
Boże, przewodniku dusz 
w mozolnej wędrówce do 

nieBa,
prowadź nas Bezpiecznie 

na drogach letnich 
wakacji!
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Kontynuując serię rozważań na temat Kazania 
na górze, nadeszła kolej na przyjrzenie się trze-
ciemu błogosławieństwu. Dotyczy ono cichości - 
postawy, którą dzisiaj często uważa się za mało 
atrakcyjną. Kojarzona jest ze słabością, szybkim 
ustępowaniem innym albo - przeciwnie - z nie-
wzruszonością, obojętnością. Najczęściej jednak 
cichość przywodzi nam na myśl człowieka, 
który daje się łatwo nabrać i nigdy nie potrafi 
postawić na swoim. 

Greckie słowo „praeis”, 
które w języku polskim zwykle 
bywa oddawane przez „cisi”, 
ma różne tłumaczenia. I tak 
spotykamy się z przekładem: 
„ci, którzy nie używają prze-
mocy”, „ci, którzy są uprzejmi, 
mili, delikatni, dobrego serca”, 
„łagodni”, „poddani”. 

Poza Kazaniem na górze, 
słowo „cisi” w Ewangelii św. 
Mateusza pojawia się jesz-
cze w rozdziale 11.: Weźcie 
moje jarzmo na siebie i uczcie 
się ode Mnie, bo jestem cichy 
i pokorny sercem. Ta wypo-
wiedź Jezusa, który uka-
zuje cichość jako swoją szczególną cechę, dała 
początek znanemu w pobożności chrześcijańskiej 
wezwaniu: Jezu cichy i pokornego serca, uczyń 
serca nasze według serca Twego. W Nowym Testa-
mencie zwłaszcza św. Paweł mówi o cichości jako 
o postawie doskonałego chrześcijanina, więcej - 
o postawie samego Chrystusa, człowieka dosko-
nałego. W Drugim Liście do Koryntian (10, 1) 
Apostoł upomina wiernych przez cichość i łagod-
ność Chrystusa. W Liście do Galatów (5, 22-23) 
łagodność jest z kolei wymieniona pośród owoców 
Ducha Świętego w życiu chrześcijanina i łączy się 
z takimi postawami, jak: uprzejmość, cierpliwość, 
opanowanie, dobroć wobec bliźnich. W Liście do 
Efezjan (4, 32) i do Kolosan (3, 12) cichość jest 
jednym z zachowań wypływających z powołania 
chrześcijańskiego, jest postawą nowego człowieka 
w Chrystusie.

Jakie jest więc znaczenie tego słowa w kontek-

ście Kazania na górze? Niewykluczone, że wska-
zuje ono na niekorzystną sytuację społeczną (ubo-
dzy, nieszczęśliwi, uciskani), albo też na postawę 
serca (pokorni, którzy nie uciekają się do prze-
mocy, którzy nie są potężni lub z umiarkowa-
niem wykorzystują posiadaną władzę, nie depczą 
innych). Według Ośmiu błogosławieństw, ten jest 
człowiekiem cichym, kto mimo różnych emocji, 
które niekiedy targają ludzkim sercem, pozostaje 

nieskrępowany, niezaborczy, 
wewnętrznie wolny i zawsze 
szanujący tajemnicę wolności 
swoich bliźnich. Przypomina 
w tym Pana Boga, który działa 
z szacunkiem dla człowieka 
i pobudza go do posłuszeństwa 
i miłości, nigdy nie używając 
przemocy.

Jezus obiecuje cichym 
(łagodnym), że posiądą zie-
mię. Ziemią tą jest z całą pew-
nością ziemia świętych w Nie-
bie, ale nie pozostaje ona bez 
związków z naszą obecną zie-
mią, która powinna być kształ-
towana przez moc Królestwa 
już teraz obecnego w nas. 

Ewangeliczna mentalność cichości dojrzewa bar-
dzo powoli. Trzeba przejść przez wiele prób, roz-
czarowań, klęsk, by zrozumieć, że wszelki rodzaj 
przemocy zawsze w końcu przegrywa.

Jak w praktyce żyć trzecim błogosławień-
stwem? Po pierwsze, nie rościć sobie pretensji 
do ostatniego słowa w każdej dyskusji. Byłoby 
rzeczą dobrą, gdybyśmy nauczyli się prakty-
kowania tego błogosławieństwa i potrafili rów-
nież w pewnym momencie pokornie zamilknąć, 
godząc się z tym, że przeważy racja kogoś innego. 
Po drugie, nie odpowiadać złem na zło. Przez zło 
nie rozumiemy tutaj tylko przemoc fizyczną, ale 
również małe złośliwości w rozmowach, na które 
często mamy ochotę odpowiadać równie małymi 
złośliwościami; te wszystkie pomówienia, na 
które reagujemy podobnymi pomówieniami; czy 
te wszystkie obraźliwe aluzje, w które obfitują 
wypowiedzi nasze i bliźnich, odpłacane równie 
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Carl H. Bloch, Kazanie na Górze

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię

Rozpoczął się okres wakacji i urlopów. 
Po całorocznej pracy należy się nam nieco 
odpoczynku. Oto kilka wyznaczników dobrze 
wykorzystanych wakacji. Pierwszym z nich 
jest troska o zdrowie fizyczne. Wakacje są 
udane jedynie wtedy, gdy po wakacjach wra-
camy zdrowsi i silniejsi fizycznie. Aby tak 
właśnie się stało, konieczny jest ruch i wysiłek 
na świeżym powietrzu, spacerowanie, pływa-
nie, bieganie, kolarstwo, wspinaczki górskie. 
Z pewnością natomiast nieudane są wakacje 
wtedy, gdy ktoś leniuchuje, traci czas przed 
telewizorem, komputerem, gdy kładzie się 
późno spać lub późno wstaje, gdy sięga po alko-
hol, niezdrowo się odżywia. Drugim wyznacz-
nikiem udanych wakacji jest troska o zdrowie 
duchowe, bliska relacja z Bogiem. Wakacje są 
udane wtedy, gdy spędzamy je w towarzystwie 
szlachetnych ludzi, gdy znajdujemy czas na 
wartościową lekturę, na pasjonującą wymianę 
zdań, na osobistą refleksję nad sobą i życiem, 
na zwiedzanie ciekawych okolic, na zachwy-
canie się naturą i kulturą. 

Ks. Karol Wojtyła tak opisuje wakacje 
spędzane razem ze studentami: Codzienna 
Msza św. stanowi modlitwę poranną i pierw-
szy zbiorowy czyn po pobudce. Przy tym kilka 
słów: myśl na cały dzień. Wieczorem powraca 
się do tej myśli przy wspólnej modlitwie. Poza 
tym metodą zasadniczą jest wysiłek sportowy 
i środowisko, potrzeba współdziałania, organi-
zacji, życzliwości, koleżeństwa, przyjaźni. Na 
wędrówkach rozmawia się – ksiądz jest po to, 

ażeby rozmawiać. Cho-
dzi o to, ażeby umieć 
rozmawiać o wszyst-
kim… . Wycieczka musi 
być dobrze przygoto-
wana improwizacją. Co do ubioru wyciecz-
kowego: ubiór spełnia pewna funkcję – inną 
ubiór narciarski, inną kąpielowy itp. – posłu-
giwanie się poza tą funkcją w innych celach 
musi odpaść (Homo Dei, nr 3/1957). 

Odpoczynek nie oznacza „nic nierobie-
nia”. Zawsze rozumiałem odpoczynek – mówi 
św. Josemaría Escrivá – jako oderwanie się od 
codziennych zajęć nigdy zaś jako dni próżno-
wania. Odpoczynek oznacza: gromadzenie sił, 
pomysłów, planów. Innymi słowami: zmiana 
zajęcia, aby powrócić potem z nowym zapa-
łem do zwykłych zadań (Droga, nr 514). 

Czyniąc plan wakacji warto wziąć pod 
uwagę powyższe wskazania.  

Na wakacyjny wyjazd zabierzmy konie-
cznie lipcowo-sierpniowy numer „Naszego 
Patrona”. Ksiądz Adam Adamski w swoim 
artykule podejmuje temat wdzięczności. Pan 
Witold Tyborowski tym razem prowadzi nas 
do Nazaretu. Polecam świadectwa rodziców 
o wczesnej komunii św. i o nabożeństwach 
majowych. „Miłość biegnie” to wspomnienie 
tegorocznego spotkania Młodych na Polach 
lednickich. Ponadto wydarzenia minione oraz 
zapowiedzi tego co przed nami. 

ks. Marian Sikora



Z życia Kościoła

Lipiec/Sierpień 2017     5

Z życia Kościoła

4                       Lipiec/Sierpień 2017

I bądźcie wdzięczni!

Kapłan a osoba świecka – wzajemna odpowiedzialność

obraźliwymi aluzjami. To wszystko sprzeciwia 
się chrześcijańskiej łagodności, cichości z Jezu-
sowych błogosła wieństw, sprzeciwia się duchowi 
pokoju i prawdziwej pokorze. To zaciemnia serce, 
czyni umysł ociężałym, uniemożliwia modlitwę, 
zapełnia wyobraźnię mętnymi przedstawieniami. 
Często nie możemy się modlić właśnie dlatego, że 
nie potrafiliśmy powstrzymać się od powiedzenia 
czegoś złośliwego w rozmowie, powstrzymać się 
od jakiejś kłującej aluzji, od sądu, który stawiał 
nas wyżej od innych. Tak postępując, nigdy nie 
odczujemy błogosławieństwa przeznaczonego dla 
cichych.

I w końcu, do życia w cichości potrzebna jest 
wielka delikatność wobec tych, którzy są słabi, 
którzy są cisi z natury, gdyż nie potrafią się obro-
nić. Mamy tu na myśli osoby starsze, uzależnione 
od innych, którym często pomaga się w pośpie-

chu i w sposób szorstki. Myślimy też o samot-
nych i opuszczonych, a do tego jeszcze wykorzy-
stywanych często w pracy. Jezus wzywa nas do 
wyrzucenia z naszego serca tych zawstydzających 
postaw. W naszym nawróceniu opierać się mamy 
nie na własnych siłach, ale na łasce Tego, który 
jest cichy i pokorny sercem. Jeśli z wiarą i miłością 
spojrzymy na Jezusa w Eucharystii i przybitego 
do krzyża, to udzieli On nam tego prawdziwego 
pokoju, który jest posiadaniem ziemi, światła, 
sprawiedliwości, dóbr mesjańskich obiecanych 
ludziom cichym i pokornego serca.

ks. Marian Sikora

Tekst został przygotowany w oparciu o książkę Carlo. M. 
Martini, Błogosławieństwa.

Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezu-
sie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie 
w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, 
i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, 
pełni wdzięczności. (…) Na to zaś wszystko przy-
obleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. 
A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystu-
sowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym 
Ciele. I bądźcie wdzięczni!

Tymi słowami św. Paweł w Liście do Kolosan 
wzywa do naśladowania Chrystusa. Wdzięczność 
należy zatem do istotnych cech chrześcijanina. Św. 
Ambroży stwierdził nawet, że: nie ma obowiązku 
większego nad obowiązek wdzięczności. 

Jest ona bowiem reakcją na doświadczone 
dobrodziejstwa, a właściwie - umiejętnością 
dziękowania za okazane dobro. Taką reakcję św. 
Tomasz z Akwinu określa wręcz jako obowiązek 
wynikający z naturalnego porządku. Okazywanie 
wdzięczności jest proporcjonalne do rozmiarów 
otrzymanej dobroci. Przede wszystkim człowiek 
winien jest wdzięczność Bogu, jako stwórcy. 
Świat istnieje, a przecież mógłby nie istnieć. My 
istniejemy, a przecież moglibyśmy nie istnieć. 
Jezus poprzez ofiarę na krzyżu odkupił nasze winy 
i pragnie naszego szczęścia wiecznego. Tyle łask, 

tyle darów, że wdzięczność wobec Boga winna 
być oczywistością. Jednak, gdy człowiek odrzu-
cając Boga siebie stawia na Jego miejscu, zatraca 
poczucie wdzięczności. To przenosi się później na 
relacje z ludźmi.

Patrząc przez pryzmat wiary, Bóg realizując 
swój zamysł posługuje się ludźmi, bowiem jeste-
śmy współpracownikami Boga w dziele stworze-
nia. Dlatego naturalną postawą winna być wdzięcz-
ność wobec rodziców za dar życia, wychowanie 
i opiekę. Wdzięczność należy się także innym oso-
bom, które Bóg postawił na naszej drodze życia 
i od których zaznaliśmy wiele dobra. Przecież nikt 
nie jest samowystarczalny. Nieumiejętność przyj-
mowania daru (dobra), podobnie jak zapominanie 
o doznanym dobrodziejstwie, jest poważną wadą, 
utrudniającą nawiązywanie relacji z ludźmi. Rela-
cje te, tak jak i nasza relacja z Bogiem, nie opierają 
się na wyrachowaniu. Rodzice nie „wyceniają” 
swoich „usług” świadczonych dzieciom. Gdyby 
dziecko uważało, że za wszystko winno zapłacić 
swoim rodzicom, zapewne sprawiłoby im wielki 
ból. Podobnym bólem dla dzieci byłoby doma-
ganie się przez rodziców uregulowania takich 
rachunków. Oczywiście, nie mówimy w tym 
momencie o dorosłych dzieciach, które pomagają 
rodzicom lub są już samodzielne i również mate-

rialnie wspierają rodziców. Zatem wdzięczność 
wymaga właściwej formy, czasu i miejsca. 

Źródłem odczuwania wdzięczności jest więc 
świadomość otrzymanych darów. Uleganie sza-
tańskiej pokusie z raju: ty będziesz jak Bóg, powo-
duje, że człowiekowi coraz częściej wydaje się, 
że wszystko mu się należy i wszystko ma dzięki 
własnej przemyślności. Wówczas nie potrafi on 
docenić darów, agresją i pretensjami reagując na 
sytuacje jakiegoś niedostatku. 

Mówiąc o wdzięczności warto zwrócić uwagę 
na cztery jej elementy. Po pierwsze, łączy się ona 
ze sprawiedliwością i zasadą wzajemności. Jeste-
śmy dla siebie nawzajem darem otrzymanym od 
Boga i za to winniśmy Mu dziękować. Po drugie, 
wdzięczność łączy się z dobrą wolą i dobroczyn-
nością. Wdzięczności nie można wymusić, bo bez 
dobrej woli przestaje ona być tym, czym jest. Po 
trzecie, wdzięczność powodowana jest miłością 
i szacunkiem. Trudno o nią względem osoby, 
którą gardzimy i której nienawidzimy. I wreszcie 
po czwarte, ma ona w sobie coś z daru i przysługi, 
chociaż niekoniecznie w wymiarze materialnym. 

Kierując się rozumem, filozofowie - bardziej 

lub mniej - podkreślali przytoczone powyżej ele-
menty postawy wdzięczności. Na przykład Spi-
noza, mówiąc o wdzięczności podkreślał wzajem-
ność w pragnieniu okazywania miłości komuś, kto 
wyświadczył nam dobro. Skoro jest to pragnienie, 
nie ma mowy o przymusie. Kant natomiast akcen-
tował w tym wypadku szacunek, który zakłada 
wzajemne uznanie dobra w drugim człowieku. 
Wreszcie Hume w „Traktacie o naturze ludzkiej” 
pisze, że spośród wszystkich występków, do jakich 
zdolne są istoty ludzkie, najbardziej strasznym 
i przeciwnym naturze jest niewdzięczność, szcze-
gólnie względem rodziców. Ten naturalny porzą-
dek rzeczy stanowi dla nas zobowiązanie wyra-
żone również w czwartym przykazaniu: Czcij ojca 
swego i matkę swoją. 

Zastanawiając się nad swoją wdzięcznością 
warto zatrzymać się nad fragmentem Pierwszego 
Listu św. Pawła do Koryntian: Cóż masz, czego 
byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu 
się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał. A zatem 
bądźmy wdzięczni Bogu i ludziom za wszystko. 

ks. Adam Adamski COr

Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, 
aby byli specjalistami od spotkania człowieka 
z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był eks-
pertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy 
polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem 
w dziedzinie życia duchowego (pierwsza piel-
grzymka papieża Benedykta XVI do Polski, War-
szawa, Archikatedra św. Jana, 25.05.2006).

Sakrament kapłaństwa został ustanowiony 
przez Jezusa Chrystusa, który wybrawszy apo-
stołów, dał im uprawnienia kapłańskie: Jak Ojciec 
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam (Jan 20, 21); 
władzę nauczania i udzielania chrztu świętego: 
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udziela-
jąc im chrztu (Mat. 28, 19); władzę sprawowania 
Najświętszej Ofiary: To czyńcie na Moją pamiątkę 
(Łuk. 22, 19) i moc odpuszczania grzechów: 
Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzyma-
cie, są im zatrzymane (Jan 20, 23). Apostołowie 
natomiast - zgodnie z wolą Pana Jezusa - otrzy-

mane łaski i namaszczenie kapłańskie przekazali 
swym następcom, co nadal jest i będzie spełniane 
w Kościele aż do końca czasów.

Kapłaństwo to sakrament w swojej doniosło-
ści ważny dla wszystkich ludzi, o czym w jednym 
ze swoich kazań mówił ks. Jan M. Vianney: Gdyby 
zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. 
Któż Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto 
przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkro-
czyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę 
na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją 
przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem, obmy-
wając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? 
Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze 
względu na grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę 
i pokój? Znowu kapłan… Po Bogu kapłan jest 
wszystkim!… On sam pojmie się w pełni dopiero 
w niebie. Czytając słowa świętego proboszcza 
z Ars, łatwiej zrozumieć sens potocznego stwier-
dzenia: „Takich mamy kapłanów, jakich sobie 
wymodlimy”. Czy stawianych na naszej drodze 
księży wspieramy gorliwą modlitwą? Z inicjatywy 
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Na wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej

osób świeckich w 1998 r. na terenie Polski zaczęły 
powstawać pierwsze „Margaretki” - apostolaty 
osób świeckich modlących się za kapłanów, nato-
miast w 2010 r. zrodziła się idea Dzieła Duchowej 
Adopcji Kapłanów, którego patronem jest św. Jan 

Maria Vianney. Każdy z nas potrzebuje modli-
twy. Kapłani potrzebują jej w szczególności. Są 
przecież duszpasterzami i mają prowadzić nas do 
Boga, lecz jednocześnie pozostają takimi samymi 
ludźmi jak my - świeccy. Przyjęte święcenia nie 
zmieniają ich osobowości, nie czynią ich auto-
matycznie świętymi, ani odpornymi na całe zło 
tego świata. Przez ich ręce dokonuje się cudowna 
przemiana chleba i wina, przez ich posługę Bóg 
odpuszcza nam grzechy w sakramencie pokuty, 
udziela chrztu, komunii i bierzmowania. Nasza 
modlitwa ma im pomagać, by pamiętali, do czego 
zostali powołani i by w tym powołaniu wytrwali. 
Ich upadek staje się upadkiem całego Kościoła! 
Księża i wierni świeccy tworzą wspólnotę i są za 
siebie nawzajem odpowiedzialni. 

Dobry kapłan słowem i czynem wyznaje 
swoją wiarę, adoruje Jezusa obecnego w taberna-
kulum i powierza Mu z ufnością wszystkie sprawy. 
Swoją żarliwą modlitwą prowadzi ludzi do Boga. 
Pasterz wierny nauczaniu zgodnym z doktryną 
i dokumentami Kościoła, dzielący się swoim 
doświadczeniem wiary jest przekonujący i skłania 
wiernych do stanięcia w prawdzie o sobie. Dając 
świadectwo życiem, w którego centrum jest Bóg 
i opartym na ośmiu błogosławieństwach, w oczach 

świeckich jest tym, za którym „warto” iść, jak za 
wprawnym przewodnikiem wiodącym swych pod-
opiecznych niezawodnie do celu. Ksiądz, który 
jak dobry ojciec dzieli się sobą, swoim czasem, 
potrafi cierpliwie słuchać (co wcale nie jest łatwe), 
wzbudza zaufanie i sprawia, że parafia staje się dla 
wiernych „domem”. Poprzez klarowność swojej 
postawy, dobre relacje ze świeckimi, otwartość na 
ich problemy, ksiądz staje się autorytetem w poszu-
kiwaniu drogi do Boga. Pomaga w rozeznaniu 
i prawidłowej ocenie sytuacji i może mieć znaczny 
wpływ na podejmowane decyzje, by były zgodne 
z wolą Bożą. Ksiądz winien być zawsze księdzem, 
także wśród bliskich i przyjaciół, pokazywać to 
jednoznaczną postawą życiową, jak i klarownym 
opowiadaniem się za Prawdą (zawsze jej poszuki-
wać). Księdzem jest się 24 godziny na dobę. 

Duszpasterz służy tym, którzy przychodzą do 
kościoła i włączają się w życie parafii, ale musi też 
być otwarty na tych, którzy się pogubili, odeszli, 
czy szukają drogi. Powinien z niezwykłą pokorą, 
cierpliwością i subtelnością prowadzić ludzi do 
Jezusa, przy czym zobowiązany jest zło stanow-
czo nazywać złem, a Prawdę jednoznacznie głosić, 
nie przyzwalając na swobodne interpretacje nauki 
Kościoła na potrzeby świeckich „dzisiejszych cza-
sów”. Postawa dobrego kapłana wymaga gorliwej 
służby Bogu i powierzonym mu dzieciom Bożym. 

Papież Jan Paweł II nauczał, że kapłan powi-
nien uczyć się od Maryi, jak służyć Bogu i jak 
pomagać drugiemu człowiekowi, by w jego sercu 

zrodziło się pragnienie Boga - nieskończonej miło-
ści. Naszej ojczyźnie potrzeba dobrych kapłanów, 
by świeccy poprzez zaufanie do księdza, widząc 
jego transparentne opowiadanie się za Prawdą, 
szli przez życie odważnie za swym duszpasterzem 
drogą prowadzącą do świętości. My - świeccy nie 
możemy więc zapominać, iż nieocenionym wspar-
ciem dla kapłanów w ich posłudze jest modlitwa 
wiernych w ich intencji. Jest to również szczególny 
wymiar budowania więzi duchowej. To właśnie 
z naszej codziennej troski o kapłanów rodzi się 
ich siła. Uczyńmy zatem wszystko, byśmy mieli 
kapłanów świętych. 

Pamiętajmy o obchodzeniu rocznic święceń 
księży stawianych na naszej drodze. Mamy wtedy 
sposobność wyrażenia Bogu naszej wdzięczności 
za dar kapłaństwa, a duszpasterzowi ofiarowania 
naszej modlitwy i okazania ludzkiej życzliwości 

w podziękowaniu za jego posługę w winnicy Pana. 
W maju przypadały rocznice święceń kapłańskich 
księży związanych z naszą parafią: proboszcza - 
ks. kan. Mariana Sikory (27. rocznica), ks. Stani-
sława Matuszczaka (51. rocznica), ks. kan. Jerzego 
Stachowiaka (44. rocznica) oraz naszego poprzed-
niego proboszcza - ks. kan. Andrzeja Magdziarza 
(25. rocznica). Chcąc razem z naszymi kapłanami 
celebrować te rocznice, parafianie kicińscy popro-
sili ks. Jerzego, aby 25 maja odprawił Mszę św. 
w intencji naszego proboszcza i kapłanów wspo-
magających go swoją posługą. Natomiast 28 maja 
grupa parafian udała się do Lubasza na Mszę św. 
dziękczynną z okazji srebrnego jubileuszu ks. 
Andrzeja Magdziarza.

            Magdalena Orczyńska
fot. GZ i MO

Zanim przejdziemy do historii i łask związa-
nych z przyjęciem szkaplerza, najpierw krótkie 
świadectwo młodego biskupa - Karola Wojtyły: 
Cieszę się, że mogę podzielić się z wami moim 
nabożeństwem do Matki Bożej Szkaplerznej. Szka-
plerz, który przyjąłem z rąk o. Sylwestra noszę 
zawsze, a chociaż mieszkałem w cieniu kościoła 
parafialnego, wasz kościół na Górce był mi zawsze 
bardzo drogi. Wśród wielu nabożeństw, które urze-
kały mą dziecięcą duszę, najgorliwiej korzystałem 
z nowenny przed uroczystością Matki Bożej z Góry 
Karmel. Był to czas wakacji, miesiąc lipiec. Daw-
niej nie wyjeżdżało się na wczasy, jak obecnie. 
Wakacje spędzałem w Wadowicach, więc nigdy do 
czasu mojego wyjazdu z Wadowic nie opuszczałem 
popołudniowych nabożeństw w czasie nowenny. 
Czasem trudno się było oderwać od kolegów, 
wyjść z orzeźwiających fal kochanej Skawy, ale 
melodyjny głos karmelitańskich dzwonów był taki 
mocny, taki przenikający do głębi duszy, więc sze-
dłem. Tak, tak, mieszkałem obok kościoła para-
fialnego, ale wzrastałem w kościele św. Józefa (ze 
słowa bpa Karola Wojtyły wygłoszonego do kar-
melitów w Wadowicach 23 listopada 1958 r.).

Historia szkaplerza sięga przełomu XII i XIII 
wieku, kiedy to na zboczach Góry Karmel w Pale-
stynie tworzyła się nowa wspólnota eremitów, póź-

niej nazwanych karmelitami. Pustelnicy ci, prowa-
dząc życie pełne modlitwy i umartwienia, nawią-
zywali do duchowości św. Eliasza. Sami nazywali 
się Braćmi Najświętszej Maryi Panny z Góry 
Karmel. Na skutek prześladowań ze strony muzuł-
manów w pierwszej połowie XIII wieku, zakon-
nicy zostali zmuszeni do opuszczenia Ziemi Świę-
tej i przeniesienia się do Europy. Nowe warunki 
życia, inna kultura, a także niechęć ze strony miej-
scowego duchowieństwa sprawiły, że karmelici 
stanęli przed realną groźbą kasaty zakonu. Wów-
czas świątobliwy generał zakonu, angielski karme-
lita, Szymon Stock prosił Maryję, aby zachowała 
zakon sobie poświęcony. Prosił o pełne uznanie 
karmelitów i określenie ich trwałego miejsca we 
wspólnocie Kościoła. Tradycja zakonu podaje, że 
gdy św. Szymon Stock modlił się usilnie do Matki 
Bożej, Ta ukazała mu się w nocy z 15 na 16 lipca 
1251 roku. Maryja wskazując na jego szkaplerz, 
który już wówczas był wierzchnią częścią habitu 
zakonnego, ustanowiła go znakiem swej szcze-
gólnej, matczynej opieki. Uczyniła to słowami: To 
będzie przywilejem dla ciebie i wszystkich karme-
litów - kto w nim umrze, nie zazna ognia piekiel-
nego. Siedemdziesiąt lat po tych wydarzeniach, 
papież Jan XXII w tzw. „Bulli sobotniej” z dnia 3 
marca 1322 roku, do wcześniejszych przywilejów 
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Rekolekcje w Pobiedziskach

Krucjata Wyzwolenia Człowieka – kocham, wierzę, chcę pomóc

szkaplerznych (zachowanie od ognia piekielnego, 
szczególna opieka w niebezpieczeństwach duszy 
i ciała) dodał jeszcze przywilej sobotni. Polega on 
na obietnicy Matki Bożej wybawienia z czyśćca 
w pierwszą sobotę po śmierci tych, którzy poboż-
nie nosili szkaplerz.

Zastanawiając się nad znaczeniem szkaple-
rza karmelitańskiego w duchowości i pobożności 
chrześcijańskiej, należy przede wszystkim pamię-
tać o tym, że jest on zna kiem. Sam w sobie nie ma 
żadnej mocy, ale symbolizuje opiekę i wstawien-
nictwo Maryi.

Ci, którzy przyjęli szkaplerz zobowiązują się 
do naśladowania cnót Matki Najświętszej i szerze-
nia Jej czci, do noszenia dniem i nocą szkaplerza, 
do codziennego odmawiania modlitwy naznaczo-
nej w dniu przyjęcia szkaplerza (zazwyczaj jest 
to Pod Twoją obronę) i do spełniania dobrych 
uczynków wobec bliźnich. Do praktyk zalecanych 
noszącym szkaplerz święty należą: przynajmniej 
raz w miesiącu, jeżeli pozwolą na to warunki, oraz 
w święta Matki Bożej przystępować do spowie-
dzi i Komunii Świętej, nawiedzać często kościół 
i przynajmniej przez kilka minut modlić się do 
Matki Bożej, od czasu do czasu z miłości do Matki 
Bożej wyrzec się czegoś dozwolonego (drobne 
umartwienia). 

***
We wrześniu minie trzynaście lat, gdy z rąk 

ojca karmelity przyjąłem szkaplerz - znak „przy-
mierza” z Maryją. Moją codzienną modlitwę 
szkaplerzną stanowi werset z Ewangelii wg św. 
Łukasza. O ważności praktyki noszenia szkaple-
rza przekonałem się osobiście 16 lipca 2006 roku 
(w dniu wspomnienia) w niedzielne popołudnie, 
gdy w zupełnie nieoczekiwanych okolicznościach 
znalazłem się w kaplicy poświęconej Matce Bożej 
z Góry Karmel. Było to we Fryburgu Szwajcar-
skim. To bardzo osobiste doświadczenie, niech 
zatem tyle o tym doświadczeniu wystarczy.

ks. Marian Sikora

Pobiedziska - niewielka miejscowość leżąca 
ok. 25 km od Poznania w kierunku na Gniezno. To 
tam od 150 lat wznoszą się zabudowania, którymi 
opiekują się i które użytkują siostry ze zgromadze-
nia Sacre Coeur.

O historii tego miejsca można przeczytać w 
różnych informatorach, a ja chciałabym zachęcić 
do przyjrzenia się jemu od strony duchowej. Bo 
właśnie tam siostry prowadzą różnego rodzaju 
rekolekcje, warsztaty, spotkania, sesje tematyczne, 
dzięki którym wielu ludzi miało możliwość roz-
woju duchowego, pogłębienia swojej wiary i oso-
bistej relacji z Bogiem. Duchowość sióstr wyrasta 
z duchowości św. Ignacego, dlatego też proponują 
one np. rekolekcje w milczeniu. Wiem, brzmi to 
może dziwnie, że w dzisiejszych czasach ktoś 
dobrowolnie wyłącza telefon na 5 dni i w milcze-
niu (pod kierownictwem duchowym) medytuje i 

rozważa różne aspekty swojej relacji z Bogiem. 
Jednak setki (a nawet tysiące) ludzi, którzy się na to 
zdecydowali potwierdzają, że warto. Prowadzone 
tam sesje tematyczne to np.: „Moja uczuciowość”, 
„Odkryć swoją wartość i żyć pełnią”, „Rozezna-
wanie drogi życia”, itd. Swoją „ofertę” siostry 

dostosowują do potrzeb i problemów współcze-
snego człowieka i robią to naprawdę wspaniale. 
Siostra Renata Ryszkowska, która jest odpowie-
dzialna za rekolekcje, potrafi stworzyć bardzo 
dobrą atmosferę sprzyjającą refleksji, modlitwie, 
odpoczynkowi.

Ja sama co roku, od trzech lat, jeżdżę do Pobie-
dzisk, aby odetchnąć tym Bożym klimatem, aby 
mieć więcej czasu dla Pana Boga i po raz kolejny 
przemyśleć sprawy, które są w życiu najważniej-
sze. A tak przy okazji, poznać nowych, zawsze 

bardzo miłych i ciekawych ludzi. 
Hasło przewodnie zgromadzenia to: „Wejść 

do Serca Boga, by wyjść do świata z miłością”. 
Szczerze wszystkim polecam Pobiedziska i klasz-
tor sióstr Sacre Coeur z ich duchowością, troską 
i miłością dla wszystkich przybywających. Strona 
internetowa zgromadzenia: pobiedziska@siostry-
-sc.pl; telefon 608 713 103.

Marlena Wobszal

Sierpień - okres wielu maryjnych świąt i patrio-
tycznych rocznic, jest obchodzony w Kościele 
jako miesiąc abstynencji. W całej Polsce biskupi 
apelują o zachowanie trzeźwości i dobrowolne 
odstąpienie od picia alkoholu. Wielu z nas czynnie 
na ten apel odpowiada i przez cały miesiąc trwa 
w postanowieniu abstynencji, ale wciąż istnieje 
potrzeba dawania na nowo świadectwa trzeźwości. 
Problem alkoholowy w Polsce jest nadal powodem 
cierpienia i dramatów wielu rodzin. Bardzo dużo 
młodych ludzi, często zwabionych przez kłam-
liwe reklamy, sięga po alkohol. Pijani kierowcy 
zagrażają zdrowiu i życiu innych użytkowników 
dróg. Aby przeciwstawić się złu płynącemu z picia 
alkoholu warto rozważyć wstąpienie do Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka (KWC). Jest to inicjatywa 
ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu 
Światło-Życie, powstała w 1979 r. jako odpowiedź 
na apel papieża Jana Pawła II, aby Polacy prze-
ciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej 
godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeń-
stwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji 
i dobru wspólnemu. 

Sedno programu działania Krucjaty to modli-
twa i post rozumiany jako abstynencja czyli całko-
wite i dobrowolne wyrzeczenie się alkoholu w for-
mie napoju. Nie dotyczy to spożywania alkoholu 
występującego np. jako składnik lekarstw, w potra-
wach i słodyczach, czy używanego w czynnościach 
liturgicznych. Nie chodzi bowiem o zwalczanie 
alkoholu jako takiego, ale o zwalczanie ZWY-
CZAJU PICIA alkoholu. Krucjata nie twierdzi, 
że umiarkowane spożywanie alkoholu jest czymś 
moralnie złym. Uważa jednak, że w walce ducho-
wej istnieje potrzeba zajęcia radykalnego stanowi-

ska. Przystępując do KWC dobrowolnie podejmu-
jemy ofiarę modlitwy i abstynencji jako jedynej 
drogi do skutecznego wyzwolenia innych z nałogu 
oraz zadośćuczynienia za grzechy pijaństwa. Jest 
to też wyraz miłości do ludzi uzależnionych, często 
naszych bliskich, sąsiadów, dla których abstynen-
cja jest jedynym warunkiem wytrwania w trzeźwo-
ści. 

Przystąpienie do KWC powinno być zadekla-
rowane na piśmie i wpisane do „Księgi czynów 
wyzwolenia”. Przyjmuje się dwie formy składania 
zobowiązań abstynenckich:

• na jeden rok, wówczas zostaje się kandy-
datem do KWC oraz

• na czas trwania Krucjaty (w praktyce 
oznacza to właściwie całe życie), stając się 
członkiem KWC.

 Deklaracja zawiera także postanowienie nie-
częstowania i niewydawania pieniędzy na alkohol. 
Złożenie deklaracji ma charakter zobowiązania 
wobec wspólnoty Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 
i każdy zachowuje prawo wycofania jej w chwili 
opuszczenia szeregu członków tego ruchu.

Podjęcie dobrowolnej abstynencji to niewąt-
pliwie propagowanie wartości wychowawczych 
i profilaktycznych, to doskonały środek prze-
miany obyczajów, wyrabiania siły woli i charak-
teru, a przede wszystkim - tak potrzebnej dzisiaj 
- samodzielności i odwagi moralnej do „płynięcia 
pod prąd” czyli przeciwstawiania się powszechnej 
„kulturze picia alkoholu”. 

Moja „przygoda” z Krucjatą rozpoczęła się 
rok temu w sierpniu. Przystąpiłam do ruchu jako 
kandydat (na jeden rok) na rekolekcjach Domo-
wego Kościoła. Sam akt przyjęcia do KWC odbył 

mailto:pobiedziska@siostry-sc.pl
mailto:pobiedziska@siostry-sc.pl
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nej cerkwi Archanioła Gabriela. Oba dzieli paręset 
metrów od miejsca, gdzie według tradycji znajdo-
wał się dom Joachima i Anny. Nieco późniejsza 
tradycja głosi, że Maryja ujrzała Archanioła przy 
źródle, lecz przestraszona uciekła do domu zosta-
wiając dzban, Boży Posłaniec przybył tam jednak 
za Nią, by obwieścić Jej cel swego posłannictwa. 

Tradycja głosi, że rodzina Joachima i Anny 
mieszkała w ubogim domku częściowo wykutym 
w skale, którego pozostałości widnieją w centrum 
dolnego poziomu monumentalnej bazyliki Zwia-
stowania - głównego celu pielgrzymek w Nazare-
cie. Jest to nowoczesna świątynia zbudowana po 
II wojnie światowej, która wyraźnie odróżnia się 
od otaczającej architektury. Składa się ona z bazy-
liki dolnej i górnej. Do tej dolnej prowadzi główne 
wejście, a na poziomie tym widać pozostałości 
niewielkiej starożytnej bazyliki bizantyńskiej oraz 
wspomnianą już grotę, która była ulokowana na 
zewnątrz niej. Patrząc na całość dolnej świątyni 
ma się wrażenie, że jest to miejsce łączące nowo-
czesny kościół, miejsce wykopalisk archeologicz-
nych i jakieś starożytne sanktuarium. Dopiero 
podejście do kraty zamykającej niewielką, ubogą 
grotę Zwiastowania daje niezapomniane wrażenie 
obcowania z miejscem kryjącym wielką i świętą 
tajemnicę. Powyżej mieści się bazylika górna, 

w podłodze której znajduje się obszerny otwór 
pozwalający na spoglądanie do kościoła dolnego 
oraz ołtarz przystosowany do sprawowania liturgii 
katolickiej. Wspominając parafialną pielgrzymkę 
do Ziemi Świętej, pragnę zapewnić czytelników 
o naszej wielkiej radości z faktu, iż mogliśmy 
uczestniczyć tam w Eucharystii, którą sprawowali 
kapłani - ks. Marek i ks. Andrzej i że nasz polski 
śpiew rozbrzmiewał w tym niezwykłym miejscu. 

Zgodnie z innymi podaniami, dom rodziny 
Maryi znajdował się niedaleko obecnej bazyliki, 
nieco na północ, na wzgórzu, gdzie istnieć miał 
także warsztat rzemieślniczy św. Józefa. W tym 
miejscu, mniej więcej od 100 lat wznosi się piękny, 
neoromański kościół pw. św. Józefa. Co ciekawe, 
w podziemiach kościoła odkryto groty, a w jed-
nej z nich - ślady spichlerza na zboże, co mogłoby 
potwierdzać mieszkalny charakter niektórych 
z tych pomieszczeń. Nietrudno się domyślić, że 
wizyta parafian kicińskich „od św. Józefa” w tym 
pięknym, zabytkowym kościele i jego podzie-
miach była także pięknym i głębokim przeżyciem. 

Samo miasto Nazaret, liczące obecnie ok. 
80 tys. mieszkańców, położone jest na mocno 
pofałdowanym obszarze, toteż warunki do roz-
woju rolnictwa są tam mało dogodne. Z tego 
względu ludność Nazaretu w starożytności trud-

Nazaret i początki Nowego Przymierza

fot. Bazylika Zwiastowania

się w sposób uroczysty na „Kopiej Górce” w Kro-
ścienku podczas Dnia Wspólnoty. Modlitwę i post 
ofiarowałam w konkretnej intencji, choć wiem, 
że to Bóg sam zdecyduje, jak i kiedy spożytko-
wać mój „wkład”. Może Pan posłuży się naszym 
zaangażowaniem, by udzielić błogosławieństw 
w innym miejscu świata (…). Duch Święty działa, 
jak chce, kiedy chce i gdzie chce, my oddajemy 
samych siebie, nie zamierzając oglądać widocz-
nych rezultatów. Wiemy tylko, że nasz dar z siebie 

jest konieczny (papież Franciszek, Evangelii Gau-
dium, 279). Wiele razy miałam okazję dać świa-
dectwo abstynencji. Spotykałam się z różnymi 
reakcjami, kiedy odmawiałam wypicia choćby 
lampki wina, czy wzniesienia toastu: od dez-
aprobaty i niezrozumienia po ciekawość, pytania 
i uznanie. Jest to niewątpliwie moment, w którym 
poznaje się prawdziwych przyjaciół i dobrych zna-
jomych, kiedy okazuje się, że można ze sobą miło 
spędzić czas i dobrze się bawić bez picia alkoholu.

Ważne jest, abyśmy pamiętali, że każda 
dobrowolna rezygnacja ze spożywania alkoholu 
jest ofiarą. Za tych, którzy nie potrafią lub nie 
mogą wyjść z alkoholizmu, za tych, którzy grze-
szą pijaństwem, za tych, którzy cierpią wskutek 
pijaństwa swoich bliskich, jak i za tych, którzy 
pijąc staczają się na dno moralne i społeczne. 
Może warto ofiarować innym cząstkę samego 
siebie, oddać się w służbę bliźniemu poprzez abs-
tynencję i modlitwę? Spróbować zmienić oby-
czaje w naszym środowisku, wśród rówieśników, 
w rodzinie, w pracy i być dobrym przykładem dla 
innych? Na pewno warto rozważyć w swoim sercu 
słowa Jana Pawła II: musicie od siebie wymagać, 
nawet gdyby inni od was nie wymagali. Członkiem 
lub kandydatem KWC można zostać w dowolnym 
momencie. Należy wypełnić Zgłoszenie przystą-
pienia do Krucjaty (dostępne na stronie interne-
towej www.kwc.oaza.pl) i przesłać je do stanicy 
KWC celem dokonania wpisu do „Księgi czynów 
wyzwolenia”.

  Barbara Zacharzewska

Niezależnie od swej starotestamentalnej prze-
szłości, Nazaret i Betlejem odegrały ogromną rolę 
w fizycznym objawieniu się Syna Bożego, Jego 
przyjściu na świat. Chronologicznie pierwsze było 
poczęcie Jezusa, które dokonało się w Nazarecie, 
niewielkim miasteczku położonym na obrzeżach 
Doliny Jizreel, która dawała dogodne warunki dla 
bytowania tutejszej ludności. Tam właśnie miała 
mieszkać zarówno rodzina Najświętszej Maryi 
Panny, jak też św. Józef, który poprosił Joachima 
i Annę o rękę Maryi, a oni przystali na jego prośbę. 
Narzeczeni byli po wstępnej ceremonii ślubnej, co 
możemy przyrównać do tradycyjnych zaręczyn. 

Święty Józef przygotowywał dom, w którym jego 
oblubienica miała wraz z nim zamieszkać, a wtedy 
w ich życie wkroczył Bóg, by zrealizować swój 
odwieczny plan…

Według tradycji, Najświętsza Maryja Panna 
miała spotkać Archanioła Gabriela u źródła, dokąd 
poszła zaczerpnąć wodę. Woda była potrzebna 
w każdym domu. Do zadań kobiety należało dbanie 
o to, by jej nigdy nie brakowało. Zapewne Maryja 
regularnie chodziła do źródła, z którego wodę 
czerpały tamtejsze domostwa. Trudno powiedzieć, 
czy było to dzisiejsze źródło zwane Studnią Maryi, 
czy też inne, znajdujące się obecnie w prawosław-

http://www.kwc.oaza.pl/
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niła się głównie rzemiosłem. Na tych górskich 
obszarach rosły drzewa, pozyskiwano tam także 
kamień budowlany oraz rudy metali. Właśnie 
dlatego, od początków chrześcijaństwa św. Józe-
fowi przypisywano zawód stolarza, rzemieślnika, 
powszechnego w tych okolicach. Produkcja rze-
mieślnicza mieszkańców Nazaretu przeznaczona 
była dla miast położonych w dolinie, gdzie - jak 
powiedziano - przeważały zajęcia rolnicze. Nie-
opodal Nazaretu znajdują się także kamieniołomy, 
w których do dziś wydobywa się piękny jasnoszary 
kamień budowlany o ciepłym, żółtawym odcieniu. 
Wszystkie świątynie Nazaretu i okolicznych miej-
scowości są z niego zbudowane, co w skąpanym 
słońcem krajobrazie Palestyny nadaje im szczegól-
nego uroku. Na pochyłych i skalistych wzgórzach 
wokół Nazaretu uprawiano winną latorośl, a wina 
tam wytwarzane były towarem eksportowanym do 
krain ościennych. W winnicach pracowali męż-
czyźni nie posiadający swoich warsztatów, a ci, 
którzy nie znajdowali tam zatrudnienia, wędrowali 
do pracy na roli u bogatych gospodarzy w dolinie. 

Według niektórych historyków i egzegetów, 
takie właśnie warunki bytowania Jezusa i Świę-
tej Rodziny sugerują Ewangelie. Warto bowiem 
zauważyć, że Chrystus nauczając często mówił 
o najemnych pracownikach w winnicy, bądź 
o rolnikach. Może to sugerować, że także On sam 
należał do takich robotników. Możliwe, że zgod-
nie z tym, co mówi tradycja, św. Józef umarł dość 
wcześnie, tzn. wkrótce po zdarzeniu znanym jako 
odnalezienie Pana Jezusa w świątyni (Łk 2,41-50). 
Przypuśćmy więc, że Jezus nie przejął warsztatu 
swego opiekuna, lecz funkcjonował jako wolny 
najmita. Zwróćmy uwagę na to, że w nauczaniu 
Jezusa ani razu nie znajdujemy przypowieści zwią-
zanych z pracą stolarza, czy innego rzemieślnika, 

a przecież wśród słuchających Go z pewnością 
nie brakowało takich ludzi i te porównania byłyby 
im bliskie. Podobnie rzecz się miała z rybakami, 
wśród których Jezus często przebywał, mieszkając 
i nauczając nad Jeziorem Genezaret, do których 
pracy również nie nawiązał w żadnej przypowie-
ści. 

Oprócz bazyliki Zwiastowania, w Nazare-
cie znajduje się jeszcze kilka innych ważnych 
miejsc związanych z wydarzeniami opisywanymi 
w Ewangeliach. Jak już wspomniano, jest tam 
prawosławna, zabytkowa cerkiew św. Archanioła 
Gabriela, pod którą kryje się Źródło Maryi. Nie 
jest ono tożsame ze Studnią Maryi znajdującą się 
nieopodal, która jest obiektem świętym zarówno 
dla chrześcijan, jak i muzułmanów, a jednocześnie 
symbolem i herbem miasta. Oczywiście, dzisiej-
szy Nazaret nie korzysta już ze wspomnianego 
źródła, lecz w przeszłości było tam najprawdo-
podobniej publiczne ujęcie wody. Z późną staro-
żytnością, choć niekoniecznie z czasami Jezusa, 
wiąże się powstanie melchickiego Kościoła Syna-
gogi w Nazarecie, w którym wg lokalnej tradycji 
nauczał Jezus. Badania tej budowli, położonej 
również niedaleko bazyliki dowodzą, że pochodzi 
ona z VI wieku, upamiętnia ona jednak wydarze-
nie, które opisuje św. Łukasz w swojej Ewangelii 
(Łk 4,16-22). Można więc przypuszczać, że gdzieś 
w Nazarecie znajdują się szczątki synagogi, w któ-
rej rzeczywiście nauczał Jezus. Najprawdopodob-
niej była ona położona w centrum miasta i nie spo-
sób powiedzieć, czy ta pierwsza synagoga leżała 

w miejscu, gdzie obecnie znajduje się Kościół 
Synagogi. 

Ostatnim obiektem sakralnym, którego prze-
słanie związane jest z wydarzeniami ewangelicz-
nymi jest neoromański kościół, Mensa Christi. Już 
sama nazwa (Stół Chrystusa) sugeruje, że chodzi 
o miejsce spożywania posiłku, co podkreśla znaj-
dujący się tam masywny płaski kamień. Wydarze-

fot. Kościół dolny z Grotą Zwiastowania

fot. Kościół górny

Dzień Przewodnika i Ratownika Górskiego

nie to opisuje św. Łukasz w swej Ewangelii (Łk 
24,36-43), a chodzi o posiłek, jaki spożyto po 
zmartwychwstaniu Jezusa, gdy uczniowie zachę-
ceni do tego przez swego Mistrza, wrócili do Gali-
lei. Ewangelia nie sugeruje, dokąd udali się apo-
stołowie, lecz mógł to być Nazaret. Nie ma jednak 
żadnej pewności, że zdarzyło się to tam, gdzie 
stoi dzisiejszy kościół, gdyż został on wzniesiony 
w stylu neoromańskim dopiero w XIX wieku. 

Jak widać, starożytne miasto Nazaret jest 

wypełnione pamiątkami po wczesnym życiu 
i działalności Jezusa na ziemi, a tradycja epok póź-
niejszych dodawała i nadal dodaje mu kolejnych 
miejsc-pamiątek. Są one świadectwem wiary ludzi 
mieszkających tam, ale i wiary całego Kościoła, 
który do dziś z powagą przeżywa Misterium Chry-
stusa. 

Witold Tyborowski

 Dla ratowników 
TOPR (Tatrzańskiego 
Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego) datą 
nie mniej ważną od 10 
sierpnia, gdy obcho-
dzimy Dzień Przewod-
nika i Ratownika Gór-
skiego, jest 29 paździer-
nika. Wtedy to właśnie 
świętowana jest rocznica 

utworzenia Tatrzańskiego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratowniczego. 

TOPR to organizacja zajmująca się ratowa-
niem turystów, taterników i narciarzy, którzy ulegli 
wypadkom w Tatrach. Powstała w 1909 roku jako 
pierwsza organizacja ratownicza w krajach nieal-
pejskich. Jej głównym inicjatorem i pierwszym 
naczelnikiem był gen. Mariusz Zaruski. Ostatecz-
nym impulsem do powstania TOPR była śmierć 
jednego z jej inicjatorów, wybitnego kompozytora 
i taternika - Mieczysława Karłowicza, w lawinie 
na zboczu Małego Kościelca 8 lutego 1909 roku. 
Słowa przysięgi: ,,bez względu na porę roku, dnia 
i stan pogody pójdę w góry nieść pomoc”… skła-
dają młodzi ratownicy po dziś dzień, gdy po dwu-
letnim stażu mają prawo przypiąć na piersi błękitny 
krzyż - symbol tatrzańskiego ratownictwa. Posta-
cią-symbolem jest też słynny przewodnik tatrzań-
ski - Klimek Bachleda, współzałożyciel TOPR, 
który zginął w 1910 roku ratując innego taternika.

Od początku swego istnienia TOPR udzielił 
pomocy i uratował życie kilkudziesięciu tysiącom 
ofiar gór. Oprócz działalności ratowniczej prowa-
dzi wspólnie z TPN (Tatrzańskim Parkiem Naro-
dowym) akcje uświadamiania o niebezpieczeń-

stwach czyhających w górach na turystów. 
Tatry Polskie, odwiedzane rocznie przez 

niemal 2 miliony turystów, uważane są za góry 
względnie bezpieczne. Spotykamy tu jednak liczne 
zagrożenia. Są one związane z warunkami pogo-
dowymi, terenowymi, jak też z poziomem umiejęt-
ności oraz możliwościami ludzi odwiedzających te 
góry. Wysoka zmienność czynników pogodowych, 
takich jak temperatura, wiatry, opady czy nasło-
necznienie, istotnie wpływa na poziom bezpie-
czeństwa turystów i narciarzy, a co za tym idzie - 
na rodzaje wypadków. Wypadki w Tatrach podzie-
lić można na taternickie, jaskiniowe, turystyczne, 
narciarskie i inne.

W miarę zdobywania przez taterników coraz 
bardziej niedostępnych skalnych ścian wzrastały 
również trudności realizowanych wypraw. Naj-
groźniejsze wypadki taternickie miały miejsce 
na Kazalnicy Mięguszowieckiej oraz na Mni-
chu. W Dolinie Pięciu Stawów Polskich najwię-
cej wypadków zdarzyło się na Zamarłej Turni. 
Również w Dolinie Stawów Gąsienicowych oraz 
w Masywie Giewontu dochodziło do wypadków 
ścianowych. Do najcięższych wypadków jaskinio-
wych doszło w Jaskini Zimnej w Dolinie Koście-
liskiej oraz w najgłębszej jaskini tatrzańskiej - 
Wielkiej Śnieżnej. Najgroźniejsze wypadki lawi-
nowe mają miejsce ponad granicą lasu w okresie 
od lutego do marca. Szczególnie niebezpieczne 
rejony to Morskie Oko, Dolina Pięciu Stawów Pol-
skich i Dolina Gąsienicowa. Ulegają nim taternicy, 
narciarze, turyści. W Dolinie Goryczkowej lawina 
schodząca Żlebem Marcinowskich pogrzebała 5 
osób wraz ze schroniskiem. Przykładem tragicz-
nego zdarzenia podczas wyprawy, w której śmierć 
poniosło 2 turystów oraz 2 ratowników, a dalszych 
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Podczas zeszłorocznych wakacji wybrali-
śmy się na rodzinne rekolekcje organizowane 
przez ruch Equipes Notre-Dame. Odbywały się 
one w niewielkiej miejscowości Stadniki, nie-
daleko Dobczyc w Małopolsce. Znajduje się 
tam seminarium księży sercanów, tzw. czarnych, 
w odróżnieniu od białych, obecnych od kilku lat 
w Owińskach. W czasie wolnym, przeznaczonym 

dla rodziny, zwiedzaliśmy okolicę, m.in. zamek 
dobczycki i kopalnię soli w Bochni. Miejsce, 
które szczególnie zapadło nam w pamięć to nie-
wielka miejscowość Szczyrzyc, gdzie znajduje się 
klasztor cystersów, a w nim łaskami słynący obraz 
Matki Bożej Szczyrzyckiej.

Zakon cystersów w Polsce szerzył z wielką 
gorliwością kult maryjny we wszystkich swo-

ich opactwach, zarówno męskich, jak i żeńskich. 
W Ludźmierzu, swoim pierwszym klasztorze 
na Podhalu, zakonnicy cysterscy 
zaszczepili nabożeństwo do Maryi, 
którą czcimy przedstawioną w for-
mie znanej figury jako Matkę Bożą 
Ludźmierską. Historia obrazu Matki 
Bożej Szczyrzyckiej nie jest do 
końca wyjaśniona i nie wiadomo, 
kto go namalował i jak znalazł się 
w tym miejscu. Z zapisów w klasz-
tornym archiwum wynika, że już 
w średniowieczu kult był na tyle 
mocny, iż pomyślano o koronacji obrazu. Niestety, 
na przeszkodzie stanęły długoletnie wojny szwedz-
kie i okres zaborów. Papieskie korony, poświęcone 
przez Jana Pawła II w 1983 roku, zostały nałożone 
na obraz dopiero 15 sierpnia 1984 roku.

Przy okazji wakacyjnych wędrówek warto 

wstąpić do Szczyrzyca i pomodlić się przed nie-
zwykle pięknym i delikatnym obliczem Matki 

Bożej, nazywanej tutaj Dobrotliwą 
Panią i Matką Pokoju. W klasztorze 
mieści się muzeum, gdzie wśród wielu 
ciekawych eksponatów znajduje się 
unikatowy, jedyny w Polsce egzem-
plarz kopii średniowiecznej mapy 
świata, tzw. mapy z Ebstorf.

Dodatkową zachętą dla odwie-
dzenia tego miejsca będzie dla niektó-
rych fakt, że urodził się tu Władysław 
Orkan, o czym także można dowiedzieć 

się w muzeum. Jeszcze inną atrakcją jest historia 
Szczyrzyckiego Browaru Cystersów, a także dzia-
łający aktualnie Gościniec św. Benedykta i mini-
browar restauracyjny „Marysia”.

Zenon Zbąszyniak

6 zostało porwanych przez lawinę, był wypadek 
w 2001 roku w Dolinie Pięciu Stawów.

Z tematyką ratowniczą spotykamy się w licz-
nych publikacjach, także w filmach, fotografii, 
w poezji, sztuce plastycznej, rzeźbiarskiej, itd. 
Przykładem tej ostatniej niech będzie pomnik 
poświęcony ratownikom tatrzańskim projektu 
Władysława Hasiora. Wielu ratowników TOPR 
upamiętnionych zostało w nazewnictwie tatrzań-
skim, a także imieniem ich nazwano Szkołę Pod-
stawową w Murzasichlu.

Jerzy Żuławski, opisując wyprawę ratunkową 
na Małym Jaworowym Szczycie w roku 1910, 
mówi tak: członkowie Pogotowia i ochotnicy 
padali już ze znużenia, do dalszej pracy niezdolni, 
zastępowano ich wtedy nowymi siłami; od pierw-
szej chwili do ostatka wytrwał tylko jeden człowiek 
iście żelazny - Mariusz Zaruski.

Członkowie TOPR zawsze pełnili swój obo-
wiązek bezpłatnie, otrzymując jedynie zwrot 
wydatków poniesionych przez nich w czasie 
wyprawy To wyróżnia TOPR wśród wszystkich 
organizacji pogotowia górskiego na całym świecie. 
W Alpach ratownicy udają się na wyprawę ratun-
kową tylko wówczas, jeżeli otrzymają poręczenie, 
że zostaną opłaceni przez samego uratowanego lub 
przez jego rodzinę.

Na koniec kilka myśli związanych z turystyką, 
przewodnictwem, ratownictwem, a przede wszyst-
kim z „szukaniem siebie”. Gdy będziesz wędro-
wał po tatrzańskich szlakach, nie omijaj miejsca, 
w którym św. Brat Albert pozostawił swój nieza-
tarty ślad. Nie obawiaj się wzruszeń. Wejdź w ciszę 
tej pustelni, by zadać sobie najważniejsza pytania: 
kim dla mnie jest Bóg, kim drugi człowiek ? Zapo-
mnij na chwilę o dolinach obfitujących w zgiełk 
i pośpiech, pomyśl o szczytach, które czekają na 
zdobycie. Brat Albert zrobił to zwyczajnie - karmił 
zgłodniałych chlebem swej dobroci. Mówi do nas: 

powinno się być dobrym jak chleb; powinno się 
być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, 
z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakar-
mić się, jeśli jest głodny. Pomyśl, czy stać cię na to, 
na świętość powszednią, na co dzień. Odpowiedz, 
zanim z Tatr odejdziesz…

Leszek Lesiczka

Mariusz Zaruski (1867 - 1941) – pionier polskiego 
żeglarstwa i wychowania morskiego, generał 
brygady Wojska Polskiego, taternik. Postać 
wszechstronna – fotografik, malarz, poeta, 
żeglarz i podróżnik. Konspirator, zesłaniec, 
legionista, ułan, wreszcie generał brygady i 
adiutant generalny prezydenta RP Stanisława 
Wojciechowskiego. Taternik, grotołaz, ratownik, 
instruktor i popularyzator narciarstwa i turystyki 
górskiej. Założyciel Tatrzańskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Instruktor harcerski 
ZHP i wychowawca młodzieży. Aresztowany we 
Lwowie przez NKWD, zmarł w 1941, w mieście 
Chersoń na Ukrainie (źródło: wiki)

Wędrując po Małopolsce…

„Orzeł i Krzyż” w Murowanej Goślinie - największe widowisko historyczne w Polsce

Nieopodal kicińskiej parafii na terenie rozle-
głego, bo ponad stuhektarowego Parku Dzieje czyli 
tzw. Starego Probostwa, w Murowanej Goślinie 
trwa kolejny, już dziewiąty, sezon widowisk histo-
rycznych organizowanych przez goślińskie Stowa-
rzyszenie „Dzieje”. Widowisko „Orzeł i Krzyż” to 
aktorsko-multimedialna podróż po historii Polski. 

Widowisko stwarza niepowtarzalna okazję, aby w 
ciągu półtorej godziny przeżyć tysiąc lat polskich 
dziejów, zadumać się nad losami naszego narodu, 
ale też poczuć dumę z bycia Polakiem. „Orzeł i 
Krzyż” to niezwykłe, pełne emocji przypomnienie 
przeszłości Polski od czasów założenia państwa 

polskiego, przez chrzest i nadanie korony Bolesła-
wowi Chrobremu, aż po triumfy husarii, powsta-
nie Solidarności i pontyfikat Jana Pawła II. Szcze-
gólny akcent twórcy tego przedstawienia kładą w 
tym roku na odzyskanie przez Polskę niepodległo-
ści. Historia odgrywana jest przez ponad trzystu 
wolontariuszy w plenerze wielkości sześciu pił-
karskich boisk. Scenografia wykorzystuje natu-
ralne ukształtowanie terenu - wzniesienia i stawy. 
Akcja widowiska rozgrywa się na wielu planach, 
zarówno tuż przed mieszczącą 1800 widzów try-
buną, jak i w odległości nawet stu metrów, co 
umożliwia grę światłem, użycie ognia i fajerwer-
ków oraz rozmaitych efektów specjalnych. 

Za scenariusz widowiska odpowiada poznań-
ski historyk sztuki i poeta - dr hab. Jacek Kowalski, 
a reżyserię i komponowanie muzyki powierzono 
Marcinowi Matuszewskiemu, nauczycielowi 
muzyki w czerwonackim Gimnazjum. Spektakl 
tworzony jest przez wolontariuszy, ale jest w pełni 
profesjonalny. Specjalnie na potrzeby szesnastu 
przedstawień przygotowano kilka tysięcy rekwi-
zytów oraz zgromadzono garderobę dla aktorów-
-wolontariuszy, z których większość występuje 
w kilku, czy nawet kilkunastu rolach. Z roku na 
rok skład aktorski powiększa się, w przedsięwzię-
ciu biorą udział liczni mieszkańcy Murowanej 
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Gośliny, Gniezna, Poznania, a także gminy Czer-
wonak, niektórzy nawet całymi rodzinami. 

W 2016 roku widowisko obejrzało 14 tysięcy 
osób, a spektakle kończyły się owacjami na sto-
jąco i zbierały entuzjastyczne opinie. W tym roku 
organizatorzy liczą na jeszcze więcej. Nasze wido-
wiska mają już swoja markę i wiernych widzów, 
którzy odwiedzają nas co roku, nawet po kilka 
razy, nierzadko przyjeżdżając nawet spoza Wiel-
kopolski - mówi Tomasz Łęcki, prezes Stowa-
rzyszenia „Dzieje”. Mogę z dumą powiedzieć, 
że nasza formuła pokazywania historii w sposób 
atrakcyjny, angażujący, z wykorzystaniem efektów 
specjalnych, mappingu (nakładania dwuwymia-
rowego obrazu na trójwymiarowy obiekt - przyp. 
red), setek aktorów oraz gry światła i obrazów 
potrafi oczarować widzów. Szacujemy, że wysta-
wiane szesnaście razy widowisko „Orzeł i Krzyż” 
przyciągnie w tym roku do Murowanej Gośliny 20 
tysięcy osób - dodaje Tomasz Łęcki. 

Wydarzenie to adresowane jest zarówno do 
dorosłych miłośników historii, jak i młodszych 
widzów, którzy dopiero zaczynają poznawać pol-
skie dzieje. Dla nich obejrzenie spektaklu dostar-
czającego tak wielu wrażeń, może być wstępem i 
zachętą do zainteresowania się historią Polski, do 
zadawania wielu pytań. Całość zachwycająca roz-
machem, profesjonalizmem, troską o wszystkie 
szczegóły, doborem muzyki, grą świateł, jest dosko-
nałą lekcją historii i patriotyzmu, opowiedzianą w 
tak atrakcyjnej formie, że na pewno nikomu się nie 
znudzi i na długo pozostaje w pamięci. 

Przygotowanie tak ambitnego widowiska, 
tworzonego przez ponad 300 osób, zaangażowa-
nych na zasadzie wolontariatu, któremu poświę-
cają wolne popołudnia i weekendy to ogromne 
wyzwanie. Nasz sukces bierze się stąd, że tę pasję 
i zaangażowanie czują widzowie, którzy widzą, że 
to, co robimy jest autentyczne. Naszym celem jest 

prezentowanie historii, która łączy, buduje wspól-
notę i mogę powiedzieć, że to się naprawdę udaje 
- mówi prezes Stowarzyszenia „Dzieje”.

Zarówno „Orzeł i Krzyż”, jak i wcześniejsze 
widowiska patriotyczne, były częścią większej 
idei: założenia w Murowanej Goślinie pierwszego 
w Polsce historycznego parku tematycznego wzo-
rowanego na „Puy du Fou” - jednej z największych 
atrakcji turystycznych Francji. Już w zeszłym roku 
widowisko funkcjonowało w ramach Parku Dzieje. 
Od maja wszyscy miłośnicy historii mogą jej 
zakosztować w Murowanej Goślinie. Park obfituje 
w liczne atrakcje, zwłaszcza w weekendy, kiedy 
można obejrzeć widowisko dzienne „Zawisza”, 
spektakle w teatrze kukiełkowym, czy wziąć udział 
w wieczornicy staropolskiej. Na najmłodszych i 
ich rodziców, także w tygodniu, czeka obozowi-
sko rycerskie, ogród bajek, kuźnia oraz stanowisko 
archeologiczne, w którym każdy może samodziel-
nie odkrywać tajemnice dawnych wieków. 

Członkom Stowarzyszenia „Dzieje”, którzy z 
pasją realizują swoją misję, jaką jest integrowanie 
społeczeństwa przy pomocy historii, jak i wszyst-
kim osobom zaangażowanym w to przedsięwzię-
cie dziękujemy za dostarczone nam przeżycia, 
okazję do refleksji i wzruszeń. Premiera, na której 
gościem honorowym widowiska był Prezydent 
RP, Andrzej Duda odbyła się 9 czerwca. Po niej 
widowisko będzie odegrane jeszcze piętnaście 
razy w czerwcowe i lipcowe weekendy. Zachę-
camy wszystkich czytelników „Naszego Patrona” 
do skorzystania z możliwości wartościowego spę-
dzenia wieczoru w pobliskiej Murowanej Goślinie. 
Bliższe informacje dotyczące widowiska, zakupu 
biletów i dojazdu można uzyskać na stronie: www.
ParkDzieje.pl.

Karolina Appelt

Widowisko oczami aktora

Wielbienie Jezusa przemienia

Przez dwa ostatnie lata z wielkim podziwem 
oglądałem widowiska w Parku Dzieje. W tym 
roku, za namową mojego nauczyciela - p. Matu-
szewskiego (reżysera widowiska) oraz osób zwią-
zanych ze Stowarzyszeniem, postanowiłem wziąć 
udział w tym wielkim przedsięwzięciu. 

Po zarejestrowaniu się na stronie internetowej, 
po spotkaniu informacyjnym i podpisaniu umów 
wolontariackich, w połowie kwietnia zaczęły się 
próby. Z początku wyglądały one mniej więcej 
tak, że odgrywaliśmy swoje role (czyli biegali-
śmy, chodziliśmy, staliśmy) na zupełnie pustym 
polu. Wtedy byłem zaskoczony, że to, czym tak się 
zachwycałem, czyli największe widowisko plene-
rowe w Polsce, powstaje w taki sposób. Z próby 
na próbę przychodziło coraz więcej aktorów, z któ-
rymi można było nawiązać super kontakt. Na pla-
nie i poza nim panowała fantastyczna atmosfera. 
I tak mijały tygodnie, oprócz piątkowych i sobot-
nich prób były organizowane także ogniska inte-

gracyjne. Gdy już nasze przedstawienie zaczęło 
zbliżać się wielkimi krokami, na próby „wcho-
dziło” coraz więcej rekwizytów. Wtedy można 
było już poczuć przedsmak tego niesamowitego 
wydarzenia w jego finalnej odsłonie. Na próbach 
generalnych zakładaliśmy już stroje, mieliśmy 
wszystkie rekwizyty, doszły światła i wszystkie 
efekty specjalne. Tak właśnie na moich oczach 
powstawało ogromne widowisko, w którym mia-
łem swój udział. Premiera była wisienką na torcie 
tych długich przygotowań oraz godzin pracy wielu 
ludzi, którym niesamowicie zależy na tym wido-
wisku. Wtedy przekonałem się, jaką radość spra-
wia granie w tym przedstawieniu, choć nie jest to 
łatwe zadanie. Wielu aktorów, w tym ja, odgrywa 
wiele ról i mimo tego, że czasem nawet nie mamy 
czasu się przebrać i np. biegamy w trzech parach 
spodni, jest to ogromny zaszczyt i duma.

Chciałbym wszystkich zaprosić na spektakl 
„Orzeł i Krzyż”, które jest największym widowi-
skiem plenerowym w Polsce, a dzieje się tak bli-
sko nas. Przy okazji można przyjść także do Parku 
Dzieje, który powstał obok miejsca, gdzie odbywa 
się przedstawienie. W Parku można oglądać także 
widowisko dzienne oraz wziąć udział w innych 
atrakcjach przewidzianych szczególnie dla dzieci.

Michał Appelt
fot. ze strony http://parkdzieje.pl

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym 
położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie 
Chrystusie względem was (1Tes 5, 16-18).

Wielbić w każdej sytuacji, dziękować za każde 
zdarzenie, nawet za takie, które rodzi cierpienie, 
smutek... To pragnienie zrodziło się w moim sercu 
niespełna półtora roku temu, gdy do rąk wzięłam 
książkę Merlina R. Carothers „Moc uwielbienia”. 
Z każdą przewracaną kartką nabierałam coraz 
większej pewności, że chcę, by wielbienie na stałe 
wpisało się w moje życie, by było sposobem na 
przebywanie w Bożej obecności. Odbywałam roz-
mowy z kapłanami, przyjaciółmi, mamą. Trwałam 
na nieporadnej modlitwie w zaciszu domowym, 
poszukiwałam sposobu realizacji swych planów, 

włączyłam się do modlitwy wspólnoty wielbienia 
„24/7”… 

Nadszedł dzień 16 czerwca, kiedy to o godz. 
20.30 w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela 
w Poznaniu rozpoczęło się 24-godzinne wielbie-
nie Jezusa! Poszczególne grupy animujące modli-
twę zmieniały się co 2 godziny, aż do uroczystej 
Eucharystii celebrowanej następnego dnia o godz. 
10.00 pod przewodnictwem bpa Damiana Bryla. 
W wygłoszonej przez biskupa homilii mocno 
wybrzmiały słowa: wielbienie to jednoznaczny 
wybór Jezusa na swego Pana i Zbawiciela. Jedno-
znaczność polega na tym, że nikt i nic poza Jezu-
sem nie może być celem naszej adoracji. Modlitwa 
uwielbienia przemienia człowieka, a gdy stanie się 
naszym „stylem życia” sprawi, że będziemy pełni 

http://www.ParkDzieje.pl/
http://www.ParkDzieje.pl/
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Obchody 100. rocznicy objawień fatimskich w archidiecezji poznańskiej

Fatima jest orędziem nadziei! (abp Stanisław Gądecki)

pokoju, Bożej miłości rozpierającej serce. Zrodzi 
się wówczas pragnienie dzielenia się nią i służby 
bliźnim. Dzięki niej droga, którą Pan nas prowa-
dzi staje się prostsza. Wszelkie 
„krzyże” i „krzyżyki” nabierają 
innego znaczenia. Zaczynamy 
patrzeć na otaczającą nas rze-
czywistość z Bożej perspektywy, 
dostrzegając przede wszyst-
kim drugiego człowieka i jego 
potrzeby. Modlitwa uwielbie-
nia to nasze wyznanie wiary, to 
trwanie przed Jezusem i odkry-
wanie Jego Osoby. Wchodzimy 
tym samym w coraz głębszą 
z Nim więź, a Jezus objawia nam 
prawdę o Bogu - nie tylko wie-
dzę o Bogu, ale chce nas zapro-
sić do wspólnoty ze sobą, a przez 
wspólnotę ze sobą do wspólnoty 
z Bogiem Ojcem - mówił bp 
Bryl. Miłość Boga subtelnie nas dotyka i pociąga. 
Miłość, którą odkrywamy na modlitwie jest pocią-
gająca, a nie popychająca - kontynuował swą 
homilię biskup. Bóg do niczego nie zmusza czło-
wieka! On nas do siebie zaprasza, a my podejmu-
jemy lub odrzucamy to zaproszenie. Czasem błęd-
nie zakładamy, że bycie uczniem Jezusa to podej-
mowanie wielu działań, a tymczasem uczeń Jezusa 
otwiera najpierw swoje serce, by doświadczyć 
miłości, a dopiero potem działa i dzieli się nią słu-
żąc bliźnim. Uwielbienie oczyszcza nasze myśle-
nie - Bóg staje się najważniejszy, a my pozwalamy 
się Jemu dotknąć i przemieniać. Dopiero, gdy po 
doświadczeniu tej oczyszczającej miłości zacznę 
nią żyć, mogę dzielić się nią z innymi. Bp. Damian 
Bryl przytoczył fragmenty adhortacji apostolskiej 
papieża Benedykta XVI „Sacramentum Caritatis”: 

Pan Jezus, stawszy się dla nas chlebem prawdy 
i miłości, mówiąc o darze swego życia zapewnia 
nas: „Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” 

(J 6, 51). To zaś „życie wieczne” 
rozpoczyna się w nas już teraz 
poprzez zmianę, jaką dar eucha-
rystyczny w nas rodzi: „ten, kto 
Mnie spożywa, będzie żył przeze 
Mnie” (J 6, 57). Te słowa Jezusa 
sprawiają, iż możemy pojąć, jak 
tajemnica, „w którą wierzymy” 
i „którą celebrujemy”, staje się, 
przez wewnętrzną dynamikę, 
zasadą nowego życia w nas oraz 
formą chrześcijańskiej egzy-
stencji. Jeśli uwielbienie Boga 
jest szczere, to dzięki niemu doj-
rzewamy w wierze. Zaczynamy 
patrzeć „oczami Jezusa”. Eucha-
rystia staje się centrum naszego 
życia. Przemiana życia polega 

na tym, aby nie żyć dla siebie. Rodzi więc piękne 
owoce: gotowość służby, wrażliwość, życzliwość, 
chęć niesienia pomocy.

Niezwykłym momentem podczas modlitwy 
o uzdrowienie, prowadzonej po Mszy Świętej, 
było nałożenie rąk kapłana na głowy wiernych 
proszących o błogosławieństwo. Poprzez dłonie 
kapłańskie sam Chrystus dotykał nas mocą Ducha 
Świętego. 

Wielbienie kontynuowały kolejne wspólnoty 
aż do wieczornej Mszy Świętej. Zapewne wielu 
uczestników tej modlitwy będzie podejmować 
próby wprowadzania uwielbienia Boga do swego 
codziennego życia.

Magdalena Orczyńska

We wtorek, 13 czerwca br. sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej w Owińskach stało się central-
nym miejscem w naszej archidiecezji oraz celem 
licznych pielgrzymek przybywających na obchody 
100. rocznicy objawień fatimskich. W świątyni, 
a także na placu przed kościołem, zebrały się tłumy 

wiernych. Na uroczystości przybyły władze samo-
rządowe, seminarzyści, kapłani i siostry zakonne. 
Kiciński kościół reprezentowany był przez grupę 
parafian oraz naszego proboszcza i kapłanów 
wspomagających. Ustawiona w głównym ołta-
rzu, otoczona kwiatami figura Matki Bożej Fatim-

skiej została sprowadzona do Polski w 1965 roku. 
Z Fatimy dotarła dzięki staraniom abp. Antoniego 
Baraniaka jako pierwszy taki wizerunek w archi-
diecezji poznańskiej. Eucharystię celebrował wraz 
z biskupami pomocniczymi i kapłanami metropo-
lita poznański. We Mszy św. uczestniczyły dzieci 
z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych. Jedna z wychowanek podjęła się 
funkcji czytania tekstu liturgicznego zapisanego 
alfabetem Braille’a. Na wstępie homilii arcybiskup 
przybliżył tło historyczne tamtych niezwykłych 
wydarzeń w Portugalii. Przechodząc do tematu 

objawień wyjaśnił różnicę między objawieniami 
publicznymi a prywatnymi: Objawienie publiczne 
oznacza działanie objawiające Boga, skierowane 
do całej ludzkości, spisane w Starym i Nowym 
Testamencie. Nazywamy je „objawieniem”, ponie-
waż w nim Bóg stopniowo dał się poznać ludziom, 
do tego stopnia, że sam stał się człowiekiem, aby 
przyciągnąć do siebie i ze sobą zjednoczyć cały 
świat przez swego wcielonego Syna Jezusa Chry-
stusa.(...). Objawienia prywatne odnoszą się do 
wszystkich wizji i objawień, jakie nastąpiły po 
ukształtowaniu się Nowego Testamentu. Do tej 
kategorii należy orędzie fatimskie. Katechizm defi-
niuje je w następujący sposób: „W historii zda-
rzały się tak zwane objawienia prywatne; niektóre 
z nich zostały uznane przez autorytet Kościoła. 
(…) Ich rolą nie jest (…) ‘uzupełnianie’ ostatecz-
nego Objawienia Chrystusa, lecz pomoc w pełniej-

szym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej” 
(KKK, 67).

Omówienie sześciu objawień w Fatimie abp 
Stanisław Gądecki podsumował stawiając pytanie 
i zarazem odpowiadając na nie: Do czego zatem 
wzywa nas orędzie fatimskie? Można je streścić w 
czterech słowach: nawrócenie, różaniec, zawie-
rzenie, pokuta. Podkreślał, że w Fatimie Bóg 
objawił pragnienie 
wobec całej ludzkości, 
o którym czytamy w 
Piśmie Świętym: Bóg 
pragnie, by wszyscy 
ludzie zostali zbawieni 
i doszli do poznania 
prawdy (1 Tm 2,4). Na 
zakończenie homilii 
metropolita poznań-
ski wezwał wiernych, 
abyśmy w duchu 
fatimskim podchodzili 
do wszystkich trud-
nych chwil, cierpień, 
przykrości, dolegliwości, które nas dotykają. Aby-
śmy je przyjmowali z miłością, pokorą i modlitwą, 
bo tylko wtedy nie zranimy ani siebie, ani naszych 
bliźnich.

Po uroczystej Eucharystii wyruszyliśmy w 
procesji za figurą Matki Bożej. Świętowanie w 
Owińskach zakończyło się agapą w ogrodach przy 
ciepłym posiłku i słodkościach, jak przystało na 
wspólnotę Kościoła. Tego dnia w naszej parafii 
przedłużeniem pięknych uroczystości archidiece-
zjalnych było nabożeństwo fatimskie wraz z pro-
cesją ulicami Kicina.

Magdalena Orczyńska 
fot. MO i KA



Z życia parafii

Lipiec/Sierpień 2017     21

Z życia parafii

20  Lipiec/Sierpień 2017



Z życia parafii

Lipiec/Sierpień 2017     23

Z życia parafii

22  Lipiec/Sierpień 2017

Marsz dla Życia – „Każdy jest ważny” Autokarowa pielgrzymka do „Polskiej Fatimy”

W niedzielę 11 czerwca br. ulicami Poznania 
przejdzie kolejny Marsz dla Życia, w tym roku 
pod hasłem: „Każdy jest ważny”. Stanowi on oka-
zję 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 każ-
dym 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 pojedyn-
cze osoby do włączenia się w ten kolorowy, rado-
sny pochód, który stanowi piękną afirmację życia. 

Wśród wielu marszów, które często związane są 
z protestem i niezadowoleniem, ten wyróżnia się 
swoim pozytywnym przesłaniem, rodzinną atmos-
ferą, obecnością przedstawicieli różnych pokoleń, 
które łączy wspólne podejście do kwestii zasadni-
czej, 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, dar-
czyńcy włączają się w pomoc potrzebującym i jed-
nocześnie 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 prze-
kazane 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
fot. KA

W piękny poniedziałkowy poranek sprzed 
parafialnego kościoła w Kicinie, po błogosła-
wieństwie ks. proboszcza, a w towarzystwie ks. 
Jerzego Stachowiaka z Czerwonaka oraz ks. dzie-
kana Witolda Pareckiego, proboszcza parafii Świę-
tych Aniołów Stróżów z Poznania, wyruszyliśmy 
w trasę do Zakopanego na uroczystości związane 
z obchodami 100. rocznicy objawień fatimskich.

Po kilkugodzinnej podróży udaliśmy się na 
Mszę św. do jednej z najstarszych świątyń w archi-
diecezji katowickiej - do kościoła św. Mikołaja 
w Mikołowie-Bujakowie. Powstał on pod koniec 
I wieku. Legenda głosi, że był poświęcony przez 
św. Wojciecha, jednak został zniszczony w 1480 
roku podczas najazdów husyckich. Wkrótce potem 
świątynię tę odbudowano, już w wersji murowa-
nej, później rozbudowano, aby w roku 1996 uzy-
skać obecny imponujący wygląd. Na uprzemy-
słowionym Śląsku Matka Boża Bujakowska jest 
patronką środowiska naturalnego. 

Po uczcie duchowej nadeszła pora na ucztę 
dla ciała. Zostaliśmy zaproszeni na słodki poczę-
stunek w przepięknym przyparafialnym ogro-
dzie botanicznym, pełnym egzotycznej roślinno-
ści, gdzie panuje atmosfera wyciszenia, radości 
i zadumy nad pięknem stworzenia. Pełni wrażeń 
udaliśmy się w dalszą drogę do Zakopanego, na 

nocleg w pensjonacie Telimena.
Następnego dnia od rana mieliśmy czas wolny 

na zwiedzanie. Po smacznym obiedzie z radością 
podążaliśmy do sanktuarium Matki Bożej Fatim-
skiej na Krzeptówkach, gdzie po rozlokowaniu 
się na placu parkingowym, nasze czuwanie roz-
poczęliśmy od Koronki do Bożego Miłosierdzia. 
Następnie odbył się koncert, a po nim różaniec 
w towarzystwie rzeszy wiernych. Na uroczysto-
ści przybyli, owacyjnie witani, przedstawiciele 
najwyższych władz państwowych na czele z pre-
zydentem RP, Andrzejem Dudą z małżonką oraz 
panią premier, Beatą Szydło. Obecnych było 
około sześćdziesięciu biskupów, kilkakrotnie wię-
cej kapłanów oraz sióstr zakonnych. Mszy Świę-
tej przewodniczył abp Stanisław Gądecki, który 
odczytał także akt poświęcenia Kościoła w Polsce 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Podpis pod owym 
dokumentem złożyli wszyscy biskupi. Homilię 
wygłosił były kustosz sanktuarium w Fatimie, 
bp Virgilio do Nascimento Antunes, ordynariusz 
Coimbry w Portugalii, który nasze zgromadzenie 
nazwał hymnem pochwalnym dla Pana. Fatima 
jest „płaszczem światła”, który nas okrywa w dro-
dze pod prąd ogromnej fali sekularyzacji. Podczas 
II wojny światowej papież Pius XII polecił, aby 
aktu poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi 
dokonały poszczególne kraje. 13 maja 1931 r. 
w Fatimie dokonał tego Episkopat Portugalii, a 8 
września 1946 r. na Jasnej Górze dokonał tego pry-
mas - kard. August Hlond. Pod koniec homilii bp 
Virgilio życzył narodowi polskiemu, aby każdy 
z nas mógł powiedzieć: Cały Twój, Maryjo. Strzeż 
nas i chroń Maryjo, wstawiaj się do miłosiernego 
Boga za nami, Maryjo. 

Po uroczystościach mogliśmy nawiedzić sank-
tuarium, pięknie udekorowane kwiatami, a później 
wziąć udział w koncercie specjalnie na tę okazję 
przygotowanym, gdzie zastał nas deszcz.

Pierwszy w Polsce ośrodek fatimski powstał 
w Zakopanem w 1951 roku. Początkowo w kaplicy 
Niepokalanego Serca NMP czczono obraz Matki 
Bożej. Dopiero w 1961 r. prymas Stefan Wyszyń-
ski podarował księżom pallotynom sprowadzoną 
z Fatimy i poświęconą tam figurę Matki Bożej - 
pierwszą kopię rzeźby przywiezioną oficjalnie do 
Polski. 
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Z miejscem tym był szczególnie związany 
abp Karol Wojtyła. Po jego wyborze na Stolicę 
Piotrową kaplica ta nie mogła pomieścić tłumu 
wiernych, a po zamachu na życie Papieża 13 maja 
1987 r., zapadła decyzja o wybudowaniu nowej 
świątyni, wzniesionej jako wotum wdzięczności 
za ocalenie Ojca Świętego. Z okazji 70-lecia obja-
wień fatimskich Jan Paweł II 
dokonał na placu św. Piotra uro-
czystej koronacji pielgrzymują-
cej figury z Krzeptówek. W 13. 
rocznicę cudownego ocalenia 
Jana Pawła II, przed świątynią 
w Zakopanem stanął pomnik 
Papieża oraz wysoki drewniany 
krzyż. 7 czerwca 1997 r. pod-
czas VI pielgrzymki do Ojczy-
zny, Ojciec Święty odprawił 
Mszę św. i dokonał konsekracji 
nowego kościoła - sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej. Zako-
pane obchodzi 20-lecie tego 
wzniosłego wydarzenia, które 
zapadło w pamięci nam wszyst-
kim m.in. dzięki słynnej przy-
siędze wierności Bogu, jaką na kolanach złożyli 
górale. 

W środę od rana celem naszego zwiedza-
nia stała się Rusinowa Polana. Po niej Msza św. 
w sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej - Królo-
wej Tatr. Pielgrzymki przybywały tam już w 1910 
roku, a pierwsza Eucharystia została odprawiona 2 
lipca 1932 r. Kard. Franciszek Macharski 2 sierp-
nia 1992 r. przyozdobił cudowną figurę MB Jawo-
rzyńskiej koronami papieskimi. W czerwcu 1997 
r., podczas swej VI pielgrzymki do Polski, Ojciec 
Święty z pokładu śmigłowca udzielił apostolskiego 
błogosławieństwa wszystkim czcicielom Królowej 
Tatr. 

Nasz podziw wzbudziła kaplica Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Jaszczurówce, projektu Stani-
sława Witkiewicza, który w 1886 roku przybył do 
Zakopanego. Było to przełomowe wydarzenie dla 
góralszczyzny, gdyż dzięki temu sztuka podhalań-
ska zyskała „nowy styl ozdobny”, czego dowodem 
jest właśnie ta kaplica ze swymi pięknymi rzeź-
bami. 

Później nawiedziliśmy Cmentarz Zasłużonych 
na Pęksowym Brzysku, gdzie spoczywa wiele zna-
nych postaci o wspaniałym dorobku artystycznym 

i społecznym. Są wśród nich: Stanisław Witkiewicz 
- malarz, krytyk sztuki i publicysta (1851-1915), 
Kornel Makuszyński - pisarz (1884-1953), Jan 
Długosz - literat, taternik, alpinista (1929-1962), 
Józef Krzeptowski - kurier tatrzański (1904-1971), 
Ferdynand Goetel - pisarz, publicysta (1890-1960), 
Władysław Hasior (1928-1999) - rzeźbiarz (1928-

1999), Tytus Chałubiński - lekarz 
i przyrodnik zwany „królem 
Tatr” (1820-1889). Obok cmen-
tarza, przy ulicy Kościeliskiej 
zwiedziliśmy drewniany kościół 
parafialny Najświętszej Rodziny. 
Wielkość Stwórcy i potęgę dzieł 
Bożych chwaliliśmy wjeżdżając 
kolejką na Gubałówkę, po czym 
udaliśmy się na nocleg do Poro-
nina.

 Czwartego dnia piel-
grzymki, jadąc przez Bukowinę 
Tatrzańską, zatrzymaliśmy się 
w kościele Trójcy Przenajświęt-
szej w Jordanowie, konsekrowa-
nym przez kard. Karola Wojtyłę. 

Niezwykłe wrażenie 
wywarło na nas najważniejsze sanktuarium Pod-
hala - kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Ludź-
mierzu, gdzie w 1963 r. koronowana została przez 
prymasa Wyszyńskiego i bp. Karola Wojtyłę, 
figurka Gaździny i Królowej Podhala. Jan Paweł II 
nawiedzając sanktuarium w 1997 r. prowadził tam 
modlitwę różańcową transmitowaną na cały świat. 
Dla upamiętnienia tego wydarzenia Podhalanie 
z USA i Kanady, z okazji 600-lecia kultu Gaździny 
Podhala, ufundowali piękny maryjny ogród różań-
cowy, w centrum którego stoi pomnik klęczącego 
Jana Pawła II. Przed sanktuarium znajduje się 
cudowne źródełko. 

Po Ludźmierzu ze wzruszeniem nawiedzi-
liśmy kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Nie-
gowici, gdzie pierwsze kroki jako wikariusz sta-
wiał ks. Karol Wojtyła. Tutaj znajduje się jedyny 
na świecie pomnik Papieża przedstawiający go 
jako skromnego wiejskiego wikarego. W kaplicy 
kościoła jest konfesjonał, w którym spowiadał 
oraz symboliczny grób Jana Pawła II - wierna 
kopia jego grobu w Watykanie. Obecny kościół 
został zbudowany z inicjatywy ks. Karola Woj-
tyły dla uczczenia złotego jubileuszu kapłaństwa 
ówczesnego proboszcza. 

Zadziwiająco piękne jest też wnętrze kościoła, 
klejnotu wśród kościołów z XIV wieku, pw. Dzie-
sięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach. 
Ołtarz główny i ołtarze boczne wykonano ze zło-
conego drewna, a polichromia 
wzorowana jest na kościele 
Mariackim w Krakowie. 

Na skraju Puszczy Nie-
połomickiej, w Staniątkach, 
powstał w 1216 r. pierwszy 
na ziemiach polskich klasz-
tor sióstr benedyktynek. Tam 
od ponad siedmiu wieków 
patrzy na nas ze swego wize-
runku, z twarzą zalaną łzami, 
Matka Boża Bolesna. Pod tym 
obrazem modlili się królo-
wie i przyszli święci, w tym 
również kard. Karol Wojtyła 
przed wyjazdem na decydu-
jące o jego pontyfikacie kon-
klawe. Nasi kapłani konce-
lebrowali w klasztorze Mszę 
Świętą. Następnie jedna z sióstr oprowadziła nas 
po muzeum strojów i naczyń liturgicznych oraz 
różnych dzieł artystycznych wykonanych ręcznie 
przez zakonnice. Księgi liturgiczne sprzed pięciu-
set lat, doskonale zabezpieczone, nie utraciły kolo-
rów, a monstrancja z 1534 r. ważyła ponad 10 kg. 

W drodze na nocleg do Przebieczan wstąpili-
śmy do XVIII-wiecznego kościoła pw. św. Apo-
stołów Piotra i Pawła w Bodzanowie. Kościół 
ten został pięknie odnowiony, a w jego pobliżu 
powstaje nowy, z ciekawą architekturą na planie 
koła z dwunastoma filarami w kształcie olbrzy-
mich płatków kwiatowych. 

Ostatniego dnia pielgrzymki z żalem opusz-
czaliśmy piękne górskie widoki, podziwiając 
w nich wielkie dzieła Boże. Przemierzając tam-
tejsze szlaki wszędzie można zauważyć „ślady” 
pamięci o św. Janie Pawle II, który jest tam wyjąt-
kowo czczony. 

Podążając do Królowej Polski, zostaliśmy 
poruszeni pięknem sztuki sakralnej w sanktuarium 
Męki Pańskiej w Imbramowicach, w kościele sióstr 
norbertanek, a w nim łaskami słynącym obrazem 
Pana Jezusa Cierpiącego. Uważa się, że znajdujący 
się tam krzyż zawiera fragmenty drewna Krzyża 
Świętego i kolumny biczowania. 

Ostatnią na tej pątniczej drodze Eucharystię 

nasi kapłani koncelebrowali w pilickim klasztorze 
o.o. franciszkanów w sanktuarium Matki Bożej 
Śnieżnej Opiekunki Rodzin. Zwiedziliśmy jego 
podziemia, a naszą uwagę skupił pręgierz znajdu-

jący się tam od bardzo wielu lat. 
 Zwieńczeniem pielgrzymki 

było nawiedzenie Pani Jasnogór-
skiej, naszej Matki i Królowej, 
w Jej cudownym wizerunku, gdzie 
serce bije mocniej. Choć byliśmy 
tam dość krótko, bo droga jesz-
cze daleka, to mogliśmy napełnić 
serca radością z obcowania z cze-
kającą na nas Matką. Warto wspo-
mnieć, że obchodzimy w tym roku 
Jubileusz 300-lecia Koronacji 
Cudownego Obrazu, pierwszej 
takiej koronacji diademami papie-
skimi poza Rzymem. 

Nasza wspaniała podróż 
dobiegła końca w piątkowy wie-
czór. Przez cały czas jej trwa-
nia towarzyszyła nam wzajemna 

życzliwość, jak to bywa wśród najlepszych przyja-
ciół. Nie byłoby może tej atmosfery bez towarzy-
szących nam kapłanów - naszych przewodników 
duchowych. Kierujemy zatem do nich podzięko-
wania za odprawiane Eucharystie oraz modlitwy 
przeplatane śpiewem i słowem Bożym, którymi 
zostaliśmy ubogacani. Rozstawaliśmy się z żalem 
i wielu z nas oczekuje na następną pielgrzymkę, 

przygotowaną 
przez panią Kry-
stynę Mandziak, 
której wyra-
żamy serdeczne 
uznanie za tak 
bogaty program, 
p r e c y z y j n i e 
przygotowany, 
z uwzględnie-
niem prawdzi-
wych „perełek 
sakralnych”.

Maria 
Makowska

fot. AG
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3 czerwca br., w wigilię Zesłania Ducha Świę-
tego, na XXI Spotkanie Młodych Lednica 2000, 
którego hasło brzmiało: „Idź i kochaj!”, przybyło 
około 100 tysięcy ludzi. Wśród nich znaleźli się 
także przedstawiciele naszej parafii. W niniejszym 
artykule czytelnik przeczyta między innymi: kto 
szczególnie wpisał się w lednicką historię, co 
powiedział do nas papież Franciszek i co mi się 
podobało!

Pan Jezus pewnego dnia był nad jeziorem, przy 
którym wypowiedział do św. Piotra słowa: Wypłyń 
na głębię i zarzućcie sieci na połów!. Wprawdzie 
nie działo się to nad Lednicą, lecz nad Jeziorem 
Genezaret, ale mimo różnic, odkryłam między 
nimi pewne podobieństwa. Zanim jednak powiem 
jakie, czas na kilka ciekawostek! Jezioro Geneza-
ret ma wiele „imion”, np.: Jezioro Tyberiadzkie, 
Galilejskie, a nawet Morze Galilejskie, czy (ze 
współczesnego hebrajskiego) morze Kinneret. 
Oprócz nazwy (czy raczej nazw) różni się ono od 
Lednicy także powierzchnią. Polskie jezioro ma 
wymiary 7,3 km maksymalnej długości i 0,1-1,4 
km szerokości, z kolei izraelskie - 21 km maksy-
malnej długości i 13 km maksymalnej szerokości. 
Ciekawe jest też to, że (jak czytamy w Wikipedii) 

przez Jezioro Genezaret przepływa rzeka Jordan 
stanowiąca wraz z jeziorem podstawowe źródło 
wody dla Izraela. Na to źródło wody, czyli źródło 
życia składa się zatem Jezioro Galilejskie (gdzie 
Chrystus Wszedłszy do jednej z łodzi, która nale-
żała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od 
brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy <Łk 
5, 3>) oraz rzeka Jordan, w której przyjął chrzest 
od Jana Chrzciciela.  Chrzest i nauczanie. To 
właśnie dwa elementy, które łączą się z Lednicą. 
Dwa elementy, które rzeczywiście dzięki Chrystu-
sowi dają życie, bo - jak czytamy w Katechizmie 
Kościoła Katolickiego - Chrzest święty jest fun-
damentem całego życia chrześcijańskiego, bramą 
życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą 
otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez 
chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odro-
dzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami 
Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół 
i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest 
jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w sło-
wie” (KKK 1213), a słowa Boga (…) są duchem 
i są życiem” (por. J 6, 63), jak powiedział Jezus po 
tzw. mowie eucharystycznej. Lednica szczególnie 
nawiązuje do chrztu, a zwłaszcza chrztu Polski, 
który się tam prawdopodobnie odbył. 

Bardzo ważną osobą, która przekazuje naucza-
nie Chrystusa jest z pewnością św. Jan Paweł II, 
którego przemówienia do wspólnoty lednickiej 
zostały przez ks. kard. Stanisława Nagy nazwane 
„relikwiami”. Obok papieża Polaka wręcz obo-
wiązkowo wymienić należy o. Jana Górę - domi-
nikanina, organizatora Lednicy od początku jej 
istnienia, czyli już od roku 1997. Był on doktorem 
teologii, duszpasterzem młodzieży, zafascynowa-
nym Ojcem Świętym Janem Pawłem II, a także 
autorem i bohaterem wielu publikacji wartych 

Z ksiąg metrykalnych
Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:

27 maja  Oliwia Kowgier
    Antonina Muszyńska
24 czerwca Łucja Wiśniewska
25 czerwca Jakub Sobański

Sakramentalny związek małżeński zawarli
24 czerwca Aleksandra Gensler z Koziegłów i Robert Działoszyk z Koziegłów

Wczesna Pierwsza Komunia Święta. Świadectwo rodzica Miłość biegnie!

Jonasz został ochrzczony w noc paschalną 
podczas liturgii obchodzonej we wspólnocie neo-
katechumenalnej. Od najmłodszych lat regular-
nie uczestniczył - bardziej lub mniej świadomie 
- w Eucharystii sprawowanej w tradycji neoka-
techumenalnej. Gdy skończył cztery lata, bardzo 
zafascynowała go przemiana chleba i wina w Ciało 
i Krew Jezusa Chrystusa. W domu był świadkiem 
przygotowań do Eucharystii. Bardzo wcześnie 
wyraził chęć skosztowania chleba eucharystycz-
nego. Jednocześnie niezbyt chętnie uczestni-
czył we wspólnej Eucharystii i nie przepadał za 
odświętnym ubraniem. Czasami do kościoła jeź-
dziliśmy z żoną osobno, bo protesty Jonasza spra-
wiały, że jedno z nas pozostawało w domu. 

Trudne dla niego jest wyjście z domu do 
miejsc, gdzie nie ma zabawy i gdzie poza tym 
trzeba zachowywać się zgodnie z obowiązują-
cymi regułami i okazywać posłuszeństwo. Jednak 
podczas ostatnich dwóch lat, kiedy miałem okazję 
sam uczestniczyć z synem w Mszach św. wspólno-
towych, Jonasz zaczął brać udział w rozmowach 
o Ewangelii i w modlitwie. Podczas niedzielnych 
laudesów (części modlitwy brewiarzowej odma-
wianej o wschodzie słońca) wyrażał coraz większe 
zainteresowanie wiedzą o ludzie Bożym i o Jezu-
sie, który do nas mówi przez Ewangelię. Ostatecz-
nie stwierdziliśmy z żoną, że może jest to czas, 
żeby zastanowić się nad przystąpieniem Jona-
sza do wczesnej Komunii Świętej. Już wcześniej 
zauważyliśmy, jak korzystnie wpływają na niego 

małe grupy, gdzie może czuć się swobodnie. Także 
atmosfera przygotowania się do tego sakramentu 
razem z rodzicami, wspólny wyjazd z kolegą Paw-
łem do Kicina, a następnie rozmowy z nami zro-
dziły wiele dobra. 

Często trzeba było włożyć wiele wysiłku w to, 
aby co niedzielę wychodzić z domu na katechezę, 
gdy syn musiał zrezygnować z zabawy i odpo-
czynku. Wiele razy mówił, że przecież modlimy 
się w domu, że już był na Mszy św. i nie ma po 
co jechać. Wracał jednak zawsze zadowolony i - 
jak się później dowiedziałem - był bardzo aktywny 
w rozmowach z panią Asią podczas katechezy. 
Osobiście najwyraźniej mogłem doświadczyć 
działania Pana Boga w relacji z Jonaszem bezpo-
średnio po spowiedzi i Komunii Świętej. Był inny, 
spokojniejszy, jednocześnie poważniejszy, dzie-
lił się różnymi rzeczami z młodszym bratem bez 
żadnych kłótni, co wcześniej zawsze kończyło się 
walką aż do łez. Z wielkim zaangażowaniem cho-
dził w „białym tygodniu” na Eucharystię, bardzo 
tęsknił za pierwszym udziałem w Eucharystii neo-
katechumenalnej.  

Jonasz, podobnie jak każdy z nas, od naj-
młodszych lat toczy walkę w sobie pomiędzy 
czynieniem tego, na co ma ochotę, a tym, co mu 
służy. Wydaje mi się, że tęsknotę za Jezusem nosił 
w sercu cały czas, a jednocześnie chwilami bardzo 
się bał i uciekał, tak jak jego patron, prorok Jonasz. 
Jednak w końcu spotkał Jezusa i to doświadcze-
nie „pracuje w nim”. Dodam, że moja rodzina nie 

jest wierząca, ale poszukująca, 
i nie tak łatwo otwiera się na to, 
co Jonasz im przez swoja drogę 
pokazał. Mam nadzieję, że 
obojętnie, jak daleko w swoim 
życiu Jonasz odejdzie od drogi, 
którą Pan Bóg mu przygotował, 
to zawsze będzie pamiętał, że 
Jezusowi wystarczy tylko nasze 
„tak”, żeby znaleźć się w Jego 
kochających ramionach.

Alexander Weber
tata Jonasza
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przeczytania (naliczyłam 53), charyzmatycz-
nym człowiekiem, którego służbie Lednica wiele 
zawdzięcza. Zmarł 21 grudnia 2015 roku. Udało 
mi się zachować w pamięci kilka wspomnień 
z nim związanych, np. drogę krzyżową w klaszto-
rze dominikanów w Poznaniu. Wiem także z opo-
wieści mojego taty, jak wielki był to człowiek.

Jeśli chodzi o moje pierwsze zetknięcie 
z Lednicą, było to wówczas, gdy razem z rodzi-
cami i z siostrą jechaliśmy samochodem na Pola 
Lednickie jeszcze jako dzieci. Dojrzalej jednak 
i bardziej świadomie uczestni-
czyłam w spotkaniach lednic-
kich stosunkowo niedawno: 
najpierw podczas tegorocznych 
ferii, później w czasie XXI Spo-
tkania Młodych Lednica 2000 
„Idź i kochaj!” (dziękuję w tym 
miejscu pani Joannie Tyborow-
skiej za zachętę i zaproszenie). 

Parafialny wyjazd na tego-
roczne spotkanie miał swój 
początek na parkingu przy 
kościele. Jechaliśmy niewielkim busem. Gdy po 
ok. 30-40 minutach byliśmy już blisko celu, wysa-
dzono nas na drogę, byśmy pozostały odcinek 
drogi przeszli pieszo. Kiedy byliśmy wreszcie na 
miejscu, po odbytej kontroli (przy której okazało 
się, że ktoś wspomniał o Misterium organizowa-
nym przez naszą parafię), otrzymaliśmy lednickie 
symbole. Pierwszy z nich stanowiły trzy elementy 
układanki tzw. puzzel - dwa do siebie pasowały, 
trzeci (oddzielny) był mały i metalowy. Na led-
nickiej stronie internetowej dowiemy się, że ich 
symbolika wywodzi się z wczesnego chrześcijań-
stwa, a dokładniej od greckiego słowa sýmbolon, 
które oznacza przedmiot przełamany na pół. Puz-
zel ma służyć realnemu spotkaniu, bo żeby złożyć 
cały napis „Idź i kochaj!” trzeba połączyć ze sobą 
dwa puzzle. Oprócz puzzli dostaliśmy ulotki roz-
dawane przez dominikanów oraz mały różaniec 
(jedną dziesiątkę), który z założenia organizatorów 
ma być dla nas towarzyszem drogi, który będzie 
podtrzymywać entuzjazm budowania wspólnoty 
z innymi. Modląc się na różańcu, stajemy się 
naśladowcami Maryi, mamy odwagę iść i kochać.

Po rozlokowaniu się w wybranym przez nas 
sektorze, który (patrząc na Bramę Rybę) znajdo-
wał się po lewej stronie, mogliśmy skorzystać z: 
kaplicy polowej (gdzie znajdowały się relikwie 

świętych, m. in.: św. Jana Pawła II i św. Sio-
stry Faustyny), modlitwy wstawienniczej (która 
zyskała taką popularność, że kolejka do niej była 
porównywalna do ludzi czekających na sprzeda-
wane lody czy zapiekanki w budkach). Na tzw. 
Polu Spowiedzi można było przystąpić do sakra-
mentu pokuty, podchodząc do księdza, który sie-
dział na trawie, krzesełku, bądź stał pod parasolem 
chroniącym od upału. Przy lasku, po lewej stronie 
Pól, biegła natomiast ścieżka z „Free Hugs” , gdzie 
młodzież oferowała chętnym darmowe uściski. Na 

Lednicy trzy grupy były szczególnie rozpozna-
walne. Pierwsza to harcerze, którzy zajmowali się 
np. pomocą medyczną czy porządkową. Kolejną 
grupą byli tancerze ledniccy, którzy tańczyli 
pośrodku Pól ubrani w białe stroje. Wreszcie grupa 
trzecia, czyli ewangelizatorzy, którzy po odby-
tych rekolekcjach służyli rozmową i modlitwą 
(mogę w tym miejscu powiedzieć, że naprawdę 
ich posługa dotykała serc ludzi, przynajmniej tych 
z opowiedzianych mi historii).

Plan Lednicy nie był bardzo napięty. Można 
było tańczyć, modlić się, pójść do spowiedzi, 
śpiewać i coś zjeść. Na białych straganach leżały 
pamiątki i różne towary do kupienia: dobre książki, 
koszulki i inne gadżety. Pewien mężczyzna zna-
lazł sposób, by się oświadczyć swojej ukocha-
nej, mówiąc do mikrofonu przed tysiącami osób! 
O godz. 12.00 była modlitwa Anioł Pański, a póź-
niej mieliśmy czas wolny do godz. 15.00, kiedy to 
modliliśmy się śpiewaną Koronką do Miłosierdzia 
Bożego. O 16.00 konferencję wygłosił dyrektor 
Instytutu Tomistycznego w Warszawie, wybitny 
znawca i propagator myśli św. Tomasza z Akwinu 
- jak napisano o Pawle Krupie OP na stronie domi-
nikanie.pl. Zwrócił on uwagę słuchaczy na rzecz, 
która jest dla nas wszystkich wspólna - na serce, 
które chce kochać i być kochane. Mówił później: 

Tegoroczne hasło: „Idź i kochaj...” daje do myśle-
nia. Czy jak się kocha, to czy trzeba iść? Ja lubię 
siedzieć w fotelu i czytać książki. Zastanawiałem 
się, czy naprawdę jak kocham, to muszę się ruszać 
z fotela? Czy ja mógłbym tak kochać siedząc na 
tym fotelu i nie ruszając się za dużo, nie tracąc za 
dużo kalorii? Czy tak można kochać? Wtedy popa-
trzyłem do Pisma Świętego. Przeczytałem, co robi 
Pan Bóg, który chce wyjść naprzeciw naszemu 
pragnieniu miłości. W Księdze Zachariasza w roz-
dziale 9 czytamy: „Raduj się wielce, Córo Syjonu, 
wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój 
idzie do ciebie [...]”. Nawet więcej niż idzie... On 
jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu, oślicy. Pan 
Bóg to nie jest Ten staruszek na tronie, którego tak 
chętnie malujemy na obrazach - taki, Który się nie 
rusza. Pan Bóg nie jest leniwy w miłości. Pan Bóg 
wychodzi do nas, idzie do nas. On chce nas zna-
leźć. On nie tylko jedzie na osiołku i idzie, On bie-
gnie! Posłuchajcie, co w Pieśni nad Pieśniami czy-
tamy: „Cicho! Ukochany mój! Oto on! Oto nad-
chodzi! Biegnie przez góry, skacze po pagórkach 
Umiłowany mój podobny do gazeli, do młodego 
jelenia”. On mówi do nas: „Ukaż mi swą twarz, 
daj mi usłyszeć swój głos! Bo słodki jest głos twój 
i twarz pełna wdzięku.” Bóg do mnie biegnie! On 
nie tylko nie siedzi, On nie tylko nie idzie, On do 
mnie biegnie! Skacze po pagórkach! On nie mozoli 
się włażąc na góry, On się nie poci. On do mnie 
biegnie skacząc po pagórkach, bo On chce dać mi 

swoją miłość, bo On chce odpowiedzieć na to pra-
gnienie, które może jest zawiedzione. Może ja czuję 
się niekochany, może opuszczony... Może czuję się 
niezdolny do miłości? Kogo w końcu obchodzi, 
czy ja Go kocham czy nie?! Bóg na to odpowiada 
i biegnie do Nas, skacząc po pagórkach. On do nas 

chce dojść. On chce Nas objąć. On chce nam dać 
swoją miłość. Szczerze mówiąc, najchętniej sko-
piowałabym całą wypowiedź o. Pawła. Naprawdę 
warto je przeczytać (znajdziecie to na stronie led-
nica2000.pl w zakładce Lednica 2017 - Do pobra-
nia - Konferencja „Idź i kochaj…”). Ojciec Krupa 
dodał: Moi kochani, w tym wszystkim tak naprawdę 
chodzi o naszą świętość. To chodzenie z miłości, 
chodzenie z miłością. To jest świętość! Świętość 
polega na tym, że ja przyjmuję Boga, który biegnie 
do mnie, żeby obdarzyć mnie miłością. Następnie 
ja idę i sam obdarzam miłością. Ruszam, nie chcę 
siedzieć, nie chce się zamykać.

Po konferencji rozbrzmiał śpiew „Tylko Orły” 
z tzw. procesją orłów, a już o godz. 17.00 nastał 
czas oficjalnego rozpoczęcia XXI Spotkania Mło-
dych LEDNICA 2000. Zainicjował je pochód 
z relikwiami św. Wojciecha, pierwszych polskich 
męczenników: Benedykta, Jana, Mateusza, Iza-
aka i Krystyna oraz relikwiami św. Dominika, św. 
Katarzyny ze Sieny, św. Tomasza z Akwinu i św. 
Jacka Odrowąża. Następnie można było oglądać 
występy taneczno-teatralne pt.: „Maryja wyprowa-
dza nas z ukrycia - Powstań i wyrusz w drogę” oraz 
„Ty jesteś Zacheuszem - Odważ się i zaryzykuj”. 
O godz. 20.00 rozpoczęła się Eucharystia, której 
przewodniczył abp. Stanisław Gądecki, a kazanie 
wygłosił bp Grzegorz Ryś. 

We wstępie napisałam o Jeziorze Geneza-
ret, który - w połączeniu z przepływającą przez 

nie rzeką Jordan - odniosłam 
do chrztu i nauczania Jezusa. 
Bp Grzegorz Ryś powiedział 
w swojej homilii, co symboli-
zować może woda: Bez wody 
nie ma życia, bez wody nie prze-
trwasz. Kto był choć raz w życiu 
w Ziemi Świętej, to wie, jak tam 
ludzie cenią wodę. (…) Nie masz 
wody - nie przeżyjesz. Jezus 
mówi do nas dzisiaj o darze, 
który nie jest opcjonalny. (…) 
Pan Jezus mówi o czymś, bez 
czego nie przeżyjesz, bez czego 

nie przetrwasz. To jest fascynujące, jak Jezus mówi 
o tym, czym nas chce karmić. Mówi o chlebie 
i wodzie. Chleb i woda. Jezus to chce nam dać. Nie 
daje nam ciastek (czasami może), ale tak naprawdę 
to daje nam chleb i wodę. To, co jest konieczne, 
to bez czego nie żyjesz. Musisz to dostać, bez tego 
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XII Maraton Lednicki

będziesz martwy (…). Co to jest? O czym mówi? 
Mówi o miłości.

Po Mszy Świętej nastąpiła część III Spotka-
nia Młodych pt. „Ty jesteś Zacheuszem - Odważ 
się… idź i kochaj!”, po której odtworzono przesła-
nie papieża Franciszka. Brzmiało ono następująco: 
Witam polskich pielgrzymów! Pozdrawiam mło-
dych, którzy - jak co roku - licznie gromadzą się 
w Lednicy. Drodzy Przyjaciele, „Idź i kochaj!” - to 
motto waszego spotkania. Prowadzi Was Maryja, 
która usłyszawszy w sercu to wezwanie, wyruszyła 
do Elżbiety, aby dzielić się radością swojego spo-
tkania z Bogiem i nieść konkretną pomoc. Odtąd 
jest ciągle w drodze, nieustannie nawiedza swoje 
dzieci i niesie im Chrystusa, swego Syna. Drugim 
patronem waszego spotkania jest Zacheusz, o któ-
rym opowiadałem Wam podczas Światowych Dni 
Młodzieży w Krakowie, zachęcając do odwagi 
w poszukiwaniu Jezusa i do otwarcia Mu drzwi 
Waszego serca. Dziś Pan Jezus kieruje do Was te 
same słowa, które wypowiedział do Zacheusza: 
„Zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzy-
mać w Twoim domu” (Łk 19, 5). Chce do Was 
przyjść i posłać was do braci, abyście dzielili się 
Jego miłością. Wie, że to nie jest to łatwe, dlatego 
zsyła Wam Ducha Świętego, który napełni Was 
Jego mocą. Proście Go o odwagę. Proście Go, aby 
pomógł Wam burzyć dzielące Was mury i uzdolnił 
do rozumienia siebie nawzajem, do budowania 
jedności wszystkich ludzi. Wszystkich Was, którzy 

gromadzicie się nad Jeziorem Lednickim, u źró-
deł chrzcielnych Polski, zawierzam opiece Maryi 
i z serca błogosławię.

O godz. 23 miała miejsce adoracja Najświęt-
szego Sakramentu. Kiedy lednickie niebo przy-
brało ciemną barwę, dostaliśmy świece, które 
po zapaleniu tworzyły morze małych światełek. 
Najświętszy Sakrament był niesiony środkiem 
Pól w stronę Bramy Ryby. Nastał uroczysty akt 
wyboru Chrystusa, a po nim nabożeństwo „Idź 
i kochaj”. Przejście przez oświetlaną różnymi 
kolorami Bramę Rybę planowo miało nastąpić ok. 
godz. 24. 00, jednak wiele osób czekało jeszcze 
długo w tłumie, żeby tam dotrzeć. My wróciliśmy 
do domu około godz. 2 nad ranem.

Zdaję sobie sprawę, że to na pewno nie 
wszystko, co działo się na Lednicy. Mnie jednak 
najbardziej podobał się czas spędzony na modli-
twie wstawienniczej, w kaplicy, a później na spo-
wiedzi pod parasolem. Spotkałam kilku znajo-
mych, poznałam lepiej dziewczyny z naszej scho-
lii i kupiłam książkę. Podobały mi się też przemó-
wienia duchownych. Cieszę się, że w Polsce jest 
organizowane takie wydarzenie. Kolejne czeka nas 
w przyszłym roku 2 czerwca. Polecam!

Małgorzata Herman

3 czerwca po raz kolejny przebiegł przez 
Kicin Maraton Lednicki, którego trasa wiedzie 
spod Poznańskich Krzyży na Pola Lednickie, gdzie 
w tym roku odbywało się XXI Spotkanie Młodych 
Lednica 2000. Maraton został w 2005 roku zaini-
cjowany przez Stowarzyszenie Biegowe Brylant-
-Kórnik, a konkretnie przez jego niektórych człon-
ków, na czele z Krzysztofem Buszkiewiczem, 
dotychczasowym „szefem” Maratonu. 

Tę pierwszą trasę przed 12 laty, prowadzącą 
bocznymi szosami z Poznania na Lednicę przemie-
rzało zaledwie 16 zawodników, lecz idea okazała 
się bardzo chwytliwa i z roku na rok amatorów 
tego niezwykłego biegu przybywa. Tym razem na 
liście startowej znalazło się prawie 140 zawodni-
ków, wśród których obok prawdziwych zawodow-
ców spotkać można było wielu zwykłych „zdzie-

raczy biegówek”. Ci pierwsi dzielą się na trasie 
wrażeniami z uczestnictwa w słynnych marato-
nach świata (Berlin, Nowy Jork, Ateny i inne), 
czego z podziwem wysłuchują pozostali i co daje 
wrażenie harmonijnego uzupełniania się. W prze-
szłości w naszym Maratonie biegły niektóre sławy, 
uczestnicy nie tylko maratonów ale i ultramarato-

nów, których trasy liczą po 60, 100 i więcej kilo-
metrów. Oczywiście, co roku zestaw zawodników 
jest inny, choć niektóre nazwiska powtarzają się od 
lat. Wśród samych uczestników sto-
sunek do tego wyjątkowego biegu 
jest różny i zapewne dlatego jego 
skład tak mocno się zmienia. Można 
powiedzieć, że z uwagi na swój nie-
zwykły charakter Maraton Lednicki 
ciągle poszukuje swojej ostatecznej 
formuły. To, co już obecnie da się 
powiedzieć, to udział gwiazd biegów 
maratońskich raczej maleje, a wzra-
sta frekwencja zwykłych - a co naj-
ważniejsze - młodych biegaczy, co 
powinno chyba najbardziej cieszyć. 

Niezwykłość Maratonu Lednic-
kiego polega na tym, że nie biegnie 
się w nim dla wyniku, lecz wszyscy 
są na równi zwycięzcami. Czas nie 
jest tu mierzony, trasa przerywana 
jest postojami, na których można coś zjeść i napić 
się. Za zwartym peletonem (bo wszyscy biegną 
w jednej grupie) jedzie przestronny, klimatyzo-
wany autokar, którym można podjechać w razie 
wyczerpania sił oraz ambulans świadczący pomoc 
potrzebującym. Z tego względu osoby żądne praw-
dziwej rywalizacji mogą czuć się nieco zawie-
dzione i trochę marudzą na te wygody. Jednak dla 
pozostałych, których jest większość, taka formuła 
stwarza warunki do wyjątkowego przeżycia biegu. 
Niewielka prędkość (między 8 a 10 km/h) powo-
duje, że można ze sobą spokojnie rozmawiać. 
I rzeczywiście, peleton rozbrzmiewa rozmowami, 

podczas których nawiązują się liczne znajomości 
i kwitnie wymiana informacji oraz uprzejmości. 
Oczywiście, gwar ten nikomu nie przeszkadza, bo 
cóż innego można robić, gdy się po prostu biegnie 

przez prawie 7 godzin. 
Po 3-4 godzinach biegu, gdy narasta zmęcze-

nie, rozmowy stopniowo gasną, po części dlatego, 
że ludzie już sobie pogadali, więc 
powoli zapada cisza. Wtedy „włą-
cza się” Krzysztof, który nadzoruje 
Maraton z samochodu poprzedza-
jącego peleton. W tym roku, gdy 
zbliżaliśmy się do Lednicy, włączył 
bezpośrednią transmisję z Lednicy, 
czego oczekiwali niektórzy uczest-
nicy, bo znużenie stawało się dość 
powszechne, a dobrze jest, gdy coś 
urozmaica czas i zagłusza myśli 
o bolących nogach i narastającym 
zmęczeniu. 

Zresztą konfrontacja sam na 
sam ze zmęczeniem, upałem i bólem 
w takiej „imprezie” jest nieuchronna. 
Każdy maraton jest testem, w któ-
rym uczestnicy mierzą się ze swoją 

słabością i muszą się wykazać silnym charakterem, 
by biec dalej. Warto przy tym zaznaczyć, że pora 
biegu jest mocno kłopotliwa, ponieważ Maraton 
startuje niemal w samo południe (12.30), zwykle 
w gorący czerwcowy dzień i trwa do godzin wie-
czornych. Ku zaskoczeniu czytelników zapewne, 
trzeba powiedzieć, że czynnikiem osłabiającym są 
dla niektórych postoje, których jest aż 8. Następuje 
wtedy bowiem stężenie mięśni. Toteż dla tych, któ-
rzy nie są wyposażeni w kremy utrzymujące mię-
śnie w odpowiedniej kondycji, rozbieg po każdym 
postoju jest kłopotliwy, a bywa, że po prostu bole-
sny. Naprawdę, lepiej jest nieraz biec bez przysta-
wania, by uniknąć takich niespodzianek. 

Kłopotem mogą być także poczęstunki na tra-
sie, bo o ile każdy odczuwa potrzebę, by się napić, 
to kuszące stosy słodyczy, ciasta, czy kiełbasek 
potrafią przyprawić o bolesną kolkę, jeśli ktoś 
zanadto pójdzie za „podszeptem oczu”, a nie roz-
sądku. Poczęstunek na trasie ma jednak tę wspa-
niałą stronę, że jest wyrazem prawdziwej chrześci-
jańskiej gościnności i troski o drugiego człowieka. 
Przy stołach z wodą, czy ze słodyczami stoją 
uśmiechnięci ludzie, którzy żartem i rozmową 
zachęcają do częstowania się oraz kierują słowa 
pokrzepienia dla coraz bardziej zmęczonych mara-
tończyków. Ta wzajemna dobroć ludzka panuje 
zresztą także w grupie, bo biegacze okazują sobie 
wzajemne zainteresowanie i pomoc. W tym roku 



Z życia parafii

Lipiec/Sierpień 2017     33

Z życia parafii

32  Lipiec/Sierpień 2017

Jubileusze małżeńskie

Jak Paweł grał dla Maryi

Po górach, dolinach rozlega się dźwięk … trąbki.

Mamy powód do dumy!

w Maratonie brały udział dwie osoby na wózkach 
inwalidzkich, z których jedna dobrze radziła sobie 
sama, raz po raz tylko korzystając z pomocy bie-
gnących, a druga była przez cały czas „holowana”. 
Wszyscy, którzy wspierali fizycznie zwłaszcza 
tę drugą osobę okazali wielkie serce i dali świa-
dectwo swojej wiary, bo nie było to łatwe, gdy 
samemu cierpiało się coraz bardziej. 

W końcu, wszyscy korzystaliśmy z dobra, 
które pochodzi z Nieba, bo przecież sprawne ciała, 
kondycję i silną wolę do pokonania tego trudu 
mamy w darze od Boga. Można być pewnym, że 
większość uczestników tego Maratonu zdaje sobie 
z tego sprawę. Sam bieg był też okazją do podję-
cia określonych postanowień, był ofiarą składaną 
w jakiejś intencji, co też przecież rodzi określone 
dobro. Dodatkowo, od Kościoła otrzymał Mara-
ton opiekę duszpasterską, bo biegł w nim ks. Artur 
Wojczyński, który w razie potrzeby służył sakra-
mentem pokuty, bądź duszpasterską rozmową. 
Warto podkreślić, że choć był on przygotowany 
do biegu na całym dystansie, to jednak większość 
trasy jechał wspomnianym już autokarem spo-

wiadając i rozmawiając. Być może te spotkania 
z Bogiem, a może nawet nawrócenie niektórych 
biegaczy, były najpiękniejszymi owocami tego 
Maratonu. 

       
 Witold Tyborowski

Krzysztof Buszkiewicz oraz wszyscy uczestnicy XII 
Maratonu Lednickiego składają serdeczne podziękowanie 
osobom życzliwym i zaangażowanym w pomoc dla bie-
gnących, w Kicinie i każdym innym miejscu na trasie. Bóg 
zapłać!!!

28 maja 2017 roku, Kicin. Piękna, sło-
neczna, majowa niedziela. Na każdej Mszy Świę-
tej odprawianej w naszym kościele wierni modlą 
się w intencji małżonków obchodzących w tym 
roku okrągłą rocznicę zawarcia sakramentalnego 
związku. Swoje święto celebrują małżeństwa, 
które ślubowały sobie wierność, miłość i uczci-
wość małżeńską pięć, dziesięć, a nawet pięćdzie-
siąt pięć lat temu. Każda z tych par została obda-
rzona łaską sakramentu.

„Katechizm Kościoła Katolickiego” wska-
zuje, że przymierze małżeńskie, przez które męż-
czyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego 
życia, skierowaną ze swej natury na dobro mał-
żonków oraz do zrodzenia i wychowania potom-
stwa, zostało między ochrzczonymi podniesione 
przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. 
Na jego mocy między małżonkami powstaje więź 
wieczysta i wyłączna, a oni sami zostają wzmoc-
nieni i jakby konsekrowani do obowiązków swego 
stanu i godności. Sakrament pomaga im, by byli 
sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej 
(Ef 5, 21) i miłowali się miłością nadprzyrodzoną, 
delikatną i płodną. 

Celebrując rocznicę sakramentu małżeństwa, 
jubilaci po Mszy Świętej odprawionej o godzinie 
18.00 zostali zaproszeni przez księdza probosz-
cza Mariana Sikorę do wspólnego świętowania. 
W trakcie spotkania był czas na wzajemne pozna-
nie się, na miłą rozmowę (każde z małżeństw 
opowiedziało, kiedy i w jakich okolicznościach 
wzięło ślub) i w końcu - na smakowanie naprawdę 
pysznych ciast i wypicie kawy lub herbaty. Nasze 
rozmowy ubarwił piękną opowieścią o swoim 
powołaniu i wyjątkowo interesującym życiu, 
pochodzący z naszej parafii ksiądz kanonik Jerzy 
Stachowiak. 

Po poczęstunku ksiądz proboszcz zaprosił 
wszystkich na koncert pieśni maryjnych w wyko-
naniu zespołu AVE z Kicina. Uroczystość zakoń-
czyło nabożeństwo majowe. W imieniu wszyst-
kich jubilatów, również w imieniu mojej żony 
i własnym, bardzo serdecznie dziękuję księdzu 
proboszczowi za te podniosłą i miłą dla nas uro-
czystość. Bóg zapłać!

Leszek Binkowski

Od niedawna mieszkamy w Kicinie. Naj-
starszy nasz syn, Paweł jest uczniem gimnazjum 
muzycznego i gra na trąbce. Ksiądz proboszcz 
Marian Sikora zaproponował mu, aby przez cały 
maj na zakończenie nabożeństwa majowego grał 
na wzgórzu kościelnym melodię pieśni „Po górach, 
dolinach”.

Poczuliśmy się (jako rodzina) wyróżnieni tą 
propozycją i oczywiście zobowiązani do uczestnic-
twa w nabożeństwach. No, i uczestniczyliśmy, na 
ile się dało. Szczęśliwie pora nabożeństw w Kici-
nie była dość późna, co ułatwiało pogodzenie tej 
modlitwy z innymi obowiązkami. Powierzaliśmy 
przez miesiąc nasze sprawy Matce Najświętszej 
w Litanii loretańskiej. Słuchaliśmy ciekawych 
czytań dotyczących historii kultu maryjnego. 
Budująca była - jak zwykle - gorliwość pozosta-
łych uczestników nabożeństw. Kilka razy byliśmy 
całą rodziną na tej „dziwnej mszy”, jak stwierdził 
najmłodszy syn Dominik widząc, że Komunia 
Święta udzielana była bez wcześniejszego aktu 
podniesienia.

Towarzyszyliśmy synowi, gdy grał. Wzru-
szaliśmy się, kiedy dźwięk trąbki płynął ze wzgó-
rza po okolicy na cztery strony świata. Otocze-
nie przyrody sprzyjało modlitwie i wdzięczności 
Panu Bogu: uroczy, pięknie położony kościółek, 
pogoda, zmieniające się oświetlenie wieczorne 
w miarę wydłużania się dnia.

Paweł wspomina: „Po kilku dniach stało się 
dla mnie naturalne, że tam szedłem”. Raz poszedł 
mimo, że źle się czuł. Często drogę do kościoła 
odbywał pieszo, bo lubi kontakt z przyrodą. Cho-
ciaż ten kontakt bywa rozmaity. Zdarzyło się, że 
szerszeń otarł mu się o twarz, a komar wleciał do 
ustnika trąbki, gdy grał. Żaby z sadzawki koło 
kościoła rechotały do wtóru.

Zgodnie ze słowami pieśni „Po górach, doli-
nach”, nieraz przeżywamy uniesienia, innym 
razem jesteśmy „w dole”. Ale słuchając rado-
snego i uroczystego dźwięku trąbki syna, ufamy 
we wstawiennictwo Maryi. Cieszymy się z dobrze 
wypełnionego przez Pawła zobowiązania.

Adam Jach

Prezydent RP, Andrzej Duda odwiedził nie-
dawno Wielkopolskę. Trasa jego wizyty przebie-
gała również przez naszą gminę. Na zaproszenie 
wójta, Jacka Sommerfelda w piąt-
kowe popołudnie 9 czerwca br. Pre-
zydent przybył do Urzędu Gminy 
Czerwonak. Przed gmachem urzędu 
pojawiło się liczne grono mieszkań-
ców, którzy mieli okazję z bliska i „na 
żywo” zobaczyć Głowę Państwa. 
Wysiadłszy z limuzyny, w otoczeniu 
poważnej i czujnej ochrony, Prezy-
dent powitany został przez przed-
stawicieli lokalnych władz, po czym 
z uśmiechem podszedł do zgroma-
dzonych i wiwatujących mieszkań-
ców gminy Czerwonak. Komunika-
tywność Prezydenta ośmieliła nawet 

dzieci, które poprosiły go (i otrzymały) o auto-
graf. Podanie ręki na powitanie i zdjęcia „selfie” 
z najważniejsza osobą w państwie wiązały się 
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Gdy tylko kończy się maj, „na horyzoncie” 
pojawia się ten jeden, długo wyczekiwany dzień. 
To oczywiście Dzień Dziecka, który decyzją ONZ 
jest obchodzony (w różne dni roku w różnych kra-

jach) od 1955 roku. 
Tradycyjnie w Szkole Podstawowej w Kici-

nie dzień ten obfituje w wiele atrakcji. Tegoroczny 
program obchodów tego święta rozpoczął się 
w duchu sportowej rywalizacji. Dla wszystkich 
klas zorganizowano trzy konkurencje: skok w dal, 
bieg na 60 metrów i bieg przełajowy. Dzieci rywa-
lizowały ze sobą, nie zapominając jednak o naj-
ważniejszym - o dobrej zabawie. Nie zabrakło 
uśmiechów, atmosfery wspólnej zabawy i podeks-
cytowania.

Po zakończeniu konkurencji sportowych 
przyszedł czas na prezentowanie swoich talentów. 
Szkolny konkurs „Mam talent” odbył się po raz 

pierwszy w historii obchodów Dnia Dziecka i cie-
szył się tak dużym zainteresowaniem, że przero-
sło to oczekiwania nauczycieli. Dzieci prezento-
wały swoje talenty sportowe, muzyczne, wokalne 
i wiele, wiele innych. 

Zwieńczeniem tego święta było rozdanie sta-
tuetek za najlepsze występy. Dzieci otrzymały 
także karty podarunkowe do Empiku, ufundowane 
przez Radę Rodziców. Zwycięzcy w konkuren-
cjach sportowych zostali uhonorowani medalami 
i dyplomami. Nie zabrakło także lodów, na które 
wszyscy czekali. Pogoda również nam dopisała - 
słońce świeciło ku radości wszystkich dzieci oraz 
dorosłych.

Milena Maziarz

Coroczne świętowanie Dnia Dziecka miało 
miejsce również w naszej gminie. W wielu miej-
scowościach przygotowano liczne atrakcje. W nie-
dzielne popołudnie 11 czerwca w godzinach od 15 
do 19 zapanował wielki ruch w otoczeniu wzgórza 
kościelnego w Kicinie. Do parku za probostwem 
zmierzały całe rodziny. Samochodami, rowerami, 
pieszo. Nie zabrakło nawet biegaczy! Organizato-
rem była Rada Sołecka w Kicinie, a pyszny poczę-

stunek „zasponsorował” Roman Nowak. Niezwy-
kle bogaty program (konkursy, gry, dmuchane zjeż-

dżalnie, przeciąganie liny i wiele innych) zarówno 
dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych, umożliwił 
każdemu włączenie się w zabawę według wła-
snych upodobań. Nieoceniony Leszek Lesiczka, 
wcielając się w rolę wodzireja, jak zawsze potra-
fił „rozkręcić” również dorosłych. Wraz ze swymi 
pociechami uczestniczyli oni w grach i mogli 
znów poczuć się jak dzieci, zapominając na chwilę 
o swych codziennych obowiązkach. Jury w skła-
dzie: Leszek Lesiczka, Wojciech Sobański  Renata 
Drgas i Beata Andrzejczak zadbali o to, aby tak 
rozdzielać nagrody, by żadne dziecko nie powró-
ciło do domu smutne. 
Miłą niespodzianką 
było podarowanie 
każdemu dziecku 
maskotki. Pluszaki 
dostarczył sponsor, 
okazując wielkie 
serce i sprawiając 
świętującym ogromną 
radość. Niezwykłą atrakcją były też pokazy moż-
liwości pojazdów czerwonackiej straży pożarnej. 
Podczas całej imprezy przygrywała muzyka, nad 
której wyborem czuwał DJ Krzysztof Babiarczyk. 
On też przygotował całe nagłośnienie. Organizato-
rów dzielnie wspierała grupa woluntariuszy, któ-
rym za pośrednictwem „Naszego Patrona” Rada 
Sołecka gorąco dziękuje za zaangażowanie.

Magdalena Orczyńska

Dzień Dziecka na wzgórzu kościelnym

Święto wszystkich dzieci

„Co lubią dzieci”
Co lubią dzieci?
słońce - gdy świeci, 
deszcz - kiedy pada, 
wiatr - kiedy gada 
mróz - kiedy szczypie 
śnieg - kiedy sypie…
Każdą pogodę 
z upałem, chłodem, 
o każdej porze… 
Byle na dworze! 

(Włodzimierz Melzacki)

 9 czerwca br. kolejny raz w ramach cyklu 
Dnia Rodziny na szkolnej scenie stanęli rodzice 
dzieci uczęszczających do klasy 3a Szkoły Podsta-
wowej im. A. Cieszkowskiego w Kicinie. Aktorzy 
po wielotygodniowej, ciężkiej, ale pełnej rado-
ści pracy zaprezentowali się młodej publiczności 
w przedstawieniu pt.: „Jacy jesteśmy” (insceniza-
cji wierszy J. Tuwima). To był zupełnie wyjątkowy 

prezent, jaki rodzice przygotowali dla swoich 
pociech. Pomimo codziennych obowiązków zna-
leźli czas, aby sprawić im radość. W dniu przedsta-
wienia można było wyczuć wśród aktorów lekkie 
zestresowanie i tremę, ale gdy już wyszli na scenę, 
zagrali wspaniale. Aktorzy z wielkim zaangażowa-
niem wcielili się w odgrywane role: Samochwałę, 
Grzesia kłamczucha i jego ciocię, itd.

 Po przedstawieniu wszyscy udali się na 
wspólny podwieczorek. Następnie odbyła się 
wyjątkowa, rodzinna sesja zdjęciowa. Występ 
rodziców wzbudził wśród dzieci wielką radość, 
a zarazem był ogromnym zaskoczeniem. Dosko-
nała gra aktorów i miła atmosfera pozostawiły 
wiele wrażeń. Tak udane działania dają nam siłę do 
dalszej współpracy, cieszą i stanowią motywację 
do angażowania rodziców w inne wspólne dzieła 
na terenie szkoły.

Małgorzata Dolska

z wielkimi emocjami zebranych. Po uściśnięciu 
wielu dłoni i wymianie paru serdecznych słów, 
Andrzej Duda udał się na spotkanie z wójtem 
oraz wojewodą wielkopolskim, Zbigniewem Hof-
fmannem. Wójt obdarował swego znamienitego 
gościa rzeźbą skrzypka oraz rysunkiem Józefa 
Piłsudskiego autorstwa czerwonackiego artysty - 
Antoniego Walerycha. Po zakończeniu roboczej 
części spotkania Prezydent wraz z zaproszonymi 
gośćmi, a było to ok. 20 osób z różnych środo-
wisk, zamieszkujących naszą gminę, zjadł obiad 
przygotowany przez restaurację Nowakowski-
&Skitek. Z Czerwonaka Andrzej Duda udał się na 

spotkanie z mieszkańcami Wągrowca, a wieczo-
rem w Murowanej Goślinie obejrzał historyczny 
spektakl „Orzeł i Krzyż”.

Dumą i radością napawa nas fakt, że Czer-
wonak bodajże po raz pierwszy w swojej historii 
doczekał się takiego zaszczytu, jakim niewątpli-
wie były odwiedziny Prezydenta Rzeczpospoli-
tej Polskiej. Wielkie uznanie należy się naszemu 
gminnemu włodarzowi, Jackowi Sommerfeldowi, 
na którego zaproszenie Andrzej Duda tak chętnie 
odpowiedział.

Magdalena Orczyńska
źródła: www.czerwonak.pl
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Perłą południowo-zachodniej Polski, którą 
odkrywają na nowo turyści z kraju i ze świata, 
jest Wrocław - miasto o ponad tysiącletniej tra-
dycji. Tu historia spotyka się z nowoczesnością 
i to właśnie ta metropolia jest 
obecnie najchętniej wybiera-
nym miejscem spotkań ludzi 
kultury, nauki, biznesu, a także 
studentów i turystów. Współ-
czesny Wrocław jest tętniącym 
życiem, nowoczesnym ośrod-
kiem przemysłowym i kultu-
ralnym, który silnie wpływa 
na rozwój Dolnego Śląska. 
Dzięki swojemu położeniu nad 
Odrą posiada wiele malowni-
czych wysepek oraz ponad 120 
mostów.

8 czerwca klasy drugie 
i jedna klasa trzecia pojechały 
na wycieczkę właśnie do Wro-
cławia. W czasie całodniowego 
pobytu uczniowie zwiedzili 
zoo, a w nim afrykarium - uni-
katowe na światową skalę oceanarium, prezentu-
jące wyłącznie gatunki zwierząt pochodzących 
z Czarnego Lądu. Stanowi ono największą atrak-
cję wrocławskiego ogrodu zoologicznego. W spe-
cjalnym budynku, kojarzącym się z arką Noego, 
oraz w jego otoczeniu stworzono zwierzętom 
niemal ich rodzime warunki naturalne - od oce-

anicznych głębi, przez plaże Morza Czerwonego, 
po dżunglę Kongo. Zamieszkują je m.in. zachwy-
cające żółwie, kolorowe ryby, manaty, hipopo-
tamy, płaszczki, rekiny, pingwiny i krokodyle oraz 

dziesiątki innych stworzeń. 
W programie wyjazdu były 
również warsztaty poświęcone 
najciekawszym zagadnieniom 
przyrody. Przewodnik zabrał 
dzieci do fascynującego świata 
zwierząt, roślin i mikroorga-
nizmów. Mali turyści mieli 
okazję zobaczyć, jak zbudo-
wany jest otaczający nas świat 
i jakie zwierzęta zamieszkują 
jego najbardziej niedostępne 
zakątki. Ogromną atrakcję sta-
nowiły liczne akwaria i inne 
zbiorniki wodne oraz baseny 
reprezentujące m.in. rafę kora-
lową. Najwięcej emocji wzbu-
dziło u dzieci zwiedzanie pod-
wodnego, akrylowego tunelu 
o długości około 18 metrów. 

Odwiedziły one dżunglę, obserwowały krokodyle 
i manaty - niezwykłe, roślinożerne ssaki. Po spa-
cerze kolejnym punktem programu wycieczki był 
obiad oraz lody na podwieczorek w restauracji 
McDonald’s. Zmęczeni, ale pełni wrażeń ucznio-
wie wrócili do domów.

Małgorzata Dolska

Z wizytą wśród zwierząt ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – LIPIEC/SIERPIEŃ 2017

W lipcu i sierpniu Msze św. w niedziele będą sprawowane 
o 8.00, 11.00 i 19.00, od poniedziałku do piątku o 19.00 z 
wyjątkiem wtorków – o 8.00, w soboty o 18.00.

01.07. pierwsza sobota miesiąca 
 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu  
 Sercu Maryi:
 8.00 – spowiedź; 8.30 – różaniec
 9.00 – Msza św.
02.07. (niedziela) zebranie członków Wspólnoty   
 Żywego Różańca po Mszy św. o 8.00
03.07. (poniedziałek) święto św. Tomasza  Apostoła
06.07. pierwszy czwartek miesiąca 

po Mszy św. do godz. 20.30 adoracja 
w intencji uświęcenia kapłanów 
i nowych powołań.

07.07. pierwszy piątek miesiąca 
 spowiedź św. od 16.00 do 17.00 oraz
 od 18.30 do 19.00; 
 Msze św. o 17.00 i o 19.00.
 71. rocznica uroczystego ofiarowania   
 się naszej parafii Niepokalanemu Sercu   
 Najświętszej Maryi Panny
 po Mszy św. o 19.00 apel jasnogórski
10.07. (poniedziałek) 20.00 – katecheza biblijna   
 dla rodziców i kandydatów na chrzestnych
11.07. (wtorek) święto św. Benedykta, patrona Europy 
13.07. (czwartek) po Mszy św. do godz. 20.30

adoracja w intencji uświęcenia kapłanów 
i nowych powołań; 21.00 – różaniec fatimski

17.07. (poniedziałek) 20.00 – katecheza liturgiczna dla 
rodziców i kandydatów na chrzestnych

20.07     (czwartek) po Mszy św. do godz. 20.30
adoracja w intencji uświęcenia kapłanów 
i nowych powołań.

22.07. (sobota) święto św. Marii Magdaleny
23.07. (niedziela) wspomnienie św. Krzysztofa
 po Mszach św. błogosławieństwo    
 kierowców i pojazdów mechanicznych

16.00 – Msza św. ze szczególnym  udziałem osób  
 starszych, emerytów i rencistów połączona z  
 udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych.  
 Po Mszy św. spotkanie w domu parafialnym.
24.07. (poniedziałek) 19.00 – Msza św. ze szczególnym 

udziałem osób, które podjęły duchową adopcję 
dziecka poczętego zagrożonego zagładą

25.07. (wtorek) święto św. Jakuba Apostoła
27.07.  (czwartek) po Mszy św. do godz. 20.30

adoracja w intencji uświęcenia kapłanów 
i nowych powołań. 

01.08. (wtorek) początek sierpnia – miesiąca abstynencji
03.08. pierwszy czwartek miesiąca
 po Mszy św. do godz. 20.30 adoracja w intencji  
 uświęcenia kapłanów i nowych powołań.
04.08. pierwszy piątek miesiąca
 odwiedziny chorych z posługą

sakramentalną od 8.30;
 spowiedź św.  od 16.00 do 17.00 oraz
 od 18.30 do 19.00; 
 Msze św. o 17.00 i o 19.00;

wspomnienie św. Jana  M. Vianneya – patrona 
proboszczów 

05.08. pierwsza sobota miesiąca 
nabożeństwo wynagradzające    

 Niepokalanemu Sercu Maryi:
 8.00 – spowiedź; 8.30 – różaniec
 9.00 – Msza św. 
06.08. (niedziela) święto Przemienienia Pańskiego;  
 zebranie członków Wspólnoty Żywego Różańca  
 po Mszy św. o 8.00
07.08. (poniedziałek) zebranie Akcji Katolickiej   
 po Mszy św. 
09.08. (środa) święto św. Teresy Benedykty od Krzyża,  
 patronki Europy
10.08. (czwartek) święto św. Wawrzyńca
 po Mszy św. do godz. 20.30 adoracja 
 w intencji uświęcenia kapłanów i nowych 

powołań.
13.08. (niedziela) 21.00 – różaniec fatimski
14.08. (poniedziałek) 20.00 – katecheza biblijna   
 dla rodziców i kandydatów na chrzestnych
15.08. (wtorek) uroczystość Wniebowzięcia NMP;  
 rocznica Cudu nad Wisłą;
 Msze św.: 8.00, 11.00 i 19.00,
 podczas Mszy św. błogosławienie ziół i kwiatów 
 9.00 – rozpoczęcie rowerowej pielgrzymki na  
 uroczystości małego odpustu do Dąbrówki   
 Kościelnej
17.08.   (czwartek) po Mszy św. do godz. 20.30

adoracja w intencji uświęcenia kapłanów 
i nowych powołań. 

20.08. (niedziela) 11.00 – Msza św. dziękczynna za 
tegoroczne plony 

21.08. (poniedziałek) 20.00 – katecheza liturgiczna dla 
rodziców i kandydatów na chrzestnych

24.08. (czwartek) święto św. Bartłomieja Apostoła; 
 po Mszy św. do godz. 20.30 adoracja w intencji  
 uświęcenia kapłanów i nowych powołań. 
25.08. (piątek) 19.00 – Eucharystia ze szczególnym  
 udziałem osób, które podjęły duchową adopcję  
 dziecka poczętego zagrożonego zagładą
26.08. (sobota) uroczystość NMP    
 Częstochowskiej;
 po Mszy św. o 19.00 apel jasnogórski
31.08.   (czwartek) po Mszy św. do godz. 20.30

adoracja w intencji uświęcenia kapłanów 
i nowych powołań.

ks. Marian Sikora
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Intencje mszalne – lipiec/sierpień 2017

01.07. pierwsza sobota miesiąca 
  9.00  wynagradazająca Niepokalanemu Sercu Maryi
14.30 Msza św. ślubna
16.00 Msza św. ślubna
18.00  † Edward Lesiczka – od siostry Teresy 
    z rodziną
02.07. 
  8.00 w wiadomej Panu Bogu intencji
11.00 1) † Andrzej Rumiński – w 35 r. śmierci, zmarli
        z rodziny
 2) † Władysław Żurek i zmarli z rodziny
19.00 † Franciszka, Władysław, Edward i zmarli 
    z rodziny Błażejewskich
03.07.  
19.00 za parafian

04.07. 
  8.00  † Stefania, Jan, Stefan Hałasik

05.07. 
19.00 w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i naszej   
 parafii

06.07.  pierwszy czwartek miesiąca
19.00  † Edward Lesiczka – od Rady Sołeckiej Kicina

07.07. pierwszy piątek miesiąca
17.00 
19.00  † Adam Sobański – w 2 r. śmierci

08.07.
18.00  † Łucja Witkowska – od rodziny Daszkiewiczów

09.07.
  8.00 za parafian
11.00 † Helena Polcyn – od siostrzenicy Oli z córką 
    i Haliny
19.00 † Stanisława Widerska

10.07.
19.00 † Leon Głowacki – od wnuka Jarosława z żoną 
    i Maciejem

11.07.
  8.00  † Danuta Pospieszna – od wnuczki Oli 
    z rodziną

12.07. 
19.00 † Marian Krawiec – od siostrzenicy Danuty 
    z rodziną

13.07.
19.00  † Rafał Nowak

14.07.
19.00  † Maria i Stanisław Szkudlarek

15.07.
15.00 Msza św. ślubna
18.00  † Andrzej Bobak, Mirosław Niemczal i zmarli 
       z rodziny

16.07.
  8.00 † Henryk Karwat oraz zmarli z rodziny Karwat 
    i Sitków
11.00 † Ryszard Pawlak
19.00 za parafian

17.07. 
19.00 w 9 r. ślubu Izabeli i Mateusza oraz 
 w 8 r. urodzin Ignacego

18.07.
  8.00  † Zofia Nowak – od Wojciecha Sobańskiego 
    z rodziną

19.07. 
19.00 w intencji Tomasza Reszeli z okazji 18 r. urodzin

20.07. 
19.00  † Danuta Pospieszna – od rodziny Błażejewskich

21.07.
19.00  † Cecylia, Stanisław, Maria, Tomasz,     
       Przemysław i Jan

22.07.
16.30 Msza św. ślubna
18.00  1) † Kazimiera Wawerka i zmarli z rodziny
 2) † Helena i Franciszek Kiczka

23.07.
  8.00 za parafian
11.00 † Karolina i Stanisław Sobańscy
16.00 w intencji seniorów, emerytów i rencistów
19.00 † Leonarda, Zygmunt i Stefan

24.07.
19.00 † Paweł Zielewicz

25.07.  
  8.00  † Leon Głowacki – od Czesławy i Jana    
       Knypińskich z rodziną

26.07. 
19.00 † Wanda, Helena, Antoni, Krystyna, Bolesław,  
     Wojciech i Tadeusz oraz w intencji Anny – 
       z okazji imienin

27.07.  
19.00  † Danuta Pospieszna – od córki Małgorzaty 
    z rodziną

28.07. 
19.00  † Zofia Nowak – od Barbary Babiarczyk z rodziną

29.07. 
18.00  † Marta i Józef Knypińscy

30.07. 
  8.00 za parafian
11.00 z podziękowaniem Bogu za sakrament 
 małżeństwa oraz z prośbą o dalsze 
 błogosławieństwo dla Jadwigi i Jakuba w 1 r. ślubu 
19.00 † Zofia Nowak – od Wiesi i Jacka z rodziną

31.07.
19.00 † Stefan Skrzypczak – w 5 r. śmierci i zmarli 
     z rodziny

01.08. 
  8.00  † Bogdan Ostrowski, Stanisława, Franciszek Deyk

02.08.
19.00 † Zofia Nowak – od Karoliny Ziembiewicz 
    z rodziną z Kiekrza

03.08.  pierwszy czwartek miesiąca
19.00  Msza św. zbiorowa
 † Czesław Ciesielski – od Elżbiety Wrzeszcz 
    z synami i rodzicami

04.08. pierwszy piątek miesiąca
17.00 
19.00  † Jerzy Karbowski

05.08. pierwsza sobota miesiąca 
  9.00  wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi
18.00  † Edward Lesiczka – od szwagierki Bernadety 
    z rodziną

06.08. 
  8.00 za parafian
11.00 † Adam Sobański 
19.00 † Wiktor Rumiński – w 2 r. śmierci

07.08.   
19.00 † Zofia Nowak – od Teresy Nosal z rodziną

08.08.
  8.00  † Czesław Ciesielski – od rodziny Kujawa

09.08.
19.00 † Barbara Rembowska – w 1 r. śmierci,
    Klara i Jan Plonder

10.08. 
19.00 w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i naszej  parafii

11.08.
19.00  † Józef Polcyn, Helena Polcyn i Halina 
 Wawrzyniak

12.08.
15.00 o Boże błogosławieństwo w rodzinie – z okazji  
 40 r. ślubu
18.00   † Alfons – od syna Leszka

13.08.
  8.00 za parafian
11.00 † Władysława, Józef Matuszewscy, zmarli 
     z rodziny
19.00 † Witold Rosenthal

14.08.
19.00 † Łucja, Edmund Witkowscy, Tadeusz Sitka,  
     Marek Cyberkowski oraz zmarli z rodzin

15.08. uroczystość Wniebowzięcia NMP
  8.00 † Stanisława Widerska, Antonina, Jan, 
       Stanisław Krawiec oraz zmarli z rodziny
11.00 1) w intencji Martyny z okazji urodzin, 
     śp. Alfreda Mańczak
 2) † Maksymilian i Zofia
19.00  1) † Łucja Witkowska – od Kazimiery Stafeckiej
 2) za parafian

16.08.
19.00 † Łucja Witkowska – od 15 wnuków 
    i 15 prawnuków
17.08. 
19.00  Msza św. zbiorowa
 1) † Waldemar Widerski – od Mieczysława 
         z  rodziną
 2) † Wanda i Leon Lisiewicz
 3) † Stanisław Nowak – od syna
 4) † Leon Głowacki – od mieszkańców Janikowa
 5) † Stanisława, Ignacy, Stanisława, Jan, 
              Stanisława Frąckowiak
 6) † Zofia Nowak – od Parafialnej 
        Rady Duszpasterskiej
18.08.
19.00 † Zofia Nowak – od Marii Stoińskiej z rodziną

19.08. 
18.00  † Kazimiera i Aleksander Wawerka oraz zmarli
    z rodziny
20.08.
  8.00 † Ryszard Pawlak
11.00  dziękczynna za tegoroczne plony
19.00  1) za parafian
 2) z podziękowaniem za dotychczasową opiekę 
      i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej  
      rodziny
21.08.
19.00 † Wanda, Helena, Antoni, Krystyna, Bolesław,  
      Tadeusz i Wojciech
22.08.
  8.00  w pewnej intencji

23.08.  
19.00 † Paweł Zielewicz

24.08.
19.00  † Antonina Biały – w 15 r. śmierci

25.08. 
19.00  † Joanna i Władysław Gryska

26.08. uroczystość NMP Częstochowskiej
15.00 Msza św. ślubna
18.00  1) † Zofia, Zenon, Maria, Marian i Tomasz
 2) † Mateusz Kucza
27.08.
   8.00 dziękczynna w r. sakramentu małżeństwa oraz w  
 intencji Jadwigi i Pawełka – w rocznicę chrztu św.
11.00 dziękczynna – w r. ślubu
19.00 † Edward Zgrabczyński
28.08. 
19.00 † Marian Krawiec – od siostrzenicy Reginy
    z rodziną
29.08. 
  8.00 za parafian
30.08.
19.00 † Zofia, Franciszek, Adam Sobańscy

31.08.
19.00 † Łucja Witkowska – od chrześniaka Marka
    z rodziną oprac. R.D.
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1. Wigilia Zesłania Ducha Świętego, 03.06, fot. MO; 2. 
Nawiedzenie obrazu Świętej Rodziny, 10.06, fot. GZ; 3-5.  Dzień 
Dziecka, 11.06, fot. GZ; 6-7. Nabożeństwo fatimskie, 13.06, 
fot. MO; 8. Dom parafialny, 21.06, fot. GZ; 9-10. Uroczystość 
Najświętszego Serca Jezusa, 23.06 fot. GZ
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