Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może
dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie.
Słowa Jezusa wypowiedziane do św. Małgorzaty Alacoque
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Z życia Kościoła

Bóg Trójjedyny i życie chrześcijanina

Słowo księdza proboszcza
W nawiązaniu do listu Episkopatu Polski
z okazji setnej rocznicy objawień fatimskich podejmiemy od czerwca do października nabożeństwo
pięciu pierwszych sobót miesiąca. Sama inicjatywa nabożeństwa w naszej parafii nie jest czymś
nowym, ale od tej pory wspólnotowo będziemy
ją przeżywali w takim przedziale czasowym.
W liście Biskupów czytamy: Według przekazu
siostry Łucji, Pani Fatimska wskazuje na dwie
drogi ocalenia świata. Pierwszą z nich jest powrót
do Ewangelii oraz osobiste wejście na drogę
nawrócenia i pokuty. Jest to droga, którą zaplanował Bóg zachęcając przez swego Jednorodzonego
Syna do modlitwy ekspiacyjnej w intencji nawrócenia grzeszników. W czasach, kiedy Bóg jest
znieważany, prawa Boże deptane a świat pogrąża
się w ciemności zła, konieczne jest zadośćuczynienie Bogu w Chrystusie, zgodnie ze słowami Matki
Bożej wypowiedzianymi do dzieci z Fatimy […].
Jeżeli jednak zabraknie osobistego i wspólnotowego zadośćuczynienia – ostrzegała Maryja – Bóg
poprowadzi ludzkość inną drogą ratowania świata,
poprzez bolesne oczyszczenie: cierpienia, prześladowania, wojny i śmierć. Wtedy liczni chrześcijanie dołączą do ukazanej w „trzeciej tajemnicy”
fatimskiej wielkiej rzeszy kapłanów, osób zakonnych i świeckich wyznawców Chrystusa, podążających pokornie za papieżem. Jak wiemy ze
wspomnianej wizji, wszyscy oni przemienili się
w orszak męczenników […].
Święty Jan Paweł II, 13 maja 2000 r., podczas beatyfikacji dzieci fatimskich Franciszka
i Hiacynty powiedział: Kościół chce postawić na
świecznikach te dwa płomyki, które Bóg zapalił,
aby przyświecały ludzkości w jej ciemnych i niespokojnych godzinach. Niechaj te światła jaśnieją.
I my jesteśmy wezwani, by być światłem Chrystusa.
Przed nami uroczystość Bożego Ciała, 15
czerwca (trasa procesji podana jest w zapowie-
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dziach duszpasterskich).
Po raz kolejny wyjdziemy
na ulice naszej parafii
z Najświętszym Sakramentem, publicznie zamanifestujemy wiarę w realną i rzeczywistą obecność
Chrystusa w Eucharystii. Oktawa tej uroczystości
zachęca nas do podjęcia osobistej adoracji naszego
Pana. Im żywsza jest wiara eucharystyczna
w Ludzie Bożym, tym głębsze jest jego uczestnictwo w życiu kościelnym poprzez świadome przylgnięcie do misji, jaką Chrystus powierzył swoim
uczniom. Świadczy o tym sama historia Kościoła.
Każda wielka reforma wiąże się w jakiś sposób
z odkryciem w wierze obecności eucharystycznej
Pana wśród swego ludu – napisał Benedykt XVI
w adhortacji „Sacramentum caritatis”.
Czerwcowy numer „Naszego Patrona” nawiązuje w swej treści do wydarzeń minionych, zachęca
do podjęcia nowych wyzwań, zawiera artykuły
pogłębiające naszą wiedzę teologiczną. Pismo
zawiera relację z pielgrzymki do sanktuarium św.
Józefa w Poznaniu i z majówki do Wierzenicy oraz
aktualności szkolne; jest kolejny artykuł o Ziemi
Świętej pana Witolda Tyborowskiego „Nazaret czy
Betlejem? Gdzie były początki?”, ks. Jan Frąckowiak, nasz wielkopostny rekolekcjonista przybliża
nas do tajemnicy Trójcy Świętej w tekście „Bóg
Trójjedyny i życie chrześcijanina”. Ks. Adam
Pawłowski w artykule „Czy jesteś od czegoś uzależniony?” podejmuje kwestię szeroko rozumianych uzależnień. Ponadto: „List Boga Ojca do
ukochanego dziecka”, rozważanie na temat kolejnego błogosławieństwa „Błogosławieni, którzy się
smucą…” Jest też zapowiedź „Marszu dla życia”.
Zachęcam do lektury.
							
ks. Marian Sikora
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Kłopot chrześcijanina
ani o język. Chodzi w istocie o rzeczywistość, która
Tajemnica Trójcy Świętej jest dla przenika chrześcijańskie życie o wiele głębiej niż
chrześcijanina chyba jednym z większych myśleliśmy.
kłopotów. Wprawdzie święte imię Ojca, Syna
i Ducha Świętego towarzyszy nam na każdym
Tajemnica
kroku życia wiary - od chrztu, przez każdy
Do prawdy o istnieniu Boga człowiek może
codzienny znak krzyża, aż po obrzęd pogrzebu, to dojść siłą własnego rozumu - patrząc na świat
jednak tak naprawdę nie mamy za bardzo pomysłu, dedukuje, że musi istnieć Stwórca, który ten świat
jak wyobrazić sobie tę fundamentalną prawdę, powołał do bytu. Inaczej jest z prawdą o Trójcy.
że istnieje jeden jedyny Bóg, ale równocześnie Tę tajemnicę może objawić tylko sam Bóg, który
jest On „Trzema” Osobami. Ograniczony rozum poprzez swoje dzieła i słowa spisane na kartach
stworzenia nie jest w stanie pojąć misteriów Pisma Świętego i nazywane Objawieniem, ukazuje
Stwórcy. Przyzwyczajony do jasnych zasad się nam jako Ojciec posyłający Syna i - razem
matematyki, nie potrafi wytłumaczyć, w jaki z Synem - tchnący Ducha Świętego.
sposób „jeden” może równać się „trzy”.
Trójca Święta jest fundamentalną prawdą
Trudnością jest też dla nas
wiary
chrześcijańskiej
sposób mówienia. Język ludzki nie
wszystkie inne prawdy od niej
posiada słów, którymi precyzyjnie
wychodzą i na niej się zasadzają.
można by przybliżyć treść dogmatu.
O ważności tej prawdy świadczy
Używamy pewnych pojęć, ale
choćby fakt, że uznawanie jej
czujemy, że oddają one tylko jakieś
jest, wraz z praktykowaniem
dalekie podobieństwo. Mówiąc
chrztu, wyznacznikiem bycia
o Ojcu, Synu i Duchu posługujemy się
chrześcijaninem. Na świecie
słowami zaczerpniętymi z naszego
istnieją
tysiące
rozmaitych
codziennego
doświadczenia
kościołów
i
wspólnot
mówimy na przykład, że są Oni
chrześcijańskich, wiele z nich
Osobami. Ale zupełnie nie mamy
proponuje wyznawcom różniące
pojęcia, co to znaczy w przypadku
się między sobą doktryny. Jedna
Boga. Każda osoba ludzka bowiem Herman Han, Trójca święta,
sprawa jednak nigdy ich nie
muzeum
w
Gdańsku
jest osobnym (jak sama nazwa
różni: chrzest w imię Ojca i Syna,
wskazuje) człowiekiem. A każda
i Ducha Świętego.
Osoba Boska? Jest jednym i tym samym Bogiem!
Prawda o Trójcy mówi nam najpierw o tym, że
Jednak największym pewnie problemem, Bóg jest jeden, jedyny. Nie chodzi tu tylko o liczbę
jaki mamy z Trójcą jest to, że nie wiemy, jak tę „jeden”, ale o to, że Bóg jest absolutnie wyjątkowy
wielką tajemnicę połączyć z życiem. Tajemnica i różni się zupełnie od wszystkiego, co istnieje we
brzmi dość abstrakcyjnie i bardziej się nam wszechświecie widzialnym i niewidzialnym. On
kojarzy z jakimś teologicznym laboratorium, niż jest Bogiem. I tylko On. Każda z Osób Trójcy jest
z codziennością naszej egzystencji. Bo nawet Nim w pełni - jest jednym i tym samym, całym
gdybyśmy udowodnili bez żadnej wątpliwości, że Bogiem. Osoby Boskie nie dzielą między siebie
naprawdę jeden równa się trzy i jeśli znaleźlibyśmy swojego Bóstwa, ale każda z Nich ma Je w pełni.
najbardziej precyzyjną terminologię, to nadal
Z drugiej jednak strony Ojciec, Syn i Duch
nie wiemy, po co ten cały intelektualny wysiłek różnią się znacząco między sobą: Ojciec nie jest
i w jaki sposób odnosi się to wszystko do szarego tym samym, kim jest Syn, Syn tym samym kim
życia z codziennymi problemami.
Ojciec, ani Duch Święty tym samym, kim Ojciec
Kiedy jednak zaczniemy wchodzić w głąb czy Syn (XI Synod w Toledo). Powstaje zatem
Tajemnicy Trójcy, powoli będziemy wyczuwać ważne pytanie o to, czym Oni się różnią, skoro są
coraz jaśniej, że nie chodzi w niej ani o matematykę, tym samym Bogiem? Odpowiedź brzmi: relacjami.
Czerwiec 2017					
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Otóż, pomiędzy poszczególnymi Osobami
zachodzą wyjątkowe relacje, które są bardzo
specyficzne: inna jest wzajemna relacja między
Ojcem a Synem, a inna między Ojcem i Synem
a Duchem.
Słowo „relacja” brzmi może trochę
niejasno, ale prezentuje się już zupełnie inaczej,
gdy zamienimy je na „miłość”. Otóż Bóg jest
prawdziwą wspólnotą - trzema Osobami, pomiędzy
którymi zachodzi trojaka miłość: miłość ojcowska,
która daje życie i dzieli się sobą z Drugim, miłość
synowska - pełna wdzięczności i całkowicie
oddana Ojcu, miłość Ducha Świętego - oddana bez
reszty do dyspozycji Ojca i Syna, a równocześnie
będąca więzią, która ich łączy.
Trzy małe wnioski
Krótkie teologiczne wprowadzenie było
potrzebne, aby wreszcie spróbować wyciągnąć
choćby pojedyncze wnioski dotyczące życia wiary.
Wiara w Trójcę pomaga nam bowiem zrozumieć
różnicę, jaka istnieje między chrześcijaninem
a poganinem. Zobaczymy to na trzech przykładach:
relacji z Bogiem, modlitwy i składania Bogu ofiar.
Relacja poganina z jego bogiem jest często
chłodna. Bóg jest kimś dalekim, zajętym swoimi
sprawami w wielkim świecie. Potrafi kochać,
ale zazwyczaj jego „miłość” jest - na kształt
miłości ludzkiej - niedoskonała. Trzeba więc go
zainteresować człowieczymi sprawami za pomocą
ofiar, obrzędów czy ślubów i w ten sposób obudzić
jego litość. On bowiem sam z siebie nie ma
zazwyczaj najmniejszego interesu w okazywaniu
łaski biednemu człowiekowi. Tymczasem Bóg
chrześcijan nie jest jakimś zimnym, niewzruszonym
bytem. On kocha, ale choć jest jedynym Bogiem,
to jednak nie kocha egoistycznie sam Siebie, gdyż
jako trójosobowy zawsze kocha Innego. Ta boska
miłość polega zatem na zupełnym oddaniu się
Drugiemu.
W naszych modlitwach może zbyt często
zwracamy się do naszego Stwórcy: „Boże!”,
zupełnie jak poganie. Może warto modlitwę
naszą „spersonalizować”. Jezus nigdy nie mówił:
„Boże!”. On wołał: „Ojcze!” Dzięki Niemu my
też tak wołać możemy. Możemy również wzywać
Jego imienia: „Jezu!”, bo to jest imię, którym
nazwany został na ziemi z woli Ojca. Możemy
wreszcie przyzywać Ducha Świętego, posłanego
przez Ojca i Syna, by działał cuda.
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Kiedy już mowa o modlitwie, to warto zdać
sobie sprawę, że modlitwa poganina idzie do
bóstwa „z oddali”. Poganin musi „dokrzyczeć”
się do swojego boga, aby ten zechciał go usłyszeć.
Chrześcijanin nie ma takiej trudności. On modli się
„z wnętrza” Boga. Brzmi to może nieco dziwnie,
ale zobaczmy: jako chrześcijanin jednoczę się
moim życiem z Chrystusem. Widać to zwłaszcza.,
gdy przyjmuję Komunię Świętą: On wówczas
zamieszkuje we mnie, przenika mnie swoją świętą
obecnością i przemienia mnie w Siebie. Gdy
jednoczę się z Nim, który jest przecież Drugą
Osobą Trójcy, to znajduję się w samym centrum
relacji między Ojcem, Synem i Duchem - jestem
porwany prosto w centrum Bożego życia, do
pełnego dynamizmu miłości. I chociaż ja sam nie
potrafię modlić się dobrze, to jednak, gdy modlę
się w zjednoczeniu z Synem, Ojciec słyszy Jego
doskonałą modlitwę, która ogarnęła moją. Właśnie
wtedy spełnia się to, o czym mówi św. Paweł: sam
Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których
nie można wyrazić słowami (Rz 8,26). Dlatego
Jezus mówi, żeby prosić w Jego imię, bo wówczas
nasza modlitwa w tajemniczy sposób jest porwana
w głąb bezsłownej rozmowy Boskich Osób.
Warto też zauważyć, jak wiara w Trójcę
może zmienić nasze patrzenie na ofiary składane
Bogu. Poganin zanosił bóstwu kosz jedzenia albo
zabijał zwierzę, żeby go ucieszyć samą ofiarą
i otrzymać - drogą swoistego handlu wymiennego
- błogosławieństwo. W ten sposób przekonywał
on swojego boga do udzielenia mu oczekiwanego
dobrodziejstwa. Chrześcijanin natomiast nie
musi Boga do niczego przekonywać ofiarami.
Bóg ich wcale nie potrzebuje i sam wie, co dla
człowieka jest najlepsze. Chrześcijanin ma składać
duchowe ofiary, czyli na przykład ofiarowywać
swoje codzienne cierpienia. Te cierpienia same
z siebie nie mają najmniejszego sensu. Nabierają
jednak wartości, gdy łączymy się z cierpiącym
Chrystusem. Tak więc, kiedy cierpię, moją ofiarę
Jezus włącza w swoją ofiarę złożoną na krzyżu w swoje całkowite miłosne oddanie Ojcu. I dlatego
skuteczność chrześcijańskich cierpień nie polega
na tym, że my coś Bogu ofiarujemy, ale że to Jezus
pozwala nam stać się maleńką cząstką tej wielkiej
ofiary miłości, którą sam Bóg składa i sam Bóg
przyjmuje.
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Czy jesteś od czegoś uzależniony?
Znajomi jechali samochodem dostawczym
z Wielkopolski nad morze. Przejeżdżając miedzy
różnymi miejscowościami, dostrzegli człowieka
leżącego w rowie. Zatrzymali się myśląc, że może
potrzebuje pomocy. Jednak, gdy się do niego
zbliżali, zorientowali się, że powód jego sytuacji
jest całkiem inny. Faktycznie nie miał żadnych
obrażeń, ale był pijany „w trupa”. Sprawdzili,
czy ma dokumenty - okazało się z dowodu, że
miejscowość, z której pochodzi jest na trasie ich
przejazdu. Postanowili go podwieźć, dlatego
wrzucili go na „pakę”. Jednak jadąc tak się
zagadali, że całkowicie o nim zapomnieli. Dopiero,
gdy nad morzem mieli wyładować towar, odkryli
swoje zapomnienie. I nie wiedzieli, co mają zrobić.
Odwieźć go do domu to strata czasu i pieniędzy.
Zostawić go na plaży to świństwo. Długo się
zastanawiali, jednak postanowili zostawić go na
plaży wierząc, że jakoś dotrze do domu. Odjechali,
by dalej rozwozić towar. Parę dni to trwało. Jednak
sumienie nie dawało im spokoju. Postanowili
wracając pojechać do niego i go przeprosić. Kupili
litr wódki, pamiętali jego adres. Przyjeżdżają,
dzwonią, otwiera kobieta, spogląda na dwóch
obcych mężczyzn z butelką wódki i mówi: „Nie,
nie panowie. Mój mąż już nie bierze alkoholu do
ust! Od czasu, jak go UFO nad morze porwało…”
Prawdopodobnie nigdy nie zdarzyła ci się
taka sytuacja. I nie masz takich problemów, jak
główny bohater tej historii. Jednak pomyśl, czy
jest coś, bez czego nie wyobrażasz sobie życia.
Jeśli jest to ktoś kogo kochasz lub coś dobrego,
co robisz, nie musisz się martwić. Jednak, jeśli
ta osoba, rzecz lub nawyk nie są pozytywne albo
przynoszą negatywne skutki w twoim życiu,
ważne jest, by zastanowić się, jak się tego pozbyć
i zacząć cieszyć się pełnią życia i wolności.
Pierwszym krokiem do wyjścia z nałogu
uzależnienia od papierosów, alkoholu, seksu,
internetu, napadowego objadania się lub zakupów,

ks. Jan Frąckowiak
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telewizji, komórki czy innych rzeczy, jest stanięcie
w prawdzie. Nie usprawiedliwianie siebie, czy
innych. To trudne i bolesne doświadczenie. Jednak
bez powiedzenia sobie: „tak, mam z tym poważny
problem” nie ruszymy dalej. Za tym powinno pójść
profesjonalne podjęcie tematu, bo prawdopodobnie
już wielokrotnie próbowałeś i nic to nie dało.
Dlatego potrzeba, by zgłosić się do kogoś, kto cię
poprowadzi - księdza, psychologa, terapeuty.
Bardzo lubię sport i wielokrotnie
zastanawiałem się, co sprawia, że dany bokser
zostaje mistrzem świata w swojej kategorii
wagowej. Powiesz pewnie: wiele czynników szybkość, kondycja, siła ciosu, technika i strategia
walki, właściwa dieta, przygotowanie mentalne
i pewnie jeszcze inne cechy i umiejętności. Ale
jednym z najbardziej fascynujących aspektów tego
sportu jest dla mnie odporność na ciosy. Ile bokser
dostaje ich w życiu?! Nie tylko dostaje, lecz także
pada, jest liczony. Przegrywa, wygrywa…, ale
walczy dalej!
Dlatego zachęcam cię, byś miał mentalność
boksera. Nie poddawaj się. Walcz! Osobiście
walcząc o wolność od grzechów, czy pomagając
innym w drodze do wolności polecam:
1. Wzmocnienie duchowości. Zawierz swoje
życie Jezusowi i proś o moc Ducha Świętego, by
cię poprowadził. Znajdź stałego spowiednika,
kierownika duchowego, może wyspowiadaj się
generalnie. Pójdź częściej na Mszę Świętą, zacznij
czytać Pismo Święte lub pojedź na rekolekcje,
poproś o pomoc Maryję, Anioła Stróża i Świętych.
Zgłoś się na modlitwę o uzdrowienie.
2. Doświadczenie miłości innych ludzi.
Zadbaj o dobrą relację z rodzicami, rodzeństwem,
współmałżonkiem, dziećmi i przyjaciółmi.
Zaangażuj się w pomoc innym - wolontariat, grupę
religijną albo grupę samopomocową, wspierającą
osoby uzależnione od tego samego, co Ty. Wielką
pomocą może być zgłoszenie się do terapeuty
specjalizującego się w twoim problemie.
3. Zadbaj o siebie - przez sen, właściwe
odżywianie, solidne wykonywanie pracy, pasje,
odpoczynek, sport czy lekturę. Wyznacz sobie
cele i marzenia, jakie chcesz osiągnąć w życiu
i z determinacją do nich dąż!
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4. Zastosuj program HALT. Nie bądź:
„Hungry” - głodny, „Angry” - rozgniewany,
„Lonely” - samotny, „Tired” - zmęczony. Poczytaj
o tym więcej, również w mojej książce pt. „Noga
z gazu, 104 porady jak zachować czystość”,
a odkryjesz, jak łatwo ulegasz swoim słabościom
w stanach emocjonalnych, przed którymi ostrzega
ten program.
Kiedyś w ramach „kawki” poczęstowałem
moich gości czekoladą. Nie chcieli jakoś jeść,
aby więc ich zachęcić, zacząłem jeść pierwszy.
Nie poskutkowało. Jadłem więc dalej i dalej...

aż sam zjadłem całą czekoladę. Zrobiło mi się
wstyd i przeprosiłem za swoje zachowanie. Wtedy
mój znajomy powiedział: „nie martw się, ja też
tak czasami mam”. Spytałem: „jak sobie z tym
radzisz?”. Odpowiedział: „po prostu nie jem
pierwszej kostki!” Pierwsza kostka, kieliszek,
myśl, kliknięcie... Dalej już lawina i grzech. Co jest
w twoim życiu tą „pierwszą kostką”? Nie musisz
walczyć, by nie zjeść całej czekolady, po prostu
nie jedz pierwszej kostki. Zacznij od tego już dziś!
ks. Adam Pawłowski

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni
Tradycja chrześcijańska, komentując drugie
błogosławieństwo z Ewangelii św. Mateusza,
zwracała uwagę przede wszystkim na smutek
pokutny, smutek człowieka żałującego za swoje
grzechy, które teraz wewnętrznie odrzuca. Iluż
było świętych, których życie upłynęło na płaczu
za własne grzechy i za grzechy całej ludzkości!
Błogosławiony smutek rodzi się pod wpływem
osobistego spotkania z nieskończoną tajemnicą
Boga i zarazem z odkrycia kruchości kondycji
ludzkiej.
Możemy więc zrozumieć, dlaczego smutni
są „błogosławieni”. Błogosławieni nie dlatego,
że smutni, nie dla smutku samego w sobie, ale
dlatego, iż przeżywając go w sposób pozytywny,
zostaną pocieszeni, więcej - to „Bóg ich pocieszy”.
Jakie są przyczyny naszych łez, naszego
smutku? Wielu może odpowiedzieć: jestem smutny
z powodu osobistych, ukrytych cierpień. Istotnie,
bywają cierpienia widoczne, jak choroba albo
strata drogiej nam osoby. Są też cierpienia moralne,
wewnętrzne, często dotkliwsze, głębsze. Niekiedy
płaczemy z powodu przygnębiających sytuacji
wokół nas. Ileż to łez wylewa się w rodzinach
z powodu tego czy innego jej członka, z powodu
błędnego czy rozpadającego się związku! Poza
tym może nas zasmucać wiele bolesnych faktów
z życia społecznego, jak szerząca się przemoc,
lekceważenie życia, nadużycia polityczne, upadek
wartości moralnych.
To wszystko rodzi w nas ból i żal. Nic
więc dziwnego, że Pismo Święte zawiera całą
Księgę Lamentacji, przypisywaną prorokowi

Jeremiaszowi, w której dochodzą do głosu
cierpienia osobiste i społeczne. Księga rozpoczyna
się opisem tragicznej sytuacji miasta: Ach! Jakże
zostało samotne miasto tak ludne, jak gdyby wdową
się stała przodująca wśród ludów. [...] Płacze,
płacze wśród nocy, na policzkach jej łzy, a nikt
jej nie pociesza (Lm l, 1-2). Później Jeremiasz
przechodzi do opisów bardziej osobistych, choć
również mogą się one odnosić do miasta pojętego
jako wspólnota: Jam człowiek, co zaznał boleści
pod rózgą Jego gniewu; On mnie prowadził, iść
kazał w ciemnościach, a nie w świetle, przeciwko
mnie jednemu cały dzień zwracał swą rękę.
Zniszczył me ciało i skórę, połamał moje kości,
osaczył mnie i nagromadził wokół jadu i goryczy;
ciemności mi dał na mieszkanie, tak jak umarłym
na wieki. Opasał mnie murem, nie wyjdę, obciążył
moje kajdany. Nawet gdy krzyczę i wołam, On
tłumi moje błaganie; głazami zagrodził mi drogi,
a ścieżki moje poplątał (Lm 3, 1-9).
Pismo Święte uczy nas, że użalanie się
w obecności Pana Boga jest nie tylko rzeczą
godziwą, ale również zbawienną i oczyszczającą.
Z całą pewnością nie zabraknie nam nigdy
pocieszenia, jeśli tylko poważnie potraktujemy
swoją wiarę. Pocieszeniem będzie zawsze nadzieja
na to, co Bóg dla nas przygotował. Mówi o tym
św. Paweł w Liście do Rzymian: Sądzę bowiem,
że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na
równi z chwałą, która ma się w nas objawić (Rz
8, 18). Apostoł, jeśli myśli o cierpieniach tego
życia, czuje się przygnębiony, ale jeśli myśli
o przyszłej chwale, która je ostatecznie usunie,
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która mu wszystko wynagrodzi, wówczas jego
serce napełnia radość. Nadzieja chrześcijańska
jest zatem pierwszym wielkim pocieszeniem.
Ale już i tutaj, na ziemi, doznajemy
pocieszenia. Gdy ktoś cierpi w pokorze i z pełnym
oddaniem się Bogu, gdy ktoś czuje smutek i żal
z powodu swoich grzechów, to niejednokrotnie
doświadcza pociechy z nawiedzenia Bożego.
Chodzi tu o chwile, w których nagle zostajemy
wewnętrznie oświeceni, napełnieni pokojem,
czujemy się wzmocnieni, ufni. Po doświadczeniu
ciemności przychodzi pogoda ducha, poczucie, że
Bóg jest przy nas, że prowadzi nas za rękę, choć
pozory zdają się mówić coś przeciwnego.
Na koniec ważne pytanie dla nas. Czy
potrafimy wcześniej wyżalić się przed Bogiem,
niż przed ludźmi? Jeśli coś nam przeszkadza, to

zwykle jesteśmy skłonni mówić o tym, niekiedy
złośliwie i nerwowo, ludziom nas otaczającym.
Dlaczego nie wyżalić się najpierw wobec Boga
na modlitwie, jak czynili to prorocy, jak czynią
to święci? Wówczas to nauczymy się rozpraszać
przed Bogiem nasze smutki, nie na siłę i nie
ze zobojętnieniem, ale w pokoju i w pokorze.
Zaoszczędzimy też sobie niepotrzebnych cierpień
i doświadczymy obietnicy Bożych pocieszeń.
ks. Marian Sikora
Tekst został przygotowany w oparciu o książkę Carlo. M.
Martini, „Błogosławieństwa”.

List Boga Ojca do ukochanego dziecka
Pomysł napisania niniejszego artykułu zrodził
się w moim sercu z pragnienia budowania coraz
bliższej relacji z Bogiem jako moim Ojcem.
Silnym impulsem było też uczestnictwo w II
Forum Ewangelizacyjnym w Poznaniu w 2015
roku, któremu towarzyszyło hasło umieszczone na
bilbordach: KOCHAM CIĘ i nigdy nie przestanę…
Słowa te niezwykle poruszyły moje serce. To
zapewnienie o Bożej miłości do każdego z nas
pozwala „góry przenosić”, pomimo częstokroć
wielkich trudów codziennego życia. Forma
listu Boga do człowieka jest wyrazem żywej,
OSOBOWEJ więzi Stwórcy ze stworzeniem.

Źródłem zawartej w nim treści jest Pismo Święte przesłanie wypływające z serca Boga, przekazane
człowiekowi i spisane przez natchnionych autorów.
Drogi czytelniku, słowo Boże może zmienić twoje
życie, jeśli tylko na to pozwolisz. Bóg cię kocha
bezwarunkowo - On jest Ojcem, którego szukasz
przez całe życie. Niespokojne jest serce człowieka,
dopóki nie spocznie w Bogu (św. Augustyn),
ponieważ tylko miłość Boga, który jest poza
czasem, może człowieka nasycić. Tak oto mógłby
brzmieć list Boga Ojca do ciebie, do mnie, do
każdego z nas:

Moje ukochane dziecko!
Może mnie jeszcze nie spotkałeś i Mnie nie znasz, ale ja wiem o tobie wszystko. Wiem, kiedy siedzisz
i kiedy wstajesz, znam wszystkie twoje drogi.
Panie, przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły,
widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane (Psalm 139, 1-3).
Jesteś dla Mnie najważniejszy. Otaczam cię opieką z największą delikatnością.
Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie
na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście
ważniejsi niż wiele wróbli (Mt 29-3).
Zostałeś stworzony na Mój obraz.
Stworzył więc Bóg człowieka na Swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę
(Rdz 1,27).
Czerwiec 2017					
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We mnie żyjesz, a Ja jestem nieustannie bardzo blisko Ciebie. Jesteś moim dzieckiem i to Ja, twój
Ojciec, określiłem dokładny czas twojego urodzenia i miejsce zamieszkania.
Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach
zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam
daje wszystkim życie i oddech, i wszystko. On z jednego [człowieka] wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby
zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali
Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas.
Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: „Jesteśmy
bowiem z Jego rodu” (Dz 17,24-28).
Znałem cię już zanim zostałeś poczęty.
Pan skierował do mnie następujące słowo: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim
przyszedłeś na świat, poświęciłem cię” (Jr 1, 4-5).
Wybrałem właśnie ciebie - moje dziecko, gdy planowałem stworzenie.
W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego
zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu - my, którzyśmy już
przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie (Ef 1,11-12).
Nie jestem odległy i gniewny, jestem pełnią miłości.
Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa
w Bogu, a Bóg trwa w nim (1 J 4,16).
Całym sercem pragnę cię tą miłością obdarzać po prostu dlatego, że jesteś Moim dzieckiem, a ja
twoim Ojcem. Nie musisz na moją miłość zasłużyć. Pragnę tylko, abyś ją przyjął.
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi
jesteśmy (1 J 3,1).
Źródło Moich łask jest niewyczerpane i pragnę obdarzać ciebie ich bogactwem, a to o wiele więcej,
niż twój ziemski ojciec może ci zapewnić.
Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz,
który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą (Mt 7, 11).
Jestem Ojcem doskonałym i wydałem na świat Swego Syna, by uczył cię moich dróg.
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5, 48).
Wszelkie dobro, jakie otrzymujesz, pochodzi z Mojej niezmiennej i stałej miłości.
Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie
ma przemiany ani cienia zmienności (Jb 1,17).
Możesz być pewien, że zaspokajam wszystkie twoje potrzeby. Oczekuję tylko zaufania Mojej
wszechmocy.
Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy
się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego
wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko
będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się
będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy (Mt 6, 31-34).

Kocham cię miłością wieczną i nieskończoną,
Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość (Jr 31,3).
Niezmiernie raduję się każdą twoją myślą skierowaną ku Mnie. Rozmawiaj ze Mną jak najczęściej.
Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz - On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość,
wzniesie okrzyk radości (So 3, 17).
Stanę się najbliższą ci Osobą i odsłonię przed tobą rzeczy wielkie i wspaniałe.
To mówi Pan, który stworzył ziemię i ukształtował ją, nadając jej trwałość - wyrocznia Pana. Wołaj do
Mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie i niezgłębione, jakich nie znasz (Jr 33, 2-3).
Nigdy nie przestanę troszczyć się o ciebie i pragnę, abyś czuł się przy Mnie - swoim Ojcu bezpiecznie.
Zawrę zaś z nimi przymierze wieczne, mocą którego nie zaprzestanę im wyświadczać dobra. Napełnię
ich serca moją bojaźnią, by się już nie odwracali ode Mnie. Cieszyć się będę, wyświadczając im
dobrodziejstwa, osadzę ich trwale w tej ziemi z całego swego serca i z całej swej duszy (Jr 32,
40-41).
Zapewniam cię, że jeśli będziesz mnie szukał
z całego serca, znajdziesz Mnie i zaczniesz
dostrzegać Moje prowadzenie.
Wtedy będziecie szukali Pana, Boga waszego,
i znajdziecie Go, jeżeli będziecie do Niego dążyli
z całego serca i z całej duszy. W swym utrapieniu,
gdy wszystko to was spotka, w ostatnich dniach
nawrócicie się do Pana, Boga swego, i będziecie
słuchać Jego głosu. Gdyż Bogiem miłosiernym jest
Pan, Bóg wasz, nie opuści was, nie zgładzi i nie
zapomni o przymierzu, które poprzysiągł waszym
Giovanni Bellini, Bóg Ojciec
przodkom (Pwt 4, 29-30).
Jestem w stanie dać ci o wiele więcej, niż możesz sobie to wyobrazić.
Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy,
Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen (Ef 3, 2021).
To we mnie znajdziesz największe wsparcie i zachętę do czynienia dobra.
Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie
kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim
czynie i dobrej mowie! (2 Tes 2, 16-17).
Jestem Ojcem, który pocieszy cię we wszelkich twoich smutkach, troskach i w cierpieniu.
Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej
pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są
w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga (2 Kor 1, 3-4).

Moim planem jest obudzić w tobie poszukiwanie Mnie każdego dnia i pragnienie wiecznej bliskości
ze mną w Królestwie Niebieskim - naszym Królestwie.
Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was - wyrocznia Pana - zamiarów pełnych
pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie Mnie wzywać, zanosząc
do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysłucham. Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem
będziecie Mnie szukać z całego serca (Jr 29,11-13).

W Swoim Synu, Jezusie Chrystusie objawiłem Moją wielką miłość do ciebie - Jego śmierć była
najwyższym jej wyrazem. Oddałem wszystko, co kochałem, by zdobyć twoją miłość.
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za
nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić
z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać
wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi
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po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie,
ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: Z powodu
Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym
odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował (Rz 8, 31-37).
I nic już nigdy nie oddzieli cię od Mojej miłości.
I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze,
ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas
odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (Rz 8, 38-39).
Zapewniam cię, że zawsze byłem, jestem i zawsze będę twoim kochającym Ojcem.
Ty niegdyś założyłeś ziemię i niebo jest dziełem rąk Twoich. Przeminą one, Ty zaś pozostaniesz. I całe
one jak szata się zestarzeją: Ty zmieniasz je jak odzienie i ulegają zmianie, Ty zaś jesteś zawsze ten sam
i lata Twoje nie mają końca (Ps 102, 26-28).
Ty zaś jesteś Moim umiłowanym dzieckiem i dziedzicem wszystkiego, co dla ciebie przygotowałem.
Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha
niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym
możemy wołać: „Abba, Ojcze!” Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy
dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami
Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale (Rz 8, 14-17).
Nawet, gdy odchodzisz ode Mnie, Ja nieustannie czekam na twój powrót.
Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć
z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się (Łk 15, 31-32).
Nic jednak wbrew tobie nie uczynię.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą
w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili (J 1, 12-13).
Kocham cię i nigdy nie przestanę.
Twój Ojciec - Wszechmogący Bóg
Magdalena Orczyńska

Marsz dla Życia – „Każdy jest ważny”
W niedzielę 11 czerwca br. ulicami Poznania przejdzie kolejny
Marsz dla Życia, w tym roku pod hasłem: „Każdy jest ważny”. Stanowi
on okazję do zamanifestowania przywiązania do wartości rodzinnych
i poszanowania życia każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci.
Tegoroczne hasło ma podkreślać, iż marsz ten opowiada się za
każdym życiem ludzkim niezależnie od wieku, stanu zdrowia, płci czy
poglądów politycznych. Jego zadaniem jest łączenie tych wszystkich,
którzy chcą budować „cywilizację życia”.
Ważne zatem, aby wśród maszerujących nie zabrakło także
przedstawicieli kicińskiej parafii. Zapraszamy zarówno całe rodziny,
jak i pojedyncze osoby do włączenia się w ten kolorowy, radosny
pochód, który stanowi piękną afirmację życia. Wśród wielu marszów,
które często związane są z protestem i niezadowoleniem, ten wyróżnia
się swoim pozytywnym przesłaniem, rodzinną atmosferą, obecnością
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przedstawicieli różnych pokoleń, które łączy
wspólne podejście do kwestii zasadniczej, jaką jest
życie ludzkie.
Marsz poprzedzi festyn rodzinny na placu
Wolności, a około godz. 15.45 pochód wyruszy
w stronę katedry poznańskiej. Podczas marszu
będzie miał także miejsce finał akcji „Pieluszka
dla Maluszka”, której piąta edycja rozpoczęła się
24 marca - w Narodowy Dzień Życia. Inicjatywę tę
podjęło kilkadziesiąt parafii. W akcji wzięły także
udział szkoły i urzędy znajdujące się na terenie
archidiecezji poznańskiej. Zbierając pieluchy,
darczyńcy włączają się w pomoc potrzebującym
i jednocześnie uwrażliwiają społeczeństwo na
ochronę życia bezbronnych dzieci, nie tylko poprzez
hasła i słowa, ale i w wymiarze materialnym.
W tegorocznej edycji „Pieluszki dla
Maluszka”, zgodnie z hasłem „Każdy jest

ważny”, chcemy rozszerzyć pomoc na osoby
niepełnosprawne. Krepa, modelina, czy plastelina
to artykuły, które są bardzo pomocne w terapii
takich osób. Wraz pieluchami i pieluchomajtkami,
zostaną one przekazane do Domu Pomocy
Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez
siostry serafitki w Poznaniu. Ponownie, wzorem
lat poprzednich, także nasza parafia przystąpi do
udziału w tej akcji.
Hasło tegorocznego marszu: „Każdy jest
ważny” oznacza również, że ważne jest włączenie
się w te działania każdej osoby - również twoje,
drogi czytelniku „Naszego Patrona”. Zatem do
zobaczenia 11 czerwca!
Karolina Appelt

Z okazji Dnia Dziecka,
wszystkim dzieciom - dużym i małym, małoletnim i dojrzałym (wszak wszyscy jesteśmy dziećmi Boga
i naszych rodziców) kłaniamy się pięknie i z przymrużeniem oka dedykujemy wiersz poznańskiego
poety, Lecha Konopińskiego. Twórca ten po mistrzowsku posługuje się naszą gwarą, która u wielu
lokalnych patriotów wywoła uśmiech, niektórym zaś (bez względu na wiek) przysporzy nieco kłopotu ze
zrozumieniem. Ale na cóż mamy słowniki i słowniczki? Niechaj starsi wytłumaczą wierszyk młodszym,
a znawcy pospieszą z pomocą tym, którym ten język wydaje się „nie z tej ziemi”! Ufamy jednak, że nikt
nie będzie miał wątpliwości, iż jest to wyznanie miłości poety do dzieci. Miłej lektury!
redakcja
Kochane gzubki, miłe dzieciary i rozbestwione cołkiem ogary,
moje kowboje i indianery, którnych uskrómnić nie mógłby szeryf,
knajdry, nadrachy, szkraby, łatyndy, szaranki, gziki, pągle, wylyngi,
fifne chopyszki swojygó chowu, z którnymi diaboł by nie spiłowoł,
wielgie ginole, drobne pyndroki i uślabrane zawdy szudroki,
szatany z Jeżyc i wybiłokna, roboszki moje, wiaruchno psotna,
wy – psionorody, tygrysy dzikie, co to lubieją sztachnąć się ćmikiem,
co klamotami do drzyw świgajom, skorno do lasu z ekom wyknajom!
Lech Konopiński,
O, łebskie szczuny i wy – tuleje, którym za letko wśród juchtów nie jezd,
laureat Nagrody Uśmiechu,
wy, co mi ciyngiym kalafy drzecie, co sie po wyżkach zawdy skrabiecie,
autor książek dla dzieci
Wy – co mi kołki na łbie ciosocie – obuzki moje, nojlepsze z pociech…
Gdybym w swe rynce głabnoł wos krzepko, to bym wom cheba naluchoł ździebko,
w sklepie kazołbym przebiyrać pyry, gwizdnołbym w pape i dołbym wciyry,
potym bym drapnół za łeb za piyrze i na powietrze wyćpiółbym świyrze;
dołbym wom kejtra albo kociambra, śrupa bym skibnoł dla wos od bambra,
sosyski dołbym wom z drzuzgowkami, życie bym cukrzył dla wos klymkami,
za mare z bejmem kupiółbym ciocho, bo wos, luńtrusy przebrzydłe kochom!
(zaczerpnięte z bloga Fajna gwara poznańska)
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Nazaret czy Betlejem? Gdzie były początki?
Zwiedzając wirtualnie Ziemię Świętą śladami
Ewangelii musimy zadać sobie pytanie, od czego
zacząć tę wędrówkę. Z pozoru jest ono banalne,
bo to w Nazarecie mieszkała Najświętsza Maryja
Panna wraz z rodzicami w momencie zwiastowania
(zob. Łk 1,26), tam miały miejsce jej zaślubiny ze
św. Józefem i tam zamieszkała Święta Rodzina po
powrocie z Egiptu (zob. Mt 2,23). Jednak, samo
narodzenie Chrystusa miało miejsce w Betlejem
i tam przez pewien czas mieszkał On wraz ze
swymi ziemskimi rodzicami,
dopóki Herod nie powziął
swego zbrodniczego planu.
Obie miejscowości nadają się
więc na stację początkową
pielgrzymki po Ziemi Świętej.
Pierwszeństwo
Betlejem
w naszym zwiedzaniu wynika
jednak stąd, że tam rozegrały
się bardzo ważne wydarzenia
w czasach Starego Testamentu.
Lektura Biblii pokazuje,
że Betlejem było miejscem
wybranym,
jak
gdyby
duchowo przygotowywanym
do tego, by właśnie tam na
świat przyszło Słowo, przez
które wszystko się stało (zob.
J 1,3).
Najważniejszym
z
faktów
historycznych
związanych
z
Betlejem
w czasach Starego Przymierza
jest oczywiście pochodzenie
stamtąd królewskiej dynastii Dawida. Rządziła
ona narodem wybranym przez ponad 400 lat
i z niej pochodzili nie tylko wielcy królowie
Izraela - Dawid, Salomon, Ezechiasz i Jozjasz, lecz
także oboje ziemscy rodzice Jezusa - Najświętsza
Maryja Panna i św. Józef. Jest to niezwykle ważne,
bo dla ludzi Starego Testamentu pozycję społeczną
człowieka definiowało miejsce, z którego
pochodził i aby go zrozumieć, należało poznać
jego „dom”. Trudno powiedzieć, czym szczególnie
charakteryzowało się Betlejem, niewielka
wioska w górach judzkich, położona paręnaście
kilometrów od starożytnej Jerozolimy. Pewne jest

to, że Jezus, rodząc się jako człowiek, wypełniał
przepowiednię dotyczącą pochodzącego stamtąd
rodu Dawida, że berło danego mu królestwa nigdy
nie zostanie odjęte z jego rodu (zob. Ps 132,11) i że
to z jego „wnętrzności" wyjdzie kiedyś ten, który
będzie pasł wszystkie narody (zob. 2 Sm 7,12).
Istnieją jednak inne ważne fakty biblijne
związane z tym miastem. W Betlejem, a właściwie
przy jednej z dróg prowadzących do niego,
pochowana została Rachela, umiłowana żona
patriarchy Jakuba, matka
jego dwóch synów, Judy
i
Beniamina.
Oni
to
podczas buntu przeciwko
Roboamowi,
wnukowi
Dawida,
jako
jedyni
pozostali mu wierni. To ich
potomkowie tworzyli później
królestwo południowe, Judę
ze stolicą w Jerozolimie.
Pochodzenie od patriarchy
i jego ukochanej żony,
wierność okazana Bożemu
pomazańcowi
czyniły
oba te szczepy izraelskie
szczególnie ważnymi. Nie
bez znaczenia jest więc fakt,
że Dawid, a po nim także
Jezus byli potomkami Judy,
pierworodnego syna Jakuba.
W ten sposób, w ludzkim
rozumieniu, skupiało się
w nich wszystko, co najlepsze
z rodziny ich przodków Abrahama, Izaaka i Jakuba.
Kolejną ważną informację o Betlejem zawartą
w Starym Testamencie znajdujemy w Księdze
Sędziów, z której wynika, że stamtąd pochodził
Ibsan, jeden z przywódców religijno-politycznych
zwanych sędziami. Ludzie ci sprawowali swoją
funkcję w Izraelu, gdy naród ten nie był jeszcze
zorganizowany jako państwo. Sędziowie byli
powoływani bezpośrednio przez Boga, z reguły
wtedy, gdy naród wybrany popadał w trudne
położenie z powodu sprzeniewierzenia się Panu.
Działalność sędziów, a w tym i Ibsana, miała
więc usunąć skutki grzechu ludu izraelskiego,

12									

Czerwiec 2017

co nasuwa skojarzenie z misją, z jaką przyszedł
na świat Jezus, także urodzony w Betlejem.
Wspomniana Księga podaje niewiele informacji
o Ibsanie, ale wymienia fakt, że miał on 30 synów
i 30 córek. W historiach Starego Testamentu
jest to bardzo istotna wiadomość, bo mnogość
potomstwa była uznawana za dowód szczególnego
błogosławieństwa Bożego. W rozdziale 12. Księgi
Sędziów czytamy na koniec, że Ibsan był sędzią
nad Izraelem przez 7 lat, to znaczy w imieniu Boga
ogłaszał, co jest słuszne, a więc także w ten sposób
poprzedzał on Mesjasza, który miał przyjść, aby
w przyszłości objawić światu nowe prawo i być
sędzią sprawiedliwym nad wszystkimi ludami
(por. Ps 96,13).
Inną historią starotestamentalną związaną
z Betlejem jest, bardzo ceniona zarówno
w judaizmie, jak i chrześcijaństwie, opowieść
o Rut. Kobieta ta była Moabitką, należącą
do blisko spokrewnionego z Żydami narodu,
zamieszkującego tereny na wschód od Jordanu
i Morza Martwego. Rut została żoną Izraelity
pochodzącego z Betlejem, którego rodzice
z powodu głodu w swojej ojczyźnie, wraz z nim
i jego bratem przywędrowali do Moabu, aby się
tam osiedlić. Niestety, wskutek zarazy mąż Rut,
podobnie jak jego brat, zmarli i Noemi - teściowa
Rut postanowiła powrócić do swego rodzinnego
miasta. Ponieważ jej synowe nie były Izraelitkami,
chciała zostawić je w Moabie, by stanąć w swej
rodzinnej miejscowości sama, pełna bólu po stracie
męża i synów. Noemi zdaje sobie sprawę z tego,
że kres jej życia będzie smutny, wręcz bolesny,
lecz całkowicie godzi się na to. Kobieta ta miała
się jednak przekonać, że choć człowiek niekiedy
gotów jest „zatopić się” w swym cierpieniu, Bóg
pragnie jego pocieszenia i wydobywa go z opresji
nagradzając pokorę.
Noemi nie wróciła samotnie do miejsca swego
pochodzenia, bo jej synowe chciały udać się tam
razem z nią, a upór jednej z nich, właśnie Rut, był
tak silny, że starsza kobieta w końcu zgodziła się
na jej towarzystwo i razem przybyły do Betlejem.
Noemi prawdopodobnie nie była w tym mieście
od kilkudziesięciu lat i nie wiedziała, czy żyje
ktokolwiek z jej krewnych, aby ją wspomóc.
Z tego względu towarzystwo młodszej, „obcej”
kobiety mogło jej nawet przysporzyć trudności,
bo ówcześnie los cudzoziemców często bywał
przykry. Przy okazji ucierpieć mogła także Rut
Czerwiec 2017					

posądzona o sprzyjanie obcym. Noemi godząc
się na towarzystwo Rut uczyniła to, bo widziała
jej miłość i przywiązanie do religii i tradycji ludu
Izraela, toteż spotkała je nagroda, jakiej żadna
z nich nie oczekiwała. Okazało się bowiem, że
w Betlejem mieszkał Booz, zamożny krewny
męża Noemi, który na mocy prawa lewiratu, tzn.
przywileju pozwalającego na poślubienie wdowy
po zmarłym krewniaku w celu wzbudzenia mu
potomstwa, pojął za żonę Rut i przyjął obie kobiety
pod swój dach.
Na czym polegała zasługa Rut, która
kierowana przez Noemi ujawniła się jako krewna
Booza, została przez niego wzięta za żonę i stała się
bohaterką zarówno dla żydów, jak i chrześcijan?
Otóż kobieta ta porzuciła swój lud, jego kulturę
i religię, aby przyłączyć się do narodu wybranego,
czczącego Jedynego Boga, Stwórcę Nieba i Ziemi.
Decyzję Rut pobłogosławił Bóg, bo nie tylko
obdarzył kobiety dostatnim życiem, lecz sprawił,
że Rut stała się matką Jessego, prababką Dawida
i tym samym ziemską prarodzicielką Jezusa
Chrystusa. Opowieść ta pokazuje, jak Bóg kieruje
ludzkimi losami i nie odrzuca nikogo, kto u Niego
szuka schronienia, nawet jeśli ten ktoś z pozoru
nie należy do Jego owczarni. Nagroda, jakiej Bóg
udziela człowiekowi jest nie tylko wielka, lecz
staje się błogosławieństwem dla wszystkich. I tak,
poganka Rut, która szczerze zapragnęła należeć
do narodu wybranego stała się nie tylko Izraelitką,
lecz prababką największego ziemskiego króla
Izraela i przodkiem samego Mesjasza. I stało się
to także w Betlejem, w tym szczególnym miejscu,
które Bóg wybrał na arenę niezwykłych zdarzeń.
Niestety, z Bożego zrządzenia, w późniejszym
okresie historia i polityka okazały się bardzo
niełaskawe dla Betlejem. Położone niedaleko od
Jerozolimy miasteczko nie miało szans rozwinąć
się jako większe miasto, a w czasie burzliwych
wydarzeń z lat 589-587 przed Chr., gdy
Babilończycy przez dwa lata oblegali Jerozolimę,
podzieliło ono los innych osiedli na obrzeżach
stolicy. Zostało spalone, a cała jego ludność
najprawdopodobniej uprowadzona do niewoli
babilońskiej. Dopiero po jej zakończeniu, po
roku 539 przed Chr., mieszkańcy Betlejem mogli
powrócić na te ziemie. Jednak rozmiar zniszczeń
był tak wielki, że najczęściej wybierali oni inne
miejscowości, położone dalej od stolicy, które nie
ucierpiały tak mocno podczas działań wojennych.
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Tak właśnie postąpili prawdopodobnie przodkowie Jezusa, którzy trafili do Galilei, gdzie
zamieszkali w Nazarecie, położonym bliżej Morza
Śródziemnego, na wzgórzach leżących na obrzeżach żyznej doliny Jizreel. Pod względem geograficznym Nazaret był korzystniej usytuowany niż
Betlejem. Sąsiedztwo bogatej doliny oraz szlaku
handlowego z Syrii do Egiptu sprzyjały rozwojowi
gospodarczemu. Niestety, zwłaszcza od czasów
podboju Bliskiego Wschodu przez Aleksandra
Macedońskiego (333 r. przed Chr.) częściej też
przemierzały tamtędy wrogie armie pogańskich
władców, które dopuszczały się grabieży, wprowadzały nową ludność oraz zagrażały rodzimej
kulturze i religii tych ziem. Z tego powodu w czasach Jezusa Galilea uchodziła za obszar gorszy, nie
w pełni żydowski, co potwierdzają słowa kapłanów i faryzeuszów, gdy zastanawiają się oni, kim
może być Jezus, skoro żaden prorok z Galilei nie
może pochodzić (zob. J 7).

Wszystko wskazuje na to, że zamieszkanie
Świętej Rodziny w Galilei i początek działalności
Jezusa było realizacją Bożego planu, by
dziedziczący tradycję Judei Mesjasz, narodzony
w Betlejem, pojawił się najpierw wśród tych,
których miano za gorszych. Jak bowiem mówi
Stary Testament, Bóg ujmuje się przede wszystkim
za wzgardzonymi i odrzuconymi (zob. Ps 69).
Jednak to Betlejem było źródłem, z którego
wyrosła odrośl z Pnia Jessego (zob. Iz 11,1), a na
jego znaczenie wskazują przytoczone podania
Starego Testamentu. Tak zapewne myślał nasz
przewodnik, ks. Marek, dzięki któremu zwiedzanie
Ziemi Świętej w lutym br. zaczęliśmy także od
tego miasta. I sprawiedliwości stało się zadość!
Witold Tyborowski

okoliczności. Minęło zaledwie kilkanaście dni
od zamachu na życie Jana Pawła II. Wszystko to
działo się w czasie budzącego wielkie nadzieje
zrywu solidarnościowego, a ja właśnie patrzyłem
na ludzi w mundurach, którzy w tym okresie
robili wrażenie niepewnych i zdezorientowanych.
Po śmierci Prymasa również ja tak się poczułem.
Jednak od tej pory stawał mi się on coraz bliższy,
bliższy niż był za życia. Kompletowałem (i robię
to nadal) wszelkie wydawnictwa z jego homiliami,
przemówieniami i rozważaniami, a także książki mu
poświęcone. Dzięki temu wciąż staram się czerpać
z ogromnego bogactwa myśli Prymasa Tysiąclecia
oraz poznawać jego niezwykłą duchowość
i wrażliwość wyrastającą z bezgranicznej czci
i zaufania do Matki Najświętszej.

Ojcze, tato, tatusiu, tatku, tatulu….
Do swoich ojców zwracamy się różnie, w zależności od wieku, wzajemnych relacji, rodzinnych
zwyczajów, itd. Kochamy ich, okazujemy szacunek i wsparcie, a nade wszystko modlimy się za nich.
Wszystkim Ojcom z okazji Ich święta życzymy opieki św. Józefa oraz czerpania wzoru z Jego
ojcowskiej odpowiedzialności i służby dla dobra bliskich.
Niech udzielony przez Ducha Świętego dar męstwa daje Wam odwagę do stawania jednoznacznie
po stronie Prawdy, pomagając młodemu pokoleniu w pełni zaufać naszemu Ojcu Niebieskiemu.
Redakcja
fot . zbiory Instytutu Prymasowskiego

Prymas do nas po półwieczu
W tegoroczną uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego obchodziliśmy 36. rocznicę śmierci
prymasa Stefana Wyszyńskiego - człowieka,
którego zasług dla Polski i Kościoła nie da się
przecenić.
Pozwolę sobie rozpocząć od osobistej
refleksji, gdyż dobrze pamiętam czwartek 28 maja
1981 roku. W tym dniu Kościół także obchodził
Wniebowstąpienie. Będąc studentem miałem
zajęcia w studium wojskowym Politechniki
Poznańskiej. Stałem w chłodzie majowego
poranka na placu apelowym i towarzyszyły mi
myśli, że oto kończy się pewna epoka, naznaczona
długą, niezłomną i wręcz heroiczną służbą

Kazanie kard. Wyszyńskiego w Poznaniu w 1966 r,
fot. ze zbiorów narodowego archiwum cyfrowego

wielkiego Prymasa i męża stanu, oddanego bez
reszty Kościołowi i narodowi. Temu przeżyciu
dodawały dramaturgii globalne i lokalne
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W nauczaniu Stefana kardynała Wyszyńskiego
szczególne miejsce zajmują kazania milenijne
wygłoszone w czasie obchodów Tysiąclecia
Chrztu Polski. Warto przypomnieć o czym mówił
w Poznaniu 17 kwietnia 1966 roku. Jego przesłanie
wydaje mi się szczególnie aktualne w obecnej
sytuacji w Polsce i na świecie. Aby wprowadzić
czytelnika, szczególnie młodszego, w atmosferę
tamtego dnia, posłużę się fragmentem zapisu
z dziennika „Pro Memoria” prowadzonego przez
Prymasa:
Postanowiliśmy, że będę przemawiał po
sumie, w przewidywaniu, że uroczystości partyjne
na placu Mickiewicza zakończą się wcześniej.
Istotnie, salut 25 strzałów armatnich, o godzinie
12.00 wpadłby w środek kazania. Nie odezwały
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się syreny fabryczne. Kazanie głosiłem już po
zakończeniu mowy Wł. Gomułki, który zmieszał
mnie z błotem i sięgnął do mojej „głowy”. Na
szczęście nic o tym nie wiedziałem. Ale gdybym
nawet i wiedział, nie broniłbym się. Moje kazanie
w rzeczywistości było odpowiedzią, ale pozostanie
Bożą tajemnicą, dlaczego właśnie tak się stało.
Ludzie mieli możność porównać dwa style komunistyczny i katolicki.
A oto fragmenty wspomnianego kazania,
wygłoszonego przed katedrą poznańską, czyli
w miejscu, gdzie ponad rok temu z okazji
1050. Rocznicy Chrztu gromadzili się
przedstawiciele najwyższych władz kraju wraz
z parlamentarzystami:
Wartością, z którą wchodzimy w wiary nowe
Tysiąclecie, jest świadomość, że jesteśmy dziećmi
Bożymi. Kościół tę świadomość wychowywał w nas
przez dziesięć wieków, a teraz (…) tym bardziej
podkreśla, że człowiek, to wielka rzecz. „Res sacra
homo”! Rzecz święta - człowiek! (…)
Słusznie pragniemy dla siebie miłości, bo
jesteśmy do niej powołani. Ale jeżeli pragniemy
jej dla siebie, pamiętajmy, że wszyscy, którzy nas
otaczają, których mijamy, z którymi pracujemy,
którym podlegamy lub którzy nam podlegają,
to dzieła miłości Bożej, którym należy się
bezgraniczna miłość. W Rodzinie ludzkiej nie
można by właściwie przeprowadzić granicy między
tymi, którym należy się miłość, a tymi, którym się
ona nie należy.
Chrystus Pan tej granicy nie czynił. Przeszedł
zwycięsko przez ustawione ludzką słabością granice
i podziały na przyjaciół i nieprzyjaciół, naszych
i obcych. Stworzył fantastyczny program dla
przyszłości, dla wszystkich możliwości człowieka,
mówiąc zwycięsko: „Miłujcie nieprzyjacioły wasze,
dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści,
a módlcie się za prześladujących i potwarzających
was”(Łk 6, 27-28).
A gdy wam przykrość sprawiają, nie
liczcie przebaczenia do siedmiu razy, ale do
siedemdziesięciu siedmiu razy - jeśli się nie
pomylicie. W takim razie lepiej powiedzieć:
nie liczmy w ogóle, ile razy trzeba przebaczać;
przebaczajmy z zasady, przebaczajmy zawsze,
przebaczajmy pierwsi, bo w ten sposób okazujemy
potężne i wspaniałe możliwości rozwojowe
prawdziwego postępu osobistego i całej Rodziny
ludzkiej.(…)
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Im więcej ludzie ustawiają granic, im bardziej
oddzielają się jedni od drugich, tym większe
powstaje niebezpieczeństwo udręki nienawiści,
a może i zagłady wszystkich ludzi. Dlatego też
trzeba sercem i myślą rzetelną, a szczerą, bez
podstępu, wyjść na spotkanie innych i wszystkim
powiedzieć: Pokój wam! Pokój Chrystusowy
daję wam, jakiego świat dać nie może. - To jest
rozwojowy etap współżycia Rodziny ludzkiej, etap,
w którym nie możemy już odpowiadać na pytanie:
Jak oddzielić i jak się odgrodzić? - tylko: Jak
jednoczyć, jak podać sobie dłonie, jak życzliwiej
na siebie spojrzeć, jak ufniej się do siebie odnosić!
(…)

Z życia Kościoła

Tak mówił do nas, z górą pięćdziesiąt lat
temu, pasterz polskiego Kościoła, który zwykł
rozpoczynać swoje homilie od słów: Umiłowane
Dzieci Boże! Dzieci moje!
Zapytajmy samych siebie, w swoim sercu,
czy w każdym - bez wyjątku - człowieku potrafimy
dostrzegać owoc miłości Ojca.
							
			
Zenon Zbąszyniak
Źródła:
Stefan kard. Wyszyński Zapiski milenijne, Wydawnictwo
„Soli Deo”, Warszawa 2001; Stefan kard. Wyszyński „Idzie
nowych ludzi plemię...” Wydawnictwo Pallottinum, Poznań
- Warszawa 1973

Miłosierni jak Ociec – Rejonowy Paschalny Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła
14 maja br. po raz ostatni w tym roku
formacyjnym (od września 2016 r. do sierpnia
2017 r.) odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty
Domowego Kościoła. Udział w nim wzięło
trzynaście małżeństw. Było również sporo
dzieci, które podczas zajęć rodziców bawiły
się pod czujnym okiem animatorek z diakonii
wychowawczej. Tradycyjnie punkty naszego
spotkania
obejmowały:
namiot
spotkania
(modlitwa osobista z rozważaniem fragmentu
Ewangelii), Eucharystię, konferencję, spotkanie
w grupach i „agape” (wspólny posiłek, kawa,
ciasto). Tematem przewodnim tego dnia było
hasło: „Miłosierni jak Ojciec”.
Po części modlitewnej i Eucharystii, które
miały miejsce w kościele pw. św. Brata Alberta
w Koziegłowach, dalsza część spotkania odbywała
się w salkach parafialnych w Kicinie. Konferencję
wygłosił ks. Jarek Trojan - moderator naszego

kręgu, który na wstępie zwrócił uwagę na fakt, że
w niedzielnej Ewangelii mowa jest o miłosierdziu
Bożym. Jezus składa obietnicę: W domu Ojca
mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to
bym wam powiedział. Idę przecież przygotować
wam miejsce (J 14,2). Pan Bóg odkrywa przed
nami Swoje miłosierdzie, co nam grzesznikom daje
wielką nadzieję, radość w sercu i siłę, aby nawracać
się i stawać lepszym po każdym kolejnym upadku.
Spowiedź święta jest właśnie tym sakramentem,
który pozwala zacząć wszystko od nowa i sprawia,
że grzech nas nie przytłacza. Natomiast trwanie
w grzechu to trwanie w strachu, który powoduje,
że wyolbrzymiamy zło i tracimy ufność wobec
Boga. Strach paraliżuje nasze życie duchowe,
dlatego tylko łaska miłosierdzia Bożego, której
doświadczamy w sakramencie pokuty daje nam
wewnętrzny spokój. Niech nikt nie wątpi o dobroci
Bożej; choćby grzechy jego były jak noc czarna,
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miłosierdzie Boże mocniejsze jest niż nędza nasza.
Jednego trzeba, aby grzesznik uchylił choć trochę
drzwi serca swego na promień łaski miłosierdzia
Bożego, a resztę już Bóg dopełni (fragment
„Dzienniczka” św. Faustyny). Na zakończenie
konferencji
wybrzmiały
słowa,
abyśmy
naśladowali Pana Boga w jego miłosierdziu - jeśli
Ojciec nam wybacza, to i my wybaczajmy.
W nawiązaniu do tej myśli, przeprowadziliśmy
rozważania na spotkaniach w grupach. Każdy
z uczestników mógł przemyśleć i podzielić się
z innymi postanowieniem, jaka postawa w jego
życiu będzie naśladowaniem Jezusa Chrystusa,
zarówno w odniesieniu do Boga jak i innych
ludzi. Inspiracją do refleksji nad życiem i do
podejmowanych decyzji jest Katechizm Kościoła
Katolickiego. Zachęca on do pełnienia uczynków
miłosiernych co do ciała (głodnych nakarmić,

spragnionych napoić, nagich przyodziać,
podróżnych w domu przyjąć, więźniów pocieszać,
chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać), jak
i uczynków miłosiernych co do duszy (grzesznych
upominać, nieumiejących pouczać, wątpiącym
dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy
cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić
się za żywych i umarłych).
Owoców miłosierdzia Bożego jest wiele:
zbawienie, przebaczenie grzechów, uzdrowienie,
opieka. Na zakończenie spotkań mogliśmy
w modlitwie podziękować za wszystkie dzieła
miłosierdzia, jakich Bóg dokonał w naszym życiu,
wyrażając ufność Bogu i zawierzając mu nasze
życie.
Barbara Zacharzewska

Bom Dia, Santa Maria* - osobiste przeżycia w wielotysięcznym tłumie
Przez znajomych zostaliśmy zaproszeni do
udziału w pielgrzymce do Fatimy. Propozycja
wypowiedziana z uśmiechem: „a może byśmy
wspólnie odwiedzili Fatimę w roku jubileuszu
objawień Matki Bożej”, dała początek naszemu
pielgrzymowaniu z proboszczem
i parafianami kościoła pw.
Chrystusa Króla. Była to nasza
najdalsza pielgrzymka, łącząca
elementy religijne ze zwiedzaniem.
Dziś, bogatsi o przeżycia z Fatimy,
będąc pod urokiem opactwa
w Bathalii, katedr w Lisbonie,
Sewilii, Granadzie i Maladze,
chcemy podzielić się tym, co
najbardziej nas urzekło.
Rok 2017 jest czasem
wyjątkowym - to rok wielkiego
jubileuszu
objawień
Matki
Bożej, których to rocznicę
papież Franciszek wybrał, by
błogosławione dzieci, Franciszka
(Fansico) oraz Hiacyntę (Jacinta)
ogłosić świętymi.
Każdy dzień w Fatimie rozpoczynaliśmy
Mszą Świętą, a kończyliśmy nabożeństwem
różańcowym.
Esplanada - plac przed kaplicą objawień,
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z figurą Matki Bożej Fatimskiej, był kiedyś
dolinką, przez którą prowadziła droga do
pastwisk. Obok kaplicy rośnie dąb skalny, nad
którym ukazywała się „Piękna Pani”. Jedną stronę
placu zamykają wytyczone łukowato schody,
prowadzące wprost do bazyliki
Matki Bożej Różańcowej, gdzie
złożono doczesne szczątki obu
świętych dzieci, a po przeciwległej
stronie wybudowano nowoczesną,
ogromną
bazylikę
Trójcy
Przenajświętszej (tu ciekawostka
- wg słów naszego przewodnika,
korona błyszcząca na wieży tej
świątyni została pozłocona na
polecenie polskiego emigranta).
Jednak nie wspaniałe zabytki
gotyckich
świątyń
Portugalii
najbardziej utkwiły nam w pamięci.
Doskonale pamiętam dziwne
odczucie
podczas
pierwszej,
porannej Mszy św. w kaplicy
Anioła Pokoju, gdzie za ołtarzem
umieszczona jest płaskorzeźba ukrzyżowanego
Chrystusa. Każde kolejne spojrzenie na nią
powodowało wrażenie, jakby kontury krzyża
stawały się coraz wyraźniejsze, a sama postać
Jezusa - jakby coraz większa.
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Następnego dnia uczestniczyliśmy we
wspólnej Mszy św. z grupami polskimi już na
placu, w otwartej kaplicy (otwartej dosłownie,
ponieważ jej zadaszenie stanowią trzy przesuwane,
przeszklone płaszczyzny). To właśnie tutaj
wieczorami zbierają się liczni pielgrzymi z całego
świata, by modlić się modlitwą różańcową
i śpiewać Ave Maria unosząc zapalone świece.
Różaniec kończy uroczysta procesja na placu
przed Bazyliką Objawień.

Z życia parafii

za niesamowita historia. Wieczorem modliliśmy
się więc w wielonarodowym tłumie pielgrzymów
i aby powiedzieć nasze „Zdrowaś Mario” trzeba się
było mocno skupić, ponieważ zewsząd dolatywały
słowa słowackie, ukraińskie, angielskie….
Wszyscy ci ludzie przyjeżdżają z odległych
zakątków świata, by tu złożyć swoje problemy,
losy, ba! - całe życie w ręce Maryi.
Przyznaję, że pierwsze kroki w procesji
to był dla mnie mały stres, gdyż „instrukcję”
stanowił raczej mimiczny pokaz portugalskiego
„kościelnego”, a z nami maszerowali bracia
z Brazylii, USA, Hiszpanii. Kiedy jednak idąc
z figurą zobaczyłem transparent z napisem
„MILÓWKA”, pomyślałem: wszystko jest pod
kontrolą, skoro górale i tutaj dotarli.
Byłem więc kolejny raz blisko, bardzo blisko
Maryi obecnej w znaku figury. Kiedyś bowiem,
dawno temu miałem wartę harcerską przy figurze
Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin,
a teraz dziękowałem Pani Fatimskiej za ten
przywilej.
Pielgrzymka miała swój dalszy ciąg
w Kicinie, podczas procesji wieczornej 13 maja,
podążającej ulicami naszej parafii. Ktoś poprosił,
by zastąpić panów niosących figurę, ponieważ
pokonali już ponad połowę drogi. Czy taką prośbę
można było zignorować?

Tego dnia towarzyszący nam ksiądz proboszcz
poinformował nas o zaszczytnym zadaniu, jakie
powierzono czterem mężczyznom z naszej grupy.
Mieliśmy nieść figurę Matki Bożej Fatimskiej po
wieczornym różańcu. Nie mogłem w to uwierzyć….
„Przypadkiem” trafiliśmy do Fatimy 3 maja.
Dobrze, ale żeby móc niemal „na ucho” przekazać *Dzień dobry, Święta Mario (tłum. z jęz. portugalskiego)
wszystkie intencje, z którymi się przyjechało! Co
Robert Miciniak

naszemu miłemu zaskoczeniu, każda z pań
obdarowana została czerwoną różą. Jako pierwszy,
kwiat ten wraz ze śpiewanymi życzeniami otrzymał
nasz duszpasterz - ks. Marian Sikora z okazji
obchodzonych niedawno urodzin. Następnie głos
zabrał ponownie ks. Przemysław, który w kilku
zdaniach przedstawił nam program, jaki został
przewidziany na czas naszego tam pobytu. Potem
udaliśmy się do świątyni, w której odmówiliśmy
m.in. różaniec, Litanię do Najświętszej Maryi

Pielgrzym Anna Błażejewska

Od Józefa do Józefa

W poniedziałkowy poranek pierwszomajowy, punktualnie o godz. 9.00, zebraliśmy się
w naszej świątyni. Po słowie wprowadzającym
i Bożym błogosławieństwie, udzielonym nam
przez naszego duszpasterza oraz po wspólnym
zdjęciu wykonanym przed naszym kościołem,
wyruszyliśmy w pieszą pielgrzymkę do Wierzenicy. To tam każdego roku, od 15 lat, w dniach od
30 kwietnia do 3 maja, ma miejsce modlitewne
czuwanie z Maryją Matką Wierzenicy.
W słońcu i powiewie wiatru, pośród zielonych
Po dotarciu na miejsce zostaliśmy przywitani
pól, z modlitwą i ze śpiewem pieśni maryjnych przez tamtejszego proboszcza - ks. Przemysława
(wśród nich była m.in. pieśń „Chwalcie łąki Kompfa oraz przez grupę parafian wierzenickich,
umajone”), w grupie ok. 80 osób przemierzaliśmy w której znalazła się też nasza parafianka. Ku
wyznaczony szlak.

Słowo „pielgrzym” („peregrinus”) pochodzi
z języka łacińskiego i oznacza cudzoziemca.
Sięgając dalej - „per agros” to ten, który wędruje
przez pola, przybywa z daleka. Dante Alighieri
w swoim poemacie „Vita nuova” (Nowe życie),
używając słowa „peregrino” odnosi je (w sensie
ścisłym) tylko do takiego pielgrzyma, który udaje
się do domu Świętego Jakuba lub stamtąd powraca.
Czym jest pielgrzymka? Na to pytanie
odpowiada
ks.
Waldemar
Chrostowski:
Pielgrzymka to nie tylko podróż do jakiegoś
miejsca, lecz również podróż w głąb samego siebie,
do tajników własnego sumienia, do zakamarków
własnego życia. Jest to próba lepszego poznania
i zrozumienia siebie. Udajemy się do świętych
miejsc, aby spotkać i doświadczyć Boga, ale nie
jest to doświadczenie na zasadzie ciekawości,
lecz na zasadzie osobistego spotkania z Nim, co
często zakłada skruchę i potrzebę pojednania
z Bogiem, a więc zmianę życia i przemyślenia go.
Turysta chce zobaczyć nowe miejsca i oczywiście
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Od Józefa do Maryi czyli piesza pielgrzymka szlakiem kapliczek różańcowych
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Panny oraz Koronkę do Bożego miłosierdzia. Na
zakończenie proboszcz wierzenicki odśpiewał
pieśń maryjną wierzenicką. Po zaspokojeniu
pragnień ducha przyszła pora na coś dla ciała, przy
suto zastawionych słodkościami stołach.
Wreszcie czas naszego pobytu „u sąsiadów”
dobiegł końca. W rewanżu i zgodnie z tradycją,
zaprosiliśmy parafian wierzenickich, na czele z ks.
proboszczem, do nas na 1 października. Pogoda
nam dopisała. Pełni wrażeń powróciliśmy na łono
swojej parafii i do swoich domów.
Było to również nasze publiczne wyznanie
wiary, że jako dzieci Boże, jako chrześcijanie,
nie wstydzimy się w ten sposób przyznać, iż
należymy do grona uczniów Zmartwychwstałego.
To naprawdę był dzień dobrze wykorzystany,
otrzymany w darze od Boga. Czas, o którym
w ostatniej pieśni zaśpiewanej na zakończenie
naszej pielgrzymki, motyw ten tak pięknie
wybrzmiał w słowach: „oto jest dzień, który dał
nam Pan”.
Do zobaczenia na kolejnym szlaku
pielgrzymkowym!

to go zmienia i wzbogaca. Natomiast pielgrzym,
oprócz tego, chce też zobaczyć siebie w prawdzie.
Po dobrze przeżytej pielgrzymce wraca do domu
odmieniony, inny.
Tradycja pielgrzymowania do Composteli
sięga swoimi korzeniami IX wieku. Wraz
z odkryciem grobu św. Jakuba Większego, zaczęli
go nawiedzać ludzie rozmaitego pochodzenia.
Pismo Święte ukazuje Jakuba, syna Zebedeusza
i Marii Salome, jako rybaka. Wraz z ojcem
i swym bratem Janem mieszkał on i pracował
nad brzegami Jeziora Galilejskiego. Jako jeden
z pierwszych został powołany przez Jezusa
razem z Szymonem, Piotrem, Andrzejem i Janem.
Jakub zawsze towarzyszył Zbawicielowi.
Należał do tych wybranych uczniów, którzy
byli z Nim w najważniejszych chwilach życia.
Po śmierci Mistrza i zesłaniu Ducha Świętego,
Jakub rozpoczął działalność apostolską. Zgodnie
z tradycją nauczał w Hiszpanii i Portugalii. Potem
powrócił do Jerozolimy i był pierwszym biskupem.
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Jak podają Dzieje Apostolskie, w roku 44 został
ścięty mieczem z rozkazu Heroda Agrypy I. W ten
sposób stał się pierwszym Apostołem, który
poniósł śmierć męczeńską z powodu wyznawanej
wiary.
Według legendy, jego ciało umieszczono
w łodzi bez wioseł. W cudowny sposób dotarła ona
do wybrzeży Hiszpanii, w okolice portu Padron.
Ciało pochowano na cmentarzu, ale w kolejnych
wiekach burzliwej historii Półwyspu Iberyjskiego
miejsce spoczynku Jakuba zostało zapomniane.
W VIII wieku ziemie te zajęli Arabowie i przez
kolejne
stulecia
toczyły się tam walki
między chrześcijanami
i muzułmanami. Około
roku 813 chrześcijański
pustelnik,
Pelayo
(Pelagiusz)
ujrzał
w nocy deszcz gwiazd
spadających
na
wzgórze. Uznał to za
znak, zaczął więc kopać
we wskazanym miejscu
i odkrył grób Apostoła.
Na
wzniesieniu
wybudowano kościół,
a osadę, która powstała
wokół niego nazwano
Santiago de Compostela
(łac. „campus stellae” pole gwiazdy). Kiedy
w 844 roku św. Jakub
dopomógł Hiszpanom
w bitwie pod Clavijo
(proszono go o ratunek),
ogłoszony został przez
króla Asturii Alfonsa
II Czystego patronem chrześcijan walczących
z muzułmanami. Pątnicy, którzy pielgrzymowali
do grobu męczennika otrzymywali glejt od
samego króla Hiszpanii, zapewniający im opiekę,
a papież Kalikst II w XII wieku postanowił, że
rok, w którym 25 lipca (czyli w uroczystość św.
Jakuba) przypada w niedzielę, będzie w Santiago
de Compostela Rokiem Świętym. Udzielił też
temu sanktuarium przywileju odpustu zupełnego.
W Akcie Europejskim z 1982 r. Jan Paweł
II pisał: Począwszy od XI i XII wieku, za sprawą
mnichów z Cluny, wierni ze wszystkich stron
22
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Europy coraz liczniej i coraz częściej przybywali
do grobu św. Jakuba, przedłużając aż do miejsca
uważanego wówczas za finis terrae ową sławną
Drogę do Santiago, wzdłuż której już wcześniej
pielgrzymowali Hiszpanie, znajdując na trasie
nocleg i opiekę ze strony takich świętych jak
Domingo de la Calzada i Juan Ortega, czy też
w miejscach takich jak sanktuarium Virgen del
Camino. Tu przybywali z Francji, z Włoch, z Europy
Środkowej, z krajów nordyckich i z narodów
słowiańskich chrześcijanie wszelkich stanów:
od królów aż po najskromniejszych wieśniaków,
chrześcijanie wszelkich
poziomów duchowych:
od
świętych,
jak
Franciszek z Asyżu czy
Brigida Szwedzka (nie
mówiąc o tylu innych
świętych hiszpańskich),
aż
po
publicznych
grzeszników czyniących
pokutę. Cała Europa
odnalazła się wokół
tej
„pamiątki
św.
Jakuba”, w tych samych
wiekach, w których
budowała się jako
kontynent jednorodny
i zjednoczony duchowo.
Dlatego to sam Goethe
stwierdzi, że świadomość
europejska zrodziła się
w pielgrzymowaniu.
Do Santiago de
Compostela
wiedzie
wiele dróg, zwanych
„camino”. W północnej
Hiszpanii
i
we
francuskiej części Pirenejów już w IX wieku
podjęto ich budowę. Najpopularniejsze i najstarsze
szlaki pielgrzymkowe św. Jakuba to:
- Camino Frances (Droga Francuska), ok.
800 km;
- Camino del Norte (Droga Północna), ponad
818 km;
- Camino Aragones (Droga Aragońska), ok.
844 km;
- Camino Primitivo (Droga Pierwotna),
ponad 300 km;
- Camino Ingles (Droga Angielska) z dwoma
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punktami startowymi - ok. 100 km lub 75 km;
- Camino Portugues (Droga Portugalska), ok.
800 km;
- Via de la Plata (Srebrna Droga), ok. 1000
km;
- Camino de Fisterra, ok. 76 km.
Terytorium
Hiszpanii
obejmuje
większość powierzchni Półwyspu Iberyjskiego
(Pirenejskiego). Półwysep Iberyjski charakteryzuje
się znaczną średnią wysokością nad poziomem
morza. Ponad 55% terytorium oscyluje między
400 a 1000 m n.p.m., a średnia wysokość to 600 m
n.p.m. Obecność licznych pasm górskich sprawia,
że ponad 18% powierzchni Hiszpanii znajduje się
powyżej 1000 m n.p.m.
Większą część kraju stanowią stare,
zniszczone góry i wyżynne kotliny objęte wspólną
nazwą Mesety Iberyjskiej. Słabe rozczłonkowanie
Półwyspu Iberyjskiego oraz występowanie
krawędziowych gór izoluje wnętrze kraju od
wpływów otaczających mórz. Klimat wnętrza
kraju jest więc podzwrotnikowy kontynentalny,
suchy z dużymi dobowymi i rocznymi
amplitudami temperatur. W pn.-zach. części kraju,
podlegającej wpływom Atlantyku, panuje klimat
typowo morski z małymi amplitudami temperatur.
Idąc szlakiem francuskim trzeba wielokrotnie
pokonywać wznoszące się wysoko pasma gór.
Nawet rozległe tereny hiszpańskiej mesety są
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poprzecinane wznoszącymi się na ponad 1500 m
n.p.m. górskimi łańcuchami, które zachwycają
swoim pięknem.
Pielgrzymowanie do grobu
św. Jakuba obrosło przez wieki w wiele zwyczajów
i reguł. Powszechnym znakiem na camino jest
muszla. Pielgrzymi pozdrawiają się słowami:
„buen camino” (dobrej drogi). Na początku warto
postarać się o „credencial del peregrino” (paszport
pielgrzyma). Prorocze okazały się słowa napisane
przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Orędziu na
IV Światowy Dzień Młodzieży w 1988 r.: Jestem
pewien, że w tym roku wasz młodzieńczy entuzjazm
przyczyni się do nowego bogatego rozkwitu Drogi
św. Jakuba. Santiago de Compostela to nie tylko
sanktuarium, to także droga w sensie gęstej sieci
pielgrzymich traktów. Przez stulecia Droga św.
Jakuba była drogą nawrócenia. Wzdłuż niej
wzniesiono widzialne pomniki wiary pielgrzymów:
kościoły i liczne hospicja. Pielgrzymka posiada
bardzo głębokie znaczenie duchowe i sama
w sobie może być ważną katechezą. Jak bowiem
przypomina Sobór Watykański II, Kościół jest
Ludem Bożym w drodze, ludem, który „szuka
przyszłego i trwałego miasta”.
W średniowieczu rozpoczynano pielgrzymkę
od drzwi własnego domu, dziś najczęściej wyrusza
się z Saint-Jean-Piedde-Port we francuskich
Pirenejach lub z Roncesvalles w Hiszpanii. Trasa
z Kicina do Santiago de Compostela liczy 3500
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km. Szlak Wielkopolskiej Drogi św. Jakuba (w tym
na terenie Puszczy Zielonka wynosi on ok. 40 km)
prowadzi przez: Gniezno, Dąbrówkę Kościelną,
Głęboczek, Boduszewo, Murowaną Goślinę,
Owińska, Dziewiczą Górę, Kicin, Wierzenicę,
Kobylnicę, Gruszczyn, Poznań.
Podczas wędrowania posługiwano się
kompasem. Według ks. J. Góreckiego, religijnym
„kompasem” było i jest słowo „krzyż”. Krzyż
towarzyszy katolikom od urodzenia do ostatniej
chwili doczesnego bytowania. Jest on obecny
w domu, szkole, pracy, szpitalu. Krzyże przydrożne
pełniły często funkcję wyznacznika kierunku
i drogi pielgrzymowania. Jako symbol religijny
krzyż pojawił się na Golgocie. Św. Tomasz
z Akwinu napisał: krzyż to księga, której do końca
nie sposób przestudiować. Na Drogach św. Jakuba,
także występuje krzyż (namalowany na muszli).
Jest takie powiedzenie łacińskie: „Nemo sine cruce
beatus” (nikt nie może być szczęśliwy bez krzyża).
W każdej trudnej sytuacji, także tej na szlaku św.
Jakuba, św. Jan Paweł II woła do nas: Nie lękaj się.
Wypłyń na głębię. Jest przy tobie Chrystus.
Hojny Bóg prowadzi pielgrzymów, by
w ciszy i skupieniu zawarli trwałe przymierze
z Nim samym. Na Drodze św. Jakuba pielgrzymi
znajdują słowa na całe swoje życie, jak np.: to
nie twoja droga jest trudna, tylko trudności są
twoją drogą. Nasz święty rodak, Karol Wojtyła
wielokrotnie powtarzał, że we współczesnym
świecie naznaczonym przez niebezpieczny
relatywizm i duży zamęt w dziedzinie wartości,
musimy zawsze pamiętać, że jako chrześcijanie
jesteśmy zbudowani na mocnym fundamencie
Apostołów i naszym kamieniem węgielnym jest
Chrystus. Przy grobie Apostoła powinniśmy na
nowo podjąć wezwanie Chrystusa: będziecie moimi
świadkami (...) aż po krańce ziemi. Św. Jakub, który
pierwszy z Apostołów krwią przypieczętował
swoje świadectwo wiary, jest dla nas wszystkich
przykładem i wspaniałym mistrzem. Apostoł
Jakub towarzyszy nam w drodze i wskazuje, dokąd
podążać, ale Drogą (Camino) jest Chrystus. Tylko
On jest dla chrześcijan Drogą, Prawdą i Życiem.
Camino de Santiago to droga Jakubowa, która
prowadzi do Jezusa.
Również przy naszym kościele w Kicinie
jest znak muszli z krzyżem. Mamy tu, co prawda,
tylko kawałek Drogi Jakubowej, ale teren
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ten jest bardzo malowniczy i na swój sposób
egzotyczny. 29 kwietnia 2017 r. ks. proboszcz
Marian Sikora zmobilizował swoich wiernych
parafian do wyruszenia na szlak pielgrzymkowy
„od Józefa do Józefa”. Mógłby ktoś spytać,
skąd ta nazwa. Otóż, kościół w Kicinie jest pw.
św. Józefa i drugi kościół, ten na wzgórzu św.
Wojciecha w Poznaniu, do którego zamierzali
dotrzeć pielgrzymi, ma tego samego patrona.
Na przewodnika trasy został wyznaczony autor
niniejszego artykułu, który parę lat wstecz, ale
w okresie zimowym, także prowadził pielgrzymów
„od Józefa do Józefa” (dwa razy w różnych
wariantach trasy). Pielgrzymów wyruszyło 22,
w tym rodzina z trójką małych dzieci. Przewodnik
zaopatrzył wędrowców w kamizelki odblaskowe.
Trasa długości ok. 10 km prowadziła przez bardzo
urozmaicony krajobraz: ul. Kościelną, następnie
ul. Poznańską, ul. Jonschera, przez lasek kicińskokoziegłowski, drogą koło Transkomu i więzienia
w Koziegłowach, przecinając magistralę kolejową
w Karolinie i węzeł drogowo-kolejowy na trasie
Karolin - Poznań, przez las komunalny do ul.
Chemicznej, przez most na ul. Bałtyckiej, wzdłuż
rzeki Warty do wylotu ul. Garbary, u podnóża
Cytadeli, pod mostem kolejowym niedaleko starej
rzeźni, by wreszcie przy Cmentarzu Zasłużonych
Wielkopolan zakończyć się w sanktuarium św.
Józefa u oo. karmelitów bosych. Przywitał nas
o. Marek. Pielgrzymów pokropił wodą święconą
i zaprosił do „katakumb”, gdzie mieściła się
jadalnia. Poczęstował nas bardzo smacznym,
wielkim plackiem i rozdał materiały dotyczące
historii kościoła karmelitów bosych, modlitwy
karmelitańskiej, a także obrazki z religijnymi
motywami. Historię sanktuarium przeczytał nasz
proboszcz. Później przeszliśmy do innej sali,
gdzie obejrzeliśmy film o obozie koncentracyjnym
w Dachau. Następnie udaliśmy się na Mszę św.
i umocnieni Duchem Świętym pożegnaliśmy
kochanych karmelitów. Przez ten wspaniały,
święty czas na całej trasie towarzyszył nam
duchowo Święty Józef, który zawsze prowadzi nas
do Jezusa.

Warto obejrzeć
„Teraz i w godzinę śmierci” – film o modlitwie różańcowej
19 maja na ekrany polskich kin trafił film
dokumentalny pod tytułem „Teraz i w godzinę
śmierci” w reżyserii Mariusza Pilisa i Dariusza
Walusiaka. Jak podkreślają twórcy, obraz powstał
w obchodzoną w tym roku przez Kościół 100.
rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Film
ukazuje historię ludzi z różnych stron świata,
którym modlitwa różańcowa odmieniła życie.
Inspiracją dla krakowskich reżyserów
do nakręcenia filmu było zdjęcie ukazujące
amerykańskiego
żołnierza
„marines”
(amerykańskiej piechoty morskiej), ciężko rannego
po postrzale w Afganistanie, ściskającego w ręku
różaniec. Reporterka, która je wykonała otrzymała
za nie nagrodę Pulitzera (było to najlepsze zdjęcie niepokazywane dotąd sceny z wydarzeń na
w całej jej karierze zawodowej).
Majdanie, które miały miejsce zimą 2013 roku.
Widzimy figurę Najświętszej Marii Panny na
placu Niepodległości w Kijowie i modlących
się demonstrantów. Poznajemy Ukrainkę, która
rozdaje białe różańce walczącym mężczyznom,
przekonana, że tylko Matka Boża może pomóc
ocalić jej ojczyznę. Słyszymy świadectwo biskupa
z Nigerii, gdzie tysiące mieszkańców staje się
ofiarami religijnych pogromów dokonywanych
przez muzułmańską militarną organizację
ekstremistyczną - Boko Haram. Różaniec jest
Twórcy dokumentu wyruszają z kamerą „bronią” dla tych najsłabszych w walce ze złem.
w trwającą dwa lata podróż przez cztery
Sam reżyser, Mariusz Pilis mówił o filmie:
kontynenty, by przekonać się, czy naprawdę „Teraz i w godzinę śmierci” to obraz o tym, co dzieje
modlitwa różańcowa jest w stanie zmieniać się tu i teraz; obraz do bólu prawdziwy. Chcemy
bieg historii. Możemy wysłuchać świadectw w nim pokazać zmagania człowieka z tym, co go
i opowieści udowadniających m.in., że wycofanie otacza, co go często przerasta. Myślę, że każdy
się wojsk sowieckich z Austrii w 1955 r. po 10 odnajdzie w tym filmie potencjał nadziei, bo jego
latach okupacji oraz upadek rządów dyktatora wymową jest to, że nie ma rzeczy niemożliwych.
Ferdynanda Marcosa na Filipinach to właśnie
skutki różańcowych krucjat. W filmie pojawiają się
Barbara Zacharzewska

Z ksiąg metrykalnych
Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni
30 kwietnia

Tymoteusz Witkowski

Sakramentalny związek małżeński zawarli

Leszek Lesiczka

13 maja Agnieszka Kania z Kicina i Maciej Górecki z Poznania
26 maja Zyta Czekała z Poznania i Edward Poprawka z Gorzowa Wlkp.
27 maja Renata Sobańska z Kicina i Krzysztof Drgas z Kicina
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Szkolna uroczystość

Szkolny serwis informacyjny
„Z biegiem Wisły” w Kicinie
15 maja br. w Szkole Podstawowej im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie odbyła się impreza
szkolna związana z obchodami Dnia Patrona, która
co roku ma charakter spotkań literacko-historycznych. Jej celem i mottem przewodnim była nauka
przez zabawę. Rok 2017 został ustanowiony przez
Sejm Rokiem Rzeki Wisły, stąd temu szkolnemu
wydarzeniu nadano tytuł „Z biegiem Wisły”.
W imprezie wzięli udział uczniowie, nauczyciele,
liczni zaproszeni goście, rodzice oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Czerwonak.
Uroczystość składała się z dwóch części.

plastyczny, kaligraficzny, ortograficzny. Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta
Gminy Czerwonak oraz Radę Rodziców. Celem
konkursów było pokazanie piękna Wisły z jej
fauną i florą, prezentacja nadwiślańskich miast,
poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat Wisły
i jej znaczenia dla kraju. Bardzo wyraźnie zaakcentowano potrzebę ochrony środowiska naturalnego i zaszczepienie w dzieciach wrażliwości
ekologicznej. Znajomość historii własnego kraju
i znaczenia rzeki doskonale koresponduje z przekonaniami Augusta Cieszkowskiego. Nieobca była
mu rozległa wiedza historyczna oraz zamiłowanie
do nauk przyrodniczych. Tego dnia staraliśmy się
połączyć to wszystko w jedną całość i należycie
uczcić pamięć naszego patrona.
Konkursy były doskonałą okazją rozwijania
warsztatu twórczego, zdolności i umiejętności
oraz nagrodzenia najlepszych uczniów. Nad przebiegiem uroczystości czuwali nauczyciele i pan
dyrektor, a koordynatorem akcji była nauczycielka, pani Ewa Wójcik.
W pierwszej, artystycznej części klasy prezenMilena Maziarz
towały legendy związane z wybranym miejscem
foto: https://spkicin.edupage.org/album/?
położonym nad Wisłą. W ten sposób, podziwiając występy uczniów i podążając biegiem królowej polskich rzek, „odwiedziliśmy” wiele ciekawych zakątków. Druga część uroczystości, czyli
rambit (turniej) literacko-historyczny, była okazją
sprawdzenia umiejętności pracy w grupie, wiedzy
i pomysłowości uczniów.
W ramach obchodów tego ważnego dnia, na
miesiąc przed uroczystością, dla chętnych uczniów
zostały ogłoszone konkursy, m.in.: literacki,
Konkurs plastyczny
4 maja br. w czasie uroczystego apelu
zostały ogłoszone wyniki szkolnego konkursu na
najpiękniejszą palmę wielkanocną. Jury przyznało
nagrody w dwóch kategoriach: klasy 1-3 oraz klasy
4-6. Dla każdej z wymienionych kategorii cenne
nagrody ufundowała Rada Rodziców. Oceniane
były walory estetyczne, piękno, oryginalność
i powiązanie z tradycją. A oto szczęśliwi zwycięzcy:
Aleksandra Cichocka z kl. 3a, Kasia Grajek z kl.
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3a, Oliwia Paszkiewicz z kl. 3a i Roksana Krzyśko
z kl. 2e. Nagrody w kategorii klas 4-6 otrzymali:
Zuzia Skibińska z kl. 4a, Arkadiusz Menesiak
z kl. 4c, Martyna Wiraszka z kl. 5b i Stanisław
Smocikowski z kl. 5c. Gratulujemy i zachęcamy
wszystkich do wzięcia udziału w następnych
konkursach!
Małgorzata Żak
nauczyciel plastyki
Czerwiec 2017

W czwartek 4 maja br. uczniowie naszej szkoły
brali udział w uroczystym apelu z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 maja. Aby upamiętnić
ten doniosły fakt z historii Polski, uczennice klasy
szóstej - Julia Czerniejewicz i Antonina Wolszczak
przygotowały dla społeczności szkolnej uroczysty
apel o patriotycznej wymowie.
Wydarzenie to zostało zainicjowane wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu narodowego, po którym odbyła się część artystyczna.
Uczniowie klas piątych i klasy szóstej wcielili się
w postaci historyczne z XVIII wieku: króla Stanisława Poniatowskiego, marszałka Stanisława
Małachowskiego oraz szlachty biorącej udział
w obradach Sejmu Wielkiego. W przedstawionej
scence zaprezentowali ważne dla naszego narodu
wydarzenie, jakim było ustanowienie pierwszej
w Europie, a drugiej na świecie, konstytucji. Młodzi aktorzy odegrali również sceny z życia zwykłych, prostych ludzi - chłopów, opowiadając

o tym, czym dla nich był ów akt oraz jakie wiązali
z nim nadzieje.
Rocznica tych wydarzeń obchodzona jest od
ponad 200 lat i nie przeszkodziły w tym ani represje, ani rozbiory. Przez cały czas Polacy widzieli
w tych obchodach symbol patriotycznych dążeń
do odrodzenia. Dlatego cieszymy się, że uczniowie świętują ją z dumą i świadomością jej znaczenia dla narodu polskiego.
Aneta Sobkowiak
foto: https://spkicin.edupage.org/album/?

Ziemia w naszych rękach!
Dzień Ziemi, znany też jak Światowy Dzień
Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi, uruchamia rozmaite akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Na obchody składa
się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez
różnorodne instytucje.
Dzień Ziemi obchodzony jest w momencie
równonocy wiosennej na półkuli północnej, co
odpowiada równonocy jesiennej na półkuli południowej. Wyróżnia się on tym, że na całej planecie
dzień trwa dokładnie tak długo jak noc. Równonoc wiosenna w starożytnych kulturach rolniczych
wiązała się ze świętem rodzącego się życia. Z ideą
obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi wystąpił John McConnell na konferencji UNESCO,
dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 roku.
Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi wyznaczony
został w 2009 roku przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ na 22 kwietnia, a jego pierwsze obchody
odbyły się w 2010 roku.
Z tej okazji 21 kwietnia br. uczniowie naszej
szkoły wraz z wychowawcami sprzątali teren
wokół szkoły i ulice Kicina. Co roku uczniowie
aktywnie włączają się w sprzątanie. Akcję nadzorują nauczyciele, którzy korzystają z każdej okaCzerwiec 2017					

zji, by na swoich lekcjach przeprowadzać prelekcje i dyskusje dotyczące odpowiedzialnego segregowania śmieci, oszczędzania energii i wody oraz
dbałości o przyrodę.
Po akcji „sprzątanie” na boisku szkolnym
odbył się krótki apel z okazji Dnia Ziemi, na którym uczniowie zaprezentowali wcześniej wykonane plakaty o tematyce proekologicznej. Na
zakończenie cała społeczność szkolna zaśpiewała
piosenkę pt. „Ziemia, wyspa zielona” .
Obchody Dnia Ziemi pomogły zwrócić uwagę
uczestników tej akcji na piękno naszej planety oraz
były okazją do przypomnienia, że jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska, w którym żyjemy.
Małgorzata Dolska
foto: https://spkicin.edupage.org/album/?
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Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc jest czynnikiem o kluczowym znaczeniu podczas zdarzeń nagłych, zagrażających życiu lub zdrowiu. Umiejętne udzielenie
pomocy w zdarzeniu kryzysowym jest nie tylko
obowiązkiem prawnym, ale i moralnym ze strony
każdej osoby obecnej podczas takiego zdarzenia.
Teren szkoły jest szczególnym miejscem występowania różnorakich zagrożeń, zarówno drobnych,
jak i poważnych. Osobami udzielającymi pierwszej pomocy uczniom bądź innym osobom znajdującym się na terenie szkoły - bez względu na
okoliczności i charakter zdarzenia - są jej pracownicy: np. dyrektor, nauczyciele. Należy zauważyć,
że sytuacja taka charakteryzuje się podwyższonym
poziomem stresu ze względu na „zaburzenie” naturalnego rytmu szkoły, która jest postrzegana jako
miejsce bezpieczne, przyjazne uczniom i gościom.
Czy jednak sama wiedza teoretyczna jest wystarczająca do zapewnienia bezpieczeństwa w szkole?
Nie. Musi być regularnie uzupełniana przez permanentne doskonalenie umiejętności. Nauczyciel,
nie tylko w szkole, ale przede wszystkim poza nią,
może spotkać się z sytuacją przekraczającą jego
wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas edukacji w zakresie pierwszej pomocy. Dlaczego jest
to tak ważne, aby placówki oświatowe były miejscami, w których aktywnie promuje się kształcenie
umiejętności uczniów w praktycznym udzielaniu
pomocy w sytuacjach kryzysowych? Uczeń przebywa w szkole średnio 6 godzin dziennie. Powinien posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności,
które pozwolą jemu i rówieśnikom radzić sobie
w różnych trudnych sytuacjach, niezależnie od
tego, w jakim miejscu się one wydarzą.
W kwietniu br., w ramach realizowanego projektu „Pierwsza pomoc” uczniowie wszystkich
klas Szkoły Podstawowej im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wzięli udział w zajęciach

z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzili je funkcjonariusze Straży
Gminnej w Czerwonaku.
Na początku dzieci uważnie wysłuchały informacji, jak istotne są pierwsze chwile w sytuacji
zagrożenia zdrowia lub życia oraz jak należy się
w takiej sytuacji zachować. Przy okazji uczniowie
przeszli krótki kurs profesjonalnego wzywania
pomocy oraz rzetelnego przekazywania informacji
dotyczących nieszczęśliwego zdarzenia. Następnie, pod czujnym okiem specjalistów, każdy
z uczestników mógł wykorzystać zdobyte informacje podczas ćwiczeń z użyciem tzw. fantomów
oraz specjalistycznego sprzętu medycznego.
Dzieci z prawdziwym zaangażowaniem przystępowały do zajęć, motywowane faktem, iż wiedza o tym, jak należy nieść pomoc, może uratować czyjeś życie. W trakcie zajęć uczyły się, jak
bezpiecznie i skutecznie pomóc osobie, która
w danym czasie i miejscu takiej pomocy potrzebuje, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo poszkodowanego. Dowiadywały się,
co robić, gdy jesteśmy w niebezpiecznym terenie,
jak zabezpieczyć miejsce, w którym znajduje się
poszkodowany, jak zachować się, gdy czujemy
się niebezpiecznie. Dzieci uczyły się rozpoznawania trzema zmysłami (za pomocą słuchu, wzroku
i dotyku), czy poszkodowany oddycha, jak ułożyć
osobę poszkodowaną, by spokojnie i bezpiecznie
móc doczekać się przyjazdu karetki pogotowia.
Uczniowie ćwiczyli oddechy ratownicze, zwracając uwagę na ruch klatki piersiowej oraz na
ilość wdechów, które powinny wykonać, żeby ich
pomoc była skuteczna oraz uczyli się uciskania
klatki piersiowej. Na koniec zadowolone i pełne
wrażeń dzieci gromkimi brawami podziękowały
instruktorom za przeprowadzone zajęcia.
Małgorzata Dolska

Sukcesy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kicinie
21 marca br. w Owińskach odbył się VI Gminny Konkurs
Matematyczny pod hasłem: „Myślę, liczę, tworzę”. Po raz
kolejny Kicin zdobył zespołowo I miejsce. Szkołę reprezentowały
uczennice z kl. 6a i 6c: Julia Czerniejewicz, Julia Smurawa
i Urszula Zacharzewska. Ula wywalczyła również III miejsce
indywidualnie. Dziewczętom gratulujemy!
 							
Ewa Chudy
nauczyciel matematyki
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Podziękowanie
Dziękuję wszystkim, którzy przekazali na moje konto (KRS
0000066678) kwotę 1% podatku.
Dzięki temu i dzięki Fundacji RAZEM otrzymałam wózek
elektryczny, co pozwala mi poruszać się samodzielnie.
Jestem bardzo wdzięczna i z całego serca dziękuję.
Karolina Nowacka

ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – CZERWIEC 2017
Nabożeństwa czerwcowe od poniedziałku do
soboty codziennie po Mszy św., w niedziele
po koronce do miłosierdzia Bożego o 15.00.
01.06. pierwszy czwartek miesiąca:
18.00 – Msza św. w intencji dzieci;
po Mszy św. do godz. 20.00 adoracja
w intencji uświęcenia kapłanów
i nowych powołań.
20.00 – spotkanie Parafialnej Rady
Duszpasterskiej.
02.06. pierwszy piątek miesiąca:
odwiedziny chorych z posługą
sakramentalną od 8.30;
spowiedź św. od 16.00 – 17.00 i od 17.30
do 18.00;
Msza św. o 17.00 i o 18.00.
katecheza dla młodzieży przygotowującej
się do sakramentu bierzmowania: I kl.
gimnazjum o 19.00, II kl. o 19.45.
03.06. 40 rocznica nawiedzenia kopii
jasnogórskiego obrazu w Kicinie;
pierwsza sobota miesiąca:
nabożeństwo wynagradzające 		
Niepokalanemu Sercu Maryi:
8.00 – spowiedź; 8.30 – różaniec
9.00 – Eucharystia
9.40 – przy kościele zbiórka młodzieży
uczestniczącej w Spotkaniu Młodych
w Lednicy
21.00 – Msza św. w wigilię uroczystości
Zesłania Ducha Świętego
Czerwiec 2017					

04.06. (niedziela) uroczystość Zesłania Ducha
Świętego
zebranie członków Wspólnoty 		
Żywego Różańca po Mszy św. o 8.00
Wczesna Komunia św., Msza św. o 10.00.
08.06. (czwartek) święto Jezusa Chrystusa 		
Najwyższego i Wiecznego Kapłana,
po Mszy św. do godz. 20.00 adoracja
w intencji uświęcenia kapłanów
i nowych powołań.
09.06. (piątek)18.45 – spowiedź św. dla
młodzieży przygotowującej się do
sakramentu bierzmowania;
19.30 – uroczysta Msza św. na zakończenie
roku szkolnego.
11.06. (niedziela) uroczystość Najświętszej
Trójcy
15.00-19.00 – festyn rodzinny z okazji
Dnia Dziecka (na wzgórzu kościelnym)
12.06. (poniedziałek) po Mszy św. zebranie Akcji
Katolickiej
13.06. (wtorek) 21.00 – różaniec fatimski
14.06. (środa) Msza św. połączona
z I nieszporami z uroczystości
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
15.06. (czwartek) uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało),
Msze św. w kościele o 7.30 i 10.00.
Po Mszy św. o 10.00 wyruszy procesja
eucharystyczna do czterech ołtarzy
(trasa procesji: ul. Swarzędzka, Wodna,
Sucha, Nowe Osiedle, Wodna, Gwarna
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Z życia parafii

i Kościelna). Zakończenie procesji
w kościele.
15.05-22.06. oktawa Bożego Ciała
17.06. (sobota) 18.00 – Msza św. w Klinach
na cmentarzu
19.06. (poniedziałek) 20.00 – katecheza biblijna
dla rodziców i kandydatów na chrzestnych
22.06. (czwartek) 19.00 – Msza św. w Janikowie.
Po niej procesja eucharystyczna do
czterech ołtarzy.
23.06. (piątek) uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa, Światowy Dzień Modlitw
o Uświęcenie Kapłanów; Dzień Ojca;
19.00 – Msza św., po niej procesja do
figury Najśw. Serca Pana Jezusa.
20.00 – katecheza liturgiczna dla rodziców
i kandydatów na chrzestnych

Z życia parafii

24.06. (sobota) uroczystość Narodzenia
św. Jana Chrzciciela
26.06. (poniedziałek) 18.00 – Eucharystia ze
szczególnym udziałem osób, które podjęły
duchową adopcję dziecka poczętego 		
zagrożonego zagładą
19.00 - zebranie Parafialnej Rady 		
Ekonomicznej
29.06. (czwartek) uroczystość Świętych
Apostołów Piotra i Pawła
po Mszy św. do godz. 20.00 adoracja
w intencji uświęcenia kapłanów
i nowych powołań.
30.06. (piątek) zakończenie nabożeństw
czerwcowych
				

ks. Marian Sikora

Intencje mszalne – czerwiec 2017
01.06. pierwszy czwartek miesiąca
18.00 1) w intencji dzieci
2) w intencji Wojtka – w 17 r. urodzin

06.06.
18.00 † Edward Lesiczka – od kuzynostwa 		
Tadeusza i Teresy z Kobylnicy

02.06. pierwszy piątek miesiąca
17.00 † Franciszka, Maciej Springer, Edward
Głowacz
18.00 1) † Jan Bułakowski – od bratowej 		
Barbary
2) † Czesław Ciesielski – od żony i syna z
rodziną

07.06.
18.00 † Michał Nowak – w 25 r. śmierci

03.06. pierwsza sobota miesiąca
9.00 wynagradzająca Niepokalanemu Sercu
Maryi
18.00 1) † Zofia, Tomasz, Andrzej, Ryszard i
zmarli z rodzin Banachów, Borowiec
i Krzyżańskich
2) † Stanisław, Jadwiga Woźniak, Antoni,
Janina Święciccy, Leokadia 		
Czerwonko
04.06.
8.00
10.00
12.00
18.00

uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Wczesna Komunia Święta
† Helena, Piotr i Janusz Korzeń
za parafian

05.06.
18.00 w intencji dzieci wczesnokomunijnych –
w 1 r. przystąpienia
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08.06.
18.00 Msza św. zbiorowa
1) † Łucja Witkowska – od syna 		
Zbigniew z rodziną
2) † Stanisław Reszela
3) † Alojzy i Jadwiga Luboszczyk, 		
Marianna i Janusz Tomiak
4) † Jarosław Klepka
5) † Leon Głowacki – od mieszkańców
Janikowa
6) † Monika Głowacz – od Rady Sołeckiej
Kicina
7) † Genowefa Kaszarek
09.06.
18.00 † Edward Lesiczka – od siostry Heleny z
rodziną
10.06.
16.00
18.00 † Edward Lesiczka – od wnuka Mateusza
z Patrycją

10.00 za parafian
12.00 w intencji Wojciecha, dziękczynna za
dar życia i chrztu św. z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo
19.00 † Wanda, Krystyna, Bolesław, Antoni,
Helena, Wojciech i Tadeusz
12.06.
18.00 1) † ks. Zbigniew Pawlak – od 		
mieszkańców z ul. Rolnej
2) † Monika Głowacz – od Parafialnej
Rady Duszpasterskiej
13.06.
8.00 † Zofia Nowak – od ZP Z. Czuby
14.06.
18.00 z podziękowaniem za otrzymane łaski
oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo
w rodzinie

21.06.
18.00 1) † Mirosława Sobańska – w 2 r. śmierci
2) † Tadeusz Szczepański – od Piotra z
rodziną
22.06.
19.00 (w Janikowie) za zmarłych i żyjących
mieszkańców Janikowa
23.06. uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa
19.00 † Wanda Gajewska – w dniu imienin
24.06. uroczystość Narodzenia św. Jana 		
Chrzciciela
16.30 Msza św. ślubna
18.00 1) † Paweł Zielewicz
2) † Dariusz Szczeciński – od żony z
córkami

16.06.
18.00 † Alicja Jęcz

25.06.
8.00 † Jan, Józef, Maria Krugiołka, Franciszek,
Henryk, Władysława, Leokadia, 		
Gajewscy
10.00 † Adam Sobański – z okazji Dnia Ojca
12.00 1) w intencji zmarłych i żyjących ojców
2) za parafian
18.00 † Jan i Wiktoria Kiełbasa

17.06.
18.00 (w Klinach) za zmarłych i żyjących
mieszkańców Klin

26.06.
18.00 w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i 		
naszej parafii

18.06.
8.00 † Franciszka, Władysław i Edward 		
Błażejewscy
10.00 † Władysława i Józef Matuszewscy oraz
zmarli z rodziny
12.00 1) za Alberta o Boże błogosławieństwo
2) w 40 r. sakramentu małżeństwa
Elżbiety i Jerzego
18.00 1) † Ryszard Pawlak
2) za parafian

27.06.
8.00 † Jerzy

15.06. uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa
7.30 † Marek, Mieczysław, Czesław, Łucja,
Józef, Agnieszka, Stanisława i Józef
10.00 za parafian

19.06.
18.00 + Joanna – w 9 r. śmierci

28.06.
18.00 † Zdzisław Stafecki
29.06. uroczystość Świętych Piotra i Pawła
18.00 dziękczynna – w 21 r. ślubu
30.06.
16.00 Msza św. ślubna
18.00 † Czesław Ciesielski – od rodziny Kusz
oprac. RS

20.06.
18.00 1) † Łucja Witkowska – od ZP Z. Czuby
2) † Michał Mizgalski

11.06. uroczystość Najświętszej Trójcy
8.00 † Franciszek Greguła i zmarli z rodziny
Czerwiec 2017
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1-2. Archidiecezjalny Zjazd Rejonowy Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej w Koziegłowach, 13 maja, foto arch. DIAK, 3-5. Procesja
błagalna o dobre plony 23-25 maja, foto AG i MO, 6-7. Dzieci I komunijne na pikniku - Sanktuarium MBF w Owińskach, 27 maja, foto JG
8-9. Niedziela jubileuszy małżeńskich, 40-55 rocznica ślubu, 28 maja, foto GZ.

