
„I tak przechodzą pokolenia. Nadzy przychodzą na świat 
i nadzy wracają do ziemi, z której zostali wzięci.

 (…) Zatrzymaj się, to przemijanie ma sens, ma sens...”
św. Jan Paweł II
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Pan Jezus w Kazaniu na Górze powiedział: 
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec 
wasz niebieski (Mt 5, 48). Wiemy, że w tych słowach 
Chrystus nie zwrócił się tylko do Apostołów – garstki 
wybranych – lecz do wszystkich, którzy Go otaczali 
i zdumiewali się Jego nauką (Mt 7, 28). Dzisiaj do 
nas mówi: Bądźcie doskonali i udziela wszelkich 
łask, aby tak się stało. Słowa Jezusa nie są tylko radą, 
ale nakazem.

Naszym obowiązkiem jest dążenie do świętości. 
Nie należy mylnie pojmować tego ideału doskonałości 
jako swego rodzaju wizji życia nadzwyczajnego, 
dostępnego jedynie geniuszom świętości. Musimy 
przyznać, że zbytnio przyzwyczailiśmy się do słowa 
„świętość” i wolimy słowo „normalność”. Wystarczy, 
że jestem dobrym, takim normalnym.  To za mało. 
Zdecydowanie za mało. W życiu ważny jest cel. Jaki 
cel takie też życie. Jeśli celem jest świętość, jeśli 
prawdziwie celem jest spotkanie z Bogiem, życie 
staje się piękne, twórcze i głębokie. Nigdy nie będzie 
życiem przegranym, jakkolwiek by się potoczyło. 
Człowiek święty z wszystkiego potrafi zrobić dobry 
użytek.   

Pośród wielu historii związanych z osobą Jana 
Pawła II jest i ta. W pierwszych miesiącach, a może 
nawet już tygodniach pontyfikatu, ktoś z bliskiego 
otoczenia powiedział do niego: Ojcze Święty 
trzeba zwolnić tempo życia, nie można tak siebie 
eksploatować. Papież z całą powagą odpowiedział: 
po jednym papieżu przychodzi drugi papież, a dla 
mnie najważniejsze jest, abym stał się świętym. Nie 
dziwi nas, że tak owocne było jego życie. My 
pozostajemy tego świadkami, wielu dziś o tym mówi 
i pisze. Jaki cel takie też życie.

Dążenie do świętości powinniśmy traktować 
jak najzwyklejszą drogę do Boga. Świętość 
wyzwala w człowieku pragnienie nieba, tęsknotę 
za wiecznością; przeciwności, cierpienia nabierają 
sensu, człowiek zaczyna inaczej patrzeć na swe 
życie.  Aby wejść na drogę świętości, nie potrzeba 
specjalnego miejsca i czasu. Jeśli chcemy bardziej 
kochać Boga, wszystkie okoliczności są sprzyjające. 
Św. Josemaría Escrivá napisał: Życie wewnętrzne, 

przy całej pomocy Ducha 
Świętego, karmi się – na 
podobieństwo roślin – tym, 
co dzieje się w naszym 
otoczeniu. Rośliny nie 
wybierają dla siebie 
miejsca ani gleby, lecz siewca rozsiewa nasiona, 
które rozwijają się tam, gdzie upadną, zamieniając 
we własną substancję pożyteczne pierwiastki z gleby, 
przy udziale wody z nieba. W ten sposób rosną 
i umacniają się. Otóż, my sami możemy się umocnić 
o wiele bardziej, gdyż to Bóg, nasz Ojciec wybrał dla 
nas glebę i zasila ją łaskami, abyśmy wydali owoc. 
Ziemią, w której Bóg nas posadził jest to konkretne 
miejsce, w którym na co dzień żyjemy. Ziemią tą 
jest codzienna praca, którą powinniśmy z całym 
oddaniem wykonywać, są nią ludzie, z którymi 
współpracujemy. Ziemią, w której mamy wydać 
owoce świętości, jest nasza Ojczyzna, miasto, wioska, 
panujący system społeczny i polityczny. Niezależnie 
kto jest u władzy – czy nam to po ludzku odpowiada 
czy też nie –  nie przeszkadza naszemu osobistemu 
uświęceniu. Właśnie tutaj, w tym środowisku, tu 
gdzie jesteśmy, aktualne są słowa Pana Jezusa: 
Bądźcie doskonali.

Bóg powołuje do świętości w każdych 
okolicznościach: w chorobie i zdrowiu, wówczas, 
gdy wydaje się nam, że triumfujemy i gdy pojawia 
się niespodziewana klęska, kiedy mamy wiele 
czasu, i kiedy ledwie jesteśmy w stanie uczynić to 
co konieczne. Pan Jezus chce, abyśmy pragnęli 
być świętymi w każdej chwili. Ci, którzy nie liczą 
na łaskę, na Bożą pomoc i patrzą na sprawy tylko 
po ludzku, ciągle powtarzają: to nie jest czas na 
świętość.

Wielu świętych, tych, których znamy z imienia 
i tych, których nie znamy, nawet jeśli nie mówili 
o świętości, to całe ich życie, głęboka i ufna wiara 
za tym przemawiały. W uroczystość Wszystkich 
Świętych czcimy tych, którzy cieszą się już 
oglądaniem chwały Bożej. Miejmy to szczere 
pragnienie, aby dołączyć do nich.

     ks. Marian Sikora

Dla Pisma Świętego serce jest wnętrzem 
człowieka, jest centrum osoby, czyli tym głębokim 
miejscem, w którym człowiek uświadamia 
sobie, kim jest i w którym zastanawia się nad 
wydarzeniami, nad sensem rzeczywistości; 
w którym przyjmuje odpowiedzialne postawy 
wobec faktów życiowych i wobec samej tajemnicy 
Boga. Dzisiaj chętniej używamy innych słów, aby 
wyrazić to, co Biblia określa słowem „serce”. Na 
przykład mówimy o wnętrzu, możemy zatem 
powiedzieć: błogosławieni 
ci, którzy są wewnętrznie 
czyści. Albo mówimy 
o sumieniu: błogosławieni 
ci, którzy mają sumienie 
przejrzyste. Można 
więc stosunkowo łatwo 
zrozumieć, co oznacza 
„serce” w kontekście tego 
błogosławieństwa.

Znacznie trudniej jest 
natomiast zrozumieć sens 
terminu „czyści”. W języku 
greckim „katharós” oznacza 
po prostu „czysty” jako przeciwieństwo „brudnego”. 
Dodatek serca wskazuje jednak, że chodzi tu nie 
o czystość zewnętrzną, ale wewnętrzną. Egzegeci 
dyskutują, czy ową czystość serca należy rozumieć 
w sensie opanowania seksualności - czyli tak, jak 
się potocznie rozumie czystość - albo czy chodzi 
tu o czystość intencji. W tym drugim przypadku 
czystego serca byliby ci, którzy nie mają jakichś 
ukrytych intencji, dodatkowych celów, ci którzy 
postępują uczciwie w stosunku do Boga i bliźniego. 

W tym kontekście przypomnijmy stanowisko 
faryzeuszów, którzy zarzucają uczniom Jezusa, 
że zasiadają do stołu bez uprzedniego rytualnego 
umycia rąk. Jezus odpowiada wtedy: Nic nie 
wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby 
uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi 
z człowieka, to czyni człowieka nieczystym 
(Mk 7, 25). I następnie wyjaśnia: Co wychodzi 
z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza 
bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, 
nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, 
chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, 

zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło 
z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym 
(ww. 20-23). Serce więc bywa początkiem 
nieczystości, ale jeśli z serca wychodzą dobre 
intencje i dobre działania, wówczas staje się ono 
źródłem czystości człowieka. To w sercu ma swój 
początek postępowanie zgodne z wolą Boga. Bez 
czystego serca nie ma zgodności z wolą Pana; to 
czyste serce poddaje się wewnętrznie Bożej woli.

Nowy Testament zna jeszcze inne znaczenie 
słowa „katharos”: być 
etycznie czystym, bez 
grzechu i nałogu. Takie 
znaczenie znajdujemy 
w Ewangelii św. Jana. Jezus 
mówi do Apostołów po 
umyciu im nóg: Wy jesteście 
czyści, ale nie wszyscy. 
Wiedział bowiem, kto Go 
wyda, dlatego powiedział: 
Nie wszyscy jesteście czyści 
(J 13, 10-11). Tylko sam Bóg 
może nas oczyścić, może 
wlać w nasze serce swoje 

przebaczenie, jak to czytamy w Psalmie 51: Stwórz, 
o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi 
ducha niezwyciężonego! (w. 12). Człowiek, który 
zwraca się z takim błaganiem, wcześniej uznał: 
Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co 
złe jest przed Tobą (w. 6). Serce czyste nie jest po 
prostu sercem nie skalanym żadnym grzechem. 
Sercem czystym jest to, które Bóg stworzył na 
nowo swoją łaską i swoim miłosierdziem.

Aby jeszcze bardziej pogłębić znaczenie 
pojęcia „czyste serce”, przywołamy kolejny Psalm, 
który wprost mówi o nim: Kto wstąpi na górę 
Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek 
o rękach nieskalanych i o czystym sercu, który nie 
skłonił swej duszy ku marnościom (Ps 24, 3-4). 
Czystość serca łączy się z rękami nieskalanymi, 
rękami, które nie wyrządziły nikomu żadnego zła, 
które nie stosowały przemocy wobec bliźniego, 
które przestrzegały piątego przykazania. Ponadto 
mówi się jeszcze, że taki człowiek nie składał 
fałszywej przysięgi i nie wprowadzał brata w błąd. 
Tak więc czyste serce ma człowiek przestrzegający 

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni 
Boga oglądać będą
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przykazań, wierny Bogu, całkowicie uczciwy.
Ten sam Psalm (24) jest pouczający również 

z tego względu, że pozwala nam połączyć pierwszą 
część wersetu z Mateusza 5, 8: Błogosławieni 
czystego serca z częścią drugą: oni Boga oglądać 
będą. Wersety 3-6 tego Psalmu mówią: Kto wstąpi 
na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? 
Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu, 
który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie 
przysięgał fałszywie. Taki otrzyma błogosławieństwo 
od Pana i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego. 
Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, co szukają 
oblicza Boga Jakubowego. Szukanie oblicza Boga 
jest równoznaczne z pragnieniem ujrzenia Boga 
i aby Go ujrzeć, trzeba mieć nieskalane ręce i czyste 
serce.

Dopiero teraz możemy zrozumieć przesłanie 
szóstego błogosławieństwa. Jezusowi chodzi o taką 
czystość serca, która nie może być ograniczona 
tylko do jednego ze wspomnianych jej aspektów, 
ale która polega na szczerym, przejrzystym, pełnym 
miłości i wierności przylgnięciu do całej woli Boga 
w stosunku do człowieka. I właśnie takiej czystości 
serca, takiemu całkowitemu przylgnięciu do woli 
Bożej, takiemu jedynemu poszukiwaniu Królestwa 
zostaje przyobiecane widzenie Boga takim, jakim 
On jest. Dokona się to w pełni eschatologicznej, 
w służeniu Mu, wielbieniu Go i oglądaniu 
w rze czywistości niebieskiego Jeruzalem. Zatem 
błogosławieństwo wskazuje na szczęśliwość, która 
się spełni całkowicie w życiu bez końca, w życiu 
nowym - jest to więc błogosła wieństwo nadziei. 
Nadziei, która otwiera teraźniejszość na cudowną 
przyszłość. Owa przyszłość już teraz dla człowieka 
czystego serca urzeczywistnia się w modlitwie, 
w liturgii, w pielgrzymowaniu Kościoła, bo to 
wszystko jest przedsmakiem wiecznej bliskości 

z Bogiem. Ludziom czystego serca Pan pozwoli 
zakosztować już tutaj na ziemi swojej tajemnicy, 
jako zadatku uszczęśliwiającego widzenia Go 
w Jego Królestwie, twarzą w twarz.

W gruncie rzeczy nasze błogosławieństwo 
wyraża jedność pomiędzy życiem 
i wiarą, pomiędzy kultem, liturgią a codziennym 
zaangażowaniem. Wyraża głęboką przejrzystość 
serca, która jest konieczna, żeby móc stanąć 
blisko ołtarza Pana i jednocześnie móc Mu służyć 
z radością w codziennym życiu, w pracy, w domu, 
w zaangażowaniu religijnym i społecznym. Kto 
tak żyje, temu nie zabraknie łaski obecności 
Boga, łaski kontemplowania Boga i widzenia Go 
we wszystkich wydarzeniach i we wszystkich 
okolicznościach, łaski dostrzeżenia miłości Jezusa 
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.

Na koniec zadajmy więc sobie pytania. 
Czy jestem przekonany, że posiadanie czystego 
sumienia jest największą radością? Czy czuję 
i cenię radość płynącą z takiego sumienia? 
Czy potrafię ponosić ofiary, by takie sumienie 
zachować? Czy potrafię korzystać z sakramentu 
pojednania, żeby żyć w radości sumienia 
oczyszczonego i doświadczającego przebaczenia? 
Kolejne pytanie łączy się ze skargą, że w czasie 
modlitwy nie widzimy oblicza Boga: Bóg wydaje 
się nam odległy, ukryty, oddzielony od nas. Czy 
oczyściłem swoje serce? Czy uczyniłem wszystko, 
by rozpocząć modlitwę aktem pokory, skruchy, 
prośby o przebaczenie? Czy przyjąłem postawę 
grzesznika błagającego o przebaczenie? Dlaczego 
domagam się widzenia oblicza Boga na modlitwie, 
jeśli wcześniej nie poddałem się oczyszczającemu 
działaniu Ducha Świętego?

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

Na Międzynarodowych Targach Poznańskich 18 listopada br. odbędzie się IV Forum Ewangelizacyjne 
Archidiecezji Poznańskiej. Jego hasłem będą słowa: „Tym zaś, którzy uwierzą...” (Mk 16, 15-20). 
Podczas tego wydarzenia, zorganizowanego przez Fundację Pro Publico będzie można posłuchać 
nie tylko prelekcji, ale też świadectw uczestników i panelu dyskusyjnego, podczas którego mowa 
będzie o doświadczeniu modlitwy w Kościele. Poprowadzi go ks. dr Waldemar Szlachetka, moderator 
Szkoły Nowej Ewangelizacji „Wspólnota św. Barnaby”, która współorganizuje Forum. Jego celem 
jest ukazanie, jak ważnym elementem w zaangażowaniu parafialnym jest stała formacja duchowa oraz 
zaprezentowanie różnorodnych wymiarów formacji.

Zapisy poprzez stronę internetową http://forum4.pl

Czym jest Ruch Światło-Życie, że przyciąga do 
siebie tylu młodych (i nie tylko) ludzi w Polsce 
i na świecie? Jak wyglądają spotkania w naszej 
parafii? Na te oraz inne pytania postaram się 
odpowiedzieć w niniejszym artykule.

 Ruch Światło-Życie, popularnie zwany „oazą”, 
założył ks. Franciszek Blachnicki (obecnie Sługa 
Boży) w Polsce. Z początku (lata 50. XX w.) były 
to jedynie rekolekcje wakacyjne dla ministrantów, 
jednak później dzieło to rozrosło się niczym 
drzewo, zapraszając do uczestnictwa dziewczęta, 
a z czasem i całe rodziny z dziećmi. Utworzył 
się kilkustopniowy podział ze względu na różny 

wiek uczestników: Oaza Dzieci Bożych (ODB), 
Oaza Nowej Drogi (OND dla gimnazjalistów), 
Oaza Nowego Życia (ONŻ dla licealistów) oraz 
Domowy Kościół (dla osób dorosłych i ich dzieci). 
Nad całym Ruchem czuwa moderator generalny 

Młodzieżowa oaza

IV Forum Ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej

http://forum4.pl/
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- ks. Marek Sędek, a moderatorem diecezjalnym 
w Poznaniu jest ks. Dariusz Piasecki. 
 Kiedy nadchodzi lato, w internecie można 
znaleźć dziesiątki propozycji terminów 
oaz w wielu polskich diecezjach. Podczas 
tegorocznych wakacji pojechałam na Oazę 
Nowego Życia II stopnia do Tylmanowej, 
organizowaną przez diecezję zielonogórsko-
gorzowską. Rekolekcje oazowe trwają 16 dni. 
Niektórym może się to wydawać długo, jednak 

rytm rekolekcji wyznaczają tajemnice z trzech 
części różańca: 5 tajemnic radosnych, 5 bolesnych 
i 5 chwalebnych (ponieważ tajemnic światła nie 
było jeszcze na początku historii Ruchu). Znaczy 
to, że np. trzeciemu dniowi rekolekcji przypisana 
jest tajemnica III radosna, czyli Narodzenie Pana 
Jezusa. Dzięki temu na oazie można przeżyć 
Boże Narodzenie oraz Wielkanoc - dzień 
zmartwychwstania Jezusa! Pamiętam, jak na 
OND III stopnia mieliśmy przygotować jasełka, 
a na ONŻ II stopnia chłopacy zrobili gigantyczny 
krzyż, którego musiało dźwigać kilka osób!
 Ważne jest jeszcze, by wiedzieć, że oaza to nie 
samo „siedzenie” w ośrodku, ale także wyjazdy. 
Posłużę się znowu tegorocznym przykładem. 
W ramach oazy odwiedziliśmy: Zakopane 
(Krupówki), Krościenko (centrum ruchu 
oazowego w Polsce), bazylikę Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Ludźmierzu, zamek 
w Czorsztynie oraz kościół św. Michała Archanioła 
w Dębnie. Ponadto zdobyliśmy szczyty: Błyszcz 
(tzw. „oazową Górę Tabor”) i Lubań. Mieliśmy 
też ognisko, grę „w pyrę”, tańce… Raz nawet 
spotkaliśmy się z dr. Jackiem Pulikowskim w jego 

posiadłości! Oprócz tego, podczas rekolekcji 
wysłuchać można konferencji prowadzonych np. 
przez księdza moderatora, który także udziela 
sakramentu pokuty czy odprawia codziennie 
Eucharystię. W ciągu dnia mają również miejsce 
spotkania w małych grupach, które prowadzą 
animatorzy.
 Najważniejsze jest jednak w tym wszystkim 
to, że oaza pozwala wzrosnąć duchowo i przeżyć 
wakacje w wartościowy sposób. To także okazja 

do spotkania wspaniałych ludzi, 
z którymi można utrzymać 
kontakt nawet po wakacjach. 
Jeżeli zatem chciałbyś być we 
wspólnocie, która nie wstydzi 
się przyznawać do Boga 
i nawiązywać z Nim coraz 
głębszą relację miłości, jest taka 
możliwość! Oaza to w końcu 
nie tylko wakacje, ale także 
spotkania formacyjne w ciągu 
roku. W domu parafialnym 
w Kicinie odbywają się one co 
tydzień w sobotę o godz. 10.30. 
Zapraszamy młodzież od II 
klasy gimnazjum (VIII klasy 

podstawówki) do III klasy liceum. Za nami już 
trzy spotkania! Na pierwszym z nich po wspólnej 
modlitwie mieliśmy zabawy integracyjne, później 
rozważaliśmy fragmenty z Pisma Świętego, 
obejrzeliśmy niedługi filmik, który tłumaczył, czym 
jest oaza, zajadając w międzyczasie ciasteczka 
i pijąc herbatę. Następnie przygotowałam dla grupy 
grę terenową, w której uczestnicy musieli znaleźć 
schowane kartki z zadaniami. Na zakończenie 
odmówiliśmy w kościele Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia. W kolejną sobotę tematem było 
Pismo Święte. Podzieliłam się więc z kochaną 
grupą tym, jak Bóg naprawdę przez nie przemawia 
i dotyka serca, przywołując konkretne sytuacje, 
które to potwierdzają. Tym razem również nie 
brakło zabaw integracyjnych. Na przykład jedna 
gra polegała na tym, że dwie drużyny wymyślały, 
czyj autograf chciałyby mieć. Następnie każda 
grupa wybierała dwie osoby, które zawiązywały 
sobie oczy i jedna z nich trzymała kartkę, druga 
pisak. Trzecia osoba, która miała otwarte oczy, 
instruowała osobę trzymającą kartkę, jak nią 
poruszać, aby ocierając się o nieruchomo trzymany 
pisak, stworzyć jak najładniejszy autograf 

wybranej osoby. W tej konkurencji wygrali 
chłopacy, a w poprzedniej zabawie pt. „hasło 
na plecach” zwyciężyły dziewczyny. Zabawom 
towarzyszyło wiele śmiechu. Pod koniec spotkania 
przeszliśmy do kościoła, gdzie śpiewaliśmy przy 
dźwiękach gitary i modliliśmy się do Boga, 
naszego Ojca. Z kolei na ostatnim spotkaniu 
mówiliśmy o modlitwie - zastanawialiśmy się, po 
co praktykować ją codziennie oraz przez co Bóg 
do nas przemawia. Poruszyliśmy też temat różańca 

(w związku ze świętem Matki Bożej Różańcowej 
i akcją Różaniec do granic). Chętne osoby po 
spotkaniu odmówiły wspólnie tę modlitwę. 
 Wszystkich zainteresowanych serdecznie 
zapraszam w każdą sobotę. Dołącz do naszej 
wspólnoty! Jesteśmy otwarci na nowe osoby, 
a tych, którzy już uczestniczą w spotkaniach 
ściskam, dziękuję im za udział i pozdrawiam!!! 
Na zakończenie chciałabym jeszcze podziękować 
najpierw Panu Bogu, bez którego nic by się nie 

udało, ks. proboszczowi Marianowi 
Sikorze za to, że zaproponował mi udział 
w Szkole Animatora Młodzieży oraz 
każdemu, który nas wsparł modlitwą, 
dobrym słowem i radą. Do zobaczenia! 
Z Bogiem!

Małgorzata Herman

Duch Święty, udzielony podczas uroczystości 
sakramentalnej, użycza małżonkom 
chrześcijańskim daru nowej komunii, komunii 
miłości, która jest żywym i rzeczywistym obrazem 
tej najszczególniejszej jedności, która czyni 
z Kościoła niepodzielne Ciało Mistyczne Chrystusa 
Pana („Familiaris consortio” - Jan Paweł II).

 Wszyscy jesteśmy powołani do świętości, do 
której każdy podąża własną drogą. Jedną z nich - 
o czym wielokrotnie przypominał św. Jan Paweł 
II (m.in. w adhortacji apostolskiej „Familiaris 
consortio”) - jest życie małżeńskie. Potwierdzeniem 
tych słów była beatyfikacja 21 października 
2001 r. (w 20. rocznicę ogłoszenia wspomnianej 
adhortacji) pary małżonków - Marii Luizy Corsini 
i Alojzego Beltrame Quattrocchi, którzy uświęcili 
się przez związek sakramentalny i życie rodzinne. 
U progu III tysiąclecia chrześcijaństwa był to 
zwiastun przełomu w duchowości chrześcijańskiej. 
 Wspomnienie liturgiczne tych błogosławionych 
zostało wyznaczone nie na dzień ich śmierci, czyli 
„narodzin dla nieba” - jak to najczęściej bywa 

- lecz na 25 listopada, dzień zawarcia przez nich 
małżeństwa. 
 Maria Luiza i Alojzy Beltrame pobrali się 
w 1905 r. w bazylice Santa Maria Maggiore. On 
pochodził z Katanii. Urodził się 12 stycznia 1880 
r., ale dorastał w Rzymie, dokąd przeniosła się 
cała rodzina. Studiował prawo na Uniwersytecie 
Rzymskim, a później, jako szanowany adwokat, 
pełnił służbę publiczną w rozmaitych instytucjach, 

Parami na ołtarze – błogosławieni 
Alojzy Quattrocchi i Maria Corsini

Błogosławieni Luigi i Maria Beltrame Quattrocchi
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bankach i ministerstwach. Należał do promotorów 
skautingu, ruchu młodzieżowego zainicjowanego 
przez Roberta Baden-Powella, którego polską 
odmianą stało się harcerstwo. Systematycznie 
pracował nad sobą, pogłębiając wiedzę religijną, 
m.in. przez uczestnictwo w kursach teologii. 
W okresie rządów Mussoliniego kilkakrotnie 
odmawiał objęcia rozmaitych wysokich 
godności państwowych, bo nie chciał wiązać 
się z faszystowskim reżimem. Maria pochodziła 
z Florencji. Urodziła się 24 czerwca 1884 r. Jej 
rodzina przeniosła się do Wiecznego Miasta, gdzie 
Maria zdobyła wykształcenie humanistyczne. 
Miała w swoim dorobku kilka książek, 
publikowała artykuły na łamach prasy katolickiej 
oraz wydała kilkanaście pozycji poświęconych 
małżeństwu, rodzinie i wychowaniu dzieci. 
Działała w zarządzie włoskiej Akcji Katolickiej 
i prowadziła szeroko zakrojoną działalność 
charytatywną na rzecz ludzi chorych. Swoją 
autentyczną pobożnością przyczyniła się do 
ożywienia wiary męża, który stał się żarliwym, 
aktywnym katolikiem. Oboje zaangażowali 
się w Ruch Odrodzenia Chrześcijańskiego 
i Front Rodzinny. W pierwszych czterech latach 
małżeństwa Maria urodziła troje dzieci (w 1906 
r. - Filipa, w 1908 r. - Stefanię, a w 1909 r. - 
Cezarego). Przewodnikiem duchowym rodziny 
został franciszkanin, o. Pellegrino Paoli. Jak cenne 
było jego wsparcie, małżonkowie przekonali się 
w styczniu 1914 roku. Gdy Maria była w czwartym 
miesiącu ciąży, lekarze stwierdzili u niej poważne 
powikłanie, oznaczające śmierć jej oraz dziecka 
i zalecili aborcję. Małżonkowie jednak odmówili 
i zdali się na wolę Bożą. W kwietniu urodziła 
się zdrowa Enrichetta. Maria i Alojzy codziennie 
z dziećmi uczestniczyli we Mszy św., odmawiali 
różaniec, a wieczorem wspólnie klękali do 
modlitwy. Owocem głębokiego życia religijnego 
rodziny były powołania: Filip został księdzem, 
Stefania - benedyktynką, a Cezary - trapistą. Po 
20 latach małżeństwa, za radą o. Paolino (imię 
zakonne Cezarego), małżonkowie złożyli ślub 
czystości. Decyzja ta była wyrazem ich pragnienia 
wspólnego oddania się Bogu oraz dążenia do 
pogłębienia wzajemnej komunii duchowej 
i chrześcijańskiej doskonałości. 
 Alojzy zmarł w 1951 roku, natomiast Maria 
w 1965 roku. We Mszy św. beatyfikacyjnej 
uczestniczyło troje ich dzieci. W homilii papież 

Jan Paweł II powiedział wtedy o tej parze 
małżonków, że zwyczajne życie przeżywali 
w sposób nadzwyczajny, a rozdzieleni przez śmierć 
są teraz jednością z Chrystusem w niebie. Papież 
mówił m.in.: Małżonkowie ci w świetle Ewangelii 
i z wielkim ludzkim zaangażowaniem przeżywali 
swoją miłość małżeńską i służbę życiu. Z pełną 
odpowiedzialnością podjęli zadanie współpracy 
z Bogiem w przekazywaniu życia i poświęcili się 
wielkodusznie dzieciom, wychowując je i kierując 
ich drogami, by doprowadzić je do odkrycia 
Bożego planu miłości wobec nich. 
 

Małżeństwo Quattrocchich nie jest jedyną 
beatyfikowaną parą. 20 października 2008 r. 
zostali beatyfikowani Ludwik Martin i Zelia 
Guerin, rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 
Mieli dziewięcioro dzieci, z których czworo 
wcześnie zmarło. Postulator ich procesu, karmelita 
o. Antonio Sangalli powiedział: „nie mielibyśmy 
św. Teresy bez tych rodziców. Sama św. Tereska 
napisała o nich, że byli godni bardziej nieba niż 
ziemi. W tym samym roku (2008) rozpoczął się 
proces beatyfikacyjny Tomasza Alvira i Franciszki 
Dominguez Susin, którzy również tworzyli 
przykładną parę chrześcijańską. W Rzymie 
toczy się proces beatyfikacyjny Licii Gualandris 
i Settimio Manelliego. Mieli oni aż 21 dzieci, 

z których przeżyło 13. Jeden z synów założył 
wspólnotę franciszkanów, a siedmioro wnuków 
wstąpiło do zakonu.
 Wszystkie te małżeństwa mogą być 
nieocenionym przykładem i wsparciem dla rodzin 
chrześcijańskich w problemach, trudnościach 
i codziennych sprawach życia. Ich ufność i wiara 
w Boży plan pokazują, jak poprzez sakrament 
małżeństwa można dążyć do świętości. Wato w tym 
miejscu przytoczyć modlitwę o piękną, mądrą, 
odpowiedzialną miłość małżeńską i rodzinną:

 Modlitwa za wstawiennictwem małżonków 
Ouattrocchi

 Błogosławieni małżonkowie, Mario i Alojzy, 
którzy daliście nam piękny wzór małżeńskiego 
i rodzinnego życia, módlcie się za nami, abyśmy tak 
jak Wy potrafili zachować właściwą równowagę 
pomiędzy pracą zawodową, służbą bliźniemu 
i życiem rodzinnym. Pomóżcie nam, przytłoczonym 
tyloma obowiązkami, zapracowanym i zabieganym, 
znaleźć czas na to, co w życiu jest naprawdę 

ważne, i zawsze umiejętnie rozeznawać, czemu 
powinniśmy poświęcać swój czas i uwagę.
Pomóżcie nam właściwie wypełniać nasze 
rodzicielskie obowiązki i zawsze doceniać 
wartość wspólnie spędzanego czasu. Nauczcie 
nas dostrzegać potrzebę dawania świadectwa 
i dobrego przykładu naszym dzieciom. Obyśmy 
zawsze pamiętali, że wszystko, czego chcemy je 
nauczyć, musimy im pokazać własnym przykładem 
życia.
Módlcie się, aby nasz rodzinny dom zawsze - tak jak 
Wasz - rozbłyskał Bożym światłem, aby każdy, kto 
do niego wchodzi, doświadczał miłości i rodzinnego 
ciepła. Módlcie się za wszystkie współczesne 
rodziny, aby pielęgnowały prawdziwe wartości 
i nie marnowały darów sobie powierzonych. Amen. 

Magdalena Orczyńska
Barbara Zacharzewska

Źródła: Adhortacja Apostolska o Zadaniach Rodziny 
Chrześcijańskiej w Świecie Współczesnym - Familiaris 
consortio, papież Jan Paweł II; www.brewiarz.katolik.pl

Grób bł. Marii i Alojzego w krypcie Sanktuarium 
Madonny Boskiej Miłości niedaleko Rzymu

 Wierzę, aby zrozumieć. Autorem tych słów jest 
św. Augustyn i chociaż wcześniej Tertulian odrzucał 
drogę poznania rozumowego, a cywilizacja 
starożytnego Rzymu miała niebawem upaść, to 
jednak intelektualne fundamenty nowej Europy 
położyli myśliciele nawiązujący do zasady św. 
biskupa z Hippony.

***
 Niezależnie od tego, czy historycy bardziej 
lub mniej dokładnie określili rok narodzin Jezusa 
- syna Maryi i Józefa, wszystkie wydarzenia, 
które miały miejsce wcześniej, określamy latami 
„przed Chrystusem” albo „przed naszą erą”. Naszą 
więc erę wyznacza wiara w Jezusa Chrystusa. To 
na prawdach Dobrej Nowiny (czyli Ewangelii) 
objawionej człowiekowi przez Jezusa, który umarł 
i zmartwychwstał, oparła się Europa powstająca 
po upadku Rzymskiego Cesarstwa. Fundamentów 
nowej cywilizacji nie mogli położyć starożytni 
sceptycy ze swoim twierdzeniem, że prawda 
jest niedostępna dla człowieka, albo w ogóle 

nie istnieje. Z takim podejściem do życia można 
było co najwyżej powtórzyć za Piłatem 
retoryczne pytanie: cóż to jest prawda? i umyć 
ręce od odpowiedzialności za swoje decyzje. 
Fundamentów nowej cywilizacji nie mogli także 
zbudować starożytni stoicy uważający, że wobec 
przeciwieństw losu lepiej zafundować sobie dobrą 
śmierć (eutanazję) niż stracić panowanie nad sobą. 
Oni uważali - jak Petroniusz z „Qvo vadis” - że 
mądrość życia polega na umiejętności zejścia ze 
sceny w blasku chwały, że nie warto żyć, gdy ból 
czy ludzka pogarda pozbawia nas życiowej radości. 
Dlatego Petroniusz nie mógł zrozumieć, jak można 
godzić się na cierpienie i śmierć z uśmiechem na 
ustach. Ale to jednak ci, którzy widzieli swoje 
życie jako realizację Bożego powołania, jako 
pielgrzymkę po drogach doczesności prowadzącą 
do wieczności w Domu Ojca; ci, którzy gotowi 
byli do trudu i poświęceń oraz nawet do ofiary 
z życia - ci położyli fundamenty nowej Europy. 
Długie wieki trwało budowanie tego, co nazywamy 
cywilizacją chrześcijańską. Wspaniałe owoce 

Filozofowie i mistycy

http://www.brewiarz.katolik.pl/
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wydała jednak wiara w prawdę o człowieku, który 
jest współpracownikiem Boga i dlatego winien 
nawet w pocie czoła czynić sobie ziemię poddaną, 
by potem zdać sprawę z włodarstwa swego. To 
właśnie te wysiłki, połączone z wiarą w prawdę 
o odwiecznym Bożym porządku rzeczy, z którym 
trzeba się liczyć, doprowadziły do odradzania 
się nauki, kultury i sztuki. Inżynierowie 
wznosili wspaniałe zamki i katedry, uczeni 
zaczęli systematyzować wiedzę 
i przekazywać ją innym w szkołach 
katedralnych i na tworzonych 
wówczas uniwersytetach, artyści 
zachwycali swoimi dziełami. Ten 
„złoty okres” średniowiecza (XIII/
XIV w.) stworzył warunki dla 
dalszych wspaniałych osiągnięć 
ludzkiego geniuszu. W roku 1453 
upada Konstantynopol, a z nim 
cywilizacja bizantyjska. W 1492 
roku Krzysztof Kolumb dotarł do 
nieznanych dotychczas lądów. 
W roku 1543 kanonik z Fromborka, 
Mikołaj Kopernik publikuje dzieło 
„O obrotach sfer niebieskich”, 
które dokonuje przewrotu w nauce 
o otaczającym nas świecie. W 1637 
roku Kartezjusz szukając podstaw 
wiedzy pewnej, w „Rozprawie 
o metodzie” napisze słynne: myślę, 
więc jestem i tym samym wytyczy 
nowe drogi rozumowych dociekań 
człowieka. Wreszcie w roku 1687 Isaac Newton 
publikuje swoje „Principia” („Matematyczne 
zasady filozofii przyrody”). Dzieło to uważa się za 
symboliczny początek nauk przyrodniczych, które 
wkrótce miały zmienić świat i życie ludzi. 
 Te spektakularne osiągnięcia człowieka 
emanowały taką nowością, że i czasy przez nie 
zapoczątkowane zaczęto nazywać nowożytnymi. 
Tempo zmian i ich zakres były tak wielkie, że 
zaczęło się wydawać, iż nie da się ich pomieścić 
w dotychczasowych schematach myślowych 
wyznaczonych przez wiarę w Boży porządek 
rzeczy. 
 Powtórzyła się historia sprzed przeszło tysiąca 
lat, gdy nowość chrześcijańskiej wiary zdawała się 
nie mieścić w strukturach starożytnej wizji świata. 
Wtedy podjęto jednak trud refleksji nad relacją 
między naszą wiedzą o świecie a prawdami wiary 

objawionymi przez Boga. Genialną refleksją 
wykazał się wtedy Augustyn z Hippony, który 
mówiąc o otaczającym nas świecie używał 
metaforycznego określenia: „Księga Natury”. 
Metafora ta wskazywała przede wszystkim na 
możliwość czytania tej „Księgi”, czyli poznawania 
świata, za pomocą naturalnych możliwości 
człowieka. Jednocześnie oczywistym było, że 
pomiędzy „Księgą Natury” a Księgą Pisma 

świętego nie może być sprzeczności, 
ponieważ autorem jednej i drugiej 
jest ten sam Bóg. Augustyńska 
zasada: wierzę, aby rozumieć, 
i rozumiem, aby głębiej wierzyć 
ustaliła zgodne relacje między 
wiarą i rozumem na długie wieki 
i zaowocowała wspomnianymi 
wyżej osiągnięciami. 
 Korzystając nadal z metafory 
„Księga Natury”, można by 
powiedzieć, że osiągnięcia 
czasów nowożytnych jawiły 
się jako odkrywanie całych 
„nowych rozdziałów Księgi 
Natury”, co wywołało wrażenie 
zupełniej nieprzystawalności 
do treści odczytywanych na 
kartach Biblii. Zapoczątkowało to 
okres obcości, a nawet wrogości 
między teologami czytającymi 
Księgi Święte i przyrodnikami 
zafascynowanymi odkryciem 

nowych rozdziałów „Księgi Natury”. Jednolita 
wizja świata postrzeganego jako dzieło Boga 
poznawanego przez człowieka legła w gruzach. 
Dodatkowo intelektualni spadkobiercy Kartezjusza, 
skoncentrowani jedynie na jego myślę, więc jestem 
popadli w subiektywizm. Pewne bowiem pozostało 
tylko to, że jestem i myślę. Skoro nic więcej nie jest 
pewne, to kto może stwierdzić, że moje myślenie 
jest poprawne lub błędne? Uczniowie Kartezjusza 
nie chcieli jednak zauważyć, że ich Mistrz 
napisał jednocześnie: I niechże najwybitniejsze 
umysły badają to, ile zapragną, [które myśli są 
prawdziwe, a które fałszywe] nie przypuszczam 
jednak, by zdołały przytoczyć jakąkolwiek rację 
wystarczającą do usunięcia tej wątpliwości, jeśli 
z góry nie założyłyby istnienia Boga.
 Warto w tym miejscu podkreślić, że również 
twórcy nowożytnego spojrzenia na otaczający 

wszechświat postrzegali nową naukę, czyli 
nowe odczytywanie „Księgi Natury”, nadal 
w kontekście religijnym. Mikołaj Kopernik swoje 
dzieło „O obrotach sfer niebieskich” dedykował 
papieżowi Pawłowi III i pisał: Dzieła matematyczne 
pisane są dla matematyków, którzy - o ile się nie 

mylę - dostrzegą, że te moje trudy przyniosą pewną 
korzyść Kościołowi powszechnemu, nad którym 
władzę sprawuje teraz Twoja Świątobliwość. 
Wielki propagator systemu Kopernika, Johannes 
Kepler pisał: Wszechświat jest dokładnie tą Księgą 
Natury, w której Bóg, jako Stwórca, objawił i zawarł 
Swą istotę i Swą wolę co do człowieka. Kepler sam 
uważa siebie za powołanego przez Boga Stwórcę 
na kapłana w tym, co dotyczy Księgi Natury. Nawet 
tzw. „sprawa Galileusza” często wykorzystywana do 
dyskredytowania Kościoła nie może być postrzegana 
jako walka genialnego myśliciela z ciemnym 
Kościołem. Natomiast Newton wyznał w liście do 
Richarda Bentleya: Gdy pisałem swoją rozprawę, 
miałem przed oczyma takie zasady, które mogłyby 
pomóc myślącym ludziom w wierze w bóstwo, 
i nic nie jest w stanie uradować mnie bardziej niż 
stwierdzenie, że ten cel został osiągnięty.
 Zapoczątkowany jednak wówczas postęp 
nauki okazał się tak olśniewający, że pod koniec 
XVII wieku zaczęto mówić o oświeceniu, 
którego źródłem miał być jedynie ludzki rozum. 
W konsekwencji, wszystko czego nie można było 

uzasadnić rozumowo jawiło się jako ciemnota, 
z którą trzeba walczyć. Symbolem tej walki miały 
wkrótce stać się hasła rewolucji francuskiej. 
 Rewolucje mają to do siebie, że niesione 
falą bezkrytycznego entuzjazmu, bezwzględnie 
obchodzą się z każdym, kto ośmieli się im 
sprzeciwić. Dlatego ideały oświeceniowe szybko 
poprowadziły wielu swoich wyznawców przez 
teizm do ateizmu. Głosu Kościoła, który w imię 
odwiecznych Bożych prawd stał się surowym 
recenzentem zawiłych meandrów ludzkiej myśli, 
nie traktowano jako inspiracji do wspólnej refleksji 
nad PRAWDĄ (do której, jak później stwierdził 
św. Jan Paweł II, również teologowie nie byli 
wówczas przygotowani), lecz jako przeszkodę, 
która trzeba po prostu usunąć w imię absolutnej 
wolności człowieka. Prowadzi to jednak do bardzo 
niebezpiecznej sytuacji, w której - używając słów 
Benedykta XVI - za przejaw postępu uważa się 
przejście od procy do megabomby. 
 W ten sposób historia zatoczyła koło. Fenomen 
starożytnej Grecji polegał na wierze w rozum. 
Spadkobiercami tego sposobu myślenia stali się 
bardziej pragmatyczni Rzymianie. Było wiele 
sukcesów, ale skończyło się na sceptycznym 
stosunku do prawdy i stoickim spokoju jako idealnej 
postawie życiowej. To jednocześnie okazało się 
początkiem końca Rzymskiego Imperium. Gdy 
bowiem nie ma prawdy absolutnej, dla której warto 
się poświęcić, gdy zbyt trudne i naznaczone bólem 
życie traci sens, wówczas nie ma fundamentów, na 
których można budować przyszłość. Zresztą samo 
myślenie o przyszłości nie ma wtedy większego 
sensu (chyba, że w kategoriach pogodnej starości). 
Ciesz się chwilą, używaj życia. Nie ma dobra i zła, 
jest tylko wspaniała różnorodność, która domaga 
się akceptacji. Czy nasza cywilizacja nie doszła do 
tego punktu? Czy pytamy jeszcze o sens życia?
 Dlatego trzeba nam wrócić do Betlejem, gdzie 
wszystko się zaczęło. Bo Jezus na to się narodził, 
aby dać świadectwo PRAWDZIE. A w świetle 
Bożej prawdy wszystko jest jasne. Bo jak mówił 
św. Jan Paweł II: Człowiek nie może siebie sam 
do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może 
zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa 
godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne 
przeznaczenie. Dlatego wierzę, aby zrozumieć. 

ks. Adam Adamski COr

Najstarsza znana podobizna 
św. Augustyna (VI w. ) 
w bazylice na Lateranie

Święty Augustyn, mal. Philippe de Champaigne
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 Kierując się z Galilei do Judei, gdzie Jezus 
miał złożyć najwyższą ofiarę z samego siebie, 
opuszczamy Kafarnaum. Tam najprawdopodobniej 
mieszkał On przez jakiś czas w domu apostoła 
Piotra. Udajemy się na południe, ku Jerozolimie. 
Jak pamiętamy, przebywając jeszcze w Galilei, 
Jezus zatrzymuje się na Górze Tabor, gdzie 
gorliwie modli do Ojca i rozmawia z Mojżeszem 
i Eliaszem, czego świadkami są trzej apostołowie 
- Piotr, Jakub i Jan. Idąc dalej przez dolinę Jizreel, 
Jezus mija wyniosłe wzgórze Moreh (ponad 
500 m. n.p.m.), u stóp którego leży niewielka 
miejscowość Nain, do dzisiaj zamieszkana przez 
wiejską ludność. Tam, jak mówi św. Łukasz 
w swojej Ewangelii (Łk 7,11-17), Jezus wraz 
z uczniami, jak gdyby przypadkowo, spotyka 
orszak żałobny, który odprowadzał na cmentarz 
zmarłego chłopca, jedynego syna wdowy. Jezus 
widząc ból kobiety, ulitował się nad nią i wskrzesił 
chłopca. Dla miejscowych świadków tego 
wydarzenia czyn ten był niesamowitą manifestacją 
mocy Bożej. Dla uczniów Jezusa był to pierwszy 
cud, który świadczył o tym, że ich Mistrz panuje 
nad śmiercią, co miał ostatecznie udowodnić 
poprzez swoje zmartwychwstanie. 

 

Z Nain, położonego we wschodniej części doliny 
Jizreel, przez górzystą krainę wiedzie kręta droga 

na południe w kierunku Jerozolimy, dokąd można 
dotrzeć także przez bardziej przyjazne tereny 
nad Jordanem. Idąc tamtędy drogą, która jest 
wygodniejsza i bezpieczniejsza od tej górskiej, 

docieramy do Jerycha. Trasę tę wybierał zapewne 
także Jezus, odwiedzając Jerycho kilkakrotnie. 
Miejsce to znane jest z kilku powodów. 
W starożytności przebiegał przez nie szlak 
handlowy z Arabii wzdłuż Zatoki Akaba w kierunku 
Damaszku i dalej do Syrii i Mezopotamii. 
Przybywały tam karawany z północy i wschodu, 
nawet z Azji centralnej, Indii i Persji (dziś Iran), 
przynosząc egzotyczne towary. Jerycho było więc 
miejscem mieszania się kultur z różnych części 
świata. Miasto tętniło życiem i przybysze z różnych 
stron Azji, mogli tam kupować najprzeróżniejsze 
towary i usłyszeć różne języki. Według niektórych 
egzegetów, obraz „wszystkich królestw świata” 
- o którym wspomina ewangelista Mateusz 

(Mt 4,9) - jaki ukazał Jezusowi szatan podczas 
kuszenia na niedalekim pustynnym wzgórzu, 
to po prostu Jerycho. Miało ono w sobie coś ze 
wszystkich krain Azji centralnej i zachodniej. 

Judea Także dzisiejsi podróżnicy i pielgrzymi mogą 
w pobliskich sklepach oglądać towary z południa 
i wschodu, a wszystko to przy wtórze mnogich 
języków, w tym także i polskiego, 
który zadziwiająco dobrze znają 
biegli w sztuce kupieckiej, tutejsi 
handlarze. 
 Mając to wszystko na uwadze, 
nie dziwi fakt, że Jan Chrzciciel 
zaczął swoją działalność właśnie 
tam, nad Jordanem, niedaleko 
Jerycha. Jest ono położone 
stosunkowo niedaleko od 
Jerozolimy (zaledwie ok. 20 
km.), toteż ówczesne elity łatwo 
mogły tam przybyć i wysłuchać 
orędzia ostatniego z proroków 
Starego Przymierza. Ewangelia 
zapowiadająca nadejście Syna 
Bożego, którą głosił Jan, 
mogła być także słyszana przez 
przedstawicieli wielu narodów 
ziemi, co zapowiadał już Stary 
Testament (np. Iz. 34,1). Jordan 
w porze letniej jest niewielką, niepozorną rzeczką, 
tworząca naturalną granicę pomiędzy Jordanią 
i Izraelem. Aż trudno uwierzyć, że to właśnie tam 
zbierały się tłumy, by słuchać orędzia, jakie głosił 
Jan Chrzciciel, którego Jezus nazwał największym 
spośród urodzonych z niewiasty (Mt. 11,11). 

Niedaleko Jerycha znajduje się dogodne zejście do 
rzeki i można tam zamoczyć stopy w jej wodach, 
co przynosi pewną ochłodę, zwłaszcza że klimat 
tych okolic jest prawdziwie afrykański. 
 Jerycho i jego okolice są tłem wielu opowiadań 

Starego i Nowego Testamentu, wśród których warto 
wymienić nieszczęśliwe zdarzenie z udziałem 
podróżnego Izraelity, którego napadli i obrabowali 

zbójcy (Łk. 10,30-37). Obawiając 
się o swoje bezpieczeństwo, 
ominęli go zarówno lewita, jak 
i kapłan, a odruch współczucia 
okazał mu dopiero Samarytanin, 
a więc człowiek należący do nacji 
uznawanej przez żydów za obcą. 
Takie zdarzenia w okolicach 
Jerycha z pewnością nierzadko się 
zdarzały, gdyż tutejszymi drogami 
przemieszczali się podróżni, 
wśród których nie brakowało 
kupców. Z Jerychem wiąże się 
także przypowieść o bogatym 
człowieku, Zacheuszu, który 
pragnąć zobaczyć Jezusa, 
z powodu niskiego wzrostu 
wszedł na drzewo sykomory. Jego 
zachowanie świadczyło zarówno 
o pewnej swobodzie działania, 
jak też chęci zrealizowania swego 

zamiaru za wszelką cenę. Pamiętamy, że Jezus 
nagrodził determinację Zacheusza, oznajmiając 
mu, że pragnie się zatrzymać w jego domu. 
 Idąc z Jerycha w kierunku Jerozolimy, 
podróżujący napotykali na niewielką miejscowość 
Betanię, położoną niemalże na obrzeżach 
stolicy, na zboczu Góry Oliwnej, która sąsiaduje 
z Jerozolimą od wschodu. Tam mieszkali bliscy 
przyjaciele Jezusa, Łazarz i jego siostry, Marta 
i Maria, u których Mistrz lubił zatrzymywać 
się wędrując po Judei. W czasie swojej ostatniej 
drogi do Jerozolimy, Jezus przybył tam już po 
śmierci Łazarza, co napełniło boleścią jego siostry 
i wszystkich bliskich. Mimo, że Łazarz został 
złożony do grobu kilka dni przed przybyciem 
Jezusa, Mistrz dokonuje cudu wskrzeszenia 
zmarłego, czym zadziwia wszystkich świadków. 
Część z nich przybyła tam z Jerozolimy i to oni 
zaniosą do stolicy nieprawdopodobną wiadomość 
o tak spektakularnym cudzie. Dla apostołów 
i pozostałych uczniów Jezusa był to kolejny znak, 
że Jego władza przewyższa moc śmierci, dany im 
po to, aby nie stracili wiary w Mistrza, gdy padnie 
On ofiarą podstępu swoich wrogów. 
 Od samego początku Betania była miejscem 
kultu i celem pielgrzymek chrześcijan. Od czasów 

Pustynne wzgórza Judei

Jerycho -  widok z Góry Kuszenia

Podziemie świątyni w Betanii - 
zejście do grobu Łazarza

Kościół Konania na Górze Oliwnej
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starożytnych znajdowały się tu chrześcijańskie 
świątynie, a po drugim zdobyciu jej przez 
muzułmanów w XII wieku powstał tam także 
meczet. Również wyznawcy 
islamu wierzą, że Jezus żyjąc na 
ziemi miał rzeczywiście władzę 
wskrzeszania umarłych, o czym 
mówi Koran (3:49). Obecnie 
w Betanii znajduje się kościół 
pw. św. Łazarza, pochodzący 
z II połowy XX wieku, w którym 
w części ołtarzowej znajduje się 
piękne malowidło upamiętniające 
cud wskrzeszenia patrona 
tej świątyni. Mieści się tam 
również kaplica krzyżowców - 
budowla niewielkich rozmiarów, 
wzniesiona w surowym 
romańskim stylu, w której dane 
nam było przeżywać Eucharystię. 
W kościele tym jest także grób 
Łazarza. Ten ostatni obiekt to zespół głębokich, 
wąskich, podłużnych jaskiń schodzących kilka 
metrów pod poziom drogi przebiegającej obok. 
Właściwa krypta grobowa została w okresie 
wypraw krzyżowych przerobiona na kaplicę. Jest 
ona niewielka, a wejście do niej 
tak ciasne, że można się tam 
przecisnąć tylko pojedynczo. 
Kaplica jest bardzo surowa 
i panuje w niej stała, dość niska 
temperatura. Mimo sztucznego 
oświetlenia, miejsce to skłania 
do zadumy nad tym niezwykłym 
cudem zdziałanym przez Jezusa 
na parę dni przed wkroczeniem 
do Jerozolimy. 
 Z Betanii prowadzi już bardzo 
krótka droga do Jerozolimy, 
jednak aby się tam udać, trzeba 
przejść przez Górę Oliwną, 
która obecnie leży w granicach 
wschodniej części miasta. 
Jest to najwyższe wzniesienie 
w okolicach Jerozolimy (818 
m. n.p.m.), wyższe nawet niż 
Góra Syjon (740 m. n.p.m.), na której znajdowała 
się świątynia jerozolimska. W czasach Jezusa 
miejsce to nie było zamieszkane, a od Jerozolimy 
oddzielała je dolina potoku Cedron. Podobnie 

jak dzisiaj, z Góry Oliwnej roztaczał się piękny 
widok na Jerozolimę. Nic dziwnego, że Jezus 
lubił modlić się na tej górze, czego świadkami 

byli Jego uczniowie. Fakt ten 
tradycja połączyła z modlitwą 
„Ojcze nasz”, której przekazanie 
apostołom przez Jezusa wiązane 
jest właśnie z tym miejscem. 
Pierwotnie, ważniejszym 
wydarzeniem wiązanym z Górą 
Oliwną było wniebowstąpienie 
Chrystusa, co upamiętniała 
monumentalna bazylika 
zbudowana przez Konstantyna 
Wielkiego w I połowie IV wieku. 
Jednak w okresie późniejszym 
uległa ona zniszczeniu, a od czasów 
krzyżowców (XI-XIII w.) istniała 
tam najpierw kaplica, w miejsce 

której w II połowie XIX wieku 
zbudowano kościół Pater Noster. 

Jest to bardzo szczególne miejsce - niewysoka 
budowla, jakby ukryta wśród drzew, co oddaje 
nastrój kameralnego spotkania i rozmowy Jezusa 
z apostołami. Tam właśnie, pod natchnieniem 
Ducha Świętego prosili oni swego Mistrza, by im 

powiedział, jak mają się modlić. 
Kościół Pater Noster jest celem 
wielu pielgrzymek, toteż nie 
dziwi fakt, że sama budowla wraz 
z przylegającym dziedzińcem 
i krużgankami „udekorowana” 
jest tablicami z wypisaną na nich 
Modlitwą Pańską w ponad 100 
językach i dialektach. 
 Kolejne obiekty położone 
na zboczach Góry Oliwnej to 
kościół Dominus Flevit (Pan 
Zapłakał) upamiętniający łzy 
Jezusa uronione na widok 
Jerozolimy. Przyjdą na ciebie dni, 
gdy twoi nieprzyjaciele otoczą 
cię wałem, oblegną cię i ścisną 
zewsząd. Powalą na ziemię ciebie 
i twoje dzieci z tobą i nie zostawią 
w tobie kamienia na kamieniu za 

to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia 
(Łk 19, 42-44). Łkając z bólu i współczucia dla 
ludzi, którzy mieli być świadkami zniszczenia tych 
obiektów, Jezus przepowiadał wydarzenia, które 

Grób Zachariasza na zboczu 
Góry Oliwnej

miały nastąpić za ok. 40 lat. Wtedy to świątynia 
i Jerozolima zostały rzeczywiście zniszczone. 
Upamiętnia to wspomniany kościół katolicki, 
wzniesiony wg projektu Barluzziego w miejscu 
ruin wcześniejszej, bizantyńskiej świątyni 
poświęconej temu samemu wydarzeniu. 
 Od strony południowej na zboczu Góry 
Oliwnej położona jest niewielka dzielnica, która 
w starożytności była oddzielną wioską o nazwie 
Betfage, usytuowaną niemal na wprost jednej z bram 
Świętego Miasta. To tam wg Ewangelii Jezus miał 
dosiąść oślicy i wjechać do Jerozolimy, owacyjnie 
witany przez żydów, licznie zgromadzonych 
z okazji święta Paschy. Wydarzenie to było 
bardzo ważne i opisują je wszyscy ewangeliści, 
toteż nic dziwnego, że miejsce, skąd wyruszał 
Jezus w ostatnią drogę przed swoją męką, już 
w starożytności zostało upamiętnione świątynią. 
Obecny kościół jest także dziełem wspominanego 
już Barluzziego - stara się on oddać nastrój 
skupienia i smutku, jaki przepełniał Jezusa. 
Choć Chrystusa czekało w Jerozolimie owacyjne 
przywitanie przez zwykłych ludzi, to wiedział 
przecież, że przywódcy religijni uknuli przeciw 
Niemu spisek, który zakończy się Jego okrutną 
śmiercią na krzyżu. 
 Ostatnim wydarzeniem z ziemskiego życia 
Jezusa, związanym z Górą Oliwną, jest modlitwa 
Zbawiciela po Ostatniej Wieczerzy, zanim został 
On pojmany przez swoich prześladowców 
(modlitwa w Ogrójcu). Upamiętnia ją kościół 
Konania, zwany też kościołem Narodów, 
ponieważ został on wzniesiony z datków wspólnot 
kościelnych z wielu krajów. W części ołtarzowej, 
w posadzce świątyni usytuowanej u podnóża Góry, 
niedaleko wejścia do Jerozolimy przy Bramie 
Złotej, znajduje się lita skała. Według tradycji 
skała ta zawiera ślady krwi Chrystusa, którą 
Zbawiciel pocił się podczas swej pełnej trwogi 
modlitwie przed pojmaniem. Kościół, który był 
jedną z pierwszych budowli wzniesionych w Ziemi 
Świętej wg projektu Antonia Barluzziego, zawiera 
bardzo charakterystyczny klasycyzujący fronton, 
co czyni go łatwym do rozpoznania i sklepienie 
koloru ciemnego błękitu imitujące wieczorne 
niebo z gwiazdami, pod którymi Jezus przeżywał 
swoje chwile konania. 
 Chrześcijańska Jerozolima to jednak 
jej zachodnia część, a w niej, niedaleko od 
starożytnych granic miasta znajduje się Ein Kerem, 

w starożytności niewielka osada, „przyklejona” do 
dość stromego zbocza wzgórz okalających Święte 
Miasto od zachodu. Według tradycji mieszkali tam 
św. Zachariasz z żoną swą, św. Elżbietą i tam 
przyszedł na świat św. Jan Chrzciciel. Zgodnie 
z tym, co mówi Ewangelia wg św. Łukasza, 
Najświętsza Maryja Panna odwiedziła rodzinę św. 
Zachariasza zaraz po zwiastowaniu i przebywała 

w ich domu ponad pół roku. Tam też, napełniona 
Duchem Świętym, Maryja wypowiedziała 
słowa „Magnificat”, jednego z najpiękniejszych 
hymnów chrześcijaństwa. Upamiętnia to kolejny 
kościół zbudowany po II wojnie światowej wg 
projektu Barluzziego - sanktuarium Nawiedzenia 
z pięknymi malowidłami w prezbiterium 
i dziedzińcem, wokół którego na ścianach 
zawieszone są tablice ze słowami „Magnificat” 
w bardzo wielu językach, w tym także po polsku. 
Po przeciwległej stronie starożytnego miasteczka, 
również na wzgórzu, leży kościół św. Jana 
Chrzciciela z XIX wieku, w którym pod jednym 
z ołtarzy, podobnie jak w Betlejem, upamiętnione 
jest miejsce narodzin ostatniego proroka Starego 
Przymierza. Także i tutaj, na murach wypisano 
słowa „Magnificat”, hymnu-modlitwy, które 
wyrażają uwielbienie dla Boga, który Swój lud 
nawiedził i wyzwolił (Łk. 1,68). 
 Jak widać, choć pobyt Jezusa w Judei nie 
trwał tak długo, jak w Galilei, to był on niezwykle 
bogaty w wydarzenia. Co istotne, były to zdarzenia 
bardzo ważne, wspominane i upamiętniane przez 
pierwotny Kościół. Z tego względu jeszcze dzisiaj 
ślady Jezusa w tej krainie przybliżają klimat 
czasów Jezusa, którego przecież my - pielgrzymi 
także tam szukaliśmy. 

Witold Tyborowski

Fresk za głównym ołtarzem 
w kościele górnym Sanktuarium 
Nawiedzenia

Kościół św. Jana Chrzciciela w Ain Karem
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Dzisiaj wielka jest rocznica
Jedenasty Listopada,

tym co zmarli za Ojczyznę
hołd wdzięczności Polska składa.

Ludwik Wiszniewski

Narodowe Święto Niepodległości, ustanowione 
dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku, po 123 latach 
zaborów (1795–1918), stanowi okazję do tego, 
by wspomnieć tych wszystkich, którzy polegli 
w walce o wolność Ojczyzny, by oddać im hołd 
wdzięczności. Święto to jest powodem radości 
i dumy z tego, że choć Polska zniknęła na 123 lata 
z mapy świata, to jednak przetrwała, odrodziła się 
i nadal rozwija się ku chwale Pana Boga.

Dzień ten jest też dobrą okazją, by podjąć 
rozważania na temat patriotyzmu, przypominając 
dokument Konferencji Episkopatu Polski, 
przygotowany przez Radę ds. Społecznych, 
zatytułowany „Chrześcijański kształt patriotyzmu”, 
przyjęty na 375. Zebraniu Plenarnym Konferencji 
Episkopatu Polski w marcu 2017 roku.

Biskupi wskazują w nim z jednej strony na 
ożywienie postaw patriotycznych i poczucia 
świadomości narodowej, które obserwujemy 
w Polsce w ostatnich latach, nazywając je 
renesansem polskiego patriotyzmu, ale z drugiej 
strony podkreślają także jego zagrożenia. Jako 
pasterze Kościoła w Polsce, pragną spojrzeć na 
te zjawiska z perspektywy nauczania Kościoła 
katolickiego.

Przypominają zatem, że - jak pisał święty 
papież Pius X - Kościół nauczał zawsze, że 
patriotyzm jest obowiązkiem i wiąże go z nakazem 
czwartego przykazania Bożego. W chrześcijańskiej 
perspektywie miłość własnej ojczyzny wyraża 
się przede wszystkim przez postawę służby oraz 
troski i odpowiedzialności za potrzeby i los 
konkretnych ludzi, których Pan Bóg postawił na 
naszej drodze. Dlatego też za niedopuszczalne 
i bałwochwalcze uznać należy wszelkie próby 
podnoszenia własnego narodu do rangi absolutu, 
czy też szukanie chrześcijańskiego uzasadnienia 

dla szerzenia narodowych konfliktów i waśni. 
Miłość do własnej ojczyzny nigdy bowiem nie może 
być usprawiedliwieniem dla pogardy, agresji oraz 
przemocy.

Biskupi przywołali słowa świętego Jana 
Pawła II, wypowiedziane na forum Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ w 1995 r., iż: Należy ukazać 
zasadniczą różnicę, jaka istnieje między 
szaleńczym nacjonalizmem, głoszącym pogardę 
dla innych narodów i kultur, a patriotyzmem, 
który jest godziwą miłością do własnej ojczyzny. 
Prawdziwy patriota nie zabiega nigdy o dobro 
własnego narodu kosztem innych. To bowiem 
przyniosłoby ostatecznie szkody także jego 
własnemu krajowi, prowadząc do negatywnych 
konsekwencji zarówno dla napastnika, jak i dla 
ofiary. Nacjonalizm, zwłaszcza w swoich bardziej 
radykalnych postaciach, stanowi antytezę 
prawdziwego patriotyzmu i dlatego dziś nie 
możemy dopuścić, aby skrajny nacjonalizm rodził 
nowe formy totalitarnych aberracji. To zadanie 
pozostaje oczywiście w mocy także wówczas, gdy 
fundamentem nacjonalizmu jest zasada religijna, 
jak się to niestety dzieje w przypadku pewnych 
form tak zwanego «fundamentalizmu».

Biskupi przypomnieli także o codziennym 
i obywatelskim wymiarze naszego patriotyzmu. 
W momentach trudnych, w chwilach niewoli 
i narodowej próby, patriotyzm jest wymagającym 
egzaminem z odwagi i heroizmu, który zdało 
wielu bohaterskich Polaków, a my także możemy 
być kiedyś do niego wezwani. Winniśmy jednak 
pamiętać, że egzamin z patriotyzmu zdaje się 
również w czasie wolności i pokoju.

Dziś zatem patriotyzm wyrażać się powinien 
w życiu naszych rodzin, które są pierwszą szkołą 
miłości, odpowiedzialności i służby bliźniemu. 
Przestrzenią, w jakiej codziennie zdajemy egzamin 
z patriotyzmu są miejsca, gdzie toczy się nasze 
codzienne życie - gmina, parafia, szkoła, zakład 
pracy, wspólnota sąsiedzka i lokalna. Wszędzie tam 
patriotyzm wzywa nas do życzliwości, solidarności, 

11 listopada – refleksje 
o chrześcijańskim kształcie 

polskiego patriotyzmu

uczciwości i troski o budowanie wspólnego dobra.
Patriotyzm konkretyzuje się w naszej 

postawie obywatelskiej; w szacunku dla prawa 
i zasad, które porządkują i umożliwiają życie 
społeczne, jak - przykładowo - rzetelne płacenie 
podatków; w zainteresowaniu sprawami 
publicznymi i w odpowiedzialnym uczestnictwie 
w demokratycznych procedurach; w sumiennym 
i uczciwym wypełnianiu obowiązków zawodowych; 
pielęgnowaniu pamięci historycznej, szacunku 
dla postaci i symboli narodowych; w dbałości 
o otaczającą nas przyrodę; w zaangażowaniu 
w samorządność i działania licznych organizacji, 
w podejmowaniu różnych inicjatyw społecznych.
Biskupi zauważyli również, iż naturalnym 
wsparciem patriotyzmu narodowego jest patriotyzm 
lokalny. Ważne jest zatem, aby nasza narodowa 
tożsamość i narodowy patriotyzm były otwarte 
na różnorodność lokalnych społeczności. Polska 
powinna pozostawać społecznością obywateli, 
którzy zachowując swą lokalną tożsamość, z troską 
zabiegają o dobro wspólne w skali państwa i czują 
się narodową wspólnotą.
 Wiele miejsca w swoim dokumencie 
poświęcili też biskupi wychowaniu do patriotyzmu 
poprzez odpowiedzialną politykę historyczną, 
szczególną rolę rodziny i szkoły, działalność 
ludzi kultury i mediów. Wskazali także na rolę 
organizacji społecznych, wśród których na 
szczególne wyróżnienie zasługuje ruch harcerski. 
Wymieniając środowiska odpowiedzialne za 
kształt polskiego patriotyzmu, poruszyli również 
kwestię jego związku ze sportem, gdzie rzesze 
kibiców doświadczają i wyrażają narodową 
wspólnotę, dumę i solidarność, a także kwestię 
coraz bardziej popularnego fenomenu rekonstrukcji 
historycznych.
 W zakończeniu dokumentu biskupi 
podziękowali tym wszystkim, dzięki 
którym patriotyzm jest trwały oraz żywotny 
i zaapelowali, aby nie ustawali oni w swoich 
wysiłkach kształtowania szlachetnego, opartego 
o chrześcijańską miłość bliźniego, polskiego 
patriotyzmu. Zadeklarowali również, iż Kościół 
katolicki w Polsce będzie - środkami wynikającymi 
z jego misji - takie działania doceniał i wspierał.
Moją szczególną uwagę zwróciło to, iż 
w kilku miejscach omawianego dokumentu Polska 
określana jest jako symbol solidarności, otwartości 
i gościnności we współczesnej Europie i świecie, 

którym była i powinna pozostać. Patriotyzm 
określany jest jako postawa otwarta. I choć trudno 
się z tym nie zgodzić, narzuca się jednak pytanie 
o granice tej otwartości i gościnności. Odpowiedzi 
na to pytanie dokument nie udziela, a wydaje się 
ona bardzo pożądana w czasach współczesnych. 
Żyjemy bowiem w rzeczywistości nie tylko 
różnorodności, ale także częstego naruszania 
wolności i zagrożenia podstawowych wartości. 
Zastanawia to, iż biskupi w swoim dokumencie, 
poruszającym tak wiele kwestii, nie odnieśli się 
do - jakże aktualnego dziś i ważnego dla losów 
Polski i świata - ruchu związanego z migracjami 
uchodźców i imigrantów ekonomicznych.*
 Niezwykle bogaty w treści dokument 
Episkopatu, zawierający bardzo wiele wątków 
związanych z patriotyzmem (poczynając od 
spraw podstawowych i ogólnych, na bardzo 
szczegółowych i konkretnych kończąc), zachęca 
do refleksji nad tym, czym jest dla mnie miłość do 
Ojczyzny i jak dbam o jej dobro w swoim życiu. 
Zachęcam zatem do lektury całego dokumentu 
i przemyślenia problematyki chrześcijańskiego 
kształtu patriotyzmu. Narodowe Święto 
Niepodległości wydaje się być bardzo sprzyjającą 
temu okazją.
 Na zakończenie niniejszych refleksji, 
przyjrzyjmy  się wypowiedziom naszych 
wielkich rodaków, którym dobro Ojczyzny 
szczególnie leżało na sercu.

(…) proszę was, abyście całe to duchowe 
dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze 
przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością - taką, jaką 
zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, 
- abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie 
zniechęcili, 
- abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których 
wyrastamy. 
Proszę was: 
- abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej 
słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy 
u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych 
i matek ją znajdowało,
- abyście od Niego nigdy nie odstąpili, 
- abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do 
której On wyzwala człowieka, 
- abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która 
jest największa, która się wyraziła przez Krzyż, 
a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani 
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Koncert
 Jesienny

foto M. Ratajczakfoto G.Z.
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sensu. 
Proszę was o to przez pamięć i przez potężne 
wstawiennictwo Bogarodzicy z Jasnej Góry 
i wszystkich Jej sanktuariów na ziemi polskiej, przez 
pamięć św. Wojciecha, który zginął dla Chrystusa 
nad Bałtykiem, przez pamięć św. Stanisława, który 
legł pod mieczem królewskim na Skałce. 
Proszę was o to. Amen. 

Św. Jan Paweł II - zakończenie homilii w czasie Mszy św. 
na Błoniach, Kraków, 10 czerwca 1979 roku

O służbie dla Ojczyzny
Człowiek w istocie należy przede wszystkim do 
Boga, który go dla chwały swojej stworzywszy, 
chce by on Go znał, kochał i wiernie Mu służył, 
i to jest dla każdego pierwszym obowiązkiem. Ale 
ten bezpośredni obowiązek służenia Bogu składa 
się właśnie z mnóstwa obowiązków pośrednich. 

I tak, człowiek należy do rodziny, której powinien 
odpłacać się za to, co od niej i przez nią otrzymał; 
należy do społeczeństwa, którego jest członkiem 
i dla którego być powinien, i to z woli Bożej, 
członkiem pożytecznym; należy do Ojczyzny, 
która go zrodziła i względem której ma obowiązki 
obywatelskie; której stanowi cząstkę żywotną, 
której chwała i pomyślność od niego w części 
zależą, Ojczyzny, którą winien znać i kochać, ażeby 
jej wiernie służył, królestwo Boże w niej szerząc.
Ojczyznę trzeba znać: znać jej dzieje, jej język, jej 
właściwe cechy, jej warunki bytu ekonomiczne, 
społeczne i polityczne, gdyż z obeznania się z jej 
sprawami ubiegłemi i bieżącemi, jej zasobami 
materialnemi i moralnemi wynika możność 
służenia jej rozumnie i skutecznie. W rzeczy samej, 
ludzie najbardziej pod względem narodowym 
wykształceni zwykle najpotężniej Ojczyźnie służą. 
Służebnica Boża Jadwiga z Działyńskich Zamoyska

Karolina Appelt 
*Cennym wskazaniem w tym obszarze jest głos 
Prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów, kard. Roberta Saraha, który podczas 
Międzynarodowego Kongresu Ruchu „Europa Christi” 
w Warszawie podkreślił, że nikt nie może odbierać 
narodom prawa do rozróżnienia uchodźcy politycznego, 
czy religijnego, który musi uciekać ze swojej ziemi od 
imigranta ekonomicznego, który chce zmienić miejsce 
zamieszkania, jednak nie czerpiąc, nie identyfikując 
się, nie czyniąc własną kultury, w której zamieszka. 
Ideologia liberalnego indywidualizmu promuje 
mieszanie się, które ma zatrzeć naturalne granice 
ojczyzn, kultur, i prowadzi do świata postnarodowego 
i jednowymiarowego, w którym jedynymi kryteriami 
będzie konsumpcja i produkcja.

 15 października br. w naszym kościele mogli-
śmy wsłuchać się w piękne dźwięki muzyki kla-
sycznej, a przez to ubogacić się duchowymi i este-
tycznymi wrażeniami. Koncerty jesienne wpisały 
się już wieloletnią tradycją w życie naszej parafii. 
Stało się to za przyczyną mecenasa koncertów - 
Gminy Czerwonak i organizatorów z Gminnego 
Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku. Pomysł 
ten mógł zostać zrealizowany także dzięki zaanga-
żowaniu się naszej parafii, a szczególnie księdza 
proboszcza i Akcji Katolickiej i dzięki udostęp-

nieniu kościoła jako sali koncertowej. Zachęceni 
doświadczeniami lat ubiegłych, oczekiwaliśmy 
w radosnym poruszeniu serc na koncert, który roz-
począł się o godz. 19.00. 
 Po słowach powitania, otwierających ten 
muzyczny wieczór, zostaliśmy zaproszeni do 
wysłuchania koncertu w wykonaniu kwartetu 
smyczkowego Classic Quartet w składzie:

●Natalia Niedźwiecka - I skrzypce,
●Anna Wachowiak - II skrzypce,
●Magdalena Warchoł - altówka,

Koncert jesienny w Kicinie

●Izabella Gontarz - wiolonczela.
 Wszystkie panie ukończyły Akademię 
Muzyczną w Poznaniu, a oprócz koncertowania 
jako kwartet smyczkowy artystki pracują w Filhar-
monii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego. 
Działalność artystyczna kwartetu, koncertującego 
na terenie całego kraju, trwa od 19 lat.
 Wkrótce popłynęły dźwięki muzyki, a cie-
kawie dobrany repertuar pięknie wybrzmiał we 
wnętrzu naszej świątyni. Kolejne utwory i kom-
pozytorów zapowiadała z wdziękiem i swadą pani 
Izabella Gontarz. Pierwsza części koncertu wpro-
wadziła nas w klimat muzyki barokowej, a następ-
nie usłyszeliśmy muzykę filmową i musicalową. 
 Na początku wysłuchaliśmy preludium do 
utworu Te Deum Marca Charpentiera, znanego 
nam jako hymn Unii Europejskiej. Kolejnymi 
utworami były: Powrót Królowej Sheby Jerzego 
Fryderyka Haendla, Badinerie Jana Sebastiana 
Bacha, Ave Maria Giulia Cacciniego. 
 W dalszej części koncertu wykonane zostały 
fragmenty takich utworów jak: La foi (Wiara) Geo-

rga Goltermanna, Canon D-dur Johanna Pachel-
bela oraz Obój Gabriela z filmu „Misja”.
 Końcowa partia muzyki zawierała trzy znane 
utwory: Sunrise, Sunset… (To świt, to zmrok…) 
z musicalu „Skrzypek na dachu” Jerry’ego Bocka, 
walc z baletu „Śpiąca królewna” Piotra Czajkow-
skiego oraz Libertango Astora Piazzoli.
 Wnętrze naszego małego kościoła sprzyjało 
wyjątkowej, kameralnej atmosferze koncertu. Nie-
często zdarza się bowiem, że widownia niemal 
styka się ze sceną. U nas ta bliskość budowała ser-
deczną atmosferę wzajemnego porozumienia.
 Koncert zakończył się gromkimi brawami 
i słowami podziękowań, które skierowali do 
występujących pań ks. kan. Jerzy Stachowiak i ks. 
proboszcz Marian Sikora. Wieczór ten pozostanie 
dla nas pięknym wspomnieniem, które pielęgno-
wać będziemy przez cały rok w oczekiwaniu na 
kolejną porcję muzyki koncertowej. 

Maria Hanna Bobak

 Ośrodek rekolekcyjny Caritas Archidiecezji 
Poznańskiej im. bł. Edmunda Bojanowskiego 
(Bojanowe Gniazdo) zaprasza do siebie osoby 
pragnące wyciszenia, skupienia i modlitwy, 
w oderwaniu od codziennych spraw. Miejsce to 
odwiedzam wraz z p. Genowefą Gacą już od kilku 
lat w czasie jesiennych rekolekcji dla wspólnot 
Żywego Różańca. W tym roku uczestniczyłyśmy 
w rekolekcjach w dniach 6-8 października. Ten 
termin przypadał akurat na pierwszą sobotę 
miesiąca, a jednocześnie właśnie 7 października 
obchodzone jest Święto Najświętszej Maryi Panny 
Różańcowej. Uczestnictwo w rekolekcjach to nasz 
osobisty udział, a zarazem jest to reprezentowanie 
kicińskiej wspólnoty parafialnej. 
 Tegoroczne rekolekcje przeżywaliśmy w duchu 
jubileuszów Maryjnych:
- 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej,
- 140-lecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie,
- 100-lecia objawień w Fatimie.
 Ksiądz rekolekcjonista w głoszonych 
konferencjach szczególnie przybliżył nam 
znaczenie i potrzebę modlitwy różańcowej, do 

której w swoich objawieniach wzywa Matka 
Boża. Maryja zachęca nas do codziennego 
odmawiania różańca. W przesłaniu fatimskim 
jesteśmy przynaglani do praktykowania tej 
modlitwy, aby ratować człowieka, a tym samym 
cały świat. Konferencja poruszała znaczenie 
medytacyjne różańca, który ma uspokoić nasze 
serce i przybliżać do Boga, zgodnie ze słowami 
św. Augustyna: niespokojne jest serce człowieka 
dopóki nie spocznie w Bogu. 
 Św. Jan Paweł II zostawił nam piękne przesłanie 
odnoszące się do różańca świętego: módlcie się na 
różańcu za wasze rodziny, za Ojczyznę, za cały 
świat. Ponadto papież Polak zwraca uwagę na 

Bojanowe Gniazdo w Zaniemyślu
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praktykowanie modlitwy rodzinnej: Rodzina, która 
modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. 
Różaniec święty zgodnie z dawną tradycją jest 
modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu 
się rodziny („Rosarium Virginis Mariae”). 
 Ksiądz rekolekcjonista wskazał na ważne 
elementy modlitwy różańcowej, które powinny 
stanowić:

- obraz,
- czytanie Pisma Świętego,
- modlitwę ustną.

 Kiedy korzystamy z różnych książeczek 
z rozważaniami różańcowymi, często spotykamy 

w nich ilustracje przedstawiające sceny z życia 
Jezusa, a także czytamy zawarte w nich fragmenty 
z Pisma Świętego odpowiadające danej scenie, 
aby następnie odmówić dziesiątkę różańca. 
 Modląc się w ten sposób uświadamiamy 
sobie wielkie znaczenie i siłę tej modlitwy, która 
w jednej chwili łączyć może miliony ludzi na całej 
ziemi, do czego wzywa nas sama Matka Boża.

Maria Hanna Bobak

 7 października br. byliśmy 
uczestnikami i świadkami 
modlitewnego pospolitego 
ruszenia - wielkiej narodowej 
modlitwy odbywającej się 
z poparciem episkopatu 
Polski. Z tą religijną 
inicjatywą wystąpili 
trzej mężczyźni: Maciej 

Bodasiński, Lech Dokowicz i Łukasz Witkiewicz. 
Nasza Ojczyzna została otoczona modlitwą 
różańcową wzdłuż granic państwa, liczących 
ponad 3,5 tys. kilometrów. Modlących się Polaków 
można było spotkać na statkach i kutrach, na 
kajakach płynących wzdłuż granicznych rzek, na 
górskich szczytach, w sanktuariach i setkach tzw. 
kościołów stacyjnych. Było to świadectwo wiary 
milionów Polaków. Do nieba za pośrednictwem 
Matki Najświętszej popłynęła wielka modlitwa za 

Polskę i świat. 
 Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, 
tak silną, że potrafi zmienić bieg historii. A tysiące 
świadectw udokumentowanych cudów dowodzi 
o jego niezwykłej skuteczności. 
 Wielkim miłośnikiem różańca był św. Jan 
Paweł II. To właśnie papież Polak wzbogacił 
go tajemnicami światła. Nazywał tę modlitwę 
skarbem, który należy odkrywać, a zdaniem kard. 
Stefana Wyszyńskiego modlitwa ta to łańcuch 
bezpieczeństwa na stromych skałach szczytów 
górskich. 
 Maryja w krytycznych momentach historii 
zawsze była przy nas, a my przy Niej. Jako 
ratunek dla świata Matka Boża wskazuje na 
modlitwę różańcową. W wielu objawieniach 
maryjnych powtarza się wezwanie do odmawiania 
różańca. W Lourdes (1858 r.) Maryja przedstawia 
się słowami: „jestem Niepokalane Poczęcie” 

i podczas pierwszego objawienia odmawia razem 
z Bernadettą Soubirous różaniec, przesuwając 
paciorki w milczeniu, głośno wypowiadając tylko 
słowa: ,,Chwała Ojcu...”.

 W Gietrzwałdzie (1877 r.) Matka Boża parę 
razy zachęca, aby gorliwie odmawiać różaniec. 
Najdobitniejsza prośba o praktykowanie tej 
modlitwy skierowana była do trojga pastuszków 
w Fatimie (1917 r). 
 Wierzymy, że różaniec odmawiany 7 
października przez ponad milion Polaków na 
granicach kraju i w kościołach parafialnych może 
otworzyć serca rodaków na działanie łaski Bożej, 
a nawet zmienić bieg zdarzeń. Nie bez znaczenia 
pozostaje data, którą wybrali inicjatorzy tego 
duchowego przedsięwzięcia. Jest to bowiem 
święto Matki Bożej Różańcowej, ustanowione 
na pamiątkę bitwy morskiej pod Lepanto w 1571 
roku. Flota chrześcijańska u wybrzeży greckich 
na Morzu Jońskim pokonała wówczas większą 
flotę muzułmańską, ratując tym samym Europę 
przed islamizacją. Stolicy apostolskiej przewodził 
wówczas Pius V (kanonizowany w 1712 r.). Na 
wieść o zbliżającej się wojnie papież apelował 
o odmawianie modlitwy różańcowej. Po 
zwycięstwie armii chrześcijańskiej (Ligi Świętej) 
Pius V przypisał je wstawiennictwu Maryi i to 
on zatwierdził tę formę modlitwy, którą znamy 
do dziś. Sułtan turecki, Selim II powiedział, 
że bardziej boi się modlitwy papieża, niż jego 
okrętów. Kilka wieków później papież Leon XIII, 
który zasiadał na stolicy Piotrowej w latach 1878-
1903, ustanowił październik miesiącem różańca. 
 W akcji „Różaniec do granic” uczestniczyła 
również Polonia w różnych zakątkach świata. 
W modlitwę włączyły się też inne narody poprzez 
polskich misjonarzy, np. w Republice Środkowej 
Afryki, w ośrodku  trędowatych w Indiach. 
Modlili się mieszkańcy Paryża, Dublina, 
Amsterdamu, Neapolu, Londynu. Na zaproszenie 
do wspólnej modlitwy odpowiedzieli również 

wierni w Portugalii, Szwajcarii, Niemiec, Nowej 
Zelandii, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, 
żołnierze bazy lotniczej w Afganistanie, a nawet 
osoby mieszkające za kołem podbiegunowym. 
 Nasza grupa liczyła 49 osób, w tym z parafii 
kicińskiej znalazły się w niej 23 osoby, ze Swarzędza 
- 4, z Koziegłów - 4, z Czerwonaka - 3, z Poznania 
- 15 osób z p. Krystyną Ślusarską posługującą 
w poznańskim biurze Radia Maryja. Najmłodszy 
uczestnik miał 9 lat, najstarszy 86. Wczesnym 
przedpołudniem dojechaliśmy do Słubic nad 
Odrą. Tamtejszy kościół pw. Świętego Ducha był 
naszym kościołem stacyjnym. Świątynia urzekła 
nas swoją wielkością oraz bogatym wystrojem 
wnętrza. Przede wszystkim zachwyciła nas droga 
krzyżowa wykonana z witraży. W oczekiwaniu na 
Mszę św. włączyliśmy się w śpiewy prowadzone 
przez młodzieżowy zespół muzyczny. Pieśni 
religijne tworzą zawsze dobry duchowy klimat, 
szczególnie wówczas, gdy ma się świadomość 
uczestnictwa w niezwykłym historycznym 
wydarzeniu. 

„Różaniec do granic”
Bóg pochwycił nasze dłonie



Listopad 2017

     25

Listopad 2017

24  

 Miejscowy kapłan przybliżył nam dzieje 
świątyni. Opowiadał o wydarzeniu, które miało 
miejsce w czasie wielkiej powodzi w latach 
dziewięćdziesiątych. Woda zalała miasto, nie 
oszczędzając kościoła, sięgała do kolan. Wówczas 
wierni na apel księdza gromadzili się na różańcu 
prosząc Matkę Bożą o wstawiennictwo. Tu trzeba 
nadmienić, że krótko przed powodzią do parafii tej 
przywieziono figurę Maryi z Fatimy. I stał się cud! 
Woda ustąpiła, nie wyrządzając szkód kościołowi. 
Wielka jest moc różańca. 
 Po zapoznaniu się z historią świątyni nadszedł 
czas na Eucharystię, którą koncelebrowało wielu 
kapłanów. Kościół był wypełniony wiernymi po 
brzegi. Wysoko pod sklepienie niosły się modlitwy 
i chóralne śpiewy. 
 Po Mszy św. Krystyna Mandziak, organizatorka 
naszego wyjazdu, zaprosiła pielgrzymów na 
agapę. „Uczta” odbyła się na miejscowym 
dworcu autobusowym. Pączki oraz kawa i herbata 
smakowały wybornie. Słodkościami podzieliliśmy 
się z innymi pielgrzymami. Krystyna Mandziak 
zgłosiła naszą grupę pielgrzymkową i wskazano 
nam miejscowość Pławidło, a kierowcę zaopatrzono 
w mapę dojazdu. Udaliśmy się w stronę Odry. 
Boczną drogą wśród pól i wiosek przybyliśmy 
na wyznaczone miejsce. Nie byliśmy tam sami. 
Przywitały nas inne grupy pielgrzymkowe. Po 
numerach rejestracyjnych autokarów mogliśmy 
się zorientować, że przyjechali z Wielkopolski. 
W drodze do Prawidła przygotowywaliśmy się 
duchowo do różańca. Odśpiewaliśmy Litanię 
do błogosławionych i świętych polskich. Śpiew 
prowadził Andrzej. Przy niewielkim zagajniku, 
wśród pól, utworzyliśmy krąg modlitewny 
i punktualnie o godz. 14.00 rozpoczęliśmy 
modlitwę różańcową. Każda jej część poprzedzona 
była wstępem, odczytanym przez Krystynę, 
a wyznaczone osoby (Zofia, Beata, Grażyna, 

Danuta) przedstawiały rozważania do 
poszczególnych tajemnic. W modlitwę 
włączyli się wszyscy pielgrzymi - 
prowadzili dziesiątki i pieśni. 
 Każdej części różańca towarzyszyła 
szczególna symbolika w postaci 
zapalonej białej lub czerwonej świecy 
oraz obrazu przedstawiającego wybraną 
postać z grona świętych. I tak, pierwszej 
części poświęconej rodzinie towarzyszył 
obraz Świętej Rodziny i płomień białej 
świecy, którą trzymała Małgorzata. 

W drugiej części zapłonęła czerwona świeca 
w ręku Ewy, a wizerunek Matki Bożej Królowej 
Pokoju opatrzono napisami POKÓJ w różnych 
językach: PEACE, MIR, FRIEDEN, PAX. Trzecią 
część rozświetlała biała świeca trzymana przez 
Janusza, a symbolem towarzyszącym był obraz 
Jezusa Miłosiernego. W tej części modlono się 
w intencji wszystkich cierpiących. W czwartej 
części modliliśmy się o umiłowanie różańca, 
a towarzyszył jej wizerunek Matki Bożej Fatimskiej 
z płomieniem czerwonej świecy w rękach Zofii 
z Czerwonaka. Świece i obrazy utworzyły swoisty 
OŁTARZ W PLENERZE.
 Pogoda nam nie sprzyjała. Podziwialiśmy 
tych, którzy cierpliwie i wytrwale w chłodzie, 
a pod koniec w deszczu, stali „na posterunku”. 
Symbolika, o którą zadbała Krysia Mandziak, 
pozwoliła głęboko przeżyć to wydarzenie 
modlitewne, jakim był „Różaniec do granic”. Do 
autobusu powróciliśmy zziębnięci, ale nasze serca 
były gorące. Mieliśmy świadomość doniosłości 
tego niezwykłego przedsięwzięcia, którego 
przewodnim zawołaniem było: „RATUJMY 
POLSKĘ, RATUJMY ŚWIAT”. Możemy 
powtórzyć za św. Janem Pawłem II: Różaniec to 
modlitwa, którą ukochałem, przedziwna modlitwa. 
Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. 
 Na zakończenie wspomnijmy, że na jednym 
z postojów spotkaliśmy ks. kan. Andrzeja 
Magdziarza, który przewodził grupie modlitewnej 
ze swojej obecnej parafii w Lubaszu. 

Zofia Skawińska
Krystyna Mandziak

Janusz Kozłowski
foto M. Celka

 23 września br. odbyło się w Poznaniu Forum 
Duszpasterskie pod hasłem „Jesteśmy napełnieni 
Duchem Świętym”, którego organizatorem, jak co 
roku, był Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej 
Archidiecezji Poznańskiej (DIAK).

 

Poprzedziła je Msza św. w kościele pw. św. Rocha, 
której przewodniczył kard. Robert Sarah, prefekt 
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów w Watykanie. W homilii odczytanej 
w języku polskim kardynał zwrócił uwagę na 
słowo Boże, które ma być motywem naszego 
ewangelizacyjnego działania: Dzisiejszy świat 
cierpi, ponieważ nie docenia ogromnego skarbu, 
jaki stanowi nasza wiara, a jeszcze mniej uznaje 
zbawczą potęgę słowa. Musimy odbudować nasze 
życie na słowie Bożym. Bycie chrześcijaninem 
wymaga siły, odwagi i bohaterstwa, zwłaszcza 
gdy pojawiają się trudności, cierpienie 
i prześladowanie. Musimy więc przyjąć słowo 
Boże z miłością, całkowitym oddaniem, z gorącym 
pragnieniem bycia przez nie przemienionymi 
i ożywionymi.

 

Druga część spotkania odbyła się w Centrum 
Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki 
Poznańskiej. W imieniu organizatorów 
uczestników Forum powitała prezes Zarządu DIAK 
- Bogumiła Kania-Łącka. Następnie głos zabrał 
metropolita poznański abp. Stanisław Gądecki, 

który podkreślił, że od tego roku Forum ma rangę 
ogólnopolską. W swoim słowie wprowadzającym 
nawiązał m.in. do hasła kończącego się programu 
duszpasterskiego. W poprzednim okresie 
skupialiśmy się na pierwszym sakramencie - chrzcie 
świętym, rozpatrując go również z perspektywy 
1050. rocznicy chrztu Polski. Wchodzimy w nowy 
rok liturgiczny. W pierwszą niedzielę Adwentu 
rozpoczynamy rok duszpasterski, który ma nam 
pomóc odkryć na nowo Ducha Świętego, trzecią 
osobę Trójcy Świętej i sakrament umocnienia 
Duchem Świętym, jakim jest bierzmowanie. 
Ważne jest, by przypomnieć sobie, a może 
uzupełnić, prawdę objawioną o Duchu Świętym, 
na nowo zastanowić się nad tym, co wniósł w nasze 
życie sakrament bierzmowania. W kolejnym roku 
pochylimy się nad Eucharystią.

 Następnie głos zabrał gość Forum - kard. 
Robert Sarah, który w swoim wystąpieniu pt. 
„Duch świętości w Kościele” przeniósł słuchaczy 
do wieczernika, gdzie narodził się Kościół. 
Chrystusowa misja Kościoła to tchnienie Ducha 
Świętego i uzdrawianie dusz. Nie liczba dusz 
jest najważniejsza, ale ich jakość. Nie można 
poświęcić jakości duchowej, aby budować Kościół. 
Współczesny świat utracił poczucie grzechu. Inna 
definicja grzechu, usprawiedliwianie występków, 
lekceważenie sakramentu pokuty oddalają nas od 
Boga, czego konsekwencją jest brak wiary. Ludzie 
dobrej woli nawracają się jednak dzięki Duchowi 
Świętemu. On chce nas upodobnić do Chrystusa, 
który objawił się nam w swoim nauczaniu i czynach. 
W sakramencie bierzmowania Duch Święty czyni 
chrześcijan mocnymi, ubogaca szczególną siłą 
i uzdalnia do dawania świadectwa.
 Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, 
przewodniczący Komisji Duszpasterskiej 

Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym
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Z ksiąg metrykalnych

Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni
 28 października  Julianna Malinowska
       Kacper Kowalski

Sakramentalny związek małżeński zawarli
  30 września     Bogumiła Dolata z Czerwonaka 
    i Mateusz Majchrzak z Wrześni
    7 października  Magdalena Błażejewska z Kicina 
    i Krzysztof Antkowiak z Piechanina
  14 października  Beata Borowczyk z Czerwonaka 
    i Marcin Woźny z Poznania

Do wieczności odeszła
   4 października   Grażyna Krajnik (l.65) z Kicina

Konferencji Episkopatu Polski, przedstawił 
program duszpasterski Kościoła w Polsce na 
lata 2017-2019. Pracy duszpasterskiej w tych 
latach będzie towarzyszyło motto: „Duch, który 
umacnia miłość”. Adresatami nowego programu 
duszpasterskiego są wszyscy wierni. Program 
ma nam przedstawić Kościół jako wspólnotę 
napełnioną Duchem Świętym. 

 

Wstępem do dyskusji panelowej była katecheza 
ks. Krzysztofa Porosły z Krakowa, który podjął 
kwestię bierzmowania. Stwierdził, że jest to 
sakrament poszukujący swojego znaczenia, 

będący jednym z sakramentów wtajemniczenia, 
dojrzałości chrześcijańskiej, rozwoju duchowego. 
Bierzmowanie upodabnia nas do Jezusa w Jego 
działaniu, w Jego misji i Jego człowieczeństwie. 
Ksiądz Porosło przypomniał zebranym znaczenie 
symboli towarzyszących temu sakramentowi. 
 Czy chrzest, komunia święta, bierzmowanie 
to właściwa kolejność sakramentów? Jak będąc 
politykiem można korzystać z darów Ducha 
Świętego? Jak chrześcijanin swoim życiem ma 
przyciągnąć do Boga innych? Jak dotrzeć do 
młodego człowieka? Na te i na inne trudne pytania 
starali się odpowiedzieć: Marek Jurek - poseł do 
Parlamentu Europejskiego, o. Marek Myśliński 
CSSp - przełożony Zgromadzenia Ducha Świętego 
oraz przedstawiciele młodego pokolenia - Julia 
Chmielińska i Wojciech Ostrowski.
 Na zakończenie Forum abp Stanisław 
Gądecki podziękował wszystkim za liczne 
przybycie. Podsumowując zauważył: Zebrała 
się tutaj najlepsza cząstka Kościoła. Boże 
błogosławieństwo, którego udzielił zebranym 
niech będzie dla nas pomocą w wypełnianiu misji 
Kościoła.

Barbara Kubacka
foto M. Ratajczak

 Siostrę Marię Kwiek poznałam w ubiegłym 
roku, kiedy po raz pierwszy gościła w naszej 
parafii. Był to cykl katechez dla rodziców dzieci 
szkoły podstawowej i gimnazjum. Jako że jest-
em mamą dzieci uczących się na obu poziom-
ach, uczestniczyłam we wszystkich spotkaniach. 
Kiedy we wrześniu br. siostra ponownie zagościła 
w naszej parafii, z wielką radością wzięłam udział 
w kolejnym spotkaniu katechetycznym. 
 S. Maria Kwiek ze zgromadzenia sióstr 
urszulanek z wykształcenia jest matematykiem 
i teologiem, ale także pedagogiem, psychologiem 
i terapeutą z wieloletnim doświadczeniem pracy 
z młodzieżą. Całe jej życie związane jest z dziećmi 
i młodzieżą. W wieku 50 lat s. Maria wstąpiła na 
drogę życia zakonnego, zawierzając wszystko 
Bogu.

 

Spotkania katechetyczne z siostrą Marią Kwiek

Katecheza z s. Marią to prawdziwa uczta duchowa. 
Mimo że jestem mamą trójki dzieci, nie czyni to 
ze mnie eksperta w sprawach wychowania. Dlat-
ego tak chętnie uczestniczę we wszystkich tych 
spotkaniach. Siostra pokazuje rodzicom etapy ro-
zwoju dzieci, zwracając szczególną uwagę na to, 
co dzieje się w sercach młodych ludzi. Ukazuje 
problemy wychowawcze, które w sposób normal-
ny pojawiają się na różnych etapach życia naszych 
dzieci. Wszystko opiera na fachowej wiedzy peda-
gogicznej oraz przykładach ze swego bogatego 
doświadczenia.
 Jednak najbardziej trafiły do mnie wska-
zówki wychowawcze s. Marii, które opierają 
się na miłości, cierpliwości, wyrozumiałości 
i szacunku, ucząc zachowania norm moralnych 
i przypominając o bliskości Boga. W tym dzisie-
jszym, zabieganym świecie nie jest to łatwe. Bra-
kuje czasu na wszystko. Praca staje się wartością 
nadrzędną, często kosztem rodziny. S. Maria szc-
zególnie podkreśla wagę komunikacji w rodzinie. 
Rozmowa z dzieckiem i czas który z nim 
spędzamy to chwile w których budujemy prawdzi-
we, cenne relacje. Dzieci czują się wtedy kochane, 
wysłuchane i bezpieczne. Dla rodziców jest to mo-
ment, w którym dzieci wpuszczają nas do swojego 
świata. Mamy wtedy możliwość obserwacji tego, 
co nasze dziecko czuje i jak odnajduje się w życiu 

i w relacjach z rówieśnikami. Rodzicielstwa nikt 
nas nie uczy, nie ma szkoły ani gotowej recepty 
na wychowanie. Dlatego jest to bardzo trudne 
i odpowiedzialne zadanie. 
 Kiedy jednak będziemy kochać nasze dzieci, 
słuchać tego, co do nas mówią, wychowanie pr-
zyjmiemy jako dar, a wszystkie radości i trudy 
z tym związane oddamy Bogu. Będziemy mądrymi 
rodzicami i wychowamy szczęśliwe i mocne 
w wierze dzieci, pamiętając przede wszystkim 
o tym, że dzieci nie zawsze nas słuchają, ale zawsze 
naśladują. Takie właśnie wnioski wyciągnęłam ze 
spotkań katechetycznych z s. Marią. Każdego dnia 
staram się patrzeć na swoje dzieci z jeszcze większą 
miłością i wyrozumiałością, a w chwilach trud-
nych oddaję wszystko Bogu i Matce Najświętszej. 
 Z całego serca dziękuję Bogu za s. Marię Kwiek 
i z niecierpliwością czekam na kolejne katechezy.

Renata Dwornik,
mama Zuzanny, Agaty i Jacka

foto K. Appelt 
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 Ostatnie spotkanie rady ekonomicznej 
w naszej parafii odbyło się - jak zawsze z inicjatywy 
księdza proboszcza - 28 września br. 
Obecnie prace naszej grupy koncentrują się wokół 
opisanych poniżej kwestii.
Prace modernizacyjne domu parafialnego
 Prace postępują zgodnie z harmonogramem, 
a wydatki powinny się zamknąć - zgodnie 
z ogólnym kosztorysem - w kwocie ok. 270 tys. zł 
(wyłączając koszt wyposażenia). 
Stan postępu prac został oceniony na ok. 70%. 
W sobotę 7 października rada spotkała się na 
terenie budowy, by ocenić zaawansowanie i jakość 
wykonanych robót.
 Obecnie zbierane są oferty dotyczące produkcji 
i montażu okien oraz okna wystawowego, łącznie 
z drzwiami wejściowymi, do sklepiku.
Zużycie wody
 Ponadto rozmawialiśmy na temat rozliczeń 
za wodę oraz kanalizację. Rada postanowiła 
wystąpić o montaż dodatkowego licznika na 
wodę (tzw. licznika ogrodowego), co pozwoli 
na zmniejszenie należności za zużycie wody 
użytkowej oraz zrzut ścieków.
Przygotowania do remontu kościoła
 W związku z koniecznością zabezpieczenia 
ścian zewnętrznych kościoła oraz dachu, parafia 
wystąpiła z wnioskiem do urzędu gminy o dotację 
na konserwację zabytków sakralnych. Urzędowy 
czas składania dokumentów upłynął 15 września 
2017 roku.
Prace zaplanowane zostały na okres od marca do 
października 2017 roku.
Przygotowania do budowy nowego kościoła
 Aby można było rozpocząć etap przygotowania 
projektu i makiety nowego kościoła, musi nastąpić 
zmiana w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Prace nad tym zadaniem są w gestii 
odpowiedzialności gminy. Parafia wystąpiła 
z wnioskiem o uwzględnienie lokalizacji nowego 
budynku kościoła wraz z konieczną infrastrukturą 
komunikacyjną: drogami, ścieżkami i parkingami. 
Na tym etapie nie została jeszcze opracowana 
koncepcja wraz z konkretnymi założeniami co do 
samej bryły budynku. Zgodnie z wcześniejszymi 
założeniami, przyjęto lokalizację nowego kościoła 
na wzgórzu kościelnym od strony ul. Poznańskiej. 

Nowy budynek nie powinien dominować na tle 
zabytkowego kościoła drewnianego. 
Cmentarz
 Parafia od dłuższego czasu prowadzi rozmowy 
na temat poszerzenia powierzchni grzebalnej na 
naszym cmentarzu. Problem ten podejmował 
już ks. Andrzej Magdziarz, ale ze względu na 
położenie działek sąsiednich sprawa nie mogła 
być załatwiona. Po wstępnym rozeznaniu 
rzeczonej kwestii ks. proboszcz Marian Sikora 
postanowił odłożyć ten temat, a skupić się nad 
samym zarządzaniem cmentarza.
 Cmentarz musi pozostawać pod szczególną 
opieką z uwagi na naszą wiarę, kulturę i uczucia 
parafian. Z powodu ograniczonego miejsca 
pomiędzy kwaterami wszelkie prace wymagają 
szczególnej pieczołowitości i nadzoru. Z tym 
problemem zetknęli się wszyscy, zwłaszcza osoby, 
które żegnały swoich bliskich w ostatnim czasie.
 Idąc za przykładem innych parafii, ks. 
proboszcz podjął decyzję „zreformowania” 
kwestii nadzoru i zarządzania naszym cmentarzem. 
Została wyłoniona firma, której zadaniem będzie 
bezpośredni nadzór nad zakładami pogrzebowymi 
zajmującymi się organizowaniem pochówków 
w Kicinie. Umowa przewiduje, że brama będzie 
zamykana, a wszelkie prace, zgodnie z nowym 
regulaminem, będą prowadzone pod nadzorem 
wybranej firmy. Umowa, na okres próbny 1 roku, 
obowiązuje od 1 października br. Jeżeli nowa 
forma działalności cmentarza sprawdzi się, firma ta 
będzie prowadziła organizację pogrzebów i nadzór 
w kolejnych latach. Decyzje te są wynikiem skarg 
parafian, którzy zgłaszali przypadki samowoli 
przy zagospodarowaniu poszczególnych kwater. 
Takie sytuacje nie mogą mieć miejsca, gdyż to 
uwłacza godności tego miejsca.
 Podjęto również kwestię prac porządkowych 
dotyczących kościoła, domu parafialnego i całego 
terenu kościelnego. W okresie, gdy proboszczem 
parafii był śp. ks. Pawlak, prace te spoczywały 
na barkach 2-3 osób. Ksiądz Andrzej wprowadził 
stały kalendarz dyżurów. Dzięki niemu każda 
rodzina ma możliwość pracy dla wspólnoty 
parafialnej 2 razy w roku. Część rodzin zgłasza 
chęć partycypowania w kosztach takich prac, 
ponieważ ich obowiązki zawodowe, rodzinne czy 

inne nie pozwalają na bezpośrednie uczestnictwo 
w pracach. Rada poszukuje więc takiego 
rozwiązania, które pozwoli na szerszy współudział 
zainteresowanych. Wobec braku jednomyślności 
temat ten będzie jeszcze omawiany na kolejnym 
spotkaniu.
 Jeżeli ktoś z parafian lub gości zauważa 
kwestie ważne dla funkcjonowania parafii, 

proszę o zgłoszenie ich do księdza proboszcza, 
pana kościelnego lub któregoś z członków rady 
ekonomicznej.

Z Panem Bogiem,
Robert Miciniak

Słów kilka o pracach Parafialnej Rady Ekonomicznej

 

Będąc w ubiegłym roku na pielgrzymce do grobu 
Apostoła, św. Jakuba w Santiago de Compostela, 
szliśmy z Andrzejem Majchrzakiem drogą francu-
ską tego szlaku. Przeszliśmy wspólnie ponad 800 
km, zajęło nam to 34 dni. Na zakończenie piel-
grzymki dołączyły do nas nasze „lepsze połowy”, 
które przyleciały samolotem do Santiago. Spędzi-
liśmy tam 2 dni, czerpiąc radość z tego niezwy-
kłego miejsca, a następnych kilka dni zajęło nam 
podróżowanie po zachodniej Hiszpanii. Jedną ze 
zwiedzanych przez nas miejscowości była Fisterra, 
która w dawnych czasach (gdy rodziło się pielgrzy-
mowanie tym szlakiem) uznawana było za koniec 
świata. „Fines terra” oznacza bowiem koniec lądu. 
To miejsce szczególne dla pielgrzymów. To tam 
właśnie docierali i na dowód odbycia pielgrzymki 
przywozili stamtąd muszlę św. Jakuba. Muszla 
wraz z żółtą strzałką są do dzisiaj symbolami piel-
grzymowania do Santiago de Compostela. Obecna 
jest w kulturze portugalskiej i hiszpańskiej, mając 
swoje odzwierciedlenie również w architekturze.
 Stojąc przed rokiem nad oceanem czułem 
ogromny niedosyt i żal, że przyjechałem tam 

samochodem, a nie kontynuowałem drogi pie-
szej. Obiecałem sobie, że kiedyś do tego miejsca 
wrócę i dokończę tę drogę idąc „do końca”. Nie 
myślałem wówczas, że to nastąpi tak szybko. Myśl 
o pielgrzymowaniu właściwie mnie nie opuszcza, 
stała się częścią mojego życia. 
 W październiku ubiegłego roku zapropono-
wałem kilku osobom, aby wybrały się ze mną na 
pieszą pielgrzymkę w roku 2017. Tym razem na 
zaproszenie odpowiedział wiążąco mój wielo-
letni przyjaciel Bogusław zwany Bodziem. Słowo 
„przyjaciel” nie jest tu nadużyciem, znamy się 37 
lat i w tym czasie nasza przyjaźń była wielokrot-
nie wystawiana na próbę, jednak wciąż możemy 
na siebie liczyć w różnych życiowych sytuacjach. 
Wspólnie podjęliśmy decyzję, że będzie to droga 
portugalska czyli wiodąca z portugalskiego Porto 
(tzw. „camino” centralne) do Santiago. Do przej-
ścia mieliśmy 240 km (z Porto do Santiago) oraz 
następne 92 km (z Santiago do Fisterry). 
 Do Porto, pierwszej stolicy Portugalii, dotar-
liśmy 1 września br. Tam w katedrze pobraliśmy 
pątniczy paszport („credensjal del peregrino”), 
który towarzyszył nam przez całą drogę, będąc 
przepustką do „albergue” (hostelu dla pielgrzy-
mów ). Jest on również dokumentem potwierdza-
jącym odbycie pielgrzymki pieszej do grobu Apo-
stoła Jakuba, na podstawie którego wystawiane 
jest specjalne zaświadczenie. 
 Tegoroczna droga miała dla mnie szczególny 
charakter. Niosłem ze sobą istotne sprawy osobiste 
oraz powierzone prośby znajomych. Od pierwszego 
dnia drogi dźwigałem w plecaku solidny kamień, 
który jest znakiem pokuty. Kamień ten przywio-
złem do domu - spoglądam na niego codziennie. 
Przez kolejne dni szliśmy Pogórzem Portugal-
skim, zielonym i „soczystym”, przechodziliśmy 

Santiago de Compostela – ziarno zostało zasiane
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przez góry, wąwozy i rzeki, poznając i smakując 
Portugalię. Szliśmy w spokoju, odwiedzaliśmy 
różne miejscowości, napotkane kościoły i kaplice, 
ciesząc się ciszą oraz wszechobecną życzliwością 
Portugalczyków, a następnie Hiszpanów. Granicę 
pomiędzy Portugalią a Hiszpanią przekroczyli-
śmy żegnając portugalską Walencję. Przeszliśmy 
przez stary, stalowy, kilkusetmetrowy most nad 
rzeką Mino, jednocześnie witając hiszpańskie Tui. 
Mogliśmy poznać „od podszewki”, jak różne są to 
kraje. Inna architektura, inna muzyka. W Portuga-
lii cudowne fado, tchnące trudami życia, a zara-
zem opowiadające o miłości. Za rzeką Mino zaś, 
w Tui, dominuje flamenco, równie ciekawe. Jest 
tam także kuchnia inna od portugalskiej, panują 
inne zwyczaje. Tylko ludzie jednakowo przyjaźni. 
W Hiszpanii nie czuje się presji czasu, którą prze-
siąknięci jesteśmy w Polsce. Ludzie są tam jacyś 
spokojniejsi. 

 

Przez kolejne dni, przy świetnej pogodzie, dotar-
liśmy do celu. Wejście do Santiago w tym roku 
było inaczej zaplanowane, lecz plany swoje, 
a życie swoje. Na plac przed katedrą dotarliśmy 
po godz. 15.40, w niedzielę. O godz. 18.00 byli-
śmy z Bodziem w katedrze św. Jakuba na Mszy 
Świętej. Ścisk, który tam panował rzadko spotkać 
można w innych kościołach europejskich. Katedra 
w Santiago nigdy nie jest pusta, zawsze są w niej 
pielgrzymi i turyści. Mimo tłumu ludzi panuje 
cisza i nie dzwonią telefony. Głównym celebran-
sem podczas Mszy Świętej był biskup z Filipin, 
którego wspomagało 16 kapłanów z całego świata. 
Przybyli tam autokarami ze swoimi parafianami 
z różnych stron Europy i innych kontynentów. Po 
Mszy Świętej rozkołysano kadzielnicę („botafu-
merio”). Bodzio oniemiał, ja miałem już sposob-
ność widzieć to „cudo” kilka razy. Wierni uczest-
niczący we Mszy Świętej, łącznie z biskupem, krę-

cili filmy, uwieczniając to unikatowe wydarzenie. 
 Następnego poranka udaliśmy się do biura 
obsługi pielgrzymów. Uzyskaliśmy zaświadczenie 
o odbyciu pielgrzymki, potwierdzające przeby-
cie 240-kilometrowej drogi z Porto do Santiago. 
W południe kolejna Msza Święta w katedrze, 
odwiedziny grobu Apostoła Jakuba. Po południu 
odpoczynek i zwiedzanie Starego Miasta.
 Kolejny ranek powitał nas solidnym desz-
czem. O godz. 7.00 byliśmy już w drodze idąc 
w kierunku Fisterry. Padało przez cały dzień. 
Nasze morale się chwiało, lecz żaden z nas nie 
wspomniał nawet o chęci rezygnacji z dalszej 
drogi. Zostały przecież do pokonania tylko 92 kilo-
metry. Następny dzień był już lepszy, ale słońca 
nie uświadczyliśmy. W zaplanowanym terminie 
doszliśmy do wymarzonego przeze mnie miejsca. 
Stało się… Doznałem cudownego uczucia spełnie-
nia, którego człowiek doświadcza niewiele razy 
w życiu. Przez kilka godzin siedzieliśmy na skale, 
przy tzw. słupku zerowym - dalej nie da się już iść. 
Czas jakby się zatrzymał i poczułem jednocześnie, 
że intencje, z którymi pielgrzymowałem zostaną 
wysłuchane. 
 Cały następny dzień spędziliśmy pod gołym 
niebem. Chodziliśmy po plaży, a wieczorem, sie-
dząc nad oceanem, podziwialiśmy taki zachód 
słońca, jakiego nigdy dotąd nie widziałem. Zimne 
i groźne wody oceanu wkrótce „pochłonęły” słońce. 
W myślach wspominałem to, czego doświad-
czyłem w zeszłym roku wędrując z Andrzejem 
i na świeżo odtwarzałem chwile, które właśnie się 
skończyły.

Napotkani ludzie

 Ten wątek opisywałem już w ubiegłym roku 
w moim wspomnieniu z drogi francuskiej, ale kilka 
słów pragnę poświęcić młodzieży, którą spotyka-
liśmy. Młodzi idąc często bywają rozbawieni - to 
naturalny przywilej młodości. Spotkaliśmy kilka 
uroczych, zakochanych par, również z Polski. 
Moją uwagę przykuło dwóch chłopaków: Łukasz, 
student drugiego roku politechniki na wydziale 
mechatroniki medycznej, który ma 21 lat i który 
chce zajmować się tworzeniem „zamiennych czę-
ści ciała” dla ludzi (są to nowe technologie dru-
kowania 3D) oraz 20-letni Bartek, który skończył 
liceum wielojęzyczne (z językiem hiszpańskim 

i angielskim). Bartek będzie studiował lingwi-
stykę stosowaną, a w przyszłości chce być tłuma-
czem. Spotkaliśmy się kilkakrotnie na drodze oraz 
w barach, pijąc cudowną hiszpańską kawę z mle-
kiem, zawsze dużą. Jedna z rozmów w barze trwała 
bardzo długo, pewnie ze dwie godziny „z hakiem”. 
Było kilka kaw i małe piwo, wówczas padał deszcz 

i nikomu się nie śpieszyło. Młodzieńcy ci opowie-
dzieli nam o sobie, o swej motywacji do przejścia 
ponad 900 km (szli szlakiem zwanym „camino 
norte” z Francji, byli w drodze 37. dzień). Byliśmy 
zauroczeni ich dojrzałością, planami na przyszłość 
oraz wiedzą ogólną. 

Przydrożne kamienne krzyże

 Idąc, zarówno w Portugalii, jak i w Hiszpa-
nii, napotykaliśmy co kilka kilometrów kamienne 
krzyże, jakże inne od naszych polskich, drewnia-
nych. Tam figurze Chrystusa często towarzyszy 
wizerunek Jego Matki, jakby przytulonej do tyłu 
krzyża. Czasami jest to pieta, umieszczona w jego 
przedniej części. Kontemplując te obrazy i pozwa-
lając czasowi zatrzymać się przez chwilę, można 
rzeczywiście oczami duszy dostrzec cierpienie 
Ukrzyżowanego. Dla ludzi pędzących obok samo-
chodami jest to - być może - tylko element kra-
jobrazu, dla pielgrzyma to część DROGI. W tym 

roku byłem również w Jerozolimie i dotykałem 
miejsc, w których cierpieli Matka z Synem i pew-
nie dlatego tak głęboko przeżywałem symbolikę 
tych kamiennych krzyży.
 Podobnych refleksji jest wiele. Są to tematy 
do rozmów w zimowe wieczory przy kominku, 
z osobami, które czują potrzebę odbycia „camino”. 
Wysłałem z Santiago kilka kartek do znajomych, 
również do tych z Kicina. Wiem, że jedno z mał-
żeństw, do których moja kartka dotarła, wybiera 
się w maju przyszłego roku do grobu św. Jakuba. 
Jest to dla mnie ogromna radość. Życzę im dobrej 
drogi czyli „buen camino” .

 Jeśli czujecie potrzebę pieszego pielgrzymo-
wania do Santiago de Compostela, jakże innego od 
pielgrzymek autokarowych, wolnego i cichego, nie 
wahajcie się - droga sama was poprowadzi. Trzy-
majcie się żółtych strzałek oraz symbolu muszli. 
Ewentualna słaba znajomość języków obcych nie 
będzie żadną przeszkodą. Miejscowi ludzie, z któ-
rymi mieliśmy kontakt mówią właściwie wyłącz-
nie po portugalsku lub hiszpańsku, ale dokład-
nie wiedzą, po co idziemy i czego potrzebujemy. 

Z pewnością, z perspektywy moich skromnych 
doświadczeń „camino” portugalskie jest dobrym 
zaczynkiem pielgrzymowania, pogłębienia relacji 
z Bogiem, a co za tym idzie - również poznania 
samego siebie. Dla mnie pielgrzymowanie ma 
ogromne znaczenie, służąc refleksji oraz duchowej 
formacji. Czas potrzebny do przebycia „camino” 
portugalskiego to 10-14 dni. Jedno wiem: nie ma 
powodu, by się śpieszyć. Niech będzie to 16 dni 
- świat nawet nie zauważy, że was nie ma. Zapew-
niam, że nie będzie to czas stracony.

Buen camino!
Tadeusz Soiński



Listopad 2017

     33

Listopad 2017

32  

Szkolny SerwiS informacyjny

W zdrowym ciele, zdrowy duch :0
Dnia 25.10.2017 roku  w szkole podstawowej w Kicinie odbył się gminny turniej w unihokeja dla 

szkół podstawowych. Na zawody przyjechały drużyny z Koziegłów, Owińsk, Bolechowa i Czerwonaka. 
Wśród chłopców trzecie miejsce zajęła szkoła w Bolechowie, drugie miejsce szkoła podstawowa 
w Czerwonaku, natomiast pierwsze miejsce zajęli gospodarze spotkania, czyli szkoła podstawowa 
w Kicinie. Wśród dziewczyn trzecie miejsce zajęła szkoła w Owińskach, drugie miejsce szkoła 
w Bolechowie. Pierwsze miejsce i awans na zawody powiatowe wywalczyła także szkoła podstawowa 
w Kicinie. Wszystkim drużynom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w sporcie :)

Agnieszka Nowak

 My się szkoły nie boimy
 

My się szkoły nie boimy,
 choć i praca czeka nas.
 Śmiało do niej dziś 

wkroczymy,
 bo nauki nadszedł czas.
  
 

 W piątek 13 października br. odbyła się uroczystość pasowania na uczniów klas pierwszych Szkoły 
Podstawowej im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie, połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodo-
wej. 
 To coroczne wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji, zarówno wśród uczniów, nauczycieli, jak 
i rodziców. Tak było i tym razem. Uczniowie klas pierwszych przedstawili program artystyczny przygo-
towany pod kierunkiem swoich wychowawczyń. Po akademii nastąpił punkt kulminacyjny uroczystości 
- pasowanie na ucznia oraz uroczyste ślubowanie. Aktu pasowania za pomocą wielkiego pióra dokonała 
p. dyrektor, Beata Jędrzejewska. Pierwszoklasiści w strojach galowych z przejęciem recytowali tekst 
ślubowania, przyrzekając być dobrym uczniem, szanować swoją szkołę, nauczycieli, rodziców i ojczy-
znę.
 Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały upominki - zakładki do książek wykonane przez star-
szych uczniów naszej szkoły, a następnie udały się do klas na słodki poczęstunek przygotowany przez 
rodziców. Pani dyrektor złożyła uczniom oraz ich rodzicom serdeczne życzenia. Nie zabrakło również 
życzeń dla kadry nauczycielskiej oraz dla pracowników szkoły. Przedstawicielka Rady Rodziców zło-
żyła na ręce pani dyrektor życzenia dla nauczycieli. 
 Naszym najmłodszym uczniom rozpoczynającym swą edukację w Szkole Podstawowej im. Augusta 
Cieszkowskiego w Kicinie życzymy wielu sukcesów w nauce. Całemu gronu pedagogicznemu zaś - 
dużo zdrowia, energii i wytrwałości, byście mogli w pełni realizować swoje plany życiowe i zawodowe. 

Patrycja Sobiak

Tenis stołowy

 4 października br. odbył się Gminny Turniej 
Tenisa Stołowego. Gospodarzami turnieju była Szkoła 
Podstawowa w Kicinie. W zawodach startowała 
młodzież ze szkół podstawowych w: Kicinie, 
Bolechowie, Koziegłowach i Owińskach. Reprezentacja 
naszej szkoły składała się z trzech chłopców 
i jednej dziewczynki. W klasyfikacji generalnej, wśród 
dziewczynek I miejsce zajęła Anna Klimek z Kicina, II 
miejsce przypadło Amelii Szajer z Owińsk, natomiast 
III miejsce wywalczyła Beata Ciesielska z Bolechowa. 
W rozgrywkach miedzy chłopcami I miejsce zajął 
Maciej Gudawa z Bolechowa, II miejsce zdobył Wojtek 
Solski z Kicina, III miejsce wywalczył także uczeń 
z Kicina - Filip Mikosz. Puchar drużynowy przypadł 
w udziale Szkole Podstawowej w Kicinie. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
sportowych! J

Agnieszka Nowak

23 września br. już po raz trzeci odbył 
się Piknik Czterech Wielkich. Wydarzenie to 
zdążyło wpisać się na listę cyklicznych imprez 
związanych z życiem Szkoły Podstawowej im. 
Augusta Cieszkowskiego i społeczności lokalnej. 
Festyn integrujący mieszkańców Kicina i okolic, 
tak jak w poprzednich latach, zgromadził na 
parkingu przed szkołą tłumy ludzi. W tym roku 
motywem przewodnim była muszla św. Jakuba, 
symbolizująca pielgrzymowanie do Santiago de 
Compostela. Z tej okazji przygotowano piękną 
planszę poświęconą podróżom św. Jakuba. Każdy 
mógł zobaczyć, jak wygląda szlak Jakubowy, 
tworzący sieć oznakowanych dróg pieszych 
i rowerowych, zbiegających się na krańcu Europy, 
przy grobie św. Jakuba Starszego - jednego 
z dwunastu Apostołów Chrystusa.

Piknik Czterech Wielkich
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 Nauczyciele przygotowali szereg zajęć dla 
dzieci. Były konkurencje sportowe, sprawdzające 
szybkość i zwinność, a także umiejętność 
współpracy. Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się także warsztaty odbywające się w namiocie, 
gdzie dzieci mogły wykonać prace plastyczne 
oraz biżuterię. Rodzice zatroszczyli się o to, 
żeby w kawiarence nie zabrakło słodkości oraz 
napojów. Na tych, dla których słodkich łakoci było 
za dużo, czekało stoisko oferujące pajdy chleba ze 
smalcem. 

 Podczas trwania pikniku na scenie wiele 
się działo. Mogliśmy wysłuchać koncertu 
flażoletowego przygotowanego przez uczniów pod 
opieką nauczycieli. Czas umilały nam występy 
uzdolnionych muzycznie uczniów oraz piękny 
śpiew chóru AVE z Kicina. Pomimo kapryśnej 
pogody dopisały humory, czemu sprzyjała chęć 
miłego, wspólnego spędzenia czasu.

Milena Maziarz

Mistrzostwa w przełajowym biegu sztafetowym 
Koziegłowy 20.09.2017 

 Piękna słoneczna pogoda na Karolinie towarzyszyła 
wspaniałym sukcesom uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kicinie. 
Nasi wychowankowie startowali w Gminnych Mistrzostwach 
w Przełajowym Biegu Sztafetowym, obejmujących dwie kategorie 
wiekowe: rocznik 2005 i młodsi (szóste klasy i młodsi), a także roc-
zniki 2002-2004 (siódme klasy i gimnazjaliści). Uzyskane wyniki to: 
- III m. dziewczęta (rocznik 2005 i młodsi),
- II m. chłopcy (rocznik 2005 i młodsi),
- III m. dziewczęta (roczniki 2002-2004),
- III m. chłopcy (roczniki 2002-2004).

Uczniowie reprezentujący Szkołę Podstawową 
im. A. Cieszkowskiego:

Roczniki 2002-2004, DZIEWCZĘTA

1. KLIMEK ANNA
2. SMURAWA JULIA
3. MISZTAL JULIA
4. WIRASZKA JULIA
5. CZERNIEJEWICZ JULIA
6. SPRINGER WERONIKA
7. BIEGAŁA OLGA
8. CICHOŃ MAJA
9. SZATKOWSKA WERONIKA

Roczniki 2002-2004, CHŁOPCY

1. PANASKO MIKOŁAJ 
2. WIELICH JAN 
3. OLESHLEGER LEON 
4. STACHOWIAK KACPER 
5. FRAMSKI MATEUSZ 

6. MAJEWSKI KACPER 
7. KUŻNIAREK BARTOSZ 
8. MAREK SZYMON
9. SZAFRAŃSKI JAKUB
10. HILDEBRANT 
MATEUSZ

Rocznik 2005 i młodsi, 
DZIEWCZĘTA

1. DRAGON OLGA
2. STEC GABRIELA
3. STANKIEWICZ EMILIA
4. ŁĘSZCZAK MARTA
5. KASPERCZAK MARTA
6. CHRUŚCICKA NIKOLA
7. KARWASIŃSKA OLIWIA 
8. WAWRZYNIAK MARTYNA
9. MICHAŁOWICZ ZOSIA 

Rocznik 2005 i młodsi, CHŁOPCY

1. ŁUCKI JACEK
2. ANTONIEWICZ OLIWIER
3. DWORACZYK ANTONI
4. MIKOSZ FILIP
5. KIERNICKI FRANCISZEK
6. SMOCIKOWSKI STANISŁAW
7. ADAM SMURA
8. SZYMKOWIAK BARTOSZ 

 Od 13 października br. w polskich kinach 
można obejrzeć film w reżyserii Michała Kondrata 
pt. „Dwie korony”, opowiadający o życiu o. 
Maksymiliana Kolbego. Tytuł filmu nawiązuje do 
objawienia, jakie miał w dzieciństwie mały Mundek 
(Rajmund Kolbe), który 
widział Matkę Najświętszą 
trzymającą w dłoniach dwie 
korony: białą - symbolizującą 
czystość i czerwoną - symbol 
męczeństwa. 
 W wątkach fabularnych, 
przeplatających się 
z materiałem dokumentalnym, 
występują znani aktorzy: 
Adam Woronowicz, Artur 
Barciś, Marcin Kwaśny, 
Maciej Musiał, Antoni 
Pawlicki, Dominika Figurska 
i Sławomir Orzechowski. 
Tak o swoim filmie mówi 
sam reżyser: „Dwie korony” 
to obraz o człowieku, który 
miał ambicje zmienić świat. 
Częściowo mu się to udało, 
ale nie wszyscy znamy historię jego niezwykłego 
życia. Dzięki temu filmowi widzowie będą mogli 
poznać nie tylko jego niesamowite dzieła, lecz 
także jego duchowość i charyzmę. Ojciec Kolbe był 
osobą małomówną, ale zachwycał swoją postawą.
 „Dwie korony” to film, który przybliża postać 
św. Maksymiliana Kolbego, franciszkanina, 
założyciela największego w Polsce klasztoru 
w Niepokalanowie, wielkiego czciciela Matki 
Bożej Niepokalanej. Owocem jego pracy 
apostolskiej jest, istniejąca od 100 lat, formacja - 
Rycerstwo Niepokalanej (obecnie licząca 4 mln 
członków na całym świecie). Kolejnym dziełem św. 
Maksymiliana jest pismo „Rycerz Niepokalanej” 
ukazujące się od 1922 roku. Reżyser przedstawia 
nam także niezwykły, ale mało znany okres z życia 
o. Maksymiliana - czas misji franciszkańskiej 
na Dalekim Wschodzie, a dokładnie w Nagasaki 
w latach 1930-1936, gdzie wybudował „japoński 
Niepokalanów” i wydawał miesięcznik „Rycerza 
Niepokalanej” w języku japońskim. Tam właśnie 
w 1945 roku wydarzył się cud. Po zrzuceniu 

bomby atomowej na Nagasaki, gdzie w ciągu 
kilku sekund zginęło ponad 10 tysięcy ludzi, 
a miasto praktycznie przestało istnieć, okazało 
się, że klasztor założony przez św. Maksymiliana 
Kolbego stracił jedynie… szyby w oknach.

 W filmie poruszony jest 
także wątek pobytu i śmierci o. 
Maksymiliana w hitlerowskim 
obozie koncentracyjnym 
w Auschwitz. Kolbe 
pokazał, co znaczy być 
człowiekiem, oddając 
z miłości życie za bliźniego. 
Ten ostatni, heroiczny gest 
zakonnika sprawił, że dzisiaj 
bardzo często zasługi o. 
Maksymiliana ukazywane są 
przede wszystkim (a czasami 
tylko) przez pryzmat jego 
męczeńskiej śmierci, przez co 
w cień usuwa się całe dzieło 
jego życia. Tymczasem jego 
śmierć była konsekwencją 
każdej chwili jego życia, 
jego miłości i oddania się 

bez reszty Bogu, Maryi Niepokalanej i drugiemu 
człowiekowi. Była ukoronowaniem tego 
wszystkiego, czym żył i czego dokonał przez 47 
lat. 
 W dzisiejszych czasach - deficytu bohaterów 
i upadku autorytetów - jest duże zapotrzebowanie 
na filmy, ukazujące w sposób ciekawy biografie 
świętych, z którymi można by dotrzeć do szerszej 
publiczności. Moim zdaniem, film „Dwie korony” 
realizuje to zadanie - jest przejmującym obrazem 
i hołdem dla wielkiego świętego w historii 
Kościoła.

Barbara Zacharzewska

Warto obejrzeć

Kadr z filmu „Dwie korony”
Szkolny SerwiS informacyjny

tel:2005
tel:2002-2004
tel:2005
tel:2005


1-2. Przyjęcie szkaplerza, fot. MO; 3-4. Papieskie kremówki,  fot. GZ; 5. Nabożeństwo fatimskie, fot. PG; 
6-9. Turniej unihokeja; 10-11. Świeccy misjonarze, państwo B.A. Szanieccy, fot. GZ, JT.
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