
Panno Święta,
W Lourdes rozpoznana jako 
Niepokalane Poczęcie,
Uzdrowienie chorych,
Módl się za nami!
11 lutego

Światowy Dzień Chorego
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Jeszcze przed zakończeniem objawień w Lourdes rozeszła się zaskakująca 
wiadomość o nadzwyczajnym uzdrowieniu. 1 marca 1858 roku Katarzyna 
Latapie Chouat, która na skutek wypadku miała sparaliżowane ramię, została 
uleczona, gdy obmyła się w Źródle odkrytym przez Bernadetę 25 lutego. 
Później Ludwik Borriette, robotnik w kamieniołomach, raniony dwadzieścia 
lat wcześniej przez wybuch miny. Jego brat Józef zginął na miejscu. Ludwik 
odniósł znaczne obrażenia i stracił wzrok. I oto nagle, w marcu 1858 roku, odzyskał wzrok, kiedy 
obmył oko przyniesioną przez syna wodą z Groty. To były dwa pierwsze z siedmiu uznanych uzdrowień. 
Do dnia dzisiejszego dwa i pół tysiąca uzdrowień określono jako „niewytłumaczalne”, z czego blisko 

siedemdziesiąt Kościół ogłosił jako dzieła Boże za wstawiennictwem Matki 
Bożej z Lourdes. 

 11 lutego 2017 roku będzie obchodzony w całym świecie w Kościele, 
a zwłaszcza w Lourdes, XXV Światowy Dzień Chorego. Ustanowiony przez 
św. Jana Pawła II w 1992 roku i obchodzony po raz pierwszy właśnie w Lourdes 
11 lutego 1993 roku, dzień ten jest okazją do zwrócenia szczególnej uwagi na 
sytuację chorych i cierpiących. 

 Ojciec św. Franciszek w orędziu na jubileuszowy Światowy Dzień 
Chorego pisze:  „Chciałbym wszystkich chorych, cierpiących, lekarzy, 
pielęgniarki, członków rodzin, wolontariuszy zachęcić do kontemplowania 
w Maryi, Uzdrowieniu Chorych, tej, która zapewnia czułość Boga wobec 
każdego człowieka i wzór powierzenia się Jego woli, a także do znajdowania 
zawsze w wierze karmiącej się Słowem Bożym i sakramentami mocy, by 
miłować Boga i braci, również w doświadczeniu choroby”.

 W styczniu, z racji pierwszego piątku miesiąca odwiedziłem z posługą 
sakramentalną dwudziestu pięciu chorych. Cieszę się, że po wizycie kolędowej 
liczba chorych przyjmujących posługę w domu wzrosła. Bardzo proszę, aby ci, 
którzy na co dzień służą chorym troszczyli się również o ich życie duchowe. 
10 lutego, w przeddzień Światowego Dnia Chorego odwiedzę w domach 
chorych naszej parafii. Nowe osoby można zgłaszać w zakrystii lub w biurze 
parafialnym. Jeśli natomiast tylko siły pozwolą zapraszam chorych i cierpiących 
wraz z opiekunami na Mszę św. połączoną z udzieleniem sakramentu chorych 
w dniu 11 lutego o godz. 10.00 w naszym kościele. Po Mszy św. zapraszam na 
spotkanie w domu parafialnym.

 Kończąc, zachęcam do przeczytania kolejnego numeru „Naszego 
Patrona”. Na kwiecień przygotowujemy numer, z którym chcielibyśmy dotrzeć 
do wszystkich parafian. Jeśli ktoś chciałby nam podpowiedzieć na jakie treści 
powinniśmy zwrócić w nim naszą szczególną uwagę, proszę o przesłanie 
informacji na adres parafii lub czasopisma: kicin@archpoznan.pl lub kicin.
naszpatron@gmail.com.  
 

        ks. Marian Sikora

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania 
Pańskiego. W ten sposób cały lud Boży przeżywa na nowo 
to, co wydarzyło się w świątyni jerozolimskiej - Maryja wraz 
z Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon 
ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest światłem świata 
i zbawieniem narodów. W 1997 r. Jan Paweł II właśnie to 
święto ogłosił Światowym Dniem Życia Konsekrowanego, 
stwarzając okazję do głębszej refleksji całego Kościoła 
nad darem życia poświęconego Bogu. Matka Najświętsza 
ofiaruje Panu Bogu największy dar, jaki otrzymała - Syna, 
Jezusa Chrystusa, a tym samym składa w ofierze siebie. 
Podobną ofiarę, z siebie samych w miłości do Chrystusa, 
składają osoby konsekrowane. Życie konsekrowane znajduje 
się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym 
znaczeniu dla jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę 
powołania chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła-
Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym Oblubieńcem 
- podkreśla Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej „Vita 
consecrata”. W niniejszym artykule zapoznajemy naszych 
czytelników ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia (red.).

Zgromadzenie zostało założone we Francji przez św. 
Wincentego à Paulo (1581-1660) i św. Ludwikę de Marillac 
(1591-1660). Narodziło się w Paryżu w pierwszej połowie XVII 
wieku jako odpowiedź na konkretne zapotrzebowanie społeczne. 
Św. Wincenty zetknął się z ogromną nędzą duchową i materialną 
ludu wiejskiego. Jego otwarte oczy i wrażliwe serce przynagliły 
go do konkretnego działania. To on, niewątpliwie działając 
pod natchnieniem Ducha Świętego, zaryzykował i utworzył 
zgromadzenie czynne, łączące kontemplację z działaniem 
apostolskim poza klauzurą. Założyciele przekonani, że miłość 
Chrystusa, która powinna przyświecać zgromadzeniu nie ma 
granic, w 1652 r. wysłali pierwszą grupę sióstr do Polski. Siostry 
zamieszkały najpierw w Łowiczu, na dworze królowej Marii 
Ludwiki Gonzagi, potem w Warszawie w pobliżu siedziby 
księży misjonarzy na terenie parafii św. Krzyża. Wezwanie, 
które usłyszały pierwsze siostry jest tym samym wezwaniem, 
które i dziś rozbrzmiewa w świecie, powołując i gromadząc 
siostry miłosierdzia. Pragną one u źródła odnajdywać natchnienie 
i intencje swych założycieli, aby z ponawianą wciąż wiernością 
i gotowością odpowiadać na potrzeby swych czasów. 

W myśl słów św. Wincentego: Nie wystarcza mi, że ja sam kocham Boga, jeśli mój bliźni Go nie kocha, 
siostry podejmują posługę w domach pomocy społecznej dla dorosłych i dzieci niepełnosprawnych, 
w przedszkolach, w szkołach jako katechetki, w hospicjach, w szpitalach, w świetlicach środowiskowych, 
w domach dziecka, odwiedzając ubogich w ich domach.

s. Stanisława Skurzok
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Madonna! Madonna!, a jej uśmiech świadczył o spotkaniu z Matką Zbawiciela. Józefina Bakhita ode-
szła do Pana 8 lutego 1947 r. w domu w Schio, otoczona wspólnotą, pogrążoną w płaczu i w modlitwie. 
Bardzo szybko pod domem zebrał się tłum ludzi, by po raz ostatni zobaczyć swą „świętą matkę” oraz by 
ją uprosić o wstawiennictwo w niebie. 

Proces kanonizacyjny rozpoczął się po niemal trzydziestu latach od jej śmierci, a 1 grudnia 1978 r. 
Kościół ogłosił dekret o heroiczności jej cnót. 17 
maja 1992 r. Bakhita zostaje beatyfikowana przez 
Jana Pawła II. Podczas swej podróży apostolskiej 
do Afryki papież Jan Paweł II mówił: Ciesz się, 
Afryko! Bakhita wróciła do ciebie: córka Sudanu, 
sprzedana w niewolę, cieszy się już wolnością - 
wolnością wiekuistą, wolnością świętych! 1 paź-
dziernika 2000 r. św. Jan Paweł II ogłosił Józefinę 
Bakhitę świętą. 

Warto przytoczyć fragment homilii Jana Pawła 
II, wygłoszonej podczas kanonizacji siostry Józe-
finy: W dzisiejszym świecie tysiące kobiet nadal 
pada ofiarą niesprawiedliwości, nawet w rozwi-
niętych, nowoczesnych społeczeństwach. W św. 
Józefinie Bakhicie dostrzegamy wspaniałą rzecz-
niczkę prawdziwej emancypacji. Historia jej życia 
nie skłania do biernego oporu, ale budzi zdecydo-
waną wolę skutecznego działania w celu uwolnie-
nia dziewcząt i kobiet od ucisku i przemocy oraz 
przywrócenia im godności, tak aby mogły w pełni 
korzystać ze swoich praw.

Papież Bendykt XVI w swojej encyklice „Spe 
salvi”, poświęconej refleksji nad chrześcijańską 
nadzieją, na nowo przybliżył Kościołowi afrykań-
ską świętą kanonizowaną przez swego poprzed-
nika. Ojciec Święty stawia pytanie: Na czym 
polega owa nadzieja, która - jako nadzieja - jest 
«zbawieniem»? Istotę odpowiedzi zawiera frag-
ment Listu do Efezjan Jest to nadzieja, która - jak 
pisze św. Paweł - zbawia i przywraca wolność każ-
demu człowiekowi.  Zanim Efezjanie spotkali Chry-
stusa, nie mieli nadziei, ponieważ nie mieli «Boga 
na tym świecie». Poznać Boga - prawdziwego 
Boga - oznacza otrzymać nadzieję. Dla nas, którzy 
od zawsze żyjemy z chrześcijańską koncepcją Boga 
i przywykliśmy do niej, posiadanie nadziei, która 
pochodzi z rzeczywistego spotkania z Bogiem, jest 
już czymś z czego niemal nie zdajemy sobie sprawy. 
Przykład świętej naszych czasów może nam w jakiejś mierze dopomóc w zrozumieniu tego, co oznacza 
po raz pierwszy i rzeczywiście spotkać Boga. Od spotkania Chrystusa Bakhita miała «nadzieję» - już 
nie nikłą nadzieję na znalezienie panów mniej okrutnych, ale wielką nadzieję: jestem do końca kochana 
i cokolwiek się zdarzy, jestem oczekiwana przez tę Miłość. A zatem moje życie jest dobre. Przez poznanie 
tej nadziei została «odkupiona», nie czuła się już niewolnicą, ale wolną córką Boga. Rozumiała to, co 
św. Paweł miał na myśli, gdy przypominał Efezjanom, że przedtem byli pozbawieni nadziei i Boga na 
ziemi - nie mieli nadziei, bo nie mieli Boga (por. Benedykt XVI, „Spe salvi”, n. 3). 

Józefina Bakhita - święta prawdziwie szczęśliwa

Św. Józefina Bakhita urodziła się w 1869 roku w Darfu-
rze w Sudanie. Imię Bakhita nie jest imieniem nadanym jej 
przez rodziców. Kiedy miała kilka lat, arabscy handlarze nie-
wolnikami porwali ją z domu rodzinnego i sprzedali. Przera-
żenie, jakie ogarnęło ją w momencie porwania spowodowało 
u niej częściową utratę pamięci - mała Sudanka zapomniała 
nawet własnego imienia. Porywacze nadali jej nowe imię, 
wołając na nią szyderczo: „Bakhita”, co po arabsku znaczy 
„szczęśliwa”. 

Kilkakrotnie sprzedawana i odsprzedawana, przez wiele 
lat doświadczała udręki niewolnictwa poznając, czym są upo-
korzenia fizyczne i moralne. Właściciele chłostali ją za naj-
mniejsze przewinienia. Pozostały jej po tym do końca życia 
144 blizny. Okrutną pamiątką z niewoli był tatuaż, który 
wycinano brzytwą na ciele niewolnic, świeże rany zasypu-
jąc solą. Nadzieja na odmianę losu pojawiła się, gdy młodą 
niewolnicę zakupił w Chartumie włoski konsul Callisto 
Legnani. Bakhita po raz pierwszy od dnia porwania spotkała się z przyzwoitym traktowaniem. W domu 
pana Legnani Bakhita doznała spokoju i życzliwości. Kiedy konsula odwołano z Sudanu z powodu 
trudnej sytuacji politycznej, Bakhita wraz z nim trafiła do Włoch. Tam została przekazana Marinie Turi-
nie Michieli, która po kilku latach Bakhitę - opiekunkę swojej małej córeczki oddała do „poduczenia” 
siostrom kanosjankom w Wenecji. Tu poznawszy Chrystusa, którego od dziecka odczuwała w sercu nie 
wiedząc, kim On jest, Bakhita odmówiła powrotu do „pani” - okazała nieposłuszeństwo człowiekowi, 
aby być posłuszną Bogu. To Pan wzbudził we mnie taką stanowczość, gdyż chciał mnie tylko dla siebie 
- powiedziała później. Po kilku miesiącach katechumenatu, w wieku 21 lat, w 1890 r. przyjmuje sakra-
menty inicjacji chrześcijańskiej: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię, a także nowe imię - Józefina, jako 
znak nowego życia. By wyrazić swoją radość często całowała chrzcielnicę mówiąc: Tutaj stałam się 
córką Boga! Przyjęłam chrzest święty z radością tak wielką, jaką tylko aniołowie mogliby opisać. 

Stopniowo rozpoznawała swoje powołanie do życia zakonnego. 8 grudnia 1896 r. Józefina Bakhita 
złożyła śluby zakonne, a 10 sierpnia 1927 r - profesję wieczystą. Zostaje konsekrowana na zawsze 
swemu Bogu, którego wzywała słodkim imieniem: „mój Pan”. Przez wieczystą profesję zakonną stała 
się w pełni duchową córką św. Magdaleny di Canossa w Zgromadzeniu Córek Miłosierdzia w Wenecji.

Zapytana, co uczyniłaby, spotkawszy się ze swymi porywaczami i tymi, którzy ją torturowali, powie-
działa: uklękłabym, aby ucałować ich ręce, gdyż gdyby się to nie stało, nie byłabym dzisiaj chrześcijanką 
i zakonnicą. 

Przez ponad pięćdziesiąt lat wykonywała różne prace w domu w Schio: była tam kucharką, praczką, 
szwaczką, zakrystianką i furtianką. Jej ciepły głos o specyficznej dla Afrykańczyków modulacji podobał 
się dzieciom, a ubogim i cierpiącym, którzy pukali do drzwi furty, dodawał otuchy. Jej pokora, pro-
stota i ujmujący uśmiech zdobyły serca mieszkańców Schio, którzy mówili o niej: „nasza ciemnoskóra 
matka”. Współsiostry szanowały ją za jej niezmienną łagodność i słodycz, za serdeczną dobroć oraz 
głębokie pragnienie, by pomóc innym poznać Jezusa. Bakhita mówiła: chciałabym latać w powietrzu, 
aby dotrzeć do wszystkich i oświecić ich wiarą; ponieważ misjonarzy jest mało, a Afryka jest wielka. 

 Nadeszła starość, a z nią długa, bolesna choroba. Jednakże Bakhita wciąż świadczyła o wierze, 
dobroci i chrześcijańskiej nadziei. Temu, kto ją odwiedzał i pytał, jak się czuje, odpowiadała z uśmie-
chem: tak, jak chce tego Pan Bóg. W momencie agonii jeszcze raz wewnętrznie przeżywała straszliwe 
dni niewolnictwa. To Najświętsza Maryja Panna wyzwoliła ją z udręk. Jej ostatnie słowa brzmiały: 

Kilka myśli Świętej:

Bądźcie dobrzy, kochajcie Pana, módlcie się 
za tych, którzy Go nie znają. Bądźcie świadomi 
szczęścia, polegającego na tym, że wy Go 
znacie!

Trochę oczywiście cierpię, ale mam tyle 
grzechów do wynagrodzenia i jest tak wielu 
Afrykańczyków do ocalenia i grzeszników do 
wspomożenia... 

Mogę rzeczywiście powiedzieć, że to, iż nie 
umarłam, jest cudem sprawionym przez Pana, 
który przeznaczył mnie do większych rzeczy.

Matka Boża mnie ochraniała jeszcze, zanim ją 
poznałam.
 

   Pan bardzo mnie ukochał: trzeba byśmy 
wszystkich kochali... Konieczne jest współczucie 
oraz wybaczenie!

Patrząc na słońce, księżyc, gwiazdy, mówiłam 
sobie: Kto jest Panem tego wszystkiego? 
I odczuwałam ogromne pragnienie ujrzenia 
Go, poznania Go i złożenia Mu hołdu.

Oddałam wszystko memu Panu: On zaopiekuje 
się mną. 

Najlepsze dla nas jest nie to, co my uważamy 
za najlepsze, lecz to, czego chce od nas Bóg. 

Gdy ktoś kogoś naprawdę kocha, wówczas 
mocno pragnie być blisko Niego. Dlaczegóż 
więc bać się śmierci? Śmierć przybliża nas do 
Boga!
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Jak pisze dalej Benedykt XVI, odkąd Bakhita złożyła śluby w Zgromadzeniu Sióstr Kanosjanek, 
poza swoimi zajęciami w zakrystii i na portierni klasztoru, podczas wielu podróży po Włoszech sta-
rała się zachęcać do misji. odczuwała konieczność propagowania wolności, którą zyskała w spotkaniu 
z Bogiem. Wolność powinna być dawana innym, możliwie jak największej liczbie osób. Nadziei, która 
się w niej zrodziła i ją „odkupiła” nie mogła zachować dla siebie samej, pragnęła z nią dotrzeć do wielu, 
dotrzeć do wszystkich.

Święta Józefina Bakhita zyskała zrozumienie głębokiej prawdy, że to Bóg, a nie człowiek jest praw-
dziwym Panem każdej ludzkiej istoty, każdego ludzkiego życia. To doświadczenie stało się źródłem 
wielkiej mądrości dla tej pokornej córki Afryki. Przykład tej świętej może być źródłem nadziei szcze-
gólnie dla tych wszystkich, którzy mają za sobą trudną historię swojego dzieciństwa, dorastania, mło-
dości. Powierzając Bogu swoją przeszłość można zyskać prawdziwe nowe życie w Chrystusie. Święta 
Józefino Bakhito, módl się za nami!

Karolina Appelt

Źródła: 
Brożek, G. (2000), „Bakhita znaczy szczęśliwa”, Gość Niedzielny, 40
http://kanosjanki.org.pl
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-08b.php3

Jesteśmy wspaniałym dziełem stworzenia
czy zwyczajnym produktem ewolucji?

Obchodzony 12 lutego dzień Darwina stał się 
przyczynkiem refleksji, o które kolejny już raz, choć 
w innej sprawie, redakcja „Naszego Patrona” poprosiła 
naszego zaprzyjaźnionego teologa i filozofa, księdza 
Adama. Oto jego odpowiedź.

Forma tytułowego pytania ilustruje sposób, 
w jaki bardzo często podchodzi się do zagadnienia 
ewolucji w kontekście prawdy wiary o stworzeniu 
człowieka przez Pana Boga. Faktem jest, że po 
opublikowaniu przez Karola Darwina w 1859 roku 
książki „O powstawaniu gatunków drogą doboru 
naturalnego”, a później kolejnej „O pochodze-
niu człowieka i doborze w odniesieniu do płci”, 
odebrano je jako sprzeczne z prawdą objawioną 
w Piśmie Świętym na temat dzieła stworzenia. 
Teoria ewolucji Darwina, podobnie jak wcześniej 
tzw. „Sprawa Galileusza” dotycząca heliocentrycz-
nej budowy świata, a ogłoszona przez Mikołaja 
Kopernika, przywoływane były jako przykłady 
„odwiecznego konfliktu” między nauką a wiarą. 

Przy tej okazji warto wspomnieć, że nie kto 
inny, ale właśnie Galileusz przypominał wcze-
snochrześcijańskie nauczanie ojców Kościoła 
o dwóch księgach danych nam przez Boga. Pierw-

szą jest Księga Pisma 
Świętego, która 
mówi o tym, co jest 
konieczne do zba-
wienia, natomiast 
drugą księgą jest 
Księga Natury, czyli 
otaczający nas świat 
stworzony przez 
Boga. Już w raju 
Bóg dał człowiekowi 
nakaz: czyńcie sobie 
ziemię poddaną. 
Realizując ten nakaz, człowiek jako współpra-
cownik Boga w dziele stworzenia ma poznawać 
ten świat, a przez to zamysł Stwórcy, by się z nim 
liczyć w swoim działaniu. Ojcowie Kościoła zwra-
cali uwagę na to, że skoro Biblia i Księga Natury 
mają tego samego Autora, którym jest Bóg, to nie 
może być miedzy nimi sprzeczności. Jeżeli jednak 
jakieś odkrycia naukowe (owoc „czytania” Księgi 
Natury) wydają się stać w sprzeczności z Księgą 
Pisma Świętego, to znaczy, że którąś z tych 
„ksiąg” błędnie odczytujemy. Po weryfikacji teorii 
naukowej należy wtedy zastanowić się nad inter-

pretacją słów objawionych w Biblii. Uwzględnia-
jąc bowiem bogactwo gatunków literackich Pisma 
Świętego, ich właściwa interpretacja nie jest rze-
czą łatwą. Dzięki temu, rozwój nauki przyczynia 
się do lepszego rozumienia Pisma Świętego nawet 
wtedy, gdy punktem wyjścia jest sytuacja konflik-
towa. 

Właśnie ta sytuacja zaszła w odniesieniu do 
prawdy wiary o stworzeniu świata i człowieka 
przez Boga. Gdy w „naukowym spojrzeniu na 
świat” opierano się na spuściźnie greckich filo-
zofów przyrody, z Arystotelesem na czele, świat 
postrzegany był jako „ukończone dzieło”. Taki 
obraz współbrzmiał z dosłownym rozumieniem 
biblijnego opisu z Księgi Rodzaju. Nie było więc 
powodów, żeby takie rozumienie świętego tekstu 
kwestionować. 

Wczytywanie się w Księgę Natury, czyli roz-
wój nauk, stało się jednak wyzwaniem dla teolo-
gów pochylających się na Bożym objawieniem. 
Rozsądek wymagał, by spokojnie pozwolić przed-
stawicielom różnych dyscyplin nauk przyrodnich 
zweryfikować ich teorie i następnie zastanowić się, 
czy uwzględnić je w refleksji nad Pismem Świę-
tym. 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czy-
tamy: Zagadnienie początków świata i człowieka 
jest przedmiotem licznych poszukiwań naukowych, 
które wspaniale wzbogaciły naszą wiedzę o wieku 
i wymiarach wszechświata, o powstawaniu form 
żywych, o pojawieniu się człowieka. Odkrycia te 
skłaniają nas do coraz głębszego podziwu dla wiel-
kości Stwórcy, do dziękczynienia za wszystkie Jego 
dzieła oraz za rozum i mądrość, jakich udziela On 
uczonym i badaczom (KKK, 283). 

To dzięki żmudnym wysiłkom wielu pokoleń 
ludzi nauki dziś możemy oszacować wiek zna-
nego nam wszechświata na prawie 14 miliardów 
lat. Jednak długo jeszcze musiały trwać procesy 
ewolucyjne we wszechświecie, bowiem nasza pla-
neta powstała „dopiero” po przeszło 9 miliardach 
lat i jej wiek szacowany jest na ok. 4,5 miliarda 
lat. Pojawienie się człowieka na Ziemi (pomijając 
rozróżnienia gatunków Homo) datuje się na ok. 1 
milion lat temu, co wobec wprost niewyobrażal-
nego wieku wszechświata i samej Ziemi, wydaje 
się być „przed chwilą”. Dzięki tym danym (nie-
zależnie jak precyzyjnie określają one „historię 
naturalną” świata i człowieka) wiemy, że biblijny 

opis stworzenia nie może być traktowany jak 
podręcznik astrofizyki czy biologii, lecz wyraża 
jedynie prawdy teologiczne. Dlatego w Katechi-
zmie dalej czytamy: Wśród wszystkich wypowiedzi 
Pisma Świętego o stworzeniu trzy pierwsze roz-
działy Księgi Rodzaju zajmują wyjątkowe miejsce. 
Z literackiego punktu widzenia teksty te mogą mieć 
różne źródła. Autorzy natchnieni umieścili je na 

początku Pisma Świętego, tak żeby swoim uroczy-
stym charakterem wyrażały prawdy o stworzeniu, 
jego początku i jego celu w Bogu, jego uporząd-
kowaniu i jego dobroci, o powołaniu człowieka, 
a w końcu prawdy o dramacie grzechu i nadziei 
zbawienia (KKK, 289). Następnie (KKK, 295) 
przeczytać możemy: Wierzymy, że Bóg stworzył 
świat według swojej mądrości. Świat nie powstał 
w wyniku jakiejś konieczności, ślepego przezna-
czenia czy przypadku. Wierzymy, że pochodzi 
z wolnej woli Boga, który chciał dać stworzeniom 
uczestnictwo w swoim bycie, w swojej mądro-
ści i dobroci: „Boś Ty stworzył wszystko, a dzięki 
Twej woli istniało i zostało stworzone” (Ap 4, 11). 
„Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Ty wszystko 
mądrze uczyniłeś” (Ps 104, 24). „Pan jest dobry 
dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszyst-
kie Jego dzieła” (Ps 145, 9).

Czyli prawda teologiczna nie dotyczy aspek-
tów fizycznych samego procesu stworzenia (w jaki 
sposób i w jakim czasie), lecz wyraża jedynie 

Charles Darwin, 1854

http://kanosjanki.org.pl
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prawdę o tym, że u początku wszystkiego jest Bóg. 
Warto pamiętać, że już w 1950 r., w encyklice 

„Humani generis” papież Pius XII, uwzględnia-
jąc stan badań naukowych swojej epoki, a zara-
zem wymogi stawiane przez teologię, uznawał 
doktrynę „ewolucjonizmu” za poważną hipotezę, 
godną rozważenia i pogłębionej refleksji. Pius XII 
sformułował przy tym dwa warunki: nie należy 
przyjmować ewolucjonizmu w taki sposób, jak 
gdyby była to już nauka pewna oraz jak gdyby 
można było abstrahować od tego, co o początkach 
świata i człowieka mówi Objawienie.

Kolejne lata obfitowały w nowe odkrycia 
naukowe, którymi żywo interesował się św. Jan 
Paweł II jeszcze jako biskup Kościoła krakow-
skiego. Dialog z ludźmi nauki kontynuował jako 
papież i w „Katechezie” z 16 kwietnia 1986 roku 
św. Jan Paweł II, odwołując się do wspomnia-
nej encykliki Piusa XII powiedział, że z punktu 
widzenia nauki wiary nie widać trudności, gdy 
chodzi o uzgodnienie z ewolucjonizmem problemu 
pochodzenia człowieka co do ciała (...). Jedno-
cześnie jednak stwierdził: Ta sama nauka wiary 
niezmiennie utrzymuje, że duchowa dusza ludzka 
została stworzona bezpośrednio przez Boga. (...). 
Ciało ludzkie, pozostające w ustalonym przez 
Stwórcę porządku sił witalnych, mogło się stop-
niowo ukształtować z istniejącej uprzednio mate-
rii ożywionej. Natomiast materia nie jest sama 
z siebie zdolna wyłonić duchowej duszy, która sta-
nowi ostatecznie o «uczłowieczeniu». Dziesięć lat 
później, 22 października 1996 roku, w przesłaniu 
„Magisterium Kościoła wobec ewolucji”, skiero-
wanym do członków Papieskiej Akademii Nauk, 
św. Jan Paweł II mówił: Nowe zdobycze nauki każą 
nam uznać, że teoria ewolucji jest czymś więcej niż 
hipotezą. Zwraca uwagę fakt, że teoria ta zyski-
wała stopniowo coraz większe uznanie naukowców 
w związku z kolejnymi odkryciami dokonywanymi 
w różnych dziedzinach nauki. Zbieżność wyników 
niezależnych badań - bynajmniej niezamierzona 
i nieprowokowana - sama w sobie stanowi zna-
czący argument na poparcie tej teorii.

W rozumieniu chrześcijańskim Bóg nie tylko 
uczynił swoje stworzenie, lecz jest Tym, który 
wciąż podtrzymuje je w istnieniu, pozwala mu 
rozwijać się i prowadzi ku właściwemu celowi. 
Uwzględniając zatem w refleksji teologicznej 
zagadnienie ewolucji, trzeba też pamiętać, że ist-

nieją ewolucjonizmy, które redukując człowieka 
do poziomu wyżej zorganizowanego zwierzęcia, 
nie mogą być zaakceptowane. Kościół bowiem 
zawsze nauczał o tajemniczej jedności pierwiastka 
cielesnego i duchowego w człowieku. Stanowiąc 
jedność cielesną i duchową - czytamy w kon-
stytucji „Gaudium et spes” II Soboru Watykań-
skiego - człowiek przez samą swoją cielesność 
łączy w sobie elementy świata materialnego, tak 
że przez niego osiągają one swą głębię. O tym, 
że zagadnienia te stanowią ciągle przedmiot licz-
nych sporów i dyskusji oraz o tym, że istnieje 
potrzeba ich wyjaśniania, świadczy opublikowa-
nie Stanowiska Rady Naukowej Konferencji Epi-
skopatu Polski w tej sprawie 24 listopada 2006 
roku. Czytamy tam m.in.: W celu powołania do 
życia człowieka Bóg mógł posłużyć się jakąś istotą 
przygotowaną na planie cielesnym przez miliony 
lat ewolucji i tchnąć w nią duszę - na swój obraz 
i podobieństwo. Oznacza to, że dla chrześcijan 
ewolucja pozostaje w harmonii z wielkim planem 
Boga, którego cel stanowi powołanie człowieka do 
najwyższej godności obrazu Jego Syna jednoro-
dzonego, umarłego i zmartwychwstałego. (…) Tak 
więc człowiek z jednej strony pochodzi z „prochu 
ziemi”, a z drugiej posiada życie, które pochodzi 
bezpośrednio od Boga (por. Rdz 2,7). Stąd też zro-
zumiałe są słowa Benedykta XVI, które wypo-
wiedział 25 kwietnia 2005 r. w homilii podczas 
inauguracji swojego pontyfikatu: Nie jesteśmy 
przypadkowym i pozbawionym znaczenia produk-
tem ewolucji. Każdy z nas jest owocem zamysłu 
Bożego. Każdy z nas jest chciany, każdy miłowany, 
każdy niezbędny.

Odpowiadając na tytułowe pytanie, można 
zatem stwierdzić, że co do ciała człowiek „wzięty 
jest z prochu ziemi”, czyli że ciało mogło wyewo-
luować z wcześniejszych form życia i tymi zagad-
nieniami zajmują się nauki przyrodnicze. Jednakże 
o człowieczeństwie i godności człowieka świadczy 
dusza nieśmiertelna, która pochodzi bezpośrednio 
od Boga. Nie posiadają jej nawet najbardziej roz-
winięte organizmy żywe. Tej prawdy teologicznej 
nie możemy jednak ani potwierdzić, ani jej zaprze-
czyć na gruncie biologii czy medycyny. Ta prawda 
wiary opiera się na objawieniu danym nam na kar-
tach Pisma Świętego. 

ks. Adam Adamski COr 

„Czuwajcie - to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć”
Robert Baden-Powell

22 lutego 1857 r. urodził się Robert Baden-Powell. W każdą 
rocznicę jego urodzin obchodzony jest na całym świecie tzw. 
Dzień Myśli Braterskiej, który jest świętem braterstwa i przyjaźni 
harcerzy (skautów). Baden-Powell jest uznawany za twórcę idei 
skautingu na świecie, a jej początki związane są z wojną przeciwko 
Burom* w Afryce, podczas której Robert Baden-Powell, oficer 
brytyjski szkoli i wykorzystuje młodzież do działań pomocniczo-
wywiadowczych. Po powrocie do kraju poświęca się wychowaniu 
młodzieży, dla której w 1907 roku organizuje pierwszy na świecie 
obóz skautowy. Wydarzenie to jest uznawane za moment powstania 
ruchu skautowego. Rok później wydaje książkę „Scouting for boys” 
(skauting dla chłopców) - pierwszy typowo skautowy podręcznik. 

W Polsce ruch ten rozprzestrzenił 
się po przetłumaczeniu w 1910 
roku podręcznika przez Andrzeja 
Małkowskiego i założeniu przez niego pierwszej drużyny harcerskiej. 

Dziś, po ponad stu latach od tego wydarzenia, harcerstwo nie 
zaniknęło, wciąż istnieje i się rozwija - „ten cud wciąż trwa, że tak 
różni ludzie wciąż ze sobą chcą być” (słowa piosenki). Głównym celem 
harcerstwa jest wychowanie młodych do samodzielnego i dojrzałego 
życia. Poprzez służbę drugiemu człowiekowi oraz zdobywanie stopni 
i sprawności (np. z pierwszej pomocy) chłopcy i dziewczęta kształtują 

swoje charaktery. Młodzież uczy się współdziałania w grupie rówieśników 
pod opieką starszych wodzów, w ten sposób ucząc się zarządzania, organizacji 
i odpowiedzialności. 

Największą jednak wartością, jaką zapewnia harcerstwo jest właśnie to, co 
świętujemy 22 lutego, czyli braterstwo i przyjaźń, które często zawiązują się 
na całe życie podczas licznych przygód na biwakach, obozach i wędrówkach. 
Natomiast dla instruktora - wychowawcy tym, co rekompensuje poświęcony 
harcerzom czas jest olbrzymia satysfakcja z obserwacji rozwoju i zdobywania 
doświadczenia życiowego przez jego podopiecznych. 

*Burowie – w języku niderlandzkim „bur” oznacza chłopa, rolnika. Potomkowie 
głównie holenderskich, flamandzkich i fryzyjskich kalwinistów, niemieckich luteran 
i francuskich hugenotów, którzy osiedlali się w Afryce Pd. w XVII i VIII wieku.

Z harcerskim pozdrowieniem: „Czuwaj!”,
przewodnik Piotr Malewski, 

Harcerz Orli szczepowy 2. Poznańskiego Szczepu Drużyn 
„Bractwo Wędrownicze”

Gen. Baden Powell

Oznaczenie na 
naramienniku 
-Harcerz Orli
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Przystań dla kapłanów

Już od blisko pięciu miesięcy w każdy czwartek po Mszy św. trwamy w naszym kościele na adora-
cji Najświętszego Sakramentu. Modlimy się w intencji uświęcenia kapłanów i nowych powołań. Wie-
rzymy, że modlitwa nasza przyniesie dobre owoce. 

Jako parafia chcemy w inny jeszcze sposób pomóc kapłanom w ich duchowym rozwoju. Specjal-
nym dekretem abp. metropolity poznańskiego, Stanisława Gądeckiego została erygowana na probostwie 
kaplica pw. św. Jana Marii Vianney’a. W budynku probostwa zostały przygotowane również pokoje dla 
kapłanów - gości, którzy chcieliby tutaj odprawić indywidualny dzień skupienia, bądź rekolekcje i przy 
okazji trochę odpocząć. Gdy po raz pierwszy podzieliłem się z bp. Grzegorzem Balcerkiem pomysłem 
domu dla kapłanów na plebanii w Kicinie, bez wahania wyraził zgodę i zaproponował nazwę: „Przystań 
dla kapłanów”. Historia wezwania kaplicy jest prosta i zarazem ciekawa. Prosta, ponieważ św. Jan Maria 
Vianney jest patronem proboszczów. A dlaczego ciekawa? Gdy rodził się pomysł kaplicy, jako pierwszy 
wezwanie to zaproponował nasz organista p. Mateusz Cofta. Jednemu z jego synów patronuje właśnie 
św. Jan Vianney. Może to dlatego taka propozycja padła z jego strony. Niewykluczone, że w czterolet-
nim Jasiu kiełkuje powołanie kapłańskie. 

Wspomnę jeszcze, że kaplicę zaprojektował i wykonał wraz ze swymi pracownikami p. Jacek 
Napiontek, nasz parafianin. 

        ks. Marian Sikora
          proboszcz
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Misterium wcielenia 
8 stycznia 2016



Z życia Kościoła

Luty 2017     15

Z życia Kościoła

14                       Luty 2017

Wieści z misji
Przyszedł czas na aktualności z Tanzanii. Początek roku tradycyjnie kieruje myśli i modlitwy w stronę misyj-

nego powołania Kościoła. Przysłany do naszych parafian list od zaprzyjaźnionych z Kicinem świeckich misjona-
rzy koresponduje w czasie z naszym zainteresowaniem losami państwa Barbary i Aleksandra Szanieckich oraz 
ich podopiecznych. Zachęcamy do hojnego wspierania ich pracy poprzez pamięć w modlitwie i ofiary pieniężne. 
Zbiórka na ten cel planowana jest w naszym kościele po każdej Mszy św. 19 lutego. Można również dokonywać 
wpłat na konto 07 1090 1421 0000 0000 4213 9115

Redakcja
Szczęść Boże!
Piszę ten list na „kompie”…lepiej wypada ręcznie pisany, ale strasznie gryzmolę…

Nadchodzące święta zmobilizowały nas w końcu do napisania listu. Przymierzaliśmy się kilkakrotnie, 
ale wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. Trochę zdrowie nie dopisuje, czujemy na karku swoje 
lata… Nasuwają się pytania, czy nie powinniśmy z pokorą stwierdzić, że obecnie zostaliśmy „powołani 
do starości”.

„Wierzę, że Jezus prowadzi...”

Wywiad z ks. Tomaszem Woźniakiem - pro-
boszczem parafii pw. Niepokalanego Serca Naj-
świętszej Maryi Panny w Czerwonaku, miano-
wanym do sprawowania tej funkcji 10 grud-
nia 2016 roku na mocy dekretu Arcybiskupa 
Metropolity Poznańskiego.

Ksiądz pochodzi z Kleszczewa. Jak wspo-
mina Ksiądz najmłodsze lata? 

Pochodzę z parafii pw. Wszystkich Świętych 
w Kleszczewie. Urodziłem się w Śremie. Do 12. 
roku życia mieszkałem z rodzicami w parafii pw. 
św. Jana Chrzciciela w Krerowie. Lata dzieciństwa 
to lata beztroski, miłości moich rodziców, wielu 
pięknych i dobrych więzi koleżeńskich. Czas wręcz 
sielankowy. Czas, w którym też kształtowała się 
moja wiara w Jezusa. Przyjęcie I Komunii św. jest 
do dziś żywe w moich wspomnieniach i sercu.

Jak wyglądała Księdza droga do kapłań-
stwa? Czy był Ksiądz ministrantem? Czy 
rodzice/rodzina wspierali Księdza w tej drodze?

Droga do kapłaństwa... Pan Jezus to najle-
piej wie. Cóż, od dziecka byłem bardzo blisko 
Kościoła. W Krerowie mieszkaliśmy naprzeciw 
świątyni. Wtedy trwała tam budowa domu kate-
chetycznego. Eucharystia była dla mnie zawsze 
czymś bardzo ważnym, choć wiele wtedy nie 
rozumiałem. Modliłem się, spowiadałem i byłem 
często w kościele. W klasie drugiej podstawówki 
„przez moment” byłem ministrantem. Następnie 
przeprowadzka do Kleszczewa i tu w ósmej kla-
sie postanowiłem służyć przy ołtarzu z moimi 
braćmi i kolegą. Zostałem prezesem ministran-
tów. Czas szkoły średniej to czas rozeznawania, 
co dalej w życiu robić. Byłem wtedy codziennie 
na Mszy Świętej. Eucharystia była mi potrzebna 
jak - można powiedzieć - tlen do życia. Przy Jezu-
sie czułem się bezpiecznie. W latach 90. ksiądz 
proboszcz wprowadził nowennę do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w intencji nowych i świę-
tych powołań z parafii. Myślę, że moje powoła-
nie w 1995 r. (wtedy wstąpiłem do seminarium) 
i powołanie w 2001 r. mojej koleżanki, Karoliny 
do zakonu zostały w tej nowennie wymodlone. 
O kapłaństwie zacząłem myśleć w klasie czwar-
tej technikum, a decyzję podjąłem po rekolekcjach 

prowadzonych przez obecnego księdza proboszcza 
z Wierzenicy, Przemysława Kompfa, po I seme-
strze piątej klasy technikum. 

Proszę krótko powiedzieć, jak wspomina 
Ksiądz parafie, w których był wikariuszem.

Byłem wikariuszem w farze w Śremie, u św. 
Jana Kantego i św. Anny w Poznaniu oraz św. 
Antoniego w Przeźmierowie. To były piękne lata 
posługi z radościami i trudami. Czas, w którym 
poznałem tak wielu wierzących i wiernych Chry-
stusowi ludzi. Czas, w którym widziałem, jak wiele 
Jezus może dokonać w sercach ludzi otwartych na 
Jego łaskę. Był to czas uczenia się, budowania 
wspólnot i pięknych relacji z kapłanami.

 

W Czerwonaku „debiutuje” Ksiądz w roli 
proboszcza. Czy po miesiącu sprawowania tego 
urzędu może Ksiądz pokusić się o pierwsze wra-
żenia, przemyślenia, opinie związane z objęciem 
tej funkcji?

Debiut. Ciekawe określenie. No, ale tak to 
jest. Wielkie wyzwanie. Wiele rzeczy i sytuacji 
do ogarnięcia. Od wielu lat w modlitwie osobi-
stej powtarzałem Jezusowi: „gdzie chcesz i kiedy 
chcesz...”. Człowiek się nie zmienia dlatego, że 
został proboszczem. Zmieniają się funkcja i odpo-
wiedzialność. Wierzę, że Jezus prowadzi i to dla 
mnie jest najważniejsze. Po ludzku patrząc, wiele 
spraw mnie jeszcze przerasta, ale poznaję moich 
parafian, którzy są bardzo życzliwi i otwarci, 
więc wierzę, że będziemy dalej wzrastać w naszej 
wspólnocie z Jezusem. 

Czy ma Ksiądz jakąś wizję sprawowa-
nia tego urzędu? Czy ma jakieś sprecyzowane 
plany, zadania do wykonania?

To trudne pytanie u początku posługiwania 
w nowej parafii. Pierwsze, to modlę się o księdza 
wikariusza, bo na razie jestem sam i pomaga mi, 
za co z całego serca dziękuję, pochodzący z naszej 
parafii, ks. kan. Jerzy Stachowiak - dziś już na 
zasłużonej emeryturze. Otwieram serce na działa-
nie Ducha Świętego - niech On prowadzi i oświeca 
mnie i parafian, jaką drogą mamy iść razem w piel-
grzymce naszej wiary. Jednym z planów ducho-
wych jest wprowadzenie, z okazji 100-lecia obja-
wień w Fatimie, całodziennej adoracji Najświęt-
szego Sakramentu w środy. Podczas kolędy zbie-
ram osoby dyżurujące. Ufam, że się uda. Reszta 
w rękach Pana i naszych.

Czy bywał Ksiądz wcześniej w „naszych 
stronach”, czyli w tej części powiatu poznań-
skiego? Czy odwiedzał Ksiądz wcześniej parafie 
w Czerwonaku i w Kicinie? Jak się tu Księdzu 
podoba, tzn. jak się mieszka, pracuje?

Bardzo dobrze czuję się w Czerwonaku. Kilka 
razy przejeżdżałem przez tutejsze okolice, ale bli-
żej ich nie poznałem. Jest więc okazja ten piękny 
zakątek poznać.

Na obrazku prymicyjnym umieścił Ksiądz 
werset z Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloni-
czan: Zawsze się radujcie, nieustannie się módl-
cie, za wszystko dziękujcie Bogu. Dlaczego aku-
rat ten tekst?

Dlaczego? Nie wiem. Długo myślałem i szuka-
łem tekstu - motta posługi kapłańskiej. Pamiętam, 

jak na adoracji w kaplicy seminaryjnej ten tekst, 
nie tylko mi się spodobał, ale jakoś wewnętrznie 
mnie poruszył. I ten wybrałem. Widzę, że przez 
lata bycia kapłanem to był właśnie ten tekst, który 
nieustannie się realizuje.

Co lubi Ksiądz robić w wolnym czasie, o ile 
taki w ogóle da się wygospodarować?

Lubię posłuchać dobrej polskiej muzyki lat 
80. i 90. Poczytać. Pospać. Obejrzeć dobry film. 
Troszkę rowerek. 

Czy często Ksiądz przebiera się za postaci 
z bajek?  (Podczas andrzejkowego balu przebie-
rańców w parafii na Łazarzu ks. Tomasz przebrał 
się za Sindbada).

Tylko na festyny i bale karnawałowe...

Czy chciałby Ksiądz przekazać coś parafia-
nom z Kicina? 

Bardzo podoba mi się położenie Waszej świą-
tyni. Wiem, że też budujecie wspólnotę z nowym 
proboszczem, ks. Marianem. Niech łaska Pana całą 
Waszą wspólnotę parafialną ożywia i jednoczy we 
wspólnej drodze chrześcijańskiego pielgrzymowa-
nia.

Czego można Księdzu życzyć w związku 
z objętą funkcją proboszcza?

Wiary i siły, by „góry przenosić”... :)

Tego zatem w imieniu całej redakcji i kiciń-
skich parafian życzę. Serdecznie dziękuję za 
poświęcony czas. 

Dorota Stawicka
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Powstanie styczniowe (ciąg dalszy)

Strategia powstania, którego wybuch w przy-
śpieszonym trybie wyznaczono na drugą połowę 
stycznia 1863 roku była dość prosta, a jedno-
cześnie bardzo ambitna. W wielu rejonach kraju 
przygotowano oddziały zbrojne, których zada-
niem było zdobycie 33 miast. Ośrodki te miały 
stać się następnie siedzibami lokalnych władz 
powstańczych oraz centrami rekrutacji i dowodze-
nia wojsk. Tymczasowo wolną stolicą Polski miał 
zostać Płock jako siedziba Rządu Narodowego 
na czele z Naczelnikiem Ludwikiem Mierosław-
skim, którego powrotu z emigracji wyczekiwano. 
W innych miastach miały się ujawnić miejscowe 
struktury, których zajęciem byłoby zbieranie 
podatków na potrzeby odradzającego się państwa. 
Niestety, z powodu słabego uzbrojenia oddziałów 
powstańczych (a zwłaszcza braku artylerii) oraz 
siły garnizonów rosyjskich, celów tych nie udało 
się osiągnąć, a Mierosławski nie zdołał dotrzeć do 
Polski na czas. Z tego powodu Rząd Tymczasowy 
pod zmiennym kierownictwem musiał pozosta-
wać w konspiracji. Konspiracyjne pozostały też 
lokalne struktury powstańcze, toteż po raz pierw-
szy w naszej historii doszło do zak-
tywizowania polskiego państwa 
podziemnego. Sam Mierosławski 
przybył wkrótce do kraju, jednak 
nie zdołał zyskać autorytetu wśród 
dowódców większych oddzia-
łów, w wyniku czego dowództwo 
powstania pozostawało chwiejne 
i niezdolne do koordynowania 
całości działań zbrojnych. 

Na tym etapie walk najważ-
niejszą rolę odgrywali więc lokalni 
dowódcy wojsk powstańczych, 
a wśród nich Marian Langiewicz, 
Zygmunt Padlewski, Edmund 
Różycki i inni. Dowodzili oni 
większymi, liczącymi po kilka tysięcy ochotni-
ków zgrupowaniami partyzanckimi w różnych 
częściach kraju, przede wszystkim na Mazowszu, 
Podlasiu i na Kielecczyźnie. Niestety, niedosta-
tecznie uzbrojone oddziały powstańcze były stop-
niowo likwidowane przez lepiej wyposażone woj-
ska rosyjskie. Mimo to, idea zrywu zbrojnego prze-

ciwko rosyjskiemu zaborcy była bardzo popularna 
w uciemiężonym społeczeństwie, toteż na wiosnę 
roku 1863 powstanie przerodziło się w ogólnona-
rodową wojnę partyzancką. Było to z pewnością 
spowodowane także programem Rządu Narodo-
wego ogłoszonym na początku walki, który obok 
przywrócenia swobód narodowych i odbudowy 
państwa, przewidywał uwłaszczenie chłopów, 
zniesienie poddaństwa oraz równouprawnienie 
Żydów. 

Rozległy zasięg działań powstańczych odbił 
się szerokim echem w Europie wywołując reak-
cje solidarności wśród zwykłych mieszkańców 
oraz kręgów politycznych państw zachodnioeu-
ropejskich. Prym wiodła w tym Francja, rządzona 
ówcześnie przez cesarza Napoleona III, który 
chciał zamanifestować solidarność z Polakami 
oraz chęć poskromienia Rosji, uważanej wtedy 
za „barbarzyńcę Europy”. W efekcie, rządy także 
innych państw wykonywały przyjazne gesty wobec 
Polaków. Sytuacja ta została bardzo optymistycz-
nie przyjęta przez społeczeństwo polskie, którego 
niektóre kręgi, zwłaszcza tzw. „białych” pierwot-

nie dystansowały się od zrywu. Teraz przystąpiły 
one do otwartego popierania walk, co korzystnie 
odbiło się na zaangażowaniu całego społeczeństwa 
i przestraszyło Rosjan, którzy zaczęli ściągać do 
Królestwa coraz liczniejsze wojska. Warto dodać, 
że walki powstańcze objęły cały zabór rosyjski, 
tj. terytoria większości dzisiejszej Polski, Łotwy, 

Nadanie Orderów Virtuti Militari żyjącym weteranom powstania 
styczniowego przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego na stokach 
Cytadeli Warszawskiej 5 sierpnia 1921
foto. wiki

Dzisiaj przede wszystkim chcemy podziękować za 
pomoc, bo bez niej trudno by było cokolwiek zdziałać. Posta-
wiliśmy przede wszystkim na kształcenie dzieci. Wierzymy, 
że da im to większe szanse na znalezienie pracy, ale również 
na zmianę mentalności.

W czasie tych lat, które przeżyliśmy w Afryce, a w szcze-
gólności w Tanzanii, spotkaliśmy wiele przyjaznych nam osób, 
pomogliśmy również sporej liczbie, ale kilka z nich przyjęli-
śmy do grona najbliższych. Wśród nich na czoło wysuwa się 
nasza kochana Pendo. Pokochaliśmy ją jak córkę, udało nam 
się dać jej „nowe życie”…czasami z nostalgią wspominamy 
te chwile i lata. Pendo potrafiła i chciała wykorzystać wszyst-
kie nasze rady, chciała nauczyć się wielu zupełnie dla niej nowych rzeczy, przestała myśleć katego-
riami dnia dzisiejszego, zaczęła marzyć o przyszłości swojej i swoich dzieci. Jej otwieranie się na świat 
i zmiany, które dokonywały się w jej życiu były dla nas największą nagrodą. Nawet jeśli tylko dla tej 
jednej, sponiewieranej przez los, afrykańskiej kobiety przeżyliśmy tyle lat w Tanzanii, to warto było i za 
to Bogu niech będą dzięki.

Spróbowałam opisać jej historię, którą układałam z różnych naszych wspólnych rozmów, jak obraz 
układany z puzzli. Ta historia nie jest skończona, ona ciągle trwa…tak jak trwa Pendo w swojej rodzinie. 
Może kiedyś któryś z jej synów opisze nas i to, jaki ślad odcisnęliśmy na kartach ich życia.

Obecnie posyłamy do „lepszych” szkół 5 dzieci. Ogalo, syn 
Pendo (imię otrzymane na chrzcie św. to Joseph), uczęszcza do 
„I form A-level”, czyli polskiego odpowiednika liceum (liceum trwa 
2 lata, gimnazjum - 4 lata). Erik, syn Pendo, młodszy brat Ogalo, koń-
czy w grudniu III klasę gimnazjum. Ojwang, syn Anny (imienia ojca 
nie pamiętam) jest najstarszym z czwórki rodzeństwa. Jedna z jego 
młodszych sióstr już zmarła. Mieszkał z babcią oraz wujem Wiliamem 
(na temat tego zwyczaju i tej rodziny trochę więcej innym razem). 
Jego rodzice są rolnikami, mieszkają w Ochunie. Mama bardzo cho-
ruje, wygląda jak staruszka. Ojwang kończy II klasę gimnazjum. Cała 
trójka chodzi do szkoły w Bukanga i mieszka w internacie. Opłacamy 
ich naukę, internat, wyżywienie oraz strój, środki czystości, zeszyty, 
książki i inne pomoce. Vikta, kolejny syn Pendo, uczy się od pięciu lat 
w szkole podstawowej przygranicznej w Kenii, w Isebanya. To rów-

nież szkoła z internatem. Od stycznia rozpocznie VI klasę. Jest starszy niż jego rówieśnicy, podobnie jak 
Ojwang, ale wcześniej nie mogliśmy go posłać do szkoły. Anusha, córka Pendo, uczęszcza do I klasy 
szkoły podstawowej w Tarime, od stycznia przejdzie do klasy II. Pierwszy rok w szkole publicznej 
musiała powtórzyć w nowej szkole, bo była taka duża różnica poziomów. Synkowie - Paulo i Benedicto 
chodzą do szkoły publicznej w Kowak-Maniara, może w przyszłości będzie można posłać ich do szkoły 
średniej. Mateo, najmłodszy synek Pendo, pójdzie w styczniu do I klasy. 

Na szkołę dla chłopaków (gimnazjum i liceum) przeznaczamy rocznie ok. 1000 $/osobę x 3=3000 
$/rok. Na naukę dla Vikty i Anushi - ok.500 $/os. x 2=1000 $/rok. Czasami są wydatki losowe np. 
opłacenie szpitala, lekarstwa, przejazdy do domu… W tym roku mieliśmy tego sporo, ponieważ prawie 
cała szkoła zachorowała na bilharcjozę, bo zbiorniki na wodę pitną napełniono wodą z jeziora Wiktorii. 
Potem był tyfus i malaria, dochodzą też opłaty egzaminów państwowych…Dlatego obawialiśmy się, że 
nie damy rady kontynuować pomocy w nauce dla nich wszystkich.

To wszystko możemy robić dzięki kwocie, którą otrzymujemy, dlatego jeszcze raz dziękujemy za 
tę nieoczekiwaną i wielką pomoc. Bóg zapłać. Podobno każde dobro wraca do darczyńcy, niekoniecznie 
w formie materialnej. Życzymy, aby Bóg wynagrodził stokrotnie.

Barbara i Aleksander
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powszechną, jakiej pragnął Adam Mickiewicz 
w „Księdze pielgrzymstwa i narodu polskiego”. 

Na koniec warto podkreślić, że bardzo liczny 
udział w powstaniu (w sumie ok. 200 tysięcy wal-
czących) Polaków ze wszystkich warstw społecz-
nych pokazał świadomość i solidarność narodową, 
co było czynnikiem bardzo pomyślnie rokującym 
na przyszłość. Wreszcie, działania zbrojne, a także 

okrutne represje carskie, które objęły większość 
przedrozbiorowej Rzeczpospolitej wryły się 
w naszą pamięć zbiorową, co stało się częścią 
trudnej historii polskiego narodu oraz inspiracją 
dla wielu dzieł literatury, malarstwa i muzyki. 

Witold Tyborowski

Siódmy Orszak Trzech Króli w Poznaniu

Uroczystość Objawienia Pańskiego, potocznie 
nazywana Świętem Trzech Króli, to czas, kiedy 
dziękujemy za obecność Boga w historii czło-
wieka. W piątek 6 stycznia 2017 roku już po raz 
siódmy ulicami Poznania, podobnie jak w wielu 
innych miastach Polski, przeszedł Orszak Trzech 
Króli. 

Rozpoczęcie marszu nastąpiło o godzinie 
12.00 na placu Wolności. Tutaj uczestnicy Orszaku 
mogli odebrać przygotowane dla nich śpiewniki 
oraz papierowe korony, których w tym roku przy-
gotowano aż 10 000. Po powitaniu - nie tylko 
mieszkańców Poznania, ale także osób przybyłych 
z innych miejscowości Wielkopolski - abp Stani-
sław Gądecki zaprosił wszystkich zebranych do 
odmówienia modlitwy Anioł Pański. Z placu Wol-
ności orszak wyruszył w stronę Starego Rynku. 
W trakcie przemarszu miało miejsce kilka przy-
stanków, podczas których aktorzy i uczniowie 
poznańskich szkół przedstawili sceny: walki dobra 
ze złem, wjazdu królów do Jerozolimy, wizyty kró-
lów w pałacu Heroda i - finałową - złożenia darów 
i oddania pokłonu Dzieciątku Jezus. Sceny prze-
platane były wspólnym śpiewem kolęd, w który 
mogli się włączyć wszyscy uczestnicy orszaku. 
Wśród nich parafia kicińska też miała swoją repre-
zentację.

Orszak to wielkie widowisko plenerowe 
- wydarzenie, które wpisało się w tradycję kul-
turalną miasta i duże przedsięwzięcie o bardzo 
sprawnej organizacji. W przygotowanie widowi-
ska angażują się poznańskie szkoły, muzycy, dru-
żyny harcerskie, organizacje pozarządowe i firmy 
prywatne. Łącznie tworzy je około 500 wolon-
tariuszy! Organizatorzy dziękowali szczególnie 
uczniom i nauczycielom poznańskich szkół, które 
zaangażowały się w przygotowanie scen Orszaku, 
a ich lista w tym roku była bardzo długa: Spo-
łeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Urszuli 
Ledóchowskiej, Publiczne Liceum Katolickiego 
Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii 
Tułasiewicz, Publiczne Gimnazjum Katolickie im. 
św. Stanisława Kostki, Liceum Ogólnokształcące 
nr 9, Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. Jana Hen-
ryka Dąbrowskiego, Zespół Szkół Zakonu Pija-
rów, Szkoła Podstawowa „Skrzydła” Stowarzy-
szenia Sternik, Przedszkole i Szkoła Podstawowa 
„Horyzonty” Stowarzyszenia Sternik, Szkoły Sale-
zjańskie w Poznaniu. Uczniowie z Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 6 im. J. Lelewela wraz z harce-
rzami pełnili służbę porządkową. 

Organizatorami Orszaku w Poznaniu byli: 
Cafe Misja Centrum Kultury Fara, Fundacja Więcej 
Poznania, Fara Poznańska, Gra Miejska, a mece-
nasem - wydawnictwo Święty Wojciech Dom 

Litwy, Białorusi i Ukrainy. Podbudowani tym 
przywódcy powstania liczyli na zmęczenie Rosjan 
i ich powrót do polityki ustępstw. Moskwa, jak 
zwykle w takich sytuacjach, odpowiedziała poli-
tyką represji, czy wręcz terroru, którą uprawiali na 
ziemiach polskich wielki książę Konstanty Roma-
now, a po nim Fiodor Berg. Na Litwie działania 
takie na szeroką skalę prowadził Michaił Muraw-
jow zwany „wieszatielem”. 

Niestety, latem 1863 roku surowe represje car-
skie, a w tym wywózki, brak skuteczności działań 
zbrojnych, duże straty ludzkie spowodowały kry-
zys powstania. W związku z tym, 
w sierpniu tego roku wysłano 
delegację do Francji, ciągle ofi-
cjalnie sprzyjającej powstaniu. 
Warto powiedzieć, że bardzo 
ważną rolę w rządzie francuskim 
odgrywał Polak, Aleksander hra-
bia Walewski, naturalny (choć 
nieślubny) syn owianego wiel-
kim mitem Napoleona I Bona-
parte, uczestnik powstania listo-
padowego. Na czele delegacji 
wysłanej do Paryża stał Romuald 
Traugutt, były oficer carski, który 
dołączył do powstania. Traugutt 
spotkał się we Francji z polity-
kami życzliwymi dla sprawy nie-
podległości Polski, w tym także 
z przedstawicielami działającego 
tam ciągle obozu Hotelu Lambert. 
Uzyskał tam mgliste obietnice, że 
jeśli powstanie dotrwa do wiosny 
1864 roku, to Francja może udzie-
lić walczącym jakiegoś wsparcia. 
Warto zauważyć, że powstanie 
styczniowe cieszyło się sympatią, a nawet popar-
ciem wśród większości społeczeństw Europy. Zza 
granicy przenikali do Królestwa nie tylko Polacy 
z Wielkopolski i Galicji, ale przybywały tu także 
ochotnicze grupki cudzoziemców z Węgier, Włoch 
i innych narodów, żeby wesprzeć osamotnionych 
Polaków. Solidarność innych narodów wobec 
powstania wzmagały informacje o okrucieństwie 
Rosjan wobec Polaków walczących o wolność, 
powielane szeroko przez prasę państw Zachodniej 
Europy. 

Po powrocie do kraju Traugutt został Dykta-
torem Powstania i jako zdolny wojskowy posta-

nowił zreorganizować siły powstańcze, tworząc 
z nich regularne, choć rozproszone i skoszarowane 
w domach wojsko. Miano także unikać angażo-
wania się w niepotrzebne walki pozbawione stra-
tegicznego znaczenia dla całości działań. Proces 
ten trwał do wiosny roku 1864, choć bynajmniej 
nie oznaczał całkowitego powstrzymania działań 
zbrojnych, które z różną intensywnością nadal 
miały miejsce. Niestety, w nocy z 10 na 11 kwiet-
nia 1864 roku Traugutt został aresztowany i po 
okrutnym śledztwie wraz z innymi członkami 
Rządu Narodowego powieszony na stokach Cyta-

deli Warszawskiej 5 sierpnia tego 
samego roku, co „de facto” ozna-
czało upadek tego zrywu niepod-
ległościowego. Warto bowiem 
zaznaczyć, że w niektórych rejo-
nach Polski walki powstańcze 
trwały do lata roku 1865. 

Znaczenie powstania 

Powstanie styczniowe (z lat 
1863-1864) było niezwykle waż-
nym wydarzeniem w historii 
Polski, choć zakończyło się klę-
ską, represjami wobec szerokich 
warstw społeczeństwa, wywóz-
kami na Syberię, przymusową 
banicją i dobrowolną emigracją, 
a także konfiskatami majątków 
uczestników. Do tego repre-
sje uderzyły w Kościół polski, 
bowiem korzystając z okazji, 
Rosjanie postanowili podporząd-
kować sobie jego struktury oraz 
przeprowadzili likwidację klasz-

torów wiedząc, że kościół polski nieoficjalnie 
wspierał walczących. Konsekwencje powstania 
uświadomiły społeczeństwu polskiemu kilka waż-
nych, choć gorzkich prawd. Po pierwsze, Rosja nie 
była skłonna tolerować jakiejkolwiek autonomii 
Polski, a zależało jej jedynie na całkowitym kon-
trolowaniu i zrusyfikowaniu Polski i tym samym 
pozbawieniu jej tożsamości narodowej. Po drugie, 
walka zbrojna z nowoczesną armią wroga wyma-
gała zaangażowania nowoczesnego arsenału. Jeśli 
więc Polacy chcieli przetrwać i odbudować swoje 
państwo w przyszłości, co było konieczne dla ist-
nienia narodu, musieli przygotować się na wojnę 

Za Wiarę i Ojczyznę 1863 
rozstrzelani i powieszeni – ilustracja 
Awita Szuberta. W środku Romuald 
Traugutt, foto. wiki
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Podziękowanie za dary serca

Parafialny zespół „Caritas” w Kicinie składa serdeczne podziękowa-
nie wszystkim parafianom za pobranie „tytek miłosierdzia”, jak rów-
nież za czynne włączenie się w świąteczną zbiórkę żywności w dniach 
od 8 do 18 grudnia 2016 roku.

Dziękujemy także właścicielom i personelowi sklepów w Kicinie 
i Janikowie za umożliwienie wystawienia koszyków w wyżej wymie-
nionym celu.

Zebranymi artykułami obdarowaliśmy 26 rodzin w naszej parafii. 
W efekcie embarga nałożonego przez Rosję na kraje Unii Europejskiej 
otrzymaliśmy jabłka, które mogliśmy przekazać osobom starszym 
i rodzinom z dziećmi. Jak zawsze, pamiętaliśmy o chorych z naszej 
parafii, którzy otrzymali świąteczne paczki.

Radość i wdzięczność obdarowanych była ogromna. Pomoc ta była 
z pewnością bardzo potrzebna w przedświątecznym okresie. Dzisiejsze 
trudne czasy wymagają od nas prawdziwie chrześcijańskich postaw.

Wanda Sobańska

Hej kolęda, kolęda….

Boże Narodzenie to czas szczególny, wyjątkowy, który przywraca radość i nadzieję, ale 
jednocześnie zmusza do zadumy, refleksji, przywołuje w pamięci wspomnienia z dzieciństwa... 

W świątecznej atmosferze, 17 grudnia 2016 r., w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w Poznaniu odbyło się spotkanie wigilijne. 

W wydarzeniu tym uczestniczyli nie tylko wychowankowie ośrodka, ale również grupy duszpasterskie 
dzieci z okolicznych parafii, w tym Eucharystyczny Ruch Młodych z Kicina.

Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia pani Jolanty Fatumskiej (artystki teatralnej) na temat 
miłości i potrzeby czynienia dobra. Aula na kilka godzin zamieniła się w prawdziwy teatr! Wyrosła 
w niej niewielka, osłonięta zieloną, aksamitną kurtyną scena. Za białym, cienkim płótnem pojawiły się 
zarysy dekoracji i kontury postaci: Maryi, Józefa, króla i ubogiego pastuszka. Przy akompaniamencie 
gitary, saksofonu, flażoletu i instrumentu klawiszowego rozbrzmiewało dziecięce kolędowanie, a wokół 
pachniały pomarańcze i goździki…

Po części artystycznej i życzeniach, w udekorowanej sali przy choince i stole nakrytym białym 
obrusem nadszedł czas na „małe co nieco”, a po nim była już pora na pożegnanie i powrót do domu.

Serdeczne podziękowania kierujemy 
na ręce Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego 
à Paulo przy ul. Mariackiej w Poznaniu za 
zaproszenie, gościnę, uśmiech i serdeczność. 
Wdzięczni jesteśmy pani Jolancie Fatumskiej 
i Teatrowi Cieni za opowieść, śpiew i życzenia. 
Dziękujemy również wszystkim dzieciom 
uczestniczącym w spotkaniu. 

animatorki ERM
Małgorzata Dolska 

i Magdalena Błażejewska

Kolędnicy misyjni
Stało się już tradycją, że od kilku lat, najczęściej 6 stycznia - w Uroczystość Objawienia Pańskiego, 

wychodzimy na ulice kicińskiej parafii. Mowa, oczywiście, o kolędnikach misyjnych. W tym roku 
nie przestraszył nas mróz i sześć dzielnych niewiast przebranych za Maryję, św. Józefa, króla, dwóch 
aniołów, a także za dziecko z Tajlandii, wyruszyło głosić radosną nowinę o narodzeniu Jezusa Chry-
stusa mieszkańcom Kicina przy ul. Poznańskiej. Trasa nasza wiodła od kościoła do lasu w kierunku 
Koziegłów. Oczywiście, tak ważna misja była poprzedzona wspólnym uczestnictwem kolędników we 
Mszy Świętej oraz błogosławieństwem księdza proboszcza. Na początku drogi odmówiłyśmy dziesiątkę 
różańca za tych, do których idziemy, za misje w Tajlandii i za nas samych idących głosić Dobrą Nowinę 
o Synu Bożym. Tak wyglądało nasze duchowe przygotowanie. Należy wspomnieć także o tym, że przed 
wyjściem wzmocniłyśmy swoje siły pysznymi łakociami przyniesionymi przez księdza proboszcza. 

6 stycznia jest dniem wolnym od pracy i w niektórych domach nie zastaliśmy ich mieszkańców. 
Jednak w wielu przyjęto nas bardzo serdecznie, a domownicy z uwagą wysłuchali krótkiego przedsta-

wienia przygotowanego przez nas. Często były-
śmy częstowane słodyczami, a przede wszystkim 
- dobrym, wdzięcznym słowem. Na misje w Taj-
landii zebrałyśmy 147 zł. Wszystkim darczyńcom 
Bóg zapłać! Serdeczne podziękowania składamy 
za pomoc i wsparcie księdzu proboszczowi, panu 
kościelnemu, rodzicom przygotowującym stroje, 
a przede wszystkim dziewczynom: Agnieszce 
i Milenie oraz dziewczynkom: Mai, Martynce 
i Tosi, które poświęciły swój wolny czas i chociaż 
bardzo zmarznięte, wytrwały do końca drogi. 

wdzięczna katechetka Krystyna

Medialny. Patro-
nat nad Orszakiem 
objęli metropolita 
poznański, abp Sta-
nisław Gądecki oraz 
p r z e w o d n i c z ą c y 
rady miasta, Grze-
gorz Ganowicz. 

Częścią skła-
dową Orszaku 
była także zbiórka 
publiczna przezna-
czona na wsparcie 
dwóch projektów 
Caritasu: Rodzina 
Rodzinie (pomoc 

rodzinom poszkodowanym w konflikcie syryj-
skim) oraz remontu Domu Dziecka w Lesznie. Na 
te cele udało się zebrać ponad 11 500 zł.

Jest piękną tradycją, że w Uroczystość Obja-
wienia Pańskiego, niezależnie od pogody (a w tym 
roku było rzeczywiście mroźno), ulicami stolicy 

Wielkopolski, podobnie jak innych polskich miast, 
przechodzi liczny Orszak Trzech Króli, którego 
misją jest pielęgnowanie oraz szerzenie wartości 
prorodzinnych i wspólnotowych. Szkoda jednak, 
że w rozmachu tego przedsięwzięcia ginie gdzieś 
duchowa głębia tej uroczystości i jej aspekt reli-
gijny pozostaje jakby w tle całego programu tego 
wydarzenia.

Karolina Appelt
Źródła: https://orszakpoznan.pl
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Zgodnie z wieloletnią już tradycją mini-
stranci z naszego dekanatu dwa razy w roku spo-
tykają się na wspólnej modlitwie i adoracji pod-
czas dni skupienia. W tym roku nie było inaczej. 
Po wielkopostnym spotkaniu przyszedł czas 
na to adwentowe. I tak, 3 grudnia duża repre-
zentacja ministrantów z Kicina wyruszyła do 
parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach. 
Adorację poprowadził zaproszony gość - o. 
Kamil Wawro z Polanicy Zdroju. Po niej została 
odprawiona Msza Święta w intencji wszyst-
kich ministrantów naszego dekanatu. Potem, 
posileni na duchu, udaliśmy się do Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych na przygotowany tam specjalnie 
dla nas pyszny poczęstunek. Następnie zostali-
śmy podzieleni na grupy wiekowe i odbyliśmy 
spotkania formacyjne, na których poruszali-
śmy problemy bezpośrednio dotyczące naszych 
parafialnych wspólnot ministranckich. Takie 
spotkania - poprzez wspólną modlitwę i posiłek 
- zawsze są okazją do integracji z braćmi w służbie. Możemy być dumni z naszych reprezentantów, 
ponieważ byliśmy najliczniejszą grupą młodzieży w służbie Pana, która tamtego dnia nawiedziła świą-
tynię w Owińskach.

Marcin Klimecki

 Z ksiąg metrykalnych

Do wspólnoty Kościoła została włączona
26 grudnia Izabela Musiał

Do wieczności odeszli:
  2 stycznia Zofia Nowak (l.87) z Klin
21 stycznia Leon Głowacki (l.97) z Janikowa
24 stycznia      Danuta Pospieszna (l.88) z Kicina

Dekanalny dzień skupienia ministrantówRelacja ze spotkania PRD

7 grudnia 2016 roku miało miejsce kolejne spotkanie parafialnej rady duszpasterskiej. Podczas tego 
spotkania skupiliśmy się przede wszystkim wokół programu nowego roku duszpasterskiego na rok 2017, 
który będziemy przeżywać pod hasłem „Idźcie i głoście”. 

W wymiarze parafialnym hasło to zobowiązuje nas do podjęcia kilku inicjatyw. Pierwszą z nich ma 
być zorganizowanie przy parafii wolontariatu nauczycielskiego w zakresie pomocy dzieciom w nauce. 
Do wolontariatu będą zaproszone osoby z grona nauczycielskiego, ale również starsza młodzież, czy 
osoby studiujące. 

Kolejną propozycją jest uruchomienie w domu parafialnym stałych dyżurów prawnika i psychologa. 
Dyżury te, podobnie jak pomoc w nauce, mają funkcjonować na zasadach wolontariatu.

Uporządkowania wymaga księgozbiór w bibliotece parafialnej. Myślimy także o stworzeniu czy-
telni i możliwości spotkań przy kawie. 

Ponadto chcemy przygotować wystawę pod roboczym tytułem „Praca w parafii od zaplecza”. 
W zamyśle wystawa ma przybliżyć większość wydarzeń, które były i te, które zostaną w przyszłości 
zorganizowane przez parafian. Jesteśmy przekonani, że warto pokazać ludzi, którzy tak wiele czasu 
i wysiłku wkładają w przygotowanie i realizację szeregu inicjatyw. Być może, będzie to zachęta do włą-
czenia się w życie parafii kolejnych osób, co znacznie ułatwi realizację nawet trudnych wyzwań.

W ramach pomocy dobrosąsiedzkiej chcemy zorganizować grupę fachowców tzw. „złotych rączek”, 
którzy mogliby poprzez swoje umiejętności pomóc innym w drobnych naprawach, czy nagłych awa-
riach. Chodzi o ty, aby za pośrednictwem parafii ułatwić kontakt pomiędzy osobami, które chętnie 
pomogą a tymi, którzy takiej pomocy potrzebują. 

W Wielkim Poście odbędą się spotkania dla rodziców. Podczas spotkań planujemy kilkuminutowe 
świadectwa przedstawicieli poszczególnych grup duszpasterskich, którzy opowiedzą, czym zajmuje się 
dana wspólnota, co może zmotywować innych do włączenia się w jej działalność. W okresie Wielkiego 
Postu odbędą się również trzydniowe rekolekcje kerygmatyczne. Ponadto pragniemy, aby wielkanocny 
numer „Naszego Patrona” trafił do każdego domu naszej parafii. 

Po okresie wielkanocnym planowana jest piesza pielgrzymka do sanktuarium św. Józefa w Poznaniu 
połączona z konferencją, Mszą św. i spotkaniem przy kawie i ciastku.

Kolejną propozycją, którą zamierzamy podjąć będzie zaproszenie par małżeńskich, które w danym 
roku przeżywają „okrągłą” rocznicę (5, 10, 15, 20…) zawarcia sakramentu małżeństwa, na Mszę św. 
połączoną z uroczystym odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich.

Na maj planowane jest zakończenie peregrynacji obrazu Świętej Rodziny połączone z festynem 
rodzinnym.

Zachęcamy parafian do zarezerwowania sobie czasu, aby szczegółowiej zapoznać się z opisanymi 
wyżej propozycjami i wpisać je w swoje indywidualne terminarze.

Ewa Miciniak
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1. Zakończenie rorat dla dzieci (23.12.2016 r.), fot. A.G., 2-4. Studnia słowa Bożego (6,7.1.2017 r.), fot. M.O., 5-6. Opłatek dla grup 
duszpasterskich (6.1.2017 r), fot. G.Z., 7-8. Spotkanie DIAK z abp. S. Gądeckim (7.1.2017 r.), fot. S.N., 9-11. V Lubaski Przegląd Zespołów 
Śpiewaczych Seniorów „Wielkie Kolędowanie 2017” (14.1.2017 r.) fot. strona www gminy Lubasz, arch. redakcji.
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