Nie ma Go tutaj;
Zmartwychwstał
(Łk 24,6)

Wstęp

Z życia Kościoła

„Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie,
próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15, 14)

Słowo księdza proboszcza
Kwietniowy, a zarazem świąteczny, numer „Naszego Patrona” zawiera znacznie
więcej stron aniżeli dotychczasowe wydania. Obok stałych rubryk znalazły się
w nim artykuły przybliżające naszą parafię „od zaplecza”. Wielu przybywających
tutaj gości, a także samych parafian, z podziwem patrzy na wszystko, co dzieje
się na wzgórzu kościelnym. Mówią o istniejących grupach duszpasterskich,
o zaangażowaniu w liturgię, o uporządkowaniu i przyozdobieniu wzgórza. Nie
wszyscy wiedzą natomiast, ile za tym kryje się wysiłku i ofiarnej pracy konkretnych ludzi. Przedstawiając
poszczególne formacje chcemy o tym powiedzieć i jednocześnie zachęcić inne osoby do zaangażowania
się w życie parafii. Jako obecny proboszcz mam świadomość, że kontynuuję pracę moich poprzedników.
Współpraca śp. ks. Zbigniewa Pawlaka i ks. Andrzeja Magdziarza z wiernymi świeckimi przynosi owoce.
Wydajemy ten numer z myślą, aby dotarł do jak największej liczby rodzin naszej parafii. Wśród nowych
autorów na łamach naszego czasopisma gościmy o. prof. Adama Sikorę, biblistę, franciszkanina. Jego
artykuł „Jezus Chrystus - Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” wprowadza nas w wydarzenia Triduum
Paschalnego. Ojciec Adam jest autorem wielu publikacji, m.in. „Śladami Jezusa i Jego Matki. Kalwaria
Wejherowska. Święte miejsca Jerozolimy”. Przetłumaczył również cztery Ewangelie z języka greckiego na
język kaszubski.
Polecam świadectwo młodej osoby, która 15 marca br. przyjęła sakrament bierzmowania w naszej parafii.
O owocach tegorocznych rekolekcji wielkopostnych mówią trzy inne świadectwa.
Przed nami najważniejsze wydarzenia zbawcze: bolesna śmierć i chwalebne zmartwychwstanie Chrystusa.
W sposób szczegółowy prawdę tę ukazują dni miedzy Niedzielą Palmową a Niedzielą Zmartwychwstania,
zwłaszcza ostatnie trzy dni paschalne. Zbawcze wydarzenia paschalne uobecniają się w sposób wyjątkowy
w liturgii tych dni. Oprócz bogactwa czytań biblijnych i głębokich tekstów liturgicznych, obrzędy Wielkiego
Tygodnia posługują się bogatym językiem znaków i symboli (palmy, umycie nóg, procesja do „ciemnicy”,
odsłonięcie i adoracja krzyża, grób Pański, ogień - światło, woda). Liturgia tych dni, koncentrując się na
końcowych wydarzeniach życia Chrystusa, przedstawia przede wszystkim Jego ostateczne zwycięstwo nad
grzechem i śmiercią, w tym również i nasze zwycięstwo. Liturgia Wielkiego Poniedziałku, Wtorku i Środy
ukazuje nam Chrystusa - cierpiącego sługę, który dobrowolnie składa w ofierze swoje życie, aby wejść razem
z nami do chwały Ojca. Nie może temu przeszkodzić grzech, zdrada (Judasza) i niewdzięczność człowieka.
Szczególnie ważne są trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia. Te dni nazywamy Triduum Paschalnym - są
one największym świętem kościelnym i stanowią szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczynają się Mszą
Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, punktem kulminacyjnym jest obchód Wigilii Paschalnej w Wielką
Noc, a kończą się nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. W te wielkie dni nie tylko wspominamy, ale
i uobecniamy w liturgii dzieło naszego odkupienia: poprzez Wieczernik, Ogrójec, śmierć na Kalwarii i grób,
do zwycięskiego i chwalebnego Zmartwychwstania. Jest to jedyna Pascha (przejście przez śmierć do życia),
w której i my już dziś w sposób sakramentalny uczestniczymy.
Gorąco zachęcam parafian do udziału w liturgii Wielkiego Tygodnia, zwłaszcza w Wielki Czwartek,
Wielki Piątek i w Wigilię Paschalną. Szczegółowe informacje dotyczące tych dni znajdują się na kolejnych
stronach „Naszego Patrona”.
ks. Marian Sikora
Wasz proboszcz
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pismo parafii pw. św. Józefa w Kicinie
Adres redakcji: ul. Kościelna 2,
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Reakcje na wieść o zmartwychwstaniu Jezusa
Niewiasty: One wyszły i uciekły od grobu; ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic
nie oznajmiły, bo się bały (Mk 16, 8).
Maria Magdalena: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono (J 20, 13).
Uczniowie: Ci jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć (Mk 16, 11).
Uczniowie: Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary.
Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu; schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna. I wrócił do siebie,
dziwiąc się temu, co się stało (Łk 24, 11-12).
Tomasz Apostoł: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce
gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę (J 20, 25).
Arcykapłani: Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali (Mt
28, 13).
Bóg czyni cuda tam, gdzie nic nie jest możliwe - to zdanie wypowiedziane przez starożytnego
autora pomaga nam zrozumieć reakcje na Zmartwychwstanie Jezusa. Człowiek w swoim myśleniu jest
ograniczony, zapomina o wszechmocy Boga.
Spotkania ze Zmartwychwstałym
Niewiasty: A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi
i oddały Mu pokłon (Mt 28, 9).
Maria Magdalena: Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział
(J 20, 18).
Uczniowie: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi.
Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba (Łk 24, 34-35).
Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana (J 20, 20). Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg
mój! (J 20, 28).
Jaki charakter miały spotkania ze zmartwychwstałym Panem? Jezus nie jest kimś, kto
powrócił do normalnego życia biologicznego i zgodnie z prawami biologii będzie musiał któregoś dnia umrzeć. Jezus nie jest zjawą (duchem). Spotkania ze
Zmartwychwstałym są jednak także czymś innym niż doświadczenia mistyczne, w których duch ludzki zostaje na chwilę uniesiony ponad siebie samego oraz doświadcza świata Boskiego
i wiecznego, by potem znowu powrócić do normalnego wymiaru
swej egzystencji. Zmartwychwstanie nie jest takim samym wydarzeniem historycznym, jak narodzenie Jezusa bądź Jego ukrzyżowanie. Jest nowością - nowym rodzajem wydarzenia. Jedno jest
pewne - spotkania Jezusa z uczniami były rzeczywiste, realne (por.
Benedykt XVI, „Jezus z Nazaretu”, cz. II, s. 289 nn.).
Uczniowie umocnieni tymi wydarzeniami głosili Ewangelię, głosili, że Jezus żyje. Za tę prawdę ostatecznie oddali życie.

Zespół redakcyjny: ks. Marian Sikora, Karolina Appelt,
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Droga, wierzba sadzona wśród zielonej łąki,
Na której pierwsze jaskry żółcieją i mlecze.
Pośród wierzb po kamieniach wąska struga ciecze,
A pod niebem wysoko śpiewają skowronki.
Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy,
Drogą, którą co święto szli ludzie ze śpiewką,
Idzie sobie Pan Jezus, wpółnagi i bosy
Z wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką.
Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste,
Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska.
Poznała Zbawiciela z świętego obrazka,
Upadła na kolana i krzyknęła: „Chryste!”.
Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą,
A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem
I rzeknie: „Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą,
Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem”.
Jan Lechoń

Drogim Parafianom i wszystkim Czytelnikom „Naszego Patrona”
życzymy błogosławionej Wielkanocy, która raduje serca, uwalnia od lęku,
napełnia nasze dusze pokojem i ufnością!

Redakcja

Jezus Chrystus - Baranek Boży, który gładzi grzechy świata
W czasie Mszy Świętej kapłan zapraszający
wiernych na ucztę Pańską ukazuje Jezusa eucharystycznego i wskazuje na Niego jako na „Baranka
Bożego, który gładzi grzechy świata”. Słowa te są
niemal identyczne ze słowami świadectwa o Jezusie złożonymi przez Jana Chrzciciela, a zapisanymi przez św. Jana Ewangelistę (J 1, 29). Jedyną
różnicą jest liczba mnoga słowa „grzechy”, gdyż
w tekście Ewangelii jest w tym miejscu liczba pojedyncza: „grzech”. Zanim wyjaśniony zostanie
powód tej różnicy, spróbujmy skupić naszą uwagę
wpierw na tym szczególnym, niespotykanym poza
czwartą Ewangelią określeniu Chrystusa, jakim
jest „Baranek Boży”. Owszem, należy podkreślić,
że tytuł „Baranek Boży” stanowi w całej Biblii najbardziej oryginalny tytuł mesjański.
Nie ulega wątpliwości, że określenie to musiało

już być znane uczniom Chrystusa, jako określenie
Mesjasza, skoro, gdy Jan Chrzciciel nazwał Jezusa w taki właśnie sposób, ci natychmiast poszli
za Nim. Pozostaje jednak dla nas pytaniem, w jaki
sposób Jan i uczniowie rozumieli ten tytuł? Stary
Testament znał bowiem co najmniej trzy figury
„baranka”, do których Jan mógł nawiązać.
Przed próbą znalezienia odpowiedzi na tę
kwestię, należy zwrócić uwagę na dwuczęściowy
charakter wypowiedzi Jana o Baranku Bożym.
Część pierwsza: Oto Baranek Boży i druga: który
gładzi grzech świata. Wypowiedź ta zbudowana
jest na zasadzie paralelizmu hebrajskiego w taki
sposób, że druga część uzupełnia i wyjaśnia
pierwszą. Słowa zatem: który gładzi grzech świata
są wyjaśnieniem metafory Baranka Bożego z części
pierwszej. Najogólniej mówiąc, wyjaśnienie to
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specyfikuje działanie Baranka Bożego nadając mu
charakter zbawczo-wynagradzający.
Jest to dość ważne dopowiedzenie, gdyż pozwala wykluczyć z dużym prawdopodobieństwem
możliwość nawiązania Jana Chrzciciela do figury
baranka, którego codziennie rano i wieczorem
składano w ofierze (tzw. tamid) w świątyni jerozolimskiej (por. Wj 29, 38-42; Lb 28, 3-8; Ez 46,
13-15). Te bowiem ofiary nie miały charakteru ekspiacyjnego we właściwym tego słowa znaczeniu.
Znacznie bardziej prawdopodobną figurą
baranka, do której mógł odwołać się Jan Chrzciciel,
był obraz baranka paschalnego (Wj 12, 5nn). W tym
przypadku byłoby to nawiązanie
do historii pochodzącej z czasów
pobytu szczepów izraelskich
w niewoli egipskiej. Interwencja Boża mająca na celu ich
uwolnienie łączyła się z nakazem spożycia w każdej rodzinie
izraelskiej baranka i pomazania jego krwią odrzwi domów.
Krew baranka gwarantowała
ocalenie od śmierci, a ostatecznie - wyzwolenie z niewoli.
Część egzegetów uważa, że
Jan Chrzciciel odwołał się do
tej typologii, widząc w misji
mesjańskiej Jezusa dzieło ocalenia od śmierci wiecznej poprzez
ofiarę ekspiacyjną z Jego życia. Potwierdzeniem
takiego spojrzenia na misję Jezusa we wczesnym
chrześcijaństwie byłyby słowa św. Pawła: Chrystus bowiem został złożony w ofierze jak nasza Pascha (1 Kor 5, 7). Takie stwierdzenie oraz wzmianki
w 1 P 1, 19 i dość liczne wypowiedzi w Apokalipsie św. Jana (np. 5, 6) wskazują, że po zmartwychwstaniu Chrystusa symbolika Baranka w odniesieniu do Jezusa nabrała podstawowego znaczenia.
O ile jednak w Pierwszym Liście św. Piotra wyeksponowano przede wszystkim niewinność Jezusa
jako ofiary, to mesjańskim rysem w apokaliptycznej symbolice Baranka jest nawiązanie w Ap 5, 6
do Iz 53, 7 oraz ukazanie go jako nowego władcy
na Syjonie - stolicy mesjańskiego królestwa Dawida (14, 1).
Wprawdzie w czasie ustanowienia Eucharystii,
które dokonało się podczas posiłku paschalnego,
nie ma mowy o baranku w żadnej z Ewangelii,
ale najprawdopodobniej stało się tak dlatego, by
Kwiecień 2017					

zaznaczyć, że prawdziwym Barankiem paschalnym jest Jezus, który swoją krwią przypieczętował
Nowe Przymierze. Wyraźnie natomiast autor
Ewangelii Janowej wskazywał już na Jezusa, jako
na Baranka paschalnego w opisie męki i śmierci
na krzyżu, przytaczając dosłownie słowa z Księgi
Wyjścia 12,46: Kości jego łamać nie będziecie (J
19, 36). Dwukrotnie Ewangelista zaznaczył też, że
Jezus umierał w dzień przygotowania Paschy (J 19,
14.31). Wtedy, jak pisze papież Benedykt XVI, Jezus ...musiał ukazać się jako rzeczywisty Baranek
paschalny, w którym wypełniło się znaczenie
baranka paschalnego zabitego przy wychodzeniu
z Egiptu: wyzwolenie z egipskiego
królestwa śmierci, zezwolenie na
exodus i wejście na drogę wolności
prowadzącą do Ziemi Obietnicy.
Do idei Baranka paschalnego
nawiązuje wyraźnie Apokalipsa,
w której to określenie Chrystusa występuje aż 29 razy. Ukazany jest On już w chwale nieba
dzięki temu właśnie, że ofiarował
się jako żertwa paschalna (5, 6),
dla Boga uczynił ludzi królestwem i kapłanami (5, 10), oczyścił
wiernych, bo wybielili swoje szaty
w Jego krwi (7, 14). Prezentuje
się On jako Ten, który stojąc obok
Zasiadającego na tronie (5, 1) ma
moc dzierżyć księgę losów świata (5, 7), otworzyć
jej pieczęcie (5, 9) i odbierać hołd na równi z Bogiem (5, 12-14). Baranek ma apostołów (21, 14),
prowadzi dziewiczy orszak wybranych (7, 17;
14, 4), a pełny Jego tryumf objawia się w chwili
zaślubin z Oblubienicą - Kościołem (19, 6-9).
Najbardziej
jednak
prawdopodobnym
nawiązaniem do obrazu starotestamentalnego
baranka wydaje się odwołanie do figury baranka nakreślonej przez proroka Izajasza w jego
Czwartej Pieśni o cierpiącym Słudze Jahwe (Iz
53). Wydaje się, że Jan Chrzciciel, który znał przymioty Mesjasza, nie tylko jako władcy czy
sędziego, ale również wiedział o jego funkcji ekspiacyjnej, polegającej na odkupieniu ludzkości
przez cierpienie i śmierć, nawiązał do słów Izajasza: Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca
niema wobec strzygących ją, tak on nie otworzył
ust swoich! (...) A on poniósł grzechy wielu,
i oręduje za przestępcami (Iz 53, 7-12). Przy5
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puszczenie to jest tym bardziej prawdopodobne,
że widoczna jest u Jana predylekcja nawiązywania
do wypowiedzi tego właśnie proroka. Widoczne
jest to już w wypowiedzi poprzedzającej wskazanie na Jezusa, jako na Baranka Bożego: Jam głos
wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską,
jak powiedział prorok Izajasz (J 1, 23). Pamiętać
przy tym należy, że obraz baranka w Księdze Izajasza mógł z kolei zostać zaczerpnięty od innego
proroka, a mianowicie proroka Jeremiasza, który
prześladowany przez swych nieprzyjaciół, sam
siebie przyrównał do baranka, którego prowadzą
na zabicie (Jer 11, 19).
Słowo „baranek”, o którym mówi Izajasz
w 53, 7, stanowi przenośne określenie Sługi
Bożego, Sługi Jahwe. Ważne jest tu spostrzeżenie,
że w języku aramejskim, w którym mówił Jan
Chrzciciel, pojawić się musiał wyraz talija, który
ma podwójne znaczenie: „sługa” oraz „baranek”.
W J 1, 29 użyte jest słowo „baranek”, gdyż autor
Czwartej Ewangelii znał już określenie Jezusa,
jako Baranka z tradycji chrześcijańskiej, widzącej
w tym obrazie realizację ofiary ekspiacyjnej, której
figurą był baranek paschalny. Chociaż jest to tylko przypuszczenie, należy jednak zauważyć, że
dobrze wyjaśnia ono związek między J 1, 29 i 1
J 3, 5-6. Jest więc możliwe, że słowa Chrzciciela
wskazywały przede wszystkim na Sługę Bożego,
który przez swą zastępczą pokutę „niesie” grzechy
świata, jednocześnie jednak pozwalały uznać Jezusa za prawdziwego Baranka paschalnego, który
przez swe cierpienie gładzi grzech świata (Benedykt XVI).
Odwołanie się Jana Chrzciciela do postaci
Sługi Jahwe - Baranka prowadzonego na rzeź,
który poniósł grzechy wielu, doskonale współgra
z charakterystyką Baranka Bożego podaną przez
Chrzciciela, że jest On Tym, który gładzi grzech
świata. Jan Ewangelista wzbogacił ideę „niesienia” grzechów u Izajasza ideą ich „gładzenia”.
Określił już dokładanie, że Jezus gładzi grzechy
świata, potwierdzając w ten sposób ideę zastępczej
ekspiacji. Obraz śmierci Jezus wydaje się więc być
nie tyle związany z obrazem baranka paschalnego,
który nie był ofiarą oczyszczającą, lecz z obrazem
Sługi Jahwe z proroctwa Izajasza, który poniósł
grzechy wielu. Obraz Sługi Jahwe jako Baranka,
podkreślając jego pokorę i uległość, zapowiadał
w sposób dość wyraźnie przyszłość Chrystusa, jak
to wyjaśni Filip eunuchowi królowej Etiopii (Dz 8,
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31-35). Do tego obrazu odwołają się ewangeliści,
gdy opisywać będą Chrystusa milczącego przed
sanhedrynem (Mt 26, 63) czy Piłatem (J 19, 9).
Wyjaśnienia wymaga jeszcze pojedyncza liczba słowa „grzech” w tekście Ewangelii Janowej
(1, 29). Św. Augustyn rozumiał go jako grzech
pierworodny, ale św. Jan Chryzostom mówił
już, mając na uwadze słowa Janowej Ewangelii,
o grzechach świata, które Bóg gładzi aż do chwili obecnej. Grzech zdaje się tu mieć znaczenie
ogólne, obejmujące grzeszny stan, całe zło na ziemi. Chodzi zarówno o grzechy Izraela, jak i całego
świata. A więc Jezus nazwany został Barankiem
Bożym, gdyż Jego misja zbawcza ma charakter
uniwersalny. Kryje się tu aluzja do wielkiego tematu powszechności posłannictwa Jezusa (Benedykt XVI). Do liturgii liczbę mnogą „grzechy”
wprowadził w VII w. najprawdopodobniej papież
Sergiusz I w śpiewie Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi... (Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata...).
Podsumowując, można stwierdzić z dużym
prawdopodobieństwem, że św. Jan Chrzciciel,
wskazując na Jezusa jako na Baranka Bożego,
odwołał się do obrazu cierpiącego Sługi z proroctwa Izajasza, który pojawia się nie jako polityczny tryumfator, ale jako Mesjasz cierpiący.
W tytule tym zawierała się myśl ekspiacyjnej
śmierć Jezusa, uwalniającego ludzkość od grzechu. Do takiego obrazu z Izajasza odwoływali
się pozostali ewangeliści w opisach chrztu Jezusa, gdy głos z nieba o Nim zaświadczał: W Tobie
mam upodobanie (por. Iz 42, 1). Nie można przy
tym w sposób absolutny wyłączyć przynajmniej
niektórych motywów z figur baranka składanego
codziennie w świątyni i baranka paschalnego,
które nietrudno było przenieść na ukrzyżowanego
i zmartwychwstałego Chrystusa (por. 1 Kor 15, 3).
Uczniowie, którzy zdecydowali się pójść za
Jezusem, dzięki świadectwu Jana Chrzciciela od
samego początku poznali prawdę o Mesjaszu, który
złoży ze swego życia ofiarę za grzechy ludzkości,
aby ją zbawić.
Z tą prawdą spotykają się chrześcijanie na
każdej Eucharystii, która nie tylko jest pamiątką
wydarzenia zbawczego, ale zawsze aktualizowanym wezwaniem do pełnego zjednoczenia swego
życia z Jezusem - Barankiem Bożym, Zbawicielem
świata.
o. Adam R. Sikora OFM
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Czy potrzebne nam były kolejne rekolekcje?
Odpowiedź pierwsza
Idąc za radą o. Dariusza W. Andrzejewskiego
CSSp, opublikowaną m.in. na stronie www.katolik.pl, powiedzieć można, że w czasie czterdziestu
dni Wielkiego Postu warto zarezerwować sobie
czas na rekolekcje, by zbliżyć się do Jezusa i Maryi
oraz lepiej poznać samego siebie.
Nie jest łatwo stać się lepszym po kilku godzinach nauk rekolekcyjnych. Nad wzrostem duchowym trzeba pracować całe życie. Warto jednak od
czegoś zacząć i w czasie rekolekcji postawić sobie
pewne ważne pytania dotyczące osobistej wiary,
zaufania Bogu, modlitwy, itd.
Dziękuję Panu Bogu za księdza Jana Frąckowiaka, który głosił tegoroczne rekolekcje w naszej
parafii. To nim Pan posłużył się, aby dotrzeć do
każdego, kto otworzył się na Jego słowo. To był
piękny czas objawiania się mocy Bożej. Czas
ten właściwie się nie skończył, ponieważ wciąż
powracają do mnie zasłyszane i przeżywane treści. Zobaczyłam siebie w całej prawdzie o własnej
kruchości i małości, a jednocześnie o zaskakującej
godności Bożego dziecka. Jezus naprawdę kieruje Swoje słowo konkretnie do mnie, do każdego
z nas. Pan zna nas „na wylot” i jest „nieobliczalny”
w Swej miłości i wierności.
Na tych rekolekcjach Jezus przedstawił mi
Matkę, która stała pokornie tuż za Nim. Ten obraz
bardzo mnie poruszył. Do tej pory bardzo czciłam
Maryję, nieustannie modliłam się do Niej, ale od
czasu tych dni rekolekcyjnych z jeszcze większą
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czcią i skupieniem odmawiam każdą tajemnicę
różańca, a te ukazują nam przecież Jezusa Chrystusa. Na rekolekcjach doświadczyłam prawdy
o tym, jak jestem słaba i grzeszna, ale też jak wielką
łaskę Jezus okazuje mi w sakramencie pojednania.
On leczy wszystkie zranienia, przebacza i dźwiga
z upadków. Jak ważną osobą jest stały spowiednik,
przez którego Pan Bóg kieruje naszym rozwojem
duchowym! Zrozumiałam, że tak naprawdę bez
Jezusa nic dobrego nie mogę uczynić. Odkryłam
wielką miłość Jezusa i Maryi - doświadczam jej
w swym sercu. Od wielu lat codziennie proszę
Boga o przymnożenie mi łaski wiary i o dar pięknej modlitwy. I właśnie temat modlitwy pojawił
się również w naukach rekolekcyjnych.
Ostatnie rekolekcje parafialne kolejny raz
pozwoliły mi uwierzyć, że mimo naszych słabości jesteśmy w oczach Pana Jego ukochanymi
dziećmi, które On chce prowadzić i które pragnie
mieć blisko siebie. Chwała Panu za wszystko, co
już dokonał w moim życiu i co jeszcze ma w swoich planach. Wyrazem mojej wdzięczności niech
będą słowa pieśni, którą zawsze śpiewam z wielką
radością - „Memu Panu, którego bardzo kocham”:
Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie
Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje, Panie
Ty otwierasz nasze oczy, Panie
Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje, Panie
Ty otwierasz nasze oczy, Panie, na piękno Twoje.
Anna Gajewska
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na życiu wiecznym i często rozmyślam o nim.
Pragnę, by moja modlitwa była dla tych dusz jak
Tegoroczne rekolekcje uświadomiły mi, że najlepszą pomocą, ponieważ sam odczuwam siłę
w obszarze mego serca jest jeszcze wiele ciemności. modlitwy w mojej intencji. Po tych rekolekcjach
To ja sam muszę i chcę przyjąć Boże światło, bo tylko postanowiłem jeszcze większą uwagę zwrócić na
to światło ma moc rozjaśnienia mroków mojego modlitwę różańcową, bo jest ona bardzo miła Matce
serca. Pragnę tego rozjaśnienia, ponieważ przez to Bożej, która wstawia się za nami bezpośrednio
będę mógł lepiej służyć innym głębszą modlitwą. do Swego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana.
Jak powiedział ksądz Jan podczas rekolekcji, mod- Wszystkim, którzy się za mnie modlą z głębi serca
litwa jest bezcenna dla tych, którzy już odeszli z tej dziękuję i proszę o dalszą modlitwę.
ziemskiej pielgrzymki, a jeszcze oczekują na spotTomasz Wojciechowski
kanie Boga w wieczności. Mnie też bardzo zależy
Odpowiedź druga

Odpowiedź trzecia
Coroczne rekolekcje wielkopostne to okazja
do refleksji nad naszą wiarą oraz szczególny czas
wsłuchiwania się w słowo Boże i przemiany serc.
To również szansa na pogłębienie relacji z Bogiem,
abyśmy nie tylko w Niego wierzyli, ale potrafili
Mu również zaufać i pozwolili się prowadzić. Bóg
zachęca nas, abyśmy Go poszukiwali i odkrywali
sercem, abyśmy w codziennym życiu, w naszych
problemach pokładali w Nim ufność, a nie zdawali
się tylko na swe ludzkie siły. Dlatego tak ważną rolę
odgrywa modlitwa, bo kto się nie modli, ten Boga
nie spotyka, jego wiara słabnie. Brak czasu jest
tylko wymówką, bo modlitwa to nie kwestia czasu
- to efekt naszej decyzji, woli. Tegoroczne rekolekcje nawiązywały do objawień w Fatimie, gdzie
w maju 1917 r. w słowach skierowanych do dzieci:
Franciszka, Hiacynty i Łucji, Maryja przekazuje
Boże wezwanie do pokuty, nawrócenia, a zarazem
ostrzega przed skutkami dalszego, uporczywego
trwania ludzkości w grzechach. Również dziś
słowa te są aktualne. Świat pogrążył się w grzechu
i może mu pomóc tylko powrót do Boga, pokuta
i modlitwa. Matka Boża woła i prosi każdego z nas
o nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca w pięć
pierwszych sobót miesiąca – spowiedź, Komunię
Świętą, różaniec i 15-minutowe rozważanie tajemnicy różańcowej. Maryja mówi również: Duszom,
8

które w ten sposób starają się mi wynagradzać
obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia.
Tym, co najbardziej mnie poruszyło były
słowa o cierpieniu. Człowiek ucieka od cierpienia, ukrywa je, boi się starości. Oczywiście, cierpienie samo w sobie jest złe, ale jeśli nie można
go pokonać, to warto nadać mu sens. Można je
ofiarować za zbawienie tych wszystkich, którzy
są daleko od Boga. Pan Bóg zaprasza nas do tego,
byśmy uczyli się ofiarowywać z ufnością nasze cierpienia za grzesznych braci i siostry. Owoce takiej
ofiary są często ukryte przed naszymi oczami, ale
w wieczności poznamy jej zbawczą moc. Również
w Fatimie Matka Boża prosi o pokutę, umartwienie i cierpienie w intencji nawrócenia grzeszników.
W dzisiejszych czasach ludzie nie myślą
o wieczności grzesząc i często myląc miłosierdzie
Boże z pobłażliwością. Tymczasem nasze wybory
decydują o przyszłym życiu w wieczności. Dlatego tak wielka odpowiedzialność spoczywa na nas.
Ważne jest zatem, byśmy nie przestawali się modlić,
ale pragnęli pięknej, głębokiej i przemieniającej
serca modlitwy, a nasze - nawet najdrobniejsze
umartwienia - ofiarowali za innych.
Barbara Zacharzewska
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Kościół to nie budynek – to my wszyscy
razem,
A budynek jest tylko nas wszystkich obrazem.
Chrystus to jest fundament, ludzie pełni wiary
To są ściany, a dobrzy księża to filary.
(...)
Na przejście świata dano nam czasu niewiele.
Za to kto w Kościół wejdzie –
wiecznie trwa w Kościele.
Jacek Kowalski
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Porządek nabożeństw w naszym kościele

Biuro parafialne

Msze Święte:
•
•
•
•
•
•

niedziela - od września do czerwca: godz. 8.00, godz. 10.00 (z udziałem dzieci), godz. 12.00, godz.18.00;
sobota godz. 18.00
dzień powszedni - od września do czerwca: poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 18.00; wtorek godz.
8.00
pierwszy piątek miesiąca: godz. 17.00 - ze szczególnym udziałem dzieci, godz. 18.00, godz. 20.00 - ze
szczególnym udziałem młodzieży
w okresie wakacyjnym - lipiec i sierpień: niedziela godz. 8.00, godz. 11.00, godz. 19.00; poniedziałek, środa,
czwartek, piątek godz. 19.00; wtorek godz. 8.00; sobota godz. 18.00
podczas Adwentu Msze św. (roraty z udziałem dzieci) w dni powszednie godz. 18.00 (także we wtorki);
roraty dla dorosłych - poniedziałek, środa, piątek godz. 6.00
w okresie kolędowym - od poniedziałku do piątku godz. 8.00

Biuro parafialne zwykle kojarzone jest z administracją. Prawdą jest, że tutaj załatwia się sprawy urzędowe.
Ale to tylko część prawdy o tym miejscu. Czasem ktoś przychodzi po zaświadczenie, metrykę chrztu św., a potem
wywiązuje się dłuższa rozmowa. Innym razem ktoś wstępuje i prosi o spowiedź. Godziny spędzone z narzeczonymi
poza urzędowaniem biura to istotna część duszpasterstwa parafialnego. Zapraszam „w porę i nie w porę”.
•
•

Biuro parafialne jest czynne:
W poniedziałek od godz. 9.00 do 10.00 oraz w środę po wieczornej Mszy św. do godz. 20.00;
W sytuacjach losowych (np. w sprawie pogrzebu) o dowolnej porze dnia.
ks. Marian Sikora
Proboszcz

Nabożeństwa:
•
•
•
•
•
•
•

•

Cmentarz parafialny

Koronka do Bożego Miłosierdzia - codziennie godz. 15.00
adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji uświęcenia kapłanów oraz powołań kapłańskich, zakonnych
i misyjnych - w każdy czwartek po wieczornej Mszy św. do godz. 20.00
Gorzkie żale - niedziela godz. 17.00
droga krzyżowa - w piątki: z udziałem dzieci godz. 17.00, z udziałem młodzieży i dorosłych godz. 18.30
nabożeństwa majowe - w kościele w Kicinie codziennie godz. 17.45 i 20.30; w Janikowie w świetlicy godz.
19.00; w Klinach przy krzyżu na dawniejszym cmentarzu godz. 19.00
nabożeństwa czerwcowe - niedziela po Koronce do miłosierdzia Bożego godz. 15.00; w dzień powszedni po
wieczornej Mszy św.
nabożeństwa różańcowe w październiku:
dzieci - od poniedziałku do piątku godz. 17.00
młodzież i dorośli - od poniedziałku do soboty godz. 18.30; we wtorki godz. 8.30
wspólny różaniec - niedziela godz. 15.15 (po Koronce do miłosierdzia Bożego)
nabożeństwa fatimskie godz. 21.00 każdego 13. dnia miesiąca od maja do października

Historia cmentarza w Kicinie sięga 1830 roku, gdy tutejszym proboszczem był ks. Józef Lisiewicz.
Cmentarz jest miejscem poświęconym, przeznaczonym do chowania zmarłych oraz miejscem sprawowania
kultu religijnego. Kościół, wyznając wiarę w objawionego Boga w Trójcy Świętej jedynego, składa swoich
zmarłych do ziemi Bożej. Ta czynność jest nierozerwalnie związana z proklamacja nadziei zmartwychwstania
i życia wiecznego, która jest nam objawiona przez Jezusa Chrystusa. Kościół oczekuje na paruzje Chrystusa powtórne Jego przyjście. Z tego powodu nie tylko pogrzeb, lecz także pamięć o zmarłych i pielęgnacja grobów
maja charakter kultu religijnego.
BIURO CMENTARNE jest czynne w środy od godz. 19.00 do 20.00 w domu parafialnym.
Nieczynne w drugim tygodniu ferii zimowych oraz w okresie wakacji.
Telefon kontaktowy: 601 639 478.
Regulamin cmentarny zamieszczony jest na stronie parafialnej: www.kicin.archpoznan.pl
ks. Marian Sikora
Proboszcz

Msza Święta
Przed odejściem z tego świata do Ojca, Jezus ustanowił Eucharystię - przemienił chleb i wino w swoje Ciało
i w swoją Krew, i powiedział: Czyńcie to na moją pamiątkę (Łk 22, 19). Dlatego właśnie, kiedy Msza św. jest
sprawowana, to sam Chrystus uobecnia się i ofiaruje Siebie Ojcu. Wraz z kapłanem i wspólnotą katolicką możemy
w modlitwie powierzyć Panu Bogu wszystkie nasze intencje.
Dlaczego zamawiać Mszę Świętą?
Odpowiedź brzmi: aby złożyć Bogu dziękczynienie za szczęśliwe wydarzenia w naszym życiu lub w życiu
innych, np. z racji rocznicy chrztu, ślubu, jubileuszu, pojednania, otrzymanych łask. W intencjach szczególnie nam
drogich: o pokój na świecie, przyjaciela przeżywającego trudności, w intencji powołań kapłańskich. W intencji
osób nam bliskich: by prosić Boga o pomoc dla nich, by być z nimi w ważnych wydarzeniach w ich życiu lub
w chwilach dla nich trudnych, np. za wiernych zmarłych. Jest to akt wiary i nadziei, ufność w dobroć Bożą, to gest
szacunku i wierności w stosunku do tych, którzy zmarli i może potrzebują oczyszczenia, by wejść do światłości
wiekuistej i szczęścia wiecznego.
ks. Marian Sikora
Proboszcz
10
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Zakrystian czyli kościelny

Wolontariat
Wolontariat nauczycielski
W założeniach wolontariatu nauczycielskiego jest idea pomocy osobom, które takiej pomocy potrzebują.
Nasza oferta jest skierowana głównie do uczniów szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjalnej i na razie obejmuje
następujące przedmioty: matematykę, fizykę, chemię, historię i język angielski. Grupa nauczycieli postanowiła
podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami pedagogicznymi i pomóc w nauce dzieciom
i młodzieży mieszkającym na terenie naszej parafii. Jest to parafia mała, a jednak uważamy, że nasza inicjatywa
może być potrzebna zarówno uczniom, jak ich rodzicom. Chcemy jej poświecić nasz wolny czas. Rozumiemy, że
zwrócenie się o pomoc może być trudniejsze niż jej dawanie, jednak zachęcamy do skorzystania z naszej oferty:
		
- wtorek - język angielski, godz. od 16.00 do 17.00, chemia od godz. 18.00 do 19.00;
		
- środa - matematyka i fizyka, godz. od 17.00 do 18.00;
		
- czwartek - matematyka, godz. od 16.30 do 17.30;
		
- sobota - historia, godz. od 10.00 do 11.00.
Kontakt w sprawie umówienia spotkania: wolontariat.kicin@gmail.com
Wolontariat psychologiczny
poniedziałek - godz. od 18.45 do 19.45.
Kontakt w sprawie umówienia spotkania: wolontariat.psycholog.kicin@gmail.com
Wolontariat prawniczy
czwartek - godz. od 18.00 do 19.00.
Kontakt w sprawie umówienia spotkania: wolontariat.prawnik.kicin@gmail.com
Spotkania odbywają się w domu parafialnym, wejście górne.

Grażyna Derda

Strona internetowa parafii
Pod koniec 2015 roku na serwer archidiecezji
poznańskiej została przeniesiona parafialna strona
internetowa: www.kicin.archpoznan.pl. Inicjatorem tej
zmiany był ówczesny proboszcz kiciński - ks. Andrzej
Magdziarz. W wyniku licznych rozmów ustaliliśmy
zakres niezbędnych informacji, które na tej stronie
powinny się znaleźć oraz jej nową szatę graficzną.
Autorem projektu jest Piotr Wolski, ja natomiast
podjęłam się zadania administratora strony i dalszego
jej uaktualniania. Po zmianie proboszcza w parafii
pełen dostęp do zarządzania stroną ma również
ks. Marian Sikora. W aktualizowanie informacji
parafialnych zaangażowanych jest kilka osób. Wśród
nich Renata Sobańska co tydzień zamieszcza ogłoszenia

duszpasterskie i intencje mszalne. Anna Gajewska
aktualizuje cotygodniowe informacje dotyczące funkcji
podejmowanych przez członków Parafialnego Zespołu
Liturgicznego podczas uroczystości i niedzielnych
Eucharystii. Materiały fotograficzne dostarcza przede
wszystkim Grzegorz Zalewski, ale wspomagają go
także Stanisław Nowak, Renata Sobańska, Zbigniew
Celka oraz niżej podpisana. Następnie otrzymane
zdjęcia zamieszczam i porządkuję w galerii. Ponadto
podjęłam się również nagrywania i montowania filmów
z niektórych wydarzeń. Można je obejrzeć w zakładce
„Kronika parafialna”. Nagrywam (wspiera mnie w tym
Barbara Kubacka) i co tydzień zamieszczam w zakładce
„Msza Święta” homilie niedzielne, aby parafianie,
którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć
w miejscowej Mszy św., mieli możliwość wysłuchania
kazania. Aktualizuję również archiwum czasopisma
parafialnego „Nasz Patron”. Współtwórcami naszej
strony jesteśmy my wszyscy - parafianie wraz ze
swoim duszpasterzem, biorąc czynny udział w życiu
parafii, współtworząc wydarzenia, użyczając swoich
charyzmatów dla dobra Kościoła i wspólnoty lokalnej.
Z naszego zaangażowania powstaje materiał, do
którego za pomocą internetu mamy stały dostęp.

Magdalena Orczyńska
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W
1963
roku
przystąpiłem do Pierwszej
Komunii Świętej. Po
tym ważnym wydarzeniu
mój
brat,
Adam
przyprowadził
mnie
do zakrystii i oznajmił
księdzu
Henrykowi
Rękosiowi, ówczesnemu
wikariuszowi w naszej
parafii, że chciałbym
zostać ministrantem. Tak
właśnie zaczęła się moja
„przygoda” i powołanie
do służby w Kościele, a przede wszystkim w zakrystii.
Od tego czasu chętnie posługuję w parafii wraz
z wieloma przyjaciółmi Kościoła. Po przejściu na
emeryturę zacnego kapłana, ks. Zbigniewa Pawlaka
urząd proboszcza objął ks. Andrzej Magdziarz. W tym
samym czasie mój zakład pracy zakończył działalność,

więc zacząłem rozglądać się za nowym zajęciem.
Ksiądz Andrzej, szukając oddanego człowieka do
pracy w parafii, zaproponował mi posługę zakrystiana.
Zgodziłem się od razu ze względu na moje pragnienie
służenia Bogu, Kościołowi, parafii i Ojczyźnie.
W swojej posłudze zajmuję się głównie
przygotowywaniem Mszy Świętych, wszelkich
uroczystości i ważnych wydarzeń religijnych w naszej
parafii. Ponadto pomagam w utrzymaniu porządku
na terenie wzgórza kościelnego i cmentarza. Jeśli
trzeba, to chętnie uczestniczę również w pracach
remontowo-budowlanych. Corocznie biorę udział
w przygotowywaniu oprawy zarówno Misterium
Wcielenia, jak i Misterium Męki Pańskiej.
Praca ta sprawia mi radość i satysfakcję,
a dodatkowo jestem otoczony bardzo miłymi, często
młodymi i uśmiechniętymi ludźmi oraz służbą
liturgiczną. Jest we mnie pragnienie służby „do końca”
za pozwoleniem proboszcza.
Wojciech Sobański

Kilka zwykłych refleksji nadzwyczajnego szafarza
Pełnienie posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. zaproponował mi w roku 2004 ksiądz Andrzej
Kruś, ówczesny proboszcz parafii MB Fatimskiej
w Koziegłowach. Z tego okresu utkwiły mi w pamięci
trzy momenty. Pierwszy, to delikatna zachęta mojej
żony, gdy wahałem się, czy powinienem podjąć się
takiego zadania. Na rozpoczęcie kursu przygotowawczego w kościele Bożego Ciała skierował do nas swoje
słowo ks. Krzysztof Michalczak, opiekun poznańskich
szafarzy. Głęboko zapadły mi w pamięć i w serce słowa
o tym, że z naszej posługi będą korzystać wierni w parafii, ale najbardziej możemy skorzystać my sami, nawiązując bliską, wręcz intymną więź z Jezusem. To był ten
drugi moment. Zaś trzeci moment, to moje pierwsze
wyjście w charakterze szafarza na Mszę Świętą. Spojrzenie z drugiej strony ołtarza na dobrze mi znany lud
Boży było dla mnie silnym przeżyciem i uświadomieniem sobie wagi podjętej decyzji.
Posługa szafarza polega na zanoszeniu Komunii
św. ludziom chorym i starszym, którzy nie uczestniczą
w Eucharystii w kościele, a także na pomocy w komunikowaniu podczas Mszy Świętej. Oba te działania
sprzyjają duchowemu rozwojowi człowieka, który
pragnie zbliżyć się do Boga. Podczas wizyt z Panem
Jezusem w domach towarzyszy mi świadomość, że oto
nie jestem ani okazjonalnym gościem, ani dostawcą
poszukiwanego towaru, ale przynoszę jako sługa nieużyteczny Tego, który ukrył całą swoją miłość i bóstwo
Kwiecień 2017					

w okruszynie chleba.
Wiem, że nie można przynieść ludziom cierpiącym
niczego bardziej cennego
i tę prawdę często widzę
w ich oczach. Z kolei
rozdzielanie Komunii św.
podczas Eucharystii skłania do refleksji, że oto
świątynia jest pełna wspaniałych ludzi, trzeba na
nich spojrzeć z miłością,
skoro Pan Jezus przychodzi do nich bez żadnych
zastrzeżeń!
Przypomina mi się
jeszcze jeden epizod
z
początków
mojej
posługi. Jeden z kolegów mojego syna, wówczas
w wieku przedszkolnym, powiedział na podwórku:
„Widziałem dzisiaj w kościele twojego tatę, jak był
księdzem”. W imieniu tych, którzy czasami stoją przy
ołtarzu (a jest w naszej parafii trzech szafarzy) życzę
radości w okresie paschalnym i zachęcam do korzystania z naszej posługi. W każdą niedzielę jesteśmy do
dyspozycji Waszej i Waszych bliskich, pozostających
w domach.
Zenon Zbąszyniak
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Muzyka na chwałę Bożą
Jako
organistka
posługuję w kicińskiej
parafii
od
ponad
dwóch lat. Nie jest to
moja pierwsza parafia,
nie jest też jedyna. Pod
wieloma względami
jest
dla
mnie
jednak
wyjątkowa
i
szczególnie
mi
bliska. Tak, jak i praca
organisty w ogóle.
Największą radość sprawia mi głośny, wspólny
śpiew parafian zgromadzonych na liturgii. Nie
ma dla organisty niczego bardziej motywującego
niż świadomość, że parafia poznaje nową pieśń,
że owa pieśń się podoba i jest powtarzana z mocą
i zaangażowaniem. Dlatego, między innymi, tak lubię
przychodzić przed Mszą Świętą i ćwiczyć nowe, czy
też mniej znane śpiewy.
Bardzo dużą wagę przykładam do tego, by wybrane
pieśni odpowiadały treści liturgii słowa w danym
dniu oraz okresie liturgicznym. Jeżeli jest to możliwe,
porozumiewam się wcześniej z księdzem proboszczem,
by dowiedzieć się, na jaki temat będzie głoszone
kazanie. Mając takie informacje jestem w stanie jeszcze
lepiej dostosować dobór śpiewów na Eucharystię.
Nieustannie zadziwia mnie i zachwyca, jak ogromny
wybór pieśni liturgicznych mamy w naszym Kościele.
Nie jest to jedynie bogactwo tekstów, ale także duża
różnorodność melodyczna. Uważam, że jako organistka
jestem
odpowiedzialna
za
rozpowszechnianie
i ukazywanie tego bogactwa parafianom.

Najważniejsze jednak dla mnie jest to, by poprzez
śpiew pomagać ludziom modlić się do Pana Boga.
Wierzę gorąco, że dzięki muzyce w liturgii wierni
mogą przybliżyć się do Nieba. Uważam, że jest to
moim powołaniem i powinno być powołaniem każdego
muzyka kościelnego.
Czuję także, że poprzez posługę muzyczną sama
przybliżam się do Pana Boga, że On mnie nieustannie
błogosławi i wspiera w tym, co robię. Wiem, że
bez wiary w Niego nie wytrzymałabym długo na
tym stanowisku, które - wbrew pozorom - jest
dosyć wymagające, a czasem posługa ta jest wręcz
wyczerpująca, szczególnie w okresach świątecznych.
Jednakże w takich momentach zawsze przychodzi
z pomocą Pan Bóg, dodając sił do pracy oraz jak
najlepszej służby śpiewem i grą na organach.
Jak zaznaczyłam na wstępie, kościół pw. św. Józefa
w Kicinie to dla mnie miejsce wyjątkowe. Poznałam
tutaj wspaniałych ludzi, bardzo oddanych tej parafii.
Tutaj, jak rzadko gdzie, czuje się Ducha Bożego. Jest
to również miejsce szczególnie bliskie mojej naturze.
Eucharystia jest tu przeżywana spokojnie, z wielką
wiarą i czcią. To dla mnie cudowne doświadczenie.
Dlatego właśnie z nieskrywaną radością przyjeżdżam
do Kicina co dwa tygodnie, a niekiedy nawet częściej.
Bardzo dziękuję wszystkim za dotychczasową
współpracę i wspólny śpiew, na chwałę Bożą!
Małgorzata Kozierska
Od redakcji
W parafii kicińskiej, oprócz pani Małgorzaty
Kozierskiej, posługę organisty sprawują także panowie
- Jarosław Kostka i Mateusz Cofta.

Świadectwo katechetki
Skoro Bóg obdarzył mnie łaską wiary, postawił na
mojej drodze dobrych ludzi, którzy pomagali i pomagają
nadal ten dar pielęgnować i rozwijać, to powiem za
św. Pawłem: biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii
(1Kor 9,16). Ten bezcenny Boży dar zrodził w moim
sercu pragnienie dzielenia się z drugim człowiekiem
tym, co otrzymałam. Tak najczęściej jest, że jeden
dar rodzi następny dar. Jedną z form jego realizacji
w moim życiu to katechizowanie. Bycie katechetką
jest więc dla mnie odpowiedzią na Bożą miłość,
ma swoje źródło w tej miłości i ku niej zmierza. Nie
staję przed katechizowanymi jedynie jako nauczyciel,
ale przede wszystkim jako świadek. Muszę żyć tym,
co głoszę. Dopiero wtedy ów przekaz staje się żywy
i autentyczny. Nie wyobrażam sobie głoszenia Dobrej
Nowiny bez sakramentów i modlitwy osobistej. Są
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one dla mnie niezbędnymi filarami w katechizowaniu.
Jadąc do szkoły proszę Boga, aby to, co mówię i czynię
trafiało do serc uczniów i wydało dobre owoce w ich
życiu. Wiem, że często nie będzie mi dane zobaczyć
efektów swej pracy, lecz ufam - jak głosi św. Paweł że: Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost
(1Kor 3,6).
Na koniec tego krótkiego świadectwa pragnę
powiedzieć, iż tak naprawdę, to wzajemnie jesteśmy
dla siebie katechetami - uczniowie i ja. Dzieci uczą
mnie, jak z prostotą, czystością oraz z wielką miłością
i ufnością być z Bogiem, w Nim trwać. Serdecznie
proszę o modlitwę, aby Słowo Boże znalazło drogę do
serc i umysłów moich uczniów i abym była do końca
wierna powierzonej mi misji. Dziękuję!
Krystyna Cuprych
Kwiecień 2017

Szkoła Katechistów Archidiecezji Poznańskiej.
Katechiści w parafii kicińskiej
Na stronie internetowej
archidiecezji
poznańskiej
w zakładce „Katecheza
Dorosłych”
czytamy: Szkoła Katechistów Archidiecezji
Poznańskiej została
erygowana 15 maja
2010 r. przez Ks. Arcybiskupa Metropolitę
Poznańskiego Stanisława Gądeckiego. Celem Szkoły
jest przygotowanie osób świeckich do prowadzenia
katechezy dorosłych w parafiach. Szkoła działa we
współpracy z Wydziałem Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitarnej w Poznaniu. Dyrektorem Szkoły Katechistów jest
ksiądz prof. Jacek Hadruś.
Aby katecheza dorosłych była w parafiach
powszechna, potrzeba osób świeckich, które swoją
ofiarnością wspomagałyby kapłanów w wykonywaniu
tego zadania. Każdy z nas - ludzi wierzących ma świadomość odpowiedzialności za przekazywanie wiary,
która spoczywa na całym Kościele. Każdego człowieka
ochrzczonego Bóg do tego powołuje. Ten przekaz
zostawił nam Pan Jezus wypowiadając słowa: Idźcie
na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16,15). Jednak nie zawsze wypełnianie misji
głoszenia Ewangelii musi się wiązać z podróżami do
odległych krajów, na inne kontynenty. Iść na cały świat
i głosić Ewangelię to znaczy głosić ją tu i teraz, w miejscach gdzie żyjemy, a więc w naszych rodzinach, parafiach, itd.
Pierwsze misje kanoniczne do prowadzenia katechezy dla dorosłych w naszej archidiecezji wręczone
zostały absolwentom Szkoły Katechistów w grudniu
2011 r. przez abpa Stanisława Gądeckiego. W parafiach
pojawiła się nowa funkcja - „katechista”. Przed proboszczami powstało zadanie zaangażowania przygotowanych osób do katechizowania dorosłych, zwłaszcza
do prowadzenia katechezy dla rodziców przed chrztem
dziecka, przed Pierwszą Komunią św. i przed bierzmowaniem. Katechistów szczególną pieczą duszpasterską
otacza abp Gądecki, który w realizacji dzieła katechezy
dorosłych widzi miejsce dla osób świeckich.

takiego wydarzenia, a wygłoszona homilia swą wartością umacnia katechistów w ich posłudze.
Obecnie w naszej archidiecezji mamy 211 katechistów. Po ukończeniu Szkoły Katechistów, która daje
podstawy formacji, jej absolwenci pozostają w stałej
aktywności formacyjnej. Odbywa się to przez uczestnictwo w dwóch zjazdach w ciągu roku oraz poprzez
udział w rekolekcjach weekendowych w domu rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa
Króla w Morasku. Dom ten od samego początku istnienia Szkoły jest miejscem skupienia dla katechistów.
W naszej parafii mamy dwie katechistki, z których
jedna swą pierwszą misję otrzymała w 2012, a druga w 2013 r. Zajmują się one prowadzeniem katechez dla
rodziców i kandydatów na chrzestnych przed chrztem
dziecka.
Poniżej wpis Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego, Stanisława Gądeckiego do Legitymacji Katechisty Archidiecezji Poznańskiej.
Maria Hanna Bobak

17 grudnia 2016 r., już po raz szósty, odbyła się
uroczystość wręczenia misji podczas Mszy św. w katedrze poznańskiej, której - jak co roku - przewodniczył
ks. arcybiskup ku radości i wdzięczności wszystkich
zebranych. Obecność arcybiskupa podnosi znaczenie
Kwiecień 2017					
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Wzgórze kościelne - bliżej Boga

W zeszłym roku celebrowaliśmy 700-lecie Kicina,
co zostało uczczone publikacją książkową oraz spotkaniami, odczytami i innymi imprezami okolicznościowymi. Zarówno książka, jak i pozostałe wydarzenia
pokazały, że sercem naszej miejscowości zawsze było
wzgórze kościelne, siedziba parafii, wraz z kicińskimi
duszpasterzami. Jest to o tyle ważne, że w naszym kręgu
cywilizacyjnym życie religijne tworzy bardzo istotną
podbudowę życia społecznego. W Kicinie zarówno
liturgia kościelna, jak też nauki kolejnych proboszczów
zawsze stanowiły fundament życia duchowego i społecznego kicinian.
Najprawdopodobniej już od XIII wieku nad wzgórzem góruje kościół parafialny, pierwotnie pod
wezwaniem Wszystkich Świętych. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, ile razy udzielano w nim sakramentów, lecz z pewnością byłaby to liczba bardzo wielka.
Oprócz tego, przez cały ten czas w kościele trwało
ewangelizowanie kolejnych pokoleń parafian, których dusze poznawały światło Ewangelii i kierowały
się ku Bogu. Te „wydarzenia” oczywiście przyćmiewają wszystkie inne, a dodać należy, że niemal do
końca pierwszego ćwierćwiecza XIX wieku wzgórze
kościelne pełniło też rolę cmentarza, a więc raz po raz
miały tu miejsce pogrzeby, które były także sprawdzianem wiary i okazją do refleksji nad życiem doczesnym i wiecznym przez dawnych mieszkańców Kicina.
Oprócz liturgii i ewangelizacji, wzgórze kościelne
było i jest nadal ośrodkiem innych form życia „przykościelnego”. Dość wcześnie, bo najprawdopodobniej
już w średniowieczu, przy probostwie funkcjonowała
szkoła, w której nauczał miejscowy organista, bądź
proboszcz. Jednocześnie, być może od XVII wieku,
istniał w tym miejscu także niewielki ośrodek kształcenia muzycznego. Było to efektem silnych związków
parafii kicińskiej ze zgromadzeniem księży filipinów,
szczególnie skupionych na muzycznej oprawie liturgii.
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Być może dzięki temu w Kicinie - według dostępnych
źródeł - zaznaczyły się tradycje muzyki organowej
i śpiewu chóralnego. Warto wspomnieć o roli organisty
i kantora, poświadczonych w źródłach z XVIII wieku,
których muzyczny wkład w piękno liturgii kontynuują obecnie nasi organiści oraz zespół śpiewaczy Ave,
a także występujący obecnie na licznych scenach chór
Arsis, który uformował się pierwotnie jako kiciński
chór parafialny.
Obok kościoła i nieczynnego już cmentarza, od
strony północno-wschodniej na wzgórzu kościelnym,
wśród drzew, znajduje się wykonana z prostych elementów drewnianych kapliczka Matki Bożej. Jest to miejsce prywatnych modlitw parafian oraz wspólnotowego
odmawiania różańca fatimskiego. Nabożeństwo to od
maja do grudnia gromadzi wielu parafian, którzy oddając cześć Matce Bożej, proszą o pokój i nawrócenie dla
Polski i świata. Obecnie różaniec fatimski odmawiany
jest podczas procesji z figurą Matki Bożej, niesioną
uliczkami wokół wzgórza, co nadaje mu bardziej uroczystą formę i przyczynia się do silniejszej obecności
tej modlitwy w przestrzeni publicznej Kicina.
Do cyklicznych wydarzeń religijnych związanych
z parafią kicińską i wzgórzem kościelnym należy zaliczyć piesze pielgrzymki do Dąbrówki Kościelnej,
które udają się tam w każdą drugą niedzielę września,
na odpust Matki Bożej Pocieszenia, w święto Narodzenia NMP. Grupa pątników, której z reguły towarzyszy
ks. proboszcz, wyrusza z Kicina wczesnym rankiem
i powraca wieczorem tego samego dnia. Z uwagi na
wieloletnie tradycje tej pielgrzymki oraz uczestnictwo dużej grupy parafian, jest to ważne wydarzenie
w duchowym życiu naszej wspólnoty. Od czterech lat
2 kwietnia wieczorem, także ze wzgórza kościelnego
wyrusza marsz papieski do krzyża papieskiego, erygowanego niedaleko szczytu Dziewiczej Góry w Puszczy Zielonka ku czci św. Jana Pawła II, honorowego
członka PTT. Jest to inicjatywa Leszka Lesiczki, miłośnika gór i wieloletniego prezesa PTT. Przy krzyżu
modlitwą, pieśniami i krótkim czuwaniem uczestnicy
marszu upamiętniają postać św. Jana Pawła II oraz
jego odejście do wieczności, które nastąpiło właśnie 2
kwietnia o godz. 21:37.
Wreszcie, na wzgórzu znajduje się krzyż misyjny,
świadek odnawiania wiary w naszej parafii, zwłaszcza
po II wojnie światowej. Jest też dzwonnica, na której
pierwotnie wisiały dzwony ufundowane w połowie
XVIII wieku przez ówczesnego donatora i budowniczego obecnego kościoła, biskupa i prepozyta jednocześnie, ks. Józefa Kierskiego. Pierwotne dzwony,
zniszczone wskutek błędów rekonstruktorskich po II
Kwiecień 2017

wojnie światowej, są ustawione na niewielkich postumentach, a do parafian „przemawiają” obecnie inne,
pochodzące z drugiej poł. XX wieku.
Z kościołem parafialnym w Kicinie oraz ze wzgórzem wiążą się inne jeszcze cykliczne wydarzenia
i instytucje. W domu parafialnym, zbudowanym przed
30 laty swoją siedzibę mają ważne instytucje kościelne,
jak Caritas i Akcja Katolicka. Pierwsza z nich, bez
wielkiego rozgłosu, od prawie 100 lat świadczy pomoc
osobom biednym i potrzebującym. Ludzie ci często
wstydzą się swojego stanu, toteż działalność Caritas
jest dla nich ratunkiem, dzięki któremu mogą godnie
żyć. Akcja Katolicka, powstała przed prawie 100 laty,
za czasów proboszczowania ks. Ludwika Haase i od
początku swego istnienia zajmowała się działalnością
formacyjną i samokształceniową. Była ona silną organizacją kościelną w okresie międzywojennym, a po II
wojnie światowej, bojąc się jej siły, władze komunistyczne zakazały jej działalności. Obecnie Akcja stara
się wrócić do świetnych tradycji swojej przeszłości
i bardzo cieszy fakt, że także w naszej parafii znajduje
się grono osób, które poświęcają swój czas, by w jej
szeregach pomagać Kościołowi.
I wreszcie, na wzgórzu kościelnym maja miejsce
wydarzenia, które są pewną formą przeżywania najważniejszych tajemnic naszej wiary, co wykracza także
poza wymiar parafialny. Są to misteria, odtwarzane
w dwóch okresach roku liturgicznego. Pierwsze z nich,
pokazywane z reguły w uroczystość Objawienia Pańskiego (popularnie Trzech Króli, 6 stycznia) to Misterium Wcielenia, przedstawiające historię Bożego
Narodzenia. Bardziej znane, zwłaszcza poza parafią,
jest Misterium Męki i Śmierci Chrystusa, które
można przeżyć każdego roku w Niedzielę Palmową.
Reżyserem obu spektakli jest znany kiciński parafianin i społecznik - Leszek Lesiczka. Podczas trwania
Misterium Męki wzgórze kościelne oraz jego otoczenie bardzo zmieniają swój wygląd. Zdobią je liczne
instalacje, które pozostają na wzgórzu niemal do końca
okresu wielkanocnego. Warto dodać, że w organizację i odtwarzanie obu Misteriów zaangażowanych jest
wiele osób, także spoza parafii, co nadaje tym wydarzeniom charakter ponadlokalny.
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To samo można powiedzieć o innej jeszcze części
składowej przeszłości i teraźniejszości Kicina, a mianowicie o Szlaku św. Jakuba de Compostella. Warto
bowiem przypomnieć, że przez naszą miejscowość
i wzgórze kościelne biegnie właśnie ta droga, a konkretnie jedna z jej trzech polskich odnóg. Stąd zapewne
już w średniowieczu Kicin był znany i nawiedzany
przez pątników spoza naszej diecezji, a może i granic
Polski. Poczynając od XVI wieku ruch pielgrzymkowy na tym szlaku zaczął zanikać, jednak obecnie
jesteśmy świadkami odradzania się go, goszcząc pątników z ziem położonych na wschód od Wielkopolski,
a nawet z zagranicy (np. z Litwy).
Od niedawna przez naszą miejscowość przechodzą
wiosną niewielkie ekumeniczne grupy podążające
Szlakiem Ottona III z Magdeburga do Gniezna,
które promują ideę jedności chrześcijańskiej Europy.
I wreszcie, charakter pielgrzymki posiadają także
Maratony Lednickie, które od kilku lat przebiegają
przez Kicin w pierwszą sobotę czerwca. Z roku na rok
uczestniczy w nich coraz liczniejsza grupa biegaczy
(z symbolicznym udziałem parafian Kicińskich), wśród
których są także bardzo znani maratończycy. Przemierzają oni drogę od Poznańskich Krzyży na Lednickie
Pola, gdzie owego dnia odbywają się Ogólnopolskie
Spotkania Młodych Lednica 2000, zainicjowane przez
znanego poznańskiego duszpasterza młodzieży o.
Jana Górę. Biegacze pokonują dystans 46 kilometrów,
zatrzymując się na krótko w parafiach położonych na
szlaku, w tym także w Kicinie i Wierzenicy.
Życie religijne w Kicinie nieustannie się rozwija
i wzbogaca. Jest to wynikiem działalności kolejnych
proboszczów, ale też i duchowo-twórczego zaangażowania wiernych. Najnowszym wkładem do duchowego
bogactwa Kicina jest Droga tajemnic różańcowych,
łącząca kościoły w Kicinie i Wierzenicy. Powstała
ona z inspiracji wspomnianego już Leszka Lesiczki,
poniekąd dla upamiętnienia osoby ks. kan. Zbigniewa
Pawlaka, który zwykł spacerować tą drogą odmawiając
różaniec. Uroczyste poświęcenie Drogi, z udziałem ks.
bp. Grzegorza Balcerka w towarzystwie proboszczów
Kicina i Wierzenicy oraz parafian obu wspólnot, było
silnym akcentem duchowym podkreślającym dobre
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sąsiedztwo i wspólną
przeszłość parafii św.
Józefa i św. Mikołaja.
Wzgórze kościelne serce Kicina
Jak już powiedziano,
wzgórze kościelne i probostwo kicińskie były
sercem
miejscowości
nie tylko w sensie religijnym, zwłaszcza we
wczesnym okresie, kiedy
Kicin należał do dóbr
kościelnych prepozyta kapituły katedralnej poznańskiej. Znaczenie parafii uwidaczniało się np. podczas
zaborów, kiedy proboszczowie kicińscy w sposób
naturalny, na wielu płaszczyznach życia społecznego,
przewodzili miejscowej społeczności polskiej. Warto
przy tym dodać, że mimo nasilającej się germanizacji
centralnej Wielkopolski, a w tym także Kicina, ludność
polska zawsze zachowywała dużą przewagę liczebną
nad przybywającymi tu kolonizatorami niemieckimi.
Niewątpliwie, ważną rolę w życiu miejscowości od
samego początku odgrywała szkoła elementarna zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie wzgórza. Najstarszym budynkiem szkolnym jest obecnie w Kicinie
dom mieszkalny przy ul. Kościelnej 9, na skrzyżowaniu ul. Swarzędzkiej i Kościelnej. Był on nie tylko
miejscem nauczania, lecz także spotkań proboszczów
kicińskich z parafianami oraz spotkań wiejskich. Do
I wojny światowej pełnił te funkcje równolegle z probostwem, a po wojnie polska szkoła przejęła nowo
wzniesiony budynek przy ul. Gwarnej. Po II wojnie
światowej władze zakazały organizowania jakichkolwiek imprez kościelnych w budynku szkolnym, toteż
zaistniała konieczność budowy domu parafialnego.
Z uwagi na nieprzychylność władz oraz inne potrzeby
finansowe (budowa kaplicy, a po jej pożarze - kościoła
w Czerwonaku) projekt ten udało się zrealizować
dopiero w latach 80. XX wieku. Wzniesiony wysiłkiem parafian budynek pełni wieloraką rolę jako miejsce spotkań większości grup duszpasterskich, lecz
także imprez okolicznościowych, takich jak mikołajki,
imieniny ks. proboszcza, bal Wszystkich Świętych,
itd., czy różnego rodzaju jubileusze. W domu parafialnym odbywają się także imprezy prywatne, jak „komunie”, urodziny, zabawy sylwestrowe, a nawet wesela,
co powoduje, że dom ten jest bliski wielu parafianom.
Warto dodać, że w największej jego sali zainstalowany
jest duży ekran umożliwiający oglądanie programów
telewizyjnych i filmów, co urozmaica odbywające się
tam imprezy.
Przez ponad 10 lat był on także miejscem spotkań
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Stowarzyszenia LEN, które zajmuje się projektowaniem rozwoju Kicina i jego otoczenia oraz czuwa nad
ochroną unikatowego charakteru miejscowości. To jego
zasługą jest powstrzymanie niebezpiecznej - w ocenie
mieszkańców - inwestycji firmy Bros, która postawiła
wielką halę magazynowo-produkcyjną na północnym
stoku wzgórza oddzielającego Kicin od Janikowa.
Od południowej strony domu parafialnego znajduje
się podwórze, na którym w przeszłości odbywały się
różne imprezy cykliczne, jak Dzień Dziecka, pożegnanie lata, festyn wiosenny i inne. Przy tych okazjach
podwórze zamieniało się w wielki plac zabaw, na którym wodzirejem był Leszek Lesiczka. Gry i zabawy
przeznaczone były zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
Na części podwórza rozstawione były namioty i stragany z loterią fantową, grochówką i drobnymi przekąskami. Kiedy w ubiegłym roku wybudowano świetlicę wiejską oraz parking przy szkole podstawowej,
imprezy te zostały w większości tam przeniesione.
Do ważnych imprez cyklicznych należy także zaliczyć, przyciągające liczne grono słuchaczy, koncerty.
Dłuższą tradycję mają koncerty jesienne, na których
występują zespoły kameralne z Poznania, indywidualni
wykonawcy oraz chóry, a w tym pochodzący z Kicina
- Arsis. Tradycją stały się także koncerty w ramach,
odbywającej się co roku w czerwcu, Nocy Kościołów Drewnianych, zainicjowanej w 2011 roku. Są to
wydarzenia artystyczne na bardzo wysokim poziomie,
a uświetniają je wykonawcy z pierwszych stron gazet,
jak np. Natalia Niemen (2015 r.), czy Dariusz Malejonek (2016 r.).
Znaczenie wzgórza kościelnego wzrasta przez
ważne wydarzenia historyczne o charakterze lokalnym.
Oprócz parafii było ono miejscem, gdzie m.in. przez
prawie 100 lat (w XIX i XX wieku). działało Kółko
Włościańsko-Rolnicze Wierzenica-Kicin, którego
sekretarzami i prezesami byli kicińscy proboszczowie,
księża Wincenty Studniarski i Ludwik Haase. Kółko
prowadziło działalność edukacyjną w dziedzinie agronomii i agrotechniki i mocno przyczyniało się do podnoszenia kultury rolnej naszych stron
W czasie ostatniej wojny, w latach 1941–1943, na
terenie wzgórza kościelnego znajdował się niemiecki
obóz pracy przymusowej dla Żydów. Przebywało
tam w sumie ponad 140 więźniów, z których ponad
połowa zginęła w tragicznych okolicznościach. Te
bolesne wydarzenia wspomina, oddając cześć pomordowanym, erygowana niedawno przy ul. Kościelnej,
tablica pamiątkowa.
Od strony południowej wzgórza rośnie dąb, posadzony w zeszłym roku dla upamiętnienia Jubileuszu
1050-lecia Chrztu Polski i 700-lecia Kicina. Nieco bajkowym akcentem historycznym związanym ze wzgórzem jest legenda o rycerzach królowej Jadwigi, któKwiecień 2017

rzy założyli gród na szczycie wzgórza, z podziemnymi
komnatami, gdzie zasnęli wojowie. Mają oni powstać
i stanąć w obronie polskiej ziemi, gdy zajdzie taka
potrzeba.
W sąsiedztwie wzgórza znajdują się także pozostałości założenia dworsko-parkowego, stanowiącego
niegdyś siedzibę dzierżawców dawnego folwarku
kościelnego, a następnie, po roku 1793, niemieckiego
zarządcy majątku. Do dzisiaj zachował się XIX-wieczny dwór i fragmenty stawów parkowych, a układ
ulic w tej części miejscowości pokrywa się z przebiegiem dróg wewnętrznych w obrębie zabudowań. Ulica
Poznańska przebiega dokładnie poza jego budynkami.
Wreszcie, północny szczyt wzgórza z kościołem
pw. św. Józefa jest pięknym, cieszącym oko miejscem.
Stosunkowo wysmukły pagórek z zabytkowym, skromnym, drewnianym kościółkiem, otoczonym koroną
drzew przez cały rok przyciąga uwagę osób odwiedzających Kicin. W dodatku, od roku 2010, podświetlany
wieczorem kościół nabiera niezwykłego uroku.
Od roku 2010 kościół jest oświetlony wieczorem, co nadaje mu niezwykły urok także po zmroku.
Wszystko to w połączeniu z zachowaniem wiejskiego
charakteru miejscowości i niewielkim oddaleniem od
Poznania (13 km do centrum) sprawia, że do Kicina

licznie przybywają grupy turystyczne. Kościół w Kicinie jest miejscem chętnie wybieranym na zawieranie
ślubów kościelnych, także przez pary spoza naszej
miejscowości. To nie tylko cieszy, ale i potwierdza
fakt, że żyjemy w miejscu naprawdę wyjątkowym.
Czujmy się więc wszyscy zaproszeni i zobowiązani
do dbania i rozwijania go dla dobra nas tutaj żyjących
i dla przyszłych pokoleń.
Witold Tyborowski

Kicin na puszczańskim szlaku kościołów
W kwietniu 2008 roku powstał Szlak Kościołów
Drewnianych (SKD) wokół Puszczy Zielonka. Obejmuje on 12 kościołów, których zasadnicza konstrukcja
wykonana została z drewna. Świątynie te znajdują się
w następujących miejscowościach: Kicin, Wierzenica,
Uzarzewo, Węglewo, Sławno, Łagiewniki Kościelne,
Kiszkowo, Rejowiec, Długa Goślina, Jabłkowo, Raczkowo, Skoki. Szlak powstał z inicjatywy Związku
Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (ZM „PZ”).
Przebiega on na terenie sześciu gmin: Czerwonaka,
Murowanej Gośliny, Pobiedzisk, Swarzędza, Kiszkowa
i Skoków oraz w trzech powiatach: poznańskim, gnieźnieńskim, wągrowieckim i w dwóch archidiecezjach poznańskiej i gnieźnieńskiej. Szlak jest pomyślany jako
trasa samochodowa w granicach odległości 100 km od
Poznania. Jak pokazuje praktyka, niektóre jego odcinki
turyści i pątnicy pokonują pieszo lub rowerem (do
wszystkich kościołów można dojechać znakowanymi
szlakami rowerowymi).
Każda z tych świątyń (wśród nich jest 11 kościołów wiejskich i 1 miejski) fascynuje swoją niezwykłą
historią. Większość z nich ma w swoim wyposażeniu dzieła sztuki, począwszy od epoki gotyku, przez
barok, po czasy współczesne. Niejednokrotnie wiążą
się z nimi ważne postaci, wydarzenia lub legendy.
Mówiąc o Kicinie przypomnę legendę o rycerzach św.
Kwiecień 2017					

Jadwigi, którzy mieli wybudować tutejszą świątynię.
Beneficjentem dóbr prepozytury poznańskiej kapituły, czyli formalnym zarządcą folwarku kościelnego
w Kicinie był Jan Kochanowski, wielki poeta polskiego
renesansu. Żył z tej posady, gdy tworzył swój genialny
przekład „Psalmów”. Wspólnota dziejów parafii
w Kicinie i Wierzenicy związana jest też z postacią
Augusta Cieszkowskiego i założonym przez niego
przed 150 laty Kółkiem Włościańsko-Rolniczym Wierzenica-Kicin. Kościół kiciński posiada jedyne na SKD
wnętrze z polichromiami i jako jeden z dwóch kościołów opatrzony jest zacheuszkami. To tylko niektóre
z przykładów „ciekawostek” przyciągających uwagę
turystów i pielgrzymów. Zresztą każda z tych świątyń, dobrze zaprezentowana, jest dla odwiedzających
odkryciem.
Żeby powstał SKD ktoś musiał wpaść na pomysł tej
atrakcji turystycznej, opartej o miejsca kultu, przekuć
go w działanie i zdobyć niezbędne środki finansowe,
a potem dbać o jego funkcjonowanie i wzbogacanie
oferty. Spośród licznego grona osób działających na
rzecz SKD z ramienia Związku nie sposób nie wymienić Tomasza Łęckiego (długoletniego przewodniczącego zarządu ZM „PZ”), Andrzeja Billerta, Arkadiusza Bednarka, Patrycji Owczarzak, Izabeli Papryckiej,
Artura Krzysztofiaka.
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Oczywiście, nie byłoby SKD bez życzliwego
podejścia i nierzadko wielkiego zaangażowania księży
proboszczów oraz osób z nimi współpracujących. Ich
połączone działania sprawiały i sprawiają nadal, że na
turystów i pątników czekają nie tylko same świątynie, ale też tablice informacyjne, mapy, foldery i inne
materiały, w tym także internetowe. Zostały wydane:
album, pieśni na płycie CD, powstał też film. Choć od
jego premiery nie minęło jeszcze 10 lat, już stał się
„mocno archiwalny”. W wielu parafiach zmienili się
księża proboszczowie, zmienił się wystrój oraz wygląd
samych świątyń i ich otoczenie. Przed otwarciem SKD

sprawą wielu wydarzeń organizowanych przez parafię
lub z jej udziałem. Kicin od lat słynie z wielkanocnych
Misteriów Męki Pańskiej.
W 2016 roku szerokim echem rozniosła się wieść
o dziele nawiązującym do wspólnych dziejów sąsiadujących ze sobą parafii - drodze tajemnic różańcowych,
łączącej kościoły w Kicinie i Wierzenicy. Wpisało się
ono w jubileusz 700-lecia wsi, jakże mocno związany
z kicińskim kościołem. Jeśli nie koliduje to z wydarzeniami liturgicznymi, zawsze można liczyć na wejście
do środka tej świątyni, nawet gdy jest to poza ustalonymi ze Związkiem godzinami otwarcia w sezo-

Związek zorganizował cykl warsztatów szkoleniowych
promujących szlak, szereg spotkań promocyjnych dla
mediów i tzw. touroperatorów. Od początku dużym
zainteresowaniem turystów cieszyły się wycieczki
autokarowe, imprezy z cyklu „Lato z przewodnikiem
w Puszczy Zielonka”.
10 czerwca 2011 roku w Uzarzewie, Wierzenicy
i Kicinie odbyła się pierwsza edycja Nocy Kościołów Drewnianych. Na początku odbywała się ona raz
w roku, a stopniowo rozrosła się do trzech odsłon
w 2016 roku.
Kościoły na SKD odwiedzają też pątnicy idący
drogą św. Jakuba i - w ramach ekumenicznej pielgrzymki Niemców i Polaków - ci, którzy wędrują
szlakiem Ottona III na trasie Gniezno - Magdeburg
lub w odwrotnym kierunku. Podział na turystów i pątników jest w dużym stopniu sztuczny, jedni i drudzy
modlą się i poznają kościoły - rzecz jasna - różnie rozkładając akcenty. Niektórzy z nich wracają na SKD,
nierzadko wielokrotnie, chłonąc na przemian jego
walory religijne i kulturowe. Spośród świątyń leżących na obrzeżach Puszczy Zielonka, kicińska należy
do najchętniej odwiedzanych i to nie tylko ze względu
na swoją historię i bliskość Poznania. Dzieje się to za

nie turystycznym. Księża proboszczowie, poprzednio
Andrzej Magdziarz i obecnie Marian Sikora, spotykając się z przybywającą do ich kościoła grupą, zawsze
duchowo ubogacali te odwiedziny. Nierzadko przekazywali też aktualne informacje o tym, co dzieje się
w świątyni i wokół niej. Na miejscu dobrym duchem
dla przybyłych był i nadal jest zakrystian - Wojciech
Sobański.
Od czasu uruchomienia SKD kiciński kościół
należy (obok Wierzenicy, Węglewa, a ostatnio także
Długiej Gośliny) do tych obiektów, których wnętrze
i otoczenie najbardziej się zmieniło. Wśród osób, z którymi do niego trafiałem czy rozmawiałem, zmiany te
budzą niekłamane uznanie. Elementy historii w połączeniu z kreowaniem wartości i dobra duchowego przez
wspólnotę parafialną oraz osoby spoza niej, czynią
z kicińskiego kościoła miejsce nadzwyczajne. Dobrze
widocznym tego przykładem dla „tych z zewnątrz” była
atmosfera podczas (kolejny już raz w Kicinie), ubiegłorocznej Nocy Kościołów Drewnianych. Sylwetka
kościoła kicińskiego, gdy od dołu otulony jest mgłą,
a od góry podświetlony, zdaje się jaśnieć na niebie.
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Akcja Katolicka
Akcja Katolicka
jest stowarzyszeniem
wiernych świeckich
ściśle
współpracujących z hierarchią
Kościoła. Historia jej
powstania sięga XIX
wieku - czasu pontyfikatu papieża Leona
XIII
(1878-1903),
który był wielkim
społecznikiem, zachęcającym świeckich do
włączenia się w życie
Kościoła. Całą społeczną działalność Leona XIII
można traktować jako pierwszy krok ku powstaniu
Akcji Katolickiej, której nazwa pojawiła się w 1903 r.
za pontyfikatu papieża Piusa X.
Ruch apostolatu świeckich stawał się coraz prężniejszy. Kolejny papież - Pius XI (1922-1939) po tragicznych doświadczeniach I wojny światowej położył
nacisk na rozwój tego stowarzyszenia, a tym samym
na odnowienie więzi międzyludzkich, wzywając wiernych wszystkich stanów do jednoczenia się i działania
na rzecz pokoju. Pius XI zajął się również organizacją
struktur stowarzyszenia. Nazwano go papieżem Akcji
Katolickiej.
W II Rzeczpospolitej Akcja Katolicka była dobrze
zorganizowaną wspólnotą wiernych świeckich i hierarchii Kościoła. Liczyła 700 tys. członków. W czasach
Polski Ludowej stowarzyszeniu temu - podobnie jak
wielu innym ruchom religijnym - zakazano działalności. Po roku 1989, w okresie III Rzeczpospolitej, Akcję
Katolicka reaktywowano, przyjmując statut zgodny
z Dekretem o apostolstwie świeckich, wydanym przez
Sobór Watykański II. Jan Paweł II podczas spotkania
z biskupami polskimi w Rzymie 12 stycznia 1993 r.
powiedział: (…) Akcja Katolicka przyniosła w przeszłości wiele wspaniałych owoców (…).
O celach i zadaniach Akcji mówi art. 9 statutu:
1. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej
współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną
w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
2. Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:
- pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
- przenikanie wartościami ewangelicznymi życia
społecznego;
- zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych
Kwiecień 2017					

Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary
i moralności chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym; na szczeblu krajowym,
w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym;
- angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;
- kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.
Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce.
Kalendarium na rok 2017: Idźcie i głoście.
Żyjemy po to, by chodzić drogami Boga. Papież
Franciszek mówi, byśmy byli ludźmi myślącymi,
społecznymi animatorami. W bieżącym roku duszpasterskim naszymi przewodnikami są Maryja, św. Brat
Albert oraz św. Jan Paweł II.
Jako przygotowanie do ponowienia aktu poświęcenia naszej Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi praktykujmy w parafii nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Weźmy udział w pielgrzymce Akcji Katolickiej
na Jasną Górę. W ślad za zachętą polskich biskupów,
z okazji 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta, podejmijmy działania będące przedłużeniem Roku Miłosierdzia oraz 1050-lecia chrztu Polski. Głośmy czyny św.
Brata Alberta. Podejmijmy przygotowania do przyjęcia
św. Jana Pawła II na patrona Akcji Katolickiej, zwieńczone triduum modlitewnym przed 22 października br.
W tym roku szczególnie weźmy sobie do serca
słowa Pana Jezusa: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16,15). Modlitwą
obejmijmy Ojczyznę i tych, którzy jej przewodzą.
Idźmy naprzód z nadzieją, według słów św. Jana Pawła
II, które wypowiedział podczas ogólnopolskiej pielgrzymki Akcji Katolickiej do Rzymu w 2003 roku.
Stowarzyszenie organizuje rekolekcje, koncerty,
święta patronalne, pielgrzymki (m.in. do Fatimy w 100.
rocznicę objawień).
W Kicinie swoje pierwsze spotkanie Akcja Katolicka odbyła 20 sierpnia 2002 roku. Jej założycielami
byli członkowie wspólnoty „Agape”, powstałej w 1996
roku z inicjatywy śp. Ewy Mazur. Obecnie prezesem
stowarzyszenia, liczącego 14 członków, jest p. Halina
Bączkowska. Jego cele, wspomniane powyżej, realizujemy przez udział w comiesięcznych spotkaniach,
a także poprzez uczestnictwo w przedsięwzięciach
organizowanych przez Diecezjalny Instytut Akcji
Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. Podsumowując można uznać, że Akcja Katolicka jest szkołą wiary
i apostolstwa. Zapraszamy chętnych do wstąpienia
w szeregi naszej wspólnoty.
Zofia Skawińska
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20-lecie zespołu AVE

Caritas na świecie, w Polsce i…w Kicinie

Zespół AVE założyła w 1997 roku śp. Ewa Mazur, a obecnie jego kierownikiem jest Zofia Piwko. Osobą prowadzącą zespół od strony muzycznej jest Piotr Konieczny. Aktualnie w zespole śpiewa osiem pań. Próby odbywają się 2 razy w tygodniu. Przez wszystkie lata zespół nasz uczestniczył w Misteriach Wcielenia, Misteriach
Męki Pańskiej, w gminnych
dożynkach i święcie chleba.
Bierzemy udział w festynach,
przeglądach piosenki biesiadnej, spotkaniach w klubach seniora, itp. Dorobkiem
zespołu jest zbiór statuetek
i dyplomów. Jeśli ktoś z czytelników pragnąłby zasilić nas
swoją obecnością i talentem,
serdecznie zapraszamy.
Anna Turek

Chór Arsis
W wakacje letnie a.d. 2010 przyszłam do ks. proboszcza Andrzeja Magdziarza z pomysłem utworzenia chóru
przy parafii św. Józefa w Kicinie. Ucieszył się bardzo i powiedział, że jemu też marzył się tego typu zespół
w parafii. Miałam już w głowie kilka pomysłów związanych z osobami, które mogłyby ze mną śpiewać, ale nie
znałam ich adresów i tutaj przyszedł z pomocą ks. Andrzej, który zajrzał do metryk urodzenia . I tak zaczęliśmy od września z nieliczną grupką, w skład której wchodzili między innymi: pan organista - Jarek Kostka
z żoną Wisią i moje koleżanki z czasów szkolnych - Monika i Justyna, a także kilka osób z dawnego chóru Dominikantes, który działał w Poznaniu w latach 1996-2009 (w tym mój mąż, Piotr). Przygotowaliśmy krótki program
i postanowiliśmy zaprezentować
się kicińskiej społeczności oraz
zaprosić do współpracy wszystkich chętnych. Z tego pierwszego
naboru nasz zespół wzbogacił się
o bizneswoman Elę Soińską i doktora Krzysia Flaczyńskiego. Przez
minionych sześć lat przewinęło się
przez nasz zespół wiele osób każdej niemal profesji. Tym, co nas
łączy to zamiłowanie do śpiewu
w ogóle, a do muzyki liturgicznej
w szczególności. Dlatego też, jak
tylko możemy, staramy się czynnie uczestniczyć w wydarzeniach liturgicznych naszej gminy i powiatu.
Przed trzema laty z pomocą finansową przyszedł Gminny Ośrodek Kultury „Sokół”, biorąc nas „pod swoje
skrzydła”, w wyniku czego zespół powiększył swój repertuar o utwory świeckie.
Nasza działalność to samodzielne koncerty w kraju (m.in. w ramach tzw. Koncertów Jesiennych), jak i za
granicą (w latach. 2014 i 2016 koncerty w Marienkirche na Alexanderplatz w Berlinie), a także większe formy,
takie jak „Missa Criolla” i „Navidad Nuestra” Ariela Ramireza, „Magnificat” Antonio Vivaldiego, czy „Tryptyk
Rzymski” Piotra Pałki. Byliśmy także na dwóch konkursach, godnie reprezentując naszą gminę.
Cały czas czujemy wielki sentyment do naszego kościoła w Kicinie. Czujemy się tutaj u siebie, dlatego też
śpiewaliśmy wspólnie pasterkę, będziemy też śpiewać w Wielki Piątek i w drugie święto Zmartwychwstania
Pańskiego.
Karolina Piotrowska-Sobczak
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Caritas to katolicka organizacja charytatywna działająca zarówno w Polsce,
jak i na świecie. Nadzór nad polskim oddziałem pełni Konferencja Episkopatu
Polski. Caritas Catholica powstała w 1926 roku.
Najlepszym wprowadzeniem w ideę caritas niech będzie krótki fragment
encykliki Ojca św. Benedykta XVI z 2009 roku: Miłość w prawdzie, której Jezus
Chrystus stał się świadkiem przez swoje życie ziemskie, a zwłaszcza przez swoją
śmierć i zmartwychwstanie, stanowi zasadniczą siłę napędową prawdziwego
rozwoju każdego człowieka i całej ludzkości. Miłość-caritas to nadzwyczajna
siła, skłaniająca osoby do odważnego i ofiarnego zaangażowania się na polu
sprawiedliwości i pokoju. To siła, która ma swoje początki w Bogu - odwiecznej
Miłości i absolutnej Prawdzie. Każdy znajduje swoje dobro, podejmując plan,
który Bóg ma wobec niego, by w pełni go urzeczywistnić: w tym bowiem
planie znajduje swoją prawdę, a przyjmując ją staje się wolny [por. J 8,22]. (...) Wszyscy ludzie doświadczają
wewnętrznego impulsu do miłowania w sposób autentyczny: miłość i prawda nigdy ich nie opuszczają całkowicie,
ponieważ stanowią powołanie wpisane przez Boga w serce i umysł każdego człowieka. Jezus Chrystus oczyszcza
i uwalnia od naszych ludzkich ograniczeń poszukiwanie miłości oraz prawdy i odsłania przed nami w całej pełni
inicjatywę miłości i projekt prawdziwego życia, jaki Bóg nam przygotował (...). Miłość (caritas) jest królewską
drogą nauki społecznej Kościoła. Wszelka odpowiedzialność i zaangażowanie zarysowane przez tę naukę czerpią
z miłości, która zgodnie z nauczaniem Jezusa stanowi syntezę całego Prawa [por. Mt 22,36-40]. Stanowi ona
prawdziwą treść osobistej relacji z Bogiem i bliźnim.

Modlitwa pracownika Caritas
Jezu Miłosierny, Tobie zawierzamy
Naszą służbę ubogim, strapionym,
Chorym i cierpiącym.
Bądź z nami tam, gdzie nas posyłasz.
Oświecaj nasz umysł,
Byśmy znajdowali rozwiązania trudnych sytuacji,
A kiedy nie będzie to możliwe,
Abyśmy ufnie powierzali je Tobie.
Daj nam łaskę bezinteresownej służby
Oraz chroń przed zniechęceniem
Rozczarowaniem lub zwątpieniem.
Niech Twoja łaska pomoże nam
Wzrastać w miłości do Boga i ludzi,
Abyśmy mogli cieszyć się wiekuistym szczęściem
I radością w niebie,
Gdzie nas oczekujesz z Maryją,
naszą Matką, aniołami i świętymi. Amen.
oprac. gzal
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Rodzina duchowej adopcji dziecka poczętego zagrożonego zagładą

Sprawozdanie z działalności parafialnego zespołu Caritas w 2016 roku
Członkami PZC są:
ks. proboszcz Marian Sikora - przewodniczący
Halina Jagodzińska - zastępca
Wanda Sobańska - skarbnik
Barbara Babiarczyk
Wiesława Nowak
Grażyna Zielewicz
Wojciech Sobański
Roman Nowak
Krzysztof Lewandowski
Zebraliśmy pieniądze na pomoc dla beneficjentów zgodnie z kalendarzem świąt:
- rozprowadziliśmy kadzidło i kredę 6 stycznia - zysk 420 zł;
- rozprowadziliśmy paschaliki przed świętami Wielkiejnocy - zysk 334 zł;
- sprzedaliśmy baranki w czekoladzie - zysk 50 zł;
- rozprowadziliśmy bukiety z kwiatów i ziół 15 sierpnia - zysk 215 zł;
- sprzedaliśmy kremówki papieskie - zysk 312 zł;
- rozprowadziliśmy świece, opłatki i sianko przed świętami Bożego Narodzenia - zysk 1615 zł.
Trzy razy w roku zbieraliśmy datki do puszki po Mszach Świętych na potrzeby Caritas Archidiecezji
Poznańskiej: w Popielec, w niedzielę kończącą Tydzień Miłosierdzia oraz 15 sierpnia. Razem z trzech zbiórek
wpłaciliśmy 1448 zł.
W Światowym Dniu Chorego (11 lutego) przygotowaliśmy w domu parafialnym spotkanie przy kawie i cieście
po Mszy św.
Przed świętami Wielkiejnocy zorganizowaliśmy zbiórkę żywności w 3 sklepach. Zebraliśmy około 26 kg
żywności. Z tego połowa została dostarczona do Caritas AP. Pozostałą żywnością obdarowaliśmy 6 rodzin.
W kwietniu otrzymaliśmy od darczyńcy 32 kg makaronu i 30 opakowań batoników zbożowych. 9 rodzin
otrzymało te dary.
W sierpniu w Kicinie zamieszkała 5-osobowa rodzina z Ukrainy. Obdarowaliśmy ich ubrankami, bucikami
dla dzieci, meblami, sprzętem gospodarstwa domowego. Koszt 580 zł.
W sierpniu wzięliśmy także udział w organizowanej przez Caritas AP akcji „Tornister pełen uśmiechu”.
Parafianie pobrali i wypełnili 10 plecaków artykułami szkolnymi. Jeden plecak został dostarczony do Caritas AP,
a pozostałe 9 sztuk trafiło do Szkoły Podstawowej w Kicinie na ręce pana dyrektora do rozprowadzenia wśród
dzieci potrzebujących. Do puszki zebraliśmy 600 zł.
We wrześniu zbieraliśmy datki do puszki na poszkodowanych w trzęsieniu ziemi we Włoszech. Zebraliśmy
1150 zł.
W grudniu zorganizowaliśmy zbiórkę żywności w 3 sklepach. Zebraliśmy około 15 kg żywności. Zostaliśmy
zwolnieni z obowiązku dostarczenia połowy zebranej żywności do Caritas AP.
Parafianie wypełnili 24 „Tytki miłosierdzia”. 3 z nich dostarczyliśmy do Caritas AP . Tytkami i zebraną
żywnością obdarowaliśmy 26 rodzin.
W grudniu otrzymaliśmy 492 kg jabłek z Caritas AP (z embarga) w workach po 12 kg. Jabłkami obdarowaliśmy
25 rodzin (91 osób), szczególnie rodziny wielodzietne, osoby starsze i chore. Przygotowaliśmy 20 paczek dla osób
chorych, które ksiądz odwiedza w pierwszy piątek miesiąca. Dostarczeniem ich do domów zajęła się młodzież.
W lipcu dwoje dzieci wzięło udział w koloniach organizowanych przez Caritas AP. Dopłaciliśmy do ich
pobytu 480 zł.
4 osoby wspomogliśmy sumą 1350 zł.
Staramy się brać udział w akcjach organizowanych przez Caritas AP, a pani Basia Babiarczyk corocznie bierze
udział w rekolekcjach dla członków PZC.
Halina Jagodzińska
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Ruch duchowej adopcji zrodził się w Anglii i we
Francji po objawieniach w Fatimie jako odpowiedź
na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej,
pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej
ranią Jej Niepokalane Serce. Do Polski został
przeniesiony przez oo. paulinów. Dzieło to było bliskie
sercu Ojca Świętego Jana Pawła II, który udzielił mu
apostolskiego błogosławieństwa. W Polsce centralny
Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji znajduje się na
Jasnej Górze.
Duchowa adopcja jest przyjęciem
w modlitewną opiekę jednego dziecka,
któremu grozi śmierć w łonie matki.
Imię tego dziecka jest znane jedynie
Bogu. Modlitwą zostaje otoczone nie
tylko poczęte dziecko, ale również
jego rodzice, aby potrafili przyjąć
je z miłością i dobrze wychować.
Duchową adopcję może podejmować
każdy, a dzieci mogą to czynić pod
opieką i kierunkiem rodziców. Trwa
ona dziewięć miesięcy i polega na
codziennym rozważaniu/odmawianiu
jednej tajemnicy różańcowej oraz
specjalnej modlitwy w intencji
dziecka i jego rodziców. Do tych
modlitw można dołączyć dodatkowe
postanowienia,
takie
jak
np.:
systematyczna spowiedź i Komunia
Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie
Pisma Świętego, post, walka z nałogami, pomoc
potrzebującym, dodatkowe modlitwy, itp. W ten
sposób można duchowo adoptować każdorazowo jedno
dziecko.
Podjęcie duchowej adopcji rozpoczyna się
złożeniem przyrzeczenia podczas Eucharystii, zwykle
w uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca) lub
w innym dniu, bliskim tej uroczystości. Zakończenie
dziewięciomiesięcznej modlitwy przypada w święto
Narodzenia Pańskiego.
W ostatnich latach w parafii w Kicinie ponad 40
osób podejmowało duchową adopcję. Są wśród nich
osoby, które już po raz kolejny ratują swoją modlitwą
dziecko zagrożone zagładą. Niektórzy należą do rodziny
duchowej adopcji od początku jej istnienia w Kicinie.
Wspólnota ta stopniowo się powiększa, co pokazują
listy osób wpisywanych każdego roku do parafialnej
Księgi Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Oprócz indywidualnej modlitwy codziennej,
inicjatywę tę skutecznie utrwala regularna, zbiorowa
modlitwa adoptujących i innych wiernych w intencji
Kwiecień 2017					

tego dzieła - obrony życia i rodziny. Raz w miesiącu
więc sprawowana jest Msza Święta ze szczególnym
udziałem obrońców życia (o dokładnym terminie
informują ogłoszenia parafialne).
Z nauczania św. Jana Pawła II:
Zauważmy jeszcze, że przykazanie: „Nie zabijaj”
zawiera w sobie nie tylko zakaz. Ono wzywa nas do
określonych postaw i zachowań pozytywnych. Nie
zabijaj, ale raczej chroń życie, chroń zdrowie i szanuj
godność ludzką każdego człowieka,
niezależnie od jego rasy czy religii,
od poziomu inteligencji, stopnia
świadomości czy wieku, zdrowia czy
choroby.
Nie zabijaj, ale raczej przyjmij
drugiego człowieka jako dar Boży zwłaszcza jeśli jest to twoje własne
dziecko.
Nie zabijaj, ale raczej staraj
się pomóc twoim bliźnim, aby
z radością przyjęli swoje dziecko,
które - po ludzku biorąc - uważają,
że pojawiło się nie w porę.
Musimy zwiększyć równocześnie
naszą społeczną troskę nie tylko
o dziecko poczęte, ale również
o jego rodziców, zwłaszcza o jego
matkę - jeśli pojawienie się dziecka
stawia ich wobec kłopotów i trudności ponad ich
siły, przynajmniej tak myślą. Troska ta winna znaleźć
wyraz zarówno w spontanicznych ludzkich postawach
i działaniach, jak też w tworzeniu instytucjonalnych
form pomocy dla tych rodziców poczętego dziecka,
których sytuacja jest szczególnie trudna. Niech również
parafie i klasztory włączają się w ten ruch solidarności
społecznej z dzieckiem poczętym i jego rodzicami
(Radom, 4 czerwca 1991).
Zachęcam zatem wszystkich, którzy wierzą, że to
Bóg jest dawcą życia, do tego bezinteresownego daru
z siebie. W czasach nam współczesnych szczególnie
potrzeba tych, którzy współtworzą cywilizację życia,
chronią każde życie od jego poczęcia do naturalnej
śmierci, troszczą się o nie i otaczają modlitwą.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili (Mt 25, 40).
Karolina Appelt
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Domowy Kościół
Domowy Kościół to gałąź
Ruchu Światło-Życie, która
powstała z myślą o rodzinach. Ma
na celu pomaganie małżonkom
sakramentalnym czerpać z łaski
i mocy sakramentu małżeństwa,
uczy jak celebrować go przez
całe życie. Łączy w sobie
charyzmaty Ruchu ŚwiatłoŻycie i międzynarodowego ruchu małżeństw
katolickich „Equipes Notre-Dame”, od którego przejął
ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu
w jedności ze współmałżonkiem.
Ruch ten ma na celu pomóc małżeństwom
w budowaniu rodzin silnych wiarą, w budowaniu
wzajemnych relacji opartych na jedności i miłości.
Pozwala doświadczać życia we wspólnocie, a także
stwarza korzystne warunki do wychowania dzieci
w duchu chrześcijańskim.
Formacja w Domowym Kościele polega głównie
na pracy nad sobą według przyjętych zobowiązań,
takich jak: codzienna modlitwa - osobista i wspólna
z małżonkiem, czytanie Pisma Świętego, comiesięczny
dialog małżeński, czyli znalezienie i poświęcenie
„dłuższej chwili” na rozmowę o ważnych sprawach,
w celu rozwiązania problemów i umocnienia więzi.
Poza tym raz w miesiącu odbywają się spotkania
w grupach o stałym składzie (od 4 do 7 małżeństw),

podczas których oprócz części towarzyskiej ma miejsce
modlitwa, rozważanie Pisma Świętego, podsumowanie
pracy w ciągu minionego miesiąca oraz omówienie
nowego tematu. Spotkanie prowadzi jedno z małżeństw,
nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwa ksiądz
opiekun. Domowy Kościół proponuje też bogatą ofertę
rekolekcji, które są dopełnieniem pracy w ciągu roku.
W naszej parafii DK istnieje już prawie pięć lat i my
niemal od początku do niego należymy. Niewątpliwie
bardzo dużo dzięki temu zyskaliśmy, zrozumieliśmy
i nadal uczymy się, jak ważna jest wspólna modlitwa,
życie słowem Bożym na co dzień. Praca nad sobą
według zaleceń Ruchu rozwija naszą wiarę, a to
daje nam siłę w życiu codziennym, w pokonywaniu
trudności. Wsparciem są też przyjaciele z naszego kręgu.
Wielkim przeżyciem duchowym było uczestnictwo
w rekolekcjach letnich, na których byliśmy już trzy
razy. Wyjazdy te pozwalały oderwać się od przyziemnej
rzeczywistości i spędzić czas z Bogiem sam na sam,
ale też z małżonkiem, z dziećmi oraz poznać wielu
ciekawych ludzi. Zawsze wracaliśmy z nowymi siłami
i zapałem.
Zachęcamy wszystkie małżeństwa, które chciałyby
rozwijać swoją więź z Bogiem i wzrastać razem
na drodze do świętości w charyzmacie Domowego
Kościoła, do włączenia się do nowego kręgu, który
powstaje w Kicinie.
Anna i Marek Tomaszewscy
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Główne cele Ruchu:
• wdrażać dzieci do czynnego udziału we Mszy św.
oraz innych form kultu Eucharystii;
• ukazać Jezusa Eucharystycznego jako przyjaciela;
• rozbudzić w dziecku pragnienie modlitwy
i nauczyć różnych jej form;
• rozwijać
postawy
eucharystyczne:
współofiarowania, postawę wobec Słowa Bożego,
postawę jedności i miłości oraz wdzięczności;
• uczyć dzieci systematycznej pracy nad sobą;
• pogłębiać więź dzieci z Kościołem i zaprawiać do
apostolstwa.
Małgorzata Dolska

Koło Przyjaciół Radia Maryja

Eucharystyczny Ruch Młodych w Kicinie
D u c h o w o ś ć
Eucharystycznego
Ruchu
Młodych
związana
jest
z Apostolstwem Modlitwy.
Stowarzyszenie to zostało
zapoczątkowane we Francji
w II połowie XIX wieku
w jezuickim seminarium.
Młodzi
seminarzyści
zapragnęli żyć Eucharystią i odkryli wartość codziennej
modlitwy ofiarowania.
W Kicinie Eucharystyczny Ruch Młodych( ERM)
rozpoczął swą działalność w 2013 roku.
Początkowo była to niewielka grupa, składająca
się głównie z dzieci, które krótko przedtem przyjęły
I Komunię Świętą. Z czasem liczba uczestników
wzrosła do 30 osób, które obecnie tworzą dwie grupy.
Eucharystyczny Ruch Młodych to wspólnota dzieci
i młodzieży, która pragnie poznawać Chrystusa ukrytego
w Eucharystii. Dzieci, przez uczestnictwo w Ruchu,

przyrzeczeń wierności Jezusowi podczas ceremonii
przyjęcia kandydatów na członków ERM (na rycerki
i rycerzy Chrystusa Króla). Podczas tej uroczystości
następuje również wręczenie chusty, odznaki oraz
legitymacji członkowskiej.
Możliwość modlitwy w grupie, którą tworzymy jest
wielkim darem, dającym poczucie jedności i wspólnoty.
W wielu z nas jest odrobina lęku i nieśmiałości, ale
przez doświadczenie modlitwy wspólnotowej możemy
te słabości przełamać i zyskać siłę, aby wzrastać w tym,
co piękne.
Każdy kto chciałby dołączyć do naszej wspólnoty
może to uczynić przychodząc na spotkanie.
Zapraszamy! Spotkania grupy odbywają się
w piątki, co dwa tygodnie o godz. 17.00 (przez dwie
godziny) w domu parafialnym.

poznają Pana Jezusa jako swego przyjaciela, uczą się
modlitwy oraz czynnego udziału we Mszy Świętej.
Uczą się budować swoje życie na silnym fundamencie,
jakim jest Słowo Boże. Odkrywają znaczenie zasad,
czynią je filarami swoich postaw i wyborów.
Wyróżniającą cechą członków Ruchu jest
to, że większość z nich bez problemu rezygnuje
z gier komputerowych, telewizji i często pomimo
niesprzyjającej pogody, uczestniczy w spotkaniach.
Będąc razem uczymy się też przyjaźni, wzajemnej
życzliwości i dzielenia się miłością, którą dostajemy
od Pana Jezusa.
Uczestniczymy aktywnie w życiu parafii, szczególnie
poprzez udział w służbie liturgicznej (jako ministranci,
śpiewając psalm, odczytując modlitwę powszechną).
Wspólnie się modlimy, bawimy i odpoczywamy.
Uczestniczymy w Misterium Wcielenia, Korowodzie
Świętych i w roratach, zapraszamy gości, wyjeżdżamy
na pielgrzymki.
Każdy etap formacji trwa rok i kończy się złożeniem
Kwiecień 2017

Ja Panu Bogu dziękuję codziennie, że jest w Polsce takie radio i, że nazywa się
Radio Maryja.
św. Jan Paweł II
W 2016 roku obchodziliśmy 25. rocznicę powstania Radia Maryja. W naszej
parafii Koło przyjaciół Radia
Maryja zostało utworzone
w październiku 2013 roku.
Gdy na świecie i w kraju tyle zdarzeń niepokojących, bardzo widocznych i ukrytych przejawów
walki z Kościołem, pojawia się nagląca potrzeba
tworzenia różnych wspólnot. Radio Maryja - ze
względu na pobożny i spokojny przekaz - dla niektórych ludzi wydaje się nudne, a często nawet
drażni. Dla wielu natomiast jest ono źródłem rzetelnych i ciekawych informacji o Polsce i świecie,
dającym słuchaczom także możliwość pogłębienia wiary i kształtującym świadomość społeczną
Kwiecień 2017					

i religijną. Ludziom chorym i samotnym dodaje
otuchy, skupiając ich we wspólnocie, która często
zastępuje „prawdziwą” rodzinę.
Spotkania Koła Przyjaciół Radia Maryja
są okazją umocnienia duchowego, wspólnej
modlitwy, dzielenia się doświadczaniem Boga
w codzienności, rozmów o usłyszanych audycjach
oraz o bieżących wydarzeniach. W kicińskiej
parafii każdego miesiąca jest sprawowana Msza
św. w intencji Ojczyzny i Radia Maryja. Potem
w domu parafialnym ma miejsce nasze spotkanie,
na które zapraszamy wszystkich słuchaczy i sympatyków tej katolickiej rozgłośni.
Krzysztof Drgas
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„Margaretka” - modlitwa za kapłanów

Wokół słowa Bożego. Parafialny Krąg Biblijny
Od wiosny 2009 roku w domu parafialnym raz
w miesiącu odbywają się spotkania Kręgu Biblijnego.
Powstał on w oparciu o grupę osób, które zajmowały
się w parafii opieką nad uczestników Europejskiego
Spotkania Młodych, zorganizowanego przez wspólnotę
braci z Taizé na przełomie 2008/2009 roku. Od samego
początku na spotkania kręgu uczęszcza 5-7 osób, które
z ochotą włączają się w lekturę i rozważanie słowa
Bożego. W dziele tym umacnia nas wiara, że słowo to
jest adresowane do wszystkich ludzi w każdym czasie,
więc my staramy się odczytywać jego sens dla nas, tu
i teraz.
Całe Pismo Święte, zarówno Stary jak i Nowy
Testament, jest objawieniem się Boga i stanowi podstawę nauki Kościoła. Jednocześnie jest ono księgą
o określonym układzie, historii i przesłaniu - także
doczesnym - bo w czasach, gdy powstawała, była
adresowana do ówczesnych odbiorców. W związku
z tym Pismo Święte może być analizowane pod różnym kątem. Nawet pobieżne zapoznanie się z niektórymi pozycjami literatury naukowej dotyczącej Biblii
uświadamia nam, że jest tam mnóstwo zagadnień spornych. Historia dyskusji naukowych i sporów między
biblistami, historykami, literaturoznawcami i innymi
jeszcze specjalistami sugeruje, że nie zakończą się one
w najbliższej przyszłości. Z tego względu, od samego
początku na spotkaniach kręgu unikaliśmy wchodzenia
w problematykę nie przynoszącą korzyści duchowych,
bo intencją naszą było bliższe poznanie Biblii jako
słowa samego Boga, skierowanego do każdego z nas
z osobna, a jednocześnie nas - jako wspólnoty.
Na comiesięcznych spotkaniach czytamy i rozważamy teksty z najbliższej niedzieli. Refleksja nad
czytaniami niedzielnymi była dla nas czymś oczywistym, ponieważ wszyscy dobrze wiemy, że są one bardzo ważne jako składowa część Mszy św. i zawierają
głęboką treść. Niedzielna liturgia słowa opiera się na
dwóch czytaniach, najczęściej ze Starego i Nowego
Testamentu, psalmu i Ewangelii. Niestety, zainteresowanie, jakie wzbudzają czytania nie zawsze jest zaspokajane, choćby ze względu na fakt, że kapłan w homilii
omawia temat zaplanowany w programie duszpasterskim. Stąd też zatrzymanie się nad czytaniami i Ewangelią stało się dla nas próbą lepszego zrozumienia słów
Pisma, które przeznaczono na kolejny dzień Pański.
Był to punkt wyjściowy, od którego mieliśmy nadzieję
przejść z czasem do rozważań, bądź objaśniania innych
zagadnień biblijnych. Plan ten wciąż pozostaje aktualny, choć dotychczas nie zaczęliśmy go realizować.
Rozważanie czytań niedzielnych jest bowiem na tyle
absorbujące i czasochłonne, że po jego zakończeniu
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czujemy się „nasyceni” słowem Bożym, a późna pora
każe nam kończyć spotkanie.
Podczas zebrania każde czytanie jest kolejno przytaczane na głos przez jednego z uczestników, po czym
każdy może wypowiedzieć się, jak rozumie ten tekst, co
on mu mówi, bądź też dzieli się pytaniami, jakie mu się
nasuwają. Zazwyczaj jako pierwszy głos zabiera jeden
z uczestników posiadający szerszą wiedzę o danym
fragmencie Biblii, czy okolicznościach, w których
powstała ta księga. W samym rozważaniu aktywny
udział biorą wszyscy uczestnicy spotkania, ponieważ
piękno czytań w każdym wywołuje mniej lub bardziej
osobiste refleksje, a dobra atmosfera zachęca do otwarcia się na dzielenie się tym, co napełnia nasze serca.
Spotkaniom towarzyszy nastrój skupienia, który udaje
nam się osiągnąć dzięki temu, że czytanie i rozważanie
tekstów Pisma zaczynamy modlitwą nieszporów. Jak
wiemy, są one oparte na psalmach, uważanych przez
żydów i chrześcijan za najpiękniejsze teksty modlitewne Pisma Świętego. Wspólna modlitwa nieszporów
jest materiałem do refleksji nad treścią psalmów, których nie czytamy i nie rozważamy indywidualnie, bo
teksty te były przeznaczone właśnie do publicznego
wielbienia Boga we wspólnocie. Wspólnotowe odmawianie nieszporów, w sposób uroczysty, z podziałem na
chóry (męski i żeński) jest podniosłą formą celebracji
słowa Bożego, na co ono zawsze „zasługuje”.
Na koniec, warto powiedzieć, że przed rozpoczęciem modlitwy nieszpornej, dajemy sobie czas na
„ludzkie sprawy”. Ponieważ niemal wszyscy należymy
do jednej wspólnoty parafialnej i znamy się spoza
kręgu, więc spotykając się raz w miesiącu, najpierw
wypijamy herbatę, do której ktoś zawsze przyniesie
coś słodkiego i tak zwyczajnie, po ludzku wymieniamy
się spostrzeżeniami, refleksjami i wiadomościami. Ta
towarzyska część kręgu trwa ok. godziny, a następna,
modlitewno-refleksyjna z reguły ok. dwóch. Długość
spotkania nie jest oczywiście ani ustalona, ani zaplanowana, lecz wynika z tego, że tyle mamy sobie do
powiedzenia, zarówno na gruncie przyjacielskim, jak
też na gruncie wiary.
Spotkania Kręgu Biblijnego w naszej parafii pozostają otwarte dla wszystkich i zawsze cieszymy się,
gdy dołącza do nas kolejna osoba. Jesteśmy pewni, że
nikt po spotkaniu nie uznaje tego czasu za stracony,
a rozważanie niedzielnego słowa na naszym kręgu jest
dobrym przygotowaniem do niedzielnej Eucharystii,
najważniejszego w tygodniu wydarzenia każdej wspólnoty parafialnej.
Witold Tyborowski
Kwiecień 2017

Jest to ruch apostolski, otaczający wsparciem
modlitewnym księży na całym świecie. Powstał 1 sierpnia 1981 roku w Kanadzie za sprawą Margaret O’Donnell (1933-1978), dotkniętej w wieku 13 lat chorobą
Heinego-Medina. Paraliż i cierpienie, jakiego doznała
ofiarowała Bogu w intencji kapłanów ze swojej parafii
i wielu, wielu innych kapłanów, modląc się za nich do
końca życia. Było to inspiracją dla pani prof. Louise
Ward, aby przy aprobacie miejskiego biskupa zainicjować na szerszą skalę ruch modlitewny za kapłanów
„Le Mouvement des Marguerites”(Ruch
Margaretek), a nazwę tego ruchu wzięła
od imienia „Margaret”.
Pierwsze
Margaretki
powstały
w Kanadzie, ale prof. Lousie Ward założyła Margaretkę również dla o. Jozo
Zovko, franciszkanina z parafii w Medjugorie. Jego świadectwo o mocy i znaczeniu tej formy modlitwy pomogło w szybszym rozpropagowaniu jej na całym świecie, jak również w Polsce, gdzie szczególnie ostatnio rozwija się intensywnie.
Patronką apostolatu Margaretka została Najświętsza Maryja Panna, a krajowym opiekunem jest ks. dr
Bogusław Nagel. Celem apostolatu jest modlitwa za
wybranego kapłana, troska o jedność księży ze swoim
biskupem i miedzy sobą, współpraca między kapłanami i świeckimi oraz wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego.
Przystąpienie do tego apostolatu polega na zobowiązaniu do wieczystej modlitwy za konkretnego księdza w jednym wybranym przez siebie dniu tygodnia.
Ruch nie oferuje specjalnej formuły modlitewnej,
zatem każdy może modlić się w sposób dla niego odpowiedni.
Margaretkę tworzy wspólnota siedmiu osób lub
siedmiu rodzin. Jej symbolem jest kwiat - jastrun wła-

ściwy, zwany margerytką, przedstawiony jako znak
graficzny, w którego centrum wpisuje się imię kapłana,
a na siedmiu białych płatkach imiona osób z apostolatu.
Ta sama osoba, małżeństwo, czy rodzina może należeć
do kilku Margaretek, np. siedmiu, modląc się każdego
dnia za innego księdza. Nie ma też ograniczenia ilości
Margaretek dla jednego kapłana.
Nasza wspólnota parafialna ofiarowała swoje Margaretki trzem kapłanom. W dniu św. Andrzeja Apostoła, 30 listopada 2013 roku, grono siedmiu osób
ofiarowało dar modlitwy księdzu kan.
Andrzejowi Magdziarzowi. Z wdzięczności za posługę księdza kan. Remigiusza
Pieprzyka do daru wieczystej modlitwy
zobowiązali się inni parafianie w Światowym Dniu Chorego i jednocześnie we
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
z Lourdes, 11 lutego 2014 roku.
Aby otoczyć codzienną modlitwą proboszcza - księdza kan. Mariana
Sikorę, w krótkim czasie zebrało się siedmioro chętnych do utworzenia apostolatu Margaretka
od 1 stycznia tegoż roku. Osoby z naszej parafii należą
też do róży powstałej przy sanktuarium Matki Bożej
Różańcowej w Poznaniu, modlącej się o świętość
kapłanów w archidiecezji poznańskiej.
Krajowe Duszpasterstwo Apostolatu Modlitwy za
kapłanów zachęcało na łamach grudniowego numeru
„Naszego Dziennika” do tworzenia Margaretek dla
księdza kard. Stanisława Dziwisza oraz abpa Marka
Jędraszewskiego.
Ośmielam się zatem zachęcić wszystkich do podejmowania pięknego dzieła jakim jest apostolat Margaretka.
Maria Teresa Makowska

„Nasz Patron” – źródło (in)formacji
W grudniu 2009 roku, z inicjatywy ówczesnego proboszcza - ks. Andrzeja Magdziarza, ukazał się pierwszy numer parafialnego czasopisma „Nasz Patron”.
Zespół redakcyjny wyłoniony został spośród parafian
kicińskich, którzy swoje talenty i czas pragnęli ofiarować Kościołowi, publikując głównie własne artykuły o
tematyce religijnej, społecznej, historycznej, itp.
W zamyśle księdza proboszcza i jego współpracowników było wydawanie czasopisma - miesięcznika,
obejmującego w swej treści teksty, zdjęcia i ryciny
dotyczące zarówno wydarzeń lokalnych, jak i tych
odnoszących się do życia Kościoła powszechnego oraz
Kwiecień 2017					

ważnych zjawisk ogólnospołecznych, niekiedy politycznych.
Choć skład zespołu redakcyjnego zmieniał się na
przestrzeni minionych lat, jego obecna ośmioosobowa
reprezentacja, której przewodzi ks. proboszcz Marian
Sikora, kontynuuje pierwotne założenia programowe.
Z wyjątkiem wydań grudniowo-styczniowego i lipcowo-sierpniowego, „Nasz Patron” ukazuje się zwykle
na początku każdego miesiąca, udostępniony wszystkim zainteresowanym w kruchcie kościoła. Przeciętny
nakład czasopisma wynosi 300 egzemplarzy. Do skrzyneczki w kruchcie czytelnicy mogą złożyć dowolną
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ofiarę, która jest cennym wsparciem parafii w jej
wydatkach, a jest nim również koszt druku.
Jak pracuje redakcja? Jest to przede wszystkim
zespół ludzi oddanych Kościołowi, którzy w rodzinnej, przyjaznej atmosferze spotykają się na probostwie,
zwykle na początku każdego miesiąca, przygotowując tematy do kolejnego wydania i omawiając ostatni
numer. Pisania tekstów podejmują się najczęściej sami
członkowie redakcji, ale nierzadko zwracamy się także
do osób spoza naszego zespołu. Wśród nich znajdują
się zarówno parafianie, jak i duchowni oraz świeccy „eksperci” z różnych dziedzin, które mogą być przedmiotem zainteresowania naszych czytelników. Wierzymy (o co bardzo zabiegamy), że ich grono będzie
rosło i prosimy Ducha Świętego, aby to parafialne
dzieło rodziło obfite owoce duchowe.

O swoim zaangażowaniu w prace PRD mówią jej członkowie
Posługa w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej jest dla mnie wynikiem zaufania duszpasterskiego, ale
także wyzwaniem do odważnego dawania świadectwa wiary. Odpowiedź na zaproszenie mnie do współpracy
przez księdza proboszcza nie była łatwa i nie zapadła od razu. Praca ta jest służbą dla Boga, współudziałem
w ewangelizacji parafii, stawaniem się jeszcze bardziej świadomym członkiem wspólnoty Kościoła.
Mateusz Szyperski

Bogumiła Szymańska

Parafialna Rada Duszpasterska
Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) jest organem
doradczym wspierającym proboszcza w sprawach
duszpasterskich,
szczególnie
w
realizowaniu
Archidiecezjalnego Programu Duszpasterskiego.
Do zadań rady należy budzenie postaw apostolskich
wśród parafian, wyrażanie opinii i wysuwanie
propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa
parafialnego.
Obecny skład PRD przy parafii pw. św. Józefa
w Kicinie został zatwierdzony przez Arcybiskupa
Metropolitę Poznańskiego, Stanisława Gądeckiego
na okres od 16 listopada 2015 roku do 15 listopada
2019 roku. Liczy ona 21 członków. Reprezentujemy
różne grupy wiekowe i społeczne,
a także różne rejony parafii (Kicin,
Janikowo, Kliny). Większość z nas
zaangażowana jest w działalność
innych grup duszpasterskich i
zespołów parafialnych.
Spotkania rady odbywają się
średnio raz na 2 miesiące. Każde
spotkanie ma określony program
i jest protokołowane. Omawiamy
na nich nie tylko przygotowanie
do
najbliższych
wydarzeń
z życia parafii, ale również
sprawy związane z duchowym
pogłębianiem
wiary
naszej
wspólnoty.
30

Jako członkowie rady parafialnej jesteśmy
wspólnotą, która stara się angażować w życie parafii, a
swoje zadania wykonywać jak najlepiej. Poprzez swoją
postawę pragniemy dawać świadectwo przywiązania
do wiary i Kościoła. Służymy księdzu proboszczowi
radą i doświadczeniem. Naszym obradom zawsze
towarzyszy modlitwa i lektura słowa Bożego, które
umacniają nas w staraniach, by w życiu i we wszelkim
działaniu być jeszcze bardziej wiernym ideałom
chrześcijańskim.
Ewa Miciniak
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Do Parafialnej Rady Duszpasterskiej wstąpiłam w sposób świadomy po modlitewnym rozeznaniu. Z trzech
propozycji księdza Andrzeja Magdziarza, który zaprosił mnie do współpracy w parafii, wybrałam pracę
w parafialnej radzie duszpasterskiej. Jak większość z nas, nie mam zbyt wiele wolnego czasu, ale od samego
początku czułam, że to jest bardzo dobra decyzja. Dzięki katechezom, modlitwie, a szczególnie częstszemu
przyjmowaniu Eucharystii szczególnie skierowałam się ku Duchowi Świętemu, który towarzyszy mi cały czas.
Powierzam Mu rodzinę, swoich bliskich, znajomych, tych którzy proszą o modlitwę w poszczególnych intencjach.
Zauważyłam, że Pan mi błogosławi, że więcej słyszę i widzę, co znaczy, że mogę też lepiej pomagać bliźnim.
Codziennie modlę się kończąc dzień, robię rachunek sumienia, dziękuję za łaski, błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej. Rano powierzam całą rodzinę opiece Niepokalanej i proszę o łaski i błogosławieństwo Pana dla wszystkich
członków rodziny. Proszę Ducha Świętego, aby nas prowadził. To dzięki uczestnictwu w PRD trafiłam na II
i III Forum Ewangelizacyjne, które były dla mnie prawdziwą uczta duchową i błogosławieństwem. Zostałam
wyposażona w konkretne narzędzia ewangelizacyjne, z których korzystam spotykając ludzi z różnych środowisk.
No cóż, to już tak jest, że jeżeli człowiek stawia na Chrystusa, to On tak prowadzi, że mamy coraz więcej czasu na
modlitwę, czytanie słowa Bożego, wielbienie, dziękczynienie. Później pojawia się tęsknota i pragnienie Jezusa,
i tak też jest w moim przypadku. Chwała Panu!
Dorota Celka

Parafialna Rada Ekonomiczna
Zgodnie z kanonem 573 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. poleca się powoływać Parafialne Rady
Ekonomiczne, których celem jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii.
Jej opinie mają być pomocą dla proboszcza w podejmowaniu właściwych decyzji w sprawach ekonomicznych.
Rada winna się składać z 3 do 7 członków, w zależności
od wielkości parafii. Przewodniczącym Rady z urzędu
jest proboszcz, a w razie jego braku administrator parafii. On też, zgodnie z przepisami prawa, jest wyłącznym
reprezentantem parafii. (Członkami Rady nie mogą być
krewni i powinowaci proboszcza do czwartego stopnia
oraz pracownicy parafii lub proboszcza). Rada wybiera
spośród siebie sekretarza, który protokołuje przebieg
obrad oraz odczytuje sporządzony protokół na następnym posiedzeniu Rady. Księgę protokołów należy przechowywać w archiwum parafialnym oraz przedstawić
ją do wglądu podczas wizytacji kanonicznej. Członków
Rady, wybranych przez proboszcza, na podstawie własnego rozeznania i opinii zaciągniętej wśród wiernych,
zatwierdza Arcybiskup.
Parafialna Rada Ekonomiczna, jako ciało doradcze,
została powołana do istnienia na okres próbny 4 lat, na
podstawie Dekretu Księdza Arcybiskupa Metropolity
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Poznańskiego, Stanisława Gądeckiego z 25 września
2002 r. (N. 5785/2002), zarządzającego utworzenie
takiej rady do 31 stycznia 2003 r. Z chwilą zatwierdzenia jej przez Kurię Metropolitalną, ustała działalność
dotychczasowej rady parafialnej.
Obecnie szczegóły dotyczące rady zawarte są
w Statucie Parafialnej Rady Ekonomicznej, zatwierdzonym przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę
Poznańskiego, Stanisława Gądeckiego 20 lutego 2007
r. (N. 1048 / 2007).
Tym wstępem chciałbym rozpocząć przedstawienie
działalności rady ekonomicznej w naszej parafii. Moja
osobista praca w jej szeregach rozpoczęła się w 2010
roku, czyli od czasu naszego zamieszkania w Kicinie.
Jako nowy parafianin zgłosiłem się do ówczesnego proboszcza, ks. Andrzeja Magdziarza i ofiarowałem swoją
pomoc. Nie trwało długo, gdy ksiądz proboszcz zaproponował mi udział w pracach rady ekonomicznej i tak
już zostało. Obecnie jestem w trakcie drugiej kadencji,
w czasie której pełnię funkcję sekretarza.
Życie wymusza bardzo szeroki zakres obowiązków podejmowanych przez każdego proboszcza. Od
kontaktów z urzędami samorządu lokalnego, firmami
dostarczającymi media, konserwatorem zabytków, po
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rolników i leśników, którzy są np. sąsiadami naszej
parafii lub dzierżawią jej grunty. Wielkim przedsięwzięciem, rozpoczętym jeszcze za życia śp. ks. Zbigniewa Pawlaka, był remont zabytkowego kościoła.
Potem przyszła kolej na budynek plebanii, który był
w kiepskiej kondycji technicznej, a teraz trwa modernizacja budynku parafialnego, rozpoczęta przez ks.
Andrzeja.
Równocześnie prowadzono prace na cmentarzu,
starano się (z sukcesem) o wybrukowanie ulicy Kościelnej oraz placu przy kościele, zamontowano oświetlenie
zewnętrzne kościoła, zainstalowano napęd elektryczny
dzwonów zewnętrznych, wyremontowano i odmalowano dach kościoła oraz płot na wzgórzu kościelnym,
zbudowano podjazd dla wózków oraz nowe schody.
W zarządzaniu tymi pracami byliśmy wspierani wiedzą
i doświadczeniem śp. Adama Sobańskiego.
Każdy, kto co jakiś czas odwiedza naszą parafię
z pewnością zauważył, że zmienił się sam kościół,
park za plebanią i zmieniła się droga. Przy wjeździe
na wzgórze od strony ulicy Swarzędzkiej góruje nowy
krzyż otoczony różanymi krzewami. Dzieła te są wynikiem współpracy proboszcza i samych parafian, którzy
chętnie podejmują się nowych zadań.
Spotkania rady ekonomicznej odbywają się z różną
częstotliwością. Zwołuje je ksiądz proboszcz raz lub
dwa razy w miesiącu, by przedyskutować tematy bieżące i zdać relację z postępu prac. Tak było w przypadku budowy nowego przyłącza energetycznego
do kaplicy cmentarnej, współpracy w czasie budowy
Drogi różańcowej, czy wyboru projektu modernizacji
domu parafialnego.
Swoje zaangażowanie w życie parafii wyniosłem
jeszcze z rodzinnej parafii pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Kudowie Zdroju, gdzie jako ministrant-

-nastolatek pomagałem przy budowie domu parafialnego (taka ciekawostka - tamtejszy ks .proboszcz przez
ponad 10 lat, od czasu założenia parafii w roku 1970,
mieszkał w wynajmowanych 3 pokojach, z których 1
był kancelarią). Kiedy losy mojej rodziny związały się
z Kicinem, było dla mnie naturalne, że częścią naszego
życia rodzinnego będzie parafia św. Józefa. Nigdy swojej decyzji nie żałowałem, ponieważ „starsi” parafianie
(choć początkowo przyjmowali mnie ze zdziwieniem)
nigdy nie okazywali mi niechęci. Wspólna praca najszybciej wiąże ludzi i sprawdza zawarte przyjaźnie.
Uważam, że to, co pozostawili po sobie nasi przodkowie musi być zachowane i rozwijane. Tak też rozumiem życie parafii. Praca duchowa i fizyczna łączą się
w sposób nierozerwalny. Przecież najpierw widzimy
cel oczami wyobraźni, a dopiero potem staramy się go
urzeczywistnić.
Droga Siostro, drogi Bracie! Pracy wystarczy dla
wielu, wielu z nas - zapraszam do włączenia się do
wspólnego dzieła. Trzeba, po prostu, w jakąkolwiek
sobotę pojawić się na wzgórzu kościelnym, a pan
kościelny - Wojciech Sobański z zadowoleniem przydzieli chętnym jakąś pracę lub ważne zadanie. Do
zobaczenia!
Robert Miciniak

Parafialny Zespół Liturgiczny
Parafialny Zespół Liturgiczny (PZL) powstał
w 2009 roku. Celem regularnych spotkań tego zespołu
jest angażowanie i przygotowywanie do czynnego
udziału w liturgii wiernych świeckich: lektora, psałterzysty, kantora i komentatora liturgicznego. Poprzez
swoją służbę podczas sprawowanej liturgii możemy
zaświadczyć o czynnej przynależności do wspólnoty
Kościoła. Uczestnicząc w ten sposób w Eucharystii
jesteśmy narzędziem w ręku Boga - to On przemawia
do wiernych poprzez usta lektora, a psałterzysta swoim
śpiewem w imieniu wiernych zwraca się z modlitwą do
Boga.
Słowo Boże jest „słowem żywym i skutecznym”
(zob. Hbr 4, 12). Jednak do jego pełnej skuteczności
zbawczej potrzebna jest postawa umiejętnego słuchania - najważniejszej formy udziału wiernych w liturgii
słowa Bożego.
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Lektor i psałterzysta mają wyznaczoną szczególną
funkcję w czasie sprawowania Eucharystii i to oni właśnie powinni ją wypełniać, nawet gdyby w zgromadzeniu liturgicznym byli obecni duchowni. Do funkcji lektora i psałterzysty należy wybierać nie tylko tych wiernych, którzy posiadają odpowiednie warunki głosowe,
dobrą dykcję i odwagę. Powinny to być przede wszystkim osoby, które w swym życiu kierują się chrześcijańskimi zasadami, prowadzą gorliwe życie modlitewne
i sakramentalne, są zaangażowani w sprawy Kościoła
i parafii, poświęcają czas lekturze Pisma Świętego.
Spotkania PZL odbywają się raz w miesiącu. Każde
spotkanie poprzedzone jest modlitwą i konferencją oraz
egzegezą tekstu biblijnego, po czym każdy z nas może
się podzielić swoimi refleksjami na temat wysłuchanego tekstu. Jest to czas dzielenia się swoimi doświadczeniami w zakresie służby liturgicznej, ale i czas forKwiecień 2017

macji, zgłębiania słowa Bożego. Uczymy się również,
jak poprawnie odczytywać teksty (zwracając uwagę na
dykcję, akcenty, itd.) i formułować wezwania modlitwy
powszechnej. Obecnie parafialny zespół liturgiczny
składa się z ok. 30 osób: lektorów, psałterzystów,
komentatorów i kantorów. Są to osoby dorosłe.
Zachęcamy wszystkich, którzy pragną jeszcze
głębiej i z większym zrozumieniem przeżywać Mszę
Świętą, aby poprzez włączenie się w czynną posługę
liturgiczną świadczyć o swojej wierze i przynależności
do Chrystusa.
JEZUS CHRYSTUS zostawił nam największy dar Eucharystię, w której my jako wierni świeccy, dostępując wielkiego zaszczytu, możemy posługiwać. Poprzez

służbę każdej i każdego z nas Eucharystia może być
jeszcze piękniejsza. Pan Bóg obdarzył nas talentami,
chciejmy więc podzielić się nimi ze wspólnotą parafialną, a będzie to dla wszystkich wielkim wzajemnym
ubogaceniem. Doceńmy dary, które otrzymaliśmy od
naszego Pana i naszym zaangażowaniem oddajmy Mu
należną chwałę. On nam zaufał i obdarzył nas wielką
miłością. Stańmy się żywymi narzędziami w ręku
Boga. Otwórzmy serca na Boże słowo i jego działanie
i pozwólmy, aby ono mogło coraz głębiej w nas wnikać
i wydawać obfite plony.
Anna Gajewska

Różaniec rodziców
Trzy róże (czyli sześćdziesiąt osób) modlą się
w naszej parafii codziennie dziesiątką różańca
w ramach ruchu modlitewnego „Różaniec rodziców za
dzieci”. Schemat tej modlitwy zaczerpnięty jest z idei
Żywego różańca, który pozwala uzyskiwać łaski, jakie
dla tej formy modlitwy przewidziane są w Kościele.
Różaniec rodziców (RR) wywodzi się z GdańskaOliwy, gdzie we wrześniu 2001 roku odbyły się
rekolekcje, których owocem było powstanie pierwszej
róży. W następnym roku powstała druga róża, a w roku
2003 było ich już pięć. Rekolekcje skupione były
na modlitwie przebaczenia, o uzdrowienie relacji
rodzice - dzieci, wskazywały na wagę słów i intencji,
jakie ludzie noszą w sercu. Ksiądz rekolekcjonista
poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody
(np. brak przebaczenia), które nie pozwalają nam
w pełni otworzyć się na uzdrawiające działanie Ducha
Świętego. Jeszcze w trakcie trwania rekolekcji zebrało
się grono piętnaściorga rodziców, którzy zadeklarowali
chęć modlitwy w intencji swoich dzieci. Dla powstania
jednej „pełnej” róży powinno zebrać się 20 rodziców,
ale można zaczynać już od kilku osób, a nawet od
jednej. W trakcie tej modlitwy prosimy Pana Jezusa
o uzdrowienie relacji rodzice - dzieci, o to, aby skutki
naszych (czyli rodziców) grzechów nie dotykały dzieci
oraz o pełnię błogosławieństwa Bożego dla dzieci (zob.
informacje na stronie internetowej RRZD). Po ukazaniu
się artykułu na temat RR w czasopiśmie „Miłujcie się”
(nr 5/2005) zaczęły napływać nowe zgłoszenia z kraju
i zagranicy. Ruch stale się rozwija. Dzisiaj w RR modli
się siedemdziesiąt i pół tysiąca osób.
Dlaczego ten ruch modlitewny rozrasta się tak
dynamicznie? Myślę, że odpowiedzi należy szukać
w miłości rodziców. Katoliccy rodzice dobrze
rozumieją, że troska o dzieci to nie tylko naturalna
dbałość o nie, zaspakajanie ich potrzeb i wspieranie
rozwoju duchowego swych pociech, ale także otoczenie
ich ochronnym parasolem modlitwy. Czy można
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wyobrazić sobie, by wierzący rodzice nie modlili się
za swoje dzieci? Jasne, że nie. Oczywiście, każdy robi
to na swój sposób, ale wszyscy rodzice, którzy gotowi
są modlić się za dzieci codziennie dziesiątką różańca są
zaproszeni do tej wspólnoty. Jeśli modlimy się tworząc
róże różańcowe, to zgodnie z obietnicą Matki Bożej
możemy wyprosić więcej łask. Zasady są dokładnie
takie same jak w Żywym różańcu. W ten sposób
rodzicielska troska spotyka się z troską o przyszłość
Kościoła. Będzie on taki, jakie będą nasze dzieci. Zatem
wychowujmy dzieci najlepiej jak potrafimy i módlmy
się jak najgorliwiej ufając, że Matka Najświętsza nigdy
nie opuszcza tych, co się pod Jej opiekę uciekają.

Do naszej parafii RR zawitał w roku 2012 . Pierwsza
róża pw. św. Józefa powstała 1 kwietnia, druga - pw. bł.
ks. Jerzego Popiełuszki - w roku następnym 6 stycznia,
a trzecia - pw. bł. Bartolo Longo - 22 listopada 2015
roku. Powstaje kolejna, do której serdecznie zapraszam.
Zachęcam do zapoznania się ze stroną internetową
„rozaniecrodzicow.pl”.
Jeśli ktoś z czytelników zechciałby dołączyć do
grona RR, proszę o kontakt telefoniczny (502 495 958)
lub mailowy (katarzynaromanowska@vp.pl).
Katarzyna Romanowska
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różańcowe powstały w wielu parafiach. Również
w naszej parafii działa od lat taka wspólnota.
Żywy różaniec jest zorganizowaną grupą osób,
które na różańcu modlą się codziennie. Modlitwa ta polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia
Jezusa i Maryi. Każda tajemnica składa się z jedRóżaniec jako modlitwa odmawiana indywi- nej modlitwy „Ojcze nasz”, dziesięciu „Zdrowaś
dualnie jest znany od wieków, ale stał się także Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.
Jedną „różę” tworzy 20 osób, a każda z nich
modlitwą wspólnotową. W latach trzydziestych
XIX wieku najbardziej popularną wspólnotę odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę
modlitewną stanowił „żywy różaniec” założony różańcową, przydzieloną jej przez tzw. zelatora na
przez Paulinę Jaricot. Pod koniec XIX wieku dany miesiąc. Tak więc, gdy poszczególni członrozpowszechnił się także w Polsce - wspólnoty kowie róży odmawiają dziennie jedną tajemnicę,

to w ten sposób, sumując wszystkie dziesiątki, roz- swoim objawieniu Maryja prosiła o codzienne
ważany jest cały różaniec.
odmawianie różańca.
Obecnie w naszej parafii jest jedenaście róż:
W naszej parafii każdego roku dla uczczenia
jedna skupiająca wyłącznie mężczyzn, trzy róże objawień fatimskich, od 13 maja do 13 paździerrodziców modlących się za dzieci oraz siedem róż nika, co miesiąc idziemy w procesji i modlimy się
z udziałem kobiet i mężczyzn. Tym samym prawie na różańcu ulicami Kicina, niosąc figurę Matki
220 osób należy do naszej wspólnoty.
Bożej, przywiezioną z pielgrzymki naszych paraW każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. fian do Fatimy w 2015 r.
8.00 uczestniczymy we Mszy św. sprawowanej
Św. o. Pio uważał różaniec za jedną z najskuw intencji żywych i zmarłych członków wspól- teczniejszych broni w duchowej walce, nosił go
noty. Po Eucharystii odbywa się spotkanie połą- zawsze przy sobie przez całe swe życie. Ludzie
czone z wymianą tajemnic na kolejny miesiąc. We odmawiający tę modlitwę zaświadczają, że otrzywszystkich tych spotkaniach uczestniczy ks. pro- mują łaski, o które „bezskutecznie” starali się
boszcz, który przekazuje nam bieżące informacje latami. Dlatego my - członkowie naszej wspólnoty
z życia parafii, głosi słowo Boże oraz modli się żywego różańca gorliwie modlimy się codziennie
wraz z nami w określonych intencjach.
i czekamy na osoby, które mają wolę poświęcenia
Październik to szczególnie ważny miesiąc dla chwili swego czasu, aby dołączyły do nas. Odmówspólnoty różańcowej. Jej członkowie wspólnie wienie dziesięciu „Zdrowasiek” nie zabiera dużo
z parafianami uczestniczą w modlitwie w kościele czasu, a daje pożytek duchowy tak wielki, jak rozi/lub w świetlicy w Janikowie.
ważenie całego RÓŻAŃCA. Ufamy, że będą nowe
Szczególną łaskę wynikającą z włączenia się powołania do wspólnoty żywego różańca w naszej
we wspólnotę stanowi możliwość uzyskania odpu- parafii.
stu zupełnego pod zwykłymi warunkami osiem
razy w roku, w następujących dniach:
Barbara Kubacka
1. Przyjęcia do wspólnoty żywego różańca;
2. Narodzenia Pana Jezusa
(25 grudnia);
3. Ofiarowania Pańskiego
(2 lutego);
4. Zwiastowania Najświętszej
Maryi Pannie (25 marca);
5. Zmartwychwstania Pańskiego;
6. Wniebowzięcia Najświętszej Matki Bożej (15 sierpnia);
7. Święto Królowej Różańca
Świętego (7 października);
8. Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia NMP (8 grudnia).
W bieżącym roku obchodzimy
100-lecie objawień fatimskich.
To w roku 1917 w Cova da Iria
niedaleko Fatimy Matka Boża
objawiła się trójce pastuszków:
Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji,
oznajmiając: Jestem Matką Bożą
Różańcową. Ludzie muszą zmienić swoje życie, prosić o przebaczenie za swoje grzechy, i nie
obrażać więcej Boga. W każdym
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Służba liturgiczna
Służba liturgiczna składa się z szafarzy, ministrantów, pana kościelnego, organisty oraz z panów zbierających składkę. W kicińskiej parafii mamy 36 ministrantów (obecnie także 3 kandydatów na ministrantów, którzy przygotowują się do służby liturgicznej
i którzy zgodnie z planem mają zostać wkrótce do niej
włączeni), 11 panów zbierających podczas Mszy św.
kolektę (składkę), 3 nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., 3 organistów oraz jednego pana kościelnego.
Zadaniem służby liturgicznej jest - zgodnie z nazwą
- służenie Bogu przez przygotowanie, upiększenie
oraz usprawnienie liturgii. Panowie szafarze roznoszą Komunię św. do potrzebujących parafian. Dbamy
także o piękno i czystość naszego kościoła oraz całego
wzgórza kościelnego. Często pomagamy w pracach
na terenie naszej parafii, np. w przygotowaniu grobu
Pańskiego i bożonarodzeniowej szopki. Uczestniczyliśmy także w montowaniu kapliczek Drogi różańcowej. Ministranci pomagają księdzu podczas odwiedzin
duszpasterskich, ale to tylko część naszych zadań.
Podstawowym obowiązkiem ministranta jest służba
przy ołtarzu w czasie Mszy św. w niedziele i uroczystości oraz w czasie jednej Mszy św. w tygodniu (każdy
z ministrantów pełni tzw. dyżur jednego, wybranego
przez siebie dnia tygodnia).
Ponadto ministranci spotykają się na zbiórkach,
które odbywają się co tydzień w poniedziałek (oddzielnie uczniowie szkoły podstawowej, oddzielnie starsi),
aby omówić bieżące sprawy, porozmawiać na różne
tematy oraz wzmocnić się duchowo. Oprócz tych cotygodniowych spotkań uczestniczymy w dekanalnych
dniach skupienia ministrantów (które odbywają się
w różnych parafiach naszego czerwonackiego dekanatu), diecezjalnych oraz ogólnopolskich zjazdach

ministrantów. Czasami, dla rozrywki i zacieśniania
więzi w ministranckim gronie, organizujemy ogniska,
wypady do kina, wycieczki rowerowe, wyjścia na grę
w piłkę.
W czasie wakacji letnich i ferii zimowych chętni
ministranci wyjeżdżają na kursy i rekolekcje organizowane przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej
Archidiecezji Poznańskiej, aby pogłębić swoją wiarę
i znajomość liturgii oraz spędzić czas w doborowym
towarzystwie - ministrantów z różnych rejonów naszej
archidiecezji.
Nasza grupa jest cały czas otwarta na nowe osoby,
zapraszamy zatem do służby liturgicznej wszystkich
chętnych chłopaków i mężczyzn, którzy chcieliby podjąć to wyzwanie i przyjąć zaproszenie Pana Jezusa.
Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało;
proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na
żniwo swoje (Łk 10, 1-3).
Michał Appelt

Żywy różaniec w Kicinie
Odmawiaj codziennie różaniec, a Ja nigdy
Cię nie opuszczę. Moje Niepokalane Serce będzie
Twoją ucieczką i drogą, która zaprowadzi Cię do
Boga (słowa Matki Bożej podczas objawień fatimskich w 1917 r.)
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Adoracja w intencji uświęcenia kapłanów i nowych powołań
W 1881 roku, w kilkutysięcznej miejscowości Lu
Monferrato niedaleko Turynu, grupa matek wraz ze
swoim proboszczem postanowiła gromadzić się w
każdy wtorek na adorację Najświętszego Sakramentu i
modlić się o powołania. Kobiety te nosiły w sercu pragnienie, aby choć jeden z ich synów został kapłanem
lub aby jedna z córek oddała
się całkowicie na służbę Bogu.
Modliły się w prosty sposób:
„Panie spraw, aby jeden z moich
synów został kapłanem! Ja sama
chcę żyć jak dobra chrześcijanka i prowadzić moje dzieci
do tego, co dobre, aby otrzymać
łaskę ofiarowania Tobie, Panie,
świętego Kapłana”. Dzięki
ufnej modlitwie tych matek oraz
dzięki otwartości serc matek i
ojców, rodziny żyły w atmosferze pokoju łagodności i pobożności, co pomogło ich dzieciom
łatwiej rozeznać swe powołanie.
Z tej niewielkiej miejscowości
na przestrzeni 65lat (do 1946
roku) wyszło 152 kapłanów i zakonników oraz 171
sióstr zakonnych. W niektórych rodzinach były nawet
po trzy albo cztery powołania.
Ta piękna i jakże owocna inicjatywa z końca XIX i
pierwszej połowy XX wieku zachęciła nas, abyśmy i w
naszej parafii podjęli cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu w intencji uświęcenia kapłanów oraz
nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
Od 8 września 2016 r., w każdy czwartek po wieczor-

nej Mszy św. jedną godzinę (w okresie zimowym pół
godziny) poświęcamy cichej adoracji, modląc się we
wspomnianych intencjach. Wierzę, że nasza modlitwa
wyda owoce.
Wsparciem dla naszej inicjatywy są słowa Benedykta XVI z Roku Kapłańskiego: Niech w diecezjach, parafiach, we wspólnotach
zakonnych, w stowarzyszeniach i
ruchach, w różnych wspólnotach
duszpasterskich na całym świecie
podejmowane będą liczne inicjatywy modlitwy, a w szczególności
adoracja eucharystyczna w intencji uświęcenia duchowieństwa i
powołań kapłańskich, w odpowiedzi na zachętę Jezusa, by prosić
Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Modlitwa
jest pierwszym obowiązkiem,
prawdziwą drogą uświęcenia
kapłanów oraz duszą prawdziwego duszpasterstwa powołań.
Naszą modlitwą szczególnie
obejmijmy grono ministrantów.
Jest ich wielu w naszej parafii, to dobrzy chłopcy. Pan
Jezus patrzy na nich z miłością. Pomóżmy im powiedzieć Jezusowi: „tak”, jeśli ich powoła. Zapraszam do
tej szczególnej modlitwy wszystkich, którym leży na
sercu troska o nowe powołania. Jeśli nie na cały czas
trwania adoracji, to na tyle, na ile będzie to możliwe.
ks. Marian Sikora
Proboszcz

Droga różańcowa Kicin - Wierzenica
Na placu przykościelnym w Kicinie, u początku
Drogi różańcowej wita parafian, pielgrzymów i turystów ukrzyżowany Chrystus (dzieło wykonane
z drewna przez Tomasza Wojciechowskiego). Każdy,
kto tam się znajdzie, powinien usłyszeć słowa, jakie do
stojącego pod krzyżem Jana wypowiedział umierający
Chrystus: Oto Matka Twoja. I podobnie jak ten umiłowany uczeń, o którym czytamy w Ewangelii, winniśmy
„wziąć Ją do siebie”.
Na Drogę różańcową wyruszamy właśnie po to,
aby spotkać tam Maryję i zabrać ją do swego domu,
w nasze codzienne życie. Jednym z najważniejszych przesłań Matki Bożej Fatimskiej jest Jej prośba
o codzienne odmawianie różańca. W Fatimie św. Jan
36

Paweł II wypowiedział słowa, które określają również
nasz sposób wędrowania, pielgrzymowania: Przybyłem na fatimską pielgrzymkę tak jak większość z was,
umiłowani pielgrzymi, z różańcem w ręku, z imieniem
Maryi na ustach i z pieśnią do Boga pełnego miłosierdzia w sercu...
Wiele cudów uczynił Jezus w czasie swojej ziemskiej wędrówki. Ale pierwszy cud uczynił dla zakochanych, dla nowo powstającej rodziny. Nigdy też Maryja
nie „wtrącała się” do Jego działalności publicznej.
Tylko ten jeden raz, gdy chodziło o dwoje młodych,
kochających się ludzi nie „mogła się powstrzymać” od
interwencji. Bo rodzina jest przedmiotem Jej szczególnej troski. Bo zakochani mają szczególne względy
Kwiecień 2017

u Boga, który jest Miłością. Chrystus jednak potrzebuje
naszej pomocy i współpracy. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie - podpowiada nam Jego Matka.
Wyruszamy zatem na Drogę różańcową. Święty
Albert Wielki powiada, że znaleźliśmy się pośrodku
stworzenia; pomiędzy materią a duchem; pomiędzy czasem a wiecznością, z wymalowanym na twarzy zadziwieniem…. Możemy więc doświadczać cudów. Takim
cudem są też nasze kapliczki, nasza Droga różańcowa
łącząca Kicin z Wierzenicą. Już w latach 1812-1947
obie parafie - Kicin i Wierzenica pozostawały w personalnej unii. Przez ten czas każdy z proboszczów Kicina
zarządzał jednocześnie parafią wierzenicką. Między
Kicinem a Wierzenicą, Wierzenicą a Kicinem wędrowali przez lata księża Wincenty Studniarski i Ludwik
Haase, którzy byli proboszczami obu parafii jednocześnie. Jeszcze niedawno tę trasę pokonywał z różańcem w ręce ksiądz kanonik Zbigniew Pawlak. Można
śmiało przypuszczać, że przez wieki ludzie wędrowali
(przemieszczali się) i wędrują tą trasą także dzisiaj,
odmawiając różaniec.
Teren otaczający Drogę różańcową jest bardzo
malowniczy, przepięknie urzeźbiony, ze starymi drzewami, skłaniający do kontemplacji, przemyśleń, modlitwy. Dwadzieścia cudownych kapliczek różańcowych,
jako wotum dziękczynne za 1050 lat chrześcijaństwa
w Polsce i dla uczczenia 700-lecia Kicina, wręcz nawołuje do ustawicznej modlitwy za nas, za cały świat.
Kapliczki - Droga różańcowa to wspólne dzieło naszej
parafii i parafii w Wierzenicy. W 2008 r. zgłosiłem się
do Jacka Napiontka z prośbą o przemyślenie „budowy”
Drogi różańcowej pomiędzy Kicinem a Wierzenicą.
Braliśmy pod uwagę taki materiał jak stal, kamień,
także pnie drzew. Później, w tym samym roku, przedstawiłem ten pomysł nowo powstałemu Stowarzyszeniu „Len”. Po paru latach tym projektem zainteresował
się ówczesny proboszcz kiciński - ks. A. Magdziarz,
który pozyskał do współpracy Patrycję Owczarzak,
a ona - artystkę Marzennę Torlińską. Artystka rzeźbiarka przedstawiła swoje prace, pomysły, projekty,
które były piękne, ale drogie. Wytyczeniem pierwszej
trasy zajęli się drogowcy z starostwa, ks. Magdziarz,
Marzenna Torlińska, Tadeusz Soiński i niżej podpisany. Tadeusz Soiński i Wiesława Szczygielska pomogli uporządkować kwestie formalne. W międzyczasie pielgrzymi z Kicina, na czele z ks. proboszczem
Magdziarzem, wyruszyli z modlitwą do Wierzenicy.
Parafianie z Wierzenicy ze swoim proboszczem - ks.
Przemysławem Kompfem uczynili podobnie i przyszli
do Kicina. Przy „tworzeniu” Drogi różańcowej zaproszono do współpracy ks. Kompfa. Marzenna Torlińska
zauważyła, że Droga różańcowa jest wyrazem potrzeby
wielu serc, które pragną, aby łączyła ludzi. Artystka
poświęciła dużo czasu na realizację projektu. OstateczKwiecień 2017					

nie, z powodu braku wystarczających funduszy, z projektu Marzenny zrezygnowano. Powstała nowa grupa
robocza pracująca nad projektem kapliczek, a w jej
skład weszli: ks. Magdziarz, Jacek Napiontek, Mariusz
Sawicki i ja. Do grupy kicińskiej w 2015 r. dołączyli
z Wierzenicy ks. Przemysław Kompf i Maciej Dominikowski. Kapliczki zaprojektował i zbudował w swojej firmie „A-Z” nieoceniony Jacek Napiontek. Natomiast tablice tajemnic różańcowych wyrzeźbił artysta
ludowy - Piotr Woliński z Kcyni.
W 2016 r. parafię kicińską objął nowy proboszcz
- ks. Marian Sikora, który także włączył się do prac
nad kapliczkami. Ja zająłem się wszystkimi sprawami
związanymi z Drogą różańcową. W wytyczeniu trasy
i „zapalikowaniu” jej (po raz drugi) pomagał mi Mariusz
Sawicki. Po otrzymaniu zgody na prace w pasie drogi
(po stronie gminy Czerwonak i gminy Swarzędz)
„zapalikowano” Drogę różańcową po raz trzeci. W tej
„akcji” współdziałał ze mną geodeta Ireneusz Wyczałek. Otwory pod kapliczki wywiercił Łukasz Weber.
Pracami nad kapliczkami (wśród nich znajdowały się
m.in. projekty, budowa, odwierty, osadzanie, zalewanie
betonem, porządkowanie terenu i inne) zajmowali się,
każdy w zakresie swojej „specjalności”: ks. Andrzej
Magdziarz, ks. Przemysław Kompf, ks. Marian Sikora,
Marzenna Torlińska, Jacek Napiontek, Piotr Woliński,
Mariusz Sawicki, Patrycja Owczarzak, Tadeusz Soiński, Wiesława Szczygielska, Łukasz Weber, Waldemar
Kurzawa, Tomasz Wojciechowski, Wojciech Sobański,
Roman Nowak, Maciej Dominikowski, Witold Tyborowski, Leszek Dolski, Zbigniew Czubaj, Ryszard
Kamel, Piotr Dubiński, Marian Hess, Krzysztof Sobański, Krzysztof Lewandowski, Alfred Tyborowski,
Gabriel Tyborowski, Henryk Błażejewski, Piotr Gulczyński, Robert Miciniak, Bartłomiej Tabaczka, Maciej
Paluszkiewicz, Wojtek Paluszkiwicz, Adam Paluszkiewicz, Stanisław Nowak, Marcin Klimecki, Michał
Appelt, Michał Ratajczak, Marian Paszkiewicz, Irena
Nowak, Helena Kosmowska, Joanna Tyborowska,
Helena Stachowiak, Krzysztof Drgas, Grzegorz Łukasik, Ewa Miciniak, Anna Reszela, Roman Jencz, Franciszek Gaca, Wiesława Krugiołka, Krystyna Kamińska,
Halina Liwińska i autor niniejszego artykułu.
W 2011 r. Marzenna Torlińska pisała: (…) pragnę, aby ten Różaniec (Droga różańcowa) wpisał się
w wasze życie i zrodził nową formę rozmowy z Bogiem.
Chrystus w Kanie Galilejskiej zaskoczył gospodarzy winem lepszym niż to, które oni sami przygotowali. Razem z Nim przychodzi Matka, która pierwsza
dostrzeże, czego brak Jej dzieciom, aby ich radość była
pełna, a miłość doskonała. Jestem pewien, że Matka
Najświętsza zaprasza nas wszystkich na Drogę różańcową.
Leszek Lesiczka
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Apostolat nowenny pompejańskiej
Droga różańcowa nie jest dla naszych parafian
tylko pięknym, artystycznym elementem kicińkiego
krajobrazu. Tutaj ludzie naprawdę kochają modlitwę
różańcową. Prócz wielu róż Żywego różańca i
Różańca rodziców istnieje też Apostolat nowenny
pompejańskiej. To osoby, które w cichości modlą się
Nowenną pompejańską. Przy tej modlitwie obiecują
Matce Najświętszej, w miarę swoich możliwości,
szerzyć Jej cześć. Nie prowadzą jakiejś spektakularnej
działalności, ale to dzięki ich zaangażowaniu mieliśmy
w naszej parafii we wrześniu 2014 roku nawiedzenie
relikwii bł. Bartolo Longo. Wydarzenie to uczciliśmy
dniem modlitewnego czuwania i wraz z ówczesnym
proboszczem,
ks.
Andrzejem
Magdziarzem
zainaugurowaliśmy w naszym kościele uroczyste
odmawianie Supliki do Królowej Różańca Świętego.
Z pielgrzymki na kanonizację Ojca św. Jana Pawła II,
której uczestnicy nawiedzili także Pompeje, członkini
Apostolatu przywiozła dla parafii ikonę Matki Bożej
Pompejańskiej, byśmy przed tym właśnie wizerunkiem
mogli corocznie odmawiać Suplikę.
I na zakończenie słowa wielkiego czciciela Matki
Bożej - św. Ludwika Marii Grignon de Montfort:
Jeśli już osiągnąłeś, z pomocą łaski Bożej, wysoki

stopień praktyk modlitewnych, pilnuj starannie, aby
nie zaniedbywać odmawiania Różańca, jeśli chcesz
pozostać na tym poziomie i wzrastać w pokorze. Nikt,
kto odmawia codziennie Różaniec, nie popadnie w
herezję ani nie zwiedzie go diabeł. To oświadczenie,
które chciałbym podpisać moją krwią („Tajemnica
Różańca Świętego”, Wydawnictwo M, Kraków 2010).
Katarzyna Romanowska

Do prawdy o Bożym Miłosierdziu odwoływał
się Ojciec Święty w wielu dokumentach, m.in.
w zakończeniu „Veritatis Splendor”, encyklice, którą
poświęcał tematowi etyki chrześcijańskiej, miłości

Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga
Dziś nie ma chyba kraju, w którym nie byłoby
obrazu Jezusa Miłosiernego. Święto Miłosierdzia
zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego
całego Kościoła. Koronka do Miłosierdzia Bożego
jest odmawiana nawet w narzeczach afrykańskich.
Coraz większą popularność zdobywa
praktyka modlitwy w porze konania
Jezusa na krzyżu, czyli w tzw. godzinę
miłosierdzia.
Śladami św. siostry Faustyny
podążają współcześni apostołowie
miłosierdzia. Od niej uczą się
poznawania Boga, kontemplacji Boga
w codzienności, postawy zaufania
Bogu (czyli pełnienia jego woli)
oraz postawy miłosierdzia względem
bliźnich, nadto umiłowania Kościoła
jako matki i Mistycznego Ciała
Chrystusa, głębokiego przeżywania
Eucharystii i szczerego nabożeństwa
do Matki Bożej Miłosierdzia.
Pan Jezus przekazał siostrze
Faustynie konkretne wskazówki
dotyczące sposobu praktykowania
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który został przetłumaczony na wiele języków. Jedną
z najpopularniejszych form kultu Miłosierdzia Bożego
jest Koronka, którą Pan Jezus podyktował siostrze
Faustynie w Wilnie. Obietnica Pana: Dusze, które
odmawiać będą tę Koronkę, miłosierdzie moje ogarnie
w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie (Dz. 754).
Warto odmawiać papieski akt zawierzenia świata
Miłosierdziu Bożemu:
Boże, Ojcze Miłosierny,
Który objawiłeś swoją Miłość
W Twoim Synu, Jezusie Chrystusie
I wylałeś ją na nas
W Duchu Świętym, Pocieszycielu.
Tobie zawierzamy dziś losy świata
I każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
Ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło.
Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
Doświadczyć Twojego Miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Amen

i miłosierdzia. W części zatytułowanej „Maryja Matka Miłosierdzia” Jan Paweł II pisał: Powierzmy
samych siebie, nasze cierpienia i radości Maryi, Matce
Boga i Matce Miłosierdzia. Papież zakończył encyklikę
aktem zawierzenia Maryi, Matce Miłosierdzia:
O Maryjo,
Matko Miłosierdzia,
Czuwaj nad wszystkimi,
aby nie był daremny krzyż Chrystusa,
aby człowiek nie zagubił drogi dobra,
nie utracił świadomości grzechu
i umiał coraz głębiej ufać Bogu
„bogatemu w miłosierdzie” (Ef 2,4).
By z własnej woli spełniał dobre czyny,
Które Bóg z góry przygotował (por. Ef 2,10)
I w ten sposób żył
„ku chwale jego majestatu” (Ef 1,12).
Koronka do Miłosierdzia Bożego jest odmawiana
w naszym kościele codziennie o godz. 15.00.
Zapraszamy wszystkich do udziału w tej, tak ważnej
dla całego świata, modlitwie. Starajmy się otworzyć
swoje serce na łaski Jezusa Miłosiernego.
Leszek Lesiczka

Jak Koronka znalazła drogę do Kicina

modlitwy w godzinie miłosierdzia. Mówił: Staraj się
w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową, o ile na
to pozwolą pełnione obowiązki; a jeżeli nie możesz
odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp
na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest
pełne miłosierdzia w Najświętszym
Sakramencie; a jeżeli nie możesz
wstąpić do kaplicy, pogrąż się
w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż
przez króciutką chwilę (Dz. 1572).
Siostra
Faustyna
obdarzona
została licznymi łaskami: darem
kontemplacji, ukrytych stygmatów,
bilokacji, proroctwa, poznawania
tajemnic serc, mistycznych zrękowin
i
zaślubin,
osiągając
szczyty
zjednoczenia z Bogiem na ziemi.
W procesie kanonizacyjnym Kościół
uznał jej heroiczność cnót oraz dwa
cuda: uzdrowienia kobiety chorej na
limfodemię oraz księdza z ciężką wadą
serca.
Swoje
posłannictwo
siostra
Faustyna zapisała w „Dzienniczku”,
Kwiecień 2017

Modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego
została zainicjowana w naszym kościele w 2011 roku.
Wprowadził ją karmelita, o. Krzysztof Piskorz z Wrocławia w czasie misji świętych. Prośby zanoszone
przez nas do Boga są różne, bo życie niesie wiele niespodzianek. Prosimy za chorych, cierpiących, samotnych i umierających. Modlitwa ta bardzo przypadła mi
do serca, przeszyła moją duszę i czułem wielką moc
płynącą z niej. Gdy zachorował nasz parafianin, człowiek oddany Kościołowi, internowany w czasie stanu
wojennego, nawiedziła mnie myśl - pragnienie modlitwy Koronką o uzdrowienie Stasia. I tak przez cierpienie jednego człowieka została w naszym kościele
zapoczątkowana wielka, wspólnotowa modlitwa
o miłosierdzie dla naszej parafii i całego świata. Czy
taka była wola Boża?
Na Koronkę przychodzi codziennie kilka osób.
Godzina 15 to „środek” dnia i nie każdy ma czas
przyjść do kościoła. Po Koronce, kierując się słowami
Pana Jezusa: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił
robotników na swoje żniwo (Mt 9, 37-38), prosimy
naszego Patrona, wielkiego „mocarza Kościoła”,
Kwiecień 2017					

w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych,
szczególnie z naszej parafii. Zapraszamy wszystkich

do włączenia się w ratowanie świata przed zejściem
z Bożej drogi. Starajmy się otworzyć swoje serce na
Jezusa miłosiernego.
Wojciech Sobański
39

Z życia parafii

Z życia parafii

Studnia słowa Bożego
W zeszłym roku w ramach przygotowań do obchodów Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski w naszej
parafii podjęliśmy dzieło zachęcające parafian do
zgłębiania słowa Bożego i życia nim każdego dnia.
Inicjatywa ta była jednym z wielu owoców uczestnictwa grupy parafian w II Forum Ewangelizacyjnym, które odbyło się 8 listopada 2015 r. w Poznaniu.
Hanna Maria Bobak, członek parafialnej rady duszpasterskiej, podjęła się zaproszenia osób do współpracy
przy tworzeniu tzw. Studni słowa Bożego, ja natomiast przygotowałam projekt i objęłam pieczę nad
każdorazową realizacją tego dzieła. Myślą przewodnią
projektu był dialog Pana Jezusa z Samarytanką (J 4,
14-15). Stworzyliśmy małą wspólnotę, w skład której
wchodzą również: Anna Gajewska, Anna Tomaszewska, Maria Makowska, Witold Tyborowski, Roman
Zgoła i ostatnio dołączyła do nas Bogna Szymańska.
Na każdym spotkaniu poprzedzającym „aranżację”
Studni, po wspólnej modlitwie, karteczki z uprzednio
wydrukowanymi cytatami z Pisma Świętego zwijamy
w małe ruloniki, przewiązując je pasemkami rafii. Po
raz pierwszy Studnia słowa Bożego pojawiła się przed
wejściem do kicińskiego kościoła w niedzielę Chrztu
Pańskiego 10 stycznia 2016 roku. Po każdej Mszy św.
z glinianego dzbana symbolizującego studnię można
było wyjąć taką karteczkę, aby przez kolejne dni rozważać przeczytane słowo i odkrywać, czego oczekuje
od nas Jezus. Słowo Boże ma być dla nas drogowskazem na każdy dzień. Ma przypominać o nieustannej
obecności Boga w naszym życiu i uczyć dostrzegania
Go w zwykłej codzienności. Zapewnienie Jezusa, że
„nie będziemy pragnąć” - jako członkowie włączeni do
wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu świętego wypełni się, gdy podejmiemy osobisty trud pogłębiania

wiary i szukania bliskiej relacji z Jezusem. Czerpanie
ze źródła miłości Bożej jest nie tylko naszą powinnością, lecz wręcz koniecznością. W przeciwnym razie
dusza nasza „uschnie”, jak roślina pozbawiona wody.
Podjęta inicjatywa ma rozbudzić w nas pragnienie czytania Pisma Świętego. Jeśli stanie się ono codziennym
zwyczajem, bardzo szybko zauważymy, jak zmienia się
nasze życie. Poświęćmy mu przynajmniej piętnaście
minut każdego dnia.
Studnia słowa Bożego „zagościła” już pięciokrotnie w naszej parafii (w 2016 r. - 10 stycznia, 13
marca, 19 czerwca, 18 września oraz 8 stycznia 2017
r.) i to piękne dzieło będzie kontynuowane. Gorąco
zachęcamy do włączenia się w kolejne przygotowania,
a nade wszystko do „czerpania życiodajnej wody” słów naszego Pana.
Magdalena Orczyńska

Tydzień Biblijny
Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga
naszego trwa na wieki (Iz 40, 8).
Dziś, w epoce wielkiego indywidualizmu i kryzysu autorytetów, zwrócenie się ku lekturze Bożego
słowa pozwala współczesnemu człowiekowi odnaleźć
odpowiedzi na wiele dręczących go pytań. Aby jednak
odkryć prawidłowe odpowiedzi na pytania dotyczące
prawdy o Bogu, świecie i drugim człowieku zawarte
w Piśmie Świętym, trzeba wpierw podjąć trud umiejętnego czytania tekstów biblijnych. Należy je bowiem
czytać w taki sposób, by właściwie zrozumieć sens
i przesłanie danego tekstu, czyli dokonać jego poprawnej interpretacji. Dopiero potem można wyczytane
prawdy wprowadzać w konkretne życie i codzienne
postępowanie.
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Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan
Bóg będzie walczył za ciebie (Syr 4, 28).
Refleksji nad słowem Bożym służy Tydzień Biblijny
obchodzony corocznie w Kościele katolickim w Polsce, a rozpoczynający się zawsze w III Niedzielę Wielkanocną. Został on ustanowiony w 2009 r. z inicjatywy
Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II i co roku przebiega
pod innym hasłem.
Tydzień Biblijny może pomóc każdemu, kto jest
otwarty na to, by słowo Boga przemieniało jego sposób myślenia i kształtowało jego działanie, kto pragnie
stawać się autentycznym uczniem Jezusa Chrystusa.
Temu, kto stał się Jego uczniem grozi niebezpieczeństwo oddalenia się od Pana. Pozostawanie w Jego słowie, posiadanie duchowości biblijnej zapobiega temu
Kwiecień 2017

procesowi. Bycie autentycznym uczniem dokonuje się
bowiem w słuchaniu, medytowaniu, zachowaniu słów
Chrystusa i w podtrzymywaniu wspólnoty z Nim.
Tak jak latorośl nie może przynieść owocu sama
z siebie, jeżeli nie pozostanie w krzewie winnym, tak
i wy, jeśli we Mnie nie będziecie trwać (J 15,4).
Podobnie jak w minionych latach, tak i w tym roku
nasza parafia weźmie czynny udział w Tygodniu Biblijnym. Rozpocznie się on w niedzielę 30 kwietnia nabożeństwem słowa Bożego o godzinie 18.45 i potrwa

do środy 3 maja. W ciągu tygodnia celebracja słowa
Bożego odbywać się będzie po Mszy św., a we wtorek
- o godzinie 18.45.
Zachęcamy zarówno do aktywnego uczestnictwa
w Tygodniu Biblijnym, poprzez zgłoszenie się do
przeczytania wybranego fragmentu, jak i do obecności
w kościele i wsłuchiwania się w czytane słowo Pańskie.
Piotr Gulczyński

Wczesna Komunia Święta
W naszej parafii od ośmiu lat odbywają się przygotowania dzieci do wczesnej I Komunii Świętej.
Dotychczas sakrament ten przyjęło 52 dzieci. Spotkania przygotowujące (raz w tygodniu) prowadzi Joanna
Tyborowska.
Wczesna I Komunia Święta naszego dziecka
Pomysł wczesnej I Komunii Świętej pierwszy raz
zaświtał mi w głowie, kiedy nasz pięcioletni synek
zapytał, kiedy będzie mógł razem z nami przyjąć
Komunię. Dziecku coś tam powiedziałam, ale ... ziarno
zostało zasiane. Potem przez cały rok w różnych okolicznościach utwierdzałam się, że to jest dobra myśl.
Poza tym zawsze chcieliśmy, aby dzień I Komunii
Świętej naszych dzieci był dniem wyjątkowym, przeżytym rodzinnie, bez prezentowego szaleństwa (licytacji - kto dostał lepsze podarunki, kto ma więcej, itp.).
Wszystko układało się po naszej myśli, ale był mały
problem. Dla naszego dziecka godzinna Msza św. ciągle była „za długa”. Trudno było mu wytrzymać, często
się niecierpliwił i czasami przeszkadzał. Pomyślałam
sobie wtedy, że jeżeli nie będzie gotowy, aby pójść
do wczesnej Komunii, to nie będę się upierać, ale to
szczególne spotkanie z Panem Bogiem na Eucharystii może mu tylko pomóc w rozwoju wiary i wiedzy.
W całkowitej wolności co do końcowej decyzji, rozpoczęliśmy przygotowania. Spotkania prowadziła pani
Joanna Tyborowska, a jej ciepło, wiedza i zaangażowanie sprawiły, że synek przychodził na te spotkania
z coraz większą ochotą, a my z radością obserwowaliśmy zachodzące w nim, pozytywne zmiany.
Tak jak dzieci miały swoje przygotowania, tak
też rodzice przychodzili raz w miesiącu na spotkania
formacyjne, prowadzone przez ks. Andrzeja Magdziarza. To był także dla nas - rodziców bardzo dobry
i potrzebny czas.
Ważnym momentem w przygotowaniach była
pierwsza spowiedź, na którą ks. Andrzej z ojcowską miłością zaprosił każde z dzieci... na ławeczkę
pod tabernakulum. Kiedy nasz synek po sakramencie
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pojednania powiedział: „mamo, spowiedź jest super!”,
byłam bardzo wzruszona. W końcu nadszedł dzień 5
czerwca. Sama uroczystość była rodzinna, wzruszająca, podniosła, wspaniała. Z perspektywy minionego
roku dziękuję Panu Bogu, że mogliśmy wspólnie tak
pięknie przeżyć sakrament naszego dziecka i że Jezus
ze swoją łaską umacnia nas i nasze dzieci każdego dnia.
Oprócz tego „miodu” jest też trud, szczególnie dla
rodziców, bo to na nich spoczywa główny obowiązek
„pilnowania” spowiedzi, przypominania o modlitwie,
wyjaśniania różnych „teologicznych” zawiłości. Myślę
jednak, że warto, a nawet trzeba znaleźć czas i siły, aby
tego dopilnować. Dzięki temu my też mamy okazję
wyćwiczyć w sobie systematyczność, odpowiedzialność i pokorę. Tak jak nasze dzieci, co dzień musimy
otwierać się na działanie Pana Boga.
Marlena Wobszal
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Przystań dla kapłanów
„Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów”
podkreśla, że niebezpieczeństwo rutyny, zmęczenie
fizyczne wynikające z przepracowania, zmęczenie
psychiczne powodowane koniecznością ciągłego
zmagania się z niezrozumieniem, konfliktami,
uprzedzeniami są czynnikami, które mogą wywołać
niepokój w duszy pasterza. Pomimo pilnych potrzeb
duszpasterskich, czy raczej właśnie po to, by
odpowiednio się o nie zatroszczyć, kapłan powinien
uznać swoje ograniczenia oraz mieć pokorę i odwagę,
aby odpocząć. Dokument zaznacza, by tam, gdzie to
jest możliwe założono „Dom duchowieństwa”.
„Przystań dla kapłanów” w Kicinie wychodzi
naprzeciw takim potrzebom. Specjalnym dekretem
Księdza Arcybiskupa 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. Ksiądz biskup też jako

pierwszy, 21 grudnia 2016 r., odprawił Mszę św.
w kaplicy na probostwie. 7 marca br. sześciu kapłanów
wzięło udział w wielkopostnym dniu skupienia. Są już
zaplanowane kolejne spotkania.
Proszę parafian, a także inne osoby o modlitwę, aby
ta inicjatywa wydała dobre owoce w życiu wielu kapłanów.

w Kicinie nastała pora „ukrzyżowania” Jezusa,
wzgórze „Golgoty” zatopiło się w ciszy. Dramat, który
miał się dokonać, jakoś osobiście i głęboko dotykał
każdego. Uderzenia młota rozrywały tę ciszę i raniły
serca. Wzniesiono krzyż. Ludzie stali, jakby zamarli
w bezruchu. Oczy wypełniły się łzami. Nawet niebo nad

II. Publikację wsparł Urząd i Rada Gminy Czerwonak.
W październiku 1999 r. pielgrzymi z parafii kicińskiej
udali się do Rzymu. W Sali Klementyńskiej, podczas
audiencji papieskiej, ubrani w kostiumy „misteryjne”
pątnicy kicińscy wręczyli Ojcu Świętemu Janowi
Pawłowi II dedykowany mu album.

wzgórzem, choć było słoneczne, palmowe popołudnie,
zasunęło się chmurą, czarną i groźną. Ostatni krzyk
Jezusa oddającego Ojcu duszę rzucił zebranych na
kolana. Tu i tam cichy szept modlitwy przerywany
szlochem.
W 1999 r. przygotowano cały cykl widowisk
religijnych: „Misterium Wcielenia”, „Misterium Życia
i Nauczania”, „Misterium Męki Pańskiej” i „Misterium
Zmartwychwstania”, inspirowanych, przygotowanych
i reżyserowanych przez Ewę Mazur. We wszystkich
wymienionych misteriach (za wyjątkiem „Misterium
Wcielenia”), postać Pana Jezusa grał niżej podpisany.
Jeszcze w tym samym roku w Galerii u Jezuitów
otwarto wystawę fotografii Zygmunta Gajewskiego,
ukazujących zrealizowane spektakle wszystkich
misteriów. Z wybranych zdjęć skomponowano album
„Misterium Zbawienia” dedykowany Janowi Pawłowi

Niestety, jesienią 2000 r. złożona ciężką chorobą,
zmarła Ewa Mazur. Rozpoczęte przez nią dzieło trwa
i rozwija się. Po bolesnym odejściu inicjatorki tego
przedsięwzięcia funkcję reżysera „Misterium Męki
Pańskiej” przez rok sprawował Michał Urbanowicz.
Później rolę tę przejął autor niniejszego artykułu,
który to zadanie wykonuje nadal. Od 2002 r. w postać
Chrystusa wciela się Jacek Kaczmarski.
Potrzebujemy ludzi, każdego człowieka, który
zechce pomóc przy pracach nad „Misterium”.
Tych prac jest bardzo dużo. Trzeba nauczyć się
poszczególnych ról, opanować materiał tekstowy,
przygotować stroje, uszyć sztandary (ok.100 sztuk),
wybudować wieczernik, sanhedryn, pałac Piłata,
miejsce biczowania, miejsce z ogniskiem, Ogrójec,
wkopać ok.100 pali, przymocować płótna do tych pali,
wkopać 16 krzyży, wykonać specjalną konstrukcję przy

ks. Marian Sikora
Proboszcz

Misterium Męki Pańskiej po raz 19. w Kicinie
W 1996 r. w parafii kicińskiej (podówczas pw.
św. Józefa Oblubieńca NMP) powstała wspólnota
„Agape” (licząca ok. 40 osób), a w 1997 r. - grupa
„Ave” (licząca ok. 15 osób). Pierwsza zajmowała
się sprawami organizacyjnymi (koncerty, festyny,
wystawy, majówki, imprezy religijne, dożynki i inne),
druga grupa natomiast - oprawą muzyczną (liturgia,
święta, festyny). Inicjatorką obu grup była śp. Ewa
Mazur.
Wspólnoty te wykonały m.in. następujące zadania:
zebranie funduszy na kupno nowych dzwonów,
wybrukowanie przejścia wiodącego do świątyni,
wykończenie dolnej kondygnacji Domu Kultury
Chrześcijańskiej w Kicinie, wspieranie działalności
charytatywnej, itd. Najważniejszym jednak celem tych
wspólnot było uaktywnianie parafian. Zorganizowano
dziesiątki znakomitych koncertów z udziałem
wybitnych artystów.
Na tym Ewa Mazur nie poprzestała. W Niedzielę
Palmową, 5 kwietnia 1998 r., wspólnoty „Agape”
i „Ave” przygotowały pierwsze „Misterium Męki
Pańskiej” w opracowaniu i reżyserii Ewy Mazur. W tym
wydarzeniu religijnym, w którym poszczególne osoby
„wcielały się” w postacie biblijne, wzięło udział ok. 60
osób. W albumie „Misterium Zbawienia” ks. Zbigniew
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Pawlak w taki sposób relacjonował jedną ze scen
tego religijnego przedstawienia: Kiedy na misteriach
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bramie kościelnej, zamontować 40 tablic z napisami,
przygotować belkę krzyża i cierniową koronę, ozdobić
budowle (wieczernik, sanhedryn, pałac Piłata, Betanię),
wyposażyć je w niezbędne przedmioty (stoły, misy,
kielich, owoce itd.), ściąć gałązki palm, przygotować
dywany, kwiaty w donicach, oczyścić i wyrównać
drogi, nawieźć piasek na plac przy domu parafialnym,
zainstalować płótna na drzewach, wkomponować
obrazy w otoczenie kościoła, zainstalować tablice drogi
krzyżowej, załatwić nagłośnienie, plakaty, zaproszenia,
ubezpieczenie, zgodę gminy, zorganizować ochronę,
zawiadomić policję i strażaków, przywieźć pale z lasu,
przesłać informacje dla mediów, przygotować otoczenie
kościoła, w tym tzw. plac boleści, zamocować płótno
z wizerunkiem Pana Jezusa w cierniowej koronie,
wybudować trzy bramy, sprawdzić wyposażenie
żołnierzy, przygotować sznury (liny), przekazać

informacje dla wszystkich uczestników, wykonać
wszystkie prace upiększające i porządkowe, itd.
Ksiądz Zbigniew Pawlak wyjaśniał nam, że swoje
zamysły, choć nie do końca pojmowane przez rozum,
Bóg odsłania Kościołowi i poszczególnym ludziom
powoli. Czasami trwa to latami, w których Bóg objawia
je człowiekowi bądź na modlitwie, bądź podczas
medytacji, w milczącej adoracji, bądź w sytuacjach
zupełnie niespodziewanych i nagłych. Toteż nasze
misteria nie miały być i nie były li tylko widowiskiem.
Zostały pomyślane jako przeżycie religijne. Zanim
jednak stanie się ono naszym udziałem, zapraszamy
do współpracy, do pomocy. Potrzeba człowieka…,
każdego człowieka.

odbywały się mimo to, w asyście milicji, ale zawsze
z krzyżem, zrobionym po drodze z leśnych gałęzi.

następuje tradycyjna „prezentacja” pielgrzymów,
a w drodze powrotnej powracający wierni są tam witani
przez gościnnych mieszkańców Klin i Mielna, którzy
przygotowują im obfity i smaczny posiłek.
Osobą, która w tym roku wyruszy na pątniczy
szlak do Matki Bożej Dąbrowieckiej po raz 69. jest pani
Wiesława Krugiołka z Janikowa, która zechciała autorce
niniejszego tekstu opowiedzieć historię kicińskiego
pielgrzymowania na uroczystości Wielkiego Odpustu
w Dąbrówce Kościelnej.
15 sierpnia w naszej parafii organizowana jest także
rowerowa pielgrzymka do Dąbrówki na uroczystości

Leszek Lesiczka

Pielgrzymki do Dąbrówki Kościelnej
Dąbrówka Kościelna to wieś położona w gminie
Kiszkowo, w powiecie gnieźnieńskim. Przez nią
przebiega Wielkopolska Droga św. Jakuba - odcinek
szlaku pielgrzymkowego do grobu św. Jakuba
w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Ponadto
rozpoczyna się tutaj historyczny Trakt Poznański.
W miejscowym kościele pw. Wniebowziętej
Najświętszej Marii Panny znajduje się łaskami słynący
obraz Matki Bożej Pocieszenia, zwanej też Matką Bożą
Dąbrowiecką. Na miejscowy odpust Narodzenia NMP,
w pierwszą niedzielę po 8 września, przybywają tysiące
ludzi z archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej.
Tradycja pielgrzymowania z Kicina do Dąbrówki

Kościelnej sięga czasów przedwojennych i trwa do
dzisiaj. Po wojnie organizatorami i przewodnikami
44

kicińskich pielgrzymów byli panowie: Wacław
Kujawa i Jan Karalus. W tamtych czasach pieszym
pątnikom towarzyszyły całe rodziny pokonujące tę
drogę bryczkami. Na wozach wieziono sztandary
i chorągwie. Pielgrzymowanie właściwie zaczynało

Co roku, bez względu na pogodę, trasę pielgrzymki
liczącą ok. 17 km, w ciągu 5-6 godzin pokonuje grupa
ok. 100 parafian, wśród których zawsze znajduje się
liczne grono dzieci. Pogrążeni we wspólnej modlitwie,
ze śpiewem na ustach, ze słowami wygłaszanych
konferencji i radością w sercu podążają tym
pielgrzymim szlakiem, aby przez Maryję zbliżyć się
do Boga. A wszystko to nie byłoby obecnie możliwe
bez wsparcia organizacyjnego i duchowego panów:
Leszka Lesiczki, Wojciecha Sobańskiego oraz Witolda
Tyborowskiego.
Obowiązkowym przystankiem na trasie jest
miejsce na rozwidleniu dróg we wsi Mielno, gdzie
otoczona drewnianym płotkiem, stoi na niewysokim
postumencie przepiękna, zabytkowa figura Matki Bożej
z Dzieciątkiem, nazwana przez miejscowych Matką
Bożą Leśną. Postać Maryi w otoczeniu potężnych
drzew - w samym środku uroczyska Maruszka robi niesamowite wrażenie. W tym właśnie miejscu

Małego Odpustu w uroczystość Wniebowzięcia NMP.
Pielgrzymka to czas zadumy. Dla wielu to czas
próby, czasami przemiany. Każdy z nas otrzymał
z pewnością wiele łask, za które chciałby Bogu
dziękować. Każdy też pragnie przedstawić Mu swe
prośby i pielgrzymując, zanosi je Panu za przyczyną
Maryi. Niech ten krótki tekst będzie zaproszeniem
do odbycia rekolekcji w drodze. Do zobaczenia na
pielgrzymkowym szlaku!
Dorota Stawicka

się już w sobotę. Wtedy to do Dąbrówki Kościelnej
udawał się chór działający przy kicińskiej parafii
wraz z organistą, panem Kamińskim. W sobotę też
wyruszali pielgrzymi z Poznania, którzy zatrzymywali
się na wzgórzu kościelnym w Kicinie na Mszę św.
i poczęstunek.
Za czasów komunistycznych ks. proboszcz
Zbigniew Spachacz musiał występować do władz
o pozwolenie na zorganizowanie pielgrzymki, której
to zgody oczywiście nie otrzymywał. Pielgrzymki
Kwiecień 2017
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Korowód Świętych
Korowód Świętych, który przechodzi ulicami
polskich miejscowości w wigilię uroczystości
Wszystkich Świętych, w naszej parafii został po raz
pierwszy zorganizowany w 2014 roku. Wpisał się
już na stałe w życie kicińskiej wspólnoty parafialnej.
Uczestniczą w nim dzieci, młodzież i dorośli. Na tę
okazję można się przebrać za wybraną przez siebie
osobę świętą lub błogosławioną, przynieść atrybut,
z którą dana postać jest przedstawiana. Podczas
przemarszu ulicami parafii niesione są relikwie
patronów Korowodu. W ubiegłym roku byli nimi: św.
Wojciech, św. Dominik Savio oraz św. Matka Teresa
z Kalkuty. Po zakończeniu przemarszu młodzież
i dorośli mogą pozostać w kościele na „czuwaniu
z patronami”, a dzieci udają się do domu parafialnego
na bal „wszystkich świętych”.
Uroczystość Wszystkich Świętych to czas
kiedy szczególnie możemy odczuwać radość
z obecności w Kościele ogromnej liczby świętych
i błogosławionych oraz z tego, że nie tylko są blisko
nas, ale także wstawiają się za nami. Korowód

Troska o czystość świątyni

pomaga w przeżywaniu tajemnicy świętych obcowania
i ukazuje, że świętość jest osiągalna także dla ludzi
grzesznych, dla każdego, kto chce się nawracać.
W tym roku Korowód Świętych odbędzie się we
wtorek 31 października o godz. 18.00. Serdecznie
wszystkich zapraszamy.
Renata Sobańska

Od kilku lat w naszej parafii funkcjonuje grafik
sprzątania kościoła. Ta inicjatywa, oprócz swojego
podstawowego celu, miała i ma nadal zadanie
integrowania parafian. W dużej mierze ta idea się
sprawdza, choć niektórym mieszkańcom to nie
odpowiada. A szkoda. Sprzątanie wypada dla każdej
ulicy dosłownie dwa razy w roku. To naprawdę niewiele
- to jest namiastka tego, co możemy ofiarować Panu
Bogu i Kościołowi.
Wbrew pozorom, nie jest to praca ciężka. Pan
Wojtek (kościelny) bardzo chętnie służy pomocą i radą.

Na zakończenie dyżuru sprzątania panie organizują
sobie relaks przy kawie i cieście. Oczywiście, nie
wszystkie grupy mogą skosztować pysznych rogali p.
Aliny, ale pewnie mają inne słodkości. Tych parafian,
którzy do tej pory nie przekonali się do wspólnego
działania, bądź mają jakieś wątpliwości proszę, by
rozważyli swój udział w tym przedsięwzięciu, bo
naprawdę warto. Zapraszamy!
Genowefa Gaca

Misyjni kolędnicy
Misyjny wymiar kolędowania ma już w naszym
kraju ponad czterdziestoletnią tradycję. Wcześniej
istniał w krajach niemieckojęzycznych, zwłaszcza w
Austrii i Niemczech. W Polsce „czas akcji” (czyli kolędowe odwiedziny u rodzin w danej parafii) powinien
przypadać na okres między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. W Kicinie natomiast można
spotkać kolędników misyjnych z reguły 6 stycznia.
Wtedy dzieci zazwyczaj są już w domach po świątecznych wyjazdach.

Głównym celem tego kolędowania jest zaniesienie
radości Bożego Narodzenia do parafian. Jest to ewangelizacja i to dzieci są tutaj ewangelizatorami. Wszystkie dzieci, bez wyjątku, są zaproszone do kolędowania.
Trzeba podkreślić także kultywowanie tradycji oraz
wsparcie dzieła misyjnego. Każdego roku kolędnicy
misyjni wspierają konkretne projekty i uwagę odwiedzanych rodzin zwracają na problemy swoich rówieśników w jednym z wyznaczonych na dany rok, kraju.
Krystyna Cuprych

Biblioteka parafialna
Prawie sześć lat temu salka w domu parafialnym została przeznaczona na bibliotekę. Do dyspozycji
czytelników został oddany różnorodny księgozbiór. Przyznam szczerze, że byłam pełna obaw, jak biblioteka i jej
zbiory zostaną przyjęte przez naszą wspólnotę parafialną. Jednak przepełniona wiarą, że kontaktu z żywą książka,
z jej zapachem i szelestem przewracanych kartek nic nie zastąpi, czekałam na czytelnika. Biblioteka była czynna
raz w miesiącu, w każdą drugą niedzielę. Nie zawiodłam się - z miesiąca na miesiąc przybywało czytelników.
Można powiedzieć, że powstała silna grupa „głodna literatury”. Wszystkim czytelnikom serdecznie dziękuję.
Dzięki nim moje dyżury, które prowadzone były na zasadach wolontariatu, miały sens.
Po rozmowie z księdzem proboszczem działalność biblioteki została w tym roku zawieszona. Po tylu latach
działalności księgozbiór wymaga odświeżenia i poszerzenia o nowe, ciekawe pozycje. Nauczona doświadczeniem
prosiłam księdza proboszcza o możliwość uruchomienia czytelni. Przy filiżance kawy czy herbaty miło będzie
spotkać się, poczytać katolicką prasę lub wymienić poglądy i opinie o nowych pozycjach książkowych. To
wszystko będzie jednak możliwe po remoncie domu parafialnego.
Do zobaczenia!
Małgorzata Nowaczyk
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Pielgrzymka do Ziemi Świętej 2017

2

1
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4

1. Góra Tabor - Kościół Przemienienia
Pańskiego, foto MO
2. Nazaret - figura św. Józefa przy
kościele św. Józefa, foto SN
3. Betlejem - Bazylika Narodzenia
Pańskiego, foto MO
4. Kafarnaum - figura św. Piotra - foto
MO
5. Kafarnaum - figura św. Piotra, foto SN
6. Cezarea Nadmorska, foto MO
7. Jerozolima - cmentarz - foto SN
8. Jerozolima - „ściana płaczu”, foto SN.
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W dniach od 21 lutego do 1 marca br. wraz
z grupą pielgrzymów byłem w Izraelu. Rolę przewodnika spełniał ksiądz Marek z diecezji ełckiej.
Jednym z uczestników był ks. Andrzej Magdziarz,
do niedawna nasz proboszcz. Sama podróż, choć
dość męcząca, została precyzyjnie dopracowana
przez organizatorkę wyjazdu, panią Krystynę
Mandziak. W Izraelu wylądowaliśmy w nocy,
odprawę paszportową odbyliśmy stojąc w długiej
kolejce zaspanych turystów. Kilka pytań zadanych
przez urzędnika i wyszliśmy z budynku portu lotniczego. Temperatura powietrza i zapach kwiatów
jak u nas w maju. Dojazd autobusem z Tel Awiwu
do Betlejem około godziny i pierwszy punkt kontrolny na granicy Autonomii Palestyńskiej. Widok
wysokiego muru i żołnierzy z karabinami towarzyszył nam odtąd dwa razy dziennie - przy wyjeździe
i wjeździe do Autonomii Palestyńskiej. Nasz arabski kierowca, Halid to prawdziwy mistrz kierownicy, bo jazda po ulicach, gdzie mija się z innymi
„na lusterka”, gdzie stoi się w korkach i gdzie
praktycznie brak zasad ruchu drogowego w tej
arabskiej części Izraela, wymaga żelaznych nerwów. Hotel w Betlejem to miłe zaskoczenie - czysty, z niezłym jedzeniem oraz obsługą witającą nas
po polsku. Język polski zresztą jest dosyć dobrze
znany w Izraelu, nie tylko dlatego, że znaczna
część ludności żydowskiej pochodzi z terenów
Polski. Fakt, że corocznie Ziemię Świętą nawiedza ok. 50-60 tys. Polaków powoduje, że handlarze rozpoznają melodię naszego języka i od razu
zaczynają mówić: „dzień dobry Polska”, „jak się
masz”, „wszystko za darmo”, itp.
Od następnego poranka zaczęliśmy nawiedzanie miejsc najważniejszych dla każdego chrześcijanina. Byliśmy w miejscu narodzin Jezusa - zejście z kościoła do ciemnej groty, gdzie każdy mógł
dotknąć słynnej gwiazdy, wspólnie odśpiewana
kolęda. W Kanie Galilejskiej radość - przeżyliśmy
odnowienie sakramentu małżeństwa. Na górze błogosławieństw doświadczenie ciszy, piękny widok
na Jezioro Galilejskie. Monumentalna bazylika
Zwiastowania - w środku, nieco w dole mała grota,
cisza trwania w kontemplacji. Na górze Tabor Koronka w ruinach kaplicy, gdzie kilkaset lat temu
miała miejsce rzeź mnichów. W Ain Karim, gdzie
nastąpiło Nawiedzenie i narodzenie Jana Chrzciciela, niebo lekko pochmurne, piękny widok,
znowu przejmująca cisza i spokój ducha. Poza tym
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Kafarnaum, Góra Oliwna z ogrodem Getsemani…
Każde z tych miejsc to potężne przeżycie duchowe.
W wielu z nich uczestniczyliśmy we Mszy Świętej sprawowanej przez naszych księży. Program
każdego dnia był napięty, ale zawsze można było
chwilę zadumać się i pomodlić. Ksiądz Marek
odczytywał fragment Ewangelii, odnoszący się do
miejsc, które zwiedzaliśmy oraz z wielką swadą
i wiedzą opowiadał o nich.
Wzruszającą chwilą było nawiedzenie Wieczernika, gdzie Jezus ustanowił sakrament Eucharystii. My byliśmy tam w szabat. Poniżej Wieczernika jest obecnie synagoga, w jej oknach witraże
z islamską ornamentyką, bo w pewnym okresie
była to część meczetu. Pochylamy się w modlitwie
i kontemplacji, z dołu dobiega śpiew ortodoksyjnych Żydów, po wyjściu z wieczernika zewsząd
dochodzą wezwania na modlitwę przez muezinów
z licznych minaretów - święte miasto się modli…
W Jerozolimie uczestniczyliśmy w drodze
krzyżowej, którą pokonywał Jezus Chrystus. To
przedziwne doświadczenie. Nasza 45-osobowa
grupa z dużym krzyżem niesionym przez kilka
osób przesuwała się w rzece pojazdów, turystów,
handlarzy, mieszkańców miasta idących z zakupami lub do pracy. Tak jak blisko dwa tysiące lat
temu, najczęstszym ich odruchem było przelotne
spojrzenie albo obojętność. Dla mnie ta droga
krzyżowa w hałasie i ciągłym omijaniu ludzi
i przeszkód była bardziej intensywna duchowo niż
kiedykolwiek. Trzecia stacja „via Dolorosa” jest
nazywana polską - znajduje się tu krzyż niesiony
przez żołnierzy korpusu generała Andersa podczas
II wojny światowej.
Poza tym zwiedziliśmy też Cezareę - pozostałości miasta wybudowanego przez Heroda. Byliśmy
też w Qumran, gdzie odkryto dzbany ze zwojami
rękopisów Ewangelii oraz kąpaliśmy się w Morzu
Martwym, którego zasolenie (ok. 30%) pozwala
w pozycji półsiedząco-leżącej czytać gazetę, jeśli
ją mamy. W ostatnim dniu odwiedziliśmy instytut
„Yad Vashem” powstały dla upamiętnienia zagłady
narodu żydowskiego dokonanej przez Niemców
w czasie II wojny światowej.
Marek Tomaszewski
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Przeminęło z wiatrem?
W środowe popołudnie 15 marca 2017 roku do naszej parafii przyjechał ks. abp Stanisław Gądecki, aby udzielić
osiemnastu młodym sakramentu bierzmowania. W niniejszym artykule czytelnik dowie się, jak przebiegała
uroczystość, czym dla mnie jest bierzmowanie i jak wyglądały przygotowania „od kuchni”.

Bierzmowanie jest jednym z siedmiu sakramentów Kościoła katolickiego. Ta wiedza jednak nie wystarczy, by doświadczyć głębi, jaka
się w nim kryje. Kiedy sięgniemy po Katechizm
Kościoła Katolickiego, lub też sprawnie wyszukamy regułkę w internecie, dowiemy się, że: Przez
sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną
moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej
zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary
słowem i uczynkiem oraz do
bronienia jej (Sobór Watykański II, konst. Lumen
gentium, 11; por. Obrzędy
bierzmowania,
Praenotanda, 2), KKK 1285. Jednym słowem, bierzmowanie
to wylanie Ducha Świętego,
czego skutkiem jest umocnienie człowieka. Do tego
nie można podejść lekkomyślnie:
Przygotowanie
do bierzmowania powinno
mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do
głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej
zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem,
darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć
apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna
także starać się obudzić zmysł przynależności do
Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła
powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej
ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność
za przygotowanie kandydatów do bierzmowania
(por. Obrzędy bierzmowania, Praenotanda, 3),
KKK 1309.
Czy właśnie tak wygląda w parafii św. Józefa?
„Przygoda” z przygotowaniem do bierzmowania
zaczyna się w pierwszej klasie gimnazjum, jednak
zdarza się, że ktoś kręci nosem na tak długi okres
i zaczyna przygotowanie później. Moja sytuacja
wyglądała nieco inaczej, gdyż w Kicinie zaczęłam
chodzić na katechezy dla osób z ostatniej klasy
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gimnazjum (mimo że jestem w pierwszej klasie
liceum) z powodu przeprowadzki, która wiązała
się ze zmianą parafii. Spotkania te wspominam jak
dobre wypracowania: zwięzłe i na temat. Ksiądz
Proboszcz starał się przekazać wiedzę w sposób
syntetyczny, więc do poprzednich określeń katechez można by dodać brakujące słowo: krótkie,
które oznacza zajęcia mniej więcej trzydziestominutowe. Pisaliśmy w zeszycie dyktowane nam
notatki, a dodatkowe sentencje, które zdołałam
zapisać brzmią, np.:
„ekstremalne chwile
mogą nas pobudzić do większego
wyznawania wiary”,
„wiara pozwala nam
doświadczyć
Pana
Boga, ale nie zawsze
trzeba Go czuć; jeśli
Go nie czujesz, to nie
musi oznaczać, że
nie wierzysz”, „Pan
Bóg w różny sposób
przychodzi do człowieka”, „MÓDL SIĘ ZAWSZE I WSZĘDZIE!”.
Mieliśmy także tematy takie jak: „Jezus Chrystus”,
gdzie dowiedzieliśmy się np., że chcąc Go poznać,
trzeba czytać Pismo Święte czy „Krótki katechizm
o Duchu Świętym”, w którym była mowa o tym,
co jest najgłębszą tajemnicą naszej wiary oraz kim
jest Duch Święty?
Po kilku miesiącach nadszedł moment kiedy
trzeba było wybrać imię patrona i o nim się czegoś dowiedzieć, a także powiedzieć, kto będzie
naszym świadkiem oraz przygotować się z wiedzy o Duchu Świętym i bierzmowaniu. Osobiście wybrałam imię „Faustyna”, od - nietrudno
się domyślić - św. siostry Faustyny Kowalskiej,
miłośniczki Jezusa, szczególnie wysławiającej
Jego miłosierdzie (można o tym przeczytać w jej
„Dzienniczku”). Wybrałam ją, ponieważ odpowiada mi jej duchowość. Zmagała się z problemami podobnymi do moich. Św. Faustyna jest
wspaniałym wzorem do naśladowania, zwłaszcza
Kwiecień 2017

w aspekcie miłości Boga, co jest pewnie czymś
wspólnym dla wszystkich świętych.
Nie mogłabym również pominąć spowiedzi na
dzień przed bierzmowaniem oraz rekolekcji wygłoszonych 3 i 4 marca przez zaproszonego do naszej
parafii księdza. Na pierwszej nauce rekolekcyjnej
dowiedzieliśmy się o dwóch poziomach wiary:
wiary w Boga (gdzie powstające wątpliwości są
czymś normalnym) i wiarą Bogu (gdzie mimo
wątpliwości, nie przestajemy utrzymywać z Nim
kontaktu, ufamy Mu). Kolejnego dnia przeszliśmy do „praktyki”. Po wystawieniu Najświętszego
Sakramentu modliliśmy się do Jezusa. Ksiądz dał
nam wskazówkę, by mówić do Niego własnymi
słowami, a w przypadku wątpliwości prosić Go
o wiarę. Myślę, że takie adoracje pięknie urozmaicają cały cykl katechez i byłoby wspaniale, gdyby
było ich więcej.
Tym sposobem dotarliśmy do samej uroczystości. Ksiądz Proboszcz przywitał Arcybiskupa,
reprezentanci rodziców poprosili go o udzielenie
sakramentu bierzmowania, a my w trakcie Mszy
św. śpiewaliśmy przećwiczone wcześniej pieśni.
Po przeczytaniu Ewangelii nastąpił dialog Księdza Proboszcza z Księdzem Arcybiskupem, który
następnie zwrócił się do nas z pytaniem, o co
chcemy prosić wspólnotę Kościoła. Odpowiedzieliśmy: „Pragniemy, aby Duch Święty, którego
otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.
Amen!”. Potem nastąpiło długie, lecz „praktyczne”
kazanie Arcybiskupa, które przybliżyło nam cztery
sposoby odpowiedzi na przyjęcie Ducha Świętego. Pierwszym sposobem jest postępowanie na
sposób owcy, czyli instynktowne podążanie za
głosem Ducha Świętego, jednakże bez większego
pogłębiania wiary. Drugi sposób, ten mądrzejszy,
to bycie jak żołnierz, gdzie poprzez silną wolę
podążamy za swym Wodzem i Panem. Trzeci to relacja z Bogiem, jaka jest pomiędzy uczniem
a nauczycielem, gdzie nić porozumienia występuje
między nimi na płaszczyźnie intelektu. Wreszcie
czwarty, który polega na byciu jak apostoł, którego
z Chrystusem łączy jedność w Duchu.
Kiedy Arcybiskup zakończył kazanie i pomodlił się wznosząc nad nami ręce, nadszedł wreszcie
moment zesłania Ducha Świętego jakie niegdyś
stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy (KKK 1302). Podchodziliśmy do Arcybiskupa w dwóch rzędach. Za każdą osobą szedł
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jej świadek. W moim przypadku był nim mój
Tata, który trzymał mnie za prawe ramię, dodając
odwagi i sprawiając, że czułam się wspierana. Gdy
stanęłam już przed Arcybiskupem i wymieniono
mu moje nowe imię, powiedział: „Faustyno, przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Co to właściwie znaczy? Tym zaś, który umacnia nas wespół
z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg.
On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek
Ducha w sercach naszych” (2 Kor 1, 21-22, por. Ef
1,13; 4,30). Pieczęć Ducha Świętego jest znakiem
całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego
oddania się na Jego służbę, a także znakiem obietnicy opieki Bożej podczas wielkiej próby eschatologicznej” (por. Ap 7, 2-3; 9, 4; Ez 9, 4-6; KKK
1296). Wspaniale jest to sobie uświadomić.
Gdy uroczystość dobiegała końca, wyszłam
z ławki, by razem z kolegą w imieniu wszystkich
bierzmowanych podziękować Arcybiskupowi za
udzielenie nam sakramentu. Na koniec pokazaliśmy Arcybiskupowi tablicę upamiętniającą Żydów
pomordowanych w Kicinie za czasów II wojny
światowej, a po modlitwie odprowadziliśmy Arcybiskupa na plebanię.
Po wyjściu z kościoła zauważyliśmy pewną
zaskakującą zmianę pogody. Słoneczna aura, która
towarzyszyła nam przed bierzmowaniem, w trakcie uroczystości ustąpiła miejsce zachmurzeniu
i silnemu wiatrowi. Gdy Arcybiskup skierował się
ku probostwu, zapytał jeszcze: „To u was zawsze
tak wieje?”, a my zaśmialiśmy się.
Chciałabym, by odtąd Duch Święty prowadził
mnie w życiu i rozpoczął w nim nowy, dojrzalszy
etap, w którym Jego łaska nieustannie, „w lekkim
powiewie nawiedzała moją duszę”. Mam zatem
nadzieję, że to, czego się dowiedziałam i czego
doświadczyłam nie przeminie z wiatrem, a Jego
namaszczenie i Jego Obecność pobudzi mnie do
lepszego kochania innych i do wielkiej ufności,
o której mówi Pan Jezus w „Dzienniczku” św. s.
Faustyny: Pragnę zaufania od swych stworzeń,
zachęcaj dusze do wielkiej ufności w niezgłębione
miłosierdzie Moje. Niech się nie lęka do Mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna, a choćby miała więcej
grzechów niż piasku na ziemi, utonie wszystko
w otchłani miłosierdzia Mojego.
Małgorzata Herman
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…właśnie wtedy wybrał ciebie ktoś
większy niż ty sam
który stworzył świat tak dobry…

Szkolny serwis informacyjny
Podczas rozgrywek w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Suchym Lesie odbyły się Półfinały
Powiatu w Koszykówce. Reprezentacja chłopców zajęła trzecie miejsce. Pomimo wspaniałej gry nie
udało nam się uzyskać awansu do powiatowych rozgrywek. Nasi zawodnicy nie górowali wzrostem, ale
wykazali się szybką, zespołową grą, co dobrze rokuje na przyszłość.

(ks. Jan Twardowski, „Bezdzietny anioł”)

Z okazji urodzin, przypadających 27 kwietnia, drogiemu Księdzu Proboszczowi
obfitego błogosławieństwa Dawcy Życia i Najwyższego Kapłana życzy
redakcja „Naszego Patrona”.

Szkołę naszą reprezentowali:
1. APPELT WOJTEK
2. BARANOWSKI MATEUSZ
3. BAYER TOMASZ
4.KUPCZYK MAKSYMILIAN
5. KUŻNIAREK BARTOSZ
6. MAJEWSKI KACPER
7. MAREK SZYMON
8. MIKOSZ FILIP
9. OELSCHLEGEL LEON
10. PANASKO MIKOŁAJ
11. SOLSKI WOJCIECH
12. WIELICH JAN
Ze sportowym pozdrowieniem
Szymon Gogola

W dniu imienin, naszemu zakrystianowi - Wojciechowi Sobańskiemu,
dziękując za Jego świadectwo żywej wiary oraz poświęcenie i zaangażowanie
we wszystkie sprawy naszej parafii, życzymy błogosławieństwa Bożego, światła
Ducha Świętego i czerpania wzoru z heroizmu św. Wojciecha.
redakcja

HARMONOGRAM ADORACJI
I. Z WIELKIEGO CZWARTKU NA WIELKI PIĄTEK – 13/14.04.2017

Szkolny Dzień Matematyki
16 marca br. w Szkole Podstawowej w Kicinie po raz pierwszy obchodzono Święto Matematyki. Organizatorami tego przedsięwzięcia były
nauczycielki przedmiotu oraz pani Beata Królewicz,
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wspierane
przez wychowawców oraz rodziców dzieci klas
0-III. W tym dniu, jak co roku, uczniowie uczestniczyli również w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR
2017 pod patronatem Wydziału
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Obchody święta miały miejsce na
sali gimnastycznej i w salach lekcyjnych. Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych nieuczestniczący w Kangurku zgromadzili
się wczesnym rankiem na boisku szkolnym, aby
udać się na Dziewiczą Górę, gdzie wszyscy wzięli
udział w zabawach i grach sportowych. Uczniowie klas młodszych rozwiązywali zadania na miarę
swoich możliwości, ale dla „ekspertów” w tej dziedzinie znalazły się zadania o podwyższonym stopniu trudności. Dzieci uczestniczyły w zapałczanym
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świecie łamigłówek, tangramów, klocków Dienesa.
Nauczanie poprzez zabawę to pasjonująca przygoda,
pozwalająca skutecznie stymulować rozwój logicznego myślenia. Uczniowie z humorem i dużym
zapałem oddawali się wszystkim konkurencjom. Na
zakończenie, dzięki uprzejmości rodziców, za swoje
zaangażowanie i pracę dzieci otrzymały upominki „matematyczne babeczki”, a uczestnicy Kangura logiczne układanki w formie breloczka.
Głównym celem tego święta była
promocja matematyki oraz rozwijanie
i rozbudzanie zainteresowań czy talentów matematycznych wśród uczniów,
wdrażanie dzieci do pracy zespołowej
i współzawodnictwa, umożliwienie
uczniom wykazania swoich mocnych
stron poprzez udział w konkursach.
Uczestnikom bardzo podobała się matematyka ukazana inaczej niż zwykle. W przyszłym
roku szkolnym zamierzamy kontynuować obchody
Święta Matematyki. Organizatorom gratulujemy
i bardzo dziękujemy za świetną zabawę.
Małgorzata Dolska
Kwiecień 2017

WIELKI CZWARTEK, 13.04.
21.00-22.00
Kliny: Cicha, Na Skraju Puszczy, Trakt, Urocza
22.00-23.00
Kliny: Poznańska
23.00-24.00
Kicin: Nowe Osiedle, Spokojna, Liliowa, Różana
WIELKI PIĄTEK, 14.04.
00.00-01.00
Kicin: Fabryczna, Okrężna, Zakątek
01.00-02.00
Kicin: Poznańska – numery parzyste
02.00-03.00
Kicin: Kościelna, Swarzędzka
03.00-04.00
Kicin: Daglezjowa, Berberysowa, Widok, Sosnowa, Pod Lasem,
		
Poznańska – numery nieparzyste
04.00-05.00
Kicin: Cyprysowa, Lawendowa, Prosta, Strumykowa, Szkolna, Wichrowa
05.00-06.00
Kicin: Jonschera, Zacisze, Chabrowa, Makowa, Wrzosowa
06.00-07.00
Kicin: Wodna, Wiejska, Gwarna
07.00
JUTRZNIA; Łanowa, Rolna, Żniwna, Zbożowa
08.00-09.00
Kicin: Działkowa, Rzemieślnicza, Sucha
09.00-10.00
Janikowo: Cicha, Ogrodnicza, Podgórna, Turystyczna
10.00-11.00
Janikowo: Asfaltowa, Leśna, Mała, Spadzista, Swarzędzka
II. WIELKA SOBOTA, 15.04.
07.00
JUTRZNIA
08.00-09.00
Wspólnota Różańca Rodziców za Dzieci
09.00-10.00
Wspólnota Żywego Różańca – Róża I
10.00-11.00
Wspólnota Żywego Różańca – Róża II
11.00-12.00
Wspólnota Żywego Różańca – Róża III
12.00-13.00
Wspólnota Żywego Różańca – Róża IV
13.00-14.00
Wspólnota Żywego Różańca – Róża V
14.00-15.00
Wspólnota Żywego Różańca – Róża VI (męska) i VII (klińska)
15.00-16.00
Wspólnota Żywego Różańca – Róża VIII

16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-18.00

Eucharystyczny Ruch Młodych
Ministranci
Parafialne Rady – Duszpasterska i Ekonomiczna

Kwiecień 2017					
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Intencje mszalne – kwiecień 2017
01.04.
9.00
18.00
02.04.
8.00

pierwsza sobota miesiąca
wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi
† Edward, Monika Głowacz – od wnuka
Piotra z żoną

10.00
12.00
18.00

† Marian Krawiec – od chrześniaczki Ireny
z rodziną
w intencji Tomka i Arkadiusza – z okazji urodzin
za parafian
† Edward Lesiczka – od syna z rodziną

03.04.
18.00

† Łucja Witkowska – od rodziny Tyborowskich

04.04.
8.00
05.04.
18.00
06.04.
18.00
07.04.
18.00
08.04.
18.00
09.04.
8.00
10.00
12.00

† Stanisława Niewiedziała – od Krystyny
Dubińskiej z rodziną
† Edward Lesiczka – od rodziny Nowaków
z Biskupic
pierwszy czwartek miesiąca
za chrześniaków o Boże błogosławieństwo
pierwszy piątek miesiąca
† Marian Krawiec – od zespołu opiekunek
środowiskowych przy GOPSie
† Adam Sobański

11.04.
8.00

Niedziela Palmowa
† Alojzy Wawrzyniak – od rodziny Wawrzyniak
o łaskę nawrócenia
1) † Leon Sobkowiak
2) za parafian
† ks. kan. Zbigniew Pawlak, Ewa Mazur oraz
zmarli uczestnicy Misterium Męki Pańskiej
Wielki Poniedziałek
† Łucja Witkowska – od Moniki Głowacz
z rodziną
Wielki Wtorek
† Leon Głowacki – od córki Krystyny z mężem

12.04.
18.00

Wielka Środa
† Łucja Witkowska – od córki Barbary z rodziną

13.04.
19.00
16.04.
21.00

Wielki Czwartek
w intencji kapłanów
Niedziela Zmartwychwstania
WIGILIA PASCHALNA
† ks. Zbigniew Pawlak – w 7 r. śmierci
† Alojzy Wawrzyniak – w 5 r. śmierci
† Wojciech Świątek
† Ryszard Pawlak
Msza św. ślubna
za parafian
Poniedziałek Wielkanocny
za parafian
† Wanda Gajewska – w 1 r. śmierci
† Andrzej, Ryszard, Zofia, Tomasz i zmarli
z rodzin Banachów, Zwierników i Biednych
† Helena i Leon Nowakowie

18.00
10.04.
18.00

7.00
10.00
12.00
16.30
18.00
17.04.
8.00
10.00
12.00
18.00
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Wtorek Wielkanocny
† Rafał Nowak
Środa Wielkanocna
† Łucja Witkowska – od rodzin Nowaków
i Zielewiczów z Klin
20.04. Czwartek Wielkanocny
18.00 Msza św. zbiorowa
1) † Wanda Gajewska
2) † Edward Lesiczka – od stowarzyszenia „Len”
3) † Marian Krawiec – od rodzin Zielewiczów
i Nowaków
4) † Zofia Nowak – od mieszkańców Klin
5) † Jadwiga Dudzińska – od Wandy Czubaj
z rodziną
6) † Stanisława Niewiedziała – od Romana
i Elżbiety Nowaków
7) † Czesław Ciesielski – od Grażyny Zielewicz
z rodziną
8) † Andrzej Zoran – od mieszkańców Janikowa
9) † Monika Głowacz – od I Róży Różańcowej
10) † Marianna Mielcarek – od s. Andrzeja z żoną
21.04. Piątek Wielkanocny
15.00 Msza św. ślubna
18.00 w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i naszej parafii
18.04.
18.00
19.04.
18.00

22.04.
16.30
18.00
23.04.
8.00
10.00
12.00
18.00
24.04.
18.00
25.04.
8.00
26.04.
18.00
27.04.
16.00
18.00

28.04.
18.00

Sobota Wielkanocna
w intencji rodziców i dzieci pierwszkomunijnych
† Stefania i Władysław Bączkowscy
Niedziela Miłosierdzia Bożego
za parafian
1) † Edward Lesiczka
2) † Maria Błażejewska, Małgorzata Kudzia
† Kazimiera Wawerka i zmarli z rodziny
uroczystość św. Wojciecha, patrona Polski
† Paweł Zielewicz
† Marek, Józef, Agnieszka, Stanisława, Józef,
Mieczysław, Czesław i Łucja

01.04.

02.04.

06.04.

07.04.

09.04.
10.04.
13.04.

14.04.

† Łucja Witkowska – od córki Urszuli z rodziną
† Mikołaj Poznański
Msza św. zbiorowa
1) † Janina Czaplicka – w 7 r. śmierci
2) † Stanisław, Mieczysław
3) † Ryszard Bejger – od rodziny Stafeckich
4) † Andrzej Zoran – od teściowej

15.04.

† Edward Lesiczka – od III Róży Różańcowej

29.04.
18.00

w intencji kapłanów – więźniów obozów 		
koncentracyjnych
30.04. Niedziela Biblijna
8.00 † Zofia i Jan Kielec
10.00 za parafian
12.00 † Wojciech Janicki
18.00 † Józef Gronowski – w r. śmierci
					
oprac. RS
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16.04.

pierwsza sobota miesiąca
nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu
Sercu NMP:
8.00 – spowiedź
8.30 – różaniec
9.00 – Msza św.
(niedziela) zebranie członków Wspólnoty Żywego
Różańca po Mszy św. o 8.00
17.00 – gorzkie żale
20.30 – wyjście z kościoła do krzyża papieskiego,
znajdującego się u podnóża Dziewiczej Góry
i upamiętniającego pontyfikat św. Jana Pawła II
pierwszy czwartek miesiąca
po Mszy św. półgodzinna adoracja w intencji
uświęcenia kapłanów i nowych powołań.
zebranie Akcji Katolickiej po Mszy św.
pierwszy piątek miesiąca
od 8.30 – odwiedziny chorych
od 16.00-17.00 – spowiedź dla dzieci
17.00 – droga krzyżowa z udziałem dzieci
od 17.30 do 18.00 – spowiedź dla młodzieży
i dorosłych po Mszy św. droga krzyżowa
z udziałem młodzieży i dorosłych
Niedziela Palmowa
15.00 – Misterium Męki i Śmierci Chrystusa
Wielki Poniedziałek
20.00 – katecheza biblijna dla rodziców
i kandydatów na chrzestnych
Wielki Czwartek
17.00 – odwiedziny chorych przez 			
Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.
ROZPOCZĘCIE TRIDUUM PASCHALNEGO
19.00 – MSZA ŚW. WIECZERZY 		
PAŃSKIEJ. Po Eucharystii całonocna adoracja
Pana Jezusa
WIELKI PIĄTEK
7.00 – jutrznia
po jutrzni ciąg dalszy adoracji – do 11.00
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia,
rozpoczęcie nowenny przed świętem
Bożego Miłosierdzia, po koronce droga
krzyżowa ulicami Kicina
19.00 – liturgia ku czci Męki Pańskiej
WIELKA SOBOTA
7.00 – jutrznia
Całodzienna adoracja Pana Jezusa – do 18.00.
Święcenie potraw na stół wielkanocny:
10.00 – Kicin (przy kościele)
11.00 – Kliny (przy krzyżu na dawniejszym
cmentarzu)
12.00 – Janikowo (przy krzyżu)
13.00 – Kicin (przy kościele)
14.00 – Kicin (przy kościele)
21.00 – WIGILIA PASCHALNA
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
Msze św.: 7.00, 10.00, 12.00, 18.00
KONIEC TRIDUUM PASCHALNEGO
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Poniedziałek Wielkanocny
Msze św. według porządku niedzielnego
18.04. (wtorek) 19.30 – spotkanie dla rodziców
dzieci przygotowujących się do I komunii św.
19.04. (środa) 9.00 – spotkanie dla rodziców dzieci
przygotowujących się do I komunii św. (do wyboru
wtorek lub środa);
20.00 – zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej
20.04. Czwartek Wielkanocny
po Mszy św. półgodzinna adoracja w intencji
uświęcenia kapłanów i nowych powołań.
21.04. Piątek Wielkanocny
20.00 – katecheza liturgiczna dla rodziców
i kandydatów na chrzestnych
22.04. Sobota Wielkanocna
10.00 – pierwsza spowiedź dla dzieci z klas
trzecich
16.30 – Msza św. w intencji rodziców i dzieci
pierwszokomunijnych;
18.00 – Msza św., poświęcenie obrazu Bożego
Miłosierdzia.
23.04. Niedziela Miłosierdzia Bożego
rozpoczęcie 73. Tygodnia Miłosierdzia
15.00 – godzina miłosierdzia
24.04. (poniedziałek) uroczystość św. Wojciecha,
głównego patrona Polski
18.45 – katecheza dla klas pierwszych gimnazjum;
19.30 – katecheza dla klas drugich gimnazjum;
20.15 – zebranie Parafialnej Rady Ekonomicznej.
25.04. (wtorek) święto św. Marka, ewangelisty
19.00 – spotkanie Kręgu Biblijnego
27.04. (czwartek) po Mszy św. półgodzinna adoracja
w intencji uświęcenia kapłanów i nowych powołań.
29.04. (sobota) święto św. Katarzyny ze Sieny,
patronki Europy;
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego;
pielgrzymka parafialna do sanktuarium św. Józefa
w Poznaniu
30.04. Niedziela Biblijna, początek IX
Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego
18.45 – nabożeństwo biblijne;
w poniedziałek, we wtorek i w środę o 18.45
17.04.

ks. Marian Sikora

Z ksiąg metrykalnych
Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni
26 lutego Maksymilian Dudzik
25 marca Katarzyna Chmura
Antoni Gajewski
Zofia Zielińska

Do wieczności odeszli:

28 lutego Monika Głowacz (l.87) z Kicina
28 marca Marianna Mielcarek (l.87) z Poznania
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1-4. Bierzmowanie, 15 marca 2017 r., foto B. Kołecka-Herman,
5-6. Odpust pafrafialny, 20 marca 2017 r. foto GZ,
7-9. Przygotowanie do Misterium Męki Pańskiej, 25 marca 2017, foto GZ.
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