i jesienią - jest wiele, a zatem 
można je zaplanować w dogodnym czasie. Wszelkie informacje o terminach i miejscach rekolekcji 
docierają z wyprzedzeniem do parafii, ale są też dostępne na stronie internetowej naszej archidiecezji.

Turnus rekolekcyjny, który wybrałyśmy przypadał od 30 września do 2 października, czyli od 
piątku do niedzieli. Po przybyciu do ośrodka i zakwaterowaniu nastąpiło spotkanie wprowadzające, 
na którym poznaliśmy naszego rekolekcjonistę, a okazał się nim ks. proboszcz Paweł Pacholak z 
parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu. Ksiądz Paweł rozpoczynając rekolekcje postawił 
pytanie: „do kogo przychodzę i z kim idę?” Podkreślał, że rekolekcje służą wewnętrznemu wyciszeniu, 
modlitwie, otwarciu się na Słowo Boże, a rekolekcjonista jest tym, który ma nam wskazywać kierunek 
i nas prowadzić.

Tematem przewodnim rekolekcji była nadzieja. Rozmyślaliśmy o tym, jak Maryja sama uczyła się 
nadziei, by stać się potem naszą nauczycielką. Maryja jako Matka Boża uczy nas spotykać się z Bogiem, 
uczy nas zaangażowania w wolę Pana Boga - relacji z Bogiem. Ta, która codziennie słuchała Jezusa daje 
nam przykład, jak przyjmować Jego słowa i zachowywać wszystko w swoim sercu.

Codzienny program rekolekcji obejmował Mszę św., liczne konferencje, modlitwę różańcową z 
medytacją tajemnic przypadających na dany dzień, Koronkę do Miłosierdzia Bożego z nauką zatytułowaną 
„Jezus nauczycielem nauczycielki”, adorację Najświętszego Sakramentu. Dzień kończyliśmy Apelem 
Jasnogórskim. Dobremu przeżyciu rekolekcji sprzyja oderwanie się od codziennych obowiązków 
rodzinnych, zawodowych, a także „oddalenie” od wspólnoty parafialnej, co sprawia, że wracamy do 
swoich spraw i miejsc z odświeżoną duchowością.

Na jednej z konferencji słowami: zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 
prostaczkom”(Mt 11,25), ksiądz rekolekcjonista odniósł się do naszej wrażliwości chrześcijańskiej. 
Przypomniał, że na chrzcie świętym Pan Bóg obdarzył nas godnością dziecka Bożego, przywilejem 
wejścia w relację z Nim. Następnie namaszczenie ochrzczonego olejem daje przywilej służenia braciom, 
przywilej dostrzegania potrzeb innych, natomiast nałożenie białej szaty buduje w nas świadomość, iż 
mimo słabości i grzeszności możemy wracać na drogę czystości. Płomień zapalonej świecy ma być dla 
ochrzczonego symbolem „drogowskazu”, aby wiedział dokąd kroczyć. Ksiądz Paweł podkreślał, że 
tylko wtedy gdy mamy wrażliwe sumienia, możemy usłyszeć Pana Boga i realizować to, do czego nas 
powołał. 

W Bojanowym Gnieździe zapewnione mieliśmy wszelkie wygody bytowe: ładne pokoje z 
łazienkami, stołówkę gdzie podawano smaczne jedzenie, piękne otoczenie sprzyjające spacerom i 
kontemplacji przyrody w chwilach wolnych od zajęć. W kaplicy znajdującej się na terenie ośrodka 
uczestniczyliśmy w Eucharystii i odbywaliśmy wszystkie spotkania modlitewne i konferencje.

Rekolekcje są nam potrzebne. Są okazją do przemyśleń na temat naszych osobistych relacji z 
Bogiem. Nas skłoniły one do zadania sobie wielu pytań: czego uczę się od Maryi, czy ta nauka jest 
widoczna w moim życiu, czy dzielę się nią z moimi bliskimi, z moją wspólnotą parafialną? 

Zachęcamy wszystkich do udziału w rekolekcjach. Dzielenie się swoimi doświadczeniami nigdy 
nie zastąpi ich osobistego przeżycia.

Genowefa Gaca, Maria Hanna Bobak

Pielgrzymka do Lubasza

Lubasz to niewielka miejscowość w północ-
nej części województwa wielkopolskiego, oto-
czona lasami Puszczy Noteckiej. Historia tego 
miejsca sięga prawdopodobnie czasów rzymskich, 
w których miał istnieć punkt postojowy kupców 
rzymskich podążających bursztynowym szlakiem. 
Jednak największy rozkwit tego miejsca przypada 
na XVI-XVII wiek za przyczyną kultu Matki Bożej 
oraz Cudownego Obrazu Matki Bożej Lubaskiej. 
Obraz przedstawiający Maryję piastującą na ręku 
Syna Bożego, umieszczony został w ołtarzu głów-
nym późnobarokowego kościoła wzniesionego na 
tzw. Krasnej Górze w 1761 r., który z czasem stał 
się Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Rodzin. Według przekazu histo-
rycznego, obraz Matki Bożej pochodzi z Rzymu, 
jednak nie udało się ustalić, jaką drogą trafił do 
Lubasza oraz kto jest jego twórcą. Wcześniej, od 
roku 1609 obraz ten znajdował się w drewnianym 
parafialnym kościele, który w 1664 r. spłonął, lecz 
obraz w cudowny sposób ocalał. 

Początki kultu Matki Bożej Lubaskiej wiążą 
się z objawieniem na Krasnej Górze, gdzie Maryja 
ukazała się leśnikowi i obiecała wypraszać łaski 
u swego Syna dla wszystkich, którzy będą się 
modlić w tym miejscu. Cuda uzyskane za wsta-
wiennictwem Matki Bożej zostały spisane przez 
miejscowych duszpasterzy. W archiwum archidie-
cezji poznańskiej zachował się rękopis pod nazwą 
„Opis cudów dziejących się za przyczyną Matki 
Bożej Lubaskiej”, w którym odnotowano i opi-
sano 252 przypadki otrzymanych łask. Dowodem 
działania Matki Bożej są też liczne wota, których 
część, również tych cennych, historycznych (sie-
demnasto- i osiemnastowiecznych) oraz srebrna 
sukienka Matki Bożej z koronami z Cudownego 
Obrazu zostały skradzione w 1984 roku. W 2004 r. 
ponownie sprofanowano świątynię i zabrano pozo-
stałe wota. Obecnie obraz z wizerunkiem Matki 
Bożej przysłonięty jest drugim obrazem przedsta-
wiającym scenę Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Pannie. 

Sanktuarium lubaskie, w którym króluje 
Matka Boża Królowa Rodzin, w otoczeniu kra-
jobrazu Puszczy Noteckiej urozmaiconego 
wydmami, gromadzi liczne pielgrzymki wiernych. 

Wszystko czego doświadczamy w naszej rzeczy-
wistości jest łaską, również pielgrzymowanie. Czy 
potrafimy dostrzec z wdzięcznością w sercu obec-
ność Pana Boga, Jego miłość i troskę objawiającą 
się w pięknie świata, przyrody? Bo jakże rado-
śniej jest pielgrzymować, każdego dnia podążając 
szlakiem pielgrzymki naszego życia i czując, że 
nie jesteśmy sami. Radośniej jest także wyruszyć 
w drogę, przemierzając setki kilometrów do miej-
sca, w którym oczekuje nas ktoś przyjazny, bliski 
sercu. 

24 września br. liczna grupa pielgrzymów 
z radością wyruszyła więc do miejsca oddalonego 
od Kicina o ponad 70 km, gdzie na przybyszów 
oczekiwała Matka Boża Królowa Rodzin oraz … 
ks. Andrzej Magdziarz - proboszcz oraz ojciec 
duchowny kicińskiej wspólnoty parafialnej przez 
ostatnie 8 lat, a od niedawna proboszcz i kustosz 
lubaskiego sanktuarium.

Zanim jednak grupa dotarła do celu piel-
grzymki, nastąpił krótki postój w rodzinnej miej-
scowości ks. Andrzeja - w Żernikach, podczas któ-
rego przedstawiciele wspólnoty pielgrzymkowej 
z serdecznymi uściskami i bukietem czerwonych 
róż złożyli krótką wizytę rodzicom księdza.

Obecność na Krasnej Górze rozpoczęto od 
powitania Matki Bożej w lubaskiej świątyni oraz 
wysłuchania słów ks. Andrzeja, który przybliżył 
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nam historię sanktuarium, Cudownego Obrazu 
oraz okolicy. W pamięci szczególnie pozostało 
przedstawione przez księdza wydarzenie z 1992 
r., kiedy to w Puszczy Noteckiej wybuchł pożar, 
w którym spłonęło ponad 5 tys. ha lasu. Zieleń 
Puszczy Noteckiej ratowały wszystkie jednostki 
straży pożarnej z okolicy, a także z Poznania 
i Piły, jednak gdyby nie 
Opatrzność Boża, płomie-
nie pochłonęłyby prawdo-
podobnie większą część 
puszczy. W słoneczny letni 
dzień na błękitnym niebie 
nagle pojawiły się chmury, 
z których spadł ulewny 
deszcz i który wspomógł 
strażaków w ich walce 
z żywiołem. W jednym 
z miejsc trawionych przez ogień stał krzyż i pod-
czas gdy wokół niego nic nie pozostało, on ocalał. 
Wydarzenie to miało miejsce 10 sierpnia - w dzień 
wspomnienia św. Wawrzyńca, który w tamtej oko-
licy czczony jest jako patron strażaków, ale także 
jako orędownik pomocy w przypadkach poparzeń. 
Wizerunek św. Wawrzyńca, diakona i męczennika 
chrześcijańskiego, który poniósł śmierć na rozża-
rzonej kracie, w ikonografii stanowiącej atrybut 
świętego, przedstawiony jest na obrazie umiesz-
czonym w jednej z bocznych kaplic kościoła. 

Wnętrze kościoła jest bogato wypełnione 
wizerunkami świętych.  W ołtarzu głównym 
wokół Cudownego Obrazu Matki Bożej, między 
kolumnami stoją rzeźby świętych: Apostołów Pio-
tra i Pawła, św. Katarzyny, św. Rozalii oraz Archa-
niołów Michała i Rafała. Sklepienie prezbiterium 
przedstawia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 
Panny, otoczonej wieńcem Ewangelistów oraz św. 
Józefa, rodziców Maryi i Jej krewnej, Elżbiety. 
Na bocznych ścianach prezbiterium umieszczone 
są drogocenne wota - te ocalałe po kradzieży. 
W przejściu z prezbiterium do nawy, po lewej 
stronie widać rzeźbioną ambonkę, a po prawej - 
chrzcielnicę przedstawiającą chrzest Jezusa w Jor-
danie.

Kościół oprócz ołtarza głównego posiada 
także pięć bocznych ołtarzy. Z prawej strony 
prezbiterium znajduje się ołtarz z wizerunkiem 
św. Walentego męczennika, a nad nim obraz św. 
Rocha. Po lewej stronie natomiast stoi ołtarz św. 
Jana Nepomucena, gdzie umieszczony jest rów-

nież obraz św. Rozalii. 
W kaplicy bocznej św. Krzyża - po prawej 

stronie kościoła - umieszczony jest ołtarz Pana 
Jezusa Ukrzyżowanego i Najświętszego Serca 
Jezusa. Na czerwonym tle umieszczony jest krzyż 
z postacią Zbawiciela, a przed nim na ołtarzu stoją 
postaci Maryi i św. Jana - umiłowanego ucznia 

Jezusa. Obok nich znajdują 
się biblijne postaci Mojże-
sza i Aarona. Pod krzyżem 
umieszczona jest figura 
Serca Pana Jezusa. Z lewej 
strony kaplicy widoczna 
jest figura św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus. Na sufi-
cie malowidło przedsta-
wia Pietę i dwa pogrążone 
w smutku anioły. 

Druga boczna kaplica, znajdująca się 
z lewej strony kościoła, nosi nazwę św. Wojcie-
cha i św. Stanisława Szczepanowskiego - biskupa 
i męczennika. Wnętrze kaplicy zdobią dwa ołta-
rze. W pierwszym umieszczony jest obraz św. 
Wojciecha, a pod nim znajduje się figura św. 
Antoniego Padewskiego. Na zwieńczeniu ołtarza 
widnieje wizerunek św. Grzegorza z Nazjanzu, 
biskupa i doktora Kościoła. Sąsiedni ołtarz w tej 
kaplicy przedstawia wspomnianego już św. Waw-
rzyńca (jest to XVII-wieczna kopia Rubensa, któ-
rej oryginał znajduje się w Pinakotece w Mona-
chium). Przed nim, na podwyższeniu umieszczony 
jest mniejszy obraz, ukazujący św. Józefa na łożu 
śmierci. Na suficie przedstawione jest Narodzenie 
Pana Jezusa. 

Między bocznymi kaplicami, na płaskim 
stropie nawy umieszczono sceny z życia Najświęt-
szej Maryi Panny, które są okolone wizerunkami 
polskich świętych. We wnętrzu kościoła, w nawie 
głównej, znajduje się też wizerunek św. Józefa 
z Dzieciątkiem na ręku. Jest to kopia obrazu znaj-
dującego się w sanktuarium św. Józefa w Pozna-
niu.

Po zapoznaniu się z historią Lubasza nastąpił 
czas modlitwy, Eucharystii, uwielbienia i wdzięcz-
ności za dar opieki Matki Bożej oraz za możli-
wość pobytu przed Jej cudownym wizerunkiem. 
Po Mszy św., zachowując miłą kicińską tradycję 
biesiadowania, wspominano przy kawie posługę 
ks. Andrzeja w naszej parafii. Ksiądz w swoim 
niepowtarzalnym humorystycznym stylu dowiódł, 

iż nie zapomniał o swoich byłych parafianach. 
Na pamiątkę spotkania sprezentowano księdzu 
egzemplarz książki poświęconej 700-letniej histo-
rii Kicina oraz ostatnie wydanie czasopisma „Nasz 
Patron”. Wspólne biesiadowanie przy pysznych 
wypiekach zakończono odmówieniem Koronki do 
Miłosierdzia Bożego oraz grupowym zdjęciem na 
tle kościoła. 

Pielgrzymka do Matki Bożej Lubaskiej Kró-
lowej Rodzin była bogatym przeżyciem ducho-
wym, które przyniosło radość oraz wdzięczność 

wynikającą z poczucia obecności i bliskości Matki 
Bożej oraz możliwości odwiedzin u ks. Andrzeja 
Magdziarza. Ksiądz  podczas wygłoszonej homilii 
przypomniał o potrzebie życia we wspólnocie oraz 
o całkowitym zawierzeniu Bogu. Niech te słowa 
oraz opieka Matki Bożej towarzyszą nam w naszej 
codzienności. 

Donata Dyka
foto M.O.

Źródła:
www.sanktuariumlubasz.pl; www.bp.ecclesia.org.pl

Tydzień Wychowania -
spotkania katechetyczne z siostrą Marią Kwiek

W ramach tegorocznego VI Tygodnia Wychowania 
rodzice w kicińskiej parafii mieli możliwość wzięcia 
udziału w spotkaniach katechetycznych prowadzonych 
przez siostrę Marię Kwiek ze Zgromadzenia Urszulanek 
Serca Jezusa Konającego. W poniedziałek 19 września 
br. miała miejsce katecheza dla rodziców dzieci z klas 
I i II, we wtorek 20 września zaproszeni byli rodzice 
dzieci uczących się w klasach IV-VI, natomiast rodzice 
młodzieży gimnazjalnej mieli swoje spotkanie w środę 21 
września.

Siostra mówiła o tym, że każde dziecko jest dla 
rodzica darem od Pana Boga. Jest rodzicowi dane, ale też 
zadane, bowiem Pan Bóg obdarzając rodziców dzieckiem 
daje też im zadanie, aby nauczyli swoje dziecko kochać: 
kochać Boga, siebie samego i drugiego człowieka. Zada-
nie to rodzic wypełni, jeśli będzie sam dziecko kochał, 
rozumiał, szanował, pomagał mu, właściwie nim kiero-
wał, kształtował na człowieka dorosłego, budował więź 
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dziecka z Bogiem. Każdy z tych obszarów był 
przez Siostrę krótko omawiany i poparty przykła-
dami. Następnie rodzice dostali zadanie do wyko-
nania, aby móc odnieść słyszane przed chwilą tre-
ści do własnego życia, swojej relacji z dzieckiem. 
Mieli wypisać na rozdanych im kartkach to, co 
mogą zrobić, aby wprowadzić zmiany na lepsze 
w każdym z tych obszarów swojej relacji z dziec-
kiem.

Jak powiedziała Siostra, rodzic stoi między 
dzieckiem a Panem Bogiem i może swoim postę-
powaniem, przykładem pokazywać dziecku Boga, 
albo Go zasłaniać. Stąd tak duża odpowiedzial-
ność, która na rodzicach spoczywa, gdyż mogą 
dziecko prowadzić do Pana Boga, pomagać budo-
wać coraz bliższą, głębszą z Nim relację, albo 
powodować, że dziecko się od Boga oddali.

Spotkanie dla rodziców młodzieży gimnazjal-
nej dotyczyło wychowania do czystości, rozmów 
z dziećmi o płciowości, zagrożeń, jakie niesie 
współczesny świat i tego, co mogą zrobić rodzice, 
by swoje dorastające dzieci ochronić przed demo-
ralizacją.

Po zakończonym modlitwą spotkaniach rodzice 
mieli możliwość zakupienia książek poruszają-
cych kwestie ważne dla wychowania tak, aby 
refleksja nad procesem wychowania nie skończyła 
się wraz z końcem Tygodnia Wychowania, ale aby 
ją przedłużyć na czas lektury.

W tym miejscu warto przybliżyć trochę postać 
s. dr Marii Kwiek, która jest z wykształcenia 
matematykiem i teologiem. Uzyskała tytuł dok-
tora z katechetyki na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Pracowała kilkanaście 
lat na Politechnice Poznańskiej. Równocześnie 
była zaangażowana w działalność duszpasterstwa 
rodzin, prowadząc zajęcia na Studium Kateche-
tycznym i Rodzinnym, przy Papieskim Wydziale 
Teologicznym, z dziedziny wychowania do życia 
w rodzinie. Jest autorką książek o tej tematyce. 

W 50. roku życia została przez Boga powołana 
do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa 
Konającego. Pracowała jako katechetka w szkole 
sióstr urszulanek, przez 6 lat była jej dyrektorką. 
Obecnie prowadzi różnorodne zajęcia dotyczące 
wychowania oraz formacji młodzieży i rodziców, 
dzieląc się swoim wieloletnim doświadczeniem 
pracy z młodzieżą. Pracuje na Podyplomowym 
Studium Rodziny przy UAM oraz w redakcji cza-
sopisma „Miłujcie się”. Jest także mocno zaanga-
żowana w Ruch Czystych Serc.

Dziękujemy Siostrze za spotkania pełne mądro-
ści i wrażliwości, za przemawianie z serca do 
serca, za świadectwo jedności wiary i życia dla 
Boga i innych ludzi. Czekamy na kolejne spo-
tkania, które już zostały zaplanowane na począ-
tek przyszłego roku. Rodziców, którzy byli na 
wrześniowych spotkaniach zachęcać do dalszego 
udziału z pewnością nie trzeba. Zachęcamy nato-
miast tych, którzy wcześniej z różnych powodów 
nie wzięli w nich udziału, aby skorzystali z tej 
wartościowej propozycji.

Na kartkach rozdanych podczas katechez 
rodzice mogli też znaleźć słowa św. Urszuli Ledó-
chowskiej: A skoro Chrystus we mnie, a ja w Nim, 
to: Bierzcie i jedzcie. Jedzcie me siły, bo one są do 
waszej dyspozycji, chcę wam służyć nimi. Bierzcie 
i jedzcie moje zdolności, moją umiejętność, jeśli 
wam nią mogę być użyteczna. Bierzcie i jedzcie me 
serce, niech swą miłością rozgrzewa i rozjaśnia 
życie wasze. Bierzcie i jedzcie mój czas, niech on 
będzie do waszej dyspozycji. Weźcie mnie, choćby 
to było dla mnie ciężkie, jam wasza, tak jak Jezus-
-Hostia jest mój.

Można w tych słowach odnaleźć też piękny pro-
gram rodzicielstwa, który bierze początek z głębo-
kiej więzi z Chrystusem, przynależności do Niego, 
zjednoczenia z Nim. Oby stawał się coraz bardziej 
naszym udziałem!

Karolina Appelt

Krzyż to wielki znak, który stał się znakiem naszego 
zbawienia. Gdy zacząłem pracę nad drewnianym 
krzyżem, mającym stanąć na wzgórzu kościelnym, 
pojawiło się w moim sercu pragnienie wyrzeźbienia 
na pionowej belce motywu winnego krzewu, który 
symbolizuje naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jezus 
- Winny Krzew oddał Swoje życie za nas - winne 

latorośle. Podczas pracy towarzyszyły mi słowa 
napotkanego kiedyś kapłana, który wyjaśnił mi, 
że belka pionowa krzyża oznacza drogę do nieba, 
a belka pozioma - życie na ziemi. Rozważając 
przy pracy tę myśl uświadomiłem sobie, że także 
moje życie to droga do nieba i zapragnąłem, by 
stało się ono zadatkiem do życia w niebie. Później 

Krzyż na kościelnym wzgórzu

już do końca pracy przy wykonywaniu krzyża 
nosiłem w sercu modlitwę i bardzo wielką prośbę 
do Pana Jezusa: Panie naucz mnie dźwigać krzyż 
z godnością, miłością i radością, by każdy krzyż, 
duży lub mały, który masz dla mnie na każdy 
dzień życia, stawał się choć małą cząstką jedności 
z Tobą, Panie mój i Boże mój.
 Następnie, gdy ukończyłem już krzyż, 
przystąpiłem do wykonania pasyjki. Zacząłem ją 
rzeźbić od stóp i robiłem to nieprzypadkowo. W ten 
sposób chciałem podkreślić swoją grzeszność. 

Podczas pracy przy pasyjce czułem, jak moja ręka 
jest prowadzona. Bóg wysłuchał modlitwy ludzi, 
których o nią prosiłem. Przy pracy prosiłem także 
o łaski, aby spływały z tego krzyża dla całej naszej 
wspólnoty. Po wykonaniu pasyjki, spoglądając na 
wykonaną rzeźbę bardzo mocno uświadomiłem 
sobie, że Jezus przybity do krzyża wprawdzie 
umarł, ale po trzech dniach zmartwychwstał. 
Teraz każdego dnia mówi do nas, że na krzyżu 
zakończyło się Jego życie ziemskie, ale też na tym 
krzyżu zaczęło się życie dla nieba, i że Jezus tu 
na ziemi wzywa nas do życia wiecznego w niebie. 
Podczas całego czasu pracy przy rzeźbieniu pasyjki 
towarzyszyło mi pragnienie serca, by Pan Jezus 
z tego krzyża zechciał ulitować się nad każdym 
z nas. Wykonanie pasyjki nie byłoby możliwe bez 
wsparcia modlitewnego osób, które o tą modlitwę 
prosiłem. Korzystając z okazji bardzo pragnę im 
z całego serca powiedzieć krótkie dwa słowa: Bóg 
zapłać!

Tomasz Wojciechowski
foto M.O.
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 Uwadze wszystkich mieszkańców Kicina 
z pewnością nie umknęła szczególna uroczystość, 
jaką była promocja książki poświęconej historii 
naszej miejscowości, opublikowanej we wrze-
śniu tego roku. Sam druk tej publikacji nastąpił 
krótko przed Festynem Czterech Wielkich, który 
odbył się 25 września, jednak prace nad nią trwały 
przez prawie dwa lata, a w jej powstanie zaangażo-
wało się aż 7 zawodowych historyków z Wydziału 
Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Biorąc pod uwagę to, że chodzi 
o historię niewielkiej miejscowości, rodzi się pyta-
nie, czy przedsięwzięcie to rzeczywiście wyma-
gało wysiłku aż tylu 
specjalistów? 
 Odpowiedź 
na to pytanie brzmi: 
zdecydowanie tak, 
a jest to spowo-
dowane specyfiką 
historii naszej miej-
scowości, jej związ-
kiem z lokalnymi 
strukturami kościel-
nymi i państwowymi 
oraz ze źródłami, 
które są mocno zróż-
nicowane. Przede 
wszystkim warto 
pamiętać, że publi-
kacja obejmuje 
dzieje Kicina od początków osadnictwa aż po 
bieżący, 2016 rok. Takie ujęcie dziejów Kicina 
wynikało stąd, że z punktu widzenia historyka rok 
1316, kiedy nazwa naszej wsi pojawia się po raz 
pierwszy w źródłach pisanych, nie stanowi żadnej 
ważnej granicy czasowej. Dokument, w którym ją 
znajdujemy, wspomina jedynie o sprzedaży dużego 
obszaru ziemi w Kicinie, który istniał już od jakie-
goś czasu. Nie ulega wątpliwości, że w sensie 
prawnym wieś powstała kilkadziesiąt lat wcze-
śniej, a w sensie osadniczym liczyła już wówczas 
prawdopodobnie parę wieków. W związku z tym, 
nie można było zacząć pisania historii Kicina od 
roku 1316, lecz trzeba sięgnąć do czasów wcze-
śniejszych. Pojawił się więc kłopot taki, że nie 
było wiadomo, jak daleko sięgać, bo data lokacji 

Kicina, tj. nadania mu formy prawnej, ani moment 
zwartego zasiedlenia jej pierwotnego obszaru nie 
są znane. Wobec tego, wszystko co działo się tutaj 
przed rokiem 1316, a były to różne ważne procesy, 
stanowi jedną epokę obejmującą okres od pierw-
szych śladów osadnictwa do początku XIV wieku. 
 Tym pierwotnym okresem pozbawionym 
źródeł pisanych zajmują się archeolodzy i dla-
tego pierwszy rozdział historii Kicina został napi-
sany przez takiego właśnie specjalistę, dra Artura 
Różańskiego z Instytutu Prahistorii UAM. Warto 
zaznaczyć, że to faktycznie w tej epoce zaczęła 
się prawdziwa historia naszej wsi, która według 

obecnego stanu wie-
dzy powstała wskutek 
„zebrania” w jedno 
miejsce przysiółków 
rozrzuconych w naj-
bliższej okolicy. Było 
to efektem planowej 
akcji tzw. zasadźcy, któ-
rym mógł być osadnik 
obcego pochodzenia, 
bo imię Deblon, jakie 
nosił pierwszy znany 
ze źródeł sołtys Kicina, 
nie jest polskie. Udało 
się to ustalić dzięki naj-
starszym tekstom oraz 
wykopaliskom, jakie dr 
Różański przeprowadził 

na wiosnę roku 2015 na wzgórzu kościelnym. Ich 
efektem było ustalenie, że samo wzgórze najpraw-
dopodobniej nigdy nie było miejscem zamieszka-
nia lokalnej społeczności, lecz było terenem od 
samego początku przeznaczonym pod zabudowę 
kościelną oraz cmentarz. Na podstawie literatury 
naukowej dr Różański ustalił, że ziemia kicińska 
ma bogatą przeszłość przed-lokacyjną, a najstar-
sze ślady osadnictwa sięgają aż 6 tys. lat wstecz od 
tej daty. Inne szczegóły dotyczące lokacji Kicina, 
tzn. stworzenia wsi w sensie prawnym, zostały 
ustalone na podstawie analizy dokumentów praw-
nych pochodzących z następnej epoki. 
 Początki historycznego Kicina, tj. okres od 
roku 1316 do mniej więcej końca XV w., w tek-
stach źródłowych przypadły na okres średniowie-

cza, które badają specjaliści zwani mediewistami. 
W tym to okresie Kicin został wyodrębniony jako 
specjalna część posiadłości kościelnych należących 
do Kapituły Katedralnej Poznańskiej, w ramach 
których stał się on ważną częścią uposażenia głowy 
(prepozyta) tejże Kapituły. Historią Kicina w tym 
okresie zajął się prof. dr hab. Zbyszko Górczak 
z Instytutu Historii UAM, który w trakcie żmud-
nych poszukiwań w Archiwum Archidiecezjal-
nym odnalazł szereg ważnych dokumentów, które 
pozwoliły na zrekonstruowanie wczesnej historii 
naszej miejscowości. Przede wszystkim, udało 
się ustalić, że najprawdopodobniej jeszcze w XIV 
w. powstała parafia kicińska oraz zbudowano tu 
pierwszy kościół. Bardzo ważnym osiągnięciem 
było odnalezienie w dokumentach imion pierw-
szych proboszczów kicińskich, którzy dotychczas 
byli tu zupełnie nieznani. Z obsadą parafii kiciń-
skiej w XV w. wiąże się bardzo ciekawy incydent, 
na który trafił prof. Górczak. Mianowicie, w latach 
20. XV wieku dwaj kandydaci na ten urząd weszli 
w spór między sobą, który zaognił się tak bardzo, 
że przedstawiono go kurii rzymskiej i to dostoj-
nicy najwyższego szczebla w Kościele katolickim 
ostatecznie rozstrzygnęli, kto został tutejszym 
duszpasterzem. Incydent ten bez wątpienia wska-
zuje na duże znaczenie naszej parafii w XV wieku, 
co potwierdza też fakt, że w tym samym stuleciu 
dobra kicińskie, jako tzw. „klucz kiciński” zaczęto 
wręczać jako uposażenie ważnym postaciom pol-
skiego życia kościelnego i politycznego. Widać 
to jeszcze wyraźniej w dokumentach z następnej 
epoki. 
 Wszystko wskazuje na to, że złoty wiek 
Kicina zaczął się pod koniec średniowiecza i trwał 
prawdopodobnie do połowy XVII wieku. Okres 
ten, aż do końca XVIII wieku, tj. do rozbiorów, 
nazywany jest nowożytnym i dzieje naszej miej-
scowości w tym czasie badali prof. dr hab. Michał 
Zwierzykowski oraz dr Igor Kraszewski. Doku-
menty, jakie musieli przebadać znajdowały się 
zarówno w Archiwum Archidiecezjalnym, jak 
też w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Nie-
stety, nie wszystkie były skatalogowane pod kątem 
występujących w nich miejscowości, toteż należało 
je przeglądać teczka po teczce, szukając wzmia-
nek o naszej wsi. Szczęśliwie, w związku z tym, że 
Kicin należał do dóbr Kapituły Katedralnej, para-
fia i tutejszy folwark były raz po raz wizytowane 
przez wysłanników kurii, co było dokumentowane 

raportami, które zachowały się do naszych czasów. 
 W dokumentach tych pojawiają się infor-
macje o areale pól uprawnych, liczbie ludno-
ści pracującej w folwarku, karczmach, kuźniach 
i innych obiektach, które tu funkcjonowały. Źródła 
te dają obraz dostatniej i prężnie rozwijającej się 
wsi, która w tym czasie ciągle była ważną częścią 
uposażenia prepozytów Kapituły Poznańskiej. 
Od dawna istnieje wśród mieszkańców naszej 
wsi świadomość, że należał do nich wielki pisarz 
i poeta doby renesansu, Jak Kochanowski. Jednak 
wśród nich były ówcześnie i inne znakomitości, 
jak choćby Jan Łaski, autor najstarszego zbioru 
prawa pisanego w Polsce, który został Kanclerzem 
Wielkim Koronnym, a następnie Arcybiskupem 
Gnieźnieńskim i Prymasem Polski. 
 Żmudne poszukiwania informacji o Kici-
nie nasi nowożytnicy uwieńczyli prawdziwymi 
rarytasami, jakimi dla mieszkańców dzisiejszego 
Kicina jest np. lista ponad 120 nazwisk miesz-
kańców naszej wsi z połowy XVIII wieku, którą 
skompletowano na podstawie ksiąg metrykalnych 
z Archiwum Archidiecezjalnego. Warto zazna-
czyć, że wymagało to od badaczy żmudnego sie-
dzenia i wypisywania tych nazwisk występujących 
na przestrzeni kilku dziesięcioleci, lecz wynik tej 
pracy jest rzeczywiście bardzo cenny. Innym nie-
zwykle interesującym „znaleziskiem” pochodzą-
cym z tego okresu jest rycina folwarku kicińskiego 
zlokalizowanego na terenie dzisiejszych zabudo-
wań i polach p. Mieczysława Nowaka oraz czę-
ści tzw. starego Kicina, między ulicami Wiejską, 
Poznańską, Swarzędzką i Kościelną. Co niezwy-
kłe, gdy przyjrzymy się temu obszarowi na dzi-
siejszych zdjęciach lotniczych (choćby w wyszu-
kiwarce Google), ciągle widać cechy tamtego 
krajobrazu Kicina. W ten sposób można zobaczyć 
pozostałości ówczesnego Kicina wśród dzisiejszej 
zabudowy, co podczas Festynu Czterech Wielkich 
zaprezentował Jacek Napiontek na specjalnym 
plakacie. 
 Autor kolejnego rozdziału książki, dr 
Maciej Moszyński, który podjął się napisania 
historii Kicina od rozbiorów Polski do końca 
I wojny światowej, miał przed sobą niemniej 
trudne zadanie, choć „jego” epoka to niewiele 
ponad 100 lat. Niestety, pewna część dokumentów 
z tego okresu znajduje się w archiwach niemiec-
kich, a te dostępne w Poznaniu są przerzedzone. 
Jednak okres ten naświetlają zasoby dokumentów 

Kicin, ważna rzecz…
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i zapisków kościelnych, spoczywających zarówno 
w naszej parafii, jak i w siedzibie Gminy Czer-
wonak. Na krótki okres, któremu poświęcony jest 
ten rozdział książki przypadają ważne przemiany, 
zarówno w dziedzinie gospodarczej i administra-
cyjnej, jak też etnicznej i wyznaniowej. W tym cza-
sie zlikwidowano kościelny „klucz kiciński” i fol-
wark przeszedł w zarząd dzierżawców niemiec-
kich, którzy sprowadzali osadników z Zachodu, 
chcąc wzmocnienia niemieckiej obecności na tych 
ziemiach. Przeciwko tej akcji zostało zorganizo-
wane Kicińsko-Wierzenickie Kółko Włościańskie, 
którego twórcami byli ks. Wincenty Studniarski 
oraz August Cieszkowski. Dr Moszyński musiał 
wykazać się znajomością tej niełatwej tematyki 
i wszystko wskazuje na to, że zadaniu temu znako-
micie sprostał. 
 Największe zainteresowanie dzisiejszych 
mieszkańców Kicina wzbudził niewątpliwie roz-
dział V książki, poświęcony historii naszej wsi 
w ciągu ostatniego stulecia, od roku 1918 aż do 
czasu obecnego. Dr Jan Miłosz, który podjął się 
tego zadania musiał „przekopać” prawdziwe sterty 
dokumentów i innych materiałów rozproszonych 
w archiwach Poznania, w parafii kicińskiej, Urzę-
dzie Gminy oraz zbiorach prywatnych. Nie znie-
chęciło go to jednak i w efekcie powstał najobszer-
niejszy rozdział książki, gdzie nic istotnego nie 
umknęło jego uwadze. Dr Miłosz zagłębił się bar-
dzo w tę tematykę i opisał dzieje Kicina w kolej-
nych podokresach tego stulecia, międzywojnie, 
okres PRL i czasy najnowsze, poświęcając odrębną 
uwagę obozowi pracy na wzgórzu, kółku rolni-
czemu, a następnie SKR-owi w czasach komuni-
stycznych, zawodom motocyklowym i rozbudo-
wie Szkoły Podstawowej. Co więcej, w swoim 
rozdziale podał kompletny skład niemal wszyst-
kich rad sołeckich Kicina w ciągu całego tego 
okresu oraz opisał sprawy, którymi zajmowało się 

to ciało. Odrębną uwagę badacz poświęcił parafii 
i proboszczom kicińskim w tym okresie, gdzie po 
ks. Wincentym Studniarskim urząd ten przez całe 
dziesięciolecia pełnili kolejno: ks. Ludwik Haase, 
ks. Zbigniew Spachacz, ks. Zbigniew Pawlak, 
a następnie, już krócej - ks. Andrzej Magdziarz. 
Z wyjątkiem pierwszego z nich, kapłani ci prze-
wodzili wiernym parafii kicińskiej w trudnych cza-
sach - okresie wojny i zniewolenia komunistycz-
nego, co przy ich aktywności i otwartości wobec 
wiernych wytworzyło szczególną więź z nimi 
i z pewnością spowodowało, że do dzisiaj kicinia-
nie tak ochoczo utożsamiają się ze swoją parafią, 
jej duszpasterzami oraz wspierają inicjatywy zwią-
zane z nią. 
 Książka o Kicinie to szczególne dzieło, 
które pogłębia wiedzę o naszej „małej ojczyźnie”. 
Jej ostateczna postać to dzieło specjalistów, któ-
rzy wykonali solidną pracę, do jakiej byli przy-
gotowani i jaka jest poniekąd ich codziennością. 
Publikacja ta pokazuje, że odpowiednie podejście 
nawet do najtrudniejszego zadania przynosi bar-
dzo dobre rezultaty, gdy za jej realizację wezmą 
się odpowiedni i odpowiedzialni ludzie. W efek-
cie, dzisiejsi mieszkańcy Kicina mogą z niej 
korzystać pogłębiając wiedzę o przeszłości swo-
jej wsi, poznając jej rozwój i jasne karty. Histo-
ria jest nauką i chociaż nie należy do dziedzin 
eksperymentalnych, to wyniki badań są oparte na 
krytycznym opracowaniu źródeł, logicznym wnio-
skowaniu i to, co z tego wynika jest bez wątpienia 
prawdą. Prawdą o naszej przeszłości i nas samych. 

Witold Tyborowski

 
Z ksiąg metrykalnych

Do wspólnoty Kościoła została włączona
16 października Helena Sobolewska

Sakramentalny związek małżeński zawarli
  1 października Barbara Toczko z Kicina i Jacek Nowak z Kicina

Intencje mszalne – listopad 2016
01.11. uroczystość Wszystkich Świętych
  8.00 † Helena i Franciszek Kiczka, zmarli 
    z rodziny
10.00 za parafian
14.00 za zmarłych spoczywających na kicińskim   
 cmentarzu
02.11. 
10.00 † Wanda Gajewska – od mieszkańców   
    Janikowa
17.00 † Alicja Jęcz – od rodziny Liwińskich
19.00 za zmarłych z rodzin Knypińskich i Gregułów

03.11. pierwszy czwartek miesiąca
18.00 Msza św. zbiorowa 
 1) † Barbara Rembowska – od syna Adama 

        z rodziną
 2) † Helena Polcyn – od syna z rodziną 
04.11. pierwszy piątek miesiąca
17.00 dziękczynna
18.00 † Halina i Stanisław Prusak
20.00 † Wanda Gajewska – od Kręgu Biblijnego

05.11. pierwsza sobota miesiąca
  9.00  wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi
18.00 † Cecylia, Stanisław, Maria, Tomasz,

   Przemysław i Jan
06.11. 
  8.00 † Władysława, Józef, Wiesław, zmarli 
    z rodziny
10.00 1) w intencji parafian        
 2) † Włodzimierz Kryszak – od szwagra    
                Mieczysława z żoną
12.00 † Karol Kayser
18.00  † Edmund Piechocki, Karolina i Stanisław

   Sobańscy
07.11. 
18.00 † Teresa Wojciechowska – w r. śmierci

08.11.
  8.00 † Barbara Rembowska – od brata Henryka 

   z rodziną
09.11.
18.00 w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i naszej parafii
10.11.
  8.00 † Stanisław Szkudlarek – w 5 r. śmierci 
    i Maria
11.11. Narodowe Święto Niepodległości
10.00 w intencji Ojczyzny 
18.00 † Zbigniew Nowakowski oraz w intencji

   Marcinów z okazji imienin
12.11.
18.00 za zmarłych z rodzin Stefańskich 
 i Błażejewskich
13.11.
  8.00 † Bogumił Wawrzyniak i Wojciech Świątek
10.00 † Stanisław Stoiński, zmarli z rodzin   
    Stoińskich i Lesiczków
12.00 w intencji parafian
14.00 Msza św. chrzcielna
18.00  † Witold i zmarli z rodziny

14.11.
18.00 † Halina Herkt – od Agnieszki Wajnert 
     z rodziną
15.11.
   8.00 † Rafał Nowak – od siostry Olgi i Michała

16.11.
18.00 † Edward Wawrzyniak – od żony z rodziną

17.11.
18.00 Msza św. zbiorowa 
 1) † Barbara Rembowska – od chrześnicy   
                 Emilii z rodziną
 2) † Jadwiga, Stefan, Piotr Szalaty,    
                Bronisława i Stanisław 
18.11.
18.00 w intencji młodzieży

19.11.
18.00 † Tomasz, Zofia, Ryszard, Andrzej, zmarli 

   z rodziny Banachów

20.11. uroczystość Jezusa Chrystusa, 
 Króla Wszechświata
  8.00 † Ryszard Pawlak
10.00 w intencji Witolda z prośbą 
 o błogosławieństwo
12.00 w intencji dobroczyńców i osób zaangażowanych 

w prace duszpasterskie, porządkowe i remontowe 
w naszej parafii 

18.00 w intencji zmarłych i żyjących członków   
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 
w Kicinie

21.11. 
18.00 za zmarłych z rodziny Jaskotów

22.11. 
  8.00 † Alicja Jęcz – od Janusza i Zofii z Niechobrza

23.11.  
18.00 † Agnieszka Malinger – w 3 r. śmierci 

24.11.  
18.00 † Paweł Zielewicz

25.11. 
18.00 † Henryk Kwiatkowski

26.11.
18.00 za parafian

27.11.
  8.00 † Sebastian, Stanisława, Józef
10.00 † Marta i Józef Knypińscy
12.00 † Edmund Sokalski
18.00 † Helena, Józef Wawrzynkiewicz, zmarli 

   z rodziny
28.11.
18.00 † Irena Kaczmarek – w 4 r. śmierci

29.11. 
18.00 † Alicja Jęcz – od kuzynów z Niechobrza

30.11.
18.00 † Włodzimierz Kryszak – od rodziny

   Lechowiczów

oprac. RS
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ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – LISTOPAD 2016
01.11. (wtorek) uroczystość Wszystkich   
 Świętych
 Msze św. o 8.00 i 10.00 (w kościele);
 14.00 (na cmentarzu, po Mszy św.   
 procesja)
02.11. (środa) wspomnienie wszystkich 
 wiernych zmarłych 
 Msze św. o 10.00, 17.00 i 19.00 
03.11. pierwszy czwartek miesiąca 
 adoracja Najśw. Sakramentu – 
 po Mszy św. do 20.00
 20.00 – katecheza biblijna dla  rodziców 
 i kandydatów na chrzestnych 
04.11. pierwszy piątek miesiąca
 od 8.30 – odwiedziny chorych 
 z posługą sakramentalną
 15.30-17.00 – spowiedź ze szczególnym  
 udziałem dzieci
 17.00 – Eucharystia ze szczególnym   
 udziałem dzieci
 18.00 – Eucharystia
 19.30 – spowiedź ze szczególnym   
 udziałem młodzieży  
 20.00 – Eucharystia ze szczególnym   
 udziałem młodzieży
05.11. pierwsza sobota miesiąca
 nabożeństwo wynagradzające    
 Niepokalanemu Sercu Maryi:
 8.00 – spowiedź
 8.30 – różaniec
 9.00 – Eucharystia
06.11. (niedziela) zebranie członków Wspólnoty 

Żywego Różańca po Eucharystii o 8.00 
07.11. (poniedziałek) 20.00 – katecheza liturgiczna 

dla rodziców i kandydatów
 na chrzestnych 
08.11. (wtorek) katechezy przygotowujące do 

sakramentu bierzmowania: 
18.00 – I gimnazjum 
18.45 – II gimnazjum 
19.30 – III gimnazjum 

09.11.  (środa) 19.00 – spotkanie Akcji Katolickiej 
 20.00 – spotkanie Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej 
10.11. (czwartek) adoracja Najśw. Sakramentu – 
 po Mszy św. do 20.00

11.11. (piątek) Narodowe Święto Niepodległości
 Msze św. o 10.00 i 18.00
12.11. (sobota) III Forum Ewangelizacyjne 

Archidiecezji Poznańskiej (na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich)

13.11. Niedziela pomocy dla Arcybiskupiego 
Seminarium Duchownego w Poznaniu. 
zbiórka ofiar po Mszach Świętych

16.11. (środa) wyjazd autokarowej pielgrzymki do 
Krakowa

17.11. (czwartek) adoracja Najśw. Sakramentu – 
 po Mszy św. do 20.00
20.11. (niedziela) uroczystość Chrystusa Króla  
 Wszechświata
 święto patronalne Akcji Katolickiej

264. rocznica poświęcenia kościoła 
 w Kicinie
 12.00 – Msza św. w intencji 
 dobroczyńców i osób zaangażowanych
 w prace duszpasterskie, porządkowe 
 i remontowe w naszej parafii 
 19.00 – „Kicin przez wieki. Kim jesteśmy?” 

- spotkanie w domu parafialnym z panem 
dr. hab. Witoldem Tyborowskim. Dyskusja 
nad książką „Kicin przez wieki. Historia 
wsi na obrzeżach aglomeracji poznańskiej”. 
Zakończenie obchodów 700-lecia Kicina.

23.11. (środa) po Mszy św. spotkanie Kręgu 
Biblijnego  

24.11. (czwartek) adoracja Najśw. Sakramentu – 
 po Mszy św. do 20.00
25.11. (piątek) 18.00 – Eucharystia ze   
 szczególnym udziałem osób, które podjęły  
 duchową adopcję dziecka poczętego   
 zagrożonego zagładą
26.11. (sobota) 17.00 – I nieszpory z I niedzieli  
 Adwentu
27.11. I niedziela Adwentu

roraty od poniedziałku do piątku o 18.00 
oraz w poniedziałek, środę i piątek o 6.00.

28.11. (poniedziałek) 20.00 – zebranie Parafialnego 
Zespołu Liturgicznego

30.11. (środa) święto św. Andrzeja Apostoła

ks. Marian Sikora
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1-2. ERM z wizytą w Ośrodku Wychowawczym sióstr Miłosierdzia, fot. M.D., 3. Koncert jesienny, fot. 
G.Z., 4. Przekazanie obrazu Świętej Rodziny mieszkańcom Kicina, fot. G.Z., 
5-8. Wielka Pokuta - Częstochowa 2016 fot. R.S.
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