
O, błogosławiony różańcu Maryi,
słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem; więzi miłości, 

która nas jednoczysz z aniołami; wieżo ocalenia od napaści 
piekła; bezpieczny porcie w morskiej katastrofie!

bł. Bartłomiej Longo
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Rozpoczynamy miesiąc październik, miesiąc 
różańca świętego. W niedzielne popołudnie 1 paździer-
nika będziemy gościli w naszej parafii pielgrzymkę 
różańcową z Wierzenicy. Przed rokiem została otwarta 
droga różańcowa pomiędzy Kicinem a Wierzenicą. 
Dobrze pamiętamy ten dzień, spotkanie w połowie 
drogi i poświęcenie kapliczek różańcowych przez 
Księdza Biskupa Grzegorza Balcerka. Z wdzięczno-
ścią wspominamy pomysłodawców drogi różańcowej 
i tych, którzy przyczynili się do ostatecznego jej wyko-
nania. 

Przed nami kolejna pierwsza sobota miesiąca 
i nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Będzie to zarazem ostatnia w tym roku kalenda-
rzowym pierwsza sobota miesiąca przeżywana wspól-
notowo. Zawsze możemy indywidualnie praktykować 
pierwsze soboty miesiąca. Do wspólnego przeżywania 
tych dni powrócimy w przyszłym roku począwszy od 
pierwszej soboty czerwca. Warto zaznaczyć, że w tę 
pierwszą sobotę, 7 października przypada wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Święty papież 
Pius V ustanowił to wspomnienie, aby upamiętnić 
zwycięstwo floty chrześcijańskiej pod Lepanto w roku 
1571, które zostało wyproszone modlitwą różańcową. 
Było to zwycięstwo odniesione nad znacznie większą 
liczbowo flotą muzułmańską. Nie bez powodu zapewne 
twórcy ubiegłorocznej „Wielkiej Pokuty” w tym wła-
śnie dniu podejmują kolejną inicjatywę nazwaną 
„Różaniec do granic”. „Różaniec jest potężną bronią 
w walce ze złem, tak silną, że nie raz potrafił zmienić 
bieg historii, a tysiące świadectw i udokumentowanych 
cudów dowodzi jego niezwykłej skuteczności. Potężna 
modlitwa różańcowa może wpłynąć także teraz na 
losy Polski, Europy i całego świata. Dlatego Polacy są 
zaproszeni, by za wstawiennictwem Maryi prosić Boga 
o pomoc, błagać o ratunek dla Polski i świata w trud-
nych, współczesnych czasach” – czytamy w artykule 
„Różaniec do granic”. Tutaj też więcej dowiemy 

się o samej inicjatywie. 
W naszej parafii włączymy 
się w inicjatywę „Róża-
niec do granic” odmawiając 
wszystkie części różańca 
w kościele pomiędzy godziną 14:00 a 15:30. Serdecz-
nie zapraszam wszystkich Parafian.

Powoli dobiegają końca uroczystości związane 
z setną rocznicą objawień w Fatimie. 13 października 
po raz ostatni w tym roku wyruszymy z procesją różań-
cową ulicami naszej wioski. Do wydarzeń fatimskich 
powrócimy jeszcze raz podczas „Korowodu Świętych” 
31 października. Jakie duchowe owoce zrodzi w nas ta 
wielka rocznica?

Gdy chodzi o wspomnienia, 16 października przy-
pada 39 rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Sto-
licę Piotrową. Od początku wyboru papieżowi z Polski 
towarzyszyła św. Jadwiga Śląska. Bliżej z jej osobą 
będziemy mogli zapoznać się w jednym z artykułów 
niniejszego wydania.  

 Październikowy numer „Naszego patrona” 
zawiera wspomnienia z wakacyjnych wypraw parafial-
nych i rodzinnych. Jakże wiele dobra dzieje się wów-
czas, gdy Bóg nas prowadzi. A może jeszcze inaczej 
trzeba to ująć: „gdy my pozwalamy się Bogu prowa-
dzić”.

Na koniec pragnę zaprosić naszych czytelników 
i wszystkich parafian do udziału w nabożeństwach 
różańcowych. W kościele w Kicinie: z udziałem dzieci 
– od poniedziałku do piątku o godz. 17:00 (dziesiątka 
różańca św.); z udziałem młodzieży i dorosłych – od 
poniedziałku do soboty po wieczornej Mszy św., 
we wtorki o 8:30 i w niedziele o 15:15 (po koronce 
do Bożego Miłosierdzia). W Janikowie w świetlicy 
codziennie o 19:00.

ks. Marian Sikora
Proboszcz

Podobnie jak w przypadku innych 
błogosławieństw, nie wszystkie przekłady Biblii 
z języka greckiego na języki nowożytne tłumaczą 
to błogosławieństwo w ten sam sposób. Biblia 
ekumeniczna wybrała wersję: Błogosławieni, 
którzy współczują innym, albowiem Bóg 
będzie im współczuł. Istnieje też inny przekład: 
Błogosławieni ci, którzy okazują pomoc, 
albowiem i oni pomoc znajdą.

Zróżnicowaniu słownictwa odpowiada 
zróżnicowanie interpretacyjne. Jedni kładą nacisk 
na postawę wewnętrzną, zaś inni przywiązują 
większą wagę do działalności zewnętrznej. 
Chodzi więc o to, żeby zrozumieć, co sam 
Jezus chciał powiedzieć. Aby odpowiedzieć na 
to pytanie, wystarczy przywołać z Ewangelii św. 
Mateusza kilka fragmentów, w których pojawia się 
słowo „miłosierdzie”.

Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: 
Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie 
przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale 
grzeszników (Mt 9, 13). Tak Jezus odpowiada 
faryzeuszom, którzy wyrzucają mu, że zasiada 
przy stole z celnikami i grzesznikami. Nie 
powołuje się na zwyczajną zasadę życzliwości, 
grzeczności, dobrych manier, ale podkreśla istotny 
aspekt swojego postępowania, które w gruncie 
rzeczy wyraża postawę Boga wobec człowieka: 
Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale 
grzeszników.

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: «Chcę 
raczej miłosierdzia niż ofiary», nie potę
pialibyście niewinnych (Mt 12, 7). Jezus zwraca 
się do tych, którzy ganili jego uczniów za to, że 
w szabat łuskali kłosy i jedli, aby zaspokoić głód. 
Problemem jest tutaj nieprzestrzeganie szabatu, 
ale Jezus żarliwie broni uczniów odwołując się 
znowu do zasady, którą uważa za podstawową 
dla całego Starego Testamentu: miłosierdzie jest 
ważniejsze od praktyk kultowych, jest ważniejsze 
od przestrzegania szabatu.

Być miłosiernym to również okazywać 
pomoc potrzebującym. Byłem głodny, a daliście 
Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; 
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem 
nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, 
a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, 

a przyszliście do Mnie (Mt 25, 35-36). Jezus 
domaga się czynów miłosierdzia: chce, byśmy 
pomagali wszystkim, którzy doświadczają nędzy 
i nieszczęścia. 25. rozdział z Ewangelii św. 
Mateusza, z listą osób potrzebujących naszej 
troskliwej opieki, daje nam pojęcie, jak powinniśmy 
postępować w duchu piątego błogosławieństwa.

Same zaś uczynki miłosierdzia mają być 
spełniane zgodnie z wewnętrznym, autentycznym 
zaangażowaniem: Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie 
trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach 
i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, 
powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę 
(Mt 6, 2).

Rozdział 6. Ewangelii św. Łukasza obszernie 
traktuje temat miłosierdzia: Miłujcie waszych 
nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy 
was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy 
was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy 
was oczerniają (ww. 27-28). I w zakończeniu 
swego pouczenia Jezus podaje nam argument 
kluczowy: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz 
jest miłosierny (w. 36). Jezus jako pierwszy 
zechciał naśladować Ojca, przez całe swoje 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią
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życie szukając grzeszników, ludzi oddalonych 
od Boga, zagubionych. Jezus ciągle na nowo 
podejmował dialog, nie pozbawiając nikogo 
nadziei, a na krzyżu stał się wzorem najwyższego 
miłosierdzia, mówiąc: Ojcze, przebacz im, bo nie 
wiedzą, co czynią (Łk 23, 34) i zapewniając łotra: 
Dziś będziesz ze Mną w raju (Łk 23, 43). Nawet po 
śmierci okazuje się bogaty w miłosierdzie i pełen 
miłości, karmiąc ludzkość swoją krwią i wodą, 
które wypływają z Jego przebitego boku. 

W naszej osobistej refleksji postawmy 
sobie pytania: Czy zawsze odpłacam tą samą 
monetą? Na ton łagodny reaguję łagodnie, na 
ton ostry odpowiadam ostro, na ton agresywny 
w sposób agresywny? A może jestem zdolny do 
zmiany tonu, może umiem być miłosiernym? 

Czy ranię niekiedy innych, już nie odpowiedzią, 
ale milczeniem? Bo rzeczywiście ranić można 
lodowatym milczeniem, które jest równoznaczne 
z negatywną odpowiedzią i świadczy o tym, że 
nie ma w nas miłosierdzia. Czy modlę się za tych, 
którzy wyrządzają mi krzywdę? W nauczaniu 
Jezusa taka postawa ukazywana jest jako 
typowa dla człowieka miłosiernego. Być może 
powinniśmy rozpocząć właśnie od modlitwy, gdyż 
uspokaja ona serce zgorzkniałe, zagniewane, 
zranione i pozwala nam wejść w tajemnicę 
Bożego miłosierdzia.

ks. Marian Sikora
Tekst został przygotowany w oparciu o książkę Carlo. 

M. Martini, Błogosławieństwa.

„Różaniec do 
granic” to wielki 
i wyjątkowy projekt 
organizowany przez 
fundację „SOLO 

DIOS BASTA”, którego głównym założeniem 
jest otoczenie całej Polski modlitwą różańcową. 
W święto Matki Bożej Różańcowej, tj. 7 
października, na zakończenie obchodów 100. 
rocznicy objawień fatimskich, Polacy udadzą 
się na granice kraju, by modlić się za swoją 
Ojczyznę i cały świat. Święto to ustanowione 
zostało po wielkiej bitwie pod Lepanto, gdzie 
flota chrześcijańska pokonała wielokrotnie 
większą flotę muzułmańską, ratując tym samym 
Europę przed islamizacją. Dzień ten przypada 
w pierwszą sobotę miesiąca, gdy odprawiane jest 
nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Bożej, 
o które Maryja prosiła w Fatimie. Matka Boża 
wielokrotnie w swoich objawieniach wskazywała 
właśnie na modlitwę różańcową, nazywając ją 
ratunkiem dla świata. Gdy 140 lat temu objawiła 
się w Polsce w Gietrzwałdzie powiedziała: 
odmawiajcie codziennie różaniec. 40 lat później 
w Fatimie powtórzyła to wezwanie. Różaniec 
jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, 
że nie raz potrafił zmienić bieg historii, a tysiące 
świadectw i udokumentowanych cudów dowodzi 
jego niezwykłej skuteczności. Potężna modlitwa 

różańcowa może wpłynąć także teraz na losy 
Polski, Europy i całego świata. Dlatego Polacy są 
zaproszeni, by za wstawiennictwem Maryi prosić 
Boga o pomoc, błagać o ratunek dla Polski i świata 
w trudnych, współczesnych czasach. 

„Różaniec do granic” to modlitwa także do 
„granic możliwości”. Jest, jak piszą organizatorzy, 
zaproszeniem Polaków do zejścia z kanap, 
porzucenia wygodnego życia przed telewizorem 
czy komputerem, wzięcia modlitewnej broni 
do ręki i podjęcia duchowej walki o ratunek dla 
świata. Jest to zaproszenie do wyjścia na obrzeża 
państwa polskiego, ale także poza granice własnych 
słabości, może nawet granice lęku, poza granice 
komfortu, codzienności i naszych przyzwyczajeń. 

W dniu tego wydarzenia punkty modlitwy 
będą zlokalizowane w odległości kilometra jeden 
od drugiego, wzdłuż całej granicy Polski, liczącej 
ponad 3,5 tys. km. Zatem, jak obliczono, potrzeba 
miliona Polaków, którzy staną na granicach 
z różańcami w dłoniach. To wydarzenie będzie 
wymagało odwagi, wysiłku i determinacji, ale - 
jak wierzą organizatorzy i ci wszyscy, którzy już 
włączyli się w to dzieło - uda się w ten sposób nie 
tylko zmienić bieg zdarzeń, ale otworzyć serca 
wszystkich rodaków na działanie łaski Bożej. 

Udział w tym duchowym przedsięwzięciu 
wezmą osoby, które wypełnią formularz  
umieszczony na stronie www.rozaniecdogranic.

pl lub zapiszą się drogą mailową, a także 
chętni, którzy zgłoszą się na miejscu do jednego 
z wyznaczonych sektorów. Początek nastąpi 
z momentem przybycia wiernych do tzw. 
kościołów stacyjnych, w których rozpoczną się 
równolegle Msze Święte o godz.11.00. Następnie 
z kościołów stacyjnych wierni udadzą się do tzw. 
stref modlitwy. Wydarzenie to zamknie modlitwa 
końcowa o godz. 15.30. 

Z kicińskiej parafii 7 października wyruszy 
pielgrzymka, by włączyć się w szpaler ludzi 
odmawiających różaniec w intencji Polski i całego 

świata. Zapraszamy zatem wszystkich czytelników 
„Naszego Patrona” na wielką modlitwę do granic 
Polski.

PROGRAM
W kościołach „stacyjnych” (wyznaczonych 

przez wszystkie 22 diecezje graniczne) 
10.30 Modlitwa i konferencja wprowadzająca; 
11.00 Eucharystia; 
12.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
Po nabożeństwie eucharystycznym czas 

na posiłek i przejście (przejazd) na miejsce 
modlitwy różańcowej. Wyznaczone sektory - 
„strefy modlitwy”, znajdować się będą w strefie 
nadgranicznej, w miejscach ogólnodostępnych. 

14.00 Modlitwa różańcowa (pierwsze dwie 
części odmawiane będą za Polskę, kolejne dwie 
części za świat); 

15.30 Modlitwa na zakończenie. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie 

www.rozaniecdogranic.pl 
 

Karolina Appelt

„Różaniec do granic”

Z okazji Dnia Nauczyciela

obchodzonego 14 października dla upamiętnienia powstania Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku, 
wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i personelowi szkolnemu dedykujemy słowa 
Jana Pawła II. Wypowiedział je podczas swojej IV pielgrzymki do Polski, 6 czerwca 1991 roku we 
Włocławku, na spotkaniu z katechetami, nauczycielami i uczniami.

Redakcja

Niechże tedy szkoła, a w niej katechizacja  która ma swoje dobrze określone i znane wam cele: 
wprowadzania wiernych do świadomego uczestnictwa w życiu Bożym i w życiu Kościoła, do dojrzałej 
wiary, ukazywania sensu ludzkiego życia, prowadzenia do świętości poprzez umacnianie w Duchu 
Świętym więzi z Chrystusem w drodze do Ojca (por. Og. Instr. Katech., Notificationes, 1973 r.)  niechże 
ta szkoła uczy w wolnej Polsce młode pokolenia, a także i starsze, że „właściwego korzystania z wolności 
można się nauczyć tylko przez jej właściwe używanie” (Jan XXIII, Mater et Magistra, 232).

Niech będą uważnie i mądrze szanowane prawa każdego dziecka i młodego człowieka do kształtowania 
i wyrażania na terenie szkoły własnego sumienia zgodnie ze swoją formacją otrzymaną w rodzinie, 
światopoglądem oraz osobistymi, uczciwymi poszukiwaniami duchowymi.

Jeszcze raz pozwolę sobie zacytować słowa Soboru z tego samego dokumentu: „Piękne (...) i wielkiej 
doniosłości jest powołanie tych wszystkich, którzy pomagając rodzicom w wypełnieniu ich obowiązku 
i zastępując społeczność ludzką, podejmują w szkołach zadania wychowawcze; powołanie to wymaga 
szczególnych przymiotów umysłu i serca, jak najstaranniejszego przygotowania i ciągłej gotowości do 
odnowy i dostosowania” (Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, 5).

Tego wszystkim wam, drodzy bracia i siostry, z całego serca życzę. Tego życzę polskiej szkole 
i społeczeństwu: całej Ojczyźnie.
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Zacznijmy od Księdza dzieciństwa. Czy chciał 
Ksiądz być ministrantem? 

Do podjęcia decyzji przyczynił się ks. kan. Zbigniew 
Spachacz. Kiedy wracałem z moją babcią z cmentarza, 
ksiądz poprosił mnie, żebym był ministrantem, bo zaraz 
będzie ślub, a on nie ma nikogo do pomocy. Moja odpowiedź 
brzmiała: „jeszcze nigdy nie służyłem”, ale poszedłem. 
Już od pierwszej chwili pokazałem swoje zdecydowanie, 
ponieważ ksiądz chciał mi założyć biały kołnierz, a ja 
chciałem czerwony, bo bardziej mi się podobał. Oczywiście, 
ks. Spachacz się zgodził. Podczas Mszy św. dał mi do 
trzymania kociołek i kropidło. Wtedy święciło się obrączki, 
no więc ja nie czekając, pokropiłem te obrączki i oddałem 
kropidło proboszczowi z myślą, że jeśli chce, to niech 
poprawi. Wszyscy zgromadzeni mieli niezły ubaw, na czele 
z księdzem proboszczem, oczywiście. Tak więc zaczęła się 
moja posługa ministranta. Wtedy jeszcze w liturgii obowiązywała łacina, więc później trzeba było się 
„przestawić”, kiedy zaczęto sprawować Mszę św. w rycie polskim.

Jak wspomina Ksiądz swoje dzieciństwo? Co najbardziej utkwiło w pamięci dziecka ?
To, że moi rodzice i babcia zawsze chodzili z nami, czyli ze mną i moją siostrą, na Mszę Świętą. 

Mama objęła zelatorswo w Żywym Różańcu. To jest zawsze dobry przykład dla dzieci. 
Ja się wychowywałem u babci, bo moi rodzice dopiero budowali dom. Dlatego z babcią spędzałem 

wiele czasu i wiele też jej zawdzięczam.
Jak bardzo życie duchowe rodziny przyczyniło się do duchowego rozwoju Księdza i powołania 

do kapłaństwa?
Przede wszystkim ważne było to, że rodzice razem klękali do modlitwy i wyjaśniali nam, że 

rozmawiają z Panem Bogiem. Oczywiście, dopytywałem się, jak to się dzieje, bo ja nic nie słyszę. Oni 
z wielką czułością tłumaczyli, jak z Bogiem rozmawiać. Nigdy nie opuściliśmy Mszy św. niedzielnej, 
dlatego zawsze mówię, że dzieci do kościoła się nie wypędza - dzieci się tam prowadzi. Tak właśnie 
było u nas.

Kiedy odkrył Ksiądz swoje powołanie?
Właściwie to Msze św. „odprawiałem” już w dzieciństwie. Koledzy musieli zjadać patyki, które 

miały udawać hostie. W siódmej klasie mówili na mnie „ksiądz”. Oczywiście, żeby zrobić na złość 
rówieśnikom, poszedłem do zasadniczej szkoły elektrycznej, choć wcale tego nie czułem. Ale skoro już 
ją zacząłem, to kroczyłem dalej po tej zawodowej drodze. Później chciałem przyspieszyć swą decyzję 
o powołaniu i pojechałem do Niższego Seminarium Duchownego w Wolsztynie. Ponieważ istniało 
ryzyko rozwiązania tego seminarium, musiałem odłożyć swoją decyzję. W międzyczasie wzięli mnie 
do wojska. Gdy zakończyłem służbę wojskową, mój ojciec ciężko zachorował i kolejny raz trzeba było 
odwlec decyzję o wstąpieniu do seminarium. Cały czas prosiłem jednak Pana Boga o pomoc w tej sprawie. 
Później przez trzy lata śpiewałem na scenie opery poznańskiej. Kiedy pewnego razu występowałem 
ubrany w szatę długą do ziemi, ktoś powiedział, że wyglądam jak ksiądz. Wtedy to kolejny raz Pan Bóg 
dał mi znak. Pracowałem także w Czerwonaku, w energetyce, zatrudniony na różnych stanowiskach. 
Wówczas podjąłem ostateczną decyzję o wstąpieniu do seminarium. Stało się to za przyczyną Matki 
Boskiej Dąbrowieckiej, którą prosiłem o pomoc. Nie chciano mnie zwolnić z pracy, ale ostatecznie 
podpisano moje dokumenty i sprawa stała się jasna.

Czy był Ksiądz pewien swojego powołania? 
Pewien byłem już na samym początku, kiedy pojawiła się myśl o powołaniu. Szedłem w tym 

kierunku, później oddałem wszystko Panu Bogu i Maryi, bo przecież wszystko, co potrzebne do życia 
już miałem - skończoną szkołę, pracę, dobre stanowisko. Pewnego razu służyłem jako kleryk na Jasnej 
Górze i Mszę św. sprawował jeden z ojców paulinów. Robił to z taką autentycznością, tak pięknie, że 
byłem zauroczony. Poprosiłem Matkę Bożą, abym mógł z takim przekonaniem odprawiać Mszę Świętą, 
jak ten ojciec. W przeciwnym razie niech nie dopuści mnie do kapłaństwa. Stąd pochodzi moje wielkie 
zamiłowanie do lektury Pisma Świętego i do liturgii. 

Jaka była reakcja rodziców na wieść, że Ksiądz chce wstąpić do seminarium?
Mama zaniemówiła. O tym wolsztyńskim seminarium dowiedziała się, czytając pisany przeze 

mnie życiorys. Mama marzyła o tym, by na starość być ze mną, kontynuatorem rodu. Ojciec od razu 
powiedział: „Jego wola”. Później mama była już szczęśliwa i do seminarium na rowerze przywoziła 
synusiowi torty z okazji imienin. Babcia zaś powiedziała: „wiedziałam”. To zapewne ona tak wiele 
wymodliła za wstawiennictwem Matki Bożej Dąbrowieckiej, do której razem wędrowaliśmy. Ona też 
zawsze troszczyła się o moje sutanny.

Sądząc po obrazach i ikonach, umieszczonych tutaj na ścianach, Ksiądz zapewne bardzo 
umiłował Matkę Bożą.

Każde wspomnienie o Matce Bożej jest czymś wyjątkowym. Dlatego z każdą uroczystością związaną 
z Maryją łączy się moja wielka wdzięczność i świadomość, że to Ona mnie „pochwyciła” i prowadziła. 

Choć już na emeryturze, jest Ksiądz bardzo aktywny i pomocny w kapłańskim posługiwaniu, 
także w naszej parafii.

Bardzo dziękuję Panu Bogu za to, że pozwala mi być tak pomocnym. Radością jest dla mnie również 
to, że tak dobrze rozumiemy się z księdzem proboszczem Marianem. Może dzieje się tak dlatego, że ks. 
Marian jest człowiekiem, który wiele rozumie i który ma wielką duchową głębię. Czuję, że pomiędzy 
nami panuje jedność, tak jak to powinno być między kapłanami w Kościele.

W jakich parafiach Ksiądz posługiwał?
Pierwsza parafia, w której byłem wikariuszem to Koźmin Wielkopolski. Kolejną - Grodzisk. 

Tam właśnie w dniu moich imienin bp Eter zadzwonił do mnie z prezentem imieninowym - wieścią 
o nominacji na proboszcza Boruszyna. Następną parafią, która została mi powierzona były Wronki. 
Tam też pracowałem jako kapelan więzienia. Zostałem następnie mianowany okręgowym kapelanem 
więziennictwa na całą Wielkopolskę. Duszpasterstwo to obejmowało 17 więzień. We franciszkańskim 
seminarium we Wronkach prowadziłem także wykłady z teologii moralnej. Na rzecz pracy duszpasterskiej 
zrezygnowałem z pisania pracy doktorskiej, czego nie żałuję. Ostatnią moją parafią był Rogalinek. 
Zawsze bardzo dobrze współpracowało mi się z ludźmi, choć zdarzały się też momenty ciężkie, ale 
lekarstwem zawsze był Pan Jezus. Zamykałem się wówczas w kościele i tam trwałem na modlitwie. 

Która z grup czy formacji duszpasterskich jest Księdzu najbliższa?
Od samego początku istnienia tej formacji byłem najbardziej związany z Oazą. Wraz z ks. prof. 

Franciszkiem Blachnickim, obecnie sługą Bożym, budowaliśmy ośrodek w Krościenku, kaplicę i tam 
działaliśmy. 

Który, bądź która ze świętych jest Księdzu szczególnie bliski/bliska?
Oczywiście, dla mnie to Maryja i Jej słowa: Oto ja służebnica Pańska. Wielka ufność i gotowość 

Maryi, by pełnić Bożą wolę mówi wszystko. Drugą bardzo bliską mi osobą jest św. Jan Paweł II ze 
swoim zawołaniem „Totus Tuus”.

Jak Ksiądz odczuwa obecność Pana Boga w swoim życiu?
Tę bliskość odczuwam szczególnie wtedy, kiedy nie wiem co powiedzieć, kiedy coś mnie gnębi. 

Gdy z jakimś problemem duszpasterskim nie mogłem sobie poradzić, zawsze uciekałem się do Boga 
i Jego Matki, czując swoją niewystarczalność. Kapłan nie można liczyć tylko na siebie. Wiem o tym 
i czuję, że Pan Bóg mnie nie opuszcza. Po prostu Go kocham.

24 maja obchodził Ksiądz jubileusz 44 lat kapłaństwa. To spory dorobek. Czy uważa Ksiądz, 
że kapłaństwo w dzisiejszych czasach jest trudne, czy może w latach komunizmu było trudniejsze?

„Zawsze uciekam się do Boga i Jego Matki”…
Rozmowa z ks. kan. Jerzym Stachowiakiem
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W tamtym czasie ludzie chcieli być blisko Boga i wspierali kapłana, a były to trudne lata. Teraz 
zaś jest jeszcze gorzej, dlatego że kapłani mają mało wsparcia u ludzi. Wierni często nie czują potrzeby 
związania się z Bogiem. Jest wielu ludzi, którzy uważają, że wszystko potrafią sami lub twierdzą, że Pan 
Bóg za dużo wymaga, że ciągle czegoś chce. Często wyszukiwanie wyłącznie naukowych rozwiązań 
powoduje, że właściwie niczego nie rozumiemy. Dla wielu też najważniejsze jest mieć, a nie dawać. 
Kapłan nieraz czuje bezradność, nie wiedząc co zrobić, żeby innym pomóc zobaczyć Boga, żeby 
przyciągnąć ich do Chrystusa i Kościoła. 

Wiem, że dobrze jest dawać bliźnim rady, choć kapłan musi być nieraz twardy. Najważniejsze jednak 
jest dążenie do bliskości z Bogiem. Kiciński kościół i kaplica na probostwie są pięknym miejscem, gdzie 
można wszystkie problemy przedstawiać Panu Bogu, np. podczas odmawiania brewiarza. 

Jaka - zdaniem Księdza - powinna być idealna parafia?
Nie ma idealnej parafii. Idealnego księdza również nie ma. Chodzi o nieustanne staranie się 

o osiągnięcie świętości. Ja zawsze podkreślam, że bardzo cieszę się liturgią w Kicinie, bo jest ona 
zawsze pięknie przygotowana. Tym samym wszyscy „współodprawiamy” Mszę Świętą, co cieszy 
i buduje. Każda parafia jest inna, tak jak każdy człowiek jest inny. Duszpasterz musi „uchwycić” serce 
parafii, a wierni muszą zrozumieć serce duszpasterza. Każdy może ubogacić wspólnotę tym, co otrzymał 
od Boga i wówczas będzie bardzo dobrze.

Czy ma Ksiądz jakieś hobby, przy którym Ksiądz odpoczywa?
Tak. To porcelana, którą tu widzimy, gromadzona od 50 lat, pochodząca z różnych zakątków świata. 

Nazbierało się trochę tego. Interesowały mnie także piękne obrazy i ikony, które zawieszałem na 
probostwach, w których posługiwałem. Poza tym muzyka zawsze była i nadal jest czymś wspaniałym. 
Uwielbiam śpiewać.

Księże kanoniku, bardzo dziękuję za rozmowę, za ciekawe spostrzeżenia oraz podzielenie się 
z nami swoimi myślami i doświadczeniami. Życzymy Księdzu, aby zapał i gorliwość kapłańska 
nigdy Księdza nie opuszczały i aby Pan Bóg obdarzał Księdza dobrym zdrowiem. Dziękujemy za 
posługiwanie w naszej parafii i zawsze serdecznie do nas zapraszamy. 

Rozmawiała Anna Gajewska

Z a ł o ż y c i e l k a 
Zgromadzenia Sióstr 
Urszulanek Serca 
Jezusa Konającego 
- św. Urszula Ledó-
chowska (1865-1939) 
zostawiła piękne 
wskazanie, które mo-
bilizuje wielu ludzi 
do wewnętrznego wy-
siłku. Matka Urszu-
la zachęca każdego 

do tzw. apostolstwa uśmiechu. Wszędzie, gdzie 
się znajdujemy możemy obdarzać innych darem 
uśmiechu. Uśmiech związany jest z radością serca, 

ale nie tylko z nią. Tu chodzi o stałe apostolstwo 
uśmiechu, które szczególnie trudne jest wtedy, 
kiedy samemu się cierpi, kiedy przychodzą cho-
roby, kłopoty, zmartwienia czy przeciwności losu. 
Łatwiej być uśmiechniętym, kiedy wszystko się 
układa, kiedy coś się uda i idzie po naszej myśli.

Bóg uświęca ludzi przez krzyż, a my możemy 
wspierać innych na ich trudnej drodze życia, pró-
bując ich umacniać, posyłając im nasz serdeczny 
uśmiech i - jak mówiła św. Urszula - rozsiewając 
promyki szczęścia i radości. Taki uśmiech ma nieść 
przesłanie miłości i dobroci samego Boga, ma dać 
innym odczuć namacalnie bijące serce Ojcowskie, 
które zawsze gotowe jest okazać litość naszej ludz-
kiej słabości i nędzy.

Można zadać pytanie: jak to robić, aby mieć 
zawsze uśmiech na twarzy? Święta Matka Urszula 
mówi, że czerpie się go z Serca Bożego. Jest to 
możliwe jedynie wtedy, kiedy zapomina się o sobie, 
a pragnie się nieść radość każdemu spotkanemu 
człowiekowi. Tego zapominania o sobie uczy nas 
sam Jezus Chrystus, który całkowicie oddał się 
człowiekowi. Mamy w Nim najlepszy wzór do 
naśladowania. W tym zapominaniu o sobie mieści 
się to, na co Pan Jezus wskazywał mówiąc, żeby 
iść za Nim zapierając się siebie: Kto chce iść za 
Mną, niech zaprze się samego siebie, niech co dnia 
bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Łk 9,23). 

Wnoszenie uśmiechu, dzielenie się radością 
rodzi wiele wspaniałych owoców. Uśmiech roz-
prasza nagromadzone ciemności (chmury) w duszy 
drugiej osoby, „wlewa” w człowieka zniechęco-
nego nowe życie, utraconą nadzieję, przekonanie, 
że przyjdą lepsze chwile, że nie wszystko jest stra-
cone. A przede wszystkim uśmiech przypomina, że 
Bóg czuwa. Można zatem serdecznym uśmiechem 
osłodzić komuś ciężkie, pełne goryczy życie.

O czym mówi uśmiech? Mówi, że osoba dzie-
ląca się nim doświadcza wewnętrznego szczęścia 
płynącego ze złączenia swojej duszy z Bogiem. 
Dalej, uśmiech mówi o doświadczeniu pokoju 
płynącego z czystego sumienia. Wskazuje też na 
postawę pełnego zawierzenia Ojcu we wszystkich 
sprawach życia oraz przekonanie, że Bóg nigdy nie 
zapomina o tych, którzy bezgranicznie Mu ufają. 
Uśmiechnięta twarz ośmiela innych do budowania 
relacji bez obawy, że spotka mnie coś złego z dru-
giej strony. Osobę uśmiechniętą łatwiej o coś zapy-
tać, a nawet poprosić, powierzyć jej swoje kłopoty.

Szczery uśmiech płynący z głębokiej więzi 
z Bogiem, niewymagający wielkiego trudu, prze-
łamywania się czy wysiłku może być pięknym 
rodzajem apostolstwa w dzisiejszych napiętych, 
często przygnębiających, a dla wielu - beznadziej-
nych czasach. Zachęcajmy się do apostolstwa 
uśmiechu, który szczególnie dziś proponuje nam 
św. Urszula Ledóchowska.

s. Maria Kwiek

Apostolstwo uśmiechu według św. Urszuli Ledóchowskiej

Z brewiarza na 29 maja: Radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, pokój 
zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami. Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu 
jest waszą ostoją (2 Kor 13,11; Ne 8,10).

Roztropność to cnota szczególnie potrzebna 
w naszych czasach. Wielu ludzi bowiem postępuje 
zbyt emocjonalnie, nie zastanawiając się dosta-
tecznie przed podejmowaniem decyzji o wartości 
moralnej. Należy pamiętać, że tak naprawdę nie 
ma czynów całkiem neutralnych. Każdy ludzki akt 
ma treść moralną, bardziej lub mniej ewidentną. 
Na przykład decyzja, jaką kupić gazetę, ma swoją 
wartość moralną - dobrą lub złą. Kto kupuje „złą 
prasę”, przyczynia się do utwierdzenia jej pozy-
cji na rynku. Kto inwestuje pieniądze kierując się 
jedynie maksymalnym zyskiem, ryzykuje wspiera-
nie firmy o niemoralnej działalności, nawet gdyby 
okazała się taka tylko w pewnej swej części. 

Roztropność jest szczególnie potrzebna w waż-
nych decyzjach życiowych. Nieroztropnie postę-
puje dziewczyna, która bez wystarczającego zasta-
nowienia się wybiera chłopaka, który nie ma wiary, 
powodowana może tym, że jest przystojny, ma pie-
niądze itd. Albo tym, że ona jest już w „pewnym” 
wieku i ten chłopak jest jej ostatnią szansą. Taka 
nieroztropna decyzja rzutuje potem na całe jej 
życie. Nieroztropnie zachowuje się prezes firmy, 
który - wobec poważnego kryzysu finansowego 
- boi się podejmować trudne, ale konieczne decy-
zje. Ważne jest także, aby młodzi zastanawiali się 
poważne nad swoim powołaniem, by wybrać to, 
czego chce Pan Bóg.

Rozpoczynamy cykl artykułów poświęcony cnotom kardynalnym. W 
„Katechizmie Kościoła Katolickiego” nr 1805 czytamy: Cztery cnoty 
odgrywają kluczową rolę i dlatego nazywa się je cnotami «kardynalnymi»; 
wszystkie inne grupują się wokół nich. Są nimi: roztropność, sprawiedliwość, 
męstwo i umiarkowanie. „I jeśli kto miłuje sprawiedliwość  jej to dziełem 
są cnoty: uczy bowiem umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości 
i męstwa” (Mdr 8, 7). Cnoty te  pod innymi nazwami  są wychwalane w 
wielu miejscach Pisma Świętego. Przez problematykę cnót poprowadzi nas 
ks. Jan O’Dogherty z Prałatury personalnej Opus Dei. Tematem poniższego 
rozważania jest cnota roztropności. 

Redakcja ks. Jan O’Dogherty, 
fot. www.radiownet.pl

Cnoty kardynalne

Siostra Urszula Ledóchowska
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Nie wolno działać jedynie emocjonalnie. 
Jedna z definicji grzechu w „Katechizmie Kościoła 
Katolickiego” mówi: grzech jest wykroczeniem 
przeciw rozumowi, prawdzie (nr 1849). A więc 
w każdym grzechu występuje brak rozumu. 
Roztropność to właśnie ta cnota kardynalna, która 
polega na tym, aby angażować umysł w to, co 
robimy, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty danej 
sytuacji. Roztropność jest cnotą, która uzdalnia 
rozum praktyczny do rozeznawania w każdej oko
liczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru 
właściwych środków do jego pełnienia (KKK 
1806).

Żyjemy w czasach, w których - w myśl opi-
nii publicznej - wydaje się niektórym, że ten, kto 
ma racjonalne przekonania jest fundamentalistą, 
człowiekiem nietolerancyjnym. Postmodernizm 
to współczesny prąd filozoficzny, który twier-
dzi, że nasz rozum nie może poznawać prawdy 
w sprawach ważnych, życiowych. Lansuje pogląd: 
raczej trzeba się zadowolić takim rozumem, który 
nazywa się „pensiero debile”, czyli słabym myśle-
niem. Według postmodernistów pewność istnieje 
tylko wtedy, kiedy chodzi o poznanie empiryczne. 
Ale to jest wielki błąd. Nie tylko możemy pozna-
wać prawdę, lecz jesteśmy wprost do tego zobo-
wiązani. Człowiek z racji swojej godności musi 
szukać prawdy i dostosować do niej swoje życie. 
Jest to możliwe właśnie dzięki roztropności, która 
pozwala nam osiągać złoty środek w całym naszym 
działaniu.

Choć działanie roztropne kojarzy się instynk-
townie z ostrożnością, a nawet z powolnością, są 
to skojarzenia niewłaściwe. ”. Nie należy mylić 
roztropności ani z nieśmiałością, ani ze strachem, 
czy z brakiem zdecydowania. Człowiek rzeczy-
wiście musi być rozważny, zastanawiać się, aby 

wybierać dobrze, ale to nie oznacza braku aktyw-
ności. Przeciwnie, najbardziej charakterystyczny 
element roztropności to właśnie akt zwany „impe-

rium” (rozkaz), to znaczy, że człowiekiem praw-
dziwie roztropnym jest ten, który nie boi się 
podejmować decyzji. 

Ta cnota jest tak ważna, że nazywa się ją „auriga 
virtutum” (woźnicą cnót). Kieruje ona innymi 
cnotami, wskazując im zasadę i miarę. Roztrop
ność kieruje bezpośrednio sądem sumienia. Czło
wiek roztropny decyduje o swoim postępowaniu 
iporządkuje je, kierując się tym sądem. Dzięki tej 
cnocie bezbłędnie stosujemy zasady moralne do 
poszczególnych przypadków i przezwyciężamy 
wątpliwości odnośnie do dobra, które należy czy
nić, i zła, którego należy unikać (KKK 1806).

ks. Jan O’Dogherty

F.J. Mangoldt,  Alegoria Roztropności  - stiuk w Sali 
Książęcej dawnego opactwa cystersów w Lubiążu, 
1734–1738.

Jadwiga, księżna śląska, przez całe wieki 
była jedną z najpopularniejszych świętych nie 
tylko w Polsce i w Niemczech, ale w całej Euro-
pie. Pochodziła z Bawarii i żyła na przełomie XII 
i XIII wieku. W domu rodzinnym i u benedykty-
nek w Kitzingen otrzymała staranne wykształce-
nie i wychowanie chrześcijańskie. Mając zaledwie 
dwanaście lat, z woli rodziców, poślubiła Hen-
ryka I Brodatego, księcia Wrocławia i prawnuka 
wielkiego króla polskiego, Bolesława Chrobrego. 

W 1202 roku została księżną śląską. Była matką 
siedmiorga dzieci, z których tylko dwójka dożyła 
pełnoletniości. Większość swojego życia spędziła 
na Śląsku. Nauczyła się miejscowej mowy, uko-
chała Ślązaków, ich zwyczaje, poświęciła im całe 
swoje życie. Całkowicie oddała się pracy charyta-
tywnej i społecznej. Mimo swego książęcego stanu 
osobiście pomagała ubogim, lecząc ich i żywiąc. 
Na terenie swego księstwa otaczała wielką troską 
poddanych, obniżała czynsze, udzielała pomocy 

Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

materialnej ofiarom klęsk, odwiedzała chorych, 
założyła szpital. Była też hojna wobec Kościoła, 
budowała świątynie, dbała o ich wystrój, naczynia 
liturgiczne, sama szyła szaty liturgiczne, zakładała 
klasztory. Gdy pewnego razu Henryk Brodaty polu-
jąc wpadł w bagno i o mało nie stracił życia, ślubo-
wała, że za jego ocalenie 
wybuduje na tym miejscu 
klasztor. Było to w okoli-
cach Trzebnicy. Tam też 
wkrótce książę ufundował 
pierwszy w Polsce żeński 
zakon cysterski, w którym 
Jadwiga po śmierci męża 
zamieszkała, spędzając 
tam ostatnie lata swego 
życia. Natomiast kiedy 
książę Henryk w 1229 
roku dostał się do niewoli 
Konrada Mazowieckiego, 
Jadwiga poszła boso 
z Wrocławia do Czerska, 
by wybłagać uwolnienie 
męża. Jej prośba została 
wysłuchana i książę został 
uwolniony, musiał jednak 
zrezygnować z roszczeń 
do Krakowa. 

Poddani bardzo sza-
nowali swoją księżną. Jadwiga żyła skromnie, nie 
nosiła bogatych strojów i kosztownej biżuterii. 
Żeby potwierdzić swoją solidarność z najbied-
niejszymi, w imię pokory i skromności, chodziła 
boso. Spowiednik księżnej, widząc to, nakazał jej 
nosić obuwie. Podarował jej nawet parę butów 
i poprosił, by zawsze je nosiła. Księżna posłusznie 
podarowane buty wzięła, podziękowała i wszędzie 
nosiła ze sobą, ale ... przewieszone na sznurku.

W swoim życiu Jadwiga dość mocno doświad-
czyła tajemnicy Krzyża. Przeżyła śmierć męża 
i prawie wszystkich swych dzieci. Jej ukochany 
syn, Henryk Pobożny zginął jako wódz wojska 
chrześcijańskiego w walce z Mongołami pod 
Legnicą w 1241 roku (to wydarzenie upamiętniają 
dwa kościoły w miejscowości Legnickie Pole). 
Była kobietą bardzo pobożną i miłosierną, a całe 
jej życie upływało na umartwianiu ciała i dobrych 
uczynkach. Wyczerpana surową ascezą i pracą 
zmarła w opinii świętości w 1243 roku w klaszto-
rze w Trzebnicy. Została kanonizowana już w 1267 

roku przez papieża Klemensa IV. Jej relikwie spo-
czywają w sarkofagu w Międzynarodowym Sank-
tuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Papież Jan Paweł II w czasie homilii wygło-
szonej we Wrocławiu 21 czerwca 1983 roku 
przypomniał, że św. Jadwiga jest mu szczegól-

nie bliska, gdyż właśnie 
16 października, w jej 
liturgiczne wspomnienie, 
został wybrany na Stolicę 
Piotrową. Mówił również: 
Jadwiga od początku żyła 
dla Boga, żyła miłością 
Boga nade wszystko tak, 
jak głosi pierwsze przy
kazanie Ewangelii. Tak 
żyła w małżeństwie jako 
żona i matka. A kiedy 
owdowiała, z łatwością 
dostrzegła, że ta miłość 
Boga nade wszystko może 
stać się teraz miłością 
wyłączną Boskiego Oblu
bieńca. I poszła za tym 
powołaniem.

W ikonografii św. 
Jadwiga przedstawiana 
jest jako młoda mężatka 
w długiej sukni lub 

w książęcym płaszczu z diademem na głowie, cza-
sami w habicie cysterskim. Jej atrybutami są: but 
w ręce, krzyż, księga, figurka Matki Bożej, makieta 
kościoła w dłoniach, różaniec.

Ku czci św. Jadwigi powstała na Śląsku 
(w 1848 roku, we Wrocławiu) rodzina zakonna - 
siostry jadwiżanki. Święta Jadwiga Śląska czczona 
jest jako patronka Polski, Śląska, archidiecezji 
wrocławskiej i diecezji w Görlitz.

We współczesnym świecie Święta ta może 
być dla nas wzorem szerzenia pokoju, pojednania 
i miłości ku wszystkim, którzy są chorzy, biedni, 
opuszczeni, bez opieki, rodziny, ojczyzny. Apeluje 
do nas, abyśmy nie przechodzili obojętnie obok 
cierpienia, nędzy i bólu oraz byśmy kochali bliź-
niego niezależnie od jego rasy, narodowości i reli-
gii.

Barbara Zacharzewska

 Źródła: www.wiara.pl, www.brewiarz.pl

http://www.wiar.pl/
http://www.brewiarz.pl/
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 Jak pamiętamy, po powrocie z Egiptu Święta 
Rodzina osiadła ponownie w Nazarecie, gdzie 
Jezus dorastał do wieku, w którym - zgodnie 
z tradycją - mógł rozpocząć działalność publiczną. 
Według 4. rozdziału Księgi Liczb, człowiek osią-
gał prawdziwą dojrzałość w wieku 30 lat. Jezus - 
młody i silny mężczyzna, osiągnąwszy ten wiek 
był ze wszech miar przygotowany, by rozpocząć 
swoją działalność jako nauczyciel w tak wymaga-
jącej krainie, jaką była Galilea. 

 Galilea to niewielki obszar, zaledwie o wymia-
rach 50 na 70 km, o bardzo urozmaiconym ukształ-
towaniu terenu. Przejście z zachodu na wschód, 
czy z południa na północ tej krainy wiąże się 
z koniecznością wędrowania krętymi dróżkami 
wśród wysokich wzgórz i głębokich dolin. Tam 
rozrzucone były liczne miasteczka i wioski, które 
Jezus odwiedzał, o czym mówi Ewangelia św. 
Mateusza: I obchodził Jezus całą Galileę, naucza
jąc w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię 
o Królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszel
kie słabości wśród ludu. (Mt 4,23) Zanim jednak 

tak się stało, na samym początku Jezus odwie-
dził Jerycho, położone w Judei nad Jordanem, 
gdzie krótko przed Nim swoją działalność rozpo-
czął św. Jan Chrzciciel, głosząc chrzest nawróce-
nia i odpuszczenia grzechów. Jezus przyjmuje ten 
chrzest, czym wywołuje zadziwienie samego św. 
Jana, któremu Duch Święty objawia tożsamość 
Przybysza z Galilei. Po chrzcie w Jordanie Jezus 
udaje się na Pustynię Judzką, aby się modlić. 
Tam spotyka go pierwsza z opisanych w Ewan-
geliach prób - kuszenie przez szatana. Jak wiemy, 
ten swoisty „test” Zbawiciel przechodzi pomyśl-
nie, po czym, jak pisze św. Łukasz: Jezus powrócił 
w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła 
się po całej okolicy (Łk 4,14). 

 Ewangelie nie wymieniają wszystkich miej-
scowości w Galilei, które odwiedził Jezus, lecz 
mimo niewielkich rozmiarów tej krainy, było ich 
wiele. Ewangeliści - św. Marek i św. Mateusz 
mówią, że chodził On po całej Galilei (Mk 1,39). 
Tam Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i wska-
zywał na Siebie jako tego, który je buduje. Pismo 
Święte sugeruje, że etap ten trwał stosunkowo 
długo, bo to właśnie wtedy Jezus „zaprosił” do 
swego otoczenia grono uczniów, spośród których 
wybrał później apostołów. Słowa Jezusa wywie-
rały wielkie wrażenie na słuchaczach. Bardzo 

mocnym momentem pierwszego etapu nauczania 
Jezusa w Galilei było Kazanie na Górze, wygło-
szone niedaleko wybrzeża Jeziora Genezaret (zob. 
Mt 5,2-12). Ewangelista Mateusz czyni je niemal 
podstawą Nowego Przymierza na wzór Przymie-
rza Mojżesza z Bogiem zawartego na Górze Synaj. 

Galilea
 Podróżując po Ziemi Świętej, cz. 5

 Do Jerycha i na Pustynię Judzką zawitamy 
w następnym odcinku naszej podróży po Ziemi 
Świętej, a tymczasem zatrzymamy się w miej-
scu, które św. Mateusz uważa za początek nowej 
drogi dla wierzących. Góra Błogosławieństw to 
niezbyt wyniosłe wzgórze, pozbawione stromych 
zboczy, położone niedaleko Kafarnaum, rodzin-
nej wioski św. Piotra. Już w starożytności zbudo-
wano tam kościół, który w okresie późniejszym 
popadł w ruinę, a obecnie na górze tej znajduje 
się Kaplica Ośmiu Błogosławieństw wg projektu 
(wspominanego wcześniej w „Naszym Patronie”) 
architekta Barluzziego, wzniesiona tam w okresie 
międzywojennym. Jest to bardzo ciekawa ośmio-
boczna budowla z portykiem, z którego rozciąga 
się rozległa panorama na okolicę oraz Jezioro. 
Góra pokryta jest gęstą i bardzo miękką trawą oraz 
gajem złożonym z drzew różnego rodzaju, które 
urozmaicają widok jej zboczy i dają przyjemny 
chłód. Jeśli taki był wygląd tego miejsca w cza-
sach Jezusa, to ludzie mogli przysiadać w cieniu 
drzew i w ten sposób wsłuchiwać się godzinami 
w nauki Zbawiciela. 

 W Galilei Jezus przeszedł od słów do znaków, 
które miały większą moc przekonywania, a stało 
się tak np. przy okazji wesela w Kanie Galilej-
skiej. Miejscowość ta położona jest niedaleko 
Nazaretu, gdzie znajdował się dom rodzinny 

Jezusa. Na wesele udał się On wraz ze swo-
imi uczniami. Oznacza to, że stanowili oni już 
stałe otoczenie Chrystusa i byli z Nim wyraźnie 
kojarzeni. Podczas wesela Jezus dokonuje cudu 
przemiany wody w wino, co stanowiło moment 
zwrotny w Jego działalności. Ewangelista św. Jan 

podsumowuje to wydarzenie krótkim, lecz bardzo 
mocnym zdaniem: Taki to początek znaków uczynił 
Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę 
i uwierzyli w Niego Jego uczniowie (J 2,11). 

 W niewielkim mieście o nazwie Kefar Kanna, 
starożytnej Kanie, znajduje się obecnie Sanktu-

arium Przemiany Wody w Wino. Powstało ono 
dopiero w XIX wieku w stylu neoromańskim na 
ruinach prywatnych domostw istniejących tam 
w starożytności. Katolicki kościół pw. Przemiany 
posiada bardzo gustowny fronton, odnowiony 
z okazji Wielkiego Jubileuszu roku 2000 i oddzie-
lony od ulicy dziedzińcem zamkniętym murem 
z obszerną furtą. Od strony północnej do dzie-
dzińca przylega kaplica ślubów, w której mał-
żonkowie odnawiają swoje przyrzeczenia małżeń-
skie, co uczyniły także pary, które uczestniczyły 
w naszej parafialnej pielgrzymce. Pod posadzką 
kościoła znajdują się piwnice, w których ekspo-
nowane są starożytne kamienne stągwie. Nie ma 
pewności, że to właśnie w nich doszło do cudu 
przemiany, lecz wyglądają one dokładnie tak, jak 
te używane w czasach Jezusa. Specjalnością Kany 
Galilejskiej jest lokalne wino, które ochoczo naby-
wali nasi pątnicy. 

 Szczególną rolę w Galilei i całej Palestynie - 
tak w czasach Jezusa, jak i obecnie -pełniło Jezioro 
Genezaret, nad które niejednokrotnie udawał się 
Jezus. Bardzo możliwe, że to tamtędy zmierzał do 
Jerycha nad dolnym Jordanem, podobnie jak uczy-
nili to Piotr, Andrzej, Jakub i Jan - rybacy, któ-
rych następnie Jezus powołał na swoich uczniów. 
Jezioro Genezaret jest największym rezerwuarem 
wody słodkiej w tej części Azji. Wypływa z niego 
Jordan, a wpadają liczne rzeczki i strumienie. 

Kaplica ośmiu błogosławieństw Wnętrze kościoła w Kanie Galilejskiej

Starożytna stągiew używana do przechowywania wody
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W czasach Jezusa znajdowało się tam duże zagęsz-
czenie mieszkańców i z pewnością Jezus postano-
wił wykorzystać tę okoliczność, aby Jego nauka 
trafiła do jak najszerszego grona słuchaczy. 

Nie wiadomo, jak długo Jezus przebywał 
nad Jeziorem, lecz według Ewangelii i tradycji 
wczesnochrześcijańskiej, na pewien czas nawet 
zamieszkał On w Kafarnaum, w domu św. Piotra. 
W wiosce tej, wielokrotnie wspominanej na kar-
tach Ewangelii, Jezus nauczał w synagodze, czym 
naraził się miejscowym przywódcom i to tam wła-
śnie próbowali Go oni „przyłapać” na nieprawo-
myślnych naukach (zob. Mt 17). Obecnie w Kafar-
naum znajdują się ruiny synagogi, w której mógł 
nauczać Zbawiciel oraz ruiny domostw, a wśród 
nich to, które uznaje się za dom św. Piotra. Na 
trafność tej identyfikacji wskazuje interesujący 
szczegół, który odkryli archeolodzy. Otóż, przepro-
wadzając badania, stwierdzili oni, że w niewielkim 
kompleksie pomieszczeń zwanym „domem św. 
Piotra” jeden z pokoi zawiera ślady bogatej orna-
mentyki pochodzącej z końca I w. n.e. Wg badaczy 
może to świadczyć o tym, że po zmartwychwsta-
niu Jezusa wczesna wspólnota lokalnych chrześci-
jan postanowiła w ten sposób uczcić pokój, w któ-
rym mieszkał Jezus. Wieść o tym musiała rozejść 
się po całej Palestynie i Lewancie, bo obiekt ten 

stał się szybko celem pielgrzymek, a w IV wieku 
wzniesiono tam świątynię bizantyńską. 

 Obecnie nad domem św. Piotra znajduje się 
jedyny w swoim rodzaju kościół, zwany Kościo-
łem Pielgrzymkowym, który wzniesiono na słu-
pach. W jego posadzce znajduje się szklany prze-
świt, przez który można z góry popatrzeć na miesz-
kanie Piotra. Zabieg ten uczyniono na cześć cudu, 

jaki miał miejsce w tym domu, o czy opowiada 
Ewangelia św. Marka, jak to krewni pewnego 
sparaliżowanego mężczyzny nie mogąc z powodu 
tłumu przynieść go do Jezusa, odkryli dach nad 

miejscem, gdzie On się znajdował, i przez otwór 
spuścili łoże, na którym leżał paralityk (Mk 2,4). 

 Dobre możliwości głoszenia Ewangelii dawało 
samo Jezioro, toteż na kartach Pisma Świętego 
znajdujemy niejednokrotne wzmianki o tym, że 
Jezus głosił swoje słowo z łodzi, a w celu znale-
zienia odpoczynku i wyciszenia niepostrzeżenie 
odpływał wraz z Apostołami w inne okolice. 

 Niedaleko Kafarnaum i brzegu Jeziora Gene-
zaret, zwanego także Tyberiadzkim, znajduje się 
Tabga, dolina i miejscowość, w której czci się inny 
cud. Było to rozmnożenie chlebów i ryb, opisane 
we wszystkich Ewangeliach. W miejscu oddalo-
nym od Jeziora już w starożytności zbudowano 
Kościół Rozmnożenia Chlebów i Ryb, gdzie znaj-
duje się tzw. Mensa Christi, Stół Chrystusa. Jest 
to lita skała wyrastająca z podłoża, na której wg 
tradycji Jezus dokonał tego cudu. Obecny kościół 
jest repliką bazyliki istniejącej tu w starożytności, 
a w jej podłodze znajduje się fragment oryginalnej 
mozaiki przedstawiającej kosz z chlebami i ryby. 
Na dziedzińcu kościoła można znaleźć sadzawkę, 
w której pływają ryby, 

 U wylotu doliny Tabga znajduje się inny kościół 
upamiętniający spotkanie Jezusa z Uczniami, któ-
rzy już po zmartwychwstaniu swego Mistrza udali 
się nad Jezioro i na powrót zajęli się łowieniem 
ryb. Ewangelista Jan mówi, że gdy ranek zaświ
tał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie 
nie wiedzieli, że to był Jezus (J 21,4). Jak wiadomo 
z dalszej części tego rozdziału, Jezus najpierw 

Kościół pielgrzymkowy św. Piotra z widocznymi 
ruinami dawnego Kafarnaum

pouczył Apostołów, jak mają zarzucić sieć, by ich 
połów był udany, a następnie na brzegu sam poczę-
stował ich pieczonymi rybami. Świątynia znajdu-
jąca się w tym miejscu nosi wezwanie Kościoła 
Prymatu św. Piotra. Gdy Zmartwychwstały 
Chrystus i Jego Uczniowie spożyli śniadanie, rzekł 
Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, 
czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? (J 21,15), 
a gdy usłyszał pozytywną odpowiedź, ustanowił 

prymat św. Piotra wśród wszystkich Apostołów, 
a jego następców - wśród biskupów i patriarchów 
Kościoła Powszechnego. Kościół Prymatu św. 
Piotra znajduje się nad samym brzegiem Jeziora 
Genezaret na skale, co nawiązuje do słów Jezusa 
z Ewangelii wg św. Mateusza, porównującego Pio-
tra ze skałą, na której zostanie zbudowany Kościół 
(Mt 16,18). 

 Ostatnim miejscem w Galilei, które odwiedzi-
liśmy podczas naszej pielgrzymki, a które w silny 
sposób związane jest z działalnością i osobą 
Jezusa na ziemi, była Góra Tabor. Tam - według 
Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza - w obec-
ności Piotra, Jakuba i Jana doszło do przemie-
nienia Jezusa oraz Jego spotkania z Mojżeszem 
i Eliaszem. Góra Tabor znajduje się na wschod-
nim krańcu Doliny Jizreel, niedaleko południowo-
-zachodnich wybrzeży Jeziora Genezaret i jest to 
monumentalne, samotne wyniesienie, porośnięte 
lasem, majestatycznie górujące nad okolicą. Już 
sam jego widok sugeruje, że było to miejsce szcze-
gólne, a wykopaliska archeologiczne pokazują, że 
od wielu tysiącleci szukała na nim schronienia oko-
liczna ludność w sytuacji zagrożenia. Także w głę-
bokiej starożytności, już przed czasami Jezusa 
udawali się na nie pustelnicy i inne osoby szuka-

jące odosobnienia. Tutaj też nastąpiło pożegnanie 
Jezusa z ojczyzną, Galileą, bo po przemienieniu 
wyruszył On z Apostołami do Judei i Jerozolimy, 
gdzie czekały Go pojmanie, fałszywe oskarżenia 
i straszna śmierć na krzyżu. 

 Zachowując pamięć o zdarzeniu na Górze, już 
w czasach wczesnego chrześcijaństwa czczono 
to miejsce jako szczególne i przybywały tu 
liczne pielgrzymki. Po „legalizacji” chrześcijań-
stwa w 313 roku wzniesiono tam najpierw jeden, 
a następnie jeszcze dwa kościoły, a w okresie 
średniowiecza powstał tam jeszcze klasztor. Nie-
stety, żadna z tych budowli nie zachowała się do 
dzisiaj, ponieważ poczynając od VII wieku i zdo-
bycia Palestyny przez muzułmanów, Góra Tabor, 
jako ważne miejsce strategiczne i religijne, była 
często obiektem walk i przechodziła z rąk do rąk. 
W czasach rekonkwisty Galilei przez muzułma-
nów, w XIII wieku miały tam miejsce silne prze-
śladowania i męczeństwo chrześcijan, a kościoły, 
zabudowania klasztorne i inne ślady bytności 
chrześcijan zostały całkowicie usunięte. Pewna 
stabilizacja nastąpiła tam w XVI wieku, a osta-
tecznie doczekano się jej dopiero po I wojnie 
światowej, kiedy to pod ochroną władz brytyjskich 
zbudowano piękną, monumentalną, lecz skromną 
w ornamentykę neo-romańską Bazylikę Przemie-
nienia. Świątynia została zbudowana z białego 
wapiennego kamienia wg projektu Barluzziego 
na fundamentach wcześniejszej bazyliki bizantyń-
skiej i podobnie jak sama Góra Tabor, jest pełna 
spokoju i majestatu. W promieniach zachodzącego 
słońca, w jakich przyszło nam ją widzieć, wyglą-
dała po prostu przepięknie. Wielkim szczęściem 
dla nas, wierzących była możliwość uczestnicze-
nia w Eucharystii w tym miejscu, z którego Jezus 
wyruszał w ostatnią swą podróż i w którym liczni 
nasi bracia w wierze oddali swe życie dla Ewan-
gelii. Napełnieni świadectwem wszystkich tych 
niezwykłych miejsc, jesteśmy gotowi do podróży 
do Judei, gdzie czekają na nas miejsca-świadkowie 
nauczania Jezusa oraz te, które wiążą się z wyda-
rzeniami śmierci i zmartwychwstania naszego 
Pana.

Witold Tyborowski

Kościół Przemienienia Pańskiego na Górze Tabor

Widok przez okno w podłodze świątyni
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 Pragnę podzielić się doświadczeniem wielkiej 
łaski, jaką było uczestnictwo w rekolekcjach cha-
ryzmatycznych zorganizowanych przez wspólnotę 
Przymierze Miłosierdzia, które odbyły się w dniach 
16-17 września na terenie MTP w Poznaniu. Pod-
stawowym zadaniem Przymierza Miłosierdzia jest 
pomoc ludziom w odkrywaniu na nowo swojego 
człowieczeństwa. Potem przychodzi czas na dzie-
lenie się z nimi chlebem, na wspólną modlitwę 
i ewangelizację. W ten sposób osoby tworzące tę 
wspólnotę stają się dla najbiedniejszych (material-
nie i duchowo) namacalnym znakiem miłosier-
nej miłości Boga. Ufając w moc Ducha Świętego 
realizują różnorodne dzieła 
miłosierdzia. 
 Rekolekcje, w których 
uczestniczyłam wraz z Hanią 
Bobak, prowadzili dwaj włoscy 
kapłani z Sardynii: ks. Anto-
nello Cadeddu i ks. Enrique 
Porcu - założyciele Przymierza 
Miłosierdzia w Brazylii - oraz o. 
Pedro Mariano. Słowa: „Kiedy 
Bóg mówi - działa, kiedy 
działa - mówi” rozbrzmiewały 
w uszach wiernych zachęca-
jąc, by o tym pamiętać pod-
czas lektury Pisma Świętego, 
by oddawać swój każdy dzień 
prowadzeniu Ducha Świętego, 
by dostrzegać Boże działanie. Pierwsza konferen-
cja dotyczyła Najświętszej Maryi Panny, Nowej 
Ewy, która przyjmując wolę Boga wydała Jezusa 
na świat, aby Bóg w Swojej wielkiej miłości dał 
światu zbawienie przez krzyż i zmartwychwstanie 
swego Syna. W opisie zwiastowania NMP ewange-
lista podaje: W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła 
Gabriela… (Łk, 26-28). Cyfra „6” w Biblii ozna-
cza „ograniczenie, niedoskonałość”. Już w Księ-
dze Rodzaju (1, 27-31) autor natchniony w opisie 
stworzenia świata podaje, że człowiek stworzony 
6. dnia nie jest doskonały - żyje i umiera. Brze-
mienna Maryja wnosi do domu Elżbiety (obraz 
Starego Testamentu ) nowe życie - życie w Bogu 
przez wieczność. Tak jak Maryja oddała Bogu 

wszystko i przyjęła nowe życie, tak my powinni-
śmy oddać Bogu wszystko, co zdarzyło się do dziś, 
by otworzyć się na nowe, nawrócone życie. Jeżeli 
człowiek żyje wspomnieniami, żalem, „rozdrapuje 
rany”, to nigdy nie będzie szczęśliwy - rozgory-
czenie, ból i żal niszczą życie. Ojciec Antonello 
zobrazował sąd ostateczny jako ofiarowanie Bogu 
mozaiki wypełnionej drogocennymi kamieniami, 
złotem, srebrem (naszymi dobrymi uczynkami), 
ale i pustymi dziurami (zmarnowany czas), bru-
dem, rdzą (czas cofania się, rozżalenia, braku 
przebaczenia). Trzeba przeżywać każdą daną 
chwilę z Bogiem - tu i teraz. Boga spotykamy 

w prostym codziennym życiu, 
w drugim człowieku, w miej-
scu, gdzie żyjemy. „W opisie 
zwiastowania Anioł zwraca się 
do Maryi: Raduj się, co ozna-
cza imię, ponieważ każdy z nas 
jest radością Boga! Jest AMEN 
BOGA, bo od wieczności każdy 
jest w sercu Boga. Od wiecz-
ności Bóg czyta Twoje imię 
i raduje się, że jesteś cudow-
na/y!!! Jesteś Jego ukochanym 
dzieckiem” - mówił o. Anto-
nello. Gdy nasze serce należy do 
Boga, to się raduje. Podobnie jak 
Maryja była pełna łaski, tak my, 
gdy zaprosimy Boga do naszego 

życia, zostaniemy napełnieni Jego miłością. Mamy 
być płomieniem miłości rozpalającym tych, któ-
rych Bóg stawia na naszej drodze. 
 W kolejnej konferencji opartej o opis nawiedze-
nia św. Elżbiety (Łk 1, 39-46) o. Enrique kontynu-
ował rozważanie: „W każdym momencie w Biblii, 
gdy jest mowa o Maryi, Bóg chce ukazać Maryję 
w Tobie. Tam gdzie przychodzi Maryja, tam jest 
radość i świętowanie”. Maryja poszła z pośpie
chem, bo kocha, nie wybierając łatwej drogi. Być 
jak Maryja oznacza nieść Jezusa do bliźnich, gło-
sić Jego słowo, „być niebem” dla innych, otaczać 
innych miłością i nieść radość. Musimy uczyć się 
od Maryi prostoty, pokory, szczerości. Bóg prosi 
człowieka tylko o zgodę, aby mógł działać w nas 

i wypełnić swój plan. Bóg jest żywy, więc mówi do 
człowieka każdego dnia coś nowego. Ojcowie pod-
kreślali, że ważne jest to, co w tej chwili mówi do 
nas Duch Święty. Bóg obdarza łaskami pokornych, 

a napomina pysznych. Jesteśmy grzesznikami, ale 
Bóg kochający i miłosierny jest zawsze przy nas. 
„Bóg stworzył mnie dla siebie i moje szczęście 
jest w Nim. Życie wolne to życie w miłości Pana: 
ja jestem tym, kim Bóg chciał, abym był!” - to 
przesłanie rekolekcjonistów, które wpisało się 
zapewne w wiele serc. Wolność w Bogu to jed-
noznaczny wybór życia z Bogiem każdego dnia, 
w każdej sytuacji. „Kto wszystko chce, niczego nie 
wybiera” i dalej: „Nie lękaj się, spójrz na Maryję. 
Bóg jest wierny” - powiedział o. Enrique. Jezus 
zaprasza człowieka do wejścia na drogę świętości, 
jednak niezbędnym warunkiem jest przebaczenie 
bliźniemu i życie w jedności z Bogiem. Mamy 
pozwolić Jezusowi wybaczyć nam, abyśmy byli 
zdolni wybaczać tym, którzy nas skrzywdzili. 

Nie ma ludzi złych, bo Bóg stworzył człowieka 
dobrym. Człowiek wybiera zło (skutek grzechu 
pierworodnego) z powodu pychy, ale i z powodu 
braku dostatecznej miłości ze strony najbliższych, 
z powodu doznanych krzywd. Doświadczenie zra-

nienia sprawia, że człowiek rani też innych. 
 Nie sposób opisać wszystkich kwestii poruszo-
nych podczas rekolekcji. Konferencje przeplatane 
były modlitwą i śpiewem uwielbienia. Zaplano-
wano również czas na adorację i spowiedź, a cen-
tralnym punktem każdego dnia była Msza św. 
z modlitwą o uzdrowienie oraz wylanie darów 
Ducha Świętego. Niedzielnej Eucharystii prze-
wodniczył bp Damian Bryl. Siła modlitwy wsta-
wienniczej uczestniczących w rekolekcjach (ok. 
1700 osób) wzmogła działanie Ducha Świętego, 
hojnie rozlewającego swoje dary. Doświadczenie 
modlitwy wstawienniczej świeckich za kapłanów 
ugruntowało nasze przeświadczenie o konieczno-
ści otaczania księży i osób konsekrowanych nie-
ustanną modlitwą. 

 Nie można słowami wyrazić duchowych prze-
żyć i osobistego doświadczenia działania Trze-
ciej Osoby Boskiej podczas modlitwy o chrzest 
w Duchu Świętym. Jednego jestem pewna, że 
doświadczając ogromu miłości Boga, człowiek 
coraz bardziej pragnie Jego bliskości i nieustannie 
z Bożą pomocą troszczy się o życie w stanie łaski 
uświęcającej.

Magdalena Orczyńska
fot. MO

Bo do wolności powołał nas Bóg
W jednej chwili mogę ci dać więcej, niż ty zapragnąć możesz 

(Dzienniczek św. s. Faustyny 1169)
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 Jest coś niezwykłego we wspólnym wysiłku, 
którego celem ostatecznym są zbiory plonów. Praca 
rolników przypomina krzątaninę mrówek w mro-
wisku. Każdy z osobna zabiega o swój teren, który 
otrzymał we władanie na pewien czas życia. Jedno-
cześnie wszyscy dążą do jednego wspólnego celu, 
jakim jest zapewnienie przetrwania sobie i swoim 
rodakom w czasie długich zimowych miesięcy. Ta 
praca stanowi podstawę dalszego działania - mły-
narzy, piekarzy i kucha-
rzy, którzy przetwarzają 
uzyskane plony. Z rozko-
szą rozsmakowujemy się 
w chrupiących bułecz-
kach i ciasteczkach oraz 
pierogach czy klusecz-
kach, które są efektem 
pracy wielu rzemieślni-
ków z branży spożyw-
czej. Jednak ten chwa-
lebny proces rozpoczyna 
rolnik, który w pocie 
czoła orze i zasiewa ota-
czające nas pola, zamie-
niając je w malownicze 
pejzaże, tryskające feerią 
barw już od wczesnej 
wiosny. Gdy nadchodzi 
czas zbiorów, możemy 
dostrzec troskliwe spojrzenia naszych gospoda-
rzy, kierujące się w stronę pól i chmur gromadzą-
cych się nad polami. Wiosenne deszcze witane są 
z radością, ponieważ gwarantują obfite plony, lecz 
kiedy nadchodzi lato, rolnicy modlą się o dobra 
pogodę, tak bardzo potrzebną, aby maszyny nie 
utonęły w błocie, a zboże nie porosło w kłosach. 
 Rok obecny był jednym z trudniejszych dla 
spracowanych plantatorów. Swoje plony „wykra-
dali” ze swoich pól podczas niewielu słonecznych 
dni. Nadmierna wilgoć zmuszała ziarno do kiełko-
wania już w kłosach, a ziemniaki porażone zarazą 
gniły jeszcze przed zbiorami. Dlatego też wzrasta 
nasz szacunek dla tych, którzy pomimo piętrzą-
cych się trudności mozolnie krzątali się po swoich 
polach, wykonując często pracę ponad siły. Cześć 
im i chwała.
 W sobotni dzień, 2 września, mieliśmy wszyscy 

okazję oddać hołd naszym miejscowym rolnikom 
i podziękować im za poniesiony trud. Dawniej-
sze dożynki, zwane ostatnio „Świętem Chleba”, 
odbyły się w tym roku na terenie posesji Miro-
sława Nowaka w miejscowości Mielno (zwane też 
często Milnem). Pracowitość gospodarza mogli-
śmy podziwiać, przyglądając się wypieszczonym 
do perfekcji trawnikom i rabatom, które roztaczały 
się wśród drzew, fantazyjnie wyrastających na 

terenie całej posiadłości.
 Uroczystości rozpoczęła 
Msza Święta, koncelebrowana 
przez ks. Marcina Płócien-
nika oraz ks. Mariana Sikorę. 
Gospodarzami uroczystości 
byli sołtysi - Barbara Sokal-
ska-Mocny z Klin oraz Helena 
Stachowiak z Kicina. Rolę sta-
rostów przyjęli państwo Mał-
gorzata i Tomasz Rybarczyko-
wie. Chlebem, poświęconym 
podczas Mszy Świętej, dzielił 
się z mieszkańcami gminy wójt 
Jacek Sommerfeld, każdemu 
z osobna poświęcając chwilę 
rozmowy. Imprezę poprowa-
dził (sprawdzony wielokrotnie 
w tej roli) Leszek Lesiczka, 
m.in. zapowiadając występy 

zespołu AVE. Goście Święta Chleba mogli posma-
kować, ufundowanych przez Gminę, grillowanych 
przysmaków oraz domowych wypieków naszych 
gospodyń, wykonanych w darze dla wszystkich 
obecnych. Było pysznie!
 Na dzieci czekały „dmuchańce” oraz gry zespo-
łowe, a pan sprzedający watę cukrową barwił ją 
na różowo i zielono. Było także stoisko z piwem, 
które cieszyło się powodzeniem u smakoszy 
tego napitku. Zabawa trwała do późnych godzin 
wieczornych, a zapowiadany deszcz tym razem 
oszczędził naszą okolicę. Dzięki uprzejmości 
Gminy, schronienie przed ewentualnym deszczem 
zapewniały rozstawione namioty, a agregat prądo-
twórczy zabezpieczał przed awarią elektryczności. 
 Szanowne panie sołtysowe! Dziękujemy Wam 
za trud włożony w organizację tego święta, a człon-
kom rady sołeckiej - za miłą obsługę. Dziękujemy 

Święto Chleba Gminie za wspomaganie inicjatywy mieszkańców. 
Szczególne podziękowania należą się gospoda-
rzowi miejsca, Mirkowi Nowakowi. Jego wie-
loletnia praca przyniosła efekty, które mogliśmy 
podziwiać rozglądając się dookoła. Najbardziej 
jednak dziękujemy Panu Bogu. Tego dnia rozto-
czył nad nami szczególną opiekę, rozpędzając 

czarne chmury gromadzące się niebezpiecznie nad 
naszymi głowami i dzięki Niemu mieliśmy okazję 
poczuć się jedną wielką rodziną świętującą obfi-
tość plonów.

Andrzej Majchrzak

 Jestem ksiądz Karol. Obecnie pracuję w jednej 
z parafii w Gdyni, właśnie rozpoczynam 10. rok 
kapłaństwa. Jak trafiłem do Kicina w te wakacje? - 
może ktoś zapytać. Już odpowiadam. Od pewnego 
czasu, od kilku dobrych lat, w ramach corocznych 
rekolekcji dla kapłanów jeżdżę do domu formacyj-
nego „Dworek”, mieszczącego się koło Warszawy 
i prowadzonego przez Opus Dei. Tam też wiele 
razy spotykałem ks. Mariana, waszego probosz-
cza. I chociaż rekolekcje te są w milczeniu, to na 
początku i na końcu jest czas na fraternitas, bra-
terskie rozmowy przy stole i w saloniku. I właśnie 
na ostatnich rekolekcjach, w listopadzie ubiegłego 
roku ks. Marian mówił, że są warunki na plebanii 
w Kicinie, gdzie można odpocząć w ciszy, spo-
koju i na modlitwie. Wróciłem do tego zaprosze-
nia w czerwcu tego roku, kiedy planowałem swoje 
kapłańskie wakacje. Zadzwoniłem, przyjechałem 
i spędziłem tu prawie tydzień. Co mogę powie-
dzieć? Jestem wdzięczny Panu Bogu, że mi zapla-
nował wakacje w takim miejscu. Miejscu, gdzie 
jest piękny zabytkowy kościół. Myślałem sobie, 
ilu ludzi, którzy widzą już Boga twarzą w twarz, 
rozmawiało z Nim przede mną w tej świątyni. Stali 
się moimi sojusznikami i pomocnikami, orędow-
nikami w zanoszeniu intencji, których żadnemu 
kapłanowi przecież nie brakuje. Często można 
usłyszeć: „ksiądz się pomodli za mnie, za moich 
bliskich, itd.” 
W miejscu, gdzie przyroda jest na wyciągnięcie 
ręki, przemierzałem wielokrotnie Drogę Różań-
cową pośród pól, obserwując rolników pracu-
jących przy żniwach. Cisza, a w niej modlitwa 
w szkole Maryi. Rozważanie tajemnic z życia 
Jezusa i Maryi stały się dla mnie okazją do usły-
szenia wielu odpowiedzi, inspiracji, pocieszenia 
i wzmocnienia. Bóg przemawia w ciszy, bardzo to 
do mnie w tym czasie trafiało.
 Pisałem o sojusznikach, zmarłych, którzy żyli 
przed nami. Wśród nich są ci, których Kościół 

oficjalnie i uroczyście czci na ołtarzach, prosi 
o orędownictwo, a także są oni dowodem na to, że 
można żyć Ewangelią, że można iść przez życie za 
Jezusem, drogą błogosławieństw. 
 Już na początku, kiedy wszedłem na pleba-
nię i zobaczyłem na ścianie portret św. Josemaríi 
Escrivy, pomyślałem: „jestem w dobrych rękach”. 
Przecież w czerwcu, kiedy modliłem się na Eucha-
rystii w Gdańsku w dzień jego wspomnienia, 
prosiłem go o pomoc. Fakt, że jestem w miejscu, 
gdzie święty ten cieszy się szczególnym kultem, 
nie może być przypadkiem. Powierzałem się św. 
Józefowi, który jest dla mnie wzorem człowieka 
modlitwy i czynu, bez szukania splendoru i sie-
bie, ale oddanym Bogu do końca. Udało mi się 
pojechać do grobu św. Urszuli Ledóchowskiej do 
Pniew, gdzie prosiłem ją o dar radosnego kapłań-
stwa i umiejętność apostołowania przez uśmiech 
i pogodę ducha. Bo nic gorszego - tak mówią - jak 
smutny ksiądz.
 Modliłem się do św. Jana Marii Vianneya, który 
patronuje kaplicy na plebanii. Prosiłem go, by 
wyprosił mi gorliwość takiej miłości pasterskiej, 
jaką on miał do swoich parafian - na czas obecny, 
a także wtedy, gdy może sam będę proboszczem. 
W takim Kicinie to bym chciał posługiwać J. 
Zazdroszczę (po katolicku) ks. Marianowi…
 Modliłem się za was, drodzy parafianie wspól-
noty pw. św. Józefa w Kicinie, kiedy byłem u was 
na Eucharystii i różańcu, polecam i dzisiaj dobremu 
Bogu całą waszą parafię z ks. Marianem na czele. 
Wiele dobrego o was słyszałem, nie ustawajcie 
więc w drodze, ale z pomocą łaski Bożej, przez 
serce Maryi i modlitwy świętych idźcie naprzód, 
by stawać się świętymi, jak On jest święty. 
 Pozwolę sobie prosić was, moi drodzy, którzy 
będzie czytać ten krótki tekst, pomódlcie się też 
i za mnie. Jak Bóg da, to do zobaczenia J. Pozdra-
wiam w Panu. 

ks. Karol Pstrągowski - Gdynia

Wspomnienia z Kicina
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 Na zakończenie wakacji, w poniedziałek 28 
sierpnia grupa 21 ministrantów oraz 7 ojców 
wyruszyła pociągiem do Drawskiego Młyna, czyli 
w serce Puszczy Noteckiej. Naszym opiekunem 
i przewodnikiem był ksiądz proboszcz, który zor-
ganizował dla nas ten wyjazd w swoje rodzinne 
strony.
 Dzięki uprzejmości pani dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Drawskim Młynie otrzymali-
śmy zakwaterowanie oraz możliwość korzystania 
zarówno z kompleksu sportowego, jak i pozostałej 
infrastruktury wypoczynkowej szkoły (np. z pale-
niska i zadaszonego miejsca biwakowego).

 
Od początku atmosfera wyjazdu była bardzo 
dobra.. Wspaniała pogoda oraz dobry humor 
dopisywały wszystkim uczestnikom wyprawy. 
Po „kameralnej” Mszy Świętej w pobliskim 
kościele i zjedzeniu smacznego obiadu (przygo-
towanego własnoręcznie przez panią dyrektor 
szkoły) ruszyliśmy na naszą pierwszą wyprawę 
rowerową. Ksiądz Marian poprowadził nas przez 
Pęckowo (kościół pw. św. Ignacego Loyoli ) do 
swojej rodzinnej miejscowości - do Drawska. 

Tam mogliśmy pomodlić się wspólnie w kościele 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, w którym 
nasz duszpasterz dorastał w wierze. Kolejnym 

przystankiem była malownicza przystań Yndzel 
nad Notecią, a po niej - rodzinny dom księdza 
Mariana. Mieliśmy okazję poznać mamę oraz sio-
strę księdza, które z pomocą sąsiadów ugościły 
nas kawą i przepysznym ciastem. Tak pierwszy 
dzień wyjazdu powoli zmierzał ku końcowi. Pozo-
stał jeszcze tylko powrót do szkoły, ognisko z kieł-
baskami, wspólna modlitwa na sali gimnastycznej 
oraz odpoczynek, bo przecież kolejny dzień przed 
nami.
 Drugi dzień zaczęliśmy od Mszy Świętej oraz 
śniadania przygotowanego przez ojców. Kilka 
kilometrów rowerem do wsi Piłka uprzyjemniła 
nam gra terenowa (wspólne szukanie charaktery-
stycznych miejsc, gdzie schowane były dalsze pod-
powiedzi). Wreszcie rozwiązanie hasła w Parku 
Grzybowym doprowadziło nas do miejsca, gdzie 
rozpoczynał się spływ kajakowy po rzece Miała. 
Trzy godziny w kajaku (dla niektórych pierwszy 
raz w życiu), „w pięknych okolicznościach przy-
rody”, pozostawiły wszystkim uczestnikom nie-

zatarte wspomnienia. Po powrocie do szkoły tro-
chę wieczornej gimnastyki na boisku lub na sali 
gimnastycznej (gdyby komuś brakowało ruchu 
podczas całodziennej wycieczki), ognisko z pie-
czeniem kiełbasek i tak drugi dzień dobiegł końca. 
 Trzeciego dnia po naszej ostatniej wspólnej 
Mszy Świętej i śniadaniu ruszyliśmy w najdłuższą 
(ponad 30-kilometrową, jak się potem okazało) 
trasę rowerową. Ksiądz Marian poprowadził nas 
malowniczymi terenami pośród lasów, pól i łąk 
gminy Drawsko. Oczywiście, w czasie jazdy nie 
zabrakło chwil na dłuższy odpoczynek- np. nad 
jeziorem Piast w Kwiejcach. Tam mogliśmy posłu-
chać ciekawego wykładu o okolicznych borach, 
który wygłosił dla nas pan Zbigniew Celka. 

Ministrancki wyjazd rowerowy do Puszczy Noteckiej 
 Niestety, wszystko co dobre zbyt szybko się 
kończy. Wieczorem mieliśmy już pociąg powrotny 
do Poznania. Trzy dni minęły sympatycznie i nie-
samowicie szybko, zarówno za sprawą pięknej 
okolicy i słonecznej pogody, ale przede wszystkim 
dzięki pełni chrześcijańskiej atmosfery, którą dało 
się odczuć nie tylko w czasie wspólnych modlitw 
i nabożeństw, ale podczas całej wyprawy. Wraz 
z synem jesteśmy niezwykle wdzięczni księdzu 
Marianowi za organizację i realizację tego fanta-
stycznego przedsięwzięcia. Rozmawiając z innym 

uczestnikami przekonałem się, że nie jesteśmy 
odosobnieni w takiej ocenie. Ksiądz Marian, jak 
się okazało, jest nie tylko świetnym przewodni-
kiem duchowym, ale i „fizycznym”, interesująco 
oprowadzając całą naszą grupę po krainie swojego 
dzieciństwa.

 Muszę też wspomnieć, że dzięki zaangażowa-
niu, pomocy i współpracy ojców kicińskich mini-
strantów udało się opanować kwestie techniczne 
wyjazdu, sprawnie i bezpiecznie kierować grupą 
młodych rowerzystów. Cieszę się, że nie zabra-
kło czasu na rozmowy, czy zabawy ze wszystkimi 
dziećmi.
 Na wysokości zadania stanęli też sami mini-
stranci, w pełni włączając się we wspólne nabożeń-
stwa i modlitwy. Bardzo budująca dla mnie, jako 
ojca, była możliwość obserwowania, jak nasza 
młodzież swoją codzienną postawą daje świadec-
two wartości chrześcijańskich. Pomimo dużej roz-
piętości wieku pomagali sobie, wzajemnie wspie-
rali podczas jazdy na rowerze, w czasie spływu, 
czy uczestnicząc we wspólnych grach i zabawach 
sportowych.
 Dla mnie ten wyjazd pozostanie na długo 
w pamięci, nie tylko pod względem doznań wzro-
kowych (piękna pogoda i zwiedzana okolica), ale 
przede wszystkim jako dobry przykład integracji 
dzieci, młodzieży, rodziców oraz duszpasterza 
naszej parafii, przeżywanej w duchu ewangelij-
nym. Dziękuję za udany wyjazd.

Władysław Kłos, tata ministrantaGrill w parku przy szkole w Drawskim Młynie

Marina na Starej Noteci w Drawsku

Rowery na których przemierzaliśmy Puszczę Notecką

W domu rodzinnym u ks. Proboszcza

 Kiedy przyjechałam z rodzicami i siostrą na 
miejsce, na rozległym polu namiotowym naszym 
oczom ukazał się ładny ośrodek ze świeżo przy-
ciętą trawą. Pole gdzieniegdzie porastały drzewa, 
między którymi rozkładano namioty. Ławy poroz-
stawiano w różnych miejscach tak, aby każdy mógł 
z nich skorzystać i zjeść posiłek prawie jak w domu 
przy stole. Co więcej, znajdowała się tam także 
spora wiata, pod którą stała lodówka, a w ośrodku 
(prócz baru) czekała łazienka z dwoma pryszni-
cami i osobną przestrzenią na umywalki. Jeśli ktoś 

zatem myślał, że czeka nas prawdziwy „survival”, 
to z pewnością nie na polu namiotowym!
 Gdy nasza parafialna grupa rozstawiła namioty, 
nadszedł czas na pierwszą wyprawę po dwudzie-
stopięciokilometrowej Rurzycy - małej rzece, po 
której - co ciekawe - pływał sam kard. Karol Woj-
tyła w 1978 roku. Płynęliśmy wśród lasów w nie-
bieskich kajakach o oryginalnych nazwach (m.in. 
Juras, Kleopatra, Benek, Nieśmiałek, Zeus). Woda 
udekorowana świetlistymi, ciągnącymi się wodoro-
stami, w pewnych momentach wpadała do podłuż-

Kajaczki.com

W ostatnie dni tegorocznych wakacji, od 25 do 27 sierpnia, grupa ok. trzydziestu osób wybrała 
się z ks. proboszczem na trzydniowy spływ kajakowy, do Przystani na Gwdzie, w miejscowości 
Krępsko. Organizacji wyjazdu podjął się nasz parafianin, p. Jacek Napiontek. W niniejszym 
artykule czytelnik zapozna się z wrażeniami mojej rodziny z wyjazdu.
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nych jezior (np. do Jeziora Krępsko-Radlino, poło-
żonego na granicy woj. zachodniopomorskiego 
i wielkopolskiego). Muszę przyznać, że mijane 
krajobrazy były wspaniałe i cieszyły oczy, a jeśli 
chodzi o najtrudniejsze odcinki trasy, według mnie 
zdecydowanie były nimi jeziora. Ciepło wspomi-
nam też chwile żartów, które wymienialiśmy z tatą. 
Z kolei moja siostra opowiada o tym spływie tak: 
„Już na samym początku miałam przepłynąć pod 
bardzo niskim mostem. Byłam podekscytowana 
i nie mogłam się doczekać kolejnych wyzwań. 
Widoki były świetne, pogoda idealna. Po kilku 
godzinach czułam się dumna, że przepłynęłam 25 
km i chciałam więcej. W porównaniu z innymi 
rzekami Rurzyca była najspokojniejsza i mało eks-
tremalna, co nie dostarczało mi mocnych wrażeń, 
chociaż jak na pierwszy dzień mogłam dzięki temu 
nabrać kondycji”. Z punktu widzenia mojej mamy 

wyglądało to następująco: „Wiele lat temu miałam 
okazję popłynąć kajakiem Drawą. Rzeka była dość 
rwąca i pełna pułapek. Padał deszcz. Mój świeżo 
poślubiony małżonek sprawnie kierował kaja-
kiem, jednak ja byłam tak zestresowana spływem, 
że po latach niezbyt dobrze to wspominałam. Tym 
razem było inaczej. Urokliwa rzeczka, płyciutka, 

wręcz leniwa, piękna pogoda i słońce, które kładło 
na wodzie świetlne mozaiki. Stare drzewa pochy-
lające się na rzeką i przepiękne wąwozy z gąsz-
czu liści. Na jeziorach łabędzie i kaczki, a do tego 
zadowolone miny moich najbliższych. Trochę 
przeszkód na zaostrzenie wrażeń i właściwie mogę 
powiedzieć, że to był spływ idealny. Korzystając 

z tych wszystkich cudownych widoków miałam 
też czas na zrobienie kilku zdjęć. W połowie trasy 
zamieniłam się miejscem ze starszą córką i od tej 
pory podróżowałam z młodszą - Zuzanną. Zuza 
z tyłu jako głównodowodząca radziła sobie świet-
nie i właśnie dzięki jej refleksowi kilka razy unik-
nęłyśmy wpadki do wody.”
 Rurzyca wpada do Gwdy, która płynie bez-
pośrednio przy brzegu naszego kempingu, więc 
skończywszy spływ, nie musieliśmy być dowo-
żeni samochodami. Kiedy wyszliśmy na ląd, roze-
szliśmy się i zadbaliśmy o to, by zjeść porządny 
obiad. Niektórzy poszli do baru, jednak moja 
rodzina podgrzewała posiłek na świeżym powie-
trzu, dzięki przenośnej mini-kuchence, zasilanej 
butlą gazową. Każdy miał wówczas czas wolny, 
a gdy nastał wieczór i niebo zaciemniło się, nade-
szła pora na rozpalenie ogniska. Dźwięki gitary 

towarzyszyły każdemu, kto chciał się włączyć do 
śpiewu. To wszystko sprzyjało integracji - poczu-
ciu, że jesteśmy wspólnotą. Największą furorę 
zrobił jednak pan grający na trójkącie, który po 
skończonej pieśni (a czasami nawet w jej trakcie) 
w zabawny sposób uderzał w ten niewielki instru-
ment. Tak oto kończył się pierwszy dzień.
 W sobotę rano, po śniadaniu, uczestniczyli-
śmy we Mszy Świętej nad brzegiem Gwdy. Tego 
dnia przypadało akurat święto Matki Bożej Czę-
stochowskiej. Homilia księdza proboszcza poru-
szała sens uczestnictwa w pielgrzymkach. Czy 
nie można w tych samych intencjach modlić się 
w domu? Ksiądz wyjaśnił, że Panu Bogu spodo-
bało się szczególnie udzielać łask w wybranych 
miejscach, a jednym z nich jest właśnie sanktu-
arium na Jasnej Górze.
 Po skończonej Eucharystii wsiedliśmy do 
samochodów, które zawiozły nas nad kolejną 
rzekę - Dobrzycę (prawy dopływ Piławy) o dłu-
gości 64, 3 km. Tym razem trasa była trudniejsza; 
zwalony nisko pień i szybki nurt przyczyniły się 
np. do wywrotki jednej pary naszych uczestników! 
Jednak tego typu pułapek było znacznie więcej, co 
czyniło spływ bardziej ekscytującym i stresującym 

zarazem, jak napisała moja mama: „O ile Rurzyca 
była spokojna, to Dobrzyca zaskoczyła nas ilością 
emocji. Ależ się działo! Co chwilę jakaś prze-
szkoda, zwałka, przenoska. Dałyśmy jednak radę”. 
Kiedy wróciliśmy, tradycyjnie rozpalono ognisko 
i śpiewano piosenki. 
 Po tak intensywnym dniu, w nocy rozpętała 
się burza sprawiając, że rankiem pole namiotowe 
spływało wodą. Mszę Świętą ksiądz proboszcz 
odprawił w sali ośrodka, a później pojechaliśmy 
na ostatni spływ rzeką Gwdą, czyli prawym dopły-
wem rzeki Noteć.
 Przyznaję, że po raz pierwszy w życiu mia-
łam okazję uczestniczyć w kilkudniowym spły-
wie kajakowym. Myślę, że przez te dni mogłam 

sprawdzić, na ile wytrzymały 
jest mój charakter i spędzić czas 
w aktywny sposób. Wszystkim 
uczestnikom wyprawy oraz mojej 
rodzinie chciałabym podzięko-
wać za zorganizowanie spływu 
i pomoc, jakiej doświadczaliśmy 
w miarę potrzeby. Bóg zapłać!

Małgorzata Herman

 W czasie tegorocznych wakacji spakowaliśmy 
namiot (a nawet dwa), sprzęt turystyczny i pobło-
gosławieni przez księdza proboszcza wybraliśmy 
się całą rodziną w podróż do Włoch. Naszym 
głównym celem było zwiedzanie Rzymu oraz spo-
tkanie z Ojcem Świętym. Oczywiście, po drodze 
czekało na nas dużo, może wręcz zbyt dużo, atrak-
cji. Zaczęliśmy od starożytnej Akwilei i bazyliki 
M.B. Wniebowziętej zbudowanej na fundamen-

tach jednego z najstarszych na świecie kościo-
łów chrześcijańskich (IV w.) z zachowaną po nim 
posadzką w formie mozaiki.
 Następny dzień spędziliśmy w Wenecji, a wie-
czór - w bazylice św. Antoniego w Padwie. Posu-
wając się wzdłuż wybrzeża Adriatyku zakosz-
towaliśmy kąpieli w tym nadzwyczaj ciepłym 
morzu i zahaczyliśmy o Ferrarę i Rawennę. Dal-
sza nasza droga wiodła przez San Marino i Asyż. 

Włoska przygoda
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W tym ostatnim zagościliśmy nieco dłużej, aby 
nasycić wzrok krajobrazami Umbrii, którą przed 
wiekami przemierzał Biedaczyna wraz z towarzy-
szami. Mieliśmy dużo szczęścia, gdyż trafiliśmy 
na kilkuosobową grupkę rodaków oprowadzaną 
po Bazylice Świętego Franciszka przez polskiego 
franciszkanina przebywającego w Asyżu. Dzięki 
temu dowiedzieliśmy się o wielu mało znanych 
szczegółach związanych z tą okazałą świątynią.
 Następnym etapem podróży był już Rzym 
i Watykan. Próbowaliśmy rozłożyć sobie naj-
większe atrakcje na różne dni, ale na niewiele to 
się zdało. Wracaliśmy późno na nasz kemping, 
oszołomieni nadmiarem wrażeń i, nie ma co ukry-
wać, bardzo zmęczeni. Podróżując wieczorem 
metrem, włączaliśmy się w podziemny (jak rów-
nież naziemny) nurt życia Wiecznego Miasta. Oto-
czeni ludźmi różnych ras i narodowości, często 
zaniedbanych i ubogich, byliśmy po prostu „na 
peryferiach”, o zauważenie których tak wytrwale 
dopomina się papież Franciszek.

 Watykan odwiedzaliśmy przez kolejne trzy 
dni. Najpierw oglądaliśmy przebogate zbiory 
Muzeum Watykańskiego wraz z Kaplicą Sykstyń-
ską, następnie byliśmy na audiencji generalnej 
u Ojca Świętego, a na końcu zwiedziliśmy Bazy-
likę Świętego Piotra posługując się tzw. „audiogu-
idem” w języku polskim. Wspięliśmy się także na 
latarnię kopuły, z której można podziwiać pano-
ramę Rzymu. Myślę, że szczególnie głęboko zapa-
dło nam w serce i pamięć spotkanie z papieżem 
Franciszkiem. Niebywały entuzjazm zgromadzo-
nych, ciepłe słowa skierowane do wszystkich, tłu-
maczone na kilka języków, w tym również na język 
polski, tworzyły klimat współczesnego wieczer-
nika Zielonych Świąt, przepełnionego wzajemną 
życzliwością i otwartością na drugiego człowieka.

 Udało nam się jeszcze zobaczyć pozostałe trzy 
rzymskie bazyliki, wiele kościołów (w tym pol-
ski kościół św. Stanisława), zwiedzić Koloseum, 

Forum Romanum i inne znane zakątki Wiecznego 
Miasta. Wyjeżdżając wstąpiliśmy do katakumb św. 
Sebastiana, kościółka Quo Vadis i na Via Appia. 
Sporo czasu spędziliśmy w parku archeologicznym 
w Ostii, gdzie można było swobodnie penetrować 
ruiny z czasów rzymskiego imperium. Wracali-

śmy zachodnim wybrzeżem, nie zaniedbując mor-
skiej kąpieli, wstąpiliśmy do Pizy rzucić okiem na 
krzywą wieżę i w końcu dotarliśmy do Florencji. 

Bazylika św. Franciszka w Asyżu

Bazylika Świętego Piotra

Nocleg wypadł w pobliskiej miejscowości Fiesole, 
gdzie uczestniczyliśmy w niedzielnej Mszy św., 
a po niej skorzystaliśmy ze skromnego słodkiego 
poczęstunku przed kościołem. Rodzinna atmos-
fera, skierowane do nas polskie „dzień dobry” zro-
dziły myśl, że może by tak spróbować w Kicinie…
 Ostatnie dni spędziliśmy nad jeziorem Garda 
i w kurorcie Merano na spacerach i górskich 
wędrówkach. W czasie całego naszego pobytu 
wiele noclegów wypadło na kempingach położo-
nych na wzgórzach ponad miastami. Gdy zapa-
dał zmrok, z naszego namiotu widać było tysiące 
świateł z pobliskich: San Marino, Asyżu, Floren-
cji, Riva del Garda, Merano. Przypomniały mi 
się wspomnienia i refleksje ks. Józefa Tischnera 
ze spotkania polskich górali na Kahlenbergu: Był 
wieczór, zapaliły się światła w Wiedniu i odsłonił 
się przepiękny krajobraz, morze świateł sięgające 
aż gdzieś pod granicę węgierską  i w tym momen
cie Jasiu [prezes zakopiańskiego koła Związku 
Podhalan - przyp. ZZ] spojrzał dokoła i powiada 
do nas: „Chłopcy, wszystko nasze!”. (…) Co to 

znaczy: nasze? Co to znaczy: wspólne? To znaczy, 
że w jakimś sensie d l a  n a s, że ten świat, który się 
otwiera pod stopami, nie jest światem obcym. My 
czujemy się w tym świecie, jak w swoim żywiole. 
Wiemy, jak się w nim zachować, wiemy, co robić, 
gdzie się ruszyć. Świat jest n a s z. (…) Można nic 
nie mieć, a być właścicielem wszystkiego. Można 
nie mieć grosza przy duszy, a czuć się na tym świe
cie, jak u siebie w domu.
My też poczuliśmy, że przyjazna Italia stała się 
w jakimś sensie nasza. Spędziliśmy tu kilkana-
ście wakacyjnych dni, z których każdy był pełen 
nowych odkryć. W ciągu całej podróży nie opusz-
czało nas słońce, ale ostatni poranek był desz-
czowy. Zwinęliśmy mokre namioty, pożegnaliśmy 
włoskie Alpy i przez wysoką przełęcz ruszyliśmy 
ku ojczystym stronom.

Zenon Zbąszyniak

Źródło: Józef Tischner, „Wiara ze słuchania. Kazania staro-
sądeckie 1980-1992”, Kraków 2009.

Kaplica Sykstyńska  - kaplica papieska w Pałacu 
Watykańskim

Panorama wieczorna Rzymu i okolicy

Z ksiąg metrykalnych

Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:
 24 września Franciszek Domagała 

Sakramentalny związek małżeński zawarli
    9 września Aneta Mielcarek z Kicina i Wojciech Skowroński z Poznania
 16 września Edyta Henszke z Poznania i Michał Morchat z Poznania 
   Natalia Pączyńska z Poznania i Tomasz Snela z Poznania 
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 Nasz Parafialny Zespół Caritas już po raz szósty wziął udział w akcji „Tornister pełen uśmiechów”. 
W dniu 30 lipca po Mszach Świętych rozprowadzono 10 pustych plecaków, celem wypełnienia ich 
przyborami szkolnymi. Ofiara złożona przez wiernych do puszek Caritas wyniosła 480 zł. Dwa plecaki 
przekazano do Caritas Archidiecezji Poznańskiej, natomiast pozostałe dziewięć do Szkoły Podstawowej 
w Kicinie. Dlaczego dziewięć plecaków a nie osiem? Otóż wnuki, które przebywały na wakacjach 
u swoich dziadków, postanowiły zakupić tornister, wypełnić go artykułami szkolnymi i ofiarować dla 
dziecka z naszej szkoły. Jest to bardzo piękny i szlachetny gest ze strony tych młodych osób. Proszę 
przyjąć serdeczne Bóg zapłać dla Was, Waszych rodziców i dziadków. 
 Nasz parafialny zespół chętnie włącza się w różne akcje inicjowane przez Caritas Archidiecezjalny, 
by wesprzeć najbardziej potrzebujących. Nie moglibyśmy tego dokonać bez wsparcia ludzi, których 
cechuje wrażliwość, życzliwość, empatia, a nade wszystko miłość miłosierna.
 W imieniu Parafialnego Zespołu Caritas, jej przewodniczącego ks. Mariana Sikory, pragniemy 
wszystkim z całego serca podziękować za wspieranie każdego naszego działania na terenie parafii. To 
jest piękne i budujące dla nas, stojących często z puszką z napisem Caritas, gdy wychodzący z kościoła 
z uśmiechem i miłym spojrzeniem składają ofiarę – ofiarę dla bliźniego. Tym wszystkim dedykujemy 
słowa św. Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez 
to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. 

Barbara Babiarczyk

 Rozpoczęcie roku szkolnego 
było tym razem wyjątkowe i to z dwóch 
względów. Pierwszy powód to data. 
Spotkaliśmy się nie tak jak zazwyczaj - 1 
września, lecz 4 września. Kolejny powód 
to obecność klas siódmych. Pierwszy raz 
po wielu latach szkoła podstawowa stała 
się ośmioklasowa. Powitaliśmy także 
najmłodszych - oddział przedszkolny oraz 
klasy pierwsze. 
 Korzystając z ładnej pogody, 
uroczystość zorganizowano na tafli boiska. 

Oficjalnym powitaniem i przemówieniem przywitał nas 
dyrektor szkoły, Dariusz Freudenreich. Głos zabrał również 
zastępca wójta gminy Czerwonak - Waldemar Flugel, który 
obdarował pierwszoklasistów książkami. 

 Przez okres wakacji wiele się w szkole zmieniło. 
Przeprowadzone zostały różnego rodzaju remonty, 
odmalowany został hol, a na niewykorzystanym dotychczas 
terenie za szkołą powstał piękny ogród sensoryczny. Ogród ten 
pełni funkcję dydaktyczną oraz terapeutyczną. Ta dydaktyczna 
dotyczy nauki rozpoznawania gatunków roślin i drzew 
znajdujących się w ogrodzie. Terapeutyczna funkcja natomiast 
obejmuje oddziaływanie na zmysły przez użycie rozmaitych 
materiałów, takich jak: drewno, kamienie, żwir. Rośliny także 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

mają działanie terapeutyczne przez swoją 
różnorodność, zapach, fakturę i kolor. Mamy 
nadzieję, że ogród ten stanie się wizytówką 
szkoły i będzie służył uczniom. 

Milena Maziarz
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Intencje mszalne – październik 2017
01.10. 
  8.00 za żyjących i zmarłych członków Wspólnoty   
 Żywego Różańca w naszej parafii
10.00 w intencji Jakuba – w 5 r. urodzin
12.00 za parafian
18.00 † Zofia Nowak – od Małgorzaty Flieger z rodziną
02.10.  
18.00 1) † Zdzisław Stafecki i zmarli z rodziny
 2) † Władysława Springer – od rodzin Głowacz,    
                Reszela i Olejniczak
03.10. 
  8.00 † Zygmunt, Marta i Edward
04.10. 
18.00 † Danuta Pospieszna – od Jolanty i Grzegorza     
       Nowaków z rodziną
05.10.  pierwszy czwartek miesiąca
18.00 1) † Leon Głowacki – od chrześniaczki Marii    
              Wojcieszak z rodziną
 2) † Wanda Kominek – od siostry Haliny z mężem
06.10. pierwszy piątek miesiąca
17.00 † Monika Głowacz – od syna Macieja z rodziną
18.00 † Teresa, Maria, Ludwik, Helena,    
 Franciszka, Władysław
07.10.  pierwsza sobota miesiąca
9.00  wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi
16.00 Msza św. ślubna
18.00 † Gertruda, Tadeusz, Jan, zmarli z rodzin     
      Gałężewskich i Piotrowskich
08.10.
  8.00 w 25 r. ślubu Lidii i Marka z podziękowaniem   
 za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże   
błogosławieństwo w rodzinie
10.00 † Adam Sobański
12.00 † Wiesław Rembowski – w 20 r. śmierci
18.00 † Danuta Pospieszna – od Wiśniewskich z rodziną
09.10.
18.00 w intencji Antoniego i Jonasza, dziękczynna
10.10.
  8.00 za parafian
11.10. 
18.00 1) † Zdzisław Buśko
 2) † Bartosz Sikora
12.10.
18.00 dziękczynna – w dniu urodzin Barbary o potrzebne 
 dla niej łaski
13.10.
18.00 1) † Czesław – w 40 r. śmierci i zmarli z rodziny
 2) † Franciszek Wawrzyniak – do rodziny    
          Koralewskich
14.10.
15.00 Msza św. ślubna
18.00 † Wanda, Helena, Antoni, Krystyna, Bolesław,    
       Tadeusz i Wojciech
15.10.
  8.00 † Ryszard Pawlak
10.00 † Andrzej Zwiernik – w 12 r. śmierci
12.00 1) w intencji nauczycieli i pracowników szkół
 2) † Monika Głowacz – od córki Anny z rodziną
18.00 za parafian
16.10.
18.00 † Edward Głowacz
17.10.
  8.00 w intencji Agnieszki z okazji urodzin
18.10.

18.00 † Irena, Maria, Stanisław, Stefania, Władysław    
       Reszela 
19.10. 
18.00 1) † Kazimiera, Edmund, Bolesław Kaczmarek –   
         od córki z rodziną
 2) † Maria – w 10 r. śmierci i zmarli z rodziny
20.10.
18.00 1) † Kazimiera Wawerka i zmarli z rodziny
 2) † Hubert Majchrzak – w 4 r. śmierci
21.10. 
18.00 1) † Stanisław Mocny – w 22 r. śmierci
 2) † Halina Prusak – w 20 r. śmierci
22.10.
  8.00 † Agnieszka, Józef, Stanisława, Marek,
    Józef oraz zmarli z rodziny Błażejewskich
10.00 1) † Jan, Przemysław Przybylscy, Maria i Tomasz  
         Matuszewscy
 2) † Henryk Czubaj
12.00 1) w intencji misjonarzy i misjonarek
 2) za parafian
18.00 † Ewa Mazur

23.10. 
18.00 † Rafał Nowak
24.10.
  8.00 † Paweł Zielewicz
25.10.
18.00 1) w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i naszej   
 parafii
 2) † Wiktoria Nowak – od Mieczysława   
 Widerskiego z rodziną
 3) † Wanda Kominek – od brata Zbigniewa
26.10.
18.00 Msza św. zbiorowa
1) † Leon Głowacki – od rodziny Opielskich
2) † Agnieszka i Tomasz, Teresa Stanisławscy
3) † Waldemar Widerski – od Danuty
        Błażejewskiej z rodziną
4) † Monika Głowacz – od ZP Z. Czuby
5) † Ludwik i Henryka Lewandowscy,
       Krystyna Barszcz
6) † Edward Wawrzyniak – od żony z rodzina

27.10.
18.00 1) † Stanisław Reszela – w 7 r. śmierci
 2) † Wiktoria Nowak – od córki Anny z mężem

28.10. 
18.00 † Adam Knypiński

29.10. 
  8.00 † Maria Błażejewska – w 15 r. śmierci
10.00 za parafian
12.00 1) dziękczynna za dar życia i chrztu świętego Michała
 2) † Wanda Kominek – od bratanicy Agnieszki 
         z rodziną
18.00 † Edward Błażejewski – w 7 r. śmierci 

30.10.
18.00 † Danuta Pospieszna – od wnuczki Ani z mężem

31.10.
  8.00 † Jan, Józef, Maria Krugiołka, Franciszek, Henryk,  
     Władysława, Leokadia Gajewscy

oprac. RD
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Nabożeństwa różańcowe:
– w kicińskim kościele: z udziałem dzieci od poniedziałku 
do piątku o godz. 17.00 (dziesiątka różańca św.); z udziałem 
młodzieży i dorosłych – od poniedziałku do soboty o godz. 
18.30, po Mszy św., we wtorki – o 8.30, w niedziele o 15.15 
(po koronce do Bożego Miłosierdzia),
– w Janikowie w świetlicy o 19.00.
  
01.10. (niedziela) po Mszy św. o 8.00 zebranie członków  
 Wspólnoty Żywego Różańca;
 11.00 – katecheza przed bierzmowaniem dla   
 dziewczyn z III klas gimnazjum; po Mszy św. o 12.00  
 przyjęcie szkaplerza;
16.00 – powitanie w kościele pielgrzymki różańcowej z   
 Wierzenicy
02.10. (poniedziałek) po Mszy św. i różańcu zebranie 
 Akcji Katolickiej
05.10. pierwszy czwartek miesiąca 
 po Mszy św. i różańcu do godz. 20.00   
 adoracja w intencji uświęcenia kapłanów 
 i nowych powołań
06.10. 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.
 19.00 – zebranie Parafialnego Zespołu   
 Liturgicznego
07.10. pierwsza sobota miesiąca
 wspomnienie NMP Różańcowej 
 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu  
 Maryi:
 8.00 – spowiedź
 8.30 – różaniec
 Pielgrzymka parafialna „Różaniec do granic”
08.10. (niedziela) 11.00 – katecheza przed bierzmowaniem  
 dla dziewczyn z II klas gimnazjum
12.10. (czwartek) po Mszy św. i różańcu do 
 godz. 20.00 adoracja w intencji uświęcenia kapłanów  
 i nowych powołań
13.10. (piątek) 21.00 – różaniec fatimski
14.10. (sobota) Dzień Edukacji Narodowej

15.10. (niedziela) Dzień Papieski
 12.00 – Msza św. ze szczególnym  udziałem  
 nauczycieli i pracowników szkół
 19.00 – koncert jesienny
16.10. (poniedziałek) 20.00 – katecheza biblijna 
 dla rodziców i kandydatów na chrzestnych
17.10. (wtorek) 19.00 – spotkanie Kręgu Biblijnego
 19.30 – spotkanie dla rodziców dzieci   
 przygotowujących się do I komunii św.
18.10   (środa) święto św. Łukasza, ewangelisty; 
 9.00 – spotkanie dla rodziców dzieci    
 przygotowujących się do I komunii św. (do wyboru  
 wtorek lub środa)
19.10.  (czwartek) po Mszy św. i różańcu do 
 godz. 20.00 adoracja w intencji uświęcenia 
 i nowych powołań
21.10. (sobota) 9.00 – prace porządkowe na
 cmentarzu i wzgórzu kościelnym; 
16.30 – Msza św. w  intencji rodziców i dzieci    
 pierwszokomunijnych.
22.10. (niedziela) Światowy Dzień Misyjny początek  
 Tygodnia Misyjnego;
11.00 – katecheza przed bierzmowaniem dla młodzieży   
 męskiej z III klas gimnazjum.
23.10. (poniedziałek) 20.00 – katecheza liturgiczna  dla  
 rodziców i kandydatów na chrzestnych
25.10. (środa) 18.00 – Eucharystia ze szczególnym   
 udziałem osób, które podjęły duchową   
 adopcję dziecka poczętego zagrożonego   
 zagładą 
26.10. (czwartek) po Mszy św. i różańcu do 
 godz. 20.00 adoracja w intencji uświęcenia 
 i nowych powołań
28.10. (sobota) święto Świętych Apostołów  Szymona i Judy  
 Tadeusza
 9.00 – prace porządkowe na cmentarzu 
 i wzgórzu kościelnym
29.10. (niedziela) 11.00 – katecheza przed bierzmowaniem  
 dla młodzieży męskiej z II klas gimnazjum;
31.10. (wtorek) 18.00 – rozpoczęcie w kościele   
 Korowodu Świętych

ks. Marian Sikora,
Proboszcszcz

Z wielką radością zapraszamy na
Korowód Świętych! 

Wyruszamy 31 października o godz. 18.00
z kościoła pw. św. Józefa w Kicinie.
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