
Chwalcie łąki umajone, 
Góry, doliny zielone.

Chwalcie z nami Panią Świata, 
Jej dłoń nasza wieniec splata.
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Objawienia w Fatimie

W tym roku, a dokładnie 13 maja, obchodzimy 
100-lecie objawień maryjnych, które miały miejsce 
w portugalskiej Fatimie w 1917 roku. Wtedy 
przez sześć miesięcy, od maja do października, 
Matka Boża ukazywała się trojgu pastuszkom: 
dziesięcioletniej Łucji, dziewięcioletniemu 
Franciszkowi i siedmioletniej Hiacyncie. Według 
relacji siostry Łucji (spisanych kilka lat przed jej 
śmiercią), zanim doszło do objawień maryjnych, 
w 1915 roku dzieciom ukazuje się Anioł, który 
prosił je o modlitwę. Przybysz ten mówi: nie 
bójcie się, jestem Aniołem 
Pokoju, módlcie się razem ze 
mną. Kilka miesięcy później, 
latem 1916 roku, Anioł zjawia 
się przed nimi po raz drugi. 
Zachęca je do modlitwy 
i umartwień, ponieważ Jezus 
i Maryja chcą okazać światu 
wiele miłosierdzia. Jesienią, 
w trzecim objawieniu, 
Anioł udziela pastuszkom 
Komunii Świętej pod dwiema 
postaciami. Dzieci przekonują 
się, jak życiodajnym darem 
jest Najświętszy Sakrament. 
Doświadczają realnej 
obecności Chrystusa ukrytego 
pod postacią chleba i wina. 
Zaczynają pojmować, jak 
bardzo miłość Boga zderza 
się z niewdzięcznością człowieka. A był to okres 
pierwszej wojny światowej, gdzie miliony ludzi 
traciło życie.

W niedzielę 13 maja 1917 roku tych troje 
pastuszków, po porannej Mszy Świętej, kiedy 
wypasali owce, spostrzegli na niebie błyskawicę. 
Przekonani, że nadciąga burza, spędzają zwierzęta 
z łąki, by wrócić do domu. Wtedy nad rosnącym 
na skale dębem ujrzeli ubraną na biało, jaśniejącą 
blaskiem kobiecą postać Najświętszej Maryi 
Panny. Nawiązuje Ona dialog z Łucją i prosi ją, aby 
przychodzili tu przez sześć kolejnych miesięcy, 
dnia trzynastego o tej samej godzinie. Z Matką 
Bożą rozmawia tylko Łucja, która Ją widzi i słyszy. 
Hiacynta widzi i słyszy Maryję, Franciszek zaś 

jedynie Ją widzi. Dzieci zostały poproszone, 
by ofiarowały się Bogu, by znosiły wszystkie 
cierpienia, które On im ześle jako zadośćuczynienie 
za grzechy, którymi jest obrażany oraz jako prośbę 
o nawrócenie grzeszników. Na koniec pada 
jeszcze zachęta, by codziennie odmawiać różaniec 
w intencji pokoju na świecie.

13 czerwca, oprócz trójki pastuszków, na 
miejscu objawień pojawia się 50 osób, które 
przybyły tam na wieść o zapowiadanym spotkaniu 
z Matką Bożą. Podobnie jak za pierwszym razem, 

nad dębem znów pojawia się 
Maryja Dziewica, ale poza 
trojgiem wizjonerów nikt 
z obecnych Jej nie widzi i nie 
słyszy. Wszyscy widzą jednak 
trójkę dzieci, która wpatruje 
się z zachwytem w niebo. 
Łucja znów rozmawia 
z Maryją, która prosi, aby 
dzieci pojawiły się za miesiąc, 
odmawiały codziennie 
różaniec i nauczyły się 
czytać. Zapowiada również, 
że niedługo zabierze 
Hiacyntę i Franciszka do 
Nieba, natomiast Łucja 
pozostanie na ziemi przez 
jakiś czas, by szerzyć kult 
Niepokalanego Serca Maryi 
(Łucja umiera dożywając 

prawie 98 lat). Kolejne objawienie ma miejsce 
w następnym miesiącu. Maryja ponawia swoje 
prośby i zapewnia Łucję, że w październiku ujawni 
swoją tożsamość i uczyni cud, by potwierdzić 
prawdziwość objawień. Ukazuje dzieciom również 
grozę piekielnych otchłani, by przestrzec przed 
nimi wszystkich, do których dotrze to orędzie.

W lipcu Matka Boża poleca dzieciom, by 
podczas odmawiania różańca po każdej tajemnicy 
dodawały słowa: o, mój Jezu, przebacz nam nasze 
grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, 
zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż 
szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują 
Twojego miłosierdzia. To zdanie, jako „dodatek 
fatimski”, stało się nieodłączną częścią modlitwy 

Pieśnią wesela witamy o Maryjo miesiąc Twój… Tak wiele wspomnień 
budzi się we mnie, gdy myślę o miesiącu poświęconym Matce Najświętszej. 
Nabożeństwa majowe w rodzinnej parafii w okresie matury, żarliwa modlitwa 
i ostateczna decyzja o wstąpieniu do seminarium, święcenia diakonatu i święcenia 
kapłańskie, a wcześniej chrzest, pierwsza komunia i sakrament bierzmowania. Wszystkie te wydarzenia 
w maju. Rok temu, w ostatnim dniu maja Ksiądz Arcybiskup oznajmił mi, że z dniem 1 lipca obejmę 
placówkę proboszczowską w Kicinie.  

Przed nami setna rocznica objawień fatimskich. 13 maja 1917 roku Matka Boża objawiła się trójce 
pastuszków: Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji. Franciszek i Hiacynta zostaną kanonizowani przez 
papieża Franciszka w Fatimie 13 maja br. Trwa proces beatyfikacyjny siostry Łucji. Orędzie fatimskie 
wzywające do pokuty i nawrócenia jest wciąż aktualne. W naszej parafii w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca odprawiamy nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, trzynastego dnia 
miesiąca od maja do października odprawiamy nabożeństwo fatimskie, idziemy w procesji z figurą 
Matki Bożej fatimskiej. 

Przez wszystkie dni maja o godzinie 20.30 będziemy mogli uczestniczyć w naszym kościele 
w uroczystym nabożeństwie poświęconym Matce Najświętszej, zaśpiewamy litanię loretańską. 
W Janikowie i Klinach nabożeństwa majowe będą odprawiane o 19.00. Nie trzeba nikogo przekonywać, 
że kto kocha Maryję, kocha Jej Syna Jezusa Chrystusa.

 Zachęcam Drogich Parafian do lektury kolejnego numeru „Naszego Patrona”. Wśród artykułów: 
o wyprawie do krzyża papieskiego w dniu 2 kwietnia i o objawieniach w Fatimie. Polecam artykuł 
o Ziemi Świętej. Są trzy krótkie świadectwa matek, których synowie niedawno zostali ministrantami. 

Na koniec chcę podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w akcji roznoszenia po domach 
świątecznego numeru naszego Pisma. Przeprowadzona akcja to jeden ze sposobów realizacji tegorocznego 
hasła roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”.

         ks. Marian Sikora
           Wasz proboszcz

9 kwietnia, w Niedzielę Palmową po raz kolejny na naszym wzgórzu przeżyliśmy Misterium 
Męki Pańskiej. Panu Bogu wyrażamy naszą wdzięczność za to wielkie wydarzenie, za to, 
że pobłogosławił nam piękną pogodą. Dziękujemy panu Leszkowi Lesiczce za reżyserię i 
koordynację prac poprzedzających Misterium. Wszystkim osobom, które brały udział w pracach 
przygotowawczych, osobom, które były bezpośrednio zaangażowane w Misterium bardzo 
dziękujemy. 

          ks. prob. Marian Sikora
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różańcowej we wszystkich zakątkach świata. 
Objawienia maryjne powtarzają się w sierpniu 

i we wrześniu, a dzieciom towarzyszy coraz 
większy tłum. Pani z Nieba nakazuje dzieciom, by 
modliły się dużo i składały ofiary za grzeszników, 
bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie jedynie 
dlatego, że nie ma kto się za nimi wstawić.

13 października pada ulewny deszcz. Nie 
odstrasza to jednak tłumu ludzi, którzy przybyli 
z najdalszych zakątków Portugalii, by zobaczyć 
zapowiadany cud. Łucja odmawia różaniec 
i pojawia się Maryja, którą - tak jak poprzednio 
- widzą tylko dzieci. Najświętsza Dziewica 
prosi Łucję, by na Jej cześć zbudowano kaplicę. 
Przedstawia się jako Matka Boża Różańcowa 
i przypomina o konieczności odmawiania różańca, 
by zakończyła się wojna. Po tych słowach Matka 
Boża rozkłada ręce i unosi się w górę, a bijący od 
Niej blask odbija się od słońca. Nagle przestaje 
padać deszcz, a zza chmur ukazuje się słońce, które 
świeci mocniej niż zwykle i nie razi tych, którzy się 
w nie wpatrują. Po chwili słońce zaczyna spadać, 
ku przerażeniu zebranych osób, ale tuż nad ziemią 
się zatrzymuje i wraca na swoje miejsce. Wszyscy 
ze zdumieniem odkrywają, że ich ubrania są suche, 
a ziemia spękana. To niezwykłe zjawisko widziane 
było w odległości 40 km od Fatimy. Wiadomość 
o cudzie słońca rozniosła się po całym kraju i ta 
mała wioska portugalska wkrótce stała się znana 
na całym świecie.

Po zakończeniu I wojny światowej, w 1918 
roku świat ogarnia pandemia grypy zwanej 
hiszpanką. Franciszek umiera w kwietniu 1919 
roku w wyniku powikłań pogrypowych, mając 
zaledwie 10 lat. Hiacynta zapada na zapalenie 
płuc i po wielu dniach cierpienia, które ofiaruje za 
grzeszników umiera w 1920 roku, nie dożywając 
10 lat. 13 maja 2000 roku papież Jan Paweł II, 
podczas swojej trzeciej pielgrzymki do Fatimy, 
beatyfikował Franciszka i Hiacyntę. Papież 
rozpoczął wówczas homilię słowami: błogosławię 
Cię Panie za to, że ukryłeś tę prawdę przed 
mędrcami i uczonymi, a objawiłeś ją dzieciom. 
Beatyfikacja Franciszka i Hiacynty jest więc 
potwierdzeniem ze strony Kościoła wiarygodności 
objawień fatimskich oraz uznaniem tych dzieci za 
wzór do naśladowania, zarówno dla najmłodszych, 
jak i dla dorosłych. Przez całe swe życie oboje 
błogosławieni okazywali miłość grzesznikom, 
chorym i ubogim poprzez swoją postawę 

i podejmowane inicjatywy: modlitwy, ofiarowanie 
żywności, odwiedziny u potrzebujących, niesione 
słowa pocieszenia i porady.

W 1921 roku Łucja wyjeżdża z Fatimy 
i zamieszkuje u sióstr doroteuszek, gdzie pobiera 
naukę. W 1925 roku w klasztorze ukazuje się jej 
Najświętsza Panna, która zwraca się do niej: przekaż 
wszystkim, że w godzinę śmierci obiecuję przyjść na 
pomoc ze wszystkimi łaskami tym, którzy przez pięć 
miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, 
przyjmą Komunię Świętą, odmówią różaniec 
i przez 15 minut rozmyślania nad piętnastoma 
tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą 
w intencji zadośćuczynienia. Nabożeństwa 
pierwszych pięciu sobót miesiąca mają na celu 
przede wszystkim wynagrodzenie Niepokalanemu 
Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa: 
przeciwko Niepokalanemu Poczęciu, przeciwko 
dziewictwu Matki Bożej, przeciwko Jej Bożemu 
macierzyństwu oraz wynagrodzenie za czyny 
ludzi, którzy usiłują publicznie wpoić w serca 
dzieci obojętność, pogardę, a nawet nienawiść 
do Matki Niepokalanej i za czyny tych, którzy 
profanują wizerunek Maryi.

W 1928 roku Łucja wstępuje do zgromadzenia 
doroteuszek. W 1946 roku, po krótkiej wizycie 
w Fatimie, dołącza do zakonu karmelitanek 
w Coimbrze, gdzie przyjmuje imię siostry Marii 
Łucji od Niepokalanego Serca.

Łucja staje się orędowniczką zawierzenia 

Niepokalanemu Sercu Maryi oraz praktykowania 
nabożeństw pierwszych sobót miesiąca. Jest 
również powierniczką tzw. tajemnicy fatimskiej, 
której ostatnia część została podana do publicznej 
wiadomości dopiero w 2000 roku z woli św. 
Jana Pawła II, wielkiego czciciela Matki Bożej 
Fatimskiej.

Portugalia jako pierwszy kraj została 
poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Kult Niepokalanej rozwijał się także w Polsce. 
W 1927 roku o. Maksymilian Maria Kolbe buduje 
niedaleko Warszawy małe miasteczko zakonne na 
cześć Najświętszej Maryi Panny - Niepokalanów. 
Z czasem rozrasta się ono do największego 
katolickiego klasztoru na świecie. Polska jest 
drugim na świecie krajem, który w 1946 roku 
przyjął nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca 
i zawierzył się Niepokalanemu Sercu Maryi. 25 
marca 1984 roku w Watykanie, w uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego, Jan Paweł II w duchowej 
jedności z duchownymi i wiernymi świeckimi, 
poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi.

Najbardziej znanym polskim sanktuarium pod 
wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej jest parafia 
w Zakopanem na Krzeptówkach. W dniach od 
5 do 9 czerwca br. odbędzie się nasza parafialna 
pielgrzymka do Zakopanego na obchody Jubileuszu 
100-rocznicy Objawień Fatimskich. 6 czerwca 
w sanktuarium tym biskupi polscy ponowią akt 
poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi.

Głównym wydarzeniem jubileuszowego roku 
w Fatimie będzie wizyta papieża Franciszka. 
Pielgrzymka papieska odbędzie się w dniach 12-
13 maja. Ojciec Święty weźmie udział w nocnym 
czuwaniu w kapliczce objawień, zaś następnego 
dnia odprawi Mszę Świętą przy głównym ołtarzu 
usytuowanym przed bazyliką. Franciszek będzie 

czwartym papieżem, który odwiedzi fatimskie 
sanktuarium. Pielgrzymowali do niego Paweł VI, 
Jan Paweł II oraz Benedykt XVI.

Choć od objawień minęło prawie 100 lat, to 
(jak powiedział św. Jan Paweł II, kiedy po raz 
pierwszy pielgrzymował do Fatimy, dziękując za 
swoje cudowne ocalenie): Wezwanie Maryi nie 
jest jednorazowe. Jest otwarte ku coraz nowym 
pokoleniom. Ku coraz nowym znakom czasu. 
Potrzeba do niego wciąż na nowo powracać. 
Podejmować wciąż na nowo.

Barbara Zacharzewska

Źródła:
Tajemnice Fatimy. Największy sekret XX wieku, 

Grzegorz Górny, Janusz Rosikoń, Wyd. Rosikon press 2016 
r.; Wszystko o objawieniach z Fatimy, ks. Jacek Molka, Wyd. 
Św. Filipa Apostoła 2017 r.

Księdza Proboszcza, któremu w dniu imienin - 3 maja patronuje 
Królowa Polski i który 24 maja obchodzi 27. rocznicę swych święceń 
kapłańskich, oddajemy opiece Maryi Pannie, Matce Najwyższego 
Kapłana. Pewni jesteśmy, że Ona z miłością zatroszczy się o wszystkie 
dzieła, potrzeby i pragnienia swojego syna, Mariana.

Redakcja
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Św. Andrzej Bobola – 
męczennik za wiarę, patron Polski

Św. Andrzej Bobola wydaje się być dzisiaj 
takim „świętym niewygodnym” - przypomina 
każdemu z nas, że prawdy wiary są niezmienne, 
tzn. nie mogą podlegać żadnym uzgodnieniom, 
czy kompromisom, a najlepszą metodą dialogu 
ekumenicznego jest modlitwa za błądzących 
i nawrócenie ich serc. W obliczu swojej śmierci, 
oprawcom próbującym wymusić na nim wyparcie 
się Chrystusa, św. Andrzej odpowiadał: Moja wiara 
prowadzi do zbawienia. Nawróćcie się! Męczeńską 
śmierć poniósł z rąk Kozaków w Janowie Poleskim 
w roku 1657. Wspominamy go 16 maja - w dniu 
jego narodzin dla Nieba.

Andrzej Bobola urodził się w 1591 roku. 
w Strachocinie, nieopodal Sanoka, jako 
potomek jednego z najstarszych polskich rodów, 
wyróżniającego się przywiązaniem do religii 
katolickiej. Nie dziwi więc, że młodego Andrzeja 
oddano na nauki do szkół jezuickich słynących 
z dobrego nauczania i wierności nauce Kościoła. 
W Wilnie uczył się m.in. retoryki i języka 
greckiego (którego znajomość pomogła mu poznać 
naukę Ojców Kościoła piszących w tym języku, 
co ułatwiło późniejszą dyskusję z teologami 
prawosławia). W wieku 20 lat wstąpił do 
Towarzystwa Jezusowego i po 2 latach nowicjatu 
złożył pierwsze śluby. W kolejnych latach odbył 
studia filozoficzne na Akademii Wileńskiej oraz był 
nauczycielem w kolegiach jezuickich w Braniewie 
i Pułtusku. Następnie powrócił do Wilna, gdzie 
odbył studia teologiczne zakończone w 1622 
roku święceniami kapłańskimi. W wieku 39 lat, 
po złożeniu uroczystej profesji zakonnej, został 
przełożonym nowopowstałego domu w Bobrujsku. 
Kilkuletni okres pracy w tym miejscu jego 
prowincjał ocenił słowami: u Boboli widać zdrowy 
rozsądek, dobre wykształcenie, łatwość obcowania 
z ludźmi oraz wywieranie dodatniego wpływu na 
otoczenie. Później często był przenoszony w różne 
strony kraju: do Wilna, Warszawy, Łomży, Płocka. 
Posługiwał jako rektor kościoła, kaznodzieja, 
spowiednik, głosiciel licznych konferencji, prefekt 
młodzieży, kierownik sodalicji mariańskiej*. 

Z relacji współczesnych mu osób wiemy, że 
był uparty, niecierpliwy i skłonny do gniewu. 

Jednak wytrwałą pracą nad sobą doszedł do takiego 
stopnia doskonałości chrześcijańskiej, że pod 
koniec życia powszechnie nazywano go świętym.

W 1652 roku osiadł na Polesiu, gdzie pracował 
jako misjonarz ludowy, głównie w Pińsku i Janowie 
Poleskim. Chodził od domu do domu, chrzcił, 
nauczał i nawracał. Wyróżniała go wyjątkowa 
gorliwość i troska o zbawienie innych ludzi. 
Otrzymał przydomek „duszochwata” czyli łowcy 
dusz, gdyż pod jego wpływem wielu mieszkańców 
tego zaniedbanego - pod względem moralnym 
i religijnym - obszaru przeszło na katolicyzm. 
Należy pamiętać, że czas, w jakim przyszło działać 
ks. Andrzejowi był niezwykle trudny. Wojny 
z Rosją, Szwecją, Turcją, Kozakami i Tatarami 
zniszczyły i wyludniły kraj. Do napięć politycznych 
doszły napięcia religijne. Kozakom, pragnącym 
oderwać część Białej Rusi od Rzeczpospolitej, 
bardzo przeszkadzała misja, jaką na tych terenach 
pełnili jezuici - nawracanie na religię katolicką 
i umacnianie polskości. Gdy w 1657 roku Pińsk 
i okolice zostały zajęte przez oddział Kozaków, ks. 
Bobola zmuszony był uciekać z miasta, ale wkrótce 
został ujęty w okolicach Janowa Poleskiego. 16 
maja tegoż roku mieszkańcy miasta oraz ci, którzy 
przybyli na tamtejszy jarmark, stali się świadkami 
jednego z najstraszliwszych męczeństw w dziejach 
chrześcijaństwa. Zbitego nachajami zakonnika 

Kozacy przywiązali do płotu i próbowali zmusić do 
wyparcia się wiary katolickiej. Ściskali mu czaszkę, 
zdzierali skórę, wyrywali paznokcie i wybijali 
zęby. Następnie przywiązanego do koni pognali 
do pobliskiego miasta. Zamiast prosić o litość, ten 
na wpół żywy apostoł pieńszczyzny, kozackiemu 
dowódcy proponował, aby się nawrócił i sam 
modlił się o jego wewnętrzną przemianę. Jednak 
to jeszcze bardziej rozwścieczyło oprawców. Jego 
ciało palono ogniem, wycinano skórę, wykłuto oko, 
obcięto wargi i nos, a gdy nie przestawał wzywać 
imienia Jezusa, wycięto mu język. W końcu 
powieszony nogami do góry, został dobity dwoma 
cięciami szabli.

Ciało męczennika, odzyskane dzięki 
zbliżającemu się oddziałowi polskiego wojska, 
złożono w podziemiach klasztornego kościoła 
w Pińsku. Minęły lata i męczeństwo ks. Andrzeja 
uległo całkowitemu zapomnieniu. Jednak po 45 
latach, w 1702 roku przyszły święty ukazał się 
rektorowi pińskiego kolegium, zapewniając go 
o swojej opiece oraz wskazując miejsce swojego 
pochówku. Mimo upływu lat i panującej wilgoci 
okazało się, że ciało odnalezione w krypcie pod 
głównym ołtarzem nie uległo rozkładowi i było 
w doskonałym stanie. Gdy zaczęły mnożyć się 
cuda za wstawiennictwem zmarłego, jezuici 
podjęli starania o wyniesienie go na ołtarze. Jednak 
ze względu na ówczesne problemy polityczne oraz 
kasatę zakonu, udało się to dopiero w roku 1853. 
Papież Pius IX w dokumencie beatyfikacyjnym 
napisał: Pragnąc, aby w tak ciężkich czasach: 
wobec wielkiej liczby nieprzyjaciół wierni 
Chrystusa otrzymali nowy wzór, który wzmógłby 
ich odwagę w walce, pozwalamy sługę Bożego 
Andrzeja Bobolę, kapłana profesora Towarzystwa 
Jezusowego, który za wiarę katolicką i dusz 
zbawienie poniósł męczeństwo, nazywać odtąd 
mianem błogosławionego.

Kolejne lata przyniosły prawdziwą 
poniewierkę doczesnych szczątków męczennika. 
Najpierw ciało przeniesiono z Pińska do Połocka, 
skąd w 1922 roku bolszewicy zabrali je do Moskwy 
i wystawili na widok publiczny w budynku wystawy 
higienicznej. Jednak z obawy przed szerzeniem się 
kultu zmarłego Rosjanie przychylili się do prośby 
Stolicy Apostolskiej i pozwolili przekazać ciało do 
Rzymu. W 1938 roku papież Pius XI kanonizował 
zakonnika, a trumna ze szczątkami świętego 
spoczęła ostatecznie w Warszawie w sanktuarium 

jego imienia. W 2002 roku św. Andrzej Bobola 
został ogłoszony patronem Polski.

Kult męczennika jest ściśle związany 
z dążeniami wolnościowymi Polaków 
i przypomina, że niepodległość naszego narodu 
była zawsze związana z Kościołem. Św. Andrzej 
Bobola zginął w obronie wiary, pełniąc misję, jaką 
realizowali jezuici na Kresach Rzeczpospolitej. 
Misja ta łączyła głoszenie Ewangelii z budowaniem 
ładu i siły naszej Ojczyzny. Postawa świętego 
wydaje się szczególnie aktualna w dzisiejszej 
Polsce. Pamiętajmy, że gdy dla niektórych 
niepodległość wydaje się być przeżytkiem, czymś 
o co nie warto zabiegać i walczyć, my mamy jej 
wielkiego orędownika w Niebie.

Marcin Wnęk

* Sodalicje Mariańskie - (łac.sodalis - przyjaciel) bractwa 
propagujące kult maryjny
Źródło: http://.pch24.pl
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Spotkanie z matką

Ona mi pierwsza pokazała księżyc
i pierwszy śnieg na świerkach,
i pierwszy deszcz. 
Byłem wtedy mały jak muszelka,
a czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne.
Noc.
Dopala się nafta w lampce.
Lamentuje nad uchem komar.
Może to ty, matko, na niebie
jesteś tymi gwiazdami kilkoma? 
Albo na jeziorze żaglem białym?
Albo falą w brzegi pochyłe?
Może twoje dłonie posypały
mój manuskrypt gwiaździstym pyłem? 
A możeś jest południową godziną,
mazur pszczół w złotych sierpnia pokojach?
Wczoraj szpilkę znalazłem w trzcinach 
od włosów. Czy to nie twoja? 

 Wszystkim Matkom z okazji Waszego święta dedykujemy wiersz  

 K. I. Gałczyńskiego życząc, aby każde spotkanie – z Bogiem i ludźmi, bliskimi i także

nieznajomymi, przynosiło Waszym sercom radość, pokój i nadzieję. 
Redakcja

Jubileusz ks. Andrzeja Magdziarza

Kapłaństwo to powołanie do miłości. To ona rodzi wierność Bogu i jest źródłem służby 
drugiemu człowiekowi - Jan Paweł II.

Czcigodny Jubilacie, Księże Andrzeju! 25 lat temu odpowiedziałeś Bogu „tak” na Jego 
wezwanie: „Pójdź za mną”. Wierny swemu powołaniu, 28 maja br. obchodzisz srebrny 
jubileusz. Razem z Tobą dziękujemy Panu za czas Twej kapłańskiej służby w Kościele 
- czas trudu, doświadczeń radości i cierpienia. Na kolejne lata Twojej posługi pragnie-
my życzyć Ci: Bożej miłości, matczynej opieki Maryi, ludzkiej dobroci, żelaznego zd-
rowia, anielskiej cierpliwości, wytrwałości Hioba i bezgranicznego zaufania Bogu. Obyś 
pozostawił po sobie wiele pięknych śladów swojej apostolskiej pracy - w ludzkich sercach 
i we wszelkich dziełach, jakie dobry Bóg zaplanował, powierzając Ci parafię w Lubaszu!

Wdzięczni parafianie z kościoła św. Józefa w Kicinie

Stąd do morza niedaleko…

Z panem Jerzym Handkiewiczem, mieszkańcem 
Klin, rozmawia Bogumiła Szymańska
Nie wszystkim wiadomo, że w sercu 
Wielkopolski, w otulinie Puszczy Zielonka, 
ba - w naszej parafii - mieszka prawdziwy 
„wilk morski”. Czy to Pan?
(serdeczny śmiech) 
Podobno, podobno…
Czy należy zatem Pana tytułować „Panie 
Kapitanie”?
No, niezupełnie. W zasadzie można, ale 
w żeglarstwie, na jachcie obowiązuje właściwie 
bezpośrednie zwracanie się do siebie, nawet 
po imieniu. Chociaż dla okazania szacunku, 
z reguły na większych jachtach, załoga zwraca się do kapitana per: „kapitanie, bo z racji pełnionej przez 
niego funkcji, wypada kapitana jakoś wyróżnić.
Skąd u Pana, mieszkańca nizin, wzięła się fascynacja żeglarstwem, i to żeglarstwem morskim?
Już jako młodzieniec rozczytywałem się w opowieściach o wyprawach żeglarskich i wówczas marzyłem 
o wielkich przygodach, ale dopiero będąc na studiach mogłem rozpocząć swoją własną przygodę. 
Zgłosiłem się wtedy na kursy żeglarskie i zacząłem od żeglowania po Mazurach. Zdobyłem I stopień 
żeglarski, który upoważniał do prowadzenia jachtów - tzw. patent sternika jachtowego. Po skończeniu 
studiów zacząłem pracować, ale nie porzuciłem chęci zwiedzania świata. A był to okres PRL-u, 
możliwości wyjazdu za granicę były bardzo ograniczone, żeglarstwo morskie potraktowałem więc jako 
takie „okno na świat”. Ponieważ w Poznaniu działał klub żeglarski „Wagabunda”, w którym mój wujek 
miał jakąś znaczącą funkcję, udało mi się „po znajomości” zgłosić na pierwszy rejs po morzu. I od tego 
zaczęły się moje przygody na morzach, choć na jeziorach również nadal żeglowałem. Były to późne lata 
siedemdziesiąte. Żeglowałem wówczas na jachcie należącym do klubu „Wagabunda”, który nosił nazwę 
klubu. Przez szereg lat na tym jachcie pływałem po Bałtyku i było to właśnie urzeczywistnienie moich 
marzeń.
Kiedy myślę o ludziach z pasją, zadaję sobie pytanie, czym jest dla nich realizacja tych zamiłowań: 
zwyczajnym hobby, relaksem, może sposobem na życie…A dla Pana, czym jest żeglowanie? 
Hm, w tej chwili jest ono może nawet sposobem na życie. Chociaż, dopóki pracowałem, była to dla 
mnie pewna pasja, która pozwalała oderwać się od „normalnego życia” na lądzie i która przez jakiś 
czas dawała możliwość, by zażyć tych przygód, które czekają na człowieka tylko na jachcie, na morzu. 
A ponieważ jestem już na emeryturze, żeglowanie pozostaje zamiłowaniem, którego głównym motywem 
jest jeszcze pełniejsze jego urzeczywistnianie i rozwijanie.
Czy żeglowanie wiąże się jakoś z Pana wykształceniem, wykonywanym zawodem?
Nie, nie. Skończyłem studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej i całe życie 
pracowałem jako inżynier mechanik, zresztą w takim specyficznym, teoretycznym zakresie, bo 
dotyczącym kwestii wytrzymałości konstrukcji.
Oprócz czystego zainteresowania tematem, jakie trzeba mieć umiejętności, żeby rozpocząć 
przygodę z żaglami? Czy trzeba posiadać jakieś szczególne zdolności intelektualne, sprawność 
fizyczną, przydatne cechy charakteru? A może właśnie obcowanie z takim szlachetnym rodzajem 
sportu wyzwala w człowieku rozwój psychofizyczny, a nawet duchowy?
Wydaje mi się, że jest wiele czynników warunkujących rozwój żeglarza. Żeby żeglować trzeba - po 



Z życia parafii

Maj 2017     11

Z życia parafii

10  Maj 2017

pierwsze - umieć pływać, wpław. To podstawowy warunek. Kolejną kwestią jest pewna wiedza i - przy 
żeglowaniu poza granicami kraju - znajomość języków obcych, w tym głównie języka angielskiego. 
Pomocą są także nauki ścisłe (matematyka, geometria), które dają podstawy umiejętnego nawigowania. 
Trzeba mieć również pewną orientację 
w sferze środowiska naturalnego. Sprawność 
fizyczna jest pożądana, ale żeglarstwo 
mogą także uprawiać osoby z pewnymi 
ułomnościami, np. poruszające się na 
wózku inwalidzkim, czy niedowidzące, itp. 
Żeglarstwo wymaga, ale też wykształca, 
umiejętności współpracy w zespole 
i posiadanie sporej dozy tolerancji, 
spokoju. Cechy te są niezbędne wśród ludzi 
„zamkniętych” na jachcie, skazanych na 
swoją obecność np. przez kilka tygodni. 
Pływał Pan, i pływa nadal, na rozmaitych jachtach. Wyruszał Pan niekiedy w dalekie rejsy po 
morzach i oceanach. Podczas wypraw zdarzają się zapewne sytuacje niespodziane, a może 
nawet niebezpieczne. Następuje np. nagłe załamanie pogody, psuje się sprzęt, zawodzą ludzie, 
itd. Czy przeżył Pan kiedyś taką przygodę, której wspomnienie nadal wywołuje dreszcz emocji 
i wdzięczność Bogu za jej szczęśliwe zakończenie?
Wspominam jeden z pierwszych rejsów po Bałtyku na jachcie „Wagabunda”, kiedy to dzięki bystrości 
kapitana (ja byłem wówczas załogantem) uniknęliśmy poważnego problemu. Dzień był spokojny, ale 
od zachodu zbliżały się ciemne chmury, na które my - członkowie załogi nie zwracaliśmy szczególnej 
uwagi. Nagle kapitan poderwał nas głośnym okrzykiem, nakazując szybkie zwijanie żagli. Okazało się, 
że był to tzw. biały szkwał czyli gwałtowny podmuch wiatru pod chmurą burzową, unoszący wodę w górę 
w postaci białego słupa, z dużą szybkością. Zderzenia z tym podmuchem i „położenia” jachtu udało 
się zapobiec dzięki sprawnemu zwinięciu dwóch podstawowych żagli. Był to początek parodniowego 
sztormu, który wreszcie ustał i pozwolił nam zawinąć do portu w Świnoujściu.

Mówiąc o załodze, kogo ma Pan na myśli?
Na jachcie musi być osoba dowodząca. Według 
Polskiego Związku Żeglarskiego, istnieją trzy 
stopnie żeglarskie: sternik jachtowy, sternik 
morski i kapitan jachtowy. Każdy z nich może 
dowodzić jachtem, jednak jego wielkość i wody, 
na których może pływać, wymagają odpowiednio 
wysokiego stopnia żeglarskiego. Na większych 
jachtach konieczna jest obecność drugiej osoby 
z uprawnieniami żeglarskimi, pozostali członkowie 
załogi takich uprawnień mieć nie muszą. 

Swoją pasją żeglarską dzieli się Pan z innymi, szczególnie z dziećmi i młodzieżą. Proszę opowiedzieć 
o tych doświadczeniach.
Rzeczywiście, zapragnąłem podzielić się moimi zainteresowaniami z innymi. Mając uprawnienia 
instruktora mogłem organizować obozy żeglarskie i dzięki temu trafiłem do Chrześcijańskiej Szkoły 
pod Żaglami, w ramach której zajmuję się szkoleniem żeglarskim młodzieży gimnazjalnej i licealnej. 
Bardzo lubię żeglować z młodymi ludźmi.
Co kryje się pod nazwą: „Chrześcijańska Szkoła pod Żaglami”, której jest Pan aktywnym 
współorganizatorem?
Idea tej szkoły bardzo mi się spodobała. Zaangażowałem się w jej działalność w 2010 roku. Łączy 
ona szkolenie żeglarskie młodzieży z wychowaniem w duchu chrześcijańskim. Została zainicjowana 

przez ks. kpt. Andrzeja Jaskułę w 1998 roku. Jej historia rozpoczyna się od rejsu charterowego na 
żaglowcu „Fryderyk Chopin” dookoła Ameryki Południowej. Zorganizowano wtedy kilka wymian 
załóg z udziałem w sumie ok. 200 osób. W roku 2002, kontynuując założenia ideowe szkoły, ks. Jaskuła 
rozpoczął organizowanie kursów na stopień żeglarza na wyspie Iż w Chorwacji. Szkoła ta kontynuuje 
swą działalność także w tym roku i w lipcu zaprasza młodzież, która ukończyła 14 lat do udziału w kursie 
na sternika jachtowego. Uczestnicy nie muszą mieć żadnego przygotowania żeglarskiego, muszą jedynie 
umieć pływać. Szkolenie odbywa się przez ok 2 tygodnie na jachcie „Strażnik Poranka” i kończy się 
egzaminem przeprowadzonym przez komisję Polskiego Związku Żeglarskiego.
W jaki sposób można zgłosić się na tegoroczny kurs?
Wystarczy wejść na stronę internetową www.cspz.pl, gdzie podane są szczegóły związane ze zgłoszeniem, 
warunkami i przebiegiem kursu. 
Jak wygląda przeciętny dzień w Szkole pod Żaglami?
Pobudka przed godz. 7.00, potem czas na toaletę, ubranie się. Następnie młodzież wyrusza do kościoła 
na Mszę św., a po niej wraca się ponownie do ośrodka, gdzie o godz. 8.00 jest śniadanie. Ok. godz. 
9.00 następuje wymarsz na przystań jachtową i tam odbywa się szkolenie żeglarskie. Ok. godz. 13.00 
uczestnicy wracają na obiad, po którym jest godzinna/półtoragodzinna przerwa na odpoczynek lub 
teoretyczne przygotowanie do egzaminu. O godz. 15.00 młodzież odbywa ponowne, trzygodzinne 
szkolenie na przystani. Ok. godz. 19.00 podawana jest kolacja, a po niej odbywają się zajęcia teoretyczne. 
O godz. 22.00 następuje przygotowanie do noclegu. Kursanci muszą też odbywać wachty i kolejno 
uczestniczyć w dyżurach w kuchni.
Czy noc spędza się na jachcie?
Nie, jachty służą wyłącznie do szkoleń. Młodzież śpi w ośrodku, na piętrowych łóżkach, w salach 
oddzielnych dla dziewcząt i chłopców. Kadra również nocuje w ośrodku w osobnych pokojach.
Znowu wyrusza Pan w daleką podróż morską, na pewno po nową przygodę. Dokąd tym razem 
wiatry Pana poniosą?
Wyruszam z Brindisi - miejscowości w południowych Włoszech, na jachcie typu Bawaria 34. Płynę przez 
Morze Śródziemne, wzdłuż Sycylii, Sardynii, płd. wybrzeża Hiszpanii do Gibraltaru, a stamtąd wzdłuż 
zach. Wybrzeża Portugalii i Hiszpanii, przez Zatokę Biskajską, Morze Północne, Zatokę Kilońską do 
Świnoujścia.
Czy to dobre życzenie: „stopy wody pod kilem”?
Jak najbardziej. Czasami życzą nam także silnych wiatrów, ale wystarczy, żeby przynajmniej średnio 
wiały.
Bardzo dziękuję za rozmowę.

zdjęcia z archiwum autora

http://www.cspz.pl
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Ziemia Święta – Piąta Ewangelia

Tytułem wstępu

Poznawanie historii zbawienia poprzez lek-
turę całego tekstu Pisma Świętego jest fascynu-
jącą „przygodą”. Jednak dogłębne jego poznanie, 
wyjaśnianie zagadek i symboli, które towarzyszą 
różnym zdarzeniom z życia patriarchów, proro-
ków, a wreszcie Jezusa Chrystusa nie jest możliwe 
w oderwaniu od realiów ówczesnego świata. Aby 
lepiej zrozumieć, czym była kara Boża w postaci 
trzyletniej suszy w czasach proroka Eliasza oraz na 
czym polegała wyjątkowość 
ziemi Izraela i jej bogactw, 
należy bliżej poznać tamten 
region świata oraz codzien-
ność i kulturę ludzi żyjących 
tam w przeszłości. Dopiero 
wtedy przesłanie Biblii staje 
się w pełni zrozumiałe. 

Warto przy tym zazna-
czyć, że perspektywę tę 
wypadałoby rozszerzyć na 
sąsiednie krainy, bo Ziemia 
Święta nie jest jedynym miej-
scem, gdzie rozgrywają się 
ważne wydarzenia z historii 
zbawienia, zarówno Starego, 
jak i Nowego Testamentu. 
Bóg realizował swój zamiar 
przygotowania ludzkości na 
przyjście Mesjasza, jak też 
On sam i Jego bezpośredni 
uczniowie działali także poza 
Izraelem. Należy bowiem 
pamiętać, że wg Księgi 
Rodzaju, Abraham (Abram) 
po raz pierwszy usłyszał głos Boży, gdy mieszkał 
w Południowej Mezopotamii, w mieście Ur. Jego 
potomkowie także przez długi czas zamieszkiwali 
obce kraje - najpierw Egipt, a potem Babilonię. 
Jezus wędrując po krainach Lewantu, zapusz-
czał się w okolice Tyru i Sydonu oraz Zajordanii, 
które nie leżą w Palestynie. Z pewnością nie jest 
to bez znaczenia dla całościowego obrazu reali-
zacji Bożego planu zbawienia. Apostołowie także 
udawali się do Damaszku i Antiochii w Syrii, co 

jeszcze bardziej poszerza horyzont ziem biblijnych 
Nowego Testamentu. Niestety, ani tradycja żydow-
ska, ani późniejsza chrześcijańska nie wyróżniły 
wielu z tych miejsc w żaden sposób i obecnie, choć 
zostały one zlokalizowane i są dobrze znane, nie 
stanowią dla chrześcijan miejsc tak istotnych jak 
te, które zapełniają mapę Ziemi Świętej obejmu-
jącą dzisiejszy Izrael i Autonomię Palestyńską. 

Spośród miejsc szczególnie ważnych dla 
historii Izraela czasów Starego Testamentu, na 
obszarach geograficznej Palestyny warto wymie-

nić takie, jak: Hebron, gdzie 
znajduje się grób Abrahama 
i Sary; Betlejem, skąd pocho-
dził król Dawid; Jerozolimę 
- stolicę zjednoczonego kró-
lestwa Izraela, a następnie 
Judy; Samarię - stolicę króle-
stwa północnego; Szilo, gdzie 
przebywała Arka Przymierza 
(zanim Dawid przeniósł ją 
do Jerozolimy i gdzie służbę 
pełnił Samuel) oraz kilka 
pomniejszych miejscowości, 
jak: Sychem, Betel i Gilgal, 
gdzie także dochodziło do 
ważnych zdarzeń w życiu reli-
gijnym narodu wybranego. 
Niestety, miejsca te - z wyjąt-
kiem Hebronu i Beer Szewy 
- wskutek powikłanej historii 
Palestyny, położonej pomię-
dzy Afryką i Azją, zostały 
obrócone w ruinę i obecnie 
stanowią atrakcję głównie 
dla archeologów i historyków 

zajmujących się starożytnością. 
Najbardziej spójna, i w większości wciąż żywa, 

jest historia miejsc związanych z wydarzeniami 
opisywanymi przez Nowy Testament. Wszystkie 
one są zlokalizowane, w sposób nie budzący wąt-
pliwości. Obecnie znajdują się tam ważne ośrodki 
kultu, odwiedzane przez liczne pielgrzymki 
z całego świata, a one same w większości są do 
dziś zamieszkane. Miejscowości te, poczynając 
od Nazaretu, a kończąc na Golgocie, umożliwiają 

zwartą narrację o tym, co wydarzyło się tam przed 
dwoma tysiącami lat, od zwiastowania, po śmierć 
i zmartwychwstanie Jezusa. Miejsca te, umiejętnie 
wplecione w program pielgrzymki do Ziemi Świę-
tej, przy znajomości Nowego Testamentu przema-
wiają same przez się, dostarczając pątnikom nowej 
opowieści o życiu i działalności Jezusa, Jego apo-
stołów i ich czasach. Co więcej, tradycja chrześci-
jańska uzupełnia historię tych miejsc o dodatkowe 
wątki nie zawarte w Ewangeliach, dzięki czemu 
opowieść ta staje się dużo bogatsza. 

Ziemia Święta opowiada więc swoją Ewange-
lię, która opiera się jednocześnie na tej spisanej 
przez apostołów i uczniów Jezusa, lecz ubarwia je 
licznymi dodatkowymi szczegółami. Gdy dodamy 
do tego odczucia, jakie daje tamten klimat, kamie-
niste wzgórza z krętymi dróżkami, którymi wędro-
wał Jezus wraz z apostołami, faunę i florę Ziemi 
Świętej, wówczas wszystko to razem tworzy rze-
czywiście nowy rodzaj spotkania ze Zbawicielem. 
Papież Paweł VI, który w roku 1964 odwiedził 
Izrael i Palestynę, krainę tę nazwał wprost „Piątą 
Ewangelią”. Kiedy przed dwoma miesiącami 
liczna grupa parafian kicińskich pielgrzymowała 
do Izraela, mogła naocznie przekonać się o tym, 
jaką historię w rzeczywistości „opowiada” ten nie-
zwykły kraj. 

W kilku najbliższych numerach „Naszego 
Patrona”, dzięki uprzejmości redakcji, chciałbym 
wraz z czytelnikami w cyklu artykułów odwie-
dzić w wyobraźni wszystkie ważne miejsca Ziemi 
Świętej, związane z życiem Jezusa. Dowiemy się, 
co w obecnych czasach jest tam dla nas ważne oraz 
jakie dodatkowe opowieści uzupełniające Ewan-
gelie można w tych miejscach „usłyszeć”. W ten 
sposób razem „przeczytamy” tę Piątą Ewangelię, 
co pozwoli nam lepiej poznać i zrozumieć życie 
Ziemi Świętej czasów Chrystusa - człowieka. 

W kolejnych częściach odwiedzać będziemy 
nowe miejsca - rozdziały tej Ewangelii. Zaczniemy 
od Nazaretu i groty zwiastowania, gdzie Archanioł 
Gabriel przyniósł Najświętszej Panience radosną 
wieść o tym, że pocznie Syna Bożego. Odwiedzimy 
Betlejem, gdzie jedną z grot uważa się za miejsce 
narodzin Jezusa oraz inną, gdzie miała zamieszki-
wać Święta Rodzina. Następnie przeniesiemy się 
nad Jordan, gdzie chrzest nawrócenia głosił Jan 
i gdzie doszło do jego spotkania z Jezusem rozpo-
czynającym swoją działalność. Nieopodal, stromo 
nad doliną wznosi się Góra Kuszenia. Potem 

wstąpimy do Jerycha, gdzie „ciekawski” celnik 
Zacheusz wspiął się na sykomorę, by zobaczyć 
Jezusa. Dalej poznamy Górę Karmel, Górę Błogo-
sławieństw, Kafarnaum, gdzie znajdował się dom 
apostoła Piotra i w którym przez jakiś czas miesz-
kał także Jezus, na co wskazuje ciekawe odkrycie 
archeologiczne. Następnie, wzdłuż brzegu Jeziora 
udamy się na Górę Przemienienia, by stopniowo 
przez Pustynię Judzką zbliżyć się do Jerozolimy 
od strony Betanii, gdzie Jezus wskrzesił Łazarza 
oraz Betfage, gdzie Jezus dosiadł osiołka, na któ-
rym triumfalnie wjechał do Świętego Miasta. 

W samej Jerozolimie czeka nas wędrówka pod 
Wzgórze Świątynne. Tam Jezus przychodził naj-
pierw z Maryją i Józefem jako dziecko i później 
jako młodzieniec, a po wspomnianym już wjeździe 
triumfalnym wyrzucił stamtąd przekupniów. Tam 
właśnie przemawiał, głosząc jawnie swoją naukę, 
czym śmiertelnie naraził się uczonym w Piśmie 
i faryzeuszom. Oprócz tego w Jerozolimie odwie-
dzimy inne miejsca upamiętnione w Ewangeliach, 
jak: sadzawkę Betesdę, Drogę Krzyżową, Twier-
dzę Antonię, itd. 

Ziemia Święta i Jerozolima Jezusa oraz Jego 
apostołów jest krajem bogatym w ważne miejsca 
i wydarzenia. Warto jednak pamiętać, że historia 
tych ziem toczyła się dalej przez kolejne wieki, 
które również pozostawiły swoje ważne ślady. 
Wśród szczególnych dziejów tego regionu często 
wymienia się epokę krucjat, toteż odrębny artykuł 
poświęcony zostanie temu, jaki wpływ na Świętą 
Ziemię miała obecność rycerstwa europejskiego. 
Obecnie, niestety także w historiografii zachod-
niej, zupełnie nieprawdziwie i krzywdząco, okres 
krucjat przedstawia się jako czas nieuzasadnionej 
i niszczącej agresji na „spokojny, arabski Bliski 
Wschód”. 

Intencją cyklu jest przybliżenie czytelnikom 
ducha Ziemi Obiecanej, który dla chrześcijanina 
jest nieporównywalny z czymkolwiek innym. 
Odwiedzając ten niezwykły, święty kraj, chodząc 
uliczkami Betlejem, Nazaretu i Jerozolimy, trudno 
nie zgodzić się z Psalmistą, że każdy człowiek uro-
dził się na nim (Ps 87,5). Zapraszamy do wspól-
nej, duchowej podróży po ziemi wybranej przez 
Boga dla narodzin Mesjasza i dla ludu Izraela - do 
kolebki chrześcijaństwa. 

Witold Tyborowski
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Nowy list z Tanzanii

Kolejny raz na łamach „Naszego Patrona” goszczą słowa zaprzyjaźnionej z naszą parafią misjonarki, pani 
Barbary Szanieckiej. Ostatnie wieści z Tanzanii opowiadają o dramatycznych wydarzeniach, o trudnych losach 
tamtych ludzi. Misjonarze jednak przeplatają je często (także w tym liście) refleksjami na temat życiodajnej sile 
nadziei, Bożego Miłosierdzia, uniwersalności ludzkiej natury. 

Kwisarara

Misja w Kowak leży na terenie zamieszkałym przez plemię Luo, graniczącym z obszarem plemienia 
Kuria. Między dwoma plemionami trwa nieustający konflikt.

Przez kilka ostatnich dni przeżywaliśmy tragiczne 
wydarzenia w naszym najbliższym sąsiedztwie.

Zaczęło się w nocy z piątku na sobotę. Złodzieje bydła 
z plemienia Kuria zaatakowali mieszkańców Kwisarara koło 
Utegi (6-7 km od Kowak), część ludzi zabili, część posiekli 
pangami (rodzajem maczety) i ...zaczęło się. W ciągu jednej 
tylko nocy zginęło 127 osób. Napastnicy posiadali karabiny, 
pistolety i pangi. Nienawiść wzrosła do zenitu. My znamy 
relacje tylko z jednej strony - plemienia Luo, dlatego nie 
są one obiektywne. Powszechnie jednak wiadomo, że 
kradzieże bydła są nagminne, złodzieje przepędzają je przez 
„zieloną granicę” do Kenii. Jednak tym razem rabusie zaczęli 
mordować właścicieli oraz pasterzy. Ofiarami padły również 
kobiety i dzieci.

O tym wydarzeniu w lokalnych, czyli tanzańskich, 
środkach przekazu jest cisza (przypomina się gdański 
grudzień 1970, kiedy naród polski trzymano w niewiedzy 
o krwawych zajściach). Tutaj można to wytłumaczyć obawą 
rozprzestrzeniania się walk międzyplemiennych w kraju. Jednocześnie w mass mediach głośno było 
o kilku osobach zabitych w Chinach…W poniedziałek i wtorek interweniowała policja. Dzieci machały 
do przelatującego helikoptera, wiele z nich widziało go po raz pierwszy w życiu.

W kościele od dwóch miesięcy po każdej Mszy św. odmawiane są modlitwy o pokój w kraju i w całej 
Afryce. Nastroje wśród ludzi są wojownicze. Władza prezydenta Kikwete nie przyniosła oczekiwanej 
poprawy bytu. W rządzie i we wszystkich urzędach zasiadają islamiści. Kwitnie korupcja, że nie 
wspomnę o „przejadaniu” (bo tak tu się mówi) pieniędzy pomocowych. „Nihil novi sub sole” (łac. nic 
nowego pod słońcem). 

Za tych, o których głośno po śmierci i za tych okrytych tajemną ciszą: „Wieczny odpoczynek racz im 
dać, Panie”. „Królowo Pokoju, módl się za nami” - „Malkia wa Amani, utuombee”. 

Miłosierdzie Boże

W czasie tych strasznych wydarzeń zaczęłam malować obraz Miłosiernego Chrystusa - JEZU UFAM 
TOBIE. Po prostu czułam, że muszę właśnie ten wizerunek namalować. Było to nie tylko malowanie, 
ale przede wszystkim modlitwa.

Pewnego dnia odwiedził nas ks. Marek, który pracował wtedy w Orkesmet, u Masajów, niedaleko 
Arushy. Przyjechal do Musomy na pogrzeb miejscowego księdza, potem miały miejsce święcenia 
kapłańskie, ale bodajże najważniejszą jego misją było odwiedzenie dawnej parafii i jej filii. 

Ks. Marek pracował w Tatwe, czyli na terenie krwawych wydarzeń. Rozmawiał z parafianami z obu 
skonfliktowanych plemion. Byli pełni gniewu, żalu i chęci odwetu… 

Misjonarz wszedł do pokoiku, w którym pracowałam i jego pierwsze słowa to było pytanie: „dla kogo 

to malujesz?” Odpowiedziałam, że nie wiem. Wyjaśniłam, że czułam w duszy taka potrzebę, że muszę 
namalować Miłosiernego Chrystusa. Ks. Marek prawie podskoczył z wrażenia, bo on po rozmowie 
z ludźmi we wsi, gdzie zginęło w ciągu jednej nocy 
przeszło 120 osób, w większości kobiety i dzieci, 
pomyślał też o miłosierdziu Bożym. Szybko podjął 
decyzję, że przyjedzie tutaj za parę miesięcy. My 
obraz oprawimy, zorganizujemy fotokopie Koronki 
do Miłosierdzia Bożego w języku kiswahili, kupimy 
plastikowe różańce, powiesimy obraz w miejscu, gdzie 
doszło do masakry. Ks. Marek odprawi tam uroczystą 
Mszę Świętą. I niech to miłosierdzie promieniuje, bo 
tam, gdzie wielki grzech, jest i wielka łaska.

Jezu, ufam Tobie - „Yesu ninakutumainia”.

Czy jesteśmy gotowi przyjąć miłosierdzie Boże?

Po kilku miesiącach przyjechał ks. Marek. Ugościliśmy go kuchnią polską z afrykańskich 
produktów. Obraz miłosierdzia Bożego oprawiony w rzeźbioną ramę bardzo się spodobał. Nazajutrz 
misjonarz pojechał uzgodnić wszystko z obecnym proboszczem w Tatwe, do której to parafii należy 
Kwisarara. Przyjechał po kilku dniach i powiedział krótko: „zabieram obraz do Masajów”. Chwila 
milczenia, a potem zaczął opowiadać, że ludzie nie są gotowi na przyjęcie przebaczenia i miłosierdzia, 
że ciągle w ich sercach jest gniew, że młody tanzański kapłan też ma podobny problem, bo ciągle 
wypomina swoim parafianom, że wymordowali mu rodzinę. Nie ma mowy o zabliźnieniu ran, jest to 
tylko powierzchowny spokój. Dlatego zdecydował się zabrać obraz, skserowany tekst Koronki, różańce 
i obrazki, które przysłali nam przyjaciele z kraju, do swojej nowej wspólnoty, do Masajów.

Parę lat później spędziliśmy z ks. Markiem u Masajów kilka miesięcy. Miał już nową parafię w Sunyi. 
W tym czasie została zbudowana kaplica, w której znalazł swoje miejsce obraz Miłosierdzia Bożego.

Kwisarara jest wszędzie, nie tylko w Tanzanii. Jest tam, gdzie nie ma woli zerwania z grzechem, 
gdzie brak wiary w miłosierdzie Boże i chęci pojednania się z braćmi, gdzie w sercach zalega gniew 
i złość, gdzie brak miłości. 

Przypomina Ojczyznę
biało-czerwona flaga
serce zadrżało
taka nasza kochana polska
przy afrykańskim sanktuarium!

i wzruszone wyśpiewało 
Boże, coś…, Nie rzucim…, Gaude Mater…
naraz

I roztańczone stanęło
naprzeciw Serca Miłosiernego
o, Krwi i Wodo
i zdumione zrozumiało
kolor 
Czerwono-Biały

ks. Marek u Masajów

Jezu, ufam Tobie

Nowa kaplica
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Boży plan

Po Mszy św. w święto Zmartwychwstania Pańskiego chóry długo śpiewały i tańczyły. Dzieci starały 
się naśladować dorosłych, szczególnie dziewczynki pląsały, wkładając w taniec całą swoją duszę. 
Chłopcy stali przytupując tylko w rytm melodii. 

Po wyjściu z kościoła podbiegła do mnie Emily z Salome i z Rosi. Zaczęły wołać jedna przez drugą: 
„Bibi, mama urodziła w nocy dziecko!” Po minach poznałam, że to długo oczekiwany chłopak, ale dla 
formalności zapytałam: „chłopiec?” Zaczęły krzyczeć i śmiać się: „tak, chłopiec, mamy brata”. Mała 
Rosi piszczała najgłośniej. Zaczęłam żartować, żeby się tak nie cieszyły, bo chłopcy biją dziewczynki, 
ale Emily odpowiedziała zupełnie poważnie: „on jest mały, a my go wychowamy”. Potem pytałam 
o zdrowie mamy i dziecka, i obiecałam, że w najbliższym czasie ich odwiedzę i - oczywiście - przyniosę 
„zawadi” (prezent).

Mama Adhiambo urodziła dziesięcioro dzieci - dwójka 
chłopców zmarła bardzo wcześnie, zostały same dziewczyny. 
Najstarsza - Adhiambo wywędrowała w okolice Shirati za 
mężem; Meg - trochę ociężała umysłowo, jest nieocenioną 
pomocą dla matki; Emily - bardzo zdolna i pracowita, opiekuje 
się młodszym rodzeństwem; Aska pojechała do starszej siostry 
i tam jej pomaga przy dwóch małych dzieciach; najmłodsze 
córeczki to Salome, Rosi i Agnes. Ojciec rodziny jest typowym 
dla tej społeczności, całymi dniami przesiadującym w centrum, 
mężem Luo. Czasami wpada na jakieś pomysł zarobienia 
pieniędzy. Jest to np. pędzenie „pombe” wraz z sąsiadem 
(dobrze, że potem rzadko uczestniczy w piciu), handluje czym 
popadnie lub przewozi rowerem ludzi lub towary. Najczęściej 
jednak „odpoczywa”. 

Pamiętam, kiedy urodziła się Rosi, Mama Adhiambo pokazywała mi z dumą dużego, ślicznego 
noworodka. Gdy gratulowałam jej, westchnęła tylko i powiedziała: „szkoda, że nie chłopak, chyba dam 
jej na imię Shida (co znaczy „problem” lub „przykrość”)”. Zaprotestowałam: „nie możesz tak nazwać 
dziecka!”. „To jakie dać jej imię, powiedz Bibi?” Przypomniałam sobie piękną różę, która właśnie 
zakwitła w ogrodzie i bez namysłu powiedziałam: „Rosa, nazwij ją Rosa”. Mama Adhiambo popatrzyła 
na mnie z powątpiewaniem: „Rosa, w każdej rodzinie w Kowak jest jakaś Rosa. To może Rosi”. „Niech 
będzie Rosi” - odpowiedziałam pojednawczo.

Potem urodziła się Agnes, dla niej też wybrałam imię. Po jej urodzeniu Mama Adhiambo postanowiła 
poddać się zabiegowi podwiązania jajników, czyli jak 
mówią - „zamknięcia brzucha”. Zapytałam ją, czy 
straciła nadzieję na urodzenie syna, czy zrezygnowała. 
Odpowiedziała, że jedyną wielką radością dla niej byłby 
syn, ale widocznie tak ma być, że na starość zostanie 
sama. W plemieniu Luo bowiem, kiedy mąż płaci za żonę, 
staje się ona i jej dzieci własnością rodziny męża. Czasami 
żony uciekają do „swoich”, ale zawsze jest to źle widziane 
i najczęściej muszą oddać zapłatę. „Ale za to będziesz 
bogata” - żartowałam - „zobacz, tyle dziewcząt, ile to 
krów? - całe stado”. Lecz Mama Adhiambo popatrzyła 
na mnie i powiedziała, że nie chce tych krów, tylko syna. 

„Jak pójdziesz na <zamknięcie>, to już nie będzie szansy na urodzenie syna”. Chwyciłam ją za rękę: 
„słuchaj, twoje dziewczęta przychodzą prawie codziennie do kościoła na mszę, niech to ofiarują w tej 
intencji, będzie to prośba o synka”. Kobieta popatrzyła na mnie (nie jest osobą zbyt pobożną). „Jednak 
chyba spróbuję” - odpowiedziała - „porozmawiam z dziewczętami”.

I oto w nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego urodziła syna.
Olek kupił w Musomie olejek i puder do pielęgnacji - teraz w mieście można dostać prawie wszystko. 

Zapakowałam też inne prezenty: mydło, ciuszki dla maluszka, butelkę, przytulankę, słodycze.
Takiej radosnej Mamy Adhiambo jeszcze nie widziałam. Ściskała mnie mówiąc: „miałaś rację, trzeba 

mieć nadzieję, to dzięki tobie mam synka”. „Dziękuj Bogu, nie mnie” - odpowiedziałam. Potem ze 
śmiechem zapytałam, czy znowu mam wybrać imię dla dziecka. Szczęśliwa matka pokręciła przecząco 
głową: „już go nazwałam - będzie Paskalia, bo urodził się w „Paska” (w czasie Zmartwychwstania 
Pańskiego). 

Tylko mała Agnes unika braciszka. Nie wiem, czy boi się nowego członka rodziny, czy po prostu 
trochę jej żal, że już nie jest najmłodszym dzieckiem w rodzinie. 

„Mpango wa Mungu”
Pojechałam na dwa tygodnie na drugi koniec Tanzanii do Masajów, 

do Marka. To dwa dni drogi w jedną stronę. Marek bardzo prosił 
o zrobienie inwentaryzacji istniejących budynków parafii i o projekty 
nowych.

Zaraz po powrocie do Kowak powiedziano mi o nieszczęściu, które 
spotkało Mamę Adhiambo. Zmarł jej jedyny, ukochany synek Paskalia, 
na którego tyle lat czekała. Przypomniałam sobie, jaka była szczęśliwa 
parę tygodni temu. W drodze do niej zastanawiałam się, co odpowiedzieć 
na pytanie, które w takich przypadkach ludzie często sobie stawiają: 
dlaczego to się stało?. Może, że Bóg sobie go upodobał i nie chciał narażać go na ciężkie, pełne cierpień 
życie, a teraz jest mu dobrze na tych niebiańskich pastwiskach. 

Zobaczyła mnie z daleka, trzymała na rękach Agnes. Przytuliłam ją mocno do siebie i tak trwałyśmy 
w trójkę. Płakałyśmy obie bez słów.

Dopiero po dłuższej chwili weszłyśmy do glinianej chatki. Bez zachęcania zaczęła opowiadać. 
Paskalia płakał w sobotę po południu, nie miał gorączki. Myślała, że boli go brzuszek, bo był bardzo 
napięty. Masowała dziecko i chyba mu ulżyło, bo przestał płakać. Po paru godzinach zaczął płakać na 
nowo. Była już noc, chcieli przeczekać do rana, bo w nocy, w dodatku w weekend, nie ma pełnej obsługi 
w wiejskim szpitaliku. W niedzielę rano zaniosła dziecko do szpitala. Badanie krwi - malaria. Podano 
zastrzyk, kroplówkę. Paskalia cały czas płakał, tylko coraz ciszej. Zmarł o 11 w nocy z niedzieli na 
poniedziałek. „Moje szczęście, mój śliczny synek” - szeptała. Cały czas trzymałam jej dłoń w swojej, 
drugą ręką ocierałam łzy, które spływały po jej i po moich policzkach. Mała Rosi szukała braciszka 
przez parę dni, nie mogła zrozumieć, że nie żyje. Na chwilę zbolała matka zamilkła, a potem zapytała: 
„Bibi, nawet nie zdążyłam go ochrzcić. Czy Bóg go przyjmie do siebie?” „Jestem pewna, że już tam 
bawi się ze swoimi zmarłymi braciszkami i patrzy na ciebie” - odpowiedziałam bez wahania. „Zresztą 
siostry w szpitalu w takich sytuacjach chrzczą dzieci same”.

Potem przeszłam do bardziej przyziemnego tematu. Zapłaciłam za pobyt dziecka w szpitalu i dałam 
dodatkowo pieniądze. „Schowaj je. Jeśli któreś z dzieci będzie chore, nie zastanawiaj się, tylko pędź do 
szpitala”. Dziękowała ze łzami w oczach. Zapytałam, czy chce zdjęcie synka. Odpowiedziała, że bardzo, 
że będzie jej przypominało dni, kiedy była bardzo szczęśliwa. Na koniec powiedziała, że nie rozumie 
tego, ale taki był Boży plan - „mpango wa Mungu” … A ja myślałam, że mama Adhiambo jest mało 
pobożna. 

Dałam kobiecie obrazek Jezusa Miłosiernego, obiecała modlić się słowami „YESU 
NINAKUTUMAINIA” - „Jezu, ufam Tobie”. Często po Mszy św. widziałam, jak Mama Adhiambo staje 
z córeczkami przed obrazem, który namalowałam i który powiesiliśmy z mężem w kościele…

Po dwóch latach przyszedł na świat kolejny synek, Valence. Imię otrzymał takie, jak nasz wikary. 
Chłopczyk rośnie zdrowo na chwałę Boga i na pożytek ludziom.

Barbara Szaniecka
zdjęcia z archiwum autorki

Synek Adhiambo

Synek Adhiambo

Synek Adhiambo
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Obraz Miłosierdzia Bożego w naszym kościele

22 lutego 1931 r., podczas pobytu w Płocku, 
siostra Faustyna Kowalska otrzymała od Pana 
Jezusa nakaz namalowania obrazu według wzoru, 
jaki został jej ukazany: Wieczorem, kiedy byłam 
w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w sza-
cie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosła-
wieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. 
Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa 
wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. 
W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja 
była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po 
chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według 
rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu ufam 
Tobie. Pragnę, aby obraz ten czczono najpierw 
w kaplicy waszej i na całym świecie („Dzienni-
czek”, nr 47). Pan Jezus obiecał Faustynie, że: 
dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. 
Obiecuję także, już tu na ziemi zwycięstwo nad 
nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. 
Ja Sam bronić ją będę jako Swej chwały („Dzien-
niczek”, nr 48).

Faustyna usiłowała wypełnić polecenie Pana 
Jezusa, ale nie znając techniki malowania nie była 
w stanie sama tego dokonać. Nie porzuciła jed-
nak myśli o malowaniu obrazu. Wracała do niej 
i szukała pomocy u współsióstr i spowiedników. 
Kiedy w 1933 r. Faustyna przybyła do Wilna, jej 
spowiednik, ks. Michał Sopoćko zwrócił się do 
artysty malarza, Euge-
niusza Kazimirow-
skiego z propozycją 
namalowania obrazu 
według wskazań siostry 
Faustyny. Obraz został 
ukończony w czerwcu 
1934 r. i umieszczony 
w korytarzu klasztor-
nym sióstr bernardy-
nek przy kościele św. 
Michała w Wilnie, 
gdzie ksiądz Sopoćko 
był rektorem. Faustyna 
zasmuciła się, gdy po 
raz pierwszy zobaczyła 
pracę artysty na eta-
pie jej powstawania: 

W pewnej chwili kiedy byłam u tego malarza, 
który maluje ten obraz i zobaczyłam, że nie jest tak 
piękny, jakim jest Jezus - zasmuciłam się tym bar-
dzo, jednak ukryłam to w sercu głęboko. Kiedyśmy 
wyszły od tego malarza, Matka Przełożona została 
w mieście dla załatwienia różnych spraw, ja sama 
powróciłam do domu. Zaraz udałam się do kaplicy 
i napłakałam się bardzo. Rzekłam do Pana: kto 
Cię wymaluje tak pięknym, jakim jesteś? - Wtem 
usłyszałam takie słowa: nie w piękności farby, ani 
pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce Mojej 
(„Dzienniczek”, nr 313). 

W 1935 r., w czasie uroczystości na zakoń-
czenie Roku Jubileuszowego Odkupienia Świata, 
obraz Miłosierdzia Bożego został przeniesiony do 
Ostrej Bramy, umieszczony wysoko w oknie, tak 
że z daleka było go widać. Znajdował się tam od 
26 do 28 kwietnia 1935 r. Podczas tych dni siostra 
Faustyna zobaczyła Pana Jezusa błogosławiącego 
ze swego obrazu i przecinającego sieci zawieszone 
nad miastem: Kiedy został wystawiony ten obraz, 
ujrzałam żywy ruch ręki Jezusa, który zakreślił 
duży znak krzyża. W ten sam dzień wieczorem, 
kiedy położyłam się do łóżka ujrzałam, jak ten 
obraz szedł ponad miastem, a miasto to było zało-
żone siatką i sieciami. Kiedy Jezus przeszedł, prze-
ciął wszystkie sieci, a w końcu zakreślił duży znak 
krzyża świętego i znikł. I ujrzałam się otoczona 

mnóstwem postaci złośliwych i pałających ku mnie 
wielka nienawiścią. Wychodziły różne groźby z ich 
ust, jednak żadna się nie dotknęła mnie. Po chwili 
znikło to zjawisko, lecz długo nie mogłam zasnąć 
(„Dzienniczek”, nr 416).

4 kwietnia 1937 r., za pozwoleniem metropo-
lity wileńskiego ks. abpa Romualda Jałbrzykow-
skiego, obraz został poświęcony i zawieszony 
w kościele św. Michała w Wilnie. W 1941 r. 
metropolita wileński polecił powołać komisję rze-
czoznawców do oceny obrazu. Komisja ta orzekła, 
że obraz Miłosierdzia Bożego namalowany przez 
Eugeniusza Kazimirowskiego posiada znaczące 
wartości religijne i artystyczne. Obecnie obraz ten 
znajduje się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
(dawnym kościele Świętej Trójcy) w Wilnie.

Tym właśnie wizerunkiem posłużyła się 
artystka, pani Małgorzata Ciernioch malując obraz 

Miłosierdzia Bożego dla naszego kościoła. Inicja-
tywa umieszczenia obrazu w kicińskiej świątyni 
wyszła od członków Parafialnej Rady Duszpa-
sterskiej. Zgoda pani Konserwator Województwa 
Wielkopolskiego i pani Kustosz z Muzeum Archi-
diecezjalnego w Poznaniu upewniły nas co do 
możliwości zrealizowania projektu. 22 kwietnia 
2017 r., w wigilię Niedzieli Miłosierdzia podczas 
Mszy św. o godzinie 18.00 obraz został uroczyście 
poświęcony. Zawieszono go na ścianie północnej 
kościoła pomiędzy oknami, na których znajdują 
się wizerunki św. Jana Pawła II i św. Faustyny. 
Wierzę, że Jezus Miłosierny patrzący z tego obli-
cza pozwoli powrócić do Siebie wielu biednym 
grzesznikom.

ks. Marian Sikora
Proboszcz

„Nasz Patron” w naszych domach

W sobotę przed Niedzielą Palmową 
grupa osób złożona z ministrantów, 
młodzieży i innych chętnych wyruszyła 
na ulice naszej parafii, aby roznieść 
mieszkańcom świąteczny numer 
parafialnego czasopisma. Inicjatywa ta 
miała na celu dotarcie do ludzi rzadko 
pojawiających się w naszym kościele 
i zaprezentowanie im szerokiego zakresu 
działań duszpasterskich i organizacyjnych, 
będących owocem pracy ludzi 
skupionych przy parafii. Ponieważ wraz 
z synem osobiście rozprowadzałem 
gazetkę w rejonie swego zamieszkania, 
mogę stwierdzić, że spotykałem się 
z przychylnym przyjęciem, nawet u ludzi 
będących z dala od Kościoła. W ramach 
tej akcji rozkolportowano około 500 
egzemplarzy pisma i miejmy nadzieję, 
że będzie to nie tylko spora dawka 
informacji, ale i mocny zastrzyk ducha, 
który promieniuje z kościelnego wzgórza.

      
    Zenon 

Zbąszyniak

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuarium_Mi�osierdzia_Bo<00E6>ego_w_Wilnie
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Mój syn ministrant
8 kwietnia br. do grona ministrantów naszej parafii zostali uroczyście włączeni trzej chłopcy. O tym 

wydarzeniu, a także o czasie poprzedzającym ten dzień opowiadają mamy nowych członków służby 
liturgicznej.

Już drugi z naszych synów - Daniel został 
ministrantem. Rok temu przystąpił do Pierwszej 
Komunii Świętej. Wiele osób mówiło mu wtedy, że 
nadeszła pora, żeby podjąć tę służbę. Nie ukrywam, 
że i ja wspominałam o tym raz po raz. Myślę, że 
Daniel cały czas rozważał taką możliwość, ale przed 
ostateczną decyzją powstrzymywały go względy natury 
osobowościowej. 

Dzisiaj mogę powiedzieć, że nie byłoby Daniela 
w służbie liturgicznej bez trzech osób. Pierwsza - to 
jego brat Mateusz, z którego stara się brać przykład 
i który jest dla niego autorytetem i wzorem, także 
jako ministrant. Drugą osobą jest jego przyjaciel, Adaś Zacharzewski, kolega z ławy szkolnej, ale 
i z podwórka. Towarzysz „do tańca i do różańca”. Dziękuję Ci, Adasiu i Twoim Rodzicom za okazywane 
wsparcie i niesioną pomoc. Ostatnią (co nie oznacza, że najmniej ważną) osobą jest Michał Appelt. Dla 
Daniela był on kimś więcej niż tylko opiekunem ministrantów. Nie wspominając o ogromie czasu, jaki 
Michał poświęcił na zbiórki dla kandydatów i pracy, jaką włożył w ich przygotowanie do służby przy 
ołtarzu, Daniel mógł liczyć na niego także w innych sytuacjach. Kiedy Michał odwiedzał Mateusza, 
zawsze znalazł czas na rozmowę z młodszym bratem swojego kolegi. Dla Daniela wiele to znaczyło 
i z pewnością umocniło jego przekonanie o ważności obranej drogi i upewniło w słuszności podjętej 
decyzji. Dziękuję Ci, Michale, że jesteś obecny w życiu moich synów.

„Być ministrantem to zaszczyt” - mówił ksiądz proboszcz do nowych członków służby liturgicznej 
podczas inauguracyjnej Mszy Świętej. Ale być ministrantem to także wielka odpowiedzialność. Oznacza 
ona służbę Panu Bogu i dawanie świadectwa swojej wiary nie tylko podczas Mszy św. w parafii, ale 
także poza nią. W dzisiejszym świecie, w którym wartości chrześcijańskie nie zawsze stawiane są na 
pierwszym miejscu, ogromna jest radość rodzica, gdy dziecko chce podążać za Chrystusem i Mu służyć. 
Dziękuję Bogu za to powołanie.

         Dorota Stawicka

•
Tomek ma 9 lat. W zeszłym roku miał zaszczyt 

przystąpić do Wczesnej Pierwszej Komunii Świętej. 
Bardzo przeżył to wyjątkowe wydarzenie. Otrzymywał 
wsparcie na każdym kroku - od nas rodziców, jak również 
od ks. Andrzeja Magdziarza, ówczesnego proboszcza 
naszej parafii. Jego wzorem do naśladowania jest jego 
tata Arek, który od swojej Pierwszej Komunii Świętej 
był ministrantem. Tomek pamięta, jak tata zbierał 
składkę. Wzorem do naśladowania jest też jego wuj, 
Jan Wawrzyniak, który do dziś służy przy ołtarzu. Tata 
Tomka jest dumny, że jego syn został ministrantem i że 
podtrzyma tradycję rodziny Wawrzyniaków, w której 

chłopcy od pokoleń służyli Panu Bogu. Tomek zawsze zwracał uwagę na szczegóły - bardzo uważnie 
obserwował przebieg Mszy św., podziwiał czynności ministrantów przy ołtarzu, często zadawał pytania 
po powrocie do domu. Gdy był bardzo mały (miał mniej więcej 2 lata), a była to akurat Wielkanoc, 
na ławce przy ołtarzu zobaczył leżący krzyż. Tomek widział, jak ludzie podchodzą do krzyża i całują 
rany Pana Jezusa. On podbiegł szybko i zrobił to samo, a ucałowane miejsce wytarł chusteczką. Potem 
powiedział, że kocha. Pamiętam tę chwilę do dziś, Od tamtej pory wiem, że Tomek to wyjątkowy chłopiec. 
Gdy przygotowywał się do roli ministranta i zbliżał się dzień, kiedy miał przyjąć albę ministrancką, nie 
mógł się doczekać, kiedy wreszcie będzie już blisko Pana Jezusa. Bardzo się z tego powodu cieszył. 
My - rodzice jesteśmy niezwykle z niego dumni. Życzymy wszystkim chłopcom właśnie takiego zapału, 
jaki posiada Tomek.

Edyta Wawrzyniak
•

Pierwsze rozmowy z Piotrem o służbie 
ministranckiej odbyły się tuż po jego przystąpieniu 
do Pierwszej Komunii Świętej. Ku mojemu 
zaskoczeniu odpowiedzią było stanowcze: „nie”. 
Do decyzji dojrzewał ponad rok, a kiedy już zmienił 
zdanie, to pojawił się problem organizacyjny, bo 
przygotowanie kandydata obejmuje cotygodniowe 
zbiórki przez kilka miesięcy. Odroczenie tej decyzji 
wyszło w sumie na dobre, bo Piotr upewnił się, 
że naprawdę chce być ministrantem, a widok 
kolejnych kolegów przy ołtarzu tylko umocnił 
jego postanowienie. Kiedy nastąpił kolejny 
termin „rekrutacji”, problemy organizacyjne nie zniknęły, ale z wielką pomocą przyszedł doskonale 
zorganizowany opiekun ministrantów - Michał, który dopasował terminy zbiórek do naszych możliwości, 
przypominał o nich i pomagał czasami w podwożeniu na spotkania, za co Jemu i Jego Rodzicom bardzo 
serdecznie dziękuję. Zbiórki przygotowujące były dla Piotra miłym obowiązkiem i zawsze chętnie 
w nich uczestniczył. 

W dniu przyjęcia do grona ministrantów przyjechali dziadkowie oraz kuzynostwo, więc był to 
wyjątkowy dzień. Piotr już nie może się doczekać, kiedy znowu stanie do służby przy ołtarzu.

 Dziękuję Panu Bogu za powołanie ministranckie dla mojego dziecka. Cieszę się, że Piotr może 
służyć Panu Bogu i mam nadzieję, że wytrwa w przyrzeczeniu, że będzie święte czynności ministranta 
wypełniał pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej. 

Anna Konopczyńska
3 x fot. D.S

W szkole s. Marii
Katechezy dla rodziców prowadzone są od 

dawna w naszej parafii, jednak muszę przyznać, że 
niezbyt często udawało mi się w nich uczestniczyć. 
I „przez zupełny przypadek” trafiłam na spotkanie, 
które prowadziła siostra urszulanka, dr Maria 
Kwiek - z wykształcenia matematyk i teolog, ale 
także wybitny pedagog, psycholog i terapeuta, 
z wieloletnim doświadczeniem pracy z młodzieżą. 

Po katechezie dla rodziców dzieci ze starszych 
klas szkoły podstawowej wiedziałam, że nie mogę 

opuścić kolejnego spotkania zapowiadanego dla 
rodziców gimnazjalistów, którego tematyką miała 
być odpowiedzialność. Pomimo, że na to spotkanie 
przyjechałam prosto z pracy, było warto. 

Siostra Maria przekazała nam ogrom wiedzy 
o potrzebach dzieci w wieku dojrzewania 
i o zagrożeniach płynących ze współczesnego 
świata. Całość świetnie przygotowanego 
wystąpienia przeplatała cytatami tekstów, które 
możemy wykorzystać w rozmowach z dziećmi. To 
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sprawiało, że mimo wielu trudnych tematów, od 
razu wiadomo było, jak je zastosować w praktyce. 

Tym, co najbardziej utkwiło mi w pamięci 
była informacja, że właśnie dzieci w okresie 
dojrzewania najbardziej nas potrzebują, bardziej 
niż kiedykolwiek. Jest to czas, kiedy nie musimy 
już dzieciom pomagać w szeregu codziennych 
obowiązków. Wtedy też można mieć wrażenie, że 
nie trzeba poświęcać im wiele czasu. Dzieci jednak 
są spragnione bliskiego kontaktu z rodzicami i chcą 
usłyszeć właśnie od rodziców np. o tym, co dzieje 
się z ich ciałem w okresie dojrzewania. Ważne 
jest to, co przekażemy dzieciom o dojrzewaniu 
i o seksie zanim uczynią to koledzy, telewizja, czy 
internet. I jakże istotne jest uważne wysłuchanie 
dzieci! W kwestii odpowiedzialności siostra 
Maria opowiedziała też o pomocy dzieciom 
w organizacji czasu i o znaczeniu codziennych 
obowiązków. Gdyby rozwinąć poruszane tematy, 
można by z takiej katechezy uczynić pokaźny cykl 
wykładów. 

Całość okraszona była ciepłym uśmiechem 
siostry. Bardzo chciałabym, aby takie katechezy 

odbywały się częściej i aby siostra mogła 
poprowadzić podobne spotkania również 
z naszymi nastoletnimi dziećmi. Polecam także 
książkę, o której wspominała siostra: „Opowiedz 
swoim dzieciom o seksie”, której autorem jest 
Josh McDowell.

Anna Konopczyńska

Droga do krzyża papieskiego

	 Sługa	 Boży,	 członek	 honorowy	 PTT,	
Jan	Paweł	 II	 odszedł	 do	 domu	Ojca	 2	 IV	 2005	
r.	 o	 godz.	 21:37	 w	 pierwszą	 sobotę	 miesiąca,	
w	wigilię	Święta	Miłosierdzia	przed	uroczystością	
Zwiastowania	 Pańskiego	 i	 Dniem	
Świętości	Życia,	w	Roku	Eucharystii.	
PTT,	2.04.2012	r.	Taki napis widnieje 
na tablicy pamiątkowej przy krzyżu 
papieskim znajdującym się u podnóża 
Dziewiczej Góry. 2 kwietnia, 
w dwunastą rocznicę śmierci papieża 
Polaka, odbył się po raz szósty 
marsz upamiętniający to szczególne 
wydarzenie. 
Wyruszyliśmy spod naszego kościoła 
parafialnego w godzinach wieczornych, 
by na miejsce dotrzeć przed godziną 
21.37. Odmawiając wspólnie różaniec, 
koronkę do Miłosierdzia Bożego, 
słuchając rozważań głoszonych przez księdza 
proboszcza, pokonywaliśmy szlak w ciemności 
przy świetle latarek. Gdy dotarliśmy na miejsce, 
zapaliliśmy znicz i postawiliśmy kwiaty przy 
krzyżu. Pan Leszek Lesiczka opowiedział 

nam o wyjątkowym charakterze tego miejsca, 
o wzgórzu morenowym, na którym zaczyna się 
szlak Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego na 
Dziewiczą Górę, a także o związku Papieża z PTT 

i jego miłości do gór. Punktualnie 
w godzinie śmierci Jana Pawła II 
odśpiewaliśmy wspólnie umiłowaną 
przez Ojca Świętego pieśń „Barka”. 
Następnie kilka słów o postaci 
naszego wielkiego rodaka powiedział 
nam pan Witold Tyborowski. Po 
błogosławieństwie księdza i wspólnym 
zdjęciu, wyruszyliśmy całą, prawie 
40-osobową grupą w drogę powrotną. 
Trasa od krzyża do kościoła wynosi 
niespełna 3 km. Było to krótkie, 
ale zarazem owocne wędrowanie 
w otoczeniu przyrody, ze śpiewem 
na ustach i z modlitwą w sercu. Był 

to czas zadumy i wspomnienia wielkiego papieża 
Polaka - wspomnienia, które jest wciąż żywe 
w naszych sercach.

Barbara Zacharzewska

Szkolny serwis informacyjny

Rekolekcje 

W dniach 29-31 marca w Szkole Podstawowej w Kicinie odbyły się rekolekcje. Prowadziły je, 
podobnie jak w zeszłym roku, siostry salezjanki. Głównym hasłem rekolekcji było zawołanie: „Idźcie 
i głoście”.

W pierwszym dniu siostry nawiązały do tajemnicy sakramentu chrztu i wezwania do świętości. 
Wytłumaczyły także znaczenie głównego hasła. 

Następnego dnia rekolektantom została przybliżona postać św. Brata Alberta Chmielowskiego. 
Dzieci w ramach spotkań w szkole prezentowały różne ciekawe informacje, które zdobyły wcześniej 
o tym wspaniałym świętym. W kościele natomiast najstarsze klasy odbyły spowiedź świętą. Nie byłam 
bezpośrednim świadkiem ich przystępowania do tego sakramentu, ale słyszałam, że zdecydowana 
większość „znalazła się” u kratek konfesjonału. Chwała Panu!

W ostatnim dniu siostry opowiadały o dzieciach fatimskich oraz zapoznały obecnych z treścią 
objawień. Tego dnia starsze klasy zgromadziły się na Mszy św. w kościele. Muszę powiedzieć z radością, 
że uczniowie z dużym skupieniem i wyciszeniem uczestniczyli w Eucharystii. Brali także czynny 
udział w liturgii, podejmując chętnie różne funkcje: czytania modlitwy powszechnej, niesienia darów, 
a ministranci zgłosili się do służby przy ołtarzu. Wszyscy także starali się włączać w śpiew. Msza św. 
była rzeczywiście punktem kulminacyjnym rekolekcji.

Należy wspomnieć jeszcze o ciekawych zadaniach, realizowanych w szkole w ramach tzw. 
„warsztatów w klasach”. Były nimi np.: tworzenie plakatu pod hasłem „Idźcie i głoście”, a także 
przygotowywanie scenek, piosenek i wierszy nawiązujących do tego hasła. Trzeba przyznać, że uczniowie 
wywiązali się z tego rewelacyjnie! Uczestniczyłam w prezentacjach dotyczących wymyślonych lub 
rzeczywistych wydarzeń z życia Kościoła. Wykonana piosenka i wiersze powstałe w tak krótkim czasie 
zasługiwały na duże uznanie. Wszyscy zostali nagrodzeni gromkimi oklaskami. Plakaty rekolekcyjne 
można podziwiać w szkole. 

Rekolekcje były dla nas takim „wejściem na górę Tabor”, ale tak jak apostołowie, którzy musieli 
z niej zejść do swych codziennych obowiązków, tak i my od poniedziałku rozpoczęliśmy na nowo trud 
naszych zadań szkolnych i domowych. Myślę jednak, że podeszliśmy do ich wykonywania z większą 
radością, nadzieją i miłością. Księdzu proboszczowi, siostrom, dyrekcji szkoły i wszystkim nauczycielom 
wyrażam serdeczne „Bóg zapłać” za podjęty trud opieki i organizacji. 

Krystyna Cuprych

Misja miłości

Niedawno w naszej parafii miała miejsce piękna akcja. Na początku Wielkiego Postu dzieci 
z Eucharystycznego Ruchu Młodych zostały poproszone o włączenie się do specjalnego dzieła, 
polegającego na przygotowaniu upominków dla osób starszych i chorych, odwiedzanych tuż przed 
świętami Zmartwychwstania Pańskiego z posługą duszpasterską i sakramentalną. 

To przedsięwzięcie polegało na przygotowaniu przez dzieci ozdobnych jajeczek wykonanych 
różnymi technikami, opartymi na dziecięcej pomysłowości i wykorzystaniu dostępnych materiałów. 
Najczęściej w pracy posługiwano się wydmuszkami i jajkami uformowanymi ze styropianu. Jajka 
zostały pięknie przyozdobione różnymi naklejkami, wstążeczkami, kolorowymi niteczkami. Mali twórcy 
wykonali prawdziwie artystyczne dzieła. W zamian, za każde wykonane jajeczko jego wykonawcę 
czekała nagroda w postaci czekoladowego „jajka niespodzianki”.

Dzieci przygotowały swoje prace na ostatnie przedświąteczne spotkanie ERM-u, które odbyło się 
w piątek 31 marca po nabożeństwie drogi krzyżowej. Swoim zaangażowaniem, wypływającym z serca 
wniosły wiele dobra i sprawiły radość tym naszym parafianom, którzy z różnych przyczyn nie zawsze 
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mogą osobiście przybyć do kościoła. 
Praca najmłodszych członków naszej 
wspólnoty parafialnej miała posłużyć 
połączeniu serc tych, którzy je wykonali 
z sercami obdarowanych.

Pomysł został zaczerpnięty 
z propozycji przedstawionych na III 
Forum Ewangelizacyjnym Archidiecezji 
Poznańskiej, na warsztatach poświęconych 
zagadnieniu: „Jak formować duchowość 
najmłodszych”, w których wzięło udział 
kilkoro naszych parafian.

Niech forma przeprowadzenia tego 
dzieła nie budzi w nas wątpliwości co do 
jego wartości moralnych, a mianowicie 
wymiany jajka przygotowanego przez 
dziecko na jajko czekoladowe. Na 
pytanie, czy było to wychowawcze 
można opowiedzieć w taki sposób: dzieci z ERM-u wykonywały wcześniej, zupełnie bezinteresownie, 
pewne upominki z takim samym przeznaczeniem. Były to np. kartki z życzeniami na święta Bożego 
Narodzenia. Panie animatorki ERM-u wyraziły swą gotowość, a dzieci - swoją chęć włączenia się 
w kolejne inicjatywy i to „tak od serca”, a nie ze względu na spodziewane nagrody. Tak naprawdę 
chodzi tu przecież o przesłanie miłości i misję służby. 

Dzieciom składamy serdeczne podziękowania za otwartość na radosne czynienie dobra.

Barbara Kubacka i Maria Hanna Bobak

Duchowa adopcja dziecka poczętego zagrożonego zagładą ‘2017

Dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem Kościół świętuje uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego, kontemplując początek ludzkiego życia Pana Jezusa. Uroczystość ta połączona jest w Polsce 
z obchodami Dnia Świętości Życia, ustanowionego przez Episkopat Polski w 1998 roku w celu budzenia 
w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego 
życia w każdym momencie i w każdej kondycji. Ta inicjatywa polskich biskupów była odpowiedzią na 
wezwanie św. Jana Pawła II zawartego w encyklice „Evangelium vitae”. Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego łączy radość z tego, że Słowo stało się Ciałem w łonie Maryi z troską o to, by każdy, nawet 
ten najsłabszy, najmniejszy człowiek miał prawo do życia, jakim go Pan Bóg obdarzył. Tradycyjnie to 
właśnie w bliskości tego dnia wiele osób w całej Polsce włącza się w dzieło duchowej adopcji dziecka 
poczętego zagrożonego zagładą. Oczyma wiary w każdym poczętym dziecku dostrzegamy Chrystusa 
i chcemy go bronić przed skazaniem na śmierć. W ciemności, jaką jest rozszerzająca się cywilizacja 
śmierci, chcemy nieść światło prawdy i Ewangelię życia, dając świadectwo, że każde życie ludzkie jest 
święte od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Tegoroczne hasło Dnia Świętości Życia - „Wybieram życie” 
to wezwanie do opowiedzenia się za życiem w każdej sytuacji, we wszystkich trudnościach i cierpieniach 
fizycznych i duchowych. Matka Syna Bożego swoim przykładem zaprasza nas do podjęcia troski także 
o ten pierwszy dom człowieka na ziemi - matczyne łono.

 W kicińskiej parafii podjęcie duchowej adopcji nastąpiło w bieżącym roku w niedzielę 26 marca 
podczas Mszy św. o godzinie 12.00. Składający przyrzeczenie duchowej adopcji podjęli chętnie różne 
funkcje liturgiczne, przyczyniając się do upiększenia liturgii, a po homilii podeszli przed ołtarz, gdzie 
nastąpiło uroczyste przyrzeczenie z trzymanymi w rękach zapalonymi świecami:

 Boże, Ojcze wszechmogący, Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, 
wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych postanawiam i przyrzekam, 
że od dzisiejszego dnia biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest 
wiadome, aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz 
o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Tymi modlitwami będą:
• jedna tajemnica różańca
• moje dowolne postanowienia
• i modlitwa, którą teraz wspólnie odmówimy:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za 
wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu - proszę 
Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się 
w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili 
przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.
 
 W bieżącym roku duchową adopcję podjęło 45 osób, wiele z nich już po raz kolejny, ale też kilka osób 

po raz pierwszy. Teraz dla duchowych rodziców rozpoczął się okres dziewięciomiesięcznej modlitwy 
w intencji zagrożonego dziecka i jego rodziców. Prosimy zatem Ducha Świętego o dar wytrwałości 
w wypełnianiu tego zobowiązania. Wszystkim - tym, którzy już po raz kolejny i tym, którzy po raz 
pierwszy włączyli się w to Boże dzieło - niech Pan Bóg raczy pobłogosławić i sprawi, aby wytrwali 
w tym, co przyrzekali. 

 Warto też dodać, że choć jest wskazane, by przyrzeczenie duchowej adopcji było składane w formie 
uroczystej w kościele, w obecności kapłana, to można je złożyć także prywatnie. I choć tradycją jest 
podejmowanie duchowej adopcji w bliskości uroczystości Zwiastowania Pańskiego, to można uczynić 
to również w dowolnym dniu roku. Jeśli są osoby, które prywatnie podjęły duchową adopcję i nie 
oddały swoich deklaracji, a chciałyby dołączyć do listy osób wpisanych do parafialnej Księgi Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego, prosimy o kontakt.

 Inicjatywę duchowej adopcji skutecznie umacnia regularna, zbiorowa modlitwa adoptujących 
i innych wiernych w intencji tego dzieła obrony życia i rodziny. Zachęcamy zatem do uczestnictwa 
każdego miesiąca we Mszach Świętych sprawowanych ze szczególnym udziałem obrońców życia 
(dokładne terminy podawane będą w ogłoszeniach parafialnych). Kwietniową Mszę św. sprawowaliśmy 
w poniedziałek 24 kwietnia, kolejna - 29 maja br. Zapraszamy!

Karolina Appelt
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Andrzej Dzięczkowski - człowiek niezwykły

W niedzielę 19 marca br. odbyło się w salce 
Klubu „Jutrzenka” w Kicinie spotkanie z por. 
Andrzejem Dzięczkowskim, urodzonym 
w Poznaniu w 1932 roku „Żołnierzem 
Niezłomnym”. Spotkanie zostało zorganizowane 
w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”, a patronat honorowy nad 
nim sprawował wójt gminy Czerwonak, pan Jacek 
Sommerfeld. 

Por. Andrzej Dzięczkowski jest synem 
przedwojennego oficera polskiego. We wrześniu 
1939 roku, uciekając przed Niemcami wraz z mamą 
i bratem został zatrzymany przez Rosjan tuż za 
Bugiem. Szybko przedostał się do Warszawy, gdzie 
spędził całą wojnę. W czasie edukacji szkolnej 
był członkiem Szarych Szeregów. W powstaniu 
warszawskim nie wziął udziału, gdyż był w tym 
czasie u znajomych poza Warszawą. Pod koniec 
wojny jego ojciec został wywieziony przez 
Niemców do kopania okopów, a po przejściu 
frontu aresztowany przez Rosjan i wywieziony do 
kopalni w Donbasie, gdzie zmarł z głodu w 1945 
roku. 

W 1950 roku Andrzej Dzięczkowski założył 
tajną organizację antykomunistyczną „ALT” 
(nazwa pochodzi od imion członków założycieli: 
Andrzeja, Leszka i Tadeusza), działającą na terenie 
powiatu skierniewickiego, gdzie u znajomych 
z czasów wojny spędzał wszystkie wakacje. 
Konspiratorzy ci spotykali się co kilka tygodni, 
a ich działalność polegała m.in. na wydawaniu 
gazetki, na łamach której uświadamiali 
mieszkańców, czym jest komunizm i jakie niesie 

zagrożenia. Kolportowali ją wśród okolicznych 
mieszkańców, poza tym malowali na pociągach 
osobowych i towarowych hasła patriotyczne, jak 
np. to: „Pamiętaj Polaku o Katyniu”. 

Andrzej Dzięczkowski został aresztowany 
20 stycznia 1953 roku przez Wojewódzki Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu. W tym 
czasie był już studentem II roku biologii na 
Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Poznańskiego (do 1955 roku taką nazwę nosił 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)1. 
Spośród członków organizacji ALT tylko on 
został aresztowany na podstawie korespondencji 
znalezionej u kolegi. Jego towarzysze do niczego 
się nie przyznali, a on w trakcie przesłuchania 
nikogo nie wydał. Został skazany z art. 86 KKWP 
na 5 lat pozbawienia wolności. Przeszedł przez 
więzienia w Rawiczu, Poznaniu, Potulicach, 
Bielawach i Sieradzu. Ze względu na słaby wzrok 
został przewieziony z kamieniołomów w Bielawie 
do Centralnego Ośrodka Pracy w Potulicach, 
gdzie spędził wiele miesięcy. Obóz w Potulicach 
mieścił się w dawnym niemieckim obozie 
koncentracyjnym Lebrechtsdorf koło Nakła nad 
Notecią (dzisiejsze woj. kujawsko-bydgoskie). Od 
lutego 1954 roku do kwietnia 1956 roku Andrzej 
Dzięczkowski pracował w obozowym szpitalu 
jako laborant. Stamtąd przewieziono go do obozu 
w Sieradzu i 3 maja 1956 roku został zwolniony 
z więzienia. 

Pan Andrzej w niezwykle wzruszającym 
opowiadaniu, przez 2 godziny przybliżał nam 
swoje przeżycia z czasów wojny i doświadczenia 
z więzień komunistycznych. Ten 85-letni naukowiec 
snuł swoją opowieść stojąc, okazując tym samym 
szacunek swoim słuchaczom, a przedstawiane 
fakty uznając za zbyt dramatyczne, by móc je 
przedstawiać w pozycji siedzącej. Używając 
pięknej polszczyzny precyzyjnie, ale bez patosu 
opisywał historię swego życia i ówczesne dzieje 
narodu polskiego. Pokazał nam też swoje osobiste 
pamiątki z tego okresu: chusteczkę z monogramem 
COP Potulice i kawałek koca z więzienia z ul. 
Młyńskiej w Poznaniu, wykonanego m.in. 
z pokrzywy (!). Jego opowieść spotkała się 
z wielkim zainteresowaniem. W przejmującej 
ciszy wysłuchało jej kilkadziesiąt osób. Byli to 

mieszkańcy gminy Czerwonak, ale także goście 
z Poznania i Plewisk. Radę Powiatu Poznańskiego 
reprezentował pan Marek Pietrzyński. Po 
wysłuchaniu pana Porucznika padły osobiste 
pytania z sali, po których pan Andrzej opowiedział 
nam jeszcze kilka ciekawych faktów ze swego 
bogatego życiorysu2. 

 Panie Poruczniku, dziękujemy za 
świadectwo wielkiej odwagi i umiłowania 
Ojczyzny3. Życzymy dużo zdrowia i wielu lat 
życia! 

Zbigniew Celka 

1 Andrzej Dzięczkowski po pobycie w więzieniu wrócił 
do Poznania na studia biologiczne, które ukończył w 1960 
roku. Doktoryzował się w 1969 roku, habilitował w 1985 
roku, profesurę otrzymał w 1993 roku. Zawodowo związany 
był aż do emerytury z Pracownią Archeobiologiczną 
Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii 
Nauk w Poznaniu. Jest autorem ponad 600 (!) publikacji 
naukowych i popularnonaukowych.

2 Zainteresowanych odsyłam do pracy pana prof.: 
Dzięczkowski A. 2005, „Lazaret” w: A. Dzięczkowski, Z. 
Żeranski (red.). „Nasz los jak wiele innych…. Wspomnienia 
więźniów politycznych okresu stalinowskiego”; ss. 9-34, 
Wydawnictwo M.M., Pruszków, Warszawa oraz rozdziału 
„Czas czyści wspomnienia” w książce M. Wyrwicha „Obozy 

pogardy. Komunistyczne obozy represji w Polsce 1944-
1956”, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa, 2015.

3 Pan Andrzej do dziś nie pozostaje bierny wobec 
tego, co dzieje się w naszej Ojczyźnie. Warto przeczytać 
list weteranów walki o niepodległość (http://wpolityce.
pl/polityka/277752-tylko-u-nas-mocny-glos-weteranow-
walki-o-niepodleglosc-mnoza-sie-ugrupowania-ktore-
przy-poparciu-obcych-agentow-probuja-odwrocic-
rzeczywistosc?strona=1), napisany i podpisany m.in. 
przez por. Andrzeja Dzięczkowskiego i kpt. Franciszka 
Wawrzyniaka). 

Papieski medal dla Elżbiety Babickiej

Papież Franciszek przyznał jedno 
z najwyższych odznaczeń Stolicy Apostolskiej, 
medal „Pro Ecclesia et Pontifice”, Elżbiecie 
Babickiej, od prawie 30 lat opiekunce kaplicy 
w Szarem koło Milówki, kościelnej, zelatorce, 
członkini rady parafialnej, poetce, matce kapłana. 
2 kwietnia br. biskup Tadeusz Rakoczy podczas 
uroczystej Mszy św. w kaplicy św. Józefa wręczył 
medal pani Elżbiecie i podkreślił, że jest on 
dowodem uznania Papieża dla jej zaangażowania 
w pracę na rzecz Kościoła i społeczeństwa.

Można powiedzieć, że jest duszą wioski, 
aniołem dobra. Nic więc dziwnego, że cieszy się 
szacunkiem mieszkańców, którzy postrzegają 
ją jako osobę skromną, pracowitą, pobożną. 
Korzystam z okazji, by podziękować pani Elżbiecie 
za wielkie serce, wypełnione miłością do Boga 
i bliźnich. Swoim ofiarnym życiem, a nade wszystko 
spójnością wyznawanej wiary z codzienną praktyką 
życia daje Pani piękne świadectwo o Bogu. Tego 

świadectwa tak bardzo potrzebuje współczesny 
świat! - powiedział biskup, zwracając się do 
wzruszonej mieszkanki Szarego.

Elżbieta Babicka wyraziła wdzięczność Ojcu 
Świętemu za tak wielkie wyróżnienie. Stokrotne 
dzięki składam księdzu biskupowi, że zechciał tu 
przyjechać do naszej miejscowości i takiej biednej 
wiejskiej babci dać takie odznaczenie. To mnie 
zwaliło z nóg! To, co przeżywam wie tylko jeden 
Bóg. Dziękuję przede wszystkim Wszechmocnemu 
Bogu, bo wiem, że to Jego działanie - powiedziała, 
kierując swe podziękowania także do licznych 
kapłanów, do swojej rodziny oraz mieszkańców 
Szarego i Milówki.

Ta szlachetna niewiasta urodziła się w 1940 
roku w Szarem. W 1961 roku zawarła związek 
małżeński z Adamem Babickim. Mają pięcioro 
dzieci. Najstarszy syn, Leszek został w 1988 
roku wyświęcony na kapłana - w tym samym 
roku, kiedy bp Jan Szkodoń z Krakowa poświęcił 

Z ksiąg metrykalnych
Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni

17 kwietnia Hanna Maria Doerffer
  Anna Karmolińska  
  Julian Piotrowski
23 kwietnia Anna Szaj
  Nikodem Franciszek Błażejewski
  Feliks Styczyński Nowakowski
  Wojciech Wawrzyniak

Sakramentalny związek małżeński zawarli
16 kwietnia Agnieszka Zandecka z Kicina 
  i Rafał Zajączkowski z Wiktorowa
21 kwietnia Sylwia Kuźmińska ze Swarzędza 
  i Maciej Kostrzewa ze Swarzędza
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długo wyczekiwaną przez mieszkańców Szarego, 
miejscową kaplicę.

Pani Elżbieta przez 30 lat pracowała w PKP 
w Żywcu, prowadząc jednocześnie wraz z mężem 
niewielkie gospodarstwo rolne. Gdy nieżyjący 
już proboszcz w Milówce, ks. Józef Woźniak 
zainicjował budowę kaplicy dla mieszkańców 
Szarego, pomagała wraz z innymi w jej budowie. 
Od roku 1988 nieustannie opiekuje się tą świątynią 
jako kościelna. Jest zelatorką Róży Żywego 
Różańca, odwiedza chorych i należy do Parafialnej 
Rady Duszpasterskiej. Należy do Koła Gospodyń 
Wiejskich, pisze wiersze i teksty o wymowie 
religijnej i społecznej.

Dlaczego warto odnotować to, może mało 
znaczące, wydarzenie w kicińskim „Naszym 
Patronie”? - zapyta niejeden czytelnik. 
Przypomnijmy sobie scenę, w której Pan Jezus 
przygląda się ludziom składającym ofiary 
do skarbony w świątyni. Było wielu, którzy 
wrzucali sporo z tego, co im zbywało. Chrystus 
dostrzega ubogą wdowę, która wrzuca kwotę 
stanowiącą całe jej utrzymanie. Można wskazać 
znanych ludzi, którzy zrobili dużo dobrego dla 
Kościoła i niewątpliwie zasługują na powszechne 

uznanie. Papież Franciszek zauważył osobę, 
która „wrzuciła” całe swoje życie na służbę 
Bogu i drugiemu człowiekowi. Jako prawdziwy 
świadek Ewangelii pokazał światu, że docenia 
ludzi oddanych Kościołowi „na peryferiach”, 
jak w Szarym koło Żywca, czy w innych małych 
miejscowościach, podobnych do podpoznańskiego 
Kicina. 

Zenon Zbąszyniak
Źródło: ekai.pl

 Nasza redakcyjna koleżanka, Renia Sobańska wychodzi za mąż! Temu radosnemu 
wydarzeniu, któremu Chrystus nadał rangę sakramentu, towarzyszymy modlitwą i serdecznymi 
życzeniami, oddając Renatę i Krzysztofa pod opiekę Świętej Rodziny!

W Kanie Galilejskiej Jezus został zaproszony, ażeby 
wziąć udział w zaślubinach oraz w związanym 
z zaślubinami przyjęciu weselnym. Chociaż różne 
wydarzenia łączą się z początkiem działalności 
publicznej Jezusa z Nazaretu, możemy słusznie 
wnioskować z tekstu ewangelisty, że właśnie to 
wydarzenie w jakiś sposób szczególny stało się 
początkiem działalności. Ważna jest w tym jednakże 
ta sposobność zaślubin. (…) Jezus Chrystus na 
samym początku swej mesjańskiej misji dotyka 
niejako życia ludzkiego w punkcie podstawowym. 
W punkcie wyjściowym. Małżeństwo - chociaż 
jest tak stare jak ludzkość - oznacza zawsze, za 
każdym razem, jakiś nowy początek. Jest to przede 
wszystkim początek nowej ludzkiej wspólnoty, tej 
wspólnoty, której na imię „rodzina”. Małżeństwo jest początkiem nowej wspólnoty miłości i życia, od 
której zależy przyszłość człowieka na ziemi
(fragment homilii Jana Pawła II, wygłoszonej w rzymskiej parafii Niepokalanej i św. Jana Berchmasa, 
20 stycznia 1980 r.).

Redakcja

Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców
7 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Owińskach odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziew-
cząt i Chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej Powiatu Poznańskiego. Mimo niesprzyja-
jącej pogody turniej przyniósł nam dużo wrażeń. Reprezentacja naszej szkoły, zarówno w rozgryw-
kach dziewcząt, jak i chłopców, zajęła II miejsce. W rywalizacji sportowej udział wzięły drużyny 
ZS z Bolechowa Osiedle, a także przedstawiciele szkół podstawowych w Koziegłowach, Czerwo-
naku i Owińskach.
Skład reprezentacji Szkoły Podstawowej im. A. Cieszkowskiego:

Szymon Gogola

Gminne Indywidualne Biegi Przełajowe  „Na przełaj - po zdrowie”

10 kwietnia br. reprezentacja naszej szkoły brała udział w Gminnych Biegach Przełajowych 
organizowanych przez szkołę w Owińskach. Zawody odbywały się z podziałem na kategorie wiekowe, 
w konkurencjach dziewcząt i chłopców. Piękna pogoda sprzyjała sportowej atmosferze. Uczniowie nasi 
wystąpili w poniżej podanym składzie, uzyskując następujące wyniki: 

roczniki 2004
1. MIKOŁAJ PANASKO - I miejsce

roczniki 2005
1. OLGA DRAGON - II miejsce
2. FILIP TECŁAW - II miejsce

roczniki 2006
1. ADAM ZACHARZEWSKI - XI miejsce
2. GABRIELA STEC - V miejsce            Szymon Gogola

CHŁOPCY

1. BARANOWSKI MATEUSZ 
2. WIELICH JAN   
3. PANASKO MIKOŁAJ  
4. KUPCZYK MAKS  
5. STACHOWIAK KACPER 
6. WOJTEK SOLSKI  
7. KUŻNIAREK BARTOSZ 

DZIEWCZĘTA
1. KLIMEK ANNA   
2. CZERNIEJEWICZ JULIA 
3. WEBER WERONIKA  
4. SPRINGER WERONIKA 
5. ZACHARZEWSKA ULA 
6. MISZTAL JULIA   
7. BIEGAŁA OLGA
8. SMURAWA JULIA

I miejsce w Gminnych Mistrzostwach Szkół Podstawowych w Czwórboju Lekkoatletycznym. 
Koziegłowy 12 kwietnia 2017 r.

Wspaniały sukces reprezentacji Szkoły Podstawowej im. A. Cieszkowskiego z Kicina! Nasi uczniowie 
drużynowo zajęli I miejsce, natomiast indywidualnie II miejsce uzyskał Mikołaj Panasko. Zawodnicy, 
mimo zimna i deszczu, wspaniale walczyli na dystansie 1000 m i 60 m, a także w konkurencji skoku w 
dal i rzutu piłeczką palantową. 
Reprezentację naszą tworzyli:

KACPER WASILEWSKI
MATEUSZ KRAMSKI
MIKOŁAJ PANASKO
KACPER MAJEWSKI
JAN WIELICH
JACEK ŁUCKI

 Ze sportowym pozdrowieniem - Szymon Gogola
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1-3. Liturgia Wielkiego Czwartku, foto GZ, 
4. Droga Krzyżowa w Wielki Piątek, foto MO,
5. Święcenie potraw w Wielką Sobotę w Klinach, 
foto GZ, 6. Święcenie potraw w Wielką Sobotę w 
Janikowie, foto GZ, 7. Święcenie potraw w Wielką Sobotę w Kicinie, foto GZ, 8-9. Wigilia Paschalna, foto GZ,
10. Procesja rezurekcyjna w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, foto GZ.
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