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W wakacyjnym numerze „Naszego 
Patrona” zachęcałem do dobrego 
wykorzystania czasu urlopu i wakacji. Dzisiaj 
możemy powiedzieć na ile nam się to udało. 
Czas jest darem Boga, stąd każda chwila jest 
cenna. Niewykorzystany czas – zmarnowany 
czas – jest niemożliwy do odzyskania. 
Z czym powróciliśmy z wakacji, z jakimi 
doświadczeniami, co pozostało w naszych 
umysłach i sercach. Dobre postanowienia 
rekolekcyjne, ciekawe i inspirujące rozmowy, 
odpoczęliśmy od codziennych zajęć. Za 
wszelkie dobro winniśmy Panu Bogu okazać 
wdzięczność. A może są to złe doświadczenia, 
o których chcielibyśmy szybko zapomnieć, albo 
nie chcielibyśmy, aby się powtórzyły, a może 
są takie, które świadomie podtrzymujemy? 
Kto kiedyś odwiedził fokarium na Helu, 
mógł na jednej z tablic znaleźć odpowiedź na 
następujące pytanie: „Jak długo żyją śmieci 
w morzu”. Odpowiedź brzmi: „Bilet dwa 
tygodnie, bawełniana szmatka 1-5 miesięcy, 
sznurek 3-14 miesięcy, wełniana skarpetka 
1 rok, pomalowane drewno 13 lat, puszka 
po konserwie 100 lat, puszka po piwie 
(aluminiowa) 200-500 lat, butelka plastikowa 
450 lat, szkło nieoznaczenie długo”. Śmieci, 
które zebraliśmy w czasie wakacji, takie jak 
np. nieodpowiednia lektura, filmy, dwuznaczne 
znajomości i jeszcze inne mogą nas jeszcze 
długo dręczyć i nie dawać spokoju. Powiedzmy 
sobie szczerze: lepiej takich śmieci nie zbierać. 
Dobrze jest też prosić, Pana Boga, aby swoimi 
natchnieniami uprzedzał nasze działanie.

Dzieci i młodzież rozpoczynają kolejny 
rok szkolny. Zachęcam rodziców, nauczycieli 
i wszystkich odpowiedzialnych za młode 
pokolenie Polaków do dania przykładu 
pracowitości i sumienności w pracy. 
Wspierajmy naszą modlitwą rodziców, aby 

nie zabrakło im miłości 
i cierpliwości. Możemy 
w tej intencji wspólnie 
pielgrzymować do 
Dąbrówki Kościelnej. 
Tradycyjnie tam wyruszymy w drugą niedzielę 
września na tzw. „wielki odpust”.

Zgromadzenie plenarne Rady Konferencji 
Episkopatów Europy, które odbędzie się 
w dniach od 13 do 16 września br. w Poznaniu, 
wzywa nas do modlitwy w intencji naszych 
pasterzy, biskupów oraz w intencji Ojca św. 
i całego Kościoła. O samym spotkaniu, które 
jest wyróżnieniem dla naszej archidiecezji, 
mowa w jednym z artykułów niniejszego 
numeru „Naszego Patrona”. 

Na koniec zachęcam do udziału w organi-
zowanej pielgrzymce parafialnej do Legnicy, 
Wrocławia i okolic od 25 do 28 września br. 
Legnica, a dokładnie kościół pw. św. Jacka, od 
kilku lat jest świadkiem cudu eucharystycz-
nego. Prawdą jest, że każde tabernakulum 
z obecnym w nim Najświętszym Sakramentem 
to cud eucharystyczny. Pielgrzymka do tego 
wyjątkowego miejsca ma naszą wiarę w ten cud 
umocnić i pogłębić. Od dwóch lat, od 8 wrze-
śnia 2016 roku w każdy czwartek w naszym 
kościele trwa godzinna adoracja Najświętszego 
Sakramentu w intencji uświęcenia kapłanów 
i  nowych powołań. Od wakacji zmieniliśmy 
porę adoracji czwartkowej, która rozpoczynać 
się będzie na godzinę przed Mszą św., zakoń-
czona Litanią do Chrystusa Kapłana i Ofiary. 
W każdy pierwszy czwartek miesiąca na Mszę 
św. zapraszam szczególnie służbę liturgiczną 
i rodziny ministrantów. Pogłębiajmy naszą 
duchowość eucharystyczną, z którą zawsze 
wiąże się odnowa duchowa parafii i Kościoła.

ks. Marian Sikora

Wśród wszystkich Apostołów szczególne 
miejsce zajmują dwaj Ewangeliści - Mateusz i Jan. 
Są to z jednej strony bezpośredni świadkowie 
życia i cudów Jezusa, a z drugiej ci, którzy pozo-
stawili nam, zapisane na zwojach, swoje świadec-
twa, które weszły do kanonu 
Nowego Testamentu. 

Spośród tych dwóch 
Apostołów jako ważniej-
szego wymienia się św. Jana 
Ewangelistę, ponieważ był 
on „uczniem umiłowanym” 
przez Pana oraz tym, który 
pozostał wierny Jezusowi do 
końca, trwając pod krzyżem 
aż do Jego śmierci. Wresz-
cie, św. Jan został oddany 
pod opiekę Matki Zbawi-
ciela przez samego Jezusa. 
Jednak uczniem nie mniej 
ważnym z kilku powodów 
jest św. Mateusz Ewangeli-
sta, którego święto Kościół 
katolicki obchodzi 21 wrze-
śnia. 

Wyjątkowość Mateusza 
Ewangelie sugerują, że Mateusz pochodził 

z jednej z miejscowości galilejskich, zapewne 
z jakiejś ważniejszej rodziny, ponieważ niewąt-
pliwie umiał on czytać i pisać najprawdopodob-
niej aż w trzech językach: aramejskim, greckim 
i łacińskim. Umiejętność ta każe nam się domyślać 
dużych uzdolnień św. Mateusza, ponieważ każdy 
z tych języków używa innego alfabetu, co sprawia, 
że ich poznanie jest szczególnie trudne. Dodać do 
tego należy jeszcze język hebrajski, który Mateusz 
z pewnością znał, choćby dlatego, że nierzadko 
w swojej Ewangelii przytacza słowa Starego 
Testamentu. Owszem, ówcześnie żydzi dyspo-
nowali przekładami tej księgi na język aramejski 
(tzw. targumy), lecz ci spośród nich, którzy spisy-
wali księgi oparte na Starym Testamencie musieli 
umieć korzystać z hebrajskiego oryginału. Nie 
wiemy, jak Mateusz trafił do służby u Rzymian, 
którzy byli postrzegani jako okupanci, lecz mogło 

to wynikać z uwarunkowań rodzinnych i polityki 
jego ojca, który miał prawo decydować o karierze 
syna. Według jego własnej Ewangelii, św. Mate-
usz wykonywał pracę celnika bardzo opłacalną, 
lecz jednocześnie niezbyt czystą moralnie, pełną 

pokus nieuczciwego bogace-
nia się. Warto zauważyć, że 
wielokrotnie w Ewangeliach 
zajęcie celnika jest po pro-
stu synonimem grzesznika, 
zdziercy, a nawet złodzieja, 
który bez skrupułów przy-
właszczał sobie cudzą wła-
sność. 

Wynikało to z faktu, 
że celników obowiązywały 
jedynie ogólne wytyczne 
co do stawek celnych, jakie 
mieli pobierać oraz co do ich 
wynagrodzenia i w praktyce 
nie byli oni kontrolowani. 
Dla rzymskich władz ważne 
było to, żeby z danego 
punktu poboru ceł (komory) 
odprowadzana była okre-

ślona kwota pieniędzy rocznie, nawet jeśli sam 
celnik pobierał dużo więcej przywłaszczając sobie 
nadwyżkę. W efekcie, wielu celników kierowało 
się zupełną samowolą prowadzącą do nieuczci-
wego grabienia kupców i handlarzy. Wywoływało 
to zrozumiałe rozgoryczenie i niechęć ogółu ludzi. 

W takiej sytuacji powołanie celnika Mateusza 
na apostoła jest zdarzeniem bardzo zaskakującym. 
W powszechnym uznaniu należał on bowiem do 
jednego z ostatnich kręgów społecznych, spośród 
których Jezus mógłby powołać kogoś na swego 
ucznia, który głosiłby Jego naukę opartą na bez-
interesownej miłości, sprawiedliwości, prawdzie, 
oddaniu drugiemu człowiekowi. Z drugiej strony 
fakt, że Mateusz, wezwany przez Jezusa (Mt 
9,9) natychmiast zostawił swoją komorę, wstał 
i poszedł za Mistrzem, świadczyć może o tym, 
że wewnętrznie pragnął on gruntownej odmiany 
swego życia. Potwierdza to jego zachowanie, gdy 
Jezus przybywa do jego domu, a wtedy Mateusz 
deklaruje chęć pozbycia się nieuczciwie zgro-

Święty Mateusz Ewangelista
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madzonego majątku oraz wynagrodzenia szkód 
wszystkim skrzywdzonym.

Niewątpliwie więc św. Mateusz, Apostoł 
i Ewangelista, doznał wielkiej przemiany już na 
początku swojej drogi podążania za Mistrzem. 
Być może wdzięczność, która przepełniała jego 
serce kazała mu też jako pierwszemu spisać swoje 
świadectwo o życiu, nauczaniu i męce Jezusa 
Chrystusa. W zgodnej opinii uczonych, Ewangelia 
wg św. Mateusza została napisana po aramejsku, 
a dopiero z czasem, choć już w I wieku po Chry-
stusie, przetłumaczono ją na znaną obecnie wersję 
grecką. Jak chodzi o jego zawartość, to dzieło św. 
Mateusza wyróżnia się pewnymi cechami, które 
mogą też wskazywać na jego osobisty stosunek 
do misji Jezusa na ziemi. Święty Mateusz zaczyna 
swoją Ewangelię rodowodem Jezusa, zaczynają-
cym się od Adama, idącym następnie dalej przez 
Abrahama, Mojżesza, Dawida i cały jego królew-
ski ród. W ten sposób Ewangelista chce podkreślić, 
że Jezus w swojej osobie zawierał całość tradycji 
i obietnicy Bożej Starego Przymierza, a będąc 
potomkiem Dawida, wypełniał dobrze znane 
żydom przepowiednie Izajasza i innych proroków. 
Zapewne z tego względu Ewangelia wg św. Mate-
usza zawiera najwięcej odniesień do przepowiedni 
Starego Testamentu, które mają potwierdzać, że 
Jezus rzeczywiście wszystkie je wypełniał i był 
tym zapowiadanym przez wieki Mesjaszem, który 
miał przyjść. 

W zamyśle Mateusza Jezus zamyka więc 
i wypełnia czasy Starego Przymierza, lecz jedno-
cześnie otwiera Nowe Przymierze. Jego Ewange-
lia koncentruje naukę Zbawiciela w pięciu wiel-
kich mowach, poczynając od Kazania na Górze 
(Mt 5). Moment ten jest jak gdyby nadaniem 
Izraelowi, a właściwie całej ludzkości, Nowego 
Prawa. Jezus jest więc Nowym Mojżeszem, który 
rozpoczyna nowy etap wiary dla wszystkich tych, 
którzy przyjmą Jego naukę.

To dość wyrafinowane ujęcie nauczania 

Jezusa spowodowało, że niektóre późniejsze sekty 
(np. ebionici i nazareńczycy) jego autorstwu przy-
pisywały swoje „święte księgi”, bazując na Ewan-
gelii św. Mateusza w celu ich uwiarygodnienia. 
Jednak dzieło św. Mateusza było na tyle charak-
terystyczne, a jego autorytet na tyle uznany, że 
od starożytności teolodzy katoliccy precyzyjnie 
odróżniali je od pism apokryficznych. Apostołowi 
Mateuszowi próbowano przypisywać także tzw. 
Ewangelię Dzieciństwa, składającą się z kilku 
innych apokryfów, lecz jest to kompilacja dość 
późna, bo pochodząca dopiero z VII wieku, toteż 
i ona nie spowodowała podważenia wersji kano-
nicznej znanej Ewangelii. 

Działalność i męczeństwo św. Mateusza
Według starożytnej tradycji, św. Mate-

usz Apostoł głosił Dobrą Nowinę o zbawieniu 
chrześcijanom żydowskiego pochodzenia naj-
pierw w Ziemi Świętej, a potem poza nią. Więk-
szość badaczy uważa, że po opuszczeniu Pale-
styny, gdzie najszybciej doszło do prześladowań 
Kościoła, Mateusz udał się do diaspory żydow-
skiej w Afryce, docierając do Etiopii. Tam też 
ostatecznie poniósł śmierć męczeńską. W średnio-
wieczu, w okresie wypraw krzyżowych, relikwie 
św. Mateusza zostały sprowadzone do Salerno we 
Włoszech, gdzie do dziś otoczone są szczególną 
czcią. W ikonografii przedstawia się św. Mateusza 
z księgą w dłoniach w towarzystwie uskrzydlonej 
postaci ludzkiej symbolizującej anioła. Święty 
Mateusz jest czczony jako patron celników, pobor-
ców podatkowych i innych zawodów związanych 
z finansami. Jego zdecydowana postawa akcep-
tacji dla Jezusowego wezwania, by pójść za Nim 
jest wspaniałym wzorem nawrócenia i radykalnej 
odmiany życia dla wszystkich wierzących i stąd 
zapewne bierze się zasłużona popularność Apo-
stoła. 

Witold Tyborowski

 W dniach od 13 do 16 września br. w Poznaniu 
odbędzie się doroczne zgromadzenie plenarne 
Rady Konferencji Episkopatów Europy (Consilium 
Conferentiarum Episcoporum Europae). Rada powstała 
w 1971 roku. Obecnie w jej skład wchodzą 33 

konferencje episkopatów z naszego kontynentu, 
reprezentowane przez swych przewodniczących 
oraz pojedynczy arcybiskupi i biskupi miejsc, gdzie 
nie ma konferencji biskupich. Sekretariat CCEE 
ma swą siedzibę w Sankt Gallen w Szwajcarii. 

Rada Konferencji Episkopatów Europy w Poznaniu

Wiceprzewodniczącym tego gremium jest ks. 
abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański 
i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. 
Tematem obrad będzie „Duch solidarności 
w Europie”. Spotkanie Rady w Poznaniu to zaszczyt 
i wyróżnienie dla naszej archidiecezji. Zaprosiliśmy 
Radę Konferencji Biskupich Europy do Poznania 
z dwóch tytułów - mówi abp Gądecki. Pierwszym 
jest rocznica 1050-lecia przybycia pierwszego 
biskupa Jordana do Polski, do Poznania, a drugi, 

to stulecie naszej niepodległości. Zatem jeden 
z nich dotyczy rzeczywistości kościelnej, a drugi 
państwowej. Obie rocznice zachęcają nas do tego, 
by spotkać się w Poznaniu i pokazać, że Kościół 
całego kontynentu może się spotkać także u nas. 
 Na obradach tradycyjnie obecny będzie 
prefekt Kongregacji ds. Biskupów - kard. Marc 
Ouellet. Wstępny program spotkania przewiduje, 
że w czwartek 13 września odbędzie się jego 
sesja otwierająca. Nuncjusz apostolski w Polsce 
- abp Salvatore Pennacchio przeczyta list od 
papieża Franciszka. W tematykę obrad wprowadzi 
przewodniczący CCEE - kard. Angelo Bagnasco 
z Włoch. On też będzie przewodniczył wieczornej 
Mszy św. w poznańskiej farze z udziałem 
wolontariuszy „Caritas” i innych katolickich dzieł 
charytatywnych.

 Drugi dzień zgromadzenia, piątek 14 września, 
rozpocznie poranna Msza św. odprawiona pod 
przewodnictwem kard. Ouelleta, który następnie 
zabierze głos podczas obrad. Po nim ks. Wojciech 
Sadłoń SAC, dyrektor Instytutu Statystyki 
Kościoła Katolickiego, podsumuje kwestionariusz 
wypełniony przez europejskie konferencje biskupie. 
Po jego wystąpieniu zatytułowanym „Europa: 
solidarność w formacji sumień i społeczeństwa” 
nastąpi dyskusja podczas dwóch sesji roboczych: 

przedpołudniowej i popołudniowej. Biskupi 
odwiedzą wystawę historyczną w centrum „Brama 
Poznania”, a także wezmą udział w nieszporach 
w katedrze, odprawionych przez kard. Ouelleta oraz 
w koncercie muzyki polskiej w auli Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza. W nieszporach 
uczestniczyć będą osoby konsekrowane.
 Porannej Mszy św. w sobotę 15 września 
przewodniczyć będzie kard. Vincent Nichols 
z Wielkiej Brytanii, wiceprzewodniczący CCEE. 
Trzy sesje robocze tego dnia podejmą temat 
solidarności w Europie i misji Kościoła. Głos 
zabiorą: nuncjusz apostolski przy Unii Europejskiej 
- abp Alain Lebeaupin, przewodniczący Komisji 
Episkopatów Wspólnoty Europejskiej - abp 
Jean-Claude Hollerich i stały obserwator Stolicy 
Apostolskiej przy Radzie Europy - prał. Paolo 

Na zdjęciu w centrum kard. Angelo Bagnasco, arcybiskup Genui i przewodniczący CCEE w otoczeniu 
wiceprzewodniczących: kard. Vincenta Nicholsa, abp. Westminster i abp. Stanisława Gądeckiego. Po prawej stronie 
Sekretarz Generalny CCEE - ks. prałat Duarte da Cunha, od lewej Zastępca Sekretarza - ks. Martin Michalíček
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Rudelli. Gościem zgromadzenia będzie prał. Bruno 
Marie Duffé, sekretarz Dykasterii ds. Integralnego 
Rozwoju Człowieka, który przedstawi priorytety 
działań tego nowego urzędu kurii rzymskiej. 
Wieczornym nieszporom w katedrze, z udziałem 
nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii i katechetów, 
przewodniczyć będzie abp Hollerich. Stanie się 
to okazją do upamiętnienia 1050-lecia diecezji 
poznańskiej.
 W niedzielę 16 września przewodniczący 
episkopatów Europy odprawią pod 
przewodnictwem abp. Gądeckiego uroczystą Mszę 
św. w katedrze, po której spotkają się z członkami 

rad archidiecezjalnych. Dzień później, 17 września, 
kard. Bagnasco i abp Gądecki podsumują obrady 
zgromadzenia podczas konferencji prasowej 
w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski 
w Warszawie. 
 Europejscy biskupi spotykają się w Poznaniu 
zaledwie kilka tygodni po zakończeniu IX 
Światowego Spotkania Rodzin w Dublinie 
i w przeddzień zaplanowanego na październik 
synodu biskupów poświęconego młodzieży, 
wierze i rozeznawaniu powołania. 

ks. Marian Sikora

Akcja Katolicka serdecznie zaprasza na 
Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie pod 
hasłem: „W mocy Bożego Ducha”, które odbędzie 
się w sobotę 22 września 2018 r. w Poznaniu. 
Rozpocznie je Msza św. koncelebrowana pod 
przewodnictwem prymasa Węgier, kard. Pétera 
Erdő. W dalszej części spotkania (w Centrum 
Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poz-
nańskiej) wygłosi on wykład okolicznościowy na 
temat wierności Duchowi Świętemu. 

Z kolei o założeniach Programu Duszpa-
sterskiego Kościoła w Polsce na lata 2018-2019 
powie bp Jacek Kiciński CMF, członek Komisji 
Duszpasterstwa KEP.

Część panelową rozpocznie ks. prof. Bogdan 
Częsz z UAM w Poznaniu, a wśród uczestników 
dyskusji znajdą się: prof. Mirosław Piotrowski - 
poseł Parlamentu Europejskiego, Dorota Łosiewicz 
- dziennikarka i publicystka, Anita Włodarczyk 
- lekkoatletka, Jolanta i Krzysztof Gawinowie 
z Kościoła Domowego, Andrzej Miłkowski - 
Prezes Senior Complex Projekt w Katowicach.

Do udziału w Forum zaproszone są osoby 
świeckie i duchowne, osoby życia konsekrowanego, 
członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich, 
w sposób szczególny - przedstawiciele parafialnych 
i diecezjalnych rad duszpasterskich.

Grzegorz Zalewski

Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie

Wszystkim tym, którzy po wakacjach wracają 
do szkoły: nauczycielom, pedagogom, personelowi 
szkolnemu oraz - oczywiście - uczniom i ich rodzinom, 
redakcja „Naszego Patrona” życzy światła Ducha Świętego 
na kolejny, dobry rok! Stojąc przed nowymi wyzwaniami, 
pokrzepiajmy się słowami św. Jana Pawła II:

(...) Zwracam się również do was, drodzy nauczyciele 
i wychowawcy. Podjęliście się wielkiego zadania 
przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych 
wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni 
poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują też odpowiedzi na wiele 
zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu 
życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami 
w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie.

Fragment przemówienia do katechetów, nauczycieli i wychowawców
Włocławek 6 czerwca 1991 r.

 Od września w naszej parafii rozpocznie działalność Stowarzyszenie 
Dzieci i Młodzieży Maryjnej. Zostało ono założone na wyraźnie życzenie 
Najświętszej Maryi Panny, które usłyszała zakonnica - św. Katarzyna Labouré 
18 lipca 1830 roku podczas objawień w Paryżu. Maryja powiedziała wówczas: 
Pragnę, aby powstały Dzieci Maryi. W odpowiedzi na to wezwanie powstają 
na całym świecie grupy zrzeszające dzieci i młodzież maryjną. Ich członkowie 
odkrywają w Ewangelii Maryję jako wzór wszystkich wierzących, odnajdują 

w Niej inspirację i pomoc w kroczeniu drogą wiary i miłości, pogłębiają nabożeństwo do Najświętszej 
Maryi Panny Niepokalanej i szerzą Jej kult, uczą się żyć głęboką wiarą i modlitwą.
 Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą pogłębiać swoją miłość do Matki Bożej, 
pożytecznie spędzać czas, śpiewać, modlić się i bawić na spotkaniach. Grupę będą prowadzić siostry 
ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo z Poznania. Zapraszamy na pierwsze 
spotkanie organizacyjne w niedzielę 16 września po Mszy św. o godz. 10.

s. Mirosława Król

Dzieci Maryi

 29 września przypadają 83. urodziny, a 1 października - imieniny 
ks. kan. Remigiusza Pieprzyka. Niechaj nasze tradycyjne życzenia 
ustąpią miejsca mądrej zachęcie Benedykta XVI, skierowanej do 
kapłanów:

Powołanie wychodzi z Serca Boga i musi zawsze znaleźć drogę do 
serca człowieka. Poprzez liturgiczny znak nałożenia rąk w obrzędzie 
święceń Chrystus wziął was w swoją szczególną opiekę. Jesteście 
ukryci w Jego dłoniach i w Jego Sercu. Zanurzcie się w Jego miłość 
i oddajcie Mu waszą!

Redakcja
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Piszę do Ciebie, Panie 
teraz
dni są krótkie, a myśli długie
W porannej mgle budzę się
mój ogród zasypia
dumne słoneczniki pokornieją
i coraz niżej pochylają głowy
brzozy tańczą w przezroczystych sukienkach
płaczą złotymi łzami
bo boją się wiatru
leszczyna zaprasza wiewiórkę na śniadanie

Wspomnienia pachną dymem z ogniska
Lato odchodzi powoli
odwraca się jeszcze na chwilę
i macha do mnie z uśmiechem
chce mnie pocieszyć i woła:
wrócę!

Ja też jestem przyrodą
i puls ziemi jest we mnie
zadany przez Ciebie
Przemijanie
odwieczny rytm
i powroty
Klucz gęsi na zachodnim niebie
otwiera drzwi tajemnicy 

Ojcze, wiem
kiedyś lato nie wróci

Bogumiła Szymańska

J. Chełmoński, Dymy

Jesienny list

 Rozpoczął się rok 
szkolny. Wrześniowe 
słońce przygrzewało 
niczym w lipcu, jedynie 
żółknące gdzieniegdzie 
liście zdradzały, że to 

już jesień. Woźny, pan Wiesław odłożył grabie 
i przyglądał się nadchodzącym, wesołym grupkom 
dzieci. Uczniowie przechodzili tuż obok niego, 
lecz tylko niektórzy pozdrawiali pana Wiesia 
głośnym: „dzień dobry”. 
- Niedobrze, niedobrze - woźny zasmucił się 
i pokręcił głową.
- Co niedobrze? - z zamyślenia wyrwał go znajomy 
głosik Agatki.
Uczennica klasy trzeciej, a prywatnie wnuczka, 
przyglądała się dziadkowi z zaciekawieniem.
- A gdzie „dzień dobry” - pan Wiesław pochylił się 
do wnuczki.
- Dzień dobry, dziadku mój najmilszy - Agatka 
wspięła się na palce i pocałowała Wiesława 
w policzek.
Woźny rozchmurzył się i powiedział: 
- Widzisz Agatko, tak sobie myślę, że dzisiejsze 
dzieciaki zupełnie nie znają podstawowych zasad 
dobrego zachowania. Popatrz tylko na tę grupkę 
siedzącą tam na ławce.
- Widzę, no i…. - Agata przysłoniła oczy ręką, 
by móc lepiej obserwować scenę, o której mówił 
woźny.
- Powiedz, co robią? - zapytał dziadek.
- Siedzą. Siedzą grzecznie, bo pani od polskiego 
przy nich stoi.
- Właśnie, a powinni stać - powiedział Wiesław.
- Dlaczego, dziadku?
- Bo nauczycielka do nich podeszła, a wówczas 
należy wstać, by okazać szacunek. Takie są zasady 
„savoir vivre’u”. Podobnie jest, kiedy do klasy 
wchodzi nauczyciel, wszystkie dzieci wstają, czyż 
nie? To jest ta sama zasada.
- Aha, a dlaczego dziadku mówiłeś: „niedobrze”, 
kiedy dzieci szły do szkoły? Przecież tam nie było 
żadnego nauczyciela.

- Ale ja tam byłem. Każdemu pracownikowi 
szkoły, obojętnie czy jest to sprzątaczka, kucharka, 
dozorca czy nauczyciel, dzieci powinny mówić: 
„dzień dobry” i nie tylko, gdy wchodzą na teren 
szkoły, ale nawet gdy przypadkowo spotkają się 
w sklepie spożywczym - wytłumaczył Wiesław.
- O nie! - powiedziała Agata i zmarszczyła brwi, 
wyraźnie coś rozważając. W końcu powiedziała: 
- Wiesz dziadku, chyba nie jestem dobrze 
wychowana, bo dziś spotkałam się z Julką przed 
bramą szkoły, a ją odprowadzała mama. I wiesz… 
- Agatka ściszyła głos - nie powiedziałam mamie 
Julki: „dzień dobry”. 
- Tak, to rzeczywiście nieładnie, ale masz szansę to 
naprawić. Z zasadami „savoir vivre’u” jest tak, że 
się ich uczymy. Dla ciebie dziś to lekcja, ale jutro 
możesz zostać nauczycielką.
- Ja nauczycielką? - Agata z emocji zamachała 
workiem od gimnastyki. - Czy mogę prowadzić 
dziennik elektroniczny? Już wiem, za każde „dzień 
dobry” będzie plus, a za dziesięć plusów szóstka 
- Agata wyciągnęła notatnik i zaczęła kreślić 
naprędce podziałki na nazwiska uczniów ze swojej 
klasy.
- He, he - Wiesław uśmiechnął się pod wąsem - 
dziennik elektroniczny, ale na papierze. Może 
nie wszystko stracone. Wiesław pomyślał, że 
stare i obecne czasy się przenikają i że nowe nie 
wyklucza starego, o ile tamto jest wartościowe. 
Zadzwonił dzwonek na lekcje.
- Dziadku, lecę już, widzimy się na przerwie! - 
wykrzyknęła Agata.
- A jak by to powiedziała nauczycielka Agatka? - 
przekornie zapytał Wiesław.
- Yyyyyy, możeeee… „do zobaczenia dziadku”? - 
niezbyt pewnym głosem odpowiedziała Agata.
- Bardzo dobrze! Do zobaczenia wnusiu! Do 
zobaczenia! - Wiesław pomachał wnuczce na 
pożegnanie.

Barbara Kołecka-Herman

Savoir vivre w odcinkach
Odcinek IV

W szkole
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Polscy muzycy i fani bluesa mają swoich 
„reprezentantów” w postaci kwartalnika 
„Twój Blues” oraz Polskiego Stowarzyszenia 
Bluesowego. Jedna i druga inicjatywa mają 
na celu rozpowszechnienie bluesa i muzyki 
„okołobluesowej” w naszym kraju. Skupmy się na 
Polskim Stowarzyszeniu Bluesowym. Zostało ono 
założone w lipcu 2013 roku. Jedną z najważniejszych 
- a może po prostu - najważniejszą inicjatywą 
miłośników bluesa skupionych w Stowarzyszeniu 
był pomysł promocji tego gatunku w ramach 
serii koncertów odbywających się pod wspólnym 
tytułem „POLSKI DZIEŃ BLUESA”. Szukano 
odpowiedniej daty i znaleziono ją - wręcz 
wymarzoną. Bo czyż 16 września nie może 
uchodzić za takową? To przecież dzień urodzin 
„króla bluesa” - B.B. Kinga, który przyszedł na 
świat w 1925 tego właśnie dnia. Był to wspaniały 
gitarzysta, cudowny wokalista, niezrównany 
kompozytor, aranżer, „bandleader” - symbol 
gatunku, o którym mowa. 

Pierwsze koncerty w ramach Polskiego Dnia 
Bluesa miały miejsce w roku 2006. Wtedy to 
w różnych klubach odbywały się skromne występy 
polskich wykonawców. Z biegiem czasu inicjatywa 
okrzepła i nabrała rozmachu. Organizatorzy 
zaczęli prześcigać się w pomysłach. W połowie 
września organizowane były cykle koncertów 
prezentujące młodych i uznanych bluesmanów ze 
sporym dorobkiem. Warto dodać, iż prócz polskich 
wykonawców, można było zobaczyć, a przede 
wszystkim usłyszeć, muzyków nie tylko z Europy, 
ale i ze Stanów. Skoro jesteśmy na poznańskim 
gruncie, to należy wspomnieć niezrównanego 
animatora bluesa - Zdzisia Paterczyka. To on 
uruchomił akcję polegającą na ulicznym graniu 
w ramach idei „Uliczny spontan”. Przez wiele 

lat organizował koncerty w klubie Charyzma, 
a później w Blue Note.

W tym roku - już po raz 13. - w klubie Blue 
Note odbędzie się szczególny koncert. Na nim 
Sławek Wierzcholski i jego Nocna Zmiana Bluesa 
obchodzić będą swój 35. jubileusz. Dodatkowo 
wystąpi z nimi gościnnie gitarzysta - podpora grupy 
Dżem: Jurek Styczyński. Wykonają oni wspólnie 
wiele standardów polskiego i światowego bluesa, 
przeboje Sławka i Nocnej Zmiany, w tym m.in. 
utwór „Chory na bluesa”. To wszystko dziać się 
będzie 20 września. Bo polski blues ma się dobrze, 
o czym - mam nadzieję - wszyscy się przekonamy.

Krzysztof Ranus

Polski Dzień Bluesa

Wyczekiwany początek ostatniego etapu 
 Mniej więcej od początku XX wieku w Europie 
i na świecie zdawano sobie sprawę, że nadchodzi 
wielka wojna powszechna, której Polacy 
spodziewali się od kilku dziesięcioleci, a o którą 
modlił się już Adam Mickiewicz w „Litanii 

pielgrzymskiej”, napisanej ponad 80 lat wcześniej. 
Wprawdzie wszystko wskazywało na to, że wielka 
wojna nie będzie buntem uciemiężonych ludów, 
takich jak Polacy, Czesi, Węgrzy i inne narody, 
przeciwko mocarstwom-tyranom (Rosji, czy Prus), 
lecz będzie to wojna potęg o dalsze ich wpływy 

Ostatnie kroki Polski do niepodległości (I)

na świecie. Mimo to, wśród elit politycznych 
wspomnianych narodów rodziła się nadzieja 
na wyzwolenie, a przynajmniej na poprawę 
warunków życia i rozwoju. Wiązało się to z tym, 
że wśród stron, które miały ze sobą walczyć, jedni 
byli silniejsi i uchodzili za faworytów, a inni - 
za potencjalnych przegranych. W takiej sytuacji 
istniała nadzieja, że zwycięstwo jednej ze stron 
może okazać się korzystne dla lojalnych poddanych 
spośród narodowości będących mniejszością 
w danych granicach. Jak chodzi o Polaków, to 
problem był taki, że byliśmy ówcześnie podzieleni 
pomiędzy trzech zaborców, u progu I wojny 
światowej zgrupowanych w dwóch różnych 
sojuszach polityczno-militarnych - Entencie 
i Sojuszu Państw Centralnych. Tym samym, 
inaczej niż w przypadku Czechów, Litwinów czy 
Węgrów zamieszkujących ziemie jednej obcej 
potęgi, niemożliwe było, żeby wszyscy Polacy 
znaleźli się po jednej zwycięskiej stronie.
Nieszczęsny trójlojalizm 
 Warto pamiętać o bardzo niebezpiecznym 
zjawisku, jakie stopniowo rodziło się wśród 
Polaków kilkadziesiąt lat po powstaniu 
styczniowym (1863-1864), a mianowicie - 
trójlojalizmie. Nazwa ta oznacza utożsamianie 
się Polaków w różnych zaborach z tymi właśnie 
państwami. I tak, Polacy zamieszkujący Rosję 
uznali ją w końcu za swoje państwo i mieli nadzieję, 
że to ona zwycięży w przyszłej wojnie i wchłonie 
resztę ziem zamieszkanych przez ludność polską. 
W ten sposób wszyscy przedstawiciele naszej 
narodowości zamieszkiwaliby Rosję, która 
stałaby się wspólnym domem Polaków i Rosjan. 
Zwolennik takiej tezy, Roman Dmowski uważał, 
że Polacy są dostatecznie silni kulturowo, żeby nie 
dać się zdominować w takim państwie, lecz staną 
się jego równoprawnymi współgospodarzami. 
Także Polacy zamieszkujący monarchię Austro-
Węgierską, jak nazywała się Austria po reformach 
z końca lat 60-tych XIX wieku, mieli nadzieję 
na zwycięstwo tego państwa w przyszłej wojnie 
i objęcie jego granicami obszarów centralnej 
i wschodniej Polski. Pozwoliłoby to na bardzo 
znaczące rozszerzenie granic Galicji, która przed 
wojną cieszyła się dużą autonomią i posiadała 
własny, polski samorząd i szkolnictwo. Wreszcie, 
nawet Polacy z zaboru pruskiego spodziewali się, 
że potęga niemiecka pokona Rosję i rozległe ziemie 
na wschodzie wejdą w skład Rzeszy Niemieckiej. 

Dla Polaków z Wielkopolski, gdzie przed wojną 
władze niemieckie ponownie znacząco wzmogły 
politykę antypolską, była to perspektywa o tyle 
korzystna, że taka ekspansja Niemiec wzmocniłaby 
siłę żywiołu polskiego w Rzeszy. Podsumowując, 
Polacy w każdym z państw zaborczych 
spodziewali się jego zwycięstwa i poszerzenia 
granic, a w efekcie zjednoczenia większości 
ziem zamieszkanych przez Polaków w granicach 
jednego, obcego państwa. 
 Trzeba powiedzieć, że niemal nikt nie 
spodziewał się klęski wszystkich zaborców 
w przyszłej wojnie i perspektywy odzyskania 
własnej suwerenności przez Polskę, bo wydawało 
się to zupełnie nieprawdopodobne. Do tych 
nielicznych, którzy wierzyli w inny rozwój 
wypadków należał Józef Piłsudski, romantyk 
i praktyk w jednej osobie, człowiek konkretnego 
czynu, stawiający przed sobą dalekie cele. 
Powszechne nadzieje roku 1914
 Gdy 28 lipca 1914 roku Austro-Węgry 
wypowiedziały wojnę Serbii, a następnie Niemcy 
wypowiedziały wojnę Rosji (1 sierpnia) i Francji 
(3 sierpnia), a 4 sierpnia Anglia wypowiedziała 
wojnę Niemcom, rozpoczęła się I wojna światowa. 
Polacy w różnych zaborach przystąpili do działania 
na rzecz zwycięstwa „swoich” państw. O sile 
trójlojalizmu niech świadczy fakt, że mimo iż każde 
z państw zaborczych dokonało zwiększonego 
poboru rekruta do swoich armii, znaleźli się 
ochotnicy, którzy zgłaszali się do dodatkowych 
formacji zbrojnych, aby wspomóc walczącą armię 
„swego” zaborcy. I tak, jeszcze w roku 1914, 
w zaborze rosyjskim powstała formacja ochotnicza 
zwana Legionem Puławskim, który grupował 
ochotników mających zasilić armię carską 
w wojnie z Niemcami i Austro-Węgrami. Akcję 
tę wspierali politycy polscy aktywni w kręgach 
rządowych Rosji, którzy wymogli u naczelnego 
dowództwa armii rosyjskiej wydanie odezwy do 
Polaków, nawołującej do wspólnej walki Słowian 
z żywiołem germańskim. Na terenie Galicji 6 
sierpnia swą słynną akcję zapoczątkowała tzw. 
Kompania Kadrowa kierowana przez Piłsudskiego, 
lecz jednocześnie lojalni politycy galicyjscy 
przystąpili do tworzenia polskich sił zbrojnych 
u boku armii austriackiej. W efekcie pod koniec 
tego miesiąca, po fiasku marszu Kompanii na 
Warszawę, powstały tam tzw. legiony polskie, które 
walczyły po stronie państw centralnych, Austro-

Sławek Wierzcholski
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Węgier i Niemiec. Brakowało jedynie podobnej 
akcji ze strony Polaków zamieszkujących Rzeszę 
Niemiecką, lecz i tutaj dało się odczuć entuzjazm 
wywołany stosunkowo łatwymi zwycięstwami 
armii niemieckiej nad Rosją i perspektywą zajęcia 
ziem polskich przez Wehrmacht. 
Powszechne fiasko początków 
 Tak się jednak stało, że w już w ciągu 
pierwszego roku wojny, od lata 1914 do końca lata 
1915 roku, nie ziściły się żadne z oczekiwań, jakie 
żywili Polacy w trzech zaborach. Największym 
rozczarowaniem dla wszystkich, nie tylko zresztą 
mieszkańców Środkowej Europy, lecz całego 
kontynentu było to, że wojna nie skończyła się 
w ciągu paru miesięcy. Warto bowiem pamiętać, że 
w Europie panowało powszechne przekonanie, że 
zgromadzony potencjał militarny oraz precyzyjnie 
opracowane plany wojenne sprawią, że wojna 
toczyć się będzie jedynie do Bożego Narodzenia 
1914 roku. Europejczycy, którzy od czasów 
wojen Napoleona I (1792-1814) nie znali wielkiej 
wojny obejmującej cały kontynent, byli pewni, 
że rozstrzygnięcie w nadchodzącym konflikcie 
będzie szybkie. W efekcie, niemal we wszystkich 
państwach Europy młodzi mężczyźni tłumnie 
zgłaszali się do wojska, żeby wypełnić zaszczytny 
obowiązek obrony ojczyzny. Także więc Polacy 
mieli nadzieję, że wojna przyniesie szybkie 
rozwiązanie i w ciągu krótkiego czasu spełnią się 
ich oczekiwania. Niestety, wszystko potoczyło się 
inaczej. 
 Wspomniany już Legion Puławski zgromadził 
zaledwie parę tysięcy ochotników, toteż władze 
carskie nie przywiązywały do niego większej wagi 
i nie rozważano żadnego wynagrodzenia Polaków 
za ich dodatkowy wysiłek zbrojny. Co więcej, 
armia rosyjska zaczęła ponosić klęski w starciach 
z Niemcami i Austro-Węgrami i do końca lata 1915 
roku wycofała się z ziem polskich, tracąc wpływ na 
to, co się tutaj działo. Z drugiej strony Kompania 
Kadrowa, która swą akcję rozpoczęła w zaborze 
austro-węgierskim, nie zyskała poparcia ludności 
polskiej zaboru rosyjskiego. Nie powiódł się więc 
plan wywołania powstania w centralnej Polsce 
i władze austriackie zrezygnowały z popierania 
tej inicjatywy. Żołnierze Piłsudskiego musieli 
wstąpić do wspomnianych już legionów ściślej 
podporządkowanych dowództwu austriackiemu. 
Dodatkowo, wielonarodowa armia austriacka 
okazała się słabo przygotowana do starcia 

z Rosjanami, toteż krwawe walki toczone na 
wschodzie były okupione dużymi stratami, co 
zniechęcało do wspierania strony austriackiej. 
Wreszcie, podczas wojny władze w Wiedniu 
nasiliły reżim policyjny, nieufnie traktując wszelkie 
narodowe inicjatywy. Tajna policja austriacka 
prowadziła inwigilację wielu środowisk obawiając 
się, że dążenia do coraz szerszej autonomii 
kolejnych narodów rozsadzą państwo od wewnątrz. 
W związku z tym, ten powszechnie odczuwany 
ucisk polityczny ostudził sympatie proaustriackie. 
Wreszcie, rozgoryczenie przyniosła także polityka 
Niemiec, po której i tak spodziewano się najmniej 
dobrego. Owszem, do końca lata 1915 roku armia 
Rzeszy zajęła centralną Polskę, lecz trudno tu było 
mówić o wyzwoleniu jej spod ucisku rosyjskiego. 
Niemcy traktowali ziemie polskie po prostu 
jak teren zdobyty. Ponieważ Anglia i Francja 
zastosowały blokadę morską Niemiec i Austro-
Węgier, państwa te stanęły wobec poważnych 
trudności materiałowych. Aby poprawić tę 
sytuację, wojskowa administracja niemiecka 
na zdobytych ziemiach nakładała wysokie 
kontrybucje, dokonując licznych konfiskat, przede 
wszystkim przedmiotów metalowych, w tym 
dzwonów kościelnych, przetapianych na armaty, 
a nawet garnków i innych sprzętów domowych, 
które mogły posłużyć do produkcji uzbrojenia. 
 Początek Wielkiej Wojny, jak pierwotnie 
nazywano I wojnę światową, przyniósł zatem 
rozczarowanie wszystkim polskim ugrupowaniom 
politycznym. Nie spełnił się żaden plan, pogrzebana 
została nadzieja na polepszenie doli Polaków 
ze strony któregokolwiek z zaborców. Z żalem 
i smutkiem można było powiedzieć, że taki jest po 
prostu los słabego. Jednak wojna trwała dalej, toteż 
opisany stan nie był ostateczny. Na razie jasne stało 
się to, że nie należy wiązać nadmiernych sympatii 
czy planów z którymkolwiek z zaborców, bo każdy 
z nich ma swoje własne cele i je realizuje. Polacy 
musieli sami pomyśleć o sobie i co najważniejsze, 
takie myślenie zaczęto wprowadzać w czyn.

Witold Tyborowski

 Dotarłam do hali głównej na dworcu 
w Poznaniu najpóźniej spośród wszystkich 
uczestników wyjazdu i z najcięższą walizką. Przede 
mną rozpościerała się fascynująca perspektywa 
spędzenia siedemnastu dni w Lublinie. Moja 
ostatnia oaza. „Ostatnia” to jednak złe słowo, bo 
przygody z Oazą jako ruchem formacyjnym nie 
zamierzam kończyć (wręcz przeciwnie!). Lecz to 
właśnie w tym roku zakończyłam swoją wakacyjną 
formację podstawową - III stopień Oazy Nowego 
Życia, którego celem jest, jak napisano w notatniku, 
(…) odkrycie misterium Kościoła. Ma to być jednak 
nie tyle odkrycie poznawcze, intelektualne (bo 
wtedy Oaza stałaby się kursem wiedzy o Kościele), 
lecz poprzez przeżycie. Jak tego doświadczyłam?
 Było nas siedemnaścioro uczestników, 
przeważnie w wieku przed- i pomaturalnym. 
Wchodząc na dworzec zauważyłam, że coraz 
dojrzalej wyglądamy. Czuwało nad nami trzech 
animatorów: Kasia - studentka medycyny, Kacper 
- student psychologii i Radek - doktor teologii 
(brzmi poważnie, ale śmiechu z nimi było co nie 
miara!) oraz ks. Dariusz Piasecki - moderator 
Ruchu Światło-Życie archidiecezji poznańskiej. 
Co charakterystyczne dla oazy to fakt, że zawsze 
spotka się na niej fascynujących ludzi, którzy 
starają się mieć dobrą relację z Bogiem. (Po oazie 
nadal utrzymujemy kontakt - najpierw z dwoma 
osobami poszłam na „jump arenę”, potem w święto 
Matki Bożej Wniebowziętej „zrobiliśmy” po Mszy 
św. Namiot Spotkania, a następnie poszliśmy na 
pizzę. 30 sierpnia wybieramy się do ks. Darka na 
grilla). Wróćmy jednak do rekolekcji.
 Pierwszego dnia 
dotarliśmy po ok. 7 godzinach 
jazdy pociągiem do Lublina 
na ulicę ks. Franciszka 
Blachnickiego (założyciela 
oazy) i stanęliśmy w domu, 
w którym się wszystko 
zaczęło: cała historia Ruchu 
Światło-Życie. Miejsce zatem 
niezwykłe, lecz nierzucające 
się w oczy. Spaliśmy w dwóch 
domkach przypominających 
„bliźniaki” - w jednym z nich 
była jadalnia, a w drugim 

kaplica zaprojektowana przez ks. Blachnickiego. 
 Motto III stopnia wyznaczała myśl założyciela 
oazy: „Ecclesia Mater - Mater Ecclesiae”, czyli 
„Kościół Matką - Matka Kościołem”. W ramach 
rekolekcji pielgrzymowaliśmy do różnych 
kościołów Lublina, medytowaliśmy nad tekstami 
Kościoła, wspólnie odmawialiśmy jedną tajemnicę 
różańca, przeżywaliśmy Eucharystię, w małych 
grupach rozmawialiśmy na tematy poszczególnych 
dni rekolekcji, zastanawialiśmy się nad 
powołaniem oraz (dla wielu była to najciekawsza 
część) spotykaliśmy się „z żywym Kościołem” 
czyli zapoznawaliśmy się z różnymi wspólnotami 
wierzących, często niezwiązanych bezpośrednio 
z oazą. Dzięki temu poznaliśmy: Odnowę 
w Duchu Świętym, Drogę Neokatechumenalną, 
siostry białe (które wyjeżdżają na misje do Afryki, 
żyjąc pośród muzułmanów), karmelitanki bose, 
seminarium w Lublinie, kapucynów, dominikanów, 
benedyktynki, Tato.net (grupę, organizującą m.in. 
warsztaty dla ojca z córką, bądź synem) oraz gałęzie 
Ruchu Światło-Życie: Instytut Niepokalanej Matki 
Kościoła (są to świeckie kobiety konsekrowane 
- składają śluby, ale nie noszą habitów 
i żyją w świecie, bez klauzury; to właśnie panie 
z Instytutu trzymały pieczę nad domami, w których 
mieszkaliśmy, pomagały nam i przygotowywały 
posiłki), Domowy Kościół, Diakonię Miłosierdzia 
oraz dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Było 
to niesamowite doświadczenie zobaczyć tak wiele 
różnych powołań, które łączyło jedno: radość 
z wykonywanej służby. Także siostra karmelitanka, 
która rozmawiała z nami przez kratę, była pełna 

Oaza w wakacje?
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radości i energii. Poruszyła mnie jej niesamowita 
wiara. W pewnym momencie chciała otworzyć 
szufladę, do której mogła coś włożyć i przesunąć 
tak, żeby przekazać coś osobom stojącym po 
drugiej stronie kraty. Nie dawała jednak rady, szafka 
wciąż pozostawała zamknięta. Wtem powiedziała 
na głos: „Jezu, pomóż mi!”, szarpnęła raz jeszcze 
i nagle szafka się otworzyła. Jakże pięknie byłoby 
mieć taką wiarę w codzienności jak ta siostra, 
która wszystko robi z Jezusem - nawet „siłuje się” 
z szufladą. Śmiechu było z kolei mnóstwo, gdy 
u sióstr białych założyliśmy afrykańskie stroje 
i zaczęliśmy w nich tańczyć! W siedzibie Tato.net 
zobaczyliśmy wiele artystycznych przedmiotów 
wiszących na ścianach, również dużo rzeźb, 
ręcznie robionych maskotek i innych dzieł. 
Natomiast w neokatechumenacie urzekło mnie 
fantastyczne przeżywanie liturgii słowa, pełnej 
psalmów i czytań, a następnie dzielenia się tym, jak 
to słowo osobiście poruszyło słuchających. Jeden 
pan powiedział nam niesamowite świadectwo 
swojego życia. Ów mężczyzna dwa lata temu 
stracił żonę i od tego czasu odczuwa, że Bóg go 
wzywa do bycia kapłanem. Mówił, że choć inni 
mogą z niego szydzić, że zwariował na starość, on 
jednak uważa, że jeśli taka jest wola Boża, to On 
to sprawi, że będzie kapłanem. Inne osoby także 
dzieliły się swoją historią w świetle usłyszanego 
słowa Bożego. Wspaniały czas. Każdego dnia 
była też możliwość wieczornej adoracji. Prócz 
tego typu punktów programu mieliśmy oczywiście 
czas wolny, mogliśmy pójść do sklepu, do miasta 
(poruszając się np. trolejbusami, co było dla 
nas atrakcją, bo w Poznaniu takie nie jeżdżą), 

bawiliśmy się, graliśmy w Dixita 
(grę planszową), mieliśmy wspólne 
dyżury (mycie naczyń, itp.). Całość 
sprzyjała więc integracji z ludźmi 
i chwilom poświęconym Bogu.
 Na zakończenie chciałabym 
przytoczyć hymn, który ułożyliśmy 
na podstawie „Hymnu do miłości” 
z okazji dnia wspólnoty, kiedy to 
spotkaliśmy się w Chełmie z innymi 
oazami różnych stopni. Mszę Świętą 
odprawiał wówczas bp Mieczysław 
Cisło.

Gdybym co roku jeździł na oazę,
a Kościoła bym nie miał,
byłbym jak gitara brzęcząca
albo jamba* brzmiąca.
Gdybym też miał krucjatę
i znał wszystkie wspólnoty Kościoła,
i posiadał wszelką wiedzę ze spotkań,
i wszelką możliwą wiarę
tak, że bym stosy naczyń przenosił,
a Kościoła bym nie miał,
byłbym nikim.
I gdybym miał pieniądze na lody dla wszystkich,
i wystawiał swe ciało na opalenie,
lecz Kościoła bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Kasia cierpliwa jest, łaskawa jest;
Ksiądz nie zazdrości, nie szuka poklasku;
Kacper nie unosi się pychą,
Radek nie dopuszcza się bezwstydu.
Diakonia miłosierdzia nie szuka swego,
karmelitanki bose nie unoszą się gniewem,
kapucyni nie pamiętają złego.
Siostry białe nie cieszą się z niesprawiedliwości,
a „neo” współweseli się z prawdą.
KWC** wszystko znosi,
Domowy Kościół wszystkiemu wierzy,
seminarium we wszystkich pokłada nadzieję.
Instytut wszystko przetrzyma,
Odnowa w Duchu Świętym nigdy nie ustaje,
a Tato.net nie jest jak proroctwa, które się skończą
lub jak dar języków, który zniknie,
lub wiedza ze spotkań, której zabraknie.
Tak więc trwają: diakonia, liturgia, martyria, te trzy.
Z nich zaś największa jest KOINONIA.***

 Dziękuję w tym miejscu moim rodzicom, że 
dali mi możliwość takiego wyjątkowego wyjazdu 
oraz Bogu, Matce Bożej i siostrze Faustynie za 
tyle niespodzianek i spotkań z żywym Kościołem. 
A skoro, jak mówił ks. Blachnicki (…) miłość 
polega na tym, żeby dawać, to od września 
zamierzam dalej posługiwać jako oazowy animator. 
Zapraszam już teraz chętną młodzież, aby 
dołączyć do naszej parafialnej wspólnoty! Jest 
już nas 10 osób! Pierwsze spotkanie odbędzie się 
8 września - dalsze informacje ogłoszone zostaną 
w późniejszym czasie. Z Bogiem!

Małgorzata Herman

* Djembe - wywodzące się z rodziny membranofonów – to 
dzisiaj niewątpliwie najpopularniejszy etniczny instrument 
perkusyjny świata. Tutaj w spolszczonej, zwyczajowej 
pisowni.
** Krucjata Wyzwolenia Człowieka.
*** Nowy Testament za pomocą biblijno-patrystycznego 
pojęcia „koinonia” wyraża ideę wspólnoty, jedności, więzi, 
współuczestnictwa i komunii.

 „Rzucam to wszystko i jadę w Bieszczady” 
to słowa niejednego nastolatka wypowiadane 
wtedy, kiedy przerastają go obowiązki. Ja też 
tak powiedziałam jadąc na oazę. Oaza Nowego 
Życia (pierwszego stopnia) odbyła się właśnie 
w Bieszczadach, w Czarnej Górnej w dniach 15-
31 lipca br. Było to piętnaście mokrych, czasem 
upalnych dni w samym centrum tego pasma 
górskiego. Piętnaście dni na analizowanie słowa 
Bożego poprzez Namioty Spotkania. Po prostu 
piętnaście cudownych dni w górach, „świątyni” 
Boga. Jadąc tam byłam pewna, że będę znała 
większość ludzi, ponieważ był to jedyny termin 
rekolekcji oazowych z archidiecezji poznańskiej, 
a jeżdżę na oazy od 10 roku życia. Poznałam 
jednak nowych, wspaniałych ludzi z Leszna, 
Poznania i  okolic, za co szczególnie dziękuję 
Bogu. Nasza wspólnota nie tylko zdobyła Tarnicę 
(1346 m n.p.m.) - najwyższy szczyt polskich 
Bieszczadów, ale też ewangelizowała miejscowych 
w Ustrzykach Dolnych. Nigdy w życiu nie głosiłam 
słowa Bożego obcym ludziom. A na tej oazie to 
było jedno z najważniejszych wydarzeń. Jestem 
z natury otwartą osobą, ale to zadanie nieco mnie 
przerastało. Pierwsza rozmowa ewangelizacyjna 
była nieudana. Byliśmy nieco zawiedzeni, że to 
wszystko bez sensu. Wtedy pomyślałam: „Dobry 
Boże, jeśli chcesz, żebyśmy z kimś porozmawiali, 
to pozwól spotkać tego człowieka, bo kończy nam 
się czas ewangelizacji”. Wkrótce potem ujrzeliśmy 

na ławce straszą panią z pieskiem. Robert i ja bez 
wahania podeszliśmy i zaczęliśmy rozmawiać. 
Pani okazała się Ukrainką, ale rozumiała nas, a my 
ją. Kobieta powiedziała nam, że straciła swojego 
męża (popełnił prawdopodobnie samobójstwo), 
a dwa tygodnie po tej tragedii straciła też i matkę. 
Powiedziała wtedy: „Czyż miałam wtedy gorzko 
płakać?” Jej słowa były bardzo piękne: „Oddałam 
te cierpienia mojemu Panu Bogu. On je uzupełnił 

Rzucam to wszystko i jadę w Bieszczady – 
Oaza Nowego Życia I stopnia
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swoją miłością do mnie i za to bardzo mu dziękuję”. 
Na koniec rozmowy zapytałam ją, czy ma jakieś 
przesłanie dla młodzieży. Ona odparła: „Dbajcie 
o swoje zdrowie i dziękujcie za to Panu Bogu”. 
Jej piękne świadectwo nas umocniło. Myślę, że 
ewangelizowanie to nie był dla nas pierwszy 
i ostatni raz. 

 Może niektórzy ludzie krzywo na nas 
patrzeli, ale może zapamiętają nas i zaczną 
rozmyślać, dlaczego tacy młodzi ludzie głoszą 
słowo Boże i są tacy uśmiechnięci. A może 
z czasem nawrócą się dzięki takim jak my? 

Zuzanna Herman 

 W tym roku, kontynuując naszą formację 
w Kościele Domowym, uczestniczyliśmy w dniach 
od 17 lipca do 1 sierpnia w Oazie Rodzin II stopnia 
w Rokitnie koło Międzyrzecza. Rekolekcje 
odbywały się w sanktuarium Matki Bożej 
Cierpliwie Słuchającej. Ta mała miejscowość (ok. 
500 mieszkańców) położona jest 12 km na północ 
od Międzyrzecza w województwie lubuskim. Nad 
całą wsią dominują dwie wieże barokowej świątyni 
(dziś bazyliki mniejszej). Parafia w Rokitnie 
powstała w XII w., a kościół zbudowany został 
w XVIII w. Mieści się w nim cudowny wizerunek 
Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. Obraz 
namalowany został na początku XVI w. na drewnie 
lipowym. W 1669 r. opat cystersów w klasztorze 
w Bledzewie, Kazimierz Jan Opaliński przewiózł 
go do drewnianego kościoła w Rokitnie. 
Ponieważ kult Matki Bożej Rokitniańskiej szybko 
rozwijał się, a o łaskach uzyskiwanych za Jej 
wstawiennictwem słyszano coraz częściej, obraz 
został uznany za cudowny, co potwierdziła w 1670 
r. kościelna komisja. W tym roku przeżywamy 
350-lecie powstania tego sanktuarium oraz 30. 
rocznicę koronacji cudownego obrazu. Od 18 
czerwca trwa rok jubileuszowy, w trakcie którego 
można codziennie uzyskać odpust zupełny.
 Rekolekcje rodzinne przygotowane zostały 
przez Kościół Domowy diecezji koszalińsko-
kołobrzeskiej. Uczestniczyło w nich grupa 13 
małżeństw (wraz z 25 dziećmi), podzielona 
na 3 kręgi, 2 pary animatorskie (jedna pełniła 
też funkcję diakonii muzycznej), a jedna para 
moderatorska (Violetta i Mirosław Latkowscy) 
sprawowała również funkcję trzeciej pary 
animatorskiej. Opiekę nad dziećmi powierzono 
diakonii wychowawczej, w skład której wchodzili: 
Edyta, Mariusz, Klaudia, Karolina i Asia oraz 

kleryk Michał z seminarium w Koszalinie. Nad 
całością od strony duchowej czuwał ks. dr Tomasz 
Tomaszewski, biblista, wykładowca w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Koszalinie, moderator 
diecezjalny Ruchu Światło-Życie. 
 Program rekolekcji był obfity i wypełniał cały 
dzień. Jego zawartość opierała się na tajemnicach 
różańca: radosnych, bolesnych i chwalebnych, tzn. 
każdy dzień dedykowany był jednej dziesiątce. 
Podążaliśmy śladami narodu wybranego z Księgi 
Wyjścia. Już na samym początku rekolekcji zapadł 
nam głęboko w serce temat niewoli zewnętrznej 
(np. praca, różne przepisy, itd.) i niewoli 
wewnętrznej, z którymi niekiedy zmagamy się 
latami, a ratunek i nadzieja są w Chrystusie. 
Chodzi o to, aby z upadków powstawać i nie 
opaść z sił. Tutaj naszą ucieczką jest Maryja, która 
nie miała grzechu i mogła doświadczać wolności 
już na ziemi. Ważne, aby pracować nad swoją 
wolnością, bo bez wolności nie można dawać 
miłości i nie można czynić dobra innym. Kluczem 
naszych starań jest codzienny rachunek sumienia 
i bardzo częsta Eucharystia, bo Jeżeli Bóg z nami, 
któż przeciwko nam? (Rz 8, 31b).
 Każdy dzień rekolekcji rozpoczynał się 
o godz. 7.15 jutrznią. O 8.00 było wspólne 
śniadanie, po nim od 8.45 - wspólnotowa kawa/
herbata. O 9.15 rozpoczynał się krąg biblijny, 
o 11.00 - Namiot Spotkania (modlitwa osobista, 
dialog z Bogiem) w kaplicy przy wystawionym 
Najświętszym Sakramencie, a od 11.45 trwało 
przygotowanie do Eucharystii, która rozpoczynała 
się o 12.00. Po Eucharystii był obiad i czas dla 
rodziny do 17.00. Następnie uczestniczyliśmy 
w godzinnej konferencji liturgiczno-rodzinnej. 
O 18.00 była kolacja, o 19.00 - celebracja słowa 
Bożego i o 20.00 - pogodny wieczór z zabawami 

dla dzieci i rodziców. Większość rodzin kończyła 
dzień o godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim 
w bazylice przed cudownym obrazem. Od tego 
planu było kilka odstępstw związanych np. 
z drogą krzyżową w parku w Rokitnie, modlitwą 
małżonków przed Najświętszym Sakramentem, 
dialogiem małżeńskim, spowiedzią świętą, wigilią 
paschalną czy agape przy ognisku. 
 W trakcie rekolekcji mieliśmy także gości, 
m.in. odwiedzili nas Joanna i Robert Słocińscy 
z Diakonii na Rzecz Ruchu Światło-Życie - 
Natanael. Każdy krąg miał codziennie przypisane 
pewne zadania, np. dyżur liturgiczny (czytania, 
psalm, modlitwa wiernych, niesienie darów, itp.) 
czy przygotowanie pogodnego wieczoru. Czas dla 
rodziny każdy spędzał we własnym gronie i według 
własnego pomysłu. W okolicach Rokitna jest kilka 
jezior, a upalna pogoda zachęcała do wypadów 
nad wodę. Korzystały z tego przede wszystkim 
rodziny z dziećmi. Nieodległy Międzyrzecz ze 
swoim zamkiem i muzeum również przyciągał 
uczestników rekolekcji. 

 W ostatnim dniu odbyła się godzina świadectw, 
w trakcie której uczestnicy rekolekcji dzielili się 
swoimi doświadczeniami. My szczególnie głęboko 
przeżyliśmy:
- Namiot Spotkania w 6. dniu rekolekcji, w parku 
przy sanktuarium,
- odnowienie sakramentu chrztu św. w trakcie 
Paschy,
- dzień wspólnoty w Paradyżu i Mszę Świętą 
odprawioną przez bpa diecezji zielonogórsko-
gorzowskiej, Tadeusza Lityńskiego, 
- modlitwę małżonków,
- pielgrzymkę Kalwarią Rokitniańską,
- przygotowanie do spowiedzi i spowiedź świętą. 
 Te ponad dwa tygodnie były dla nas osobiście 
i dla każdego małżeństwa wielka łaską. Pozwoliły 
nam na głęboką wewnętrzną refleksję nad swoją 
formacją duchową. Dziękujemy Panu Bogu za 
błogosławiony czas. Chwała Panu!

Dorota i Zbigniew Celkowie

Rodzinne rekolekcje w Rokitnie
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 21 lipca br. została poświęcona przez ks. 
proboszcza Mariana Sikorę nowa kapliczka 
w Kicinie. Znajduje się ona na terenie posesji 
przy ulicy Łanowej 3 i przedstawia św. Franciszka 
z Asyżu.
 Święty Franciszek jest jednym 
z najpopularniejszych i najbardziej „lubianych” 
świętych Kościoła katolickiego, cenionym też 
przez chrześcijan innych denominacji, a nawet 
przez niewierzących.
 Chcieliśmy wraz z mężem upamiętnić rok 
2018, który obfituje w jubileusze - 1050-lecie 
biskupstwa poznańskiego, 100-lecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę i 30. rocznicę naszego 
ślubu.
 Dlaczego akurat figura św. Franciszka stanęła 
u nas przed domem? Trudno odpowiedzieć 
jednoznacznie. Może dlatego, że przesłanie jego 
życia jest nadal aktualne dla współczesnego 
człowieka, który gubiąc system własnych wartości 
moralnych, gubi samego siebie. Dla św. Franciszka 
niezmiernie ważne było głoszenie pokoju, zgody 
oraz praktykowanie codziennej modlitwy. Zasady 
te zostały mocno nadszarpnięte w dzisiejszym 

świecie, dlatego warto je przypominać 
i rozpowszechniać wraz z kultem świętego.
 Ważną rolę odegrała też dla nas szczególna 
miłość św. Franciszka do zwierząt i wszelkiego 
stworzenia. Sami mamy kilka zwierząt domowych 
i podzielamy ideę św. Franciszka, że skoro 
Bóg powołał do życia wszystkie stworzenia, to 
zwierzęta, rośliny i ludzie są „siostrami i braćmi” 
i mają takie samo prawo do życia na ziemi jak 
człowiek.
Dlatego wokół figury świętego umieszczone są 
ptaki i inne zwierzęta. Bardzo znana jest scena ze 
zbioru opowiadań pt. „Kwiatki św. Franciszka”, 
w której święty ten głosi kazanie ptakom, 
nakazując im wychwalać Boga.
 Niech zatem przypomina nam i ptakom, 
których sporo w naszej okolicy, o wdzięczności 
dla Boga, naszego Stwórcy.

Marta Kurzawa

Świętemu Franciszkowi w hołdzie

 Kiedy w serwisie społecznościowym 
Facebook zauważyłam wydarzenie: XIII 
Poznańska Rowerowa Pielgrzymka na Jasną 
Górę, wiedziałam, że sprawa jest przesądzona... - 
JADĘ!!!
 Okazało się, że cykliści z całej Polski 
spotykają się na Jasnej Górze już od 13 lat, 
w drugą sobotę lipca. W tym roku był to 14 lipca. 
Grupy przybywają do Częstochowy z najdalszych 
rejonów kraju (Szczecin, Koszalin), jak i tych 
bliższych (Radom, Chełm).
 Choć w grupie poznańskiej nie było kapłana, 
każdy dzień rozpoczynaliśmy Eucharystią. Podczas 
drogi wzajemnie wspieraliśmy się modlitwą, 
dobrym słowem, szybką naprawą w razie awarii 
roweru i uśmiechem, który dodawał sił na dalszą 
drogę. Najstarszy pielgrzym w naszej poznańskiej 
grupie liczył 77 lat, najmłodszy - lat 16.
 Razem spędziliśmy cztery dni w drodze 
i jeden na Jasnej Górze. Trzy noce na karimatach 

(w świetlicach wiejskich, salach gimnastycznych) 
nie należały do najwygodniejszych, za to 
w Częstochowie czekał na nas luksus - łóżka 
z czystą pościelą w Domu Pielgrzyma.
 Zaskoczyła mnie ludzka gościnność. W wielu 
miejscach, przy kościołach witali nas tamtejsi 
parafianie z poczęstunkiem. Bywały chwile, że 
trudno było pościć, np. kiedy trzeci raz danego dnia 
pyszne, świeże placki i kawa podane z uśmiechem 
i sercem, czekały na nas po wyjściu z kościoła. 
Dobrzy ludzie. Tylu ich spotkałam...
 Za rok XIV Ogólnopolska Pielgrzymka 
Rowerowa. Zapraszamy zapalonych cyklistów! 
Warunek: sprawny sprzęt i kondycja wystarczająca 
do pokonania 80-90 km dziennie, w tempie ok.18 
km/h. W 2019 roku jechać będziemy 5 dni, 
ponieważ organizator wybrał inną, dłuższą trasę. 
Boże prowadź!

Monika Grajek

Rowerem do Mamy

 Z poznańskiej katedry, 6 lipca 2018 roku, 
wyruszyła 84. piesza poznańska pielgrzymka 
na Jasną Górę. Zapoczątkowała ją Msza Święta. 
Arcybiskup Stanisław Gądecki pożegnał nas 
słowami: Wy, drodzy pielgrzymi, idąc do Maryi 
macie szansę głosić Chrystusa. Dlatego wasza 

pielgrzymka jest znaczącym wydarzeniem 
w waszym życiu. Jest ona praktyką czynnej ascezy 
i pokuty za ludzkie słabości, wyrażającą nieustanną 
czujność człowieka wobec własnej ułomności 
i przygotowującą go wewnętrznie do przemiany 
serca.

Wszystkie drogi prowadzą do… Częstochowy
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 W tym roku Kicin reprezentowało trzech 
pątników. Wędrowaliśmy 10 dni. Najczęściej 
towarzyszyły nam nieznośne upały, zdarzały 
się też ulewy. Na całej trasie spotykaliśmy się 
z niezwykłą gościnnością i życzliwością. Przy 
drodze wystawiano dla nas butelki z wodą, szklanki 
z kompotem, talerze z ciastami… Spaliśmy 
w prywatnych domach, szkołach, remizach 
strażackich. Warunki były różne, ale pielgrzymom 
nie straszne są trudy. Byliśmy więc wdzięczni za 
każde dobro, którego doświadczaliśmy. 
 Pielgrzymkę można porównać do wielkich 
rekolekcji w drodze. Codzienna Msza Święta, 
różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, 

Godzinki stanowiły ramy modlitewne i stwarzały 
atmosferę refleksji, które odkrywały wielką miłość 
Boga do wszystkich ludzi. Poznawaliśmy wartość 
obecności drugiego człowieka w naszym życiu. 
W idących obok osobach, w trudzie i zmęczeniu, 
odkrywaliśmy naszych braci. Wspólna modlitwa 
dodawała sił i pozwalała zakosztować piękna 
bycia razem. Jesteśmy Panu Bogu wdzięczni za 
ten niezwykły czas. Cieszymy się, że następna 
pielgrzymka już za rok.

Joanna Tyborowska

Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest 
dla nas obroną. (Ps 46, 8)

Max Lucado jest amerykańskim pastorem 
związanym z kościołem Oak Hills Church, 
a także bardzo popularnym pisarzem. W swojej 
twórczości  autor podejmuje tematykę religijną 
oraz psychologiczną, a wiele z jego publikacji, jak 
np. „Wieloryb nie może latać. O sztuce stawania 
się sobą”, „Zanim powiesz amen. Potęga prostej 
modlitwy” i „Pokonaj swojego Goliata”, stały 
się głośnymi bestsellerami zarówno w ojczyźnie 
duchownego, jak i poza nią. Max Lucado urodził 
się 11 stycznia 1955 roku w San Angelo w Teksasie. 
Początkowo pragnął zostać prawnikiem, jednak 
pod wpływem lektury Biblii oraz odbytej podróży 
misyjnej zdecydował o wybraniu drogi misjonarza. 
Od 2007 r. poświęca się także pisaniu. Jego dorobek 
liczy około sto cieszących się dużym uznaniem 
publikacji.

Najnowsza książka Maxa Lucado pt. 
„Poradzisz sobie” pokazuje, co dla osoby wierzącej 

znaczy przechodzenie trudnych chwil i uświadamia 
czytelnikowi nieodzowną rolę Boga w tym procesie. 
Życie potrafi „dać w kość”, a wtedy zdarzyć się 
może, że człowiek zacznie kwestionować wszystko 
to, w co dotychczas wierzył. Autor rozprawia się 
z tym tematem bez żadnych ogródek jako ten, który 
popełnił w życiu sporo błędów i musiał zmierzyć 
się z wieloma kryzysami. Prawdziwa wiara nie 
wybawia nas z kłopotów, ale pomaga nam sobie 
z nimi poradzić! Znamy starotestamentową 
historię Józefa, jego snów i zazdrosnych braci, ale 
zapewne wielu z nas nie zwróciło uwagi na to, jak 
bardzo - pod wieloma względami - historia Józefa 
odzwierciedla nasze własne doświadczenia. Józef 
wrzucony do studni przez swoich braci, sprzedany 
w niewolę, niesłusznie skazany na więzienie. Bóg 
jednak to co złe przemienił ostatecznie w dobro. 
On „specjalizuje się” w zbawianiu utrapionych. 
Tak było dawniej i tak jest teraz. W swojej 
książce Max Lucado dzieli się z czytelnikiem 
praktycznymi poradami, które są zarówno mądre, 

jak i przepełnione współczuciem. Przypomina 
nam, że Bóg, który uratował Józefa, czuwa też nad 
każdym z nas.

Potrzebujesz odrobiny nadziei w trudnym dla 
ciebie momencie życia? Jeśli tak, przyda ci się to 
przesłanie:

Uwierz, że poradzisz sobie z wszelkimi 
trudnościami - finansowymi, zdrowotnymi, 
w relacjach…
Poradzisz sobie.
Nie będzie to łatwe.
I nie będzie to szybkie.
Ale Bóg wykorzysta ten koszmar i zamieni go 
w coś dobrego.
W międzyczasie nie bądź głupi czy naiwny.
I nie rozpaczaj.
Z Bożą pomocą dasz sobie radę.
Gwarantuję, drogi czytelniku, iż po ukończeniu 

lektury będziesz już pewny, że sobie poradzisz, 
niezależnie od tego, z czym musisz się zmagać.

Magdalena Orczyńska

Warto przeczytać
„Poradzisz sobie” - Max Lucado

  

Z ksiąg metrykalnych

Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni
   1 lipca  Kacper Koczorowski

    5 sierpnia  Piotr Marcin Seroka
 12 sierpnia  Wojciech Antczak
 26 sierpnia  Gaja Nowak i Greta Stryjakowska
 
Sakramentalny związek małżeński zawarli 

    8 lipca  Arkadiusz Nowicki z Poznania 
    i Małgorzata Elżbieta Strugarek z Poznania
  14 lipca  Franciszek Józef Sobański z Koziegłów 
     i Aneta Marta Michalska z Koziegłów
      4 sierpnia  Martynas Solovejus z Amsterdamu 
        i Ewa Marta Klimontowicz z Kicina
  10 sierpnia  Jakub Piotr Cybulski z Koziegłów 
   i Magdalena Anna Piecuch z Koziegłów
  18 sierpnia  Maciej Jan Walachowski z Poznania 
   i Marta Ponichtera z Poznania
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01.09. pierwsza sobota miesiąca
 nabożeństwo wynagradzające    
 Niepokalanemu Sercu Maryi:
 8.00 – spowiedź
 8.30 – różaniec
 9.00 – Msza św.
02.09. (niedziela) po Mszy św. o 8.00 zebranie   
 członków Wspólnoty Żywego Różańca; 
 o 18.00 Msza św. z udziałem młodzieży  
 przygotowującej się do sakramentu   
 bierzmowania 
03.09.  (poniedziałek) o 8.00 Msza św. na
             rozpoczęcie nowego roku szkolnego; po
             Mszy św. wieczornej zebranie Akcji
             Katolickiej; o 18.45 spotkanie Parafialnego
             Zespołu Liturgicznego
06.09. pierwszy czwartek miesiąca, od 17.00 do
 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu 
 w intencji uświęcenia kapłanów i nowych  
 powołań; o 18.00 Msza św. z udziałem służby  
 liturgicznej i ich rodzin
07.09. pierwszy piątek miesiąca: odwiedziny chorych  
 z posługą sakramentalną od 8.30; spowiedź  
 św. od 16.00 do 17.00 i od 17.30 do 18.00;  
 Msza św. o 17.00 i o 18.00
08.09.  (sobota) święto Narodzenia NMP
 95. rocznica poświęcenia figury Najśw. Serca  
 Pana Jezusa w Kicinie; „Święto Chleba”, o  
 16.00 Msza św. polowa na stadionie w Kicinie 
09.09. (niedziela) o 5.00 wyjście pieszej   
 parafialnej pielgrzymki do Dąbrówki   
 Kościelnej na tzw. „Wielki Odpust”,   
 powrót ok. 19.00
11.09. (wtorek) o 19.30 spotkanie dla rodziców  
 dzieci przygotowujących się do 
 I komunii św. 
12.09. (środa) o 9.00 spotkanie dla rodziców
 dzieci przygotowujących się do 
 I komunii św. (do wyboru wtorek lub  

 środa); od 19.00 do 20.00 wznawia pracę  
 biuro cmentarne  
13.09. (czwartek) od 17.00 do18.00 adoracja  
 Najświętszego Sakramentu w intencji   
 uświęcenia kapłanów i nowych powołań;
  o 21.00 różaniec fatimski i procesja ze   
 świecami
13-16.09. (czwartek-niedziela) zebranie plenarne 
 Rady Konferencji Episkopatów Europy 
 w Poznaniu
14.09. (piątek) święto Podwyższenia Krzyża   
 Świętego
16.09.  (niedziela) Światowy Dzień Środków   
 Społecznego Przekazu; po Mszy św. o 10.00  
 spotkanie organizacyjne grupy „Dzieci Maryi”
17.09. (poniedziałek) o 19.00 katecheza biblijna 
 dla rodziców i kandydatów na chrzestnych
18.09.  (wtorek) święto św. Stanisława Kostki,   
 patrona polskiej młodzieży
20.09. (czwartek) od 17.00 do18.00 adoracja  
 Najświętszego Sakramentu w intencji   
 uświęcenia kapłanów i nowych powołań
21.09.   (piątek) święto św. Mateusza Apostoła 
 i Ewangelisty 
24.09.  (poniedziałek) o 19.00 katecheza liturgiczna  
 dla rodziców i kandydatów na chrzestnych
26.09. (środa) o 18.00 Msza św. ze szczególnym  
 udziałem osób, które podjęły duchową   
 adopcję dziecka poczętego zagrożonego   
 zagładą;
 o 19.00 spotkanie Kręgu Biblijnego
27.09. (czwartek) od 17.00 do18.00 adoracja  
 Najświętszego Sakramentu w intencji   
 uświęcenia kapłanów i nowych powołań
29.09. (sobota) święto św. Archaniołów Michała,  
 Gabriela, Rafała; 115 r. śmierci ks. prob.  
 Wincentego Studniarskiego

ks. Marian Sikora 

ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – WRZESIEŃ 2018
Od września Msze św. w niedziele będą sprawowane o 8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
od poniedziałku do soboty o 18.00 z wyjątkiem wtorków – o 8.00.

Intencje mszalne – wrzesień 2018

01.09.     
  9.00    Msza św. w pierwszą sobotę miesiąca
18.00 † Zofia, Zenon, Marian, Maria, Tomasz
02.09.     
  8.00  1) w intencji Parafian 
 2) z podziękowaniem za wszelkie   
     dobrodziejstwa i łaski otrzymane od Boga,  
     z prośbą o opiekę Matki Bożej

10.00 † Wanda, Krystyna, Helena, Tadeusz,   
    Wojciech, Antoni, Bolesław
12.00    † Wanda i Leon Lisiewiczowie 
18.00    † Adelajda, Tomasz, Urszula, Stefan,  
   Aleksander oraz zmarli z rodziny   
   Daszkiewiczów
03.09.   
  8.00     Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego
18.00  † Wanda Sobańska – od szwagierki   
     Aleksandry

04.09.      
  8.00  † Maria Górna
05.09.
18.00  1) † Zdzisław Kosmowski – od rodziny
                     Pilarczyków
  2) † Zenon Wawrzyniak
06.09. 
18.00  † Helena w 2 r. śmierci i zmarli z rodziny
07.09.  
17.00     † Benigna Smakulska
18.00  † Andrzej Wietrzyński
08.09.     
16.00     Msza św. na stadionie w Kicinie
18.00    † Marian Banach oraz zmarli z rodziny  
      Mądrych i Banachów
09.09. 
  8.00  w intencji Parafian
10.00 † Anna i Marek Starowicz w r. śmierci
12.00 o potrzebne łaski dla Agnieszki w 25 r.   
 urodzin oraz z prośbą o błogosławieństwo  
 Boże na nowej drodze życia dla niej 
 i Mateusza
18.00 † Marianna Luboszczyk – od wnuczki Ady 
                z mężem
10.09.  
18.00  † Wanda Śrama – od syna z Anną
11.09.
  8.00 † Konstancja Andruchów 
12.09.
18.00 w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i naszej
    Parafii
13.09.
18.00  † Wiktoria Nowak w 1 r. śmierci i Michał  
    Nowak 
14.09.
18.00   † Ryszard Wojtuś – od Tomasza Wojtusia 
               z rodziną
15.09.   
16.00   Msza św. ślubna
18.00 1) † Bronisława i Michał Kosmowscy, Zofia
                    i Tomasz Banach oraz zmarli z rodzin
 2) † w 5 r. śmierci Stanisława
16.09. 
  8.00  † Sebastian Wawrzyniak
10.00 † Adam Sobański
12.00 † Ryszard Pawlak
18.00 † Witold Kurzawiński w 10 r. śmierci
 

17.09. 
18.00 † Stanisława Widerska
18.09. 
  8.00    w intencji Parafian

19.09.   
18.00    † Mirosława Sobańska, Edmund Piechocki
20.09.      
18.00    Msza św. zbiorowa
 1) † Sebastian Wawrzyniak
 2) † Marianna Luboszczyk – od przyjaciółki
                Eleonory Lewandowskiej z rodziną
 3) † Czesław, Józef, Halina Herkt – od rodziny
                    Nowackich
             4) † Wojciech Koralewski – od Grażyny   
        Zielewicz i Mirosława Nowaka
18.00    intencja dziękczynna w 20 r. ślubu Hanny 
 i Piotra 
21.09.
18.00  † Zdzisław Kosmowski – od mieszkańców  
    Klin
22.09.    
18.00  1) † Tomasz, Zofia, Teresa i za rodzinę
        Banachów i Robaków, Mikołaj Terka oraz  
        Wanda Sobańska – od Barbary Mazur
 2) w intencji Barbary Józefiny z okazji 18 r.
                 urodzin, intencja dziękczynno-błagalna
 
23.09.
  8.00  † Stanisława w 25 r. śmierci i zmarli z rodziny
                Mandziaków
10.00 † Kazimiera Wawerka
12.00 † Stefan Śrama, za rodziców, teściów 
                i rodzeństwo
18.00 † za zmarłych z rodziny Dwornik
24.09.     
18.00 † Paweł Zielewicz i zmarli z rodziny
25.09.
  8.00 w intencji Parafian
26.09.      
18.00 † Kazimierz Tyborowski – od przyjaciół
27.09.    
18.00  1) † Gabriela Nowicka – od Moniki z mężem
 2) o szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny
28.09.  
15.30   Msza św. ślubna
18.00  †  Andrzej Bobak oraz intencja dziękczynna 
                 za sakrament małżeństwa w 35 r.
29.09.   
18.00  † Maria i zmarli z rodziny Gonda
30.09.      
  8.00  † Władysław Kubacki
10.00 † Zdzisław Buśko
12.00 † Danuta Będkowska, Kazimierz Mantaj
18.00 w intencji Parafian
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1-2. Poświęcenie pojazdów, 
22.07.2018, fot. GZ,
3-5. Wniebowzięcie NMP, 
15.08.2018, fot. BK-H,
6. Piegrzymka rowerowa 
do Dąbrówki Kościelnej, 
15.08.2018, fot. GZ,
7-8. Pielgrzymka rowerowa na 
Jasną Górę, fot. MF.
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