„A ja, gdy nad ziemię podwyższony będę,
wszystko przyciągnę do siebie”
(J 12, 32).
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Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni

Słowo księdza proboszcza

W niedzielę 10 września po raz kolejny udamy się w pieszej pielgrzymce
na „Wielki odpust” do Dąbrówki Kościelnej. W ubiegłym roku udział
w pielgrzymce wzięło osiemdziesiąt sześć osób, nie licząc tych, którzy na
miejsce przyjechali autami. Wśród pielgrzymów mamy osobę, która wybiera
się już po raz sześćdziesiąty dziewiąty. Dlaczego pielgrzymujemy? Czyżby Pan Bóg nie mógł udzielić
nam Swej łaski tutaj, gdzie mieszkamy, gdzie co tydzień gromadzimy się na Mszy św.? Bóg wszystko
może. Wybrał jednak niektóre miejsca, aby człowiek mógł doświadczyć szczególnie Jego obecności.
Św. Jan Paweł II podczas konsekracji świątyni w Łagiewnikach w 2002 r. zaznaczył w homilii:
Na pierwszy rzut oka wiązanie obecności Boga z pewnym określonym miejscem może się wydawać
niestosowne. A jednak trzeba pamiętać, że czas i miejsce należą całkowicie do Boga. Choć każdy czas
i cały świat można uważać za Jego „świątynię”, to jednak są czasy i miejsca, które Bóg obiera, aby
w nich w sposób szczególny ludzie doświadczali Jego obecności i Jego łaski. I ludzie wiedzeni zmysłem
wiary przychodzą do tych miejsc, bo mają pewność, że rzeczywiście stają przed Bogiem, który jest tam
obecny. Pielgrzymowanie, związany z nim trud jest wyrazem wiary.
Przed dziećmi i młodzieżą kolejny rok szkolny. Zadaniem szkoły jest uczyć i wychowywać młode
pokolenia Polaków. Nikt jednak nie może zastąpić wkładu wychowawczego rodziców. Kościół, nasza
parafia chce pomóc rodzicom w ich wysiłkach wychowawczych. Od 25 do 27 września zaplanowaliśmy
– już po raz trzeci – spotkania dla rodziców z s. Marią Kwiek, urszulanką szarą. Bliższe informacje
podam w ogłoszeniach parafialnych w ostatnią niedzielę września.
Miesiąc wrzesień to czas, w którym wspominamy dramatyczne dla naszej Ojczyzny rocznice;
siedemdziesiąta ósma rocznica wybuchu II Wojny Światowej, najazd Niemiec hitlerowskich na Polskę
oraz agresja Związku Sowieckiego. Rocznice te wzywają nas do modlitwy o pokój w naszej Ojczyźnie
i w świecie.
Przypominam, że tegoroczny rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem „Idźcie i głoście”.
Apostolstwo jest wyrazem wiary, naszej szczerej zażyłości z Jezusem i troski o zbawienie naszych
bliźnich. Jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za dzieci, najbliższą rodzinę, napotkanych
ludzi.
Kończąc słowo wstępne zachęcam do lektury „Naszego Patrona”. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Proszę o modlitwę, abym był dobrym pasterzem dla Was.
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Słowo „sprawiedliwość” pojawia się w kilku
miejscach Kazania na górze i zawiera przynajmniej
trzy różne znaczenia. Przede wszystkim chodzi tu
o sprawiedliwość Boga, ostatecznie zbawienie przez
Boga ofiarowane ludziom. Na drugim miejscu jest
sprawiedliwość człowieka, jego dobre, pobożne
uczynki. W końcu sprawiedliwość społeczna, stosunki międzyludzkie oparte na sprawiedliwości.
W kontekście Błogosławieństw „łaknienie
i pragnienie” w sposób jasny oznacza gorące
pragnienie sprawiedliwości, która zakłada dobre
uczynki i sprawiedliwe stosunki z bliźnimi, ale
przede wszystkim odsyła do sprawiedliwości
wobec Boga, do życia całkowicie zgodnego z wolą
Boga. Słowa Jezusa każą nam pragnąć tego, co dla
naszego życia naprawdę istotne, a co zostało streszczone w Ojcze nasz, w zdaniu: „Niech przyjdzie
królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się”.
Uczeń Jezusa ma pragnąć i łaknąć przede
wszystkim woli Bożej, spełnienia tego, co On
uznaje za dobre i sprawiedliwe. W jednym
z komentarzy do czwartego błogosławieństwa
czytamy: Błogosławieni ci, którzy łakną i pragną
czynić wolę Bożą; błogosławieni ci, którzy mówią:
moim pokarmem, pożywieniem sprawiającym
wzrost mojego życia, nie jest moja wola, ale wola
Boga. Jestem złakniony i spragniony Boga, Jego
wola jest punktem odniesienia dla mojego życia.

Powierzam się Bogu, On jest moją radością; spożywam i piję to, co On mi objawia, spożywam i piję
z taką zachłannością, z jaką spragnieni i zgłodniali piją wodę i jedzą chleb (don Luigi Serenthà).
W zrozumieniu tego błogosławieństwa i życiu
nim na co dzień mogą pomóc nam święci. W osobistej modlitwie możemy pomyśleć o którymś z nich
i spytać, jak to się stało, że był spragniony i złakniony woli Bożej? Możemy prosić, aby nauczył
nas żyć tak, jak sam żył np. św. Maksymilian
Maria Kolbe, św. Faustyna, św. Jan Paweł II, bł.
Sancja Szymkowiak, bł. Edmund Bojanowski…
Na koniec dwa postanowienia. Pierwsze
z nich to przez pewien określony czas odmawiać powoli Ojcze nasz, żeby ta modlitwa rozbudziła w nas głód i pragnienie woli Bożej. Drugie
postanowienie dotyczy umartwienia. W określony dzień (dni) doświadczyć nieco głodu i pragnienia fizycznego. Umartwić żołądek po to, aby
lepiej wyrazić głód i pragnienie Boga, równocześnie składając ofiarę ze swojego umartwienia, by
ulżyć głodowi i pragnieniu biednych w świecie.
						
ks. Marian Sikora
proboszcz
Tekst został przygotowany w oparciu o książkę Carlo.
M. Martini, Błogosławieństwa.

Przyjęcie szkaplerza w naszej parafii
W nawiązaniu do artykułu „Na wspomnienie
Matki Bożej Szkaplerznej” w poprzednim, czyli
wakacyjnym wydaniu „Naszego Patrona” oraz
do homilii z dnia 16 lipca br. przypominam
o możliwości przyjęcia szkaplerza w naszej parafii.
Uroczystość będzie miała miejsce w niedzielę
1 października br. po Mszy św. o godz. 12:00.
Tydzień wcześniej, piętnaście minut przed Mszą
św. południową wygłoszę krótką katechezę
związaną ze szkaplerzem. Osoby chcące przyjąć
szkaplerz proszę o zgłoszenie się w zakrystii lub
w biurze parafialnym, do niedzieli 24 września
włącznie.
Szkaplerz mogą przyjąć też dzieci, które
przystąpiły już do I Komunii Świętej. Ważnym
jest jednak, by dobrze rozumiały znaczenie tego
znaku. Zadbanie o to jest rolą rodziców.
					

Przypomnę, że szkaplerz symbolizuje opiekę
i wstawiennictwo Maryi. Z jego noszeniem
związane są obietnice, a wśród nich także ta: każdy
kto pobożnie nosi szkaplerz i zachowuje czystość
wg stanu, zostanie wybawiony z czyśćca w sobotę
po swej śmierci.				
		

ks. Marian Sikora
proboszcz
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okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2017/2018, wszystkim uczniom, ich
rodzicom, nauczycielom, wychowawcom oraz całemu personelowi szkolnemu życzymy
dobrego roku - wykorzystania danego nam czasu, aby wzrastać w wierze, mądrości i miłości.
Umocnieniem na tej drodze niech będą słowa św. Jana Pawła II z homilii wygłoszonej 6 czerwca
1979 roku w Częstochowie:
Praca nad sobą, o której mówię, jest jak najbardziej
osobistą współpracą z Jezusem Chrystusem, na
podobieństwo tej, jaka dokonała się w uczniach, wybranych
przez Niego, gdy zawezwał ich do swojej bliskości. Musicie
myśleć o sobie w kategoriach uczniów Chrystusa. Chrystus
wciąż ma uczniów, wszyscy jesteśmy Jego uczniami - jeżeli
słuchamy Jego słowa, jeżeli je rozważamy, jeżeli sięgamy
w głąb naszego serca, jeżeli Mu to serce otwieramy, jeżeli
razem z Nim kształtujemy w sobie cierpliwie, wytrwale
nowego człowieka.
Nawet czasem nie zaszkodzi, jak się nad sobą zamyślisz i zmartwisz. Nawet czasem nie zaszkodzi,
jak się na siebie zgniewasz. To lepsze, niż gdybyś miał lekkomyślnie przeżywać swoją młodość i gubić
wielki skarb, wielki, niepowtarzalny skarb, który w sobie nosisz, którym jesteś ty sam - każdy, każda.
Tego nas uczy Chrystus, tego nas uczy Chrystus o każdym z nas i dlatego wam, młodym, nie wolno
stracić z Nim kontaktu, nie wolno zgubić Jego wejrzenia, bo jeśli by to się stało, przestaniecie wiedzieć
kim jesteście, przestaniecie odczuwać, jakim skarbem jest każdy z was, życie każdego z was, osobowość
każdego z was - jedyna, niepowtarzalna.
red.

Nowa katechetka w naszej szkole
Nazywam się Magdalena Toboła. Urodziłam
się w Żarach w 1986 r. i tam przeżyłam szczęśliwe
dzieciństwo wraz z rodzicami Grzegorzem i Ewą
oraz trzema siostrami. Jako dziecko należałam do
Oazy Dzieci Bożych, a jako nastolatka do Oazy
Młodzieżowej przy parafii pw. Wniebowzięcia
NMP w Żarach. Pełniłam także funkcje animatorki
w trakcie wyjazdów dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji.
W liceum, pod wpływem dobrego księdza
katechety, zainteresowałam się teologią. Dlatego
w roku 2005 rozpoczęłam studia na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów wyjechałam
w ramach programu Sokrates-Erasmus na roczną
wymianę studencką do Belgii na Uniwersytet
Katolicki w Leuven. Tam spotkałam mojego przyszłego męża Łukasza, który również ukończył teologię. Sakramentalny związek małżeński zawarliśmy 24 kwietnia 2010 r. Od czterech lat należymy

do Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.
Po ukończeniu studiów w 2010 r. podjęłam

Pani Magdalena z mężem

pracę jako nauczycielka religii w Szkole Podstawowej nr 17 im. J. I. Kraszewskiego w Poznaniu,
gdzie pracowałam aż do roku 2017. Do moich
obowiązków należało również przygotowywanie
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dzieci do I Komunii Świętej w parafii pw. Matki
Odkupiciela na os. Władysława Jagiełły w Poznaniu. Obecnie razem z mężem budujemy dom
w Kicinie, w którym mamy nadzieję niebawem
zamieszkać. W związku z tym, od nowego roku
szkolnego podejmuję pracę w Szkole Podstawowej im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie oraz
posługę w parafii pw. św. Józefa.
Poza pracą zawodową interesuję się różnymi
gatunkami zwierząt, w szczególności psami. Lubię
także aktywny wypoczynek na łonie natury, jeż-

dżę konno, pływam oraz często chodzę z mężem
po górach.
Pozdrawiam
wszystkich
Czytelników
„Naszego Patrona” i proszę o modlitwę, abym
jak najlepiej odnalazła się w nowym miejscu, by
dobrze służyć Bogu i ludziom.
Magdalena Toboła

„Bez obecności nie ma miłości”
Poniżej zamieszczamy rozmowę z ks. kan. Jerzym Ranke, nowym dziekanem dekanatu czerwonackiego
i proboszczem parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach.
Od 1 lipca br. jest ks. Kanonik proboszczem parafii Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach oraz dziekanem naszego czerwonackiego dekanatu. Proszę powiedzieć kilka zdań
o sobie i o swojej drodze do kapłaństwa.
Skończyłem już 52 lata. W kapłaństwie 27
lat. Miejsce, gdzie się wychowałem i gdzie upłynęło moje dzieciństwo, czas dorastania a potem
czas prymicji to Koźmin Wielkopolski i parafia
św. Wawrzyńca, czyli parafia farna. Dom rodzinny
– szczęśliwy. Rodzice Maria i Józef oraz dwie siostry, starsza – Anna Maria i kilkanaście lat młodsza – Basia. Żyliśmy razem z dziadkami. Był to
dom trzech pokoleń z bogatym życiem rodzinnym.
Od najmłodszych lat mieliśmy bardzo ścisły związek z Kościołem z tego powodu, że w poprzednich
pokoleniach nasze rodziny – ze strony mamy i taty,
miały tę łaskę doświadczenia powołań kapłańskich, zakonnych. Były też osoby świeckie głoszące Ewangelię – katechetki. Kapłanem mojego
dzieciństwa i dorastania był śp. ks. dziekan Mieczysław Ratajski, rocznik święceń 1939. Można
powiedzieć kapłan z rocznika, który przeżył najdłuższe „rekolekcje”, bo po kilku miesiącach po
święceniach poszli do fortu VII a potem do Dachau
i pierwsze pięć lat kapłaństwa przeżyli w obozie.
Miało to ogromny wpływ na tych ludzi. Byli to
księża niesamowicie oddani Panu Bogu. Skutkiem
ich cierpień stały się bardzo liczne powołania.
W tym czasie, kiedy byliśmy w seminarium, było
nas z dekanatu koźmińskiego aż piętnastu kleryków.
					

Wielki wpływ na moje życie miały też siostry
elżbietanki, pośród nich siostra Sabina, i nie tak
dawno zmarła siostra Tomisława.
Miałem też łaskę doświadczyć wspaniałych
nauczycieli. Żyją jeszcze moje wychowawczynie,
oraz koleżeństwo. Jest do czego wracać. Powracam często do domu rodzinnego, bo to są korzenie.
Najpiękniejsze w domu było to, że rodzice
nam nie żałowali czasu. Byliśmy rodziną od
pokoleń związaną z ziemią. Rodzice mojej mamy
5
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posiadali gospodarstwo, ona je odziedziczyła. Mój
śp. dziadek uczył mnie od najmłodszych lat m.in.
szacunku do ziemi, tego, że jej nie da się oszukać.
To mądrość Boża, która jest wyrażona w Ewangelii przez Pana Jezusa. Jeśli chodzi o życie duchowe
to miałem szczęście być ministrantem. Powołanie
jak zawsze jest tajemnicą.
W jakich parafiach Ksiądz posługiwał?
Jako diakon posługiwałem w parafii Bogarodzicy na Żegrzu. Po święceniach kapłańskich –
trzy lata w Śremie u Świętego Ducha, później pięć
lat na os. Kosmonautów u Świętych Aniołów Stróżów, następnie pięć lat w Opalenicy u św. Mateusza, cztery lata u św. Jana Kantego w Poznaniu
i ostatnie dziesięć lat to służba na północy naszej
archidiecezji w parafii św. Wojciecha w Kruszewie, dekanat czarnkowski. Parafia ta położona
jest przy granicy trzech diecezji: gnieźnieńskiej,
poznańskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej. Dziesięć lat służby. Udało się przy pomocy łaski Bożej
wiele zrobić i dla ducha i dla ciała. Chwała Panu
Bogu za to.
Ks. Arcybiskup wezwawszy mnie na początku
maja powiedział, że widzi mnie jako tego, który
u Matki Bożej Fatimskiej pobuduje kościół.
Podjął Ksiądz wiele prac w Kruszewie,
które wymagały dużo wysiłku i które zakończyły się pomyślnie, m.in. generalny remont
kościoła. Zostało to zauważone i obecnie jest
oczekiwanie na podejmowanie podobnych prac
w kolejnej parafii.
Pracy było dużo. Parafia w Kruszewie jest
ciekawa, znajduje się tam sześć miejsc kultu.
Kościół parafialny z lat dwudziestych XX w.,
kościół poewangelicki w Węglewie i cztery
kaplice na cmentarzach. Trzy miejsca były zawsze
czynne i w nich sprawowaliśmy Msze św. Parafia
ma ponad trzy tysiące mieszkańców. Byłem tam
sam przez pięć lat, a przez kolejne miałem wikariusza, tak, że było co robić. Nie żałuję, Pan Bóg
dał czas. Myślę, że go nie zmarnowaliśmy.
Parafia w Koziegłowach jest inna od tej
w Kruszewie. Jakie różnice są najbardziej
widoczne?
Pierwsza – mieszkańcy Koziegłów są ludźmi,
którzy uczą się wspólnoty. To jest młode ciało, bo
ma zaledwie kilkanaście lat, gdzie mieszkańcy
uczą się być razem ze sobą. Nie powie się, że
mieszkańcy jednego bloku mają skontaktować
z mieszkańcami po przeciwległej stronie osiedla,
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bo niewiele ich łączy. Jeśli chodzi o parafię kruszewską, w której pracowałem to jest ta łaska, że
te siedem sołectw, dziewięć wiosek to wspólnoty,
które istnieją dziesiątki albo i setki lat. To wtedy
przez jedną osobę można szybko nawiązać kontakt
z innymi. Ma to swoje plusy. Tam niedziela była
czasem misyjnym. Wychodząc rano do kościoła,
wracałem późno. Trzeba było jeździć od świątyni
do świątyni, gdzie odległości między filiami to
w dwie strony 36 km. Tu jest jedno miejsce kultu.
Znaczną część mieszkańców stanowią ludzie
młodzi, którzy budują rodziny. Jest dużo dzieci.
Myślę, że jako dar Boży to bardzo duże wyzwanie, zadanie budowania dużej wspólnoty, zarówno
parafialnej, ale i związków między ludźmi, rodzinami, także miejsca zamieszkania.
W wiejskiej parafii wszystkie wydarzenia,
które się dzieją począwszy od chrztu przez Pierwszą Komunię św., bierzmowanie, ślub, jubileusze,
pogrzeby, jeśli się jest samemu jako ksiądz, to
samemu się ich doświadcza. To trudne a jednocześnie to błogosławieństwo, że ten związek między
kapłanem a ludźmi jest coraz większy, bo jest się
z tymi ludźmi w ich radościach i w smutkach. To
jest potrzebne.
Jeżeli chodzi o naszą koziegłowską wspólnotę też chciałbym, abyśmy w tym kierunku
poszli, aby te wydarzenia były dla wszystkich
rodzin zawsze niepowtarzalne. Chrzest, wesela,
radość, boleść, smutek, choroby, cierpienie, umieranie, to musi być doświadczenie, gdzie ksiądz jest
obecny jako proboszcz, jako wikariusz, bo inaczej
się wspólnoty nie pobuduje, jeśli nie będzie też
związku emocjonalnego – oczywiście na podbudowie wiary, nadziei Zmartwychwstania. Ta miłość
musi być miłością czynną, czyli też ważna staje się
obecność. Bez obecności nie ma miłości.
Oprócz wspomnianej obecności Księdza
proboszcza w życiu parafian poprzez udzielane
sakramenty czy ma Ksiądz plan działań duszpasterskich, które chciałby podjąć w tutejszej
parafii?
Chciałbym w najbliższym roku, jeśli Pan Bóg
da nam doczekać, przejść z kolędą, odwiedzinami
duszpasterskimi wraz z ks. Marcinem Płóciennikiem – wikariuszem, całą parafię, te domy, które
otworzą nam drzwi, żebyśmy je pobłogosławili,
spotkali się, żeby mieć obraz tej wspólnoty, w której jesteśmy. Po dziesięciu latach mam jakiś obraz
parafii. Tak jak mówiłem, to jest inna parafia, bo
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tamta była wiejską z filiami, dwóch gmin i powiatów. Wiadomo, że podstawą pozostaje sprawowanie sakramentów, głoszenie Słowa Bożego. To są
kwestie fundamentalne. Oprócz tego uczymy się
współpracy, również na płaszczyźnie gminy, rady
osiedla, szkoły, przedszkola i to jest bardzo ważne.
Dzisiaj jest ten plus, że możemy się spotkać, nikt nam tego nie zabroni. Możemy pójść
do urzędu. Ten, który jest przewodniczącym rady
gminy, wójtem czy prezesem spółdzielni może tu
przyjść, możemy porozmawiać, bo mamy sobie
wiele do powiedzenia a jednocześnie do ofiarowania. Na tym polega też nasza misja, że jeżeli
będziemy mądrzy to każde powodzenie szkoły
jest dobrodziejstwem dla wszystkich. Korzystamy
z tego wszyscy bez wyjątku. Jeśli jest przedszkole,
które dobrze formuje małe dzieci, gdzie pracują
kobiety, które kochają te dzieci miłością macierzyńską to jest cudowna sprawa. Wspólnota, którą
jest rada osiedla to są pewne dobra przygotowane
przez Pana Boga, w które wchodzimy. Jako ksiądz
przychodząc do parafii już mam tę rzeczywistość.
Trzeba się tego nauczyć. Są pewne sprawy, które
jako ksiądz mogę wnieść.
Potrzebne są rekolekcje co roku. Potrzebna
jest ustawiczna modlitwa o odczytywanie znaków czasu. Poza znakiem czasu jakim jest Matka
Boża z Fatimy - znakiem są również dzieci fatimskie. Myślę, że Franciszek, Hiacynta i Łucja to są
znaki dla współczesnego dziecka, że Pan Jezus
w niebie ma także dużo takich ładnych pokoików
dla małych i dużych dzieci Bożych i małe dzieci
w planach Bożych mają też do spełnienia wielkie
rzeczy. Nie tylko dla Koziegłów, ale i dla Poznania
ta parafia może być w przyszłości takim miejscem,
gdzie dzieci mogą być ofiarowywane Matce Bożej
także przez wstawiennictwo dzieci z Fatimy.
A inne sprawy… Jest ich całe mnóstwo, różnych myśli, ale trzeba je przemodlić. Jesteśmy
zaproszeni przez Pana Boga do udziału w dziele
Bożym. On jest Tym, który decyduje, my mówimy
każdego dnia: bądź wola Twoja. To On da nam
czas i pobłogosławi. On pokaże nam sprawy.
Myślę, że to, co z parafii poprzedniej wynoszę i stało się darem błogosławionym to są ludzie
chorzy, starsi, którzy mają dużo czasu. Młode
pokolenie jest pokoleniem braku czasu. Osoby
chore, które potrzebują Pana Jezusa i kapłana, oni
się odwzajemniają modlitwą, cierpieniem, życzliwością. Wiele mogą wyprosić. W naszej posłu					

dze kapłańskiej dotyczącej właściwie wszystkich
stanów, nie może zabraknąć pokolenia najstarszego. Mamy tu do spełnienia bardzo wiele, jest
potrzebne doświadczenie kapłana (także szafarzy
w ciągu miesiąca), który wyspowiada, który potowarzyszy.
Czy w tej parafii jest wielu zgłoszonych
chorych?
Nie ma wielu, około trzydzieści osób. W parafii, gdzie byłem miałem ponad sześćdziesięciu
chorych. Chodziłem dwa dni, w piątek i sobotę.
Mówił Ksiądz o budowaniu wspólnoty
parafialnej. Parafia Matki Bożej Fatimskiej
znajduje się także na początku budowy kościoła.
Są wciąż głosy, że w kaplicy jest wystarczająco
miejsca.
Jeżeli chodzi o wspólnotę parafialną
i o kościół jako miejsce kultu to Koziegłowy zasługują na świątynię. Matka Boża zasługuje na świątynię, która będzie ku Jej czci.
Dotychczas jesteśmy jedyną parafią o tym
tytule w całej diecezji na ponad czterysta parafii. Myślę, że nasza archidiecezja poznańska ma
prawo oczekiwać takiego dnia, w którym będziemy
mieli tutaj świątynię o imieniu Najświętszej Maryi
Panny z Fatimy.
Jak postrzegać miejsce, które mamy, czyli
kaplicę? Myślę, że potrzebujemy w naszej parafii
miejsc jak przedszkole, żłóbek itd. Kaplica może
spełnić takie dobre warunki, tylko wówczas nie
może być to przestrzeń pusta. Dla żywotności
tej wspólnoty, dla związku z tym miejscem coś
takiego by się bardzo przydało. Wówczas jeśli
tak to poprowadzimy, że będziemy jednocześnie
wznosili świątynię a docelowo za kilka lat Pan
Bóg da nam doczekać, żeby tutaj powstało takie
miejsce, myślę, że byłoby dobrze. Dzieci jest coraz
więcej.
A jeśli chodzi o te głosy one się będą pojawiały, ale przyjmujemy je w pokorze, nie buntujemy się. Jeśli to jest zamysł Boży to przetrwa.
Pełni Ksiądz funkcję dziekana od dwóch
miesięcy. Mimo tak krótkiego czasu czy można
zauważyć specyfikę naszego dekanatu?
Nasz dekanat jest podpoznańskim. Jest dekanatem łączącym ludzi związanych z Poznaniem,
ale też jest jeszcze dużo ze zwyczajów i tradycji
wiejskich. Istnieje chęć i wśród osób świeckich
i kapłanów, abyśmy wzorowali się na dużych
miastach. One dają wiele możliwości, jest ogrom
7
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spraw bardzo pozytywnych, ale trzeba też powiedzieć o tym, że są sprawy, które mają inne oblicze.
Myślę, że pewne tradycje tych małych wspólnot
dekanalnych, wiejskich należałoby zachować.
Między innymi obecność nasza ze sobą razem
przy okazji wydarzeń patronalnych, parafialnych,
np. odpusty, czy innych – np. imieniny. Związek między nami księżmi w takim małym ciele
jakim jest tutejszy dekanat jest potrzebny. Kapłani
potrzebują siebie wzajemnie jako bracia w wierze,
a świadectwa naszej jedności potrzebują parafianie. Mam to szczęście, że w naszym dekanacie są
kapłani mi dobrze znani. Ks. Marian, proboszcz
w Kicinie to dobry kolega z roku, dobry ojciec
duchowny o duchowości św. Jana Vianneya. Niezwykły kapłan jakim jest ks. Przemek Kompf,
człowiek szlachetny, który Panu Bogu pozwolił
się poprowadzić drogą niezwykle trudną ale jakże
owocną, bo dobro, które się dzieje jest bezcenne.
Jest ks. Remigiusz Kobusiński, który tak dzielnie
buduje kościół, ta świątynia urzeka, że tak szybko
powstała. Są Ojcowie w Owińskach, proboszcz
- ojciec Leszek oraz współbracia, którzy przyjęli
mnie z otwartym sercem. Jest ks. Tomek proboszcz z Czerwonaka, z którym cztery lata byłem
razem w parafii św. Jana Kantego; ks. Eugeniusz
w sąsiedniej parafii. Chciałbym, abyśmy żyli ze
sobą po bratersku, żebyśmy też jedni drugich brzemiona nosili. Są doświadczenia radosne i trudne.
Coś czego się musimy uczyć, że jeżeli patrząc po
Bożemu, owoc pracy kolegi jest obfity to cieszmy

się tym, to bogactwo Kościoła, że w tej wspólnocie
dzieje się coś dobrego.
Na początku w zmianach personalnych
na stronie archidiecezji poznańskiej było tylko
napisane, że parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej będzie miała nowego proboszcza. O funkcji dziekana dowiedzieliśmy się niedawno.
Spadło to na mnie jak grom z jasnego nieba.
Nie modliłem się o funkcję dziekana. Ksiądz Arcybiskup tak wyznaczył a nie odmawia się, zwłaszcza, że ślubujemy posłuszeństwo. I stało się, dekret
dostałem i taką funkcję podejmuję, chociaż trochę
lęku odczuwam, bo to nie jest takie proste.
Czy był Ksiądz w Kicinie?
Byłem. Proboszczem mojej parafii rodzinnej był ks. Zygmunt Lewandowski, pochodzący
z kicińskiej parafii, gdzie żyje jego brat, gdzie
pochowano ich rodziców. Byłem na tych pogrzebach rodziców ks. Zygmunta, mojego przyjaciela.
Przyszedł do mojej parafii rodzinnej rok po moich
święceniach, darzę go wielkim szacunkiem. Dzisiaj mam tę łaskę, że jestem w parafii, gdzie się
urodził. A w ostatnim czasie byłem w Kicinie dwa
razy.
Bardzo dziękuję ks. Kanonikowi za rozmowę, poświęcony czas. Niech Pan Bóg wynagrodzi Księdzu wszelkie trudy i pozwoli cieszyć
się owocami pracy duszpasterskiej w parafii,
dekanacie, we wspólnocie Kościoła.
Rozmawiała Renata Drgas

Zaproszenie na Rekolekcje Ewangelizacyjne
„Bo do wolności powołał nas Bóg!”
Droga Siostro, drogi Bracie, czy chcesz aby
w Twoim sercu na nowo zagościła radość? Bóg
chce dać Ci wolność dziecka. Wolność jest w NIM!
Jesteś zaproszona (zaproszony) na Rekolekcje
Ewangelizacyjne - „BO DO WOLNOŚCI POWOŁAŁ NAS BÓG”. Poprowadzą je dwaj ojcowie:
o. Antonello Caddedu oraz o. Henrique Porcu,
założyciele wspólnoty Przymierze Miłosierdzia.
Rekolekcje odbędą się w dniach 16-17 września
2017 roku (sobota 9:00-21:00 oraz niedziela
9:00-18:00) na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, Pawilon 1.

Przymierze Miłosierdzia jest stowarzyszeniem wiernych założonym w 2000 roku przez
dwóch włoskich kapłanów – ks. Enrique Porcu i ks.
Antonello Cadeddu oraz misjonarkę świecką Marię
Paulę. Jego statuty zostały przyjęte przez Arcybiskupa Sao Paulo Kardynała Claudio Hummes
w sierpniu 2005 roku. Stowarzyszenie ma swoją
siedzibę w Sao Paulo w Brazylii, natomiast wspólnoty i grupy Przymierza Miłosierdzia są obecne
w 36 miastach w Brazylii, a także w Portugalii, we
Włoszech, we Francji, Belgii oraz w Polsce. Przymierze Miłosierdzia w Polsce zostało erygowane
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w maju
2011 roku przez Ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę.
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Koszty udziału w rekolekcjach:
Pakiet podstawowy – tylko wejściówka:
• osoby dorosłe (ur. przed 01.01.2001r.) – 100
zł
• dzieci (ur. w latach 2001-2012) – 65 zł
• dzieci poniżej 4 roku życia (ur. 01.01.2013r.
i później) – wstęp darmowy, bez miejsca siedzącego
• osoby duchowne i zakonne – dobrowolna
ofiara.
• rodziny wielodzietne (co najmniej 3 dzieci
płacących za bilet) nabywają wszystkie bilety
w cenie 65 zł
• grupy od 30 osób dostają zniżkę 5% od ceny
biletów za każde 30 osób; maksymalna
zniżka wynosi 25% dla grup od 150 osób.

Rodzina Przymierze Miłosierdzia gromadzi i jednoczy siły mężczyzn i kobiet, celibatariuszy i małżonków, kapłanów i ludzi świeckich. Wezwani
przez Boga na różne sposoby ewangelizują i ufając w moc Ducha Świętego realizują różnorodne
dzieła Miłosierdzia. Misją wspólnoty jest stać się
żywą ekspresją miłości miłosiernej, rozlewającej
się z serca Boga, poprzez Kościół, dla najbiedniejszych materialnie i duchowo. Charyzmatem
wspólnoty jest przede wszystkim praca z ubogimi
i ewangelizacja, a swoją tożsamość odnajduje ona
w Słowie Życia: Duch Pana Boga nade mną… (Iz
61,1nn)

Pakiet 1 – wejściówka + dwa obiady (sobota/
niedziela) + kolacja (sobota) – 140 zł/os.
Pakiet 2 – wejściówka + dwa obiady (sobota/
niedziela) – 130 zł/os.
Pakiet 3 - wejściówka + jeden obiad (sobota) 115 zł/os.
Pakiet 3 - wejściówka + jeden obiad (niedziela) 115 zł/os.
W naszym kościele na stoliku z prasą
zostały wyłożone foldery z informacją o rekolekcjach, natomiast zapisy odbywają się poprzez
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
www.powolanidowolnosci.pl
JEZUS JUŻ NA CIEBIE CZEKA! DAJ SIĘ
ZAPROSIĆ!
oprac. Magdalena Orczyńska
źródła: www.przymierzemilosierdzia.pl, Fb: Przymierze Miłosierdzia w Poznaniu

Zaproszenie na Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej
Jak prowadzić modlitwę wspólnotową, i jak
w niej uczestniczyć, by Bóg mógł wypełnić swoje
plany i obietnice wobec każdego z nas? Bóg pragnie wtajemniczyć nas w swój cudowny plan działania, pragnie odsłonić przed nami swoją tęsknotę,
by być z nami w bliskiej relacji, w szczególny sposób owocnej, gdy gromadzimy się razem na modlitwie. Kurs ten wprowadza w modlitwę osobistą
					

i wspólnotową oraz pomaga przeżywać ją w duchu
Pięćdziesiątnicy. Ukazuje jak doświadczać obecności Boga na modlitwie indywidualnej i wspólnotowej. Celem jest nauczenie uczestników, jak
w sposób uporządkowany przeżywać i prowadzić
modlitewne spotkania charyzmatyczne. Uczy
jak korzystać z charyzmatów, tak, by były darem
dla modlących się i całej wspólnoty Kościoła. Uczy
9
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również modlitwy osobistej. Uczestnik otrzymuje
praktyczne wskazówki, które pomagają być wiernym w codziennym spotykaniu się z Bogiem.
Jeśli pragniesz doświadczyć mocy Boga,
uzdrowienia, przemiany, usłyszeć Jego głos, otworzyć się na charyzmaty niezbędne dla działania
Boga w Twoim życiu, to ten kurs jest dla Ciebie.
Odbędzie się w dniach od 27 do 29 października
2017 r. w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca
NMP w Baranowie k. Poznania, ul. Spokojna
63. Koszt kursu wynosi 75 zł. Rozpoczęcie ma

miejsce w piątek o 17.45, a zakończenie o 15.00
w niedzielę. Organizatorzy nie zapewniają noclegu.
Szczegółowe informacje i zapisy na stronie
www.sne.poznan.pl
czas!

Daj się Bogu zaprosić, by przeżyć niezwykły
oprac. Magdalena Orczyńska

17 wrzesień 1939 r. – początek 54. lat sowieckiego zniewolenia
We wrześniu br. obchodzimy 78 rocznicę
zbrojnej napaści Związku Sowieckiego1 na Polskę oraz 24 rocznicę wycofania się armii rosyjskiej z Polski2. Atak Armii Czerwonej na Polskę
był wynikiem tajnego protokołu stanowiącego
załącznik do umowy międzynarodowej zawartej
23 sierpnia 1939 r. pomiędzy III Rzeszą i Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich zwanym także paktem Ribbentrop-Mołotow3. W myśl
tego załącznika oba państwa podzieliły pomiędzy
siebie terytoria Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. W polskiej historiografii fakt ten
najczęściej określany jest jako IV rozbiór Polski
lub „nóż w plecy”. W czasach Związku Sowieckiego używano określenia „wyzwoleńczy pochód
Armii Czerwonej”, a we współczesnej Rosji „polski pochód Armii Czerwonej”4. Sowieci jako
powód ataku podawali rozpad państwa polskiego,
ucieczkę rządu polskiego, konieczność ochrony
ludności ukraińskiej i białoruskiej zamieszkującej
wschodnie tereny polskie oraz uwalnianie ludu
polskiego spod jarzma obszarników i kapitalistów
(!)5

Do ataku na Polskę rzucono ok. 620 tys.
żołnierzy sowieckich, 4,7 tys. czołgów i 3,3 tys.
samolotów. Polska mogła im przeciwstawić tylko
niewielkie siły jednostek Korpusu Ochrony Pogranicza i nielicznych oddziałów wojskowych, łącznie liczących ok. 30 tys. żołnierzy. Naczelny Wódz
Polski wydał dyrektywę nakazującą unikania walk

Zajęta przez Niemców Twierdza Brzeska

z Armią Czerwoną i podejmowanie ich tylko
w przypadkach prób rozbrojenia lub utrudniania
marszu oraz przebijanie się do granicy węgierskiej
i rumuńskiej. Nie dotarła ona do wszystkich jed-
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nostek, a tam gdzie dotarła spowodowała zamęt
w decyzjach dowódców. Oddziały Armii Czerwonej szybko wkraczały na ziemie polskie. W dniach
18-19 września toczyły się już walki o Wilno,
a 20-21 września o Grodno. Do Suwałk Sowieci
dotarli 24 września, do Lublina 28, a do Lwowa 19
września. Lwów był oblężony przez wojska niemieckie, które na wieść o zbliżających się oddziałach sowieckich wycofały się. Po krótkim oblężeniu Lwów poddał się 22 września Armii Czerwonej, na honorowych warunkach, które Sowieci
bardzo szybko złamali…6

sierpnia linii demarkacyjnej i oddały zajęty obszar
Armii Czerwonej (m.in. miasta Białystok, Brześć,
Drohobycz). 28 września Związek Sowiecki i III
Rzesza podpisały tzw. Traktat o granicach i przyjaźni, zwany też drugim paktem Ribbentrop-Mołotow. Przypieczętował on podział Polski, skorygował przebieg granicy niemiecko-sowieckiej oraz
dokonał ostatecznego podziału stref wpływów
w krajach nadbałtyckich9. W walce z Sowietami
zginęło ok. 7 tys. żołnierzy polskich, kilka tysięcy
zostało rannych. Armia Czerwona wzięła do niewoli ok. 250 tysięcy żołnierzy polskich, w tym
około 18 tysięcy oficerów, z których większość
zamordowano na wiosnę 1940 r. Straty sowieckie
to ok. 4 tys. zabitych i rannych (wg innych, nieoficjalnych źródeł nawet 10-20 tys.). Zniszczono
także prawie 500 sowieckich czołgów i samochodów pancernych i 15 samolotów.
Razem z oddziałami Armii Czerwonej na
zajmowane tereny Polski wkraczały oddziały
NKWD10, które zajmowały budynki urzędów
państwowych, banki, drukarnie itp. Dokonywały
licznych aresztowań funkcjonariuszy administracji polskiej, żołnierzy polskich, policjantów itp.
Na zajętych terenach Armia Czerwona dokonała
Polscy jeńcy - załoga twierdzy Brzeskiej
wielu zbrodni wojennych, mordowano jeńców
W straży przedniej Armii Czerwonej posu- i policjantów (ocenia się, że zabito ich ok. 2,5
wały się jednostki pancerne mające za zadanie tys.) oraz ludność cywilną (zabito kilkuset Polaszybko dotrzeć do granic Polski z Litwą, Węgrami ków)11. Konsekwencje agresji Sowietów na Polskę
i Rumunią, by uniemożliwić ewakuację jedno- były bardzo głębokie. Naszych rodaków dotknęły
stek polskich za granicę. W serii bitew na całym liczne represje, masowe morderstwa i wywózka
froncie, wojska polskie podjęły próbę opóźnienia w głąb Związku Sowieckiego. Przyjmuje się, że
marszu jednostek sowieckich7. W dniach 29-30 wywieziono od 0,5 do 1,5 mln obywateli polskich.
września jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza
pod dowództwem gen. Wilhelma Orlika-Rückemanna w bitwie pod Szackiem rozbiły sowiecką 52
Dywizję Strzelecką. Także oddziały Samodzielnej
Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga przebijające się na zachód w dniach 29-30
września stoczyły zwycięskie walki z oddziałami
Armii Czerwonej pod Jabłonią i Milanowem8.
Poruszające się na zachód oddziały Armii
Czerwonej spotkały się z prącym na wschód niemieckim Wehrmachtem. 22 września odbyła się
Generał Heinz Guderian wita w Brześciu kombriga
w Brześciu wspólna defilada sowieckich i niemiec- Siemiona Moiszejewicza Kriwoszejna
kich oddziałów pancernych gen. Siemiona Kriwoszeina i gen. Heinza Guderiana (w związku z prze- Jedną z konsekwencji agresji ZSRS jest też zbrodkazaniem miasta Sowietom). Na całej linii frontu nia katyńska12. Rozpoczęła się grabież polskiego
niemieckie oddziały wycofały się do ustalonej 23 majątku narodowego i dóbr prywatnych. Rabo					
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wano i wywożono w głąb Związku Sowieckiego
wszystko, co miało jakąkolwiek wartość (całe
zakłady przemysłowe, lokomotywy, wagony,
samochody, zwierzęta gospodarskie, zawartość
muzeów i bibliotek, itp.). Zmiany na rynku finansowym (m.in. zrównanie wartości praktycznie nic
nie wartego rubla ze złotym polskim; likwidacja
oszczędności bankowych) spowodowały zniknięcie wszystkich towarów z rynku, gwałtowne
zubożenie dużych grup ludności, upadek instytucji dobroczynnych, kulturalnych i naukowych.
Likwidacji uległy kościoły, które zamieniano na
magazyny, kina czy muzea ateizmu.
Agresja sowiecka na Polskę w 1939 r. była
początkiem naszego zniewolenia, najpierw
dotknęła polskie ziemie wschodnie, a w latach
1944-1945 nastąpiła na całym obszarze naszego
kraju zamiana okupanta z niemieckiego na sowieckiego. Na ziemiach polskich aż do 1993 r. stacjonowały oddziały Północnej Grupy Wojsk Związku
Sowieckiego13, a później Rosji. Były one jednym
z przejawów ograniczonej suwerenności naszego
kraju. W 1945 r. stacjonowało w Polsce nawet 400
tys. żołnierzy sowieckich, liczba ta uległa zmniejszeniu, ale jeszcze w 1989 było to prawie 60 tys.
żołnierzy i oficerów, 40 tys. członków ich rodzin
(!) oraz setki czołgów, dział, transporterów opancerzonych, samolotów, śmigłowców itd. Sowieckie oddziały zajmowały ponad 100 tys. ha gruntów, rozlokowane były w 59 garnizonach (w 21
ówczesnych województwach), z których najsłynniejsze to Legnica, Borne Sulinowo, Szprotawa
czy Świętoszów14. Korzystali, m.in. z 13 lotnisk,
posiadali bazę morską, 6 poligonów i 8000 obiektów15. Aż do 1958 r. wojska sowieckie nie płaciły
za budynki, tereny leśne i rolne, poligony, place
ćwiczeń czy lotniska. Dopiero później naliczano
im czynsz taki, jak dla wojska polskiego, który
jednak szybko zmniejszono o połowę.
Od 1990 r. prowadzono rozmowy ze stroną
sowiecką, a później rosyjską w sprawie wyprowadzenia wojsk. Rosjanie chcieli, by na bazie
dawnych sowieckich jednostek wojskowych
tworzyć mieszane spółki polsko-rosyjskie (!).
Strona polska nie chciała się jednak na to zgodzić, uważając (i słusznie), że spółki stałyby się
świetnym miejscem do działania rosyjskich służb.
Pierwsze oddziały sowieckie wyjechały z Polski
w 1991 r. Ostatecznie udało się proces wycofywania zakończyć w 1993 r. Prezydent Lech Wałęsa
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uważa ich wyprowadzenie za jedno ze swoich
najważniejszych osiągnięć. 17. września 1993 r.,
w symboliczną rocznicę agresji sowieckiej na Polskę w 1939 r., dowódca Północnej Grupy Wojsk,
gen. Leonid Kowaliow zameldował prezydentowi
Lechowi Wałęsie zakończenie wycofywania wojsk

Warszawa, 17.09.1993. Uroczystości związane z wycofaniem wojsk rosyjskich z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Prezydent Lech Wałęsa żegna rosyjskich
żołnierzy na dziedzińcu Belwederu. fot. PAP/Janusz
Mazur

rosyjskich z Polski. 18. września 1993 o godz. 5.35
pociąg relacji Legnica-Brześć wyruszył z dworca
Warszawa Wschodnia z grupą 24 żołnierzy, w tym
5 generałów, aby o godz. 9.20 przekroczyć granicę
Polski w Terespolu. Niektórzy historycy wycofanie się wojsk rosyjskich z Polski w 1993 r. uznają
za ostateczne zakończenie II wojny światowej na
naszych ziemiach i koniec okupacji sowieckiej
i trudno się z tym nie zgodzić…
Zbigniew Celka
Fotografie ilustrujące tekst (1-3) pochodzą z prywatnego archiwum autora Piotra Nasiołkowskiego
1. Związek Sowiecki czy Związek Radziecki? Najlepszym wyjaśnieniem są słowa polskiego prawnika
i publicysty Wojciecha Wasiutyńskiego: <<Słowo
„radziecki”, w języku polskim jest sztuczne i było
narzucone przemocą, a jego obieg i popularyzację
gwarantowała brutalna cenzura komunistyczna. Do
dziś jest symbolem zniewolenia umysłów. Używać
słowa „radziecki” to tak, jak pisać o 17 września 1939
roku czy 22 lipca 1944 roku jako o dacie wyzwole-
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nia>>. Więcej o tym problemie warto poczytać w internecie, np. na stronie http://www.portal.arcana.pl/Zwiazek-sowiecki-czy-radziecki-sowiety-czy-rady,4294.
html
Związek Sowiecki czy Związek Radziecki?
Najlepszym wyjaśnieniem są słowa polskiego prawnika i publicysty Wojciecha Wasiutyńskiego: <<Słowo
„radziecki”, w języku polskim jest sztuczne i było
narzucone przemocą, a jego obieg i popularyzację gwarantowała brutalna cenzura komunistyczna. Do dziś
jest symbolem zniewolenia umysłów. Używać słowa
„radziecki” to tak, jak pisać o 17 września 1939 roku
czy 22 lipca 1944 roku jako o dacie wyzwolenia>>.
Więcej o tym problemie warto poczytać w internecie,
np. na stronie http://www.portal.arcana.pl/Zwiazek-sowiecki-czy-radziecki-sowiety-czy-rady,4294.html
2. Związek Sowiecki przestał istnieć 26 grudnia 1991
r., stąd oddziały opuszczające Polskę w 1993 r. były już
wojskami rosyjskimi.
3. Formalnie był to pakt o nieagresji pomiędzy III Rzeszą a Związkiem Sowieckim.
4. W Związku Sowieckim aneksja terenów wschodniej
Polski świętowana była jako „Zjednoczenie zachodniej
Białorusi z Białoruską SRR”. Do dziś tak uważana jest
w niepodległej Białorusi, gdzie napaść na Polskę zwana
jest „Kampanią wyzwoleńczą Armii Czerwonej”.
5. W odezwie do żołnierzy sowieckich dowódca Frontu
Białoruskiego gen. Michaił Kowalow napisał: „Nadszedł czas wyzwolenia bratnich narodów zachodniej
Białorusi i zachodniej Ukrainy od ucisku polskich
obszarników i kapitalistów. Już od 20 lat policyjny
but piłsudczyków bezkarnie depcze rodzinne ziemie
naszych braci Białorusinów i Ukraińców. Ziemie te
nigdy nie należały do Polaków. Te rdzenne ziemie
białoruskie i ukraińskie zagarnęli polscy generałowie
i obszarnicy w te dni, gdy republika sowiecka, broniąc
się przed licznymi siłami kontrrewolucji była jeszcze
niedostatecznie silna. […] W zachodniej Białorusi
i zachodniej Ukrainie wniósł się czerwony sztandar
powstania. Zapłonęły dwory obszarnicze”.
6. Oficerom poddającym się we Lwowie Sowieci gwarantowali swobodny przemarsz na Węgry i do Rumunii. Jednak na granicy zostali aresztowani i wywiezieni
do obozu w Starobielsku, skąd wiosną 1940 r. przewieziono ich do Charkowa i zamordowano.
7. Warto nadmienić, że ostatni żołnierz września mjr
Henryk Dobrzański ps. „Hubal” rozpoczynał swoją
epopeję wojenną od licznych potyczek i bitew z oddziałami sowieckimi w okolicach Grodna, Augustowa i nad
rzeką Biebrzą.
8. Oddziały Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga stoczyły kilka dni później (2-6 października) z niemieckimi oddziałami XIV
Korpusu Zmotoryzowanego gen. Gustava Antona von
					

Wietersheima ostatnią bitwę wojny obronnej 1939 r. –
bitwę pod Kockiem.
9. M. in. woj. lubelskie i wschodnia część woj. warszawskiego, które miały przypaść Sowietom przeniesiono
do niemieckiej strefy wpływów, Litwę zaś przekazano
do strefy wpływów sowieckich. III Rzesza i Związek
Sowiecki zobowiązały się do tłumienia wszelkich
przejawów polskości i informowania się o podjętych
w tej kwestii działaniach. Gestapo i NKWD rozpoczęły
wspólne, antypolskie działania…
10. NKWD ZSRS (Народный комиссариат
внутренних дел Союза Советских Социалистических
Республик) – w tłumaczeniu z języka rosyjskiego
Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych Związku
Socjalistycznych Republik Sowieckich.
11. Sowieccy dowódcy wojskowi wzywali ludność
białoruską i ukraińską do mordów i grabieży. Dowódca
Frontu Ukraińskiego gen. Siemion Timoszenko w odezwie napisał: „Bronią, kosami, widłami i siekierami
bij swoich odwiecznych wrogów – polskich panów”.
Przełożyło się to na liczne mordy, gwałty i rabunki.
Opowiada o tym także początek filmu Wojciecha Smarzowskiego pt. „Wołyń”.
12. Ogółem w Katyniu, Charkowie, Twerze, Kijowie
i Mińsku zamordowano co najmniej 21 768 obywateli
Polski.
13. Po zakończeniu działań wojennych w maju 1945
roku, na mocy decyzji Józefa Stalina, na terenie krajów podporządkowanych Związkowi Sowieckiemu
utworzono cztery grupy wojsk: Grupa Okupacyjnych
Wojsk w Niemczech, Centralna Grupa Wojsk na terenie Austrii, Czechosłowacji i Węgier, Południowa
Grupa Wojsk w Rumunii i Bułgarii oraz Północna
Grupa Wojsk w Polsce. Znajdująca się na naszym terenie Północna Grupa Wojsk stanowiła narzędzie nacisku
na władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i gwarantowała uległość wobec Związku Sowieckiego, pełniła
więc po części funkcje okupacyjne…
14. Starsi czytelnicy na pewno pamiętają licznych
sowieckich żołnierzy na dworcach kolejowych ze słynnymi dużymi czapkami zwanymi „latającymi beretami”…
15. Poza bronią konwencjonalną Północna Grupa
Wojsk posiadała na terenie Polski składy z bronią atomową, w postaci głowic do rakiet i bomb lotniczych
(łącznie ok. 300 szt.). Rozmieszone były one w 3 składach: w Templewie koło Trzemeszna, Podborsku koło
Białogardu i Brzeźnicy koło Bornego Sulinowa. Władze sowieckie i PRL zaprzeczały ich istnienia na terytorium Polski. Tajemnica ta była utrzymywana jeszcze przez wiele lat po wycofaniu się wojsk rosyjskich
z naszego kraju.
13
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Betlejem

Podróżując po Ziemi Świętej, cz. 4

Wreszcie, na szlaku naszej pielgrzymki przybywamy do Betlejem, miasteczka wybranego
przez Boga, w którym zgodnie z zapowiedziami
proroków, przyszedł na świat wcielony Boży Syn.
Z tego powodu bezdyskusyjnie, miejsce to jest
jednym z najważniejszych sanktuariów Chrześci-

Panorama Betlejem

jaństwa nie tylko w Ziemi Świętej, ale na całym
świecie. Dokładnie, według tradycji, miejscem
narodzin Jezusa jest Grota Narodzin znajdująca się
w podziemiach wschodniej części Bazyliki Narodzenia Pańskiego. Jak już wspomniano we wcześniejszych artykułach, w Ziemi Świętej nie brakuje jaskiń i grot, w których zwłaszcza w okresach
zagrożeń i przymusowej migracji schronienie znajdowała uboga ludność Palestyny. Od bardzo wczesnego okresu jedną z nich czczono jako miejsce
narodzin Jezusa. Najprawdopodobniej tradycja ta
datuje się na długo przed rokiem 313 n.e., a wkrótce
po tej dacie wzniesiono tam monumentalną bazylikę, w której miał się koncentrować kult Bożego
Narodzenia. Inspiratorką wzniesienia dzisiejszego
sanktuarium była św. Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego, która pragnęła upamiętnienia
wszystkich miejsc związanych z ziemskim życiem
Jezusa oraz początkami Kościoła.
Wydaje się niemal cudem to, że monumentalna
pięcionawowa bazylika zbudowana tu wkrótce po
roku 313, mimo bardzo burzliwych dziejów Palestyny i całego Lewantu przetrwała do dziś. Tradycja związana z historią tej niezwykłej budowli
przypisuje to różnym szczęśliwym zrządzeniom

oraz cudom, które rzeczywiście musiały mieć
miejsce, aby mogła ona przetrwać do dziś. Bazylika była remontowana i nieco przebudowywana
zaledwie parokrotnie, w wiekach VI i XII, lecz
jej bryła pozostała niezmieniona, co czyni ją tym
bardziej cenną wśród wszystkich działających do
dziś starożytnych świątyń
chrześcijańskich. Oprócz
masywnej, choć nieco
przysadzistej bryły, ukrytej
wśród sąsiednich zabudowań i pięciu naw, w oczy
pielgrzymów rzuca się
szczególnie bardzo niskie
wejście do Bazyliki. Aby je
pokonać należy się porządnie schylić, co bardzo
zaskakuje w budowli tak
reprezentacyjnej. Można
się domyślać, że nie mogło
ono zawsze wyglądać
w ten sposób. Otóż jest to
efekt zabiegów mających na celu zabezpieczenie
obiektu przed celową profanacją ze strony miejscowych muzułmańskich włodarzy tego miejsca,
którzy chętnie wprowadzali konie do Bazyliki.
Pod koniec epoki wypraw krzyżowych wejście do
bazyliki obniżono tak bardzo, aby stało się to po
prostu niemożliwe. Warto przypomnieć, że choć
Jezus jest czczony w islamie jako ważny prorok,
to wyznawcy tej religii uważają za bluźnierstwo
czczenie Go jako Boga. Z tego względu nie mogąc
tak po prostu zburzyć tej świątyni, poprzez wprowadzanie tam zwierząt starali się nadać jej charakter obiektu pozbawionego świętości.
Bazylika Narodzenia Pańskiego, będąca obecnie w remoncie jest współwłasnością kilku wyznań
chrześcijańskich, w tym katolickiego, prawosławnego i ormiańskiego, lecz od XIV wieku formalną
opiekę sprawują nad nią, tak jak i nad wieloma
innymi miejscami świętymi w Ziemi Świętej franciszkanie, którzy wytargowali sobie ten przywilej wskutek osławionej misji św. Franciszka do
miejscowego emira. Ich pokorna, lecz zarazem
skuteczna służba temu miejscu jest świadectwem,
że prawdziwa służba Bogu i Kościołowi powinna
opierać się na pokorze i zawierzeniu.
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Najważniejszą częścią zespołu architektonicznego Bazyliki jest niewielka Grota Narodzenia,
ulokowana na poziomie piwnic, nieco na wschód
od nawy głównej. Srebrną gwiazdą pochodzącą
z XVIII wieku umieszczoną pod płytą ołtarza oznaczono w Grocie miejsce narodzenia Jezusa. Wszy-

Betlejem, kościół na Polu Pasterzy

wość i sposób myślenia.
Obok Groty Narodzenia, szczególną sławą
i kultem wśród pielgrzymów do Ziemi Świętej
cieszy się tzw. Grota Mleczna, w której Święta
Rodzina miała mieszkać przed wyruszeniem do
Egiptu. Według tradycji, św. Józef wszedłszy do
środka nagle oznajmił karmiącej Maryi, że muszą
uciekać przed prześladowaniem ze strony Heroda.
Najświętsza Panna była tym tak poruszona, że
kilka kropel mleka spadło na skały, które od tego
momentu przybrały mlecznobiały kolor.
Od strony północnej, z Bazyliką Narodzenia Pańskiego sąsiaduje kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, wczesnochrześcijańskiej
męczennicy za wiarę. Przypisuje się jej zwycięstwo w publicznej dyspucie z pięćdziesięcioma
mędrcami pogańskimi oraz nawrócenie żony jednego z cesarzy. Obecny kościół franciszkański,
posiadający kształt rotundy, projektu słynnego
tercjarza Antonio Barluzzi powstał w miejscu średniowiecznej budowli. Coroczna pasterka z Betlejem transmitowana przez bardzo liczne stacje
telewizyjne z całego świata sprawowana jest właśnie w tym kościele. Także i my doświadczyliśmy
radości uczestniczenia we Mszy świętej w tym
miejscu, co pozwoliło nam przeżyć nawiedzenie
Betlejem w zupełnie wyjątkowy sposób.
Na obrzeżach Betlejem znajduje się jeszcze
jedno miejsce związane z kultem Bożego Narodzenia, a mianowicie tzw. Pole Pasterzy - Bajt Sahur.
Tu według tradycji w pamiętną noc czuwali pasterze, którym aniołowie obwieścili radosną nowinę.
Obecnie na tym obszarze istnieją dwa sanktuaria,
katolickie i prawosławne, ze stosunkowo nowymi

scy odwiedzający Bazylikę i Grotę zatrzymują się
tutaj, by adorować to niezwykłe miejsce. Widnieje
ono zresztą na niezliczonych widokówkach, reprodukcjach i prywatnych zdjęciach pątników, którzy
modlą się tu przez chwilę, bo na dłuższy pobyt nie
można sobie pozwolić z powodu ciągle napływających grup.
Obok Groty Narodzenia, w kompleksie Bazyliki znajduje się jeszcze Grota św. Józefa, ziemskiego opiekuna Jezusa, Grota św. Hieronima,
który przetłumaczył Pismo Święte na język łaciński, rzymskich arystokratek, świętych Pauli i Eustachii oraz Grota Młodzianków. Groty św. Hieronima oraz świętych Pauli i Eustachii
są świadectwem wielkiego kultu
i przywiązania starożytnych chrześcijan do tego miejsca. Święte Paula
i Eustachia, zamieszkały w tym
miejscu po tym, jak zawaliło się ich
życie rodzinne i prywatne w stolicy
Imperium, a św. Hieronim został tu
pustelnikiem gdy przygotowywał
tłumaczenie Pisma Świętego na
język łaciński. Mieszkając w grocie w kompleksie Bazyliki chciał on
czerpać natchnienie z tego miejsca
i najlepiej poznać język i zwyczaje
tutejszej ludności, aby jego dzieło
Betlejem. Bazylika Narodzenia Pańskiego - Grota Narodzenia Pańskiego
jak najpełniej oddawało jej ducho					

15

Wrzesień 2017

16

Wrzesień 2017

					

17

Wrzesień 2017

Wrzesień 2017

świątyniami, które wg badań archeologicznych
usytuowane są w miejscu dawnych klasztorów
istniejących tam od końca starożytności. Katolicy modlą się w kaplicy Gloria in Excelsis Deo,
na wzgórzu gdzie anioł miał obwieścić pasterzom
nowinę o narodzinach Mesjasza. W niewielkiej
czworobocznej świątyni istnieje zwyczaj śpiewania kolęd, co z wielką radością uczyniliśmy również my, a po nas z większym jeszcze namaszczeniem grupa katolików z Korei Południowej.
Poniżej Kaplicy znajduje się Grota Pasterzy,
jedna z wielu, w których z pewnością w czasach

starożytnych i nie tylko mogli nocować ubodzy
pastuszkowie przebywający sezonowo poza swoimi domami. Zwiedzając Grotę mogliśmy zobaczyć pozostałości po tych praktykach odkryte
przez archeologów i eksponowane w niszach
wokół głównej pieczary. Obok Groty znajduje się
niewielki ogród z fontanną pasterzy, której woda
orzeźwia powietrze i pozwala na odpoczynek
w upałach Lewantu.
Witold Tyborowski

Na fali wielbienia
Podczas tegorocznych wakacji „popłynęłam
na fali” całym swoim jestestwem… Dusza wyrywała się z „niedospanego” ciała, by utrzymać mnie
na fali i „złapać” kolejny powiew Ducha Świętego.
Tlącą się w moim sercu iskrę pragnienia wielbienia Boga, Pan przemienił w wielki płomień, obdarzając mnie łaską uczestnictwa w VII ogólnopolskich rekolekcjach „Na fali wielbienia” zorganizowanych w tym roku w Sanktuarium Matki Bożej

Nawiedzenie obrazu Świętej Rodziny w naszej parafii
W dniu 6 lipca br. dobiegła końca peregrynacja obrazu Świętej Rodziny z Nazaretu w naszych
rodzinach. Nawiedzenie obrazu rozpoczęło się
w uroczystość Zesłania Ducha Świętego tj. 15
maja 2016 r., począwszy od rodzin zamieszkałych w Janikowie, poprzez Kliny, a skończywszy
w Kicinie. Blisko 340 rodzin z naszej wspólnoty
parafialnej otworzyło nie tylko drzwi swoich
domów, ale przede wszystkim serca dla Świętej
Rodziny z Nazaretu. Był to wyraz świadectwa
wiary i przynależności do grona uczniów naszego
Pana Jezusa Chrystusa, czas modlitewnego czuwania razem z rodziną lub indywidualnie. Każdy
z nas przeżył owo spotkanie na swój sposób –
wielu z wielkim wzruszeniem.
Pomocą w dobrym przeżyciu tych godzin była
książeczka zawierająca szereg modlitw, dołączona
do obrazu. Pamiątką i trwałym znakiem obecności
obrazu w konkretnej rodzinie pozostanie wpis do
księgi pamiątkowej.
W mojej rodzinie ten szczególny czas przypadł w dniach 24-25 czerwca br. Było to dla mnie
– jak też dla pozostałych członków rodziny – głębokie przeżycie duchowe. Żałuję, że nie było mi
dane poświęcić tyle czasu na modlitwę, ile bym
chciała, z racji pełnionych w tym czasie obowiązków zawodowych.
Poprzedni proboszcz, ks. kan. Andrzej Magdziarz we wstępie do księgi pamiątkowej napisał:
Niech to nawiedzenie umocni, uświęci i udoskonali nasze rodziny. W wielu rodzinach tak pewnie się stało, w innych – daj Boże – tak się stanie.
Pomyślmy, czy to nie była szczególna łaska, jaką
Pan Bóg na nas i na nasze rodziny zesłał? Ta pro18

sta ikona pozwoliła nam doświadczyć szczególnej
bliskości Świętej Rodziny. Za ten dar i czas łaski
Bogu niech będą dzięki.
Niech zatem Święta Rodzina z Nazaretu –
Jezus, Maryja i Józef – będzie zawsze dla nas wzorem i przykładem do naśladowania w codziennym
życiu; w trudnych chwilach niech nas wspomaga
i ma w swojej opiece. Zwieńczeniem tych słów
niech będą wezwania zaczerpnięte z litanii do
Świętej Rodziny: Najświętsza Rodzino, patronko
i opiekunko wszystkich rodzin – wspomagaj nas;
Święta Rodzino, pod której opiekę poświęciliśmy
się – bądź zawsze z nami.
			
				

Anna Błażejewska

Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Inicjatorami
corocznych rekolekcji są małżonkowie Leopold
i Jolanta Twardowscy, a opiekę duchową sprawują Dominikanie o. Tomasz Nowak i o. Marek
Rojszyk. Temat przewodni brzmiał: PUSTYNIA-KENOZA-MISJA. Program został skrupulatnie
rozpisany, rezerwując stałe godziny na poszczególne konferencje, spotkania w grupkach, warsztaty artystyczne i wieczorne wielbienie słowem,
muzyką i tańcem. Uczestnikom pozostawiono do
dyspozycji na własne zajęcia jedynie pół godziny
po obiedzie i ciszę nocną od 22 do 7, którą de facto
w części wykorzystywaliśmy na rozmowy w kuluarach, prowadząc pogłębione dyskusje J Warsztaty
artystyczne, były ciekawą formą wspomagania
i rozwoju posiadanych talentów lub odkrywania
nowych. Można było wybrać pomiędzy różnorodnymi warsztatami: dla chóru, orkiestry, solistów,
interpretacji Słowa Bożego, gitarowym, modlitwy
tańcem, sportowym, natomiast w warsztatach:
pustyni, ewangelizacji oraz liturgicznym uczestniczyliśmy wszyscy.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni
i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie
moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo
jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie uko					

jenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje
jest słodkie, a moje brzemię lekkie (Mt 11, 28-30).
Powodem, dla którego Jezus do relacji z Nim
zaprasza wszystkich - bez wyjątku, takich, jakimi
jesteśmy - jest Jego bezgraniczna miłość do człowieka. Ojciec Tomasz witając uczestników podkreślił, by w czasie tych rekolekcji: „nie szukać
czegoś tylko Kogoś!”; szukać Jezusa, który obiecał: Ja was pokrzepię i znajdziecie ukojenie dla
dusz waszych, ponieważ On chce nas
posłać, byśmy świadczyli o doświadczaniu Jego miłości. Leopold Twardowski, pomysłodawca „Fali wielbienia”,
postawił niezwykle ważne pytanie: „Co
jest moją motywacją, aby wielbić?”
Odpowiedź jest w Nim – motywacja
jest w Jego sercu, a nie w moim – bo
tam, gdzie jest miłość jest Bóg. Bóg
Ojciec zna Syna, Syn Ojca, a łączy ich
Duch Święty (relacja duchowa). Budowanie relacji człowieka z Trójcą Świętą
polega na wchodzeniu w poszczególne relacje;
Bóg Ojciec daje poczucie bezpieczeństwa, Syn
Boży nadaje sens drodze do Ojca – Droga, Prawda,
Życie, a Duch Święty daje poczucie miłości, wierności i przynależności do Boga. Miłość była inspiracją stworzenia człowieka. W momencie chrztu
św. zostaliśmy wszczepieni w życie Jezusa Chrystusa - umarliśmy dla świata i narodziliśmy się

w Chrystusie dla Boga - to jest początek Bożego
życia w nas: Podobnie jak jedno jest ciało, choć
składa się z wielu członków, a wszystkie członki
ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak
też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jed19
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nym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić]
jedno Ciało (...) Wszyscyśmy też zostali napojeni
jednym Duchem (1Kor 12, 12-13). Bez względu
w jakim żyjemy środowisku ważne jest, co nosimy
w sercu – czy chcemy żyć dla Pana? Każdy z nas
ma do spełnienia misję, bo jest wszczepiony
w ciało Chrystusa i Jego miłość sprawia, że
mamy motywację do wielbienia! Im więcej w nas
pokory (pokora=prawda), tym większa rozlewa
się w nas łaska. Dopiero, gdy człowiek zrozumie,
uwierzy i świadomie zaakceptuje, że jest przez
Boga kochany, wtedy pojawi się motywacja do
wielbienia, przy czym jej warunkiem jest przebaczenie sobie i bliźniemu. Modlitwa dziękczynienia
przygotowuje nasze serce do wielbienia. Dziękczynienie pomaga zrozumieć i dostrzec, jak wiele
Bóg dla nas uczynił. Bóg jest ZAWSZE ten sam,
doskonały i ZAWSZE NAS KOCHA bez względu
na nasze czyny. Aby uwielbiać Boga, potrzeba
pokory; jak bardzo pokorny był Jezus, że oddał za
nas Swoje życie! Mamy rozradować się w sercu
i uwielbiać Boga; uczcie się ode Mnie, bo jestem
cichy i pokorny sercem, a wtedy jarzmo (…) jest
słodkie, a (…) brzemię lekkie, a źródłem siły jest
dla nas Eucharystia. Najdoskonalsza w wielbieniu Boga była Maryja, która z niezwykłą pokorą
i zaufaniem realizowała Bożą Wolę.
Konferencje i warsztaty „Pustyni” pozwoliły na rozpoznanie, jaki okres mojego życia był
„pustynią”, kiedy to rozpaczliwie poszukiwałam
Boga, przywołując tym samym refleksje, czy
jestem na niej obecnie? Nasze stare JA (narzekanie, marudzenie, przywiązania, zniewolenia)
mamy pozostawić i iść na pustynię - miejsce prób
i cierpień, by stanąć w prawdzie o sobie, by w efekcie spotkać Boga i pełnić Jego Wolę mówiła podczas warsztatów Helena Abbe (związana z teatrem
„Droga”, a duchowo ze zgromadzeniem Sacre
Coeur). Bóg wyprowadza człowieka na „pustynię”
poprzez np. „zabranie” naszego zabezpieczenia
(bliskich, przyjaciół), może też np. najpierw obdarzyć łaskami, a potem pozornie oddala się dopuszczając „czas duchowej ciemności”. Jest to czas,
gdy Bóg wspiera człowieka w przetrwaniu, ale
pragnie jako odpowiedzi zaufania i miłości. Gdy
człowiek przejdzie ten okres (który może trwać
z różną częstotliwością, długością i nasileniem)
przychodzi czas „Kenozy” – czas oczyszczania,
przemiany, kiedy to Duch Święty wprowadza nas
w realne relacje z Bogiem, by nas prowadzić przez
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życie zgodnie ze Swoim zamiarem. Bóg stworzył
każdego z nas do spełnienia konkretnych celów –
powierzył nam „Misję” do spełnienia. Udzielając
konkretnych talentów pragnie nas wyprowadzić do
ludzi, byśmy ewangelizowali. Pan wzywa każdego
po imieniu i posyła do konkretnych zadań. Imię
to nie tylko nasza tożsamość, ale w nie wpisane
jest nasze powołanie i predyspozycje. Niezwykle
poruszyło mnie zdanie wypowiedziane przez o.
Tomasza Nowaka podczas jednego z warsztatów
ewangelizacyjnych: Słowo Boże nie jest po to,
aby wyjaśniać jego znaczenie komuś, ale przede
wszystkim dla Ciebie, abyś poznał siebie. Gdy
poznamy siebie (jaki obszar w nas wymaga nawrócenia), dostrzeżemy działanie Boga w naszym
życiu, wtedy możemy dzielić się naszym świadectwem z bliźnimi – ewangelizować.
Mogłabym wiele jeszcze pisać na temat
usłyszanych konferencji, pięknych doświadczeń
budowania wspólnoty, zrozumienia, jak ważne
jest patrzenia na bliźniego „z Bożej perspektywy”,
jak w obliczu wielbienia Stwórcy przeżywane problemy, ból i cierpienie „bledną” i stają się łatwiejsze do przejścia. Jeśli odczuwasz pragnienie
doświadczania Bożej obecności w każdej chwili
dnia, pragniesz patrzeć na otaczającą nas rzeczywistość z Bożej perspektywy, dostrzegając przede
wszystkim drugiego człowieka i jego potrzeby
zachęcam Ciebie do dziękowania Bogu choćby
na koniec dnia za najdrobniejsze nawet szczegóły.
Być może zapragniesz spotkać się z Nim na kolejnej „Fali wielbienia” (www.nafaliwielbienia.pl).
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Magdalena Orczyńska
fot. MO

SMS z Nieba
W uszach rozbrzmiewa jeszcze śpiew mew
krążących nad bezkresem wód morza kojącego
duszę szumem wzburzonych fal, dając wytchnienie podczas wyczekiwanego przez cały rok wypoczynku. Promienie słońca otulają ciało swoim ciepłem. Łagodny powiew morskiej bryzy pozostawia
na ustach słony smak… Otulona niezliczonymi
ziarenkami (ciepłego) piasku kolejny raz odkrywam swoją małość wobec wszechmocy Boga.
Cud stworzenia to niekończący się splot ludzkich
dziejów wpisanych w piękno przyrody. Wpatrzona
w błękit nieba wsłuchuję się w ledwie słyszalny
w duszy szept. Pragnę przedłużyć ten stan zatopienia myśli w Bogu na kolejne godziny, dni, lata i tak
przez wieczność...
Jednak czas powrotu z wakacji zbliża się
w zastraszającym tempie. Pensjonat pomimo
kompletu gości zdawał się być niezamieszkały.
Zaciekawiona bogatą lekturą wypełniającą półki
nieopodal schodów ogarniam wzrokiem rozliczne
tytuły … Ku mojemu zdziwieniu i zarazem wielkiej radości dostrzegam książki i materiały ewangelizacyjne. Właścicielka okazała się być zaangażowana w ewangelizację w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Moją uwagę przykuły ulotki dotyczące aplikacji na komórkę: SMS Z NIEBA. To
inicjatywa ewangelizacyjna, która
funkcjonuje od 1 listopada 2006 r.,
kiedy to przez koordynatorkę projektu panią Joannę Mrozik z Białej
Podlaskiej, na telefony komórkowe
zostały wysłane pierwsze SMS-y ze
Słowem Bożym z czytań z danego
dnia oraz z myślą wybranego świętego. Inicjatorem i pomysłodawcą
tego dzieła był ks. Rafał Jarosiewicz. Taki sposób dotarcia do człowieka ze Słowem Boga okazał się
niezwykle skuteczny i potrzebny,
o czym świadczy chociażby
ogromna liczba odbiorców, a także
świadectwa, które nieustannie są
nadsyłane. Ludzie piszą między
innymi o tym, że otrzymane słowa
trafiły w samo sedno ich życia, że
pomagają im rozwiązywać problemy dnia codziennego albo na
					

wiele spraw spojrzeć z zupełnie nowej perspektywy i odnaleźć rozwiązanie tam, gdzie po ludzku
tego rozwiązania nie było widać.
Do roku 2015 SMS-y rozsyłane były codziennie metodą tradycyjną na telefony komórkowe do
około 30 tys. osób w Polsce i na świecie. Aktualnie wiadomości wysyłane są przez aplikację SMS
Z NIEBA, którą można pobrać na komórkę za
darmo w sklepikach internetowych: Google Play
i App Store. W aplikacji znajdują się różne grupy
tematyczne. Obecnie funkcjonuje 12 grup tematycznych i każdy użytkownik może zdecydować,
z których z nich chce otrzymywać wiadomości.
Wiadomości przychodzą codziennie o wyznaczonych godzinach ważnych dla katolików (np.
o godzinie 12, 15 czy 21). Wszystko jest tak przemyślane, aby kilka razy dziennie przychodzący
SMS przypominał nam o Bogu!!!
Wszystkim, którzy w rozpędzonym i pełnym
trosk życiu pragną trwać w nieustannej relacji
z Bogiem, poddając się Jego prowadzeniu, polecam aplikację SMS Z NIEBA.
Magdalena Orczyńska

Ps. W razie problemów z instalacją służę pomocą 
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Rodzinne rekolekcje w Otorowie
W dniach 4-20 sierpnia br. uczestniczyliśmy
w Oazie Rodzin w Otorowie koło Szamotuł.
W zespole dworskim przy ul.
św.
Urszuli
Ledóchowskiej
mieści się dom rekolekcyjny
naszej archidiecezji, przekazany
w 2015 r. Domowemu Kościołowi
w użytkowanie przez arcybiskupa
Stanisława Gądeckiego. Miejsce
to szczególnie związane jest ze św.
Urszulą Ledóchowską, która często
tu przebywała. Pałac zbudowano
w 1738 r. dla rodu Bronikowskich,
w 1922 r. przejęty został przez
Zgromadzenie Sióstr Urszulanek,
które prowadziło tu m.in. dom
dziecka. Obok pałacu (zwanego dziś także Domem
św. Urszuli Ledóchowskiej) znajdują się dwie
oficyny z końca XVIII w. W lewej oficynie (czyli
tzw. Domu św. Jana Pawła II) umiejscowiona jest
kaplica pw. Najświętszego Serca Jezusa, w prawej
są mieszkania (tzw. Dom ks. Stefana Patryasa).
Wokół dworu, na powierzchni ok. 4 ha, rozciąga
się park, sad i ogród. Całością zarządzają, jako para
administracyjna z ramienia Kościoła Domowego,
Elżbieta i Jerzy Wolscy, była para diecezjalna
Domowego Kościoła naszej archidiecezji.
W rekolekcjach uczestniczyło 14 małżeństw
podzielonych na 3 grupy (kręgi), 3 pary
animatorskie i jedna para moderatorska (Emilia
i Mirosław Krajewscy z Leszna), pełniąca
też funkcję diakonii muzycznej. Małżeństwa
przyjechały oczywiście z dziećmi, łącznie było
ich aż 38(!). Do opieki nad dziećmi powołana
była diakonia wychowawcza licząca kilkanaście
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osób, wśród nich 2 siostry zakonne (s. Christella
i s. Emma) ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej

Rodziny z Nazaretu oraz dwóch kleryków (Sławek
i Tomek) z naszego, poznańskiego seminarium
duchownego. Nad całością od strony duchowej
czuwał ks. Marcin Skowron z parafii św. Mikołaja
w Lesznie.
Program rekolekcji był bardzo bogaty, oparty na
tajemnicach radosnych, bolesnych i chwalebnych
różańca, każdy dzień był poświęcony jednej
tajemnicy. „Zwykły” dzień rozpoczynał się
o godz. 7.30 jutrznią. O 8.00 było wspólne
śniadanie, o 9.00 zajęcia „Szkoły życia”, a po nich
spotkania w kręgach. O 12.00 była Msza św., po
której o 13.00 był obiad i czas wolny dla rodziny.
O 17.15 mieliśmy namiot spotkania, który odbywał
się w kaplicy przy wystawionym Najświętszym
Sakramencie. O 17.45 gromadziliśmy się na
„Szkole modlitwy”. O 18.30 była kolacja i później
tzw. pogodny wieczór z zabawami dla dzieci
i rodziców (także na małym stadionie w centrum
Otorowa). Dzień kończył się apelem
jasnogórskim (ok. 21.00), później był
czas na wspólną, rodzinną modlitwę.
Od powyższego, standardowego planu
zdarzały się zmiany związane z wyjazdami
czy dodatkowymi spotkaniami. Należały
do nich, m.in.: Droga Krzyżowa w parku
w Otorowie w niedzielne popołudnie,
modlitwa małżonków przed Najświętszym
Sakramentem, całonocna małżeńska
adoracja Najświętszego Sakramentu,
dialog małżeński, spowiedź św., agape

przy ognisku czy otorowski „Mam talent”. Dzień
wspólnoty odbył się w Pniewach w Sanktuarium
św. Urszuli Ledóchowskiej. Mieliśmy też gości,
m.in. odwiedziła nas para diecezjalna Domowego
Kościoła Arleta i Tomasz Bartkowiak.
W każdy dzień inny krąg sprawował jedną
z funkcji: liturgiczną, gospodarczą lub porządkową.
W ramach pierwszej należało podjąć wszystkie
funkcje związane z jutrznią i Mszą św. (m.in. asysta

celebransa, czytania, psalm, modlitwa wiernych,
dary) i sprzątanie kaplicy. Krąg pełniący funkcje
gospodarcze zajmował się nakryciem do stołu,
podawaniem posiłków, sprzątaniem stołówki
i przygotowaniem pogodnego wieczoru. Funkcje
porządkowe polegały na utrzymaniu porządku
na korytarzach i w łazienkach, zaopatrzeniu
łazienek w papier toaletowy i mydło, itp. W trakcie
sprawowania danych funkcji bardzo się ze sobą
zżyliśmy, bo nic tak nie zbliża jak wspólne
działanie…
Czas wolny każdy spędzał we własnym
zakresie, m.in. na spacerach i zabawach z dziećmi.
Obecność w okolicy licznych jezior zachęcała
do korzystania z uroków pływania i plażowania.
Najbardziej lubiane było jezioro w Zajączkowie,

gdzie miłośnicy wody spędzali każdą chwilę
wolną od zajęć. Niedogodnością, spędzającą sen
z powiek uczestników rekolekcji (i to dosłownie)
były bardzo liczne w tej okolicy komary. Radzono
sobie z nimi w bardzo różny, nie zawsze skuteczny,
sposób (moskitiery, środki chemiczne itp.).
Najważniejszymi punktami ostatniego dnia
rekolekcji była godzina świadectw, w trakcie
której każdy z uczestników opowiadał o swoich
przeżyciach na rekolekcjach, o zbliżeniu do Boga
i małżonków do siebie; uroczysta Eucharystia
połączona z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
oraz agape przy ognisku.
My bardzo głęboko przeżyliśmy w trakcie
rekolekcji:
• modlitwę małżonków, podczas której
każdy w obecności Pana i wszystkich małżeństw
składał sobie podziękowania, a po cichu na ucho
przeprosiny,
• małżeńską adorację przed Panem na
wyciągnięcie dłoni…,
• dialog małżeński w nowej formie, który
szczególnie przypadł nam do gustu i przyniósł
obfite owoce.
Wszyscy uczestnicy rekolekcji w trakcie rozmów
zgodnie stwierdzali, że chętnie przyjechaliby
jeszcze raz do Otorowa na rekolekcje. Mamy
nadzieję, że ten błogosławiony w łaski czas i dary
uzyskane od Ducha Świętego przyniosą obfite
owoce w naszym życiu codziennym.
Dorota i Zbigniew Celka
fot. ZC

Rekolekcje ORDŻ
W dniach 11-20
sierpnia
2017
r.
wspólnie z mężem
i dziećmi uczestniczyliśmy w Oazie
Rekolekcyjnej Diakonii Życia w Kowarach.
Rekolekcje
te organizowane są
przede wszystkim dla
par Domowego Kościoła po I stopniu Oazy Rodzin,
par, które pragną poznać tematykę diakonii, bądź
podjąć w niej posługę. Nade wszystko jednak, czas
rekolekcji to szczególny czas, w którym Pan Bóg
					

objawia każdemu z nas swoją miłość. Odkrywamy
ją na codziennej modlitwie, spotkaniach wspólnotowych, na Eucharystii i chwilach spędzonych
z rodziną.
Każdego dnia rekolekcji zgłębialiśmy tematy
związane ze sferami ludzkiego życia tj.: płciowość, miłość i obrona życia, obejmującymi wiele
szczegółowych zagadnień: godność osoby ludzkiej; kobiecość i męskość; samoakceptacja; umiejętność porozumiewania się; budowanie relacji
międzyludzkich (koleżeństwo, przyjaźń, miłość);
czystość na każdym etapie życia i w każdym
powołaniu; odpowiedzialne rodzicielstwo; naturalne planowanie rodziny; bezdzietność; krytyczna
23
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ocena antykoncepcji; problem homoseksualizmu;
przyczyny i skutki aborcji; in vitro; zaangażowanie w służbę życiu. W czasie licznych konferencji
słyszeliśmy, jak ważna jest postawa szacunku dla
życia, odpowiedzialności za życie oraz odwaga
w walce o czystość i godność człowieka. Popularyzowanie tej wiedzy i prawdy o człowieku to
jedno z głównych zadań Diakonii Życia, a rekolekcje ORDŻ to okazja do podjęcia posługi polegającej na modlitwie, uświadamianiu innych, czy
na bezpośredniej pomocy drugiemu człowiekowi.
I życzę i modlę się o to stale, ażeby rodzina
polska dawała życie, aby była wierna świętemu
prawu życiu - te słowa św. Jana Pawła II dały
początek ogólnopolskiej Krucjacie Modlitwy
w Obronie Poczętych Dzieci. Członkowie Diakoni
Życia podejmują więc Duchową Adopcję Dziecka
Poczętego Zagrożonego Zagładą. Uczestniczą też
w spotkaniach, wykładach czy rekolekcjach dotyczących obrony życia, czytają prasę katolicką,
opracowania i książki związane z tą tematyką, by
zgłębiać swoją wiedzę.
Członkowie DŻ angażują się również
w Marsze dla Życia, często prowadzą poradnictwo
rodzinne, kursy naturalnego planowania rodziny,
kursy przedmałżeńskie, czy wykłady, zajęcia
i lekcje w szkołach, a pielęgniarki i lekarze służą
pomocą osobom dotkniętym niepłodnością prowadząc poradnie naprotechnologiczne. W dziele
obrony życia nie może zabraknąć konkretnej, także
materialnej pomocy świadczonej samotnym matkom i rodzinom wielodzietnym, a także pomocy
finansowej dla organizacji broniących życia.
W 2010 r. ks. Adam Wodarczyk powiedział:
Musimy mieć świadomość, że jako ludzie Ruchu
staniemy w obliczu działań wojennych. Pierwszą armią, która będzie musiała stanąć do walki,
będzie Diakonia Życia. To, co jest posłaniem tej
diakonii, staje się przedmiotem sporów we współczesnym świecie: zachowanie piękna czystości

przedmałżeńskiej, ukazywanie piękna miłości małżeńskiej, wartości życia ludzkiego od momentu
poczęcia aż do naturalnej śmierci. Tu przede
wszystkim konieczne jest nasze odważne świadectwo i głoszenie prawdy. Obserwacja życia społecznego i politycznego pokazuje, że słowa te nic nie
straciły na aktualności.
Oddajcie się w służbę życia, a nie śmierci.
Czynienie zamachu na nienarodzone życie na
jakimkolwiek etapie poczęcia jest podkopywaniem
całości porządku moralnego stojącego na straży
ludzkiego dobra. Obrona nienaruszalności nienarodzonego życia jest częścią obrony praw i ludzkiej
godności. Miłujcie życie, życie własne i innych – te
słowa św. Jana Pawła II zwracają uwagę na fundamentalną prawdę, o której współczesny świat
stara się zapominać: Każdy człowiek, bez żadnego
wyjątku, ma prawo do życia!

architekturę i prostotę, rozpiera nas duma z tego
unikatowego zespołu obiektów.

Barbara Zacharzewska
fot. BZ
Cerkiew konkatedralna Narodzenia NMP

Jednak, podczas podróży urlopowych po
naszym kraju przekonujemy się, że zabytkowe
drewniane świątynie, nie są „specjalnością” tylko
naszych stron. Gdy wybierzemy się w inne zakątki
Wielkopolski i Polski w ogóle, możemy natrafić na
nie mniej godne uwagi zabytki o podobnym charakterze. Do nich, niewątpliwie można zaliczyć
zespół cerkwi drewnianych na Podlasiu, który
udało nam się odwiedzić w tym roku. Drewniane
cerkwie są bardzo naturalnym elementem miej-

„Szlak” cerkwi drewnianych na Podlasiu
Już od paru dziesięcioleci, mieszkańcy Kicina
i innych miejscowości położonych wokół Puszczy
Zielonki cieszą się istnieniem Szlaku Kościołów
Drewnianych, na którym leży także nasza świątynia. Nasz kościółek pochodzący z XVIII wieku
jest pierwszy, jadąc od strony Poznania, a najstarszym na szlaku jest kościół pw. św. Mikołaja
24

scowego krajobrazu, we wschodniej części tego
regionu można ich naliczyć prawie 50. Obiekty te
z pewnych względów łatwiej rzucają się w oczy,
lecz także ich liczba i różnorodność robią piorunujące wrażenie. Co istotne, są one w większości
malowane na różne kolory, sprawiając mylnie wrażenie, że poprzez swój wygląd mają przyciągać
oczy turystów. Jednak tak nie jest, bo malowanie
cerkwi drewnianych jest praktyką bardzo starą
i datuje się na czasy wcześniejsze nim pojawili
się tutaj turyści. Z jednej strony, farba ma za zada-

w Wierzenicy. Dla podkreślenia rangi tej atrakcji
wydano nawet oddzielną publikację autorstwa
Jacka Kowalskiego, znanego profesora Instytutu
Historii Sztuki UAM i pieśniarza, bywalca i fana
Kicina, która przybliża te obiekty. Przeglądając tę
księgę – album podziwiamy drewniane świątynie
usytuowane na obrzeżach Puszczy Zielonki, ich

Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy, Bielsk, fot. Wikipedia

					

Ciechanowiec

nie konserwować drewno, które jest wrażliwe na
wpływy warunków atmosferycznych, a z drugiej
barwa cerkwi posiada swoje znaczenie. Drewniane
cerkwie występują zasadniczo w trzech kolorach:
niebieskim, białym, zielonym. Pierwszy z nich
z reguły oznacza, że dany obiekt poświęcony
jest kultowi Matki Bożej, drugi, że jest to świątynia poświęcona Jezusowi, a trzeci wskazuje na
kult aniołów. Niektóre cerkwie posiadają kolor
błękitny mimo innego wezwania niż maryjne dlatego, że także prawosławie czci Matkę Bożą jako
Matkę Kościoła, co sprawia, że barwa ta dominuje
w architekturze sakralnej prawosławia. Oprócz
tego, cerkwie można podzielić na cerkwie cmentarne i cerkwie parafialne. Jak nietrudno się domyślić, te pierwsze ulokowane są na cmentarzach,
drugie są centrum życia religijnego lokalnej społeczności.
Cerkwie pochodzą z różnych okresów, ale najstarsze z nich zostały zbudowane w XVIII wieku.
Poczynając od rozbiorów, nie przykładano szcze25
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gólnej wagi do ich konserwacji i gdy jedne popadały w ruinę, natychmiast budowano nowe, ponieważ władze carskie nie stawiały oporu w rozwoju
architektury prawosławnej. Co więcej, w miastach
pojawiały się stopniowo cerkwie murowane, które
były oznaką nowoczesności. W efekcie, cerkwie
drewniane zachowały się jedynie w uboższych
miastach i na wsiach. Po I wojnie światowej, gdy
Cmentarz

Łomża

tereny te ponownie weszły w skład niepodległej Polski, władze promowały katolicyzm, toteż
wyznawcy prawosławia sami musieli zadbać
o swoje obiekty kultu. Mimo, iż było to nie całkiem w zgodzie z duchem demokracji, czyniono
też przeszkody w budowie nowych cerkwi, toteż
już istniejące zaczęto otaczać pieczołowitą opieką.
W ten sposób narodziła się dzisiejsza dbałość o te
obiekty, które są pięknym świadectwem kultury
dawnej Rzeczpospolitej, ale i dzisiejszej Polski.
Zwiedzanie cerkwi drewnianych na Podlasiu
można rozpocząć z trzech różnych kierunków,
z południa, od strony Siemiatycz, Bielska Podlaskiego, miast o dominujących tradycjach ruskich,
lub też od północy, od strony Tylwicy i Michałowa, niewielkich wsi położonych na wschód od
Białegostoku. Należy wyjaśnić, że stwierdzenie
o ruskiej tożsamości tych ziem i społeczności
nie powinno być rozumiane jako identyfikacja
z tradycją białoruską czy ukraińską. Wprawdzie
26

mieszkańcy tych obszarów w dużej części na co
dzień posługują się językiem zbliżonym do białoruskiego czy ukraińskiego, a tożsamość białoruska
czy ukraińska została przypisana ludności ruskiej
zamieszkującej państwa sąsiadujące z Polską od
wschodu, to mimo prób zaszeregowania mieszkańców tych obszarów tak właśnie przez administrację polską w kolejnych spisach ludności w XX
wieku oni sami w ten sposób się nie identyfikują.
Drewniane cerkwie dzisiejszego polskiego
Podlasia nie tworzą jednego szlaku, który dałby
się objąć jedną marszrutą, a liczba obiektów wartych zobaczenia jest taka, że na ich zwiedzenie
z konieczności należałoby poświęcić kilka dni. My
naszą podróż zaczęliśmy od strony Bielska, na którego przedmieściach znajdują się dwie niewielkie
cmentarne cerkwie maryjne w Szastałach i Augustowie. Oprócz obejrzenia tych obiektów, niestety
tylko z zewnątrz, bo poza nabożeństwami nie są
one otwierane, warto przejść się po cmentarzach,

Po tym preludium, wjeżdżamy do Bielska,
gdzie znajduje się aż pięć cerkwi prawosławnych,
a najciekawszym obiektem tego typu jest błękitna
cerkiew pod wezwaniem św. Michała Archanioła
usytuowana niemal w centrum miasta. Obok świątyni znajduje się baptysterium, służące obrzędom
chrzcielnym i okazały dom parafialny. Położenie
i otoczenie cerkwi pokazuje jednoznacznie, że
w odróżnieniu od cerkwi łemkowskich w Bieszczadach, toczy się tu intensywne życie religijne.
Obok niej warta zobaczenia jest bielska cerkiew
Konkatedralna Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny z charakterystycznymi złotymi kopułami.
Oprócz zabytkowych cerkwi drewnianych,
można zobaczyć w Bielsku trzy prawosławne
świątynie murowane o bardzo charakterystycznych bryłach z uroczymi wieżami i kopułami, jak
choćby cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy. Warto
zaznaczyć, że obiektów takich jest na Podlasiu nie-

nego placu, a obok niej zwyczajowo znajduje się
baptysterium i niewielki kiosk, w którym w dni
świąteczne można kupić dewocjonalia oraz książki
religijne. Jadąc do Narwi można zobaczyć inny
bardzo interesujący obiekt, cerkiew św. Jakuba
w Łosince. Świątynia w kremowo-pastelowym
kolorze usytuowana jest na niewielkim wzgórzu, co powoduje, że jest ona widoczna z daleka.

Puchły

Wokół niej, w obrębie murów znajdują się nieliczne krzyże prawosławne, pozostałość dawnego
cmentarza. Na krzyżach nagrobnych nierzadko
zawiązane są szerokie błękitne wstążki, dowód
pamięci o zmarłych pozostawione przez wiernych.
Z kolei jadąc z Narwi w kierunku Zabłudowa zajeżdżamy do Trześcianki, gdzie znajdujemy przepiękną, tym razem zieloną cerkiew św.

Narew

Łosinka

gdzie obok siebie znajdują się mogiły z nagrobkami zapisanymi w języku polskim i ruskim, niekiedy osób noszących to samo nazwisko.

wiele mniej niż cerkwi drewnianych i podkreślają
one orientalny charakter tego regionu. Co istotne,
cerkwie murowane „wchodzą” w zachodnie Podlasie i ich położenie zaciera granicę między ziemiami polskimi i katolickimi a ruskimi i prawosławnymi. Cerkwie położone w zachodnim Podlasiu odwiedzane są przez nielicznych wiernych, jak
np. murowana świątynia w Ciechanowcu, a niektóre z nich zostały po I wojnie światowej przejęte przez katolików, co spotkało np. cerkiew św.
Trójcy w Łomży.
Po wyjeździe z Bielska kierujemy się w kierunku Narwi, niewielkiego miasteczka położonego
nad rzeką o tej samej nazwie, gdzie znajdujemy
przepiękną cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego, również pomalowaną na niebiesko. Świątynia usytuowana jest w centrum dobrze utrzyma					

Szastały
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Michała Archanioła. Jej intensywna barwa przykuwa oko podróżnika, a złote kopuły, połyskujące
w słońcu stanowią obiekt nie do pominięcia. Sama
cerkiew jest jedynie fragmentem bardzo interesującej zabudowy wsi. Warto zaznaczyć, że znaczną
część miejscowej architektury stanowią drewniane
domy, wznoszone w charakterystycznym lokalnym stylu. Do niedawna były one w większości
dość zapuszczone, jednak ostatnio zaczęto ich
kompleksową renowację, co daje nadzwyczajne
efekty. Także sama cerkiew nosi ślady najnowszych zabiegów konserwatorskich. Podobnie jak
inne świątynie prawosławne, została ona nie tylko
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odmalowana na intensywny kolor, lecz także podbudowana trwałą, niewysoką podmurówką, co
zabezpiecza ją przed osuwaniem się ścian i podmakaniem.
Opuściwszy Trześciankę, mieniącą się najpiękniejszą podlaską wsią, skręcając w kierunku
zachodnim dojeżdżamy do ostatniej wsi w tym
jednodniowym objeździe. Są to Puchły, gdzie
znajdujemy kolejną perełkę, liczącą zaledwie 100
lat cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Bożej.
Jest to dość pokaźna świątynia o pięknej, intensywnej niebieskiej barwie. Cerkiew z typową dla
tych obiektów wieżą zwieńczoną cebulową kopułą
zbudowana jest na planie krzyża łacińskiego z wejściami z trzech stron. Część ołtarzowa znajduje
się pod ośmioboczną rotundą, której zwieńczenie
tworzy rodzaj korony. Warto zaznaczyć, że jest to
także element nierzadko spotykany w tych budowlach. Zwyczajowy spacer wokół cerkwi połączony
z drobiazgowym jej oglądem oraz dłuższa rozmowa z przypadkowo spotkanym miejscowym
kantorem, który uraczył nas opowieściami o życiu
tutejszej prawosławnej parafii są wspaniałym
dopełnieniem tego dnia.
Wprawdzie udało nam się zobaczyć tylko kilka
spośród kilkudziesięciu świątyń, to wracamy na
nocleg „zachłyśnięci” czymś nieznanym a jednocześnie pięknym i intuicyjnie bliskim naszej polskiej tożsamości. Myśl, jaka towarzyszy nam do tej
pory przywołuje słowa św. Jana Pawła II, że chrześcijaństwo ma dwa płuca, wschodnie i zachodnie.
Cieszymy się, że w Polsce można poczuć oddech
ich obu i zachęcamy do zwiedzania pięknych ziem
Podlasia, podobnie jak dawna Rzeczpospolita
bogatego w tradycje tak zachodu jak i wschodu.
Witold Tyborowski

Trześcianka

Sprostowanie:
W związku z otrzymaną notatką od pani sołtys Heleny Stachowiak z prośbą o zamieszczenie
sprostowania dotyczącego artykułu pt. „Dzień Dziecka na wzgórzu kościelnym” w NP nr 92/93 na
str. 34, pragniemy poinformować, że: „Organizatorami Dnia Dziecka byli Sołtys i Rada Sołecka w
Kicinie, a pyszny poczęstunek był sponsorowany przez Sołectwo Kicin.”
Za powstały błąd redakcja przeprasza.
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Moc milczenia
„Moc milczenia. Przeciw dyktaturze hałasu”
to tytuł najnowszej książki Kardynała Roberta
Saraha, prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów. Książka w formie
wywiadu skłania do osobistej refleksji nad
wartością milczenia i ciszy. Kardynał odpowiada
na pytanie: jak znaleźć ciszę dzisiaj, w świecie
w najwyższym stopniu stechnicyzowanym
i pochłoniętym robieniem interesów? Hałas
męczy, a wielu ludzi jest zmuszonych pracować
i odpoczywać w chaosie. Jednak okazuje się, że
pozbawiony hałasu współczesny człowiek jest
rozgorączkowany, podminowany, zagubiony.
Hałas, paradoksalnie, go uspokaja jak narkotyk.
Żyjemy dziś w poczuciu, że cisza stała się
nieosiągalną oazą.
Milczenie jest trudne, lecz uzdalnia człowieka
do tego, by dał się Bogu prowadzić. Milczenie
prowadzi do Boga i do bliźnich, aby pokornie
i wielkodusznie oddać się im na służbę.
Najlepszą rekomendacją dla książki jest
przedmowa napisana przez Benedykta XVI,
Papieża emeryta. Znajdujemy tam zdanie:
Kardynał Sarah jest nauczycielem duchowości,
Na koniec dodam, że kard. Robert Sarah będzie
który przemawia najpierw poprzez milczenie razem
z Panem, poprzez głębokie zjednoczenie z Nim: gościem Poznańskiego Forum Duszpasterskiego
dzięki temu naprawdę ma coś do powiedzenia w dniu 23 września br.
ks. Marian Sikora
każdemu z nas.

Z ksiąg metrykalnych

Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:
19 sierpnia
			
26 sierpnia
29 sierpnia

Aleksandra Karwat
Teodor Maciej Jędrzejewski
Filip Czesław Błażejewski
Leon Adam Wolniewicz

Sakramentalny związek małżeński zawarli
1 lipca		
			
15 lipca
22 lipca
26 sierpnia

Paulina Jóźwiak z Poznania i Adam Biniaś z Poznania
Patrycja Sosińska z Poznania i Piotr Zawierucha z Poznania
Agata Głowacz z Koziegłów i Wojciech Sikora z Koziegłów
Joanna Jaskulska z Kicina i Dawid Sinacki z Kicina
Agnieszka Szczypka z Anglii i Mariusz Szczypka z Anglii

Do wieczności odeszła
30 czerwca

Łucja Światłowska (l.82) z Kicina
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Intencje mszalne – wrzesień 2017
01.09.
17.00
18.00
02.09.
9.00
18.00

03.09.
8.00
10.00
12.00

18.00
04.09.
18.00

05.09.
8.00
06.09.
18.00
07.09.
18.00
08.09.
18.00
09.09.
15.00
18.00
10.09.
8.00
10.00
12.00
18.00
11.09.
18.00
12.09.
8.00

30

pierwszy piątek miesiąca
† Stanisława Niewiedziała – od rodziny
Tomaszewskich
1) w intencji ofiar wojny
2) † Władysław Stafecki, Maria, Sylwester,
Czesław, Halina Gajewscy
pierwsza sobota miesiąca
wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi
1) † Adelajda, Tomasz, Stefan, Urszula
i Aleksander, zmarli z rodziny Daszkiewicz
2) † Franciszek Wawrzyniak – od bratanicy
Alicji Wawrzyniak
† Władysław Kubacki
† Wanda Gajewska
1) † Marian Banach, zmarli z rodziny
Mądrych i Banachów
2) w intencji Moniki i Zbigniewa – w 15 r.
ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski
oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo
w rodzinie
1) za parafian
2) † Albin Dąbrowski – od córki z rodziną
1) o Boże błogosławieństwo dla Doroty
i Lechosława Szkudlarek – w 14 r. ślubu
2) † Gertruda Grześkowiak – od córki Marty
z mężem i synem Ziemowitem
† Stefan Śrama, zmarli rodzice, teściowie
i rodzeństwo
1) † Łucja Witkowska – od III Róży WŻR
2) † Franciszek Wawrzyniak – od chrześnicy
Reginy z rodziną
pierwszy czwartek miesiąca
† Helena Polcyn – w 1 r. śmierci
† Maria i Zbigniew Baranowscy,
Leon Biegała – od córki i syna
Msza św. ślubna
† Adam Sobański
† Sebastian Wawrzyniak
† Zofia Nowak – od syna Józefa z żoną
i dziećmi
za parafian
† Bogdan Tataruk – od rodziny 			
Koralewskich
† Zofia Nowak – od Zofii Rybarczyk
z rodziną z Kobylnicy
† Konstancja Andruchów
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13.09.
18.00
14.09.
18.00
15.09.
18.00
16.09.
14.30
16.30
18.00

17.09.
8.00
10.00
12.00
18.00
18.09.
18.00
19.09.
8.00
20.09.
18.00

w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i naszej 		
parafii
† Barbara i Bogusław Pawelec oraz zmarli
z rodziny
† Stanisław Szymański
Msza św. ślubna
Msza św. ślubna
1) † Maria i Zenon Banach, Wiktor
Masłowski, Bronisław Czyżykowski,
Helena Masłowska-Czyżykowska oraz
zmarli z rodzin
2) w 45 r. ślubu z podziękowaniem za
otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny
za zmarłych z rodzin Błażejewskich,
Maślankiewicz, Łangowskich i Guzów
1) w intencji młodzieży
2) w intencji Jakuba – w 18 r. urodzin
† Stanisław Szymański
† Marian i Albina Rumińscy, zmarli z rodziny

10.00
12.00
18.00

25.09.
18.00 1) † Witold Kurzawiński – w 9 r. śmierci
2) † Franciszek Wawrzyniak – od bratowej
Reni z rodziną
26.09.
8.00 za parafian
18.00 w 25 r. sakramentu małżeństwa Izabeli
i Roberta Biegałów

Od września Msze św. w niedziele będą
sprawowane o 8.00, 10.00, 12.00, 18.00,
od poniedziałku do soboty o 18.00
z wyjątkiem wtorków – o 8.00.
01.09.

02.09.

† Jerzy Szambelant – od rodziny Nowackich
z Kicina

21.09.
18.00 Msza św. zbiorowa
1) † Zofia Nowak – od Parafialnego Zespołu 		
Liturgicznego
2) † Sebastian Wawrzyniak – w 3 r. śmierci
3) † Leon Głowacki – od Knopów z rodziną
4) † Danuta Pospieszna – od sąsiadów
z rodziny Lewandowiczów
5) † Czesław Ciesielski – od Mirosława
Nowaka z rodziną
6) † Andrzej Zoran – od mieszkańców Janikowa
7) † Monika Głowacz – od rodziny Majewskich
z Limanowej
8) † Witold Janicki – od Danuty z rodziną
9) † Marianna Mielcarek – od ZP Z. Czuby
10) † Krystyna Koźma – od ZP Z. Czuby
22.09.
18.00

† Kazimiera Wawerka i zmarli z rodziny

23.09.
18.00

† Tomasz, Zofia, Teresa Terka oraz zmarli

z rodzin Banach i Robak
24.09.
8.00 1) dziękczynna za dar życia i chrztu św.
2) † Franciszek Wawrzyniak – od Jerzego
i Elżbiety z rodziną

27.09.
18.00 † Michał Nowak
28.09.
18.00 † Andrzej Bobak i zmarli z rodziny
29.09.
18.00 w intencji Gabriela z prośbą o Boże 		
błogosławieństwo
30.09.
16.00 Msza św. ślubna
18.00 † Stanisław Stoiński – w 5 r. śmierci i zmarli
z rodzin Stoińskich i Lesiczków

oprac. RD
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† Stanisława Widerska
za parafian

1) † Paweł Zielewicz
2) † Jan, Katarzyna i Michał Majewscy
† Stanisława, Aleksy i zmarli z rodziny
Mandziak

03.09.
04.09.

05.09.
06.09.

07.09.

08.09.

pierwszy piątek miesiąca:
odwiedziny chorych z posługą
sakramentalną od 8.30;
spowiedź św. od 16.00 – 17.00 i od 17.30
do 18.00; Msza św. o 17.00 i o 18.00.
78. rocznica wybuchu II wojny światowej
pierwsza sobota miesiąca
nabożeństwo wynagradzające 			
Niepokalanemu Sercu Maryi:
8.00 – spowiedź
8.30 – różaniec
9.00 – Eucharystia
Święto Chleba w Mielnie,
Msza św. polowa o 16.00
(niedziela) zebranie członków Wspólnoty 		
Żywego Różańca po Mszy św. o 8.00
(poniedziałek) po Mszy św. zebranie Akcji 		
Katolickiej
19.00 – zebranie Parafialnego Zespołu 		
Liturgicznego
(wtorek) 19.30 – spotkanie dla rodziców dzieci
przygotowujących się do I komunii św.
(środa) 9.00 – spotkanie dla rodziców dzieci
przygotowujących się do I komunii św. (do wyboru
wtorek lub środa);
19.00-20.00 – wznowienie pracy
biura cmentarnego
pierwszy czwartek miesiąca
po Mszy św. do godz. 20.00 adoracja
w intencji uświęcenia kapłanów
i nowych powołań
(piątek) święto Narodzenia NMP
Akt poświęcenia Kościoła w Polsce 		
Niepokalanemu Sercu Maryi
94. rocznica poświęcenia figury Najśw. Serca
Pana Jezusa w Kicinie
300. rocznica koronacji wizerunku NMP 		
Częstochowskiej

					

10.09.
11.09.
13.09.
14.09
17.09.

18.09.

20.09.
21.09.

24.09.

25.09.
28.09.
29.09.

(niedziela) 5.00 – wyjście pieszej parafialnej
pielgrzymki do Dąbrówki Kościelnej na tzw.
Wielki Odpust, powrót ok. 19.00
(poniedziałek) 20.00 – katecheza biblijna
dla rodziców i kandydatów na chrzestnych
(środa) 21.00 – różaniec fatimski
(czwartek) święto Podwyższenia Krzyża Świętego,
po Mszy św. do godz. 20.00 adoracja w intencji
uświęcenia kapłanów i nowych powołań
(niedziela) 78. rocznica agresji sowieckiej
na Polskę
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
początek Tygodnia Wychowania
10.00 – Msza św. w intencji młodzieży
11.00 – katecheza przed bierzmowaniem dla
młodzieży męskiej klas trzecich gimnazjum
(poniedziałek) święto św. Stanisława Kostki,
patrona polskiej młodzieży
20.00 – katecheza liturgiczna dla rodziców
i kandydatów na chrzestnych
(środa) 19.00 – spotkanie Kręgu Biblijnego
(czwartek) święto św. Mateusza Apostoła
i Ewangelisty
po Mszy św. do godz. 20.00 adoracja w intencji
uświęcenia kapłanów i nowych powołań
(niedziela) 11.00 – katecheza przed 			
bierzmowaniem dla młodzieży męskiej klas 		
trzecich gimnazjum
11.45 – katecheza przed przyjęciem szkaplerza
(przyjęcie szkaplerza w niedzielę 01.10.
po Mszy św. o 12.00)
(poniedziałek) 18.00 – Eucharystia ze szczególnym
udziałem osób, które podjęły duchową adopcję
dziecka poczętego zagrożonego zagładą
(czwartek) po Mszy św. do godz. 20.00 adoracja w
intencji uświęcenia kapłanów i nowych powołań
(piątek) święto św. Archaniołów Michała, 		
Gabriela, Rafała
114 r. śmierci ks. prob. Wincentego Studniarskiego
ks. Marian Sikora
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1-2. Święcenie pojazdów, 23 lipca 2017, fot. GZ;
3-4. Różaniec fatimski i procesja, 13 lipca 2017, fot. AG;
5. Nabożeństwo fatimskie, 13 sierpnia 2017, fot. MO;
6. W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
15 sierpnia 2017, fot. GZ;
7-9. V Pielgrzymka rowerowa do Dąbrówki Kościelnej,
15 sierpnia 2017, fot, 7 GZ, 8-9 MO,
10. Postępy w rozbudowie domu parafialnego, fot. GZ.
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