
Chrystus zmartwychwstał! i ty, człowiecze,  
Zmartwychwstań jasny z otchłani grzechu,  

Wykąp się w blasku, co z nieba ciecze,  
Zaczerpnij życia w wiosny oddechu.

(Or-Ot)
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 Zmartwychwstanie jest podstawową 
prawdą chrześcijańskiej wiary. Cieszymy się, że 
Zwycięzca śmierci usunął w ten sposób wyrok 
śmierci, ciążący na nas z powodu grzechu. Mamy 
ufność, że pokonał On nie tylko swoją śmierć, 
ale i naszą. Ostatnie słowo w ludzkiej historii 
nie należy więc do grobu, ale do Jezusa, który 
otwiera przed nami wieczność. Zmartwychwstanie 
dowodzi też prawdomówności Zbawiciela. On 
zapowiedział swój powrót do życia i tę zapowiedź 
zrealizował. Dlatego nie mamy powodów, aby 
wątpić w jakiekolwiek słowo, które w Ewangelii 
do nas kieruje. Zmartwychwstanie ukazuje też 
moc Chrystusa, jakiej nikt 
inny nie posiada. I jesteśmy 
przekonani, że ta moc może 
działać także w naszym życiu.

Gdyby odrzucić prawdę 
o zmartwychwstaniu, całe 
chrześcijaństwo traci sens. 
Mówi o tym wyraźnie św. 
Paweł: Jeżeli Chrystus nie 
zmartwychwstał, daremne jest 
nasze nauczanie, próżna jest 
także wasza wiara (…) i aż 
dotąd pozostajecie w waszych 
grzechach (1 Kor 15,14.17). 
Dlatego też dla chrześcijan 
święta Wielkanocy są 
największą uroczystością w roku, a każda niedziela 
jest „małą Wielkanocą”, czyli cotygodniowym 
uroczystym uczczeniem zmartwychwstania.

Równocześnie jednak prawda 
o zmartwychwstaniu nie należy do łatwych. 
Przeprowadzane co jakiś czas badania opinii 
publicznej pokazują, że wielu z nas ma z przyjęciem 
tej prawdy sporo trudności. Fakt ten bierze się 
prawdopodobnie stąd, że czujemy się zagubieni 
w zetknięciu z rzeczywistością, która jest nam 
zupełnie nieznana. Nasze ziemskie doświadczenia 
kończą się bowiem zawsze na granicy śmierci. 
Zmartwychwstanie tymczasem wykracza poza tę 
sferę.

Kto był świadkiem?
Zmartwychwstanie dokonało się bez 

świadków. Nikogo w grobie nie było. Nikt nie 
widział ożywającego ciała Jezusa. Najbliżej 

grobu znajdowali się żołnierze pilnujący wejścia. 
Ale nawet oni niczego nie powiedzą, ponieważ 
byli świadkami jedynie otwarcia pieczary. 
Zmartwychwstałego nie spotkali. Skąd zatem 
o zmartwychwstaniu wiemy? Od ludzi, którzy 
żyjącego Jezusa spotkali. Oni byli przekonani, 
że kilkadziesiąt godzin wcześniej umarł. Może 
widzieli, jak oddawał ducha na krzyżu, może nawet 
brali udział w pogrzebie. Nie mieli wątpliwości, 
że był martwy. A teraz spotykają Go i - czasami 
po dłuższej chwili - dochodzą do całkowitej 
pewności, że to jest On we własnej osobie. Są tak 
pewni, że Jezus żyje, iż będą gotowi za wierność 

temu przekonaniu oddać 
własne życie. I wielu tak 
zresztą zrobiło. Nie poświęca 
się przecież życia za to, co 
człowiekowi się wydaje, ale 
za to, o czym jest on absolutnie 
przekonany. Świadkami 
zmartwychwstania nazywamy 
więc ludzi, którzy osobiście 
spotkali Chrystusa żyjącego 
po śmierci. Takie spotkania 
nazywamy „chrystofaniami” 
(z greckiego: ukazaniami się 
Chrystusa). To na świadectwie 
tych ludzi, przekazanym 
w Piśmie Świętym i Tradycji 

Kościoła, buduje się i nasza wiara.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że sam 

pusty grób nie ma aż tak wielkiego znaczenia 
jak chrystofanie. Maria Magdalena stojąc nad 
otwartym grobem płakała, bo myślała, że ciało 
Jezusa ktoś wykradł. Uwierzyła dopiero wtedy, gdy 
sam Mistrz do niej przyszedł. Piotrowi i Janowi 
pusty grób pomógł uwierzyć, ale dlatego tylko, 
że potwierdził świadectwo kobiet, które były już 
wcześniej po rozmowie ze Zmartwychwstałym.

Co się stało w Wielką Noc?
Na podstawie świadectw biblijnych możemy 

w zarysie powiedzieć, co stało się z umarłym 
Jezusem, który wcześniej przekroczył granicę 
śmierci, przechodząc z życia do śmierci. Uczniom, 
którzy spotkali się ze Zmartwychwstałym nie było 
łatwo o tym mówić, bo doświadczenie to było 
dla nich zbyt nowe, szokujące. Ale równocześnie 

Wiara w Zmartwychwstałego

Czemu jesteście zmieszani i dlaczego 
wątpliwości budzą się w waszych sercach? 
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. 
Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma 
ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam (Łk 24, 38-
39). Zmartwychwstały Pan nawiązując z uczniami 
bezpośredni kontakt przez dotyk i wspólny posiłek 
chciał, aby ci uznali, że nie jest On duchem, że 
zmartwychwstałe ciało, w którym się im ukazał 
jest tym samym ciałem, które zostało umęczone 
i ukrzyżowane, ponieważ nosi jeszcze ślady 
swojej męki. Apostołów napełniły radość i podziw. 
Prawda, że Pan rzeczywiście zmartwychwstał i dla 
nas powinna być źródłem pokoju i sił, potrzebnych 
by iść za Nim przez wszystkie dni naszego życia. 

Nie możemy zapomnieć, że Jezus jest 
bardzo blisko nas. Zmartwychwstały pozostał 
w Najświętszej Eucharystii. Ta obecność jest 
rzeczywista i stała. Jest to ten sam Pan, który 
narodził się, umarł i zmartwychwstał w Palestynie. 
Tę prawdę przypomniał nam niedawno film „Ja 
jestem”, wyświetlony w naszym kościele podczas 
niedzieli ewangelizacyjnej. W tabernakulum 
spotykamy się z Jezusem, a On nas widzi i poznaje. 
Możemy z Nim rozmawiać, jak Apostołowie, 
i mówić Mu o wszystkim, co nas cieszy i martwi. 
Tam zawsze znajdziemy prawdziwy pokój, który 
trwa pomimo wszelkich przeciwności.

Pobożność eucharystyczna – mówi św. Jan 
Paweł II – winna skupiać się przede wszystkim na 

sprawowaniu Wieczerzy 
Pańskiej, która uwiecznia 
Jego miłość ofiarowaną na 
krzyżu. Lecz posiada także 
logiczne przedłużenie (...) w adoracji Chrystusa, 
w tym boskim sakramencie, w nawiedzeniu 
Najświętszego Sakramentu, w modlitwie przed 
tabernakulum oraz w innych osobistych lub 
zbiorowych nabożeństwach, które praktykujecie 
od wieków (...). Jezus czeka na nas w tym 
Sakramencie Miłości. Nie szczędźmy czasu na to, 
by spotykać się z Nim na adoracji, na kontemplacji 
pełnej wiary. 

Drodzy Parafianie życzę Wam, abyście 
coraz gorliwiej przeżywali tajemnicę Eucharystii, 
nie szczędzili czasu na osobistą adorację 
Najświętszego Sakramentu i jak najczęściej 
przyjmowali Chrystusa w komunii św. 

Polecam kwietniowy i zarazem świąteczny 
numer naszego Patrona, a w nim m.in. artykuł 
„Wiara w Zmartwychwstałego”, autorstwa ks. 
Jana Frąckowiaka oraz wywiad z ks. Stanisławem 
Matuszczakiem. Odpowiedzmy na zachętę do 
podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego 
zagrożonego zagładą w uroczystość  Zwiastowania 
Pańskiego, która w tym roku przypada 9 kwietnia. 
Polecam Waszej modlitwie niedawno rozpoczęty 
remont dachu i elewacji naszego kościoła. 

       
              ks. Marian Sikora
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 Pewien kapłan opowiedział mi kiedyś, że 
podczas rosyjskiej niewoli wojennej przyszedł do 
niego ewangelicki pastor i chciał się wyspowiadać, 
a ten zapytał go: «Ale jak to?» Na co tamten 
odrzekł: «Ponieważ chcę rozgrzeszenia»*. To, 
czego faktycznie potrzebujemy, to absolucja; nie 
tylko analizy, przemyślenia, osądy, lecz łaski roz
grzeszenia, która nas zmienia, a przez to zmienia 
świat. Myślę, że my wszyscy doświadczamy tego 
aż nazbyt wyraźnie, że bezcelowe są wysiłki, gdy 
nie ma odpuszczenia grzechów, że pokonanie 
przeszłości staje się wtedy zatruwaniem 
teraźniejszości i odcięciem od przyszłości. Tym, co 
jako jedyne może nam pomóc pokonać przeszłość 
i w ten sposób stworzyć teraźniejszość i otworzyć 
przyszłość, jest słowo przebaczenia, czyniące z 
nas synów przebaczenia, którzy mogą zacząć od 
nowa i są wolni dzięki danej im łasce, w której 
postrzegają siebie nawzajem jako obdarowanych 
przebaczeniem. (Benedykt XVI, fragment homilii). 
*Ewangelicy nie mają sakramentu pokuty z 
indywidualnym wyznaniem grzechów i rozgrzeszeniem. 
 Początkowo miał to być tylko jeden artykuł 
dotyczący stałego spowiednictwa i kierownictwa 
duchowego. Pomyślałem jednak, że warto 
sakramentowi pokuty poświęcić nieco więcej 
uwagi. 
 Wszystko zaczęło się wieczorem owego 
pierwszego dnia Wielkanocy, kiedy to Chrystus 
powstał z martwych. Był to niezwykły dzień - 
ludzie spieszyli zobaczyć pusty grób, opowiadali 
sobie zasłyszane nowiny i pogłoski. Tamtego dnia 
wiele osób odzyskało nadzieję, inni zaś poczuli 
się zagrożeni i przestraszeni. Zmartwychwstały 

Chrystus przyszedł wieczorem do swoich 
zalęknionych uczniów. Pierwsze słowo, jakie do 
nich wypowiedział nie było zwykłym powitaniem, 
lecz znakiem zwycięstwa odniesionego na krzyżu 
i początkiem odnowionego przymierza pomiędzy 
uczniami a Bo giem. Słowem tym był „pokój”.
 Wydarzenia owej pierwszej Niedzieli 
Wielkanocnej stanowią fundament tego, co dzisiaj 
nazywamy sakramentem pokuty i pojednania. 
Warto pamiętać, że łaska obecna w tym sakramencie 
ma swoje źródło w pierwszym spotkaniu 
zmartwychwstałego Jezusa z apostołami i że 
czerpie ona z ofiary krzyża, która była początkiem 
Kościoła. Łaska ta jest zatem w swej istocie łaską 

mieli oni niezwykle silną potrzebę wyrażenia 
tego, w czym uczestniczą. Aby zrozumieć ich 
wypowiedzi, trzeba najpierw powiedzieć, czym 
zmartwychwstanie nie jest. Benedykt XVI 
w książce „Jezus z Nazaretu” (cz. II) zauważa, że 
z pewnością nie jest ono „krokiem w tył”, czyli 
pewnego rodzaju reanimacją zwłok, powrotem 
do poprzedniego życia. Gdyby tak było, Jezus 
musiałby kiedyś jeszcze raz umrzeć - jak na 
przykład Łazarz. Zmartwychwstanie nie jest też 
pozostaniem człowieka umarłego na tym samym 
etapie. Uczniowie nie spotykają ducha, ale kogoś, 
kogo ciało jest realne. Św. Łukasz wspomina 
nawet, że dla Chrystus poprosił uczniów o coś do 
jedzenia, chociaż jednocześnie nie było Mu ono 
potrzebne.

Czym zatem jest zmartwychwstanie? Jest ono 
swoistym „krokiem wprzód”, wejściem w nowy 
wymiar ludzkiej egzystencji. W tym wymiarze 
człowiek nie dość, że powraca do życia, to jeszcze 
posiada to życie w sposób o wiele pełniejszy niż 
w ziemskiej doczesności. Jezus ma ciało, ale nie 
jest ono skrępowane prawami fizyki. Ono jest 
ponad tymi prawami. Przed śmiercią ciało musiało 
„słuchać fizyki”. Teraz jest na odwrót: fizyka jest mu 
posłuszna. Z doświadczeń ziemskich wiemy tylko, 
na czym polega bycie człowiekiem ograniczonym. 
Zmartwychwstały Chrystus ukazuje tymczasem 
jako pierwszy, na czym polega bycie człowiekiem 
w pełni. Swoim zmartwychwstaniem otworzył 
przed ludzkością nowe wymiary, które przed nami 
były dotąd zakryte.

Pewną podpowiedzią, rozumianą zawsze 
jedyne w duchu wiary, może być Całun Turyński. 
Naukowcy mówią, że można odnieść wrażenie, 
jakoby ciało w niego owinięte w pewnym momencie 
przeniknęło przez materiał, wypromieniowało, 
mając równocześnie źródło energii w sobie. Takie 
rzeczy nie zdarzają się w „naszej” fizyce. Podobnym 
sygnałem są doświadczenia niektórych mistyków, 
którzy w pewnych okolicznościach stawali się 
uczestnikami bilokacji czy innych zjawisk, które 
przekraczają nasze ziemskie doświadczenia, ale 
mogą być zapowiedzią doświadczeń przyszłych. 

Jak można zobaczyć Zmartwychwstałego?
Chrystus, chociaż znajduje się „po drugiej 

stronie”, to - jak powiedzieliśmy - jest tam jako 
żyjący. Należy więc do świata żywych. Dlatego 
możemy Go autentycznie spotkać. Tym bardziej, 
że On dawał się zawsze zobaczyć swoim uczniom, 

do grona których przez chrzest należymy przecież 
i my. Może się nam jednak wydawać, że pierwsi 
uczniowie znajdowali się w uprzywilejowanej 
sytuacji, ponieważ widzieli Zmartwychwstałego 
własnymi oczami, my zaś niczego takiego się 
nie spodziewamy, jako że po wniebowstąpieniu 
przestał On być w ten sposób widziany.

Analizując jednak pierwsze chrystofanie 
okazuje się, że oczy nie zawsze uczniom 
pomagały. Święty Jan opisuje pewne spotkanie 
grupy uczniów z Jezusem, które miało miejsce nad 
jeziorem (J 21,1-14). Piotr z towarzyszami łowią 
ryby, ale ponieważ połów był nieudany, wracają 
zrezygnowani na brzeg. Tam stoi Jezus. Oni Go 
widzą. Rozmawiają z Nim. Ale nie mają pojęcia, 
kim jest! Dopiero kiedy na Jego prośbę ponownie 
zarzucają sieć, a ona momentalnie napełnia się 
mnóstwem ryb, doznają olśnienia: „to jest Pan!” 
Nie poznawali Jezusa. On sam musiał dokonać 
znaku i wtedy obudziła się ich wiara. Poznali więc 
Jezusa nie dzięki oczom, ale dzięki wierze.

Podobne odkrycie staje się udziałem uczniów 
idących do Emaus. Idą oni przez dłuższy czas 
wspólnie z Jezusem. Widzą Go, słyszą Jego głos. 
Rozmawiają nawet z Nim i to o Nim samym. 
I niczego się nie domyślają! Gdyby Jezus nie przyjął 
ich zaproszenia na kolację, może nawet nigdy by 
się nie dowiedzieli, kim był towarzysz ich podróży. 
Dopiero kiedy bierze On w ręce chleb, łamie i im 
go podaje, wszystko staje się jasne. Święty Łukasz 
zapisał: Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go. 
Lecz On zniknął im z oczu (Łk 24,31). Otworzyły 
się im oczy duszy i momentalnie oczy fizyczne nie 
były im już do wiary potrzebne.

Zmartwychwstałego nie trzeba widzieć, żeby 
Go spotkać. Spotyka się Go przez wiarę. A On 
sam w życiu swoich uczniów wszystkich czasów 
pozostawia rozmaite znaki swojej obecności 
i swojego nieustannego działania. W ten sposób 
przekonuje nas, że nie należy do przeszłości, ale 
do teraźniejszości. Jego czas nie minął. On nie 
jest związany czasem, ale w każdej chwili jest 
z nami. I dlatego każda modlitwa staje się żywym 
spotkaniem z Nim. Każda Msza Święta jest chwilą, 
w której On sam - chociaż niewidzialny dla oczu 
- bierze chleb, łamie i daje w nim siebie swoim 
uczniom.

ks. Jan Frąckowiak

Przywołując nauczanie św. Jana Pawła II, 
czytelnikom „Naszego Patrona” życzymy, by 
każda Wielkanoc była dla wszystkich nocą 
nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego 
Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności 
i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję, 
i radość!

Redakcja 

O spowiedzi słów kilka…

Wlastimil Hofman, Spowiedź, 1906, 
Muzeum Narodowe w Warszawie
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Dziewięć miesięcy przed 
Bożym Narodzeniem Kościół 
świętuje uroczystość Zwiasto-
wania Pańskiego, kontemplu-
jąc początek ludzkiego życia 
Pana Jezusa. Z racji tegorocz-
nego kalendarza liturgicznego, 

w bieżącym roku uroczystość ta przypada dopiero 
9 kwietnia. Zatem tego też dnia w kicińskiej para-
fii nastąpi podjęcie duchowej adopcji podczas 
Mszy Świętej o godzinie 18.00. 
Wszystkie osoby, które pragną włączyć się w to 
dzieło prosimy o składanie wypełnionych dekla-
racji do pudełka z napisem „Duchowa adopcja”. 
Deklaracje wyłożone są na stoliku w kruchcie. 
Prosimy także o przyniesienie na Mszę Świętą 
świec, które zapalimy podczas uroczystego przy-
rzeczenia, które zostanie złożone po homilii:
 Boże, Ojcze wszechmogący, Najświętsza 
Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie 
i Święci, wiedziony pragnieniem niesienia pomocy 
w obronie nienarodzonych postanawiam i przy
rzekam, że od dzisiejszego dnia biorę w duchową 
adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu 
jest wiadome, aby przez dziewięć miesięcy, każ
dego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz 

o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Tymi 
modlitwami będą:
•  jedna tajemnica różańca,
•  moje dowolne postanowienia,
•  modlitwa, którą teraz wspólnie odmówimy.
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki 
Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za 
wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierze
nia, który opiekował się Tobą po urodzeniu, pro
szę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, 
które duchowo adoptowałem, a które znajduje się 
w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzi
com miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozosta
wili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. 
Amen.
 Duchowa adopcja jest przyjęciem w modli-
tewną opiekę jednego dziecka, któremu grozi 
śmierć w łonie matki. Modlitwą zostaje otoczone 
nie tylko poczęte dziecko, ale również jego rodzice, 
aby potrafili przyjąć je z miłością i dobrze wycho-
wać. Duchową adopcję może podejmować każdy, 
także dzieci, pod opieką i kierunkiem rodziców. 
Modlitewne zobowiązanie trwa dziewięć miesięcy 
i polega na codziennym rozważaniu/odmawianiu 
jednej tajemnicy różańca oraz modlitwy w intencji 
dziecka i jego rodziców. Do tych modlitw można 

Świadectwo piękna Bożego daru, jakim jest każde życie – 
podjęcie duchowej adopcji dziecka 

poczętego zagrożonego zagładą ‘2018
 Na rozmowę z ks. kan. Stanisławem Matusz-
czakiem, emerytowanym kapłanem, który bywa 
częstym gościem w kicińskim kościele, umówi-
łem się w poznańskim Arcybiskupim Seminarium 
Duchownym, w którym ksiądz Stanisław aktualnie 
mieszka.

 Na początek zapytam, jak doszło do tego, że 
Ksiądz pomaga księdzu Marianowi?
 Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, po prostu - 
kiedy zamieszkałem w seminarium, ono nas skon-
taktowało, a konkretnie był to biskup, ponieważ ja 
wcześniej nie znałem ks. Mariana.

 Proszę nam opowiedzieć trochę o sobie, 
o swoim dzieciństwie. Skąd Ksiądz pochodzi?
 Pochodzę stąd - z Poznania. Na Starołęce jest 
moja rodzinna parafia. Urodziłem się w czasie 
wojny, a rodzice zostali przesiedleni do Łaźniewa 
nieopodal Warszawy. Po wojnie rodzice wrócili do 
swojego domu na Starołęce i ja, mając 5 czy 6 lat, 
razem z nimi. Okresu okupacji nie pamiętam. Po 
wojnie była szkoła podstawowa, a w 1951 roku - 
I Komunia Święta. Wtedy też zacząłem być mini-
strantem w mojej rodzinnej parafii, namówiony 
przez kolegę, który mnie we wszystko wprowa-
dził. W tamtych czasach religia do klasy III czy IV 
była w szkole, a potem przy parafii w kościele. Po 

szkole podstawowej poszedłem do szkoły średniej, 
do VI Liceum Ogólnokształcącego. 

 Księża zapewne często słyszą pytanie 
o swoją drogę do kapłaństwa, o to jak zrodziło 
się ich powołanie. Proszę powiedzieć, jak to było 
w Księdza wypadku?
 Jako ministrant służyłem do Mszy Świętej, 
potem zostałem takim pomocnikiem kościelnego, 
pomagałem przy ślubach i chrztach, byłem blisko 
księży. Stopniowo więc dojrzewałem do decyzji 
o kapłaństwie i było to naturalne. Po maturze wstą-
piłem do seminarium (teraz jesteśmy w nowym 
budynku, ale wtedy było ono w starym budynku) 
i w 1966 roku w katedrze poznańskiej przyjąłem 
święcenia kapłańskie.
 Lata 50. i 60. ubiegłego wieku to ze wzglę-
dów politycznych trudny okres dla Polski i dla 

Wywiad z ks. Stanisławem Matuszczakiem

dołączyć dodatkowe postanowienia, np.: systema-
tyczną spowiedź i Komunię Świętą, adorację Naj-
świętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, 
post, walkę z nałogami, pomoc potrzebującym, 
dodatkowe modlitwy, itp. 
 Inicjatywę duchowej adopcji dziecka poczę-
tego zagrożonego zagładą skutecznie utrwala regu-
larna, zbiorowa modlitwa adoptujących i innych 
wiernych w intencji tego dzieła obrony życia 
i rodziny. Dlatego też każdego miesiąca sprawo-
wana jest Msza Święta ze szczególnym udziałem 
obrońców życia (dokładne terminy podawane są 
w ogłoszeniach parafialnych). Msze te pomagają 
odnowić naszą mobilizację i wzmacniają dobrą 
wolę wytrwania w złożonym zobowiązaniu.
W ostatnich latach ponad 40 osób podejmowało co 
roku duchową adopcję w parafii kicińskiej. Wśród 
nich jest wiele osób, które już kilkakrotnie swoją 

modlitwą ratowały od zagłady zagrożone dziecko. 
Niektórzy należą do Rodziny Duchowej Adopcji 
od początku jej istnienia w Kicinie. Mamy jednak 
nadzieję na włączenie się w to dzieło także nowych 
osób. Zachęcamy wszystkich wierzących w to, że 
Bóg jest dawcą życia, do tego bezinteresownego 
daru z siebie. W czasach nam współczesnych 
szczególnie potrzeba ludzi, którzy będą współ-
tworzyć cywilizację życia, afirmować je, dawać 
świadectwo jego piękna, chronić każde ludzkie 
życie od poczęcia do naturalnej śmierci, trosz-
czyć się o nie także modlitewnie. Wybierajcie więc 
życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując 
Pana Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do 
Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego 
pobytu na ziemi (Pwt 30, 19-20).
 

Karolina Appelt

zmartwychwstania. Dzięki niej wszystkie następne 
pokolenia chrześcijan otrzymały tę samą moc, 
umożliwiającą podźwignięcie się z grzechów, z 
jaką Chrystus pokonał śmierć. 
 Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu 
przyniósł Kościołowi dwa wielkie dary zrodzone 
z Jego ofiary: dar Ducha Świętego oraz władzę 
odpuszczania grzechów (por. J 20,22-23). 
Szafarzem tych darów jest Kościół, który z kolei 
przekazuje je z pokolenia na pokolenie osobom 
żyjącym w łączności z nim oraz zgodnie z jego 
nauką. Dary owe są odwiecznym dziedzictwem 
Kościoła i każdy chrześcijanin może czerpać z nich 
wielorako, przede wszystkim jednak za sprawą 
sakramentu pokuty i pojednania. 
 Korzystając ze spowiedzi w sposób 
indywidualny doświadczamy tego, czego doświad-

czyli uczniowie wkrótce po zmartwychwstaniu 
Chrystusa. Stało się to udziałem Tomasza (J 20, 
24-29), który zawstydzony swą niewiarą uklęknął 
u stóp Jezusa i otrzymał Jego przebaczenie. 
Jeszcze bardziej poruszający jest opis spotkania 
Jezusa z Piotrem (J 21,15-18). Trzykrotne 
zapewnienie o skruszonej miłości, jaką Piotr 
wyznał Panu, było w istocie jego spowiedzią i 
prośbą o przebaczenie trzykrotnego zaparcia się 
Go w noc przed ukrzyżowaniem. Apostołowie 
wyznający swoje grzechy zmartwychwstałemu 
Panu są dla nas znakiem tej samej rzeczywistości, 
której dotykamy wówczas, gdy spowiadamy się z 
własnych grzechów przed kapłanem. cdn.

ks. Marian Sikora
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Kościoła. Czy odczuł to Ksiądz osobiście?
 Już w ogólniaku uprzedzono mnie, że nie 
mogę się z tym zdradzać, tzn. z decyzją o wybo-
rze drogi kapłańskiej, ponieważ nastawienie władz 
było takie, żeby tego nie ułatwiać, a utrudniać. Ja 
osobiście nie miałem takich trudności, tylko po 
prostu nie mogłem o tym mówić.

 Jak wyglądały pierwsze lata kapłaństwa?
 Najpierw było kilka wikariatów: w Janko-
wie Zaleśnym koło Ostrowa Wlkp., następny 
w kościańskiej farze, a potem we wsi Kaszczor nie-
daleko Wolsztyna. Pamiętam, że tam po miesiącu 
pobytu, przy robieniu dekoracji spadłem z drabiny 
i złamałem nogę… Potem trafiłem do Siekowa, 
też niedaleko Wolsztyna, w odległości 30 km od 
Kościana. Tam przez 10 lat byłem proboszczem.

 Następnie przez 25 lat - do 2016 r. był Ksiądz 
proboszczem w parafii pw. Świętego Mikołaja 
Biskupa w Dubinie.
 Tak, po 10 latach trafiłem do Dubina koło 
Rawicza. Jako proboszcz przeszedłem więc przez 
dwie parafie. Lata mijały i po 50 latach kapłaństwa 
przyszedł czas emerytury. Kiedy okazało się, że 
w poznańskim seminarium mogę mieć mieszka-
nie, przyjąłem tę propozycję i już drugi rok tutaj 
jestem.

 Jak Ksiądz ocenia naszą kicińską parafię?
 Kościół w Kicinie znałem już troszkę wcze-
śniej. W czasie, gdy byłem jeszcze wikariuszem 
na ul. Głównej w Poznaniu, probostwo w Kicinie 
obejmował ks. Zbyszek Pawlak, który był duszpa-
sterzem akademickim w kościele na Grobli. Ponie-
waż wcześniej go znałem (on starszy ode mnie), to 
po objęciu przez niego probostwa odwiedziłem go 
w Kicinie.
 Parafię trudno mi oceniać, bo przedtem znałem 
ją „z zewnątrz”, a teraz tylko przyjeżdżam, nie-
jako w odwiedziny, odprawiam Mszę św. i wyjeż-
dżam. Kościół jest za mały i to widać. Przychodzi 
tu coraz więcej ludzi i z tego powodu Msze św. 
muszą odbywać się częściej.

 Proszę powiedzieć coś o swoich zaintereso-
waniach. Co Ksiądz lubi robić w wolnym cza-
sie?
 Teraz to już jest trochę inaczej, bo człowiek się 
zestarzał i więcej przebywa w domu. Ale za młodu 
chętnie brałem udział w pieszych pielgrzymkach 

do Częstochowy, najpierw jako kleryk, a później 
jako wikary. Bardzo lubiłem też wycieczki rowe-
rowe. Poza tym cenię kontakt z drugim człowie-
kiem, rozmowy z kolegami - księżmi, to umacnia 
jedność kapłańską.

 Dwa lata temu obchodził ksiądz 50-lecie 
kapłaństwa. Czy po tak długim okresie posługi 
duszpasterskiej może Ksiądz podzielić się 
z nami swoimi refleksjami dotyczącymi zmian 
w społeczeństwie i w Kościele?
 Wraz ze zmianą systemu politycznego zmie-
niały się relacje między ludźmi. W czasach 
PRL-u nie było wsparcia dla Kościoła i dla posługi 
księdza. Nie miałem większych problemów, dało 
się przeżyć, ale władze państwowe wolały, żeby 
„była cisza”, żeby nie garnąć się do młodzieży, 
nie angażować się. Ja akurat trafiłem do środo-
wiska przyjaznego Kościołowi. W parafii, w któ-
rej posługiwałem przez 25 lat ludzie tworzyli ze 
sobą wspólnotę i do rozdźwięków nie dochodziło. 
Mogłem swobodnie powiedzieć to, co chciałem. 
Tak było w małych społecznościach, ale w mia-
stach było gorzej.

 Dzisiaj tak wiele czynników oddala nas od 
Boga. Jak z tym walczyć?
 Nie można tego uogólniać, są różne przypadki. 
W miastach jest inaczej, ale na wioskach społe-
czeństwo żyje jeszcze tradycyjnie, ludzie chodzą 
do kościoła i prowadzą tam dzieci. Wiadomo, że 
jak się nie praktykuje wiary, to następuje zobojęt-
nienie. Proces odchodzenia od Kościoła wynika 
z lenistwa i ze złego przykładu innych.
 Warto skorzystać z tego, co Kościół propo-
nuje - z modlitwy, Mszy św., nie zaniedbywać 
się i mobilizować do życia religijnego. Ale to są 
tylko podpowiedzi, ponieważ jak ktoś nie chce, to 
zawsze znajdzie dla siebie jakieś usprawiedliwie-
nie. Trzeba wewnętrznie otworzyć się, uporządko-
wać swoje życie, odnaleźć siebie w relacji z Panem 
Bogiem i z drugim człowiekiem.

 Bardzo dziękuję za rozmowę i w imieniu 
naszej kicińskiej wspólnoty życzę Księdzu zdro-
wia i wielu Bożych błogosławieństw. 
 Dziękuję. Bóg zapłać.

Rozmawiał Marcin Wnęk

Panie, pragnienia ludzkich serc Ty zaspokoisz sam…  
słowa pieśni zawierają całą głębię tego, czego pragniemy 
życzyć czcigodnym kapłanom: 
ks. Jerzemu Stachowiakowi obchodzącemu 23 kwietnia 
imieniny, żartobliwie nazywanym „wikariuszem seniorem”, 
dziękujemy za gotowość służby w naszej parafii o każdej porze, 
za pogodę ducha i uśmiech, za świadectwa wiary w głoszonych 
homiliach.
Proboszczowi ks. Marianowi Sikorze obchodzącemu 27 
kwietnia urodziny, dziękujemy za świadectwo życia modlitwą, 
otaczanie wszystkich parafian ojcowską miłością i wskazywanie 
drogi ku świętości.

Wiele cierpliwości na każdym kroku,  
uśmiechu serca w kapłańskiej pracy natłoku,  
radosnego wypełniania Bożego powołania, 
ogromu satysfakcji z dusz pasterzowania. 
 

Serdecznej wyrozumiałości, gdy inny myślałby o karze, 
ojcowskiej roztropności aż nadto i w nadmiarze, 
powiewu Bożego Ducha na każdym życia kroku,  
dostrzegania Anioła Stróża każdego dnia u boku. 
 
Zdrowia, które codziennie pozwala z łóżka wstać,  
wiary, z którą niczego nie będziecie się bać,  
wsparcia modlitwą, jakie daje Wam wspólnota,  
otwartego Nieba na końcu żywota.  
 
Wszystkiego,  
czego dusze Wasze pragną, aby się miało stać. 
tego czcigodnym  kapłanom  
życzy parafialna brać.
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 Stwarzając człowieka na swój obraz 
i podobieństwo, Bóg obdarzył go wolnością. 
Jest ona największym przymiotem godności 
dziecka Bożego, wyrazem Bożej miłości. Jak 
napisano w Katechizmie Kościoła Katolickiego: 
Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną, 
dając mu godność osoby obdarzonej możliwością 
decydowania i panowaniem nad swoimi czynami. 
Bóg bowiem zechciał człowieka pozostawić 
w ręku rady jego, żeby Stworzyciela swego szukał 
z własnej ochoty i Jego się trzymając, dobrowolnie 
dochodził do pełnej i błogosławionej doskonałości 
(KKK 1730).
 Historia ludzkości jest historią korzystania 
z wolności. Dzieje człowieka pokazują, iż 
często nie potrafił on, i nadal często nie potrafi, 
korzystać z tego Bożego daru. Poczynając od 
decyzji pierwszych rodziców, by pójść za namową 
Złego i skosztować owocu z zakazanego drzewa, 
przez wszystkie inne sytuacje, kiedy mając przed 
sobą dwie drogi - „życie i szczęście oraz śmierć 
i nieszczęście”, człowiek odmawia posłuszeństwa 
Bogu, „nie idzie drogą przygotowaną mu 
przez Pana”. Od początku też historia odsłania 
nieszczęścia, które są konsekwencją niewłaściwego 
używania wolności, w wyniku czego człowiek 
popada w niewolę grzechu.
 Korzystanie z Bożego daru wolności stanowi 
wyzwanie dla człowieka, jest jego zadaniem, by 
mógł dojrzewać do godności dziecka Bożego 
i ostatecznie dojść do pełni wolności w życiu 
wiecznym. W świecie pełnym pokus nie jest 
to łatwe zadanie. O ileż łatwiej byłoby dla nas, 
gdyby Bóg nie obdarzył nas wolnością i gdyby 
za nas decydował tak, że zawsze wybieralibyśmy 
dobro. Nie ponosilibyśmy konsekwencji, jakie 
płyną z posiadania wolności. Ale cóż to za miłość, 
co to za dobro, czy prawda, do których jesteśmy 
zmuszeni, na które jesteśmy skazani? Tylko 
możliwość wolnego wyboru nadaje im sens, czyni 
z nich prawdziwe wartości. 
 Czym zatem jest wolność? Jak podaje 
Katechizm Kościoła Katolickiego: 
 Wolność jest zakorzenioną w rozumie i woli 
możliwością działania lub niedziałania, czynienia 
tego lub czegoś innego, a więc podejmowania przez 
siebie dobrowolnych działań. Dzięki wolnej woli 
każdy decyduje o sobie. Wolność jest w człowieku 
siłą wzrastania i dojrzewania w prawdzie 
i dobru; osiąga ona swoją doskonałość, gdy 

jest ukierunkowana na Boga, który jest naszym 
szczęściem (KKK 1731). Im więcej człowiek czyni 
dobra, tym bardziej staje się wolnym. Prawdziwą 
wolnością jest tylko wolność w służbie dobra 
i sprawiedliwości. Wybór nieposłuszeństwa i zła 
jest nadużyciem wolności i prowadzi do „niewoli 
grzechu” (KKK 1733). Przejawem najwyższej 
wolności jest zatem z wiarą powiedzieć Bogu: 
„bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”, 
powiedzieć jak Maryja: „niech mi się stanie według 
słowa Twego”. Tylko człowiek prawdziwie wolny 
potrafi być posłusznym woli Bożej, a będąc jej 
posłuszny zyskuje prawdziwą wolność. 
 Współczesny człowiek często myli wolność 
z samowolą. Uleganie zachciankom, robienie 
tego, co mi się podoba, co mi się chce, co jest 
dla mnie najłatwiejsze, najprzyjemniejsze nie jest 
wolnością. Wolność to władza nad spełnianymi 
przez daną osobę uczynkami. Jestem prawdziwie 
wolnym, tzn. panuję nad sobą, nie jestem przez 
nikogo ani przez nic zniewolony. Mogę dać siebie 
innym, stać się dobrowolnym darem dla innych, 
z własnego wyboru podporządkować swoją wolę 
woli kogoś innego, czyli być komuś posłusznym. 
Św. Jan Paweł II wyraził to następująco: prawdziwą 
wolność mierzy się stopniem gotowości do służby 
i do daru z siebie.
 Umiejętność korzystania z wolności musi 
być powiązana z ładem w sferze wartości. Św. 
Jan Paweł II powiedział we Wrocławiu w czasie 
swojej pielgrzymki do Polski w 1997 roku: 
 Prawdziwa wolność wymaga ładu. (…) 
Chodzi przede wszystkim o ład moralny, ład 
w sferze wartości, ład prawdy i dobra. W sytuacji 
pustki w dziedzinie wartości, gdy w sferze moralnej 
panuje chaos i zamęt  wolność umiera, człowiek 
z wolnego staje się niewolnikiem  niewolnikiem 
instynktów, namiętności, pseudowartości. Św. 
Paweł wyraził to słowami: wszystko mi wolno, 
ale nie wszystko przynosi korzyść (1 Kor 6, 12). 
Człowiek prawdziwie wolny ma świadomość, że 
nie każdy wybór jest dobry - potrafi czynić dobry 
użytek ze swojej wolności.
 Zespół Chłopcy z Placu Broni śpiewał: 
wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie 
umiem… Nasz problem często polega właśnie na 
tym, iż nie rozumiemy Bożego daru wolności, 
że jej prawdziwie nie kochamy i oddajemy naszą 
wolność na służbę kariery, pieniądza, popularności, 
życiowego sukcesu. Często ci, którzy pozornie 
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 Czym zatem jest wolność? Jak podaje 
Katechizm Kościoła Katolickiego: 
 Wolność jest zakorzenioną w rozumie i woli 
możliwością działania lub niedziałania, czynienia 
tego lub czegoś innego, a więc podejmowania przez 
siebie dobrowolnych działań. Dzięki wolnej woli 
każdy decyduje o sobie. Wolność jest w człowieku 
siłą wzrastania i dojrzewania w prawdzie 
i dobru; osiąga ona swoją doskonałość, gdy 
jest ukierunkowana na Boga, który jest naszym 
szczęściem (KKK 1731). Im więcej człowiek czyni 
dobra, tym bardziej staje się wolnym. Prawdziwą 
wolnością jest tylko wolność w służbie dobra 

Wolność – Boży dar
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mają wszystko i mogą sobie na wiele pozwolić, 
w rzeczywistości bywają bardzo zniewoleni, gdyż 
swoją wolę oddali pod panowanie pożądania, 
bogactwa, sławy, nałogów, itp. Zniewoleniem 
jest także obawa, co pomyślą o mnie inni, albo 
polityczna poprawność aż do granic absurdu 
i braku racjonalnego myślenia. Ci zaś, którzy 
często żyją w trudnych warunkach, doświadczają 
wielu ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu 
z powodu biedy, choroby, niepełnosprawności, 
prześladowań potrafią być ludźmi prawdziwie 
wolnymi, niezależnie od swego położenia 
i sytuacji życiowej. Wolności duchowej, którą 
obdarza nas Jezus Chrystus nikt nie jest w stanie 
człowiekowi odebrać.
 Wolność darmo dana człowiekowi jest 
jednak darem wymagającym - oznacza bowiem 
odpowiedzialność. Wolność czyni człowieka 
odpowiedzialnym za swoje czyny w takiej mierze, 
w jakiej są one dobrowolne. Postęp w cnocie, 
poznanie dobra i asceza zwiększają panowanie 
woli nad jej czynami (KKK 1734). Dojrzewanie 
człowieka prowadzi go do coraz większej wolności, 
ale też czyni go coraz bardziej odpowiedzialnym. 
Poczytalność i odpowiedzialność za działanie 
mogą zostać zmniejszone, a nawet zniesione, na 
skutek niewiedzy, nieuwagi, przymusu, strachu, 
przyzwyczajeń, nieopanowanych uczuć oraz 
innych czynników psychicznych lub społecznych 
(KKK 1735).
 Obdarzając człowieka wolnością Bóg 
„zaryzykował” to, iż człowiek może ten dar 
zmarnować, odwrócić się od Boga, wybrać 
życie bez Niego. Jednak Bóg w swej doskonałej 

miłości nie opuszcza człowieka, nie „obraża 
się” na niego, ale posyła swego Syna, aby 
wyprowadził ludzi z niewoli grzechu i otworzył 
im bramy Nieba. Przez swój chwalebny krzyż 
Chrystus wysłużył zbawienie wszystkim ludziom. 
W Nim uczestniczymy w prawdzie, która czyni 
nas wolnymi. Został nam dany Duch Święty, a jak 
naucza Apostoł Paweł: gdzie jest Duch Pański  tam 
wolność (2 Kor 3, 17). Przez działanie łaski Duch 
Święty przysposabia nas do wolności duchowej, 
by uczynić nas świadomymi współpracownikami 
swego dzieła w Kościele i w świecie.
 Podsumowując, warto przytoczyć znamienne 
słowa św. Jana Pawła II z homilii na zakończenie 
Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego 
we Wrocławiu w roku 1997: 
 Usiłuje się bowiem dzisiaj wmówić 
człowiekowi i całym społeczeństwom, iż Bóg jest 
przeszkodą na drodze do pełnej wolności  że 
Kościół jest wrogiem wolności, że wolności nie 
rozumie, że się jej lęka. Jest tutaj jakieś niesłychane 
pomylenie pojęć! Kościół bowiem nie przestaje 
być w świecie głosicielem ewangelii wolności! 
To jest jego misja. «Ku wolności wyswobodził 
nas Chrystus» (Ga 5, 1)! Dlatego chrześcijanin 
nie lęka się wolności, przed wolnością nie ucieka! 
Podejmuje ją w sposób twórczy i odpowiedzialny, 
jako zadanie swojego życia. Bo wolność nam 
dana jest przez Boga, jest nam nie tylko przez 
Boga dana, jest nam także zadana! Ona jest 
naszym powołaniem: «Wy, bracia  pisze Apostoł  
powołani zostaliście do wolności» (Ga 5, 13).

Karolina Appelt

 Z okazji imienin pragniemy złożyć naszemu zakrystianowi, 

Wojciechowi najserdeczniejsze życzenia - wielu łask Bożych, zdrowia oraz 

błogosławieństwa Bożego w tej jakże ofiarnej posłudze. Dziękujemy za Twój 

trud, za czas poświęcony pracy w naszej świątyni, na wzgórzu kościelnym 

i cmentarzu, za posługę w zakrystii. Dziękujemy za troskę o parafię jak 

o własny dom, od tak wielu lat. Dziękujemy także za dawanie nam przykładu 

pobożności, modlitwy i gorącego nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego 

i Najświętszej Maryi Panny. 

 Niech Święty Józef ma Cię w swojej opiece! 
Redakcja

 Któż z nas będąc chorym, nie pragnie, by 
jego leczeniem zajął się prawdziwie dobry lekarz? 
Odpowiedź na to pytanie nie przysporzy nam 
zapewne większych trudności. Co jednak kryje się 
w określeniu „dobry”? W moim rozumieniu ozna-
cza ono lekarza kompetentnego, sprawnego dia-
gnostę, rzetelnie traktującego swoje obowiązki, ale 
i człowieka odnoszącego się z życzliwością i odda-
niem do swych pacjentów. Ci bowiem w równym 
stopniu potrzebują ulgi dla swego cierpiącego 
ciała, jak i uszanowania ich godności, uznania 
wyjątkowości, która przynależy każdej istocie 
ludzkiej.
 Taki ideał lekarza istniał 
naprawdę, a uosabiał go dr 
Józef Moscati, którego w 1987 
roku Jan Paweł II włączył do 
grona świętych. W swym oso-
bistym dzienniku duchowym 
Józef Moscati zawarł takie oto 
refleksje:
 Chorzy są obrazem 
Jezusa Chrystusa. Wielu nie
szczęśliwych przestępców 
i grzeszników trafia do szpi
tali z woli miłosiernego Boga, 
który pragnie ich ocalenia. 
Powołaniem sióstr, lekarzy, 
pielęgniarzy i całego perso
nelu szpitala jest współpraca z tym nieskończonym 
miłosierdziem, pomagając, wybaczając, poświęca
jąc się. Jakże my, lekarze, jesteśmy szczęśliwi, jeśli 
zdajemy sobie sprawę, że poza ciałem mamy do 
czynienia z duszą nieśmiertelną, którą Ewangelia 
nakazuje miłować, jak siebie samego.
 Przyjrzyjmy się życiu człowieka, który 
wypowiedział słowa świadczące o jego bogactwie 
wewnętrznym, o poważnym traktowaniu istoty 
powołania. Każdemu Bóg powierza przecież kon-
kretne talenty, by człowiek mógł wykorzystać je 
w tworzeniu dobra.
 Józef Moscati urodził się w Benevento, we 
Włoszech, 25 lipca 1880 roku. Jego ojciec, Fran-
ciszek był urzędnikiem miejskim, matka zaś, 
Róża de Luca pochodziła z rodziny arystokratycz-
nej. Liczna rodzina Moscatich przeniosła się do 
Neapolu, gdy Józef miał siedem lat. W szkole oka-

zał się świetnym uczniem i kolejne etapy swej edu-
kacji przechodził z celującymi ocenami. Już jako 
dwunastoletni chłopiec był przekonany, że swoje 
życie pragnie poświęcić służbie miłości bliźniego 
jako lekarz, gotów położyć się w jednym łóżku 
obok chorych, aby tylko ulżyć ich cierpieniom. 
W 1897 roku podejmuje więc studia medyczne 
na uniwersytecie neapolitańskim. Grono profesor-
skie, zgodnie z duchem tamtych czasów, deklaro-
wało otwarcie swój ateizm. Nie przeszkodziło to 
jednak Józefowi w dążeniu do zgłębiania prawd 
wiary i budowaniu własnej formacji religijnej.

 Po ukończeniu studiów 
w 1903 roku Józef Moscati 
rozpoczął pracę w Szpitalu 
Zjednoczenia (dla nieuleczal-
nie chorych) w Neapolu. Bar-
dzo utalentowany i pracowity, 
szybko zdobywał kolejne spe-
cjalizacje i stopnie naukowe. 
Był w swym mieście pionie-
rem leczenia cukrzycy z zasto-
sowaniem insuliny.
 Na uniwersytecie neapo-
litańskim prowadził wykłady     
z   chemii fizjologicznej. Jako 
reprezentant Włoch czynnie 
uczestniczył w międzynarodo-
wych kongresach medycznych. 

Redagował także pismo „Riforma medica”, w któ-
rym publikował najnowsze osiągnięcia z dziedziny 
medycyny. Otrzymawszy tytuł docenta nauk ogól-
noklinicznych pracował jako wykładowca uniwer-
sytecki.
 W sali prosektorium Instytutu Anatomii 
powiesił krzyż z podpisem: „O mors, ero mors tua” 
(O śmierci, będę twoją śmiercią). Podczas I wojny 
światowej leczył i opatrywał tysiące rannych żoł-
nierzy.
 Swoje bezgraniczne oddanie pacjentom 
udowadniał każdego dnia. Podczas erupcji Wezu-
wiusza dowodził akcją ewakuacyjną walącego się 
budynku szpitalnego. Gdy w 1911 roku w Neapolu 
wybuchła epidemia cholery, z narażeniem życia 
pielęgnował chorych.
 Mimo wielkiego uznania w świecie medy-
cyny, a także szacunku rozmaitych środowisk 

„Chorzy są obrazem Jezusa Chrystusa”
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społecznych, dr Moscati pozostawał człowiekiem 
skromnym. Z przyjacielskim zaangażowaniem 
opiekował się swymi pacjentami, szczególną miło-
ścią otaczając tych najbiedniejszych. Od nich nie 
oczekiwał zapłaty, przeciwnie - oddawał im część 
swego honorarium, które otrzymywał od zamoż-
niejszych podopiecznych. Cierpiącym służył nie 
tylko podając im leki i udzielając porad lekarskich. 
Jakże często bywał bowiem lekarzem dusz, przy-
pominając (także własnym przykładem) o praw-
dziwym źródle życia, zdrowia i łaski - o sakramen-
tach świętych.
 Siłę duchową, miłość bliźniego, ale i kondy-
cję fizyczną czerpał z przylgnięcia do Jezusa ukry-
tego w Najświętszym Sakramencie. Codziennie 
rano dr Moscati uczestniczył we Mszy Świętej, naj-
częściej w ulubionym przez siebie kościele Gesù 
Nuovo, po czym biegł do swych obowiązków. Nie 
założył rodziny, bez reszty poświęcając swój czas 
służbie Bogu obecnemu w potrzebującym czło-
wieku. Ludzie kochali go za bezinteresowność, za 
jego dobre, troskliwe ręce, którymi pielęgnował 
chorych, za prawdziwie ewangeliczne świadectwo 
zgodności życia z wyznawaną wiarą.
  Swoją misję zakończył nagle 12 kwietnia 
1927 roku. Jak co dzień, po Mszy Świętej i przyję-
ciu Komunii, spędził dzień w szpitalu. A po połu-
dniu, w porze przyjmowania pacjentów w domo-

wym gabinecie, źle się poczuł i zmarł w swym 
fotelu.
 Józef Moscati został pochowany na cmenta-
rzu Poggio Reale, ale po trzech latach jego eks-
humowane członki złożono w ukochanej świątyni 
doktora - kościele Gesù Nuovo. Papież Paweł VI 
powiedział podczas uroczystości beatyfikacyjnej 
w 1975 roku:
 Postać Józefa Moscati potwierdza, że powo
łanie do świętości jest skierowane do wszystkich. 
Ten człowiek uczynił ze swego życia dzieło ewan
geliczne. (…) Zostawił wśród swoich uczniów 
pamięć niezwykłej wiedzy, ale przede wszystkim 
prawości moralnej, czystości wewnętrznej i ducha 
ofiary.
 Pielgrzymkom do gabinetu i do grobu tego 
świętego doktora nie ma końca. Kościół wspomina 
go 12 kwietnia.

Święty Józefie Moscati! Ty, który za życia słu-
żyłeś ludziom w potrzebach duszy i ciała, zanoś 
teraz nasze prośby, zwłaszcza o zdrowie, przed 
Boży tron!

Bogumiła Szymańska

Źródła:
Internetowa Liturgia Godzin; Polonia Christiana; Deon.pl

 Co roku, 13 kwietnia obchodzimy w Polsce 
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 
Święto to uchwalone zostało 14 listopada 2007 
roku poprzez aklamację Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni 
katyńskiej.
 Zamordowanie 21 768 obywateli Polski, 
w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, 
dokonane przez Sowietów wiosną 1940 roku, to 
haniebne działania wymierzone w społeczeństwo 
polskie. Są one uznane za zbrodnię przeciwko 
ludzkości i zbrodnię wojenną. Tragedia ta znana 
jest powszechnie w świecie jako zbrodnia 
katyńska. Nazwa pochodzi od Katynia, pierwszego 
ujawnionego miejsca, w którym naszych rodaków 
mordowano strzałem w tył głowy i zakopywano 
w wielkich zbiorowych dołach. 
 Owe działania wpisały się w przygotowany 
ciąg zdarzeń, mający na celu zwalczanie polskości 

przez Niemców i Rosjan z ZSRS. Zaplanowano 
bowiem zniszczenie etniczne i kulturowe narodu 
polskiego. Podstawą współpracy NKWD i Gestapo 
była tajna umowa zawarta 28 września 1939 roku, 
zobowiązująca zarówno III Rzeszę, jak i Związek 
Sowiecki do wspólnego zwalczania wszelkich 
form polskiego oporu. Już od pierwszych dni wojny 
wrogowie Polski i Polaków podjęli bezwzględne 
działania. Listy proskrypcyjne, przeglądy jeńców 
wojskowych i cywilnych, wzajemne ich sobie 
przekazywanie, masowe wywózki, polityka 
germanizacji i rusyfikacji społeczeństwa to część 
tych działań. 
 Mord katyński poprzedziły tzw. tajne 
konferencje aparatu represji Niemiec i Związku 
Sowieckiego. Odbyło się kilka spotkań, na których 
precyzowano wspólne działania w zwalczaniu 
ruchów niepodległościowych, wyłapywaniu 
„szczególnie wrogich” Polaków, wykorzystaniu 

Wbrew konwencjom i godności. Katyń 1940

społeczeństwa polskiego dla potrzeb gospodarek 
niemieckiej i sowieckiej, oczywiście w wymiarze 
niewolniczym. Największe z takich spotkań 
odbyło się w Zakopanem w drugiej połowie lutego 
1940 roku. Przybyli na nie przedstawiciele struktur 
Gestapo i NKWD. Narady urozmaicały rauty 
i zabawy. W trakcie tych roboczych spotkań podjęto 
szereg wspólnych ustaleń. Najprawdopodobniej 
właśnie tam zdecydowano o zakończeniu 
przeglądu grup więźniów i ich głównej wymiany. 
Tam omawiano także kwestię jeńców polskich, 
kadry oficerskiej przetrzymywanej w obozach 
sowieckich. Właśnie notatka podsumowująca 
tę konferencję, przesłana do Stalina i jego 
najbliższych współpracowników, przesądziła 
o „likwidacji” polskich oficerów i wojskowych 
w ZSRS. Krótko po tym spotkaniu w Moskwie 
podjęto decyzję o ich wymordowaniu, co zostało 
wyrażone w tajnej uchwale Biura Politycznego KC 
WKP(b) z 5 marca 1940 roku. Kolejna konferencja 
Gestapo - NKWD z marca 1940 roku w Krakowie 
była już tylko zebraniem tych wspólnych ustaleń 
i przyjęciem konkretnych działań. 
 Ofiary zbrodni katyńskiej pogrzebano 
w masowych grobach w Katyniu pod Smoleńskiem, 
w Miednoje koło Tweru, Piatichatkach na 
przedmieściu Charkowa, Bykowni koło Kijowa, 
w Kuropatach pod Mińskiem na Białorusi 
i w innych, jeszcze nieznanych miejscach. Brakuje 
nadal kilku tysięcy polskich jeńców pojmanych 
przez Sowietów. Co się z nimi stało? Gdzie 
zginęli? Niektórzy badacze wskazują, że część 

z nich wymordowano koło Tawdy na Uralu, koło 
Głębokiego w obwodzie witebskim i innych 
miejscowościach wschodniej Ukrainy: Dergacze, 
Sokolniki, Putywl,… 
 Niestety, ta tragiczna karta najnowszych 
polskich dziejów nadal wymaga badań.

Dariusz Kucharski

 Tak w całym Oriencie, jak i Europie, niezwykle 
ważnym okresem w dziejach Ziemi Świętej był czas 
wypraw krzyżowych. Miały one miejsce w okresie 
od roku 1095 do roku 1291. Najważniejsze jednak 
wydarzenia, które odcisnęły swe piętno na tych 
obszarach rozegrały się w czasach, gdy w rękach 
krzyżowców była niemal cała Ziemia Święta, 
a przede wszystkim Jerozolima, tj. w latach 1099-
1187. 

Przyczyny krucjat
 Obecnie, krucjaty czyli popierane przez 
Kościół wyprawy zbrojne rycerstwa europejskiego 
do Ziemi Świętej, często są przedstawiane jako 

przykład nieuzasadnionej, a nawet barbarzyńskiej 
ekspansji Europejczyków na Bliski Wschód. 
Jednak zwykle pomija się ich przyczyny. Jak 
wiadomo, od VII wieku obszar Ziemi Świętej był 

Ziemia Święta krzyżowców

Krzyżowcy

Notatka podsumowująca konferencję NKWD i Gestapo, 
wysłana do Stalina
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miejscem współistnienia, a właściwie ścierania 
się, trzech wielkich religii monoteistycznych - 
judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, z których 
dwie pierwsze powstały właśnie tam. Wyznawcy 
każdej z nich uważali, że jest to ich święta ziemia 
i to oni mają szczególne prawo do władania nią. 
Tym samym nieuniknione były walki o tę krainę 
i jej przechodzenie z rąk do rąk. 
 W momencie gdy na Bliskim Wschodzie 
pojawiło się chrześcijaństwo, Palestyna była pod 
rządami Rzymian, a jej głównymi mieszkańcami 
byli żydzi, wyznawcy judaizmu. Tylko 
w niektórych miastach, zwłaszcza na wybrzeżu 
Morza Śródziemnego, mieszkali przybysze 
z innych krain, w tym Grecy i Rzymianie. Wskutek 
krzewienia się chrześcijaństwa oraz z powodu 
nieudanych powstań przeciwko Rzymowi, po 
których przyszły surowe represje, żydzi stali się 
mniejszością w Ziemi Świętej i stan ten utrzymał 
się do jej podboju przez Arabów w pierwszej 
połowie VII wieku. Początkowo muzułmanie nie 
prowadzili intensywnej islamizacji podbitych 
ziem, toteż chrześcijaństwo mogło tam nadal 
egzystować. Jednak od czasu do czasu kalifami, 
tj. politycznymi zwierzchnikami wszystkich 
muzułmanów, zostawali gorliwi krzewiciele 
islamu. Władcy ci podejmowali nieraz bardzo 
zdecydowane kroki w celu „nawrócenia” 
chrześcijan na religię Mahometa. Niestety, 
wiązało się to z nadzwyczajnymi represjami, jakim 
byli poddawani chrześcijanie, objawiającymi 
się konfiskatami majątków, wypędzeniem 
lub nawet śmiercią wyznawców Chrystusa.. 
Ponadto wszyscy innowiercy byli w państwach 
muzułmańskich zobowiązani do płacenia 
specjalnego podatku zwanego dżizja. Należy 

powiedzieć, że podatek ten (ustalany całkowicie 
dowolnie przez muzułmańskiego władcę) był tak 
wysoki, że część chrześcijan, żydów i wyznawców 
innych religii decydowała się przejść na islam. 
Warto bowiem pamiętać, że niezapłacenie dżyzji 
było traktowane jako bunt i karane śmiercią. Stąd 
też na wszystkich terytoriach podbijanych przez 
muzułmanów, a więc także w Palestynie, islam 
zyskiwał kolejnych wyznawców, zwłaszcza wśród 
uboższych mieszkańców tych krain. 
 Niestety, niekiedy kalifowie ogłaszali dekrety 
nakazujące chrześcijanom przechodzenie na islam, 
a w razie odmowy podejmowali krwawe represje 
mordując wyznawców Chrystusa. Szczególnie 
okrutne prześladowania miały miejsce na 
przełomie X i XI wieku, za panowania kalifa al-
Hakima, który władał imperium arabskim 100 
lat przed rozpoczęciem krucjat. Zamordowano 
wtedy tysiące chrześcijan, zburzono niemal 
wszystkie najważniejsze świątynie chrześcijańskie 
- w Nazarecie, Kafarnaum, na Górze Tabor 
i w Jerozolimie, w tym bazylikę Grobu Świętego. 
Te dramatyczne wydarzenia odbiły się głośnym 
echem wśród chrześcijan Europy Zachodniej, 
gdy okazało się, że miejsca święte dla chrześcijan 
znalazły się w rękach wrogów Kościoła. Wywołało 
to poruszenie na Zachodzie i niektórzy przywódcy 
polityczni oraz ludzie Kościoła wysuwali ideę 
interwencji zbrojnej w Palestynie. Wprawdzie 
pod koniec swego życia al-Hakim przywrócił 
chrześcijanom swobodę kultu, a nawet zwrócił 
im zrujnowane sanktuaria, lecz jeszcze w tym 
samym stuleciu część ziem Bliskiego Wschodu 
zdobyli muzułmańscy Turcy, których w Europie 
uważano za bardzo okrutnych. Spodziewano się 
więc nasilenia krwawych prześladowań. 
 Tak doszło do słynnych wypraw, które w roku 
1099 doprowadziły do przejęcia kontroli nad Ziemią 
Świętą przez krzyżowców. Wkrótce po zdobyciu 
Jerozolimy i większości terytoriów Palestyny, 
rycerze zachodnioeuropejscy z zapałem przystąpili 
do odbudowy zrujnowanych obiektów, a przed 
nimi stanęły rzeczywiście wielkie wyzwania. 
Przede wszystkim odbudowali lub odrestaurowali 
oni ważne świątynie - w Nazarecie, na Górze 
Oliwnej, na Górze Tabor, w Kafarnaum, Betanii 
i Betlejem. Były to miejsca i obiekty dobrze znane 
w Europie i to do nich ciągnęły rzesze pielgrzymów, 
zwłaszcza że znalazły się one w rękach chrześcijan 
i można je było bezpiecznie nawiedzać. Bez 

przywrócenia tym miejscom dawnego blasku nie 
można było liczyć na napływ większych grup 
pielgrzymów, a to dzięki nim właśnie Królestwo 
Jerozolimskie założone w Ziemi Świętej przez 
krzyżowców miało szansę przetrwać. Oprócz tego, 
powstawały nowe kościoły i bazyliki, budowane 
przez mistrzów zachodnioeuropejskich w stylu 
romańskim i wczesnogotyckim. Przykładem 
takiej nowej, monumentalnej, czysto europejskiej 

architektury były kościoły: Przemienienia 
Pańskiego, Mojżesza i Eliasza na Górze Tabor, 
klasztor świętych Łazarza, Marty i Marii w Betanii 
oraz istniejąca do dziś romańska bazylika św. Anny 
w Jerozolimie. Katolicy europejscy szczególną 
czcią otaczali pewne miejsca, takie jak Betlejem, 
Nazaret oraz Jerozolimę, gdzie ostatecznie 
„zorganizowano” drogę krzyżową (Via Dolorosa), 
którą Jezus podążał idąc na Golgotę. Wzdłuż niej 
zbudowano lub odbudowano szereg kościołów 
i kaplic upamiętniających zdarzenia opisywane 
w Ewangeliach oraz uznane przez tradycję, 
poczynając od kościoła Ubiczowania po bazylikę 
Grobu Świętego, która właśnie wtedy przybrała 
dzisiejszy wygląd. 
 W większości ważnych miast Ziemi Świętej, 
od Hebronu i Beer Szeby na południu, po Karmel 
i Tyr na północy, powstały nowe obiekty kultu, 
które pięknie wzbogacają architekturę tej krainy. 
Oczywiście, przyciągały one rzesze pielgrzymów 
z Europy i prowadziły do powstania nowych tradycji 
bliskowschodnich na Zachodzie. Warto pamiętać, 
że efektem zbliżenia kultur była popularyzacja 

drogi krzyżowej oraz powstanie tradycji jasełek 
i żłóbka betlejemskiego, które zaszczepił na 
Zachodzie św. Franciszek z Asyżu. On także 
osobiście odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej. 
Śmiało można powiedzieć, że to w znacznej mierze 
właśnie krzyżowcom zawdzięczamy przywrócenie 
świetności tym obiektom i miejscom, które 
chrześcijanie mogą posiadać i użytkować po dziś 
dzień. 
 Oprócz budowli o charakterze religijnym, 
rycerze europejscy wznosili liczne zamki 
i fortyfikacje, bo książęta i królowie rządzący tzw. 
państewkami łacińskimi na Bliskim Wschodzie 
musieli przecież gdzieś mieszkać, a także 
odpierać ataki islamskich sąsiadów. Było to tym 
bardziej istotne, że istniejące w latach 1099-1187 
Królestwo Jerozolimskie było w stałym konflikcie 
z muzułmańskimi potęgami, Emiratem Egiptu 
od południa i państwem tureckim od północy. 
Także w dziedzinie obronności europejscy 
budowniczowie pozostawili po sobie na Bliskim 
Wschodzie imponujące konstrukcje, których 
pewna część przetrwała do dziś. Powstawały 
one szczególnie na pograniczach Ziemi Świętej, 
w Dolinie Jordanu (Jerycho), na wschodzie, 
w sąsiedztwie Gór Libanu (Karmel) na północy oraz 
w pasie nadmorskim na południowym zachodzie, 
na pograniczu z Egiptem (Gaza), skąd obawiano 
się ataków słynnego Saladyna. Najbardziej 
znanym zamkiem krzyżowców na Bliskim 
Wschodzie, który do dzisiaj jest świadectwem 
kunsztu budowlanego Europejczyków oraz ich 
możliwości fundacyjnych, jest Krak des Chevaliers 
w zachodniej Syrii - wspaniała pamiątka tamtych 
czasów. Fortece i inne umocnienia budowano także 
w Jerozolimie, Nazarecie i innych miastach Ziemi 
Świętej na wypadek „głębokiego” najazdu wroga.
 Podsumowując, śmiało można powiedzieć, że 
okres wypraw krzyżowych pokazał autentyczną 
troskę o miejsca kultu w Ziemi Świętej ze strony 
europejskich chrześcijan. Warto o tym pamiętać, 
gdyż tak często słyszy się wiele krytycznych 
głosów na temat odzyskiwania przez wyznawców 
Chrystusa kontroli nad miejscami świętymi. Można 
przyjąć, że była to „ekspansja” krzyżowców, która 
bynajmniej nie zamierzała posuwać się - i nigdy 
tego nie uczyniła - do walk o ziemie wcześniej 
nienależące do chrześcijan. 

Witold Tyborowski

Oblężenie Jerozolimy przez Tytusa, 
gobelin z XV-XVI w.,  fot. AKG News

Zdobycie Jerozolimy (1099) przez krzyżowców 
w czasie I wyprawy



Kwiecień 2018

     19

Kwiecień 2018

18  

fot. BK-H, GZ



Kwiecień 2018

     21

Kwiecień 2018

20  

 Wszyscy wiemy, co to jest fotografia i niemal 
wszyscy się nią posługujemy. Ale czy tak naprawdę 
wiemy, jak powstaje obraz fotograficzny? 
Podejrzewam, że to tak samo podchwytliwe 
pytanie, jak np.: skąd się bierze prąd?
 Obraz fotograficzny powstaje przez 
utrwalenie na materiale światłoczułym odbitych 
od przedmiotów fal świetlnych. Jak to się dzieje? 
Wszystkiemu winny jest pewien mały otworek, 
a co za tym idzie, wielka ludzka skłonność do 
podglądania, badania świata i utrwalania wrażeń. 
 Już w wiekach antycznych zauważono, że 
światło odbija się od wszystkich przedmiotów. 
Arystoteles w IV w p.n.e. obserwował ciekawe 
zjawisko powstawania odbitego obrazu przy 
badaniu zaćmienia słońca. Podobne obserwacje 
poczynili w XIII w. Roger Bacon oraz Leonardo 
da Vinci. Powstała pierwsza „camera obscura”, 
czyli kamera otworkowa, która tak naprawdę 
była zaciemnionym pokojem z dziurką na jednej 
ze ścian, przez którą przechodziło światło. 
Promienie świetlne biegły od jakiegoś przedmiotu 
umieszczonego przed ścianą, krzyżowały się 
w otworze i padały na przeciwległą ścianę, tworząc 
na niej odwrócony obraz. Początkowo odkrycie 
tego zjawiska nie miało żadnego praktycznego 
znaczenia, ale wkrótce okazało się, że można je 
wykorzystać do rysunku. Pojął to na przykład 
znany w Polsce malarz Warszawy - Canaletto (XVI 
w). Stosowano owo zjawisko także w sztuczkach 
iluzjonistycznych z wywoływaniem duchów. 

 Równolegle postępował gwałtowny rozwój 
chemii. Badano światłoczułość związków 
chemicznych. Już w trzynastym wieku Albertus 
Magnus opisał niezwykłe właściwości soli srebra, 
które pod wpływem światła ciemniały. Później 
tematyką tą zajmował się Johann Heinrich 

Schulze (1727 r.), następnie Thomas Wedgwood 
(1802 r.), Sir John Herschel (1819 r.), aż wreszcie 
dochodzimy do prekursora fotografii - Josepha 
Nicephore Niepce, który w 1826 roku wykonał 
pierwsze trwałe zdjęcie fotograficzne. Była 
to płytka miedziana o rozmiarach 15x20 cm. 
Fotografia przedstawiała widok z okna pokoju 
Niepca w Grasse.

 Jako związku światłoczułego wynalazca użył 
asfaltu syryjskiego. Fotografię wykonał używając 
skrzynkowej wersji „camera obscura”, utrwalając 
obraz na tylnej jej ściance, w której została 
umieszczona miedziana płytka. Metoda ta była 
czasochłonna. Samo naświetlenie płytki trwało 10 
godzin. Po wypłukaniu płytki w oleju lawendowym, 
na jasnym tle pozostawał obraz utworzony 
z osadu proszku asfaltowego. Następnie płytkę 
trawiono kwasem azotowym, potem tak powstały 
negatyw poddawano działaniu oparów jodu, 
by po usunięciu proszku asfaltowego otrzymać 
pozytyw. Ta metoda została nazwana heliografią. 
Jednocześnie dążono do tego, by skrócić czas 
naświetlania negatywu. Do Niepca dołącza Louis 
Jacques Daguerre, który to po śmierci wspólnika 
udoskonala wspomnianą metodę i 7 lutego 1839 
r. przedstawia w paryskiej Akademii Umiejętności 
swoje wyniki badań wywoływania w oparach rtęci 
naświetlonych płytek pokrytych jodkiem srebra. 
Wreszcie 19 sierpnia 1839 r. uzyskuje patent na 
swój wynalazek. Ta data zostaje oficjalnie przyjęta 
za datę powstania fotografii, a jego metoda zostaje 
nazwana dagerotypią.
 Czym zatem jest fotografia otworkowa, której 

dzień oficjalnie obchodzimy 29 kwietnia? Jest 
to fotografia wykonana „camerą obscura”, którą 
w dzisiejszych czasach możemy sami stworzyć 
na bazie aparatu lustrzanki bez zamontowanego 
obiektywu lub fotografując efekty odbicia światła 
w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni. Wykonane 
tą metodą fotografie są bardzo plastyczne 
Charakteryzują się rozmytymi konturami, 
wyciekami światła i delikatną nieostrością.
 By wykonać taką fotografię, zdjęłam obiektyw 
z mojego aparatu i przymocowałam taśmą klejącą 
krążek z czarnego kartonu, w którym po środku 
zrobiłam igłą dziurkę. Tak powstała najprostsza 
„camera obsura”. Przy wykonaniu fotografii 
naszego kicińskiego kościółka światło odbite 
od obiektów w pejzażu przeszło przez otwór 
krzyżując się, następnie odbiło się od lustra 
w aparacie (lustrzance) i naświetliło światłoczułą 
matrycę cyfrową. A oto efekt na zdjęciu obok.

 A jak to robią inni? Amerykański fotograf 
urodzony na Kubie, Aberaldo Morrel wykonał 
wiele spektakularnych zdjęć za pomocą „camery 

obscura”, którą był zaadoptowany pokój w jego 
apartamencie. W tym celu artysta szczelnie zasłonił 
okna czarną folią, wyciął po środku okna malutką 
dziurkę, przez którą światło sączyło się do wnętrza 
zaciemnionego pokoju. Następnie aparatem na 
statywie fotografował przez 10 godzin odbity 
na ścianie widok zza okna. Z czasem zaczął 
eksperymentować w innych mieszkaniach 
i domach, czy pokojach hotelowych. Udoskonalił 
też obraz przez dodanie do otworu soczewki, by 
uzyskać bardziej ostrą fotografię.

 Na całym świecie ludzie bawią się tą 
formą fotografii. Również w tym roku możemy 
przedstawić swoje prace na międzynarodowej 
stronie: www.pinholeday.org. Warto tam zajrzeć 
i podziwiać niezwykłe efekty tej twórczości.

Barbara Kołecka-Herman

29 kwietnia - Dzień Fotografii Otworkowej

Camera obscura

J. N. Niépce, Widok z okna w Le Gras, 1826, heliografia

Barbara Kołecka-Herman, 
Pejzaż z kicińskim kościółkiem, 2018

Aberaldo Morrel,  Budynek urzędu celnego w Bostonie 
odbity w pokoju hotelowym, 1999

 W marcu po raz kolejny odbyły się w naszej 
parafii cykliczne spotkania katechetyczne dla 
rodziców prowadzone przez s. Marię Kwiek. 
Są to bardzo ciekawe i pomocne dla rodziców 
wskazówki, jak wychować nasze dzieci w wierze 
i miłości do Boga, a także jak poradzić sobie 
z problemami wychowawczymi, typowymi dla 
dzieci w wieku od wczesnych lat szkolnych aż po 
okres dojrzewania.

 W poniedziałek 12 marca odbyła się katecheza 
dla rodziców najmłodszych dzieci z klas I i II. 
Siostra poruszyła temat różnych zranień serca. 
Omówiła przejawy i przyczyny trzech typów 
zranień: 1) serce skostniałe, zamarznięte, 2) serce 
głodne, 3) serce niespokojne. Takie zranienia 
mogą w sobie nosić zarówno rodzice (co rzutuje 
później na ich relacje z Panem Bogiem, samym 
sobą, z innymi ludźmi, w tym ze swoimi dziećmi), 

Spotkania katechetyczne z siostrą Marią Kwiek
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jak i dzieci. Pan Jezus może jednak przemieniać 
nasze serca odpowiednio w 1) serce czułe, 2) 
serce przyjmujące i 3) serce proste. Pomocą w tej 
przemianie jest modlitwa, szczególnie modlitwa 
o uzdrowienie. Uczestniczący w katechezie 
rodzice otrzymali kartki ze schematem pomocnym 
w ułożeniu własnej modlitwy do codziennego 
odmawiania.

 We wtorkowy wieczór na spotkaniu z rodzicami 
dzieci z klas od IV do VI, s. Maria przybliżyła 
temat samowychowania. Dzieci, w miarę 
dorastania, coraz bardziej się usamodzielniają. 
My - rodzice mamy na nie coraz mniejszy wpływ, 
maleją też nasze możliwości kontroli. Z tego 
powodu bardzo ważne jest, abyśmy nauczyli 
nasze dzieci samokontroli, by w odpowiednim 
momencie swojego życia potrafiły wziąć za siebie 
odpowiedzialność. Samowychowanie polega na 
kształtowaniu swojego charakteru, ćwiczeniu 
silnej woli, wyzbywaniu się egoizmu, aby 
stawać się dojrzałym człowiekiem, przestrzegać 
wyznawanych zasad, nie dlatego, że ktoś każe 
(jak czyni dziecko), lecz z własnego przekonania. 
Osiągnięcie takiej dojrzałości jest warunkiem 
szczęśliwego życia, gdyż egoista, czy człowiek, 
który całe życie chce się bawić, nie będzie potrafił 

zbudować trwałych, dobrych relacji z innymi 
ludźmi. Siostra opowiedziała, jakie problemy 
są typowe dla danej płci w okresie dorastania. 
U chłopców najważniejsze jest, aby nauczyć 
się panować nad swoim ciałem, dbać o czystość 
myśli, wzroku, nie wchodzić w „niebezpieczne 
rejony”, które w dzisiejszych czasach czyhają na 
człowieka niemal na każdym kroku. Dla dziewcząt 
wyzwaniem są silne i często skrajne emocje: od 
pozytywnych, które uskrzydlają, do negatywnych, 
które załamują. Trzeba uświadomić córkom, że 
wszystkie emocje są ważne, nie uda się tych złych 
wyeliminować, lecz trzeba je nazwać i określić, 
skąd się biorą, nauczyć się je opanowywać 
i rozładowywać. Bez względu na to, czy chodzi 
o chłopca czy dziewczynkę, najlepszą pomoc 
w tych trudnościach oferuje nam Pan Jezus, który 
nas bezgranicznie kocha, do którego możemy się 
zwracać z każdym problemem i który jest dla 
nas wzorem. Powinniśmy uczyć nasze dzieci, 
jak wielką łaską jest modlitwa oraz korzystanie 
z sakramentu pokuty i Eucharystii. 
 Trzeciego dnia, w środę, miała miejsce 
katecheza dla rodziców młodzieży klas VII, 
gimnazjum i szkół średnich. Siostra mówiła 
o znaczeniu rodziców dla dorastających dzieci, 
o istocie ukazywania sensu życia i życiowego 
powołania, jakim jest miłość w trzech, powiązanych 
ze sobą kierunkach: miłość Pana Boga, bliźniego 
i siebie samego. Rolą rodzica jest pomóc dzieciom 
kochać i dojrzewać, czyli między innymi 
przekraczać swój egoizm. Siostra omówiła jedną 
z typologii egoistów, zgodnie z którą możemy 
wyróżnić cztery ich typy: 1) typ cesarza, 2) typ 
gwiazdy, 3) typ ślimaka, 4) typ cierpiętnika. Ich 
postawy wynikają z jednej strony z pychy, czyli 
przeceniania siebie, albo/i z niedoceniania siebie, 
którego podstawą jest lęk przed odrzuceniem. 
W dalszej części katechezy omówione zostały 
cechy osoby dojrzałej oraz dekalog życia 
w czystości.
 Każda z katechez uwrażliwiała rodziców 
na istotne zagadnienia dotyczące wychowania 
i była źródłem cennych wskazówek. Dziękujemy 
siostrze Marii za te spotkania i mamy nadzieję na 
ich kontynuację w niedalekiej przyszłości.

Karolina Appelt
Anna Tomaszewska

Barbara Zacharzewska

 Dzień 11 marca 
2018 r. był niedzielą 
ewangelizacyjną. Na 
Mszę św. o godzinie 
18.00 przyjechał 
(obecny także na 
pozostałych Mszach 
św. tamtej niedzieli) 
pan Mateusz 
Marszał z Fundacji 
Pro Publico, który 
w czasie kazania 
podzielił się z nami 
swym poruszającym 
ś w i a d e c t w e m 
d o ś w i a d c z e n i a 

Bożej miłości i nawrócenia. Po Eucharystii chętne 
osoby zostały w kościele, by obejrzeć projekcję 
filmu „Ja Jestem”, który - kręcony na kilku 
kontynentach - opowiada o mocy Najświętszego 
Sakramentu. O tym, że Chrystus JEST w Nim 
prawdziwie obecny można m.in. przekonać się 
na podstawie niesamowitych historii osób, 
dzielących się nimi przed kamerą. W filmie 
występuje np. siostra zakonna opowiadająca 
o cudzie eucharystycznym w Sokółce, gdzie 
komunikant przemienił się w prawdziwe ciało 
i autentyczną krew. Badania wykazały, że był to 
fragment mięśnia sercowego w stanie agonii. Po 
filmie wystawiono Najświętszy Sakrament - nastał 
czas modlitwy. Następnie wierni mogli przyjąć 
indywidualne błogosławieństwo, klęcząc przed 
Jezusem ukrytym w monstrancji - pojedynczo, 
razem z małżonkiem, bądź z całą rodziną. 
 Osoby, które chciałyby się zaangażować 
w pracę dla naszej parafii zostały zaproszone 
na spotkanie w czwartek, 15 marca. Tego 
dnia w sali parafialnej pan Mateusz Marszał, 
w obecności księdza proboszcza, przedstawił nam 
diakonijny model parafialnej rady duszpasterskiej, 
zatwierdzony przez arcybiskupa metropolitę 
poznańskiego, Stanisława Gądeckiego. Polega 
on na stworzeniu w parafii siedmiu diakonii (gr. 
diakonos znaczy: służba) w obszarach takich, jak:
1. Liturgia - np. nadzwyczajni szafarze, lektorzy, 
ministranci;

2. Modlitwa - np. Żywy Różaniec, Apostolstwo 
Dobrej Śmierci, grupa brewiarzowa, grupa 
pokutna, służba liturgiczna, wspólnota modlitwy 
za kapłanów, duchowa adopcja dziecka poczętego, 
SMS-owa grupa modlitewna;
3. Muzyka/śpiew - np. schole dziecięce, 
młodzieżowe lub osób dorosłych, chóry;
4. Wsparcie najuboższych - np. „Caritas” 
parafialny, „Caritas” szkolny, poradnie rodzinne 
i psychologiczne, świetlice socjoterapeutyczne;
5. Wspólnoty/grupy - np. neokatechumenat, Oaza 
rodzin, KSM, grupy kobiece, męskie, małżeńskie, 
młodzieżowe, porządkowo-techniczne, klub 
seniora, kręgi biblijne;
6. Informacja - np. gazeta parafialna, strona 
internetowa, newsletter, tablica/gablota;
7. Ewangelizacja/katecheza - np. katecheci, 
katechiści, animatorzy, biblioteka, kino, 
rekolekcje wyjazdowe, organizacja pielgrzymek, 
Msza św. i modlitwa uzdrowienia, wyjście do 
domów/ośrodków (jak czytamy na stronie www.
diakonia.propublico.org w zakładce: „Czym jest 
diakonia?”). 
 Dodatkowo model parafialnej rady 
duszpasterskiej proponuje działanie wg 
następujących zasad:
1. PRD (tj. parafialna rada duszpasterska) jako 
wspólnota różnych charyzmatów i doświadczeń 
(cel: budowanie jedności)
 W PRD reprezentowane są wszystkie 
inicjatywy/wspólnoty, również zakonne, obecne 
w parafii. Sprzyja to transparentności grup 
parafialnych i umożliwia wgląd księdza proboszcza 
w działania i rytm danej grupy. Znajomość 
przez wspomniane grupy swych wzajemnych 
doświadczeń oraz kompetencji jest z kolei 
pomocna przy podejmowaniu służby w ramach 
diakonii oraz w rozwiązywaniu problemów parafii.
2. Określenie obszarów odpowiedzialności 
diakonii (cel: pełny obraz aktywności parafii)
 Zamysłem tej inicjatywy jest podział życia 
parafialnego na czytelne przestrzenie, którymi 
zajmują się określone służby (diakonie). Wszystkie 
parafialne zadania są wykonywane w konkretnych 
diakoniach.
3. Każdy członek PRD jest w diakonii (cel: 

Niedziela ewangelizacyjna i nowy model parafialnej rady 
duszpasterskiej

Świadectwo p. Mateusza 
Marszała
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 10 marca małżeństwa należące do 
Domowego Kościoła z rejonu Poznań Nowe 
Miasto i Czerwonak (również z naszego kręgu 
z Kicina) spotkały się w parafii pw. Matki 
Bożej Fatimskiej w Koziegłowach na kolejnym 
rejonowym wielkopostnym dniu wspólnoty 
Ruchu Światło-Życie. Rozpoczęliśmy wspólną 
modlitwą, po której wysłuchaliśmy katechezy 
wygłoszonej przez ks. Jerzego Ranke na temat: 
„Oddanie się Niepokalanej”. Ksiądz podkreślił, 
że tragedią współczesnego człowieka jest 
pojmowanie grzechu jako wolności. Wolnością 

zaś jest możliwość decyzji - określenia się za 
Panem Bogiem lub przeciwko Bogu. Z jarzmem 
grzechu pierworodnego przeżywamy nie tylko 
pokusy, ale mamy także swoiste upodobanie do 
zła. Świadomi własnej skłonności do grzechu 
zmagamy się z rozmaitymi słabościami, wadami 
i wyrzutami sumienia. To tylko dowodzi, że 
grzech jest tak naprawdę końcem naszej wolności. 
Niepokalana, czyli Ta która jest całkowicie wolna 

od grzechu (pokalania), jest dla nas wzorem 
nowego człowieka, wzorem bezinteresownego 
daru z siebie. Im więcej obszaru z naszego życia 
oddajemy Panu Bogu, pozwalając mu na działanie, 
tym bardziej jesteśmy podobni do Niepokalanej. 
Bycie przy Maryi to nieustający rozwój duchowy 
i ciągłe nawracanie się.
 Po wykładzie nadszedł czas na pracę w grupach. 
W oparciu o nasze osobiste doświadczenia 
i z pomocą tekstów z Pisma Świętego, mogliśmy 
podzielić się z innymi naszymi przemyśleniami, 
w jaki sposób odczuwamy miłość i opiekę 
Niepokalanej i jak wyrażamy Jej wdzięczność 
i oddanie oraz jaką rolę odgrywa Ona w naszym 
życiu.

 Podczas naszych zajęć dzieci były pod opieką 
młodzieży oazowej z naszej parafii, za co składamy 
serdeczne podziękowanie - „Bóg zapłać”.
 Następnie całymi rodzinami uczestniczyliśmy 
we Mszy Świętej, którą sprawował gospodarz 
miejsca - ks. proboszcz Jerzy Ranke. Eucharystia 
odprawiana była w intencji wszystkich, którzy 
zaangażowali się w pomoc i modlitwę za 
Tymka (7-letnigo chłopca, wnuka jednej z par 
Domowego Kościoła naszego rejonu, który walczy 
z neuroblastomią).
 Spotkanie zakończyliśmy AGAPE (wspólnym 
posiłkiem), podczas którego dzieliliśmy się 
sprawami naszego życia i planami dotyczącymi 
wakacyjnych rekolekcji.

Barbara Zacharzewska

budowanie współodpowiedzialności)
 Wszystkie osoby działające w PRD służą 
aktywnie w jakiejś diakonii, odpowiadając za dany 
element życia parafialnego. Nie są one jedynie 
doradcami, krytykami lub pomysłodawcami. To 
właśnie wzięcie odpowiedzialności za konkretny 
obszar sprzyja tworzeniu atmosfery wspólnej pracy 
na rzecz parafii, podążania we wspólnym kierunku 
do Boga i uniknięciu subiektywnego rozliczania 
działań poszczególnych osób. Taki układ 
diametralnie zmienia wzajemne relacje w PRD, 
ponieważ ciężar prac oraz odpowiedzialności nie 
spoczywa jedynie na osobie proboszcza, ale na 
wszystkich osobach zaangażowanych w PRD, 
gdyż poszczególni członkowie PRD odpowiadają 
za dany rodzaj służby w parafii i zdają relację 
z postępów prac oraz napotkanych trudności. 
Istnieje możliwość obecności członka PRD w kilku 
diakoniach.
4. Wybór ludzi Ducha Bożego (cel: stała formacja 
ucznia)
 Niezwykle istotne dla funkcjonowania PRD 
jest właściwy dobór osób, które mogą o sobie 
powiedzieć, że doświadczyły łaski Bożej i można 
w nich dojrzeć przejawy Bożego Ducha oraz 
mądrości (Dz 6.1-3) Za formację osób aktywnych 
w PRD odpowiedzialny jest ksiądz proboszcz. 
Dobiera on i proponuje dedykowany dla nich 
sposób formacji, który będzie im pozwalał 
rozwijać się w służbie parafii. Celem tej formacji 
jest przygotowanie i stały rozwój członków PRD, 
zarówno do lepszego składania świadectwa 
wobec innych parafian, jak i do zapraszania ich do 
aktywnego uczestnictwa w życiu parafii (jest to de 

facto wypełnianie nakazu Chrystusa, aby „czynić 
z innych uczniów”, por. Mt 28, 19a i Mk 16, 15).
5. Minimum 2 lub 3 osoby w każdej diakonii 
PRD (cel: wzajemne wsparcie i zabezpieczenie)
 Ważna jest zastępowalność osób z diakonii 
w razie choroby lub nieobecności. Wspólna 
służba kilku osób oraz ich wiedza umożliwiają 
kontynuowanie pracy w każdej sytuacji.
6. Wybór koordynatorów diakonii (cel: 
organizacyjne wsparcie diakonii)
 Należy powołać koordynatora diakonii, który 
ją reprezentuje wobec księdza proboszcza oraz 
koordynuje pracę całego zespołu. Wydaje się 
być rzeczą praktyczną, aby osobę-koordynatora 
wybierać na 1 rok, tak aby pozostałe osoby 
z diakonii poznały ciężar odpowiedzialności za 
służbę.
7. Proaktywna postawa osób z PRD (cel: nowe 
osoby w diakoniach)
 Każdy człowiek został przez Boga obdarowany 
pewnymi talentami/charyzmatami. Zadaniem 
członków PRD jest poszukiwanie nowych osób 
i włączenie ich w aktywną służbę dla wspólnoty 
parafialnej. To buduje jedność, tworzy więzi, 
poczucie bycia potrzebnym oraz sens istnienia 
wspólnoty, a w ten właśnie sposób poprzez parafię 
realizuje się rzeczywiste Królestwo Boże.
 Przyglądając się powyższym propozycjom 
widzimy, że wiele grup w naszej parafii już istnieje. 
Nie znaczy to jednak, że nie możemy ulepszyć, 
uporządkować i rozpropagować powstałych już 
wspólnot, czy też założyć nowe. Za zorganizowanie 
opisanego spotkania i niedzieli ewangelizacyjnej 
dziękujemy Bogu, księdzu proboszczowi i panu 

Mateuszowi Marszałowi, 
który docenił naszą dobrze 
funkcjonującą grupę 
liturgiczną. Pan Michał 
Marszał mówił również, że 
należy odkryć w sobie dary, 
jakie Pan Bóg nam dał, by nimi 
służyć. Jeżeli ktoś z Państwa 
chciałby się zaangażować 
w którąś z diakonii, prosimy 
o kontakt! Jesteśmy sobie 
nawzajem potrzebni.

Małgorzata Herman

Prezentacja filmu „Ja Jestem”

Wielkopostny dzień wspólnoty Domowego Kościoła



Kwiecień 2018

     27

Kwiecień 2018

26  

 Kolejne spotkanie członków oddziału Akcji 
Katolickiej przy naszej parafii odbyło się w Wiel-
kim Poście, 3 marca br.
 Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w archi-
diecezji poznańskiej w currendzie na spotkania 
wielkopostne zamieścił fragment orędzia św. Jana 
Pawła II z 1998 roku. Czytamy w nim: 
 Kościół proponuje wiernym przeżycie 
tego okresu liturgicznego tak, aby odnowili się 
wewnętrznie przez obcowanie ze słowem Bożym 
i mogli wyrazić w swoim życiu miłość, którą Chry
stus rozlewa w sercach wierzących w Niego. (…) 
Wielki Post jest zatem drogą nawrócenia w Duchu 
Świętym. (…) Wzywam każdego chrześcijanina, 
aby w okresie Wielkiego Postu dał widzialne świa
dectwo swego osobistego nawrócenia przez kon
kretny gest miłości okazanej człowiekowi w potrze
bie, dostrzegając w nim oblicze Chrystusa, który 
jakby specjalnie do niego kieruje słowa: „Byłem 
ubogi, byłem opuszczony, a ty mnie przyjąłeś”.
 Pan Jezus, kiedy przebywał na pustyni dał 
świadectwo swego całkowitego zawierzenia woli 
Ojca. Dla chrześcijanina przejście przez pustynię 
oznacza doświadczenie miłości do Boga, co tym 
samym objawia się głębokim uwrażliwieniem na 
potrzeby bliźniego, a szczególnie tego ubogiego. 
W Kościele katolickim jest wielu świętych, którzy 
swoją postawą, swym życiem świadczyli o nie-
zwykłej wrażliwości na drugiego człowieka.
 Ksiądz proboszcz na początku swej katechezy, 
którą tradycyjnie wygłosił do nas podczas spotka-
nia, wspomniał św. brata Alberta, Matkę Teresę 
z Kalkuty oraz o. Mariana Żelazka, którego proces 
beatyfikacyjny jest w toku. Rozważania katechezy 
dotyczyły tematu: Duch Święty duszą Kościoła, 
ożywiająca obecność Ducha Świętego.
 Kościół jest wspólnotą o charakterze nadprzy-
rodzonym. W Kościele żyje i działa zmartwych-
wstały Chrystus. Kościół ma również doczesny, 
instytucjonalny, widzialny wymiar. Chrystus przy-
chodząc na świat założył Kościół, społeczność 
ludzi wierzących. Tę społeczność, zorganizowaną 
w pewne zewnętrzne struktury, ożywia Duch 
Święty. On to sprawia, że Boża obecność, łaska, 
błogosławieństwo są dla człowieka dostępne także 
dziś. Kościół jest wspólnotą żywą, w której nie-

ustannie Bóg udziela się człowiekowi. Ożywiająca 
obecność Ducha Świętego w Kościele wyraża się 
wyznaniem wiary - Credo, które zawiera słowa: 
(…) wierzę w jeden, święty, powszechny i apostol
ski Kościół. Ksiądz proboszcz omówił obszernie 
znaczenie tych słów.
 Z wygłoszonej katechezy wynikają wnioski 
i zadania dla Akcji Katolickiej, która znajduje się 
w sercu Kościoła, w centrum życia kościelnego. 
Służba Kościołowi objawia się w Credo:
Jedność: Akcja Katolicka powinna być elementem 
jednoczącym różne wspólnoty, inicjatywy, środo-
wiska kościelne, zarówno w strukturach diecezjal-
nych, jak i parafialnych;
Świętość: Wierni Kościoła, a szczególnie człon-
kowie Akcji Katolickiej, powinni żyć w zgodzie 
z wiarą i nauką Kościoła czyli kroczyć drogą 
Bożych przykazań;
Powszechność: Jesteśmy powołani do ewangeliza-
cji wszystkich środowisk, wspólnot, społeczności, 
przenikając do środowisk trudnych, niechętnych 
katolicyzmowi;
Apostolskość: Trwajmy w nauce i wierze aposto-
łów!
 Przewodnicząca naszego parafialnego 
oddziału Akcji Katolickiej ogłosiła kilka komuni-
katów:
1. Dokonano zmian w Zarządzie Diecezjalnego 
Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznań-
skiej i nakreślono plan działania na kolejne mie-
siące bieżącego roku;
2. Zarząd DIAK ogłosił konkurs plastyczno-
-fotograficzny pod hasłem: „Nasz kościół para-
fialny w roku jubileuszu 1050-lecia pierwszego 
biskupstwa w Poznaniu (968-2018)”. Należy 
zachęcić dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej 
im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie do wzięcia 
udziału w tym konkursie, prosząc panie katechetki, 
wychowawców i dyrektora szkoły o wsparcie tej 
inicjatywy.
 Spotkanie zakończono tradycyjnie przy kawie 
i ciastku.

Zofia Skawińska
Barbara Kubacka

Wielkopostne spotkanie 
parafialnego oddziału Akcji Katolickiej

 W dniach 
25-27 lutego na 
zaproszenie Aka-
demii Miłości 
i wspólnoty Przy-
mierze Miłosierdzia 
zawitał do Pozna-
nia, aby wygłosić 
rekolekcje, o. Adam 
Szustak - chary-
zmatyczny domini-
kanin, „wędrowny 
kaznodzieja” (jak 

sam siebie nazywa), bloger i autor wielu książek. 
Działająca w Poznaniu od 2015 roku Akademia 
Miłości przyjmuje za swoją misję wspieranie 
wzrastania do miłości poprzez pracę nad sobą. 
Nie był więc zaskoczeniem temat tych rekolekcji - 
MIŁOŚĆ, najtrudniejszy temat świata, jak powie-
dział rekolekcjonista.
 W niedzielę 25 lutego bazylika archikatedralna 
św. apostołów Piotra i Pawła już na godzinę przed 
Mszą Świętą wypełniła się tłumem chętnych do 
udziału w rekolekcjach. Ponad 4 tysiące osób, 
głównie młodzieży, wypełniło katedrę do granic 
możliwości, a jeszcze wielu zainteresowanych 
stało na zewnątrz w kilkunastostopniowym mro-
zie. Poza tym, przeszło 7 tysięcy osób uczestni-
czyło w rekolekcjach śledząc transmisję z katedry 
w internecie.
 Do takiej frekwencji przyczyniły się na pewno 
zarówno osoba o. Adama Szustaka, jak i temat 
rekolekcji. Popularność o. Adamowi przyniósł, 
założony w 2012 roku, kanał na You Tube - „Lan-
gusta na palmie.pl”, na którym zamieszcza on swe 
konferencje i rekolekcje, udziela rad i wskazówek, 
które zawsze są zakorzenione w Ewangelii. Jak 
podkreśla, jego misją jako wędrownego kazno-
dziei jest głoszenie Ewangelii wszędzie i na wszel-
kie sposoby. Podróżuje po całym świecie, ale bez 
względu na miejsce pobytu codziennie umieszcza 
kolejne nagrania w internecie, gdzie z niezwykłym 
zapałem, zaangażowaniem i humorem przekazuje 
swoje przemyślenia i nauki oraz odpowiada na 
zadawane mu przez internautów pytania.
 W poznańskiej katedrze o. Adam licznemu 

zgromadzeniu ludzi przybliżał sedno miłości. 
Opowiadając o biblijnych postaciach - Eliasza 
i Mojżesza, celnika Mateusza, teściowej św. Pio-
tra, a także o historiach z własnego życia potra-
fił tak bardzo „wciągnąć” słuchających w temat, 
że zapominali o upływie czasu. Słuchaczy, którzy 
z zaangażowaniem starali się zgłębić temat reko-
lekcji, nie nudziły kilkugodzinne pobyty w kate-
drze przez trzy kolejne dni.
 Co jest fundamentem i istotą miłości? Co 
można określić mianem miłości i jak ją pielęgno-
wać w praktyce? Jak stworzyć szczęśliwą relację? 
Jak przeżywać miłość i jak przeżywać samotność? 
Czy samotność może być budującym doświadcze-
niem? Jaki wpływ na to, co się dzieje w naszym 
życiu ma relacja z Bogiem?
 Na przykładzie powołania celnika Mateusza o. 
Adam przedstawia następującą definicję miłości:
 Miłość polega na tym, że spotykasz drugiego 
człowieka i jesteś nim całkowicie zachwycony. Pan 
Jezus zachwycił się Mateuszem, celnikiem i grzesz
nikiem, zdrajcą swojego narodu. Miłość Jezusa 
uprzedziła jego przemianę i nawrócenie. Tak więc 
miłość to nie jest kochanie w drugim człowieku 
tego, co jest zachwycające (to też, ale nie to jest 
istotą miłości). Miłość zaczyna się dopiero wtedy, 
kiedy zaczynasz kochać to, co w drugim człowieku 
jest niefajne. Wiele małżeństw, nawet z kilkudzie
sięcioletnim stażem, jeszcze nie zaczęło się kochać, 
oni ciągle próbują wrócić do etapu zakochania, 
a droga do miłości rozpoczyna się dopiero, kiedy 
minie zakochanie. Tylko te osoby, które zobaczą 
siebie, zobaczą swoje słabości i grzechy (najlepiej 
przed zawarciem małżeństwa) i wybiorą te słabo

Wielki Post czasem rekolekcji
Rekolekcje wielkopostne w katedrze poznańskiej
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ści, te naprawdę się kochają i takie małżeństwa są 
nie do zniszczenia, nawet jeśli przyjdą najtrudniej
sze sytuacje życiowe.
 Jedną z fundamentalnych cech miłości, jaką 
podkreślał rekolekcjonista jest wierność do końca 
życia. Jezus nas uczy jak kochać aż do śmierci: tak 
żyć, aby umrzeć z miłości - mówi o. Adam. 
 My nie mamy jakiegoś tam Boga, my mamy 
 jak mówi św. Jan  najdoskonalszą Miłość. Jak 
się na Niego patrzy, widzimy, że można tak bar
dzo kochać, że od tej Miłości wszyscy ludzie w każ

dym momencie historii świata zostali zbawieni. 
Jak potężna musi być Miłość, która dotarła do 
początku świata i do końca świata, którego jesz
cze nie znamy. Przy tej Miłości, te nasze wszystkie 
miłości to żenada.
 W ostatnim dniu rekolekcji chętni mogli 
uczestniczyć w modlitwie wstawienniczej. Kilka 
grup modlitewnych czekało w kaplicach bocznych 
na potrzebujących takiej modlitwy. Wielka liczba 
osób oczekujących na nią sprawiła, że trwała ona 
do bardzo późnych godzin wieczornych.
 Rekolekcje były niezwykłym doświadcze-
niem, dużym przeżyciem duchowym, które na 
długo zapada w serce i pobudza do refleksji.
 Zachęcam gorąco do zapoznania się z konfe-
rencjami o. Adama Szustaka na kanale „Langusta 
na palmie.pl”. Warto również obejrzeć transmi-
sję z wszystkich trzech dni rekolekcji w katedrze 
poznańskiej na You Tube wpisują c: transmisja 
z Mszy i rekolekcji z o. Adamem Szustakiem.

Marta Kurzawa
fot. Martyna Wróblewska

 W dniach 17-18 lutego br. w Kórniku odbyło 
się po raz drugi Forum Ewangelizacyjne pod 
hasłem „W Bogu siła”. Inicjatorem spotkania był 
ksiądz proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych, 
a prowadzącymi - zespół ewangelizacyjny „Mocni 
w Duchu” z parafii oo. jezuitów w Łodzi pod 
przewodnictwem o. Pawła Sawiaka. Zaproszonym 
gościem był Marcin Zieliński - młody, 
charyzmatyczny ewangelizator. Mszę Świętą 
odprawił i kazanie wygłosił bp Damian Bryl.
 Na spotkanie zaproszeni byli wszyscy, którzy 
chcą mocniej doświadczyć miłości Boga i pogłębić 
swoją z Nim relację, na każdym etapie swego życia. 
Równolegle do spotkania dorosłych prowadzone 
było „Laboratorium wiary” dla dzieci, w trakcie 
którego pociechy podzielone na zespoły mogły 
wspólnie bawić się, rozmawiać i poznawać Jezusa.
 W czasie konferencji osoby prowadzące 
dzieliły się swoim doświadczeniem życia 
z Bogiem i w Bogu. Zachęcały do budowania 
osobistej z Nim więzi poprzez czas poświęcony 
na modlitwę, słuchanie głosu Boga, który często 
mówi do nas w ciszy oraz do poznawania naszego 
Stwórcy przez czytanie Pisma Świętego. 
 Dla mnie osobiście bardzo budujące 

były świadectwa osób, które opowiadały 
o doświadczeniach obecności Boga w ich życiu 
i one potwierdzały to, że faktycznie „W Bogu jest 
nasza siła”. Nasz Bóg jest Bogiem pełnym dobroci, 
wszechmocnym, wszechwiedzącym, „nieskorym 
do gniewu i bardzo łaskawym”. Dla tych, którzy 
są gotowi oddać Mu swoje życie przygotował 
wspaniałe dary. Wystarczy świadomie zawierzyć 
Jezusowi, co nie jest łatwą decyzją, bo lubimy 
mieć nad wszystkim kontrolę, ale prowadzący 
udowadniali, że warto to uczynić. Marcin Zieliński 
poprowadził też modlitwę o uzdrowienie i wiele 
osób doświadczyło uzdrowienia fizycznego lub 
duchowego.
  Zespół „Mocni w Duchu” należy do 
ruchu Odnowy w Duchu Świętym i wspólnoty 
charyzmatycznej o tej samej nazwie. Posiada 
stronę internetową: mocni.jezuici.pl, gdzie 
można przeczytać o wydarzeniach, których 
jest organizatorem, posłuchać i kupić płyty 
z nagraniami zespołu, a w wydawnictwie zapoznać 
się z książkami (bardzo je polecam). Na kanale 
YouTube znajdują się także różne konferencje 
Mocnych, również te z Forum w Kórniku. W każdą 
ostatnią niedzielę i ostatni poniedziałek miesiąca 

Forum w Kórniku

transmitowane są Msze Święte z modlitwą 
uwielbienia i modlitwą o uzdrowienie.
 Polecam też konferencje Marcina Zielińskiego 
na YouTube, przez którego Bóg dokonuje wielkich 
rzeczy i uzdrawia ludzi z przeróżnych chorób. 
Szczególnie zachęcam do wejścia na „Kwadransik 
ze Słowem Bożym”, w czasie którego razem 
z Marcinem czytamy Pismo Święte i modlimy się 
nim.

  Na zakończenie chciałabym wyrazić 
wdzięczność wszystkim organizatorom 
i prowadzącym Forum. Jest to wydarzenie 
wspaniałe, pełne treści i ubogacające duchowo, 
będące jednocześnie dużym wyzwaniem 
organizacyjno-logistycznym, z którym osoby za 
nie odpowiedzialne poradziły sobie wzorowo. Do 
zobaczenia za rok!

Marlena Wobszal

 Od niedzieli 18 lutego do środy 21 lutego grupa 
parafian kicińskich uczestniczyła w wielkopost-
nych rekolekcjach akademickich, które w kościele 
oo. dominikanów wygłosił bp Edward Dajczak, 
ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, 
przyjaciel ludzi młodych, duszpasterz, organizator 
Światowych Dni Młodzieży i Przystanku Jezus. 
Temat rekolekcji: „Ochrzczeni Duchem Świę-
tym i ogniem - już i jeszcze nie” wskazywał na 
początek naszego życia we wspólnocie Kościoła 
po chrzcie św. i zatopienie w Duchu Świętym. 
Przypominał nam, że winniśmy „życie wypełnić” 
czyli przeżyć zgodnie z zamysłem Boga. W homi-
lii wygłoszonej podczas niedzielnej Eucharystii 
rozpoczynającej rekolekcje bp Dajczak podkreślił, 
że życie Jezusa jest dla nas wzorem postępowania, 
by wiedzieć, jak stać się tym, kim stać się powi
nienem. Jeżeli chcemy iść za Jezusem, to tak jak 
On, musimy być w drodze, czyli nie zgadzać się 
na stagnację. Rekolekcjonista postawił zgroma-
dzonym pytanie: czego szukacie?, sugerując jed-
nocześnie odpowiedź: Chcę, byśmy tu odnaleźli 
się jak w domu u Jezusa. Jeżeli mamy przekroczyć 
to, co jest w nas skostniałe, to musimy zacząć od 
siebie, a nie od innych. Jest to zadanie wymaga-

jące sporego wysiłku i osobistej zgody każdego 
człowieka. W dzisiejszych czasach człowiek 
ochrzczony z wody i Ducha Świętego tak często 
żyje w skostniałej wspólnocie i choć wykonuje 
swoje powinności, nie dojrzewa w wierze. Jeżeli 
chcemy być inni, musimy ponownie i świadomie 
narodzić się w Duchu Świętym, co jest możliwe 
jedynie w osobistym doświadczeniu Boga - innej 
drogi nie ma. Stagnacja w życiu duchowym przy-
nosi smutek i zniechęcenie. Impulsem do przebu-
dzenia z takiego letargu i zmiany swojego życia 
jest czas rekolekcji. Abyśmy się dali powiewowi 
Ducha Świętego ukształtować, żeby ze swoją miło
ścią dotarł do mnie, żeby otworzył moje oczy, prze
tarł je. Ospałość duchowa sprawia, że człowiek nie 
zauważa ogromu zła niszczącego świat i powoduje 
jego otępienie, by nie zauważać i nie niepokoić się 
 słowami papieża Benedykta XVI rekolekcjonista 
opisał cel spotkań. Biskup zachęcał, byśmy odkryli 
w swoim codziennym życiu obecność Boga i aby 
Jezus był naszym jedynym przewodnikiem, by to 
On przemieniał nasze serca. Bóg jest miłością, ale 
uczyni w nas tyle, na ile się zgodzimy. Od otwarcia 
naszego serca zależy to, co się wydarzy dalej. 
 Formułą poniedziałkowego spotkania było 
zaproszenie wiernych do zanurzenia się w miste-
rium chrztu św. i wniknięcia w tajemnicę własnego 
chrztu. Podchodziliśmy do chrzcielnicy z zapaloną 
świecą, z dziękczynieniem wypowiadając datę 
swojego chrztu świętego i powierzając życie Jezu-
sowi. Wszystko przecież zaczęło się od zamie-
rzenia Boga - A wreszcie rzekł Bóg: „Uczyńmy 
człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam” (Rdz. 
1,26). Wiara, jeśli nie jest regularnie stymulo-
wana, staje się letnia i bez wyrazu, nie wydaje 
też owoców. Zjawiska kultury masowej niosą ze 
sobą liczne zagrożenia dla wierzących, a wewnątrz 

Ochrzczeni Duchem Świętym i ogniem
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Kościoła rodzi się nowe pogaństwo, czego konse-
kwencją jest „letniość” katolików. 
 Sakrament chrztu jest kluczowym wydarze-
niem życia. W tym kontekście mocno wybrzmiało 
pytanie rekolekcjonisty: czy pamiętasz swoją datę 
chrztu, czy świętujesz ten dzień? Musimy mieć 
świadomość, że w momencie chrztu świętego 
historia Jezusa skrzyżowała się z naszym życiem 
i że właśnie wtedy On w nasze życie wszedł. 
To był początek narodzin dla Kościoła każdego 
ochrzczonego i nie może on być traktowany jako 
pojedynczy epizod bez dalszych konsekwencji! 
Bóg od tamtej chwili dokonuje rozlicznych dzieł 
w naszym życiu, bo taki jest Jego plan. Biskup 
przeczytał świadectwo jednego z mężczyzn kon-
kludując, że akt apostazji nie cofa przyjętego 
sakramentu chrztu i tym samym nie można tak 
po prostu „wypchnąć” Jezusa ze swojego życia. 
Nawet odrzucenie Boga przez człowieka nie 
zachwieje Jego miłością. W Kościele pierwszych 
chrześcijan przyjęcie chrztu świętowała cała 
wspólnota. Współczesny człowiek natomiast żyje 
w nieustannym pośpiechu, będąc bombardowa-
nym przez ogrom informacji i załatwiając tysiące 
spraw. Korzystamy z tzw. wolności społecznej, ale 
tym samym mamy wielki problem z „wolnością 
bycia sobą” twierdząc, że tak się dzisiaj robi, takie 
mamy czasy, itp. Musimy zadbać o tę wolność, 
a nie zagłuszać jej tysiącem zajęć. Istotą wiary 
nie jest wiedza. Początek wiary stanowi wyzna-
nie: „Jezu, ja Tobie ufam, wierzę Tobie”. Na braku 
zaufania nie można budować relacji ani z Bogiem, 
ani z drugim człowiekiem. W wiarę wchodzi się 
przez doświadczenie Boga, a nie wiedzę o Nim  
mówił biskup. Trwanie z Bogiem i Jego doświad-
czanie pozwala na kochanie drugiego człowieka 
Bożą miłością. 
 Tego wieczoru ceremonia podejścia do 
chrzcielnicy i przywołanie w pamięci daty chrztu 
oraz zapalenie świecy były wyrazem osobistej 
zgody na zaproszenie Ducha Świętego do swojego 
świata. Dzień ten nie miał wspólnego zakończenia 
dla wszystkich uczestników rekolekcji. Wychodzi-
liśmy z kościoła w czasie przez siebie wybranym, 
ze świecą w dłoni. Będziemy mogli powrócić 
myślami do tego wieczoru w chwilach trudnych. 
Zadaniem każdego z rekolektantów było wyjście 
z kościoła z konkretną odpowiedzią na pytanie, 
czy otwieram swoje serce na działanie Boga.
 Przypomnienie kolejnego dnia rekolekcji 

pytania: „czego szukasz?” miało na celu wyja-
śnienie zgromadzonym wokół ołtarza, że w słowie 
„szukanie” kryje się powołanie człowieka, gdyż 
(…) jesteśmy stworzeni, by nieustannie poszuki
wać. Człowiek stawiając sobie pytanie, poszukuje 
na nie odpowiedzi. Gdy ją znajduje, pojawia się 
kolejne pytanie, które zaprasza do dalszych poszu-
kiwań. Pismo Święte jest skarbnicą pytań i odpo-
wiedzi. Fragment z książki Alessandro Pronzato 
pt. „Rozważania na piasku” posłużył jako zobra-
zowanie działania Boga w nas: Chodzi o to, żeby 
być na wzór bardzo miałkiego piasku, który nie 
stawia oporu, który jest uległy, dać się prowadzić 
Duchowi Świętemu. Chodzi przede wszystkim o to, 
by poddawać się tchnieniu Ducha Świętego. Prze
cież wydma nie tworzy się sama: ona pozwala się 
tworzyć. (…) Tak jest z Duchem Świętym; może 
wywiać ze mnie wszystko to, czego nie mogę 
ruszyć  to jest mój czas, moja chwila. Duch Boży 
dokonuje ogromnych i pięknych „zawirowań” 
w Kościele, ale zawsze ku zjednoczeniu - On 
nie dzieli! Duch Święty gromadzi, przemienia, 
a potem posyła. 
 W kolejnych rozważaniach pochyliliśmy się 
nad Wieczernikiem. Ustanowienie Eucharystii 
i dzień Pięćdziesiątnicy są dla Kościoła najistot-
niejsze i to te wydarzenia czynią nas Kościołem. 
Gdy rozpoczyna się czas męki Pana Jezusa, nie 
zajmuje się On wtedy sprawami świata, lecz zbiera 
swoich uczniów, by Mu towarzyszyli w modlitwie. 
Wieczernik to Jezus pochylony do nóg uczniów, to 
Jezus umywający nogi wszystkim, nawet zdrajcy… 
Jezus wszystkim podarowuje maksimum miłości. 
(…) Eucharystia wynika z całej relacji z Bogiem, 
sama z siebie nie jest Eucharystią - powiedział bp 
Dajczak i zacytował fragment Listu Ojca Świętego 
Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek 
2005 r.: Nie można powtarzać słów konsekracji 
bez poczucia, że jesteśmy włączeni w ten duchowy 
nurt. W pewnym sensie kapłan powinien uczyć się 
wypowiadać je również w odniesieniu do siebie, 
w prawdzie i z wielkodusznością: «bierzcie i jedz
cie». Jego życie bowiem ma sens, jeśli potrafi on 
uczynić z siebie dar, oddając się do dyspozycji 
wspólnoty, służąc każdemu, kto jest w potrzebie. 
Kontynuując swoje rozważania, biskup powie-
dział: Ostatnia wieczerza i krzyż spięte nieroz
dzielnie, to jedna wielka miłość celebrowana 
w każdej Eucharystii. Jego zmartwychwstałe ciało 
mnie śmiertelnego czyni nieśmiertelnym na wieki. 

Gdybyśmy ciągle Nim żyli! Winniśmy pamiętać, 
że chrześcijanin spotyka Chrystusa w bliźnim, 
którego mamy „współkochać” razem z Bogiem. 
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajem
nie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście 
i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy 
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie 
się wzajemnie miłowali (J 13, 24-35). Pamiętajmy 
o adoracji Najświętszego Sakramentu - to czas, 

gdy Jezus szuka naszego serca, to czas budowania 
z Nim relacji. 
 Opisane tu wieczory rekolekcyjne przeżyliśmy 
jak pielgrzymkę z Jezusem w głąb naszych dusz, 
a Duch Święty był światłem, byśmy nie błądzili 
we własnych myślach. Chwała Panu!

Magdalena Orczyńska

Wstęp

 Zgodnie z kanonem 573 Kodeksu Prawa 
Kanonicznego z 1983 r. poleca się powoływać 
Parafialne Rady Ekonomiczne, których celem jest 
wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami 
materialnymi parafii. Jej opinie mają być pomocą 
dla proboszcza w podejmowaniu właściwych 
decyzji w sprawach ekonomicznych. Rada winna 
się składać z 3 do 7 członków, w zależności od 
wielkości parafii. Przewodniczącym Rady z urzędu 
jest proboszcz, a w razie jego braku - administrator 
parafii. On też, zgodnie z przepisami prawa, jest 
wyłącznym reprezentantem parafii. (członkami 
Rady nie mogą być krewni i powinowaci 
proboszcza do czwartego stopnia oraz pracownicy 
parafii lub proboszcza). Rada wybiera spośród 
siebie sekretarza, który protokołuje przebieg 
obrad oraz odczytuje sporządzony protokół na 
następnym posiedzeniu Rady. Księgę protokołów 
należy przechowywać w archiwum parafialnym 
oraz przedstawić ją do wglądu podczas wizytacji 
kanonicznej. Członków Rady, wybranych przez 
proboszcza, na podstawie własnego rozeznania 
i opinii zaciągniętej wśród wiernych, zatwierdza 
arcybiskup.
 Parafialna Rada Ekonomiczna, jako ciało 
doradcze, została powołana do istnienia na 
okres próbny czterech lat, na podstawie Dekretu 
Księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego 
Stanisława Gądeckiego z dnia 25 września 2002 
r. (N. 5785/2002), zarządzającego utworzenie 
takiej Rady do dnia 31 stycznia 2003 r. Z chwilą 
zatwierdzenia Rady Ekonomicznej przez kurię 
metropolitalną ustała działalność dotychczasowej 
Rady Parafialnej.
 Obecnie szczegóły dotyczące Rady zawarte 

są w Statucie Parafialnej Rady Ekonomicznej, 
zatwierdzonym przez Księdza Arcybiskupa 
Metropolitę Poznańskiego Stanisława Gądeckiego 
z dnia 20 lutego 2007 r. (N. 1048/2007). Z tym też 
dniem statut ten wszedł w życie.

Tematy główne spotkania PRE (7 marca br.)
1. Zakończenie prac przy domu parafialnym:
 Prace prowadzone przy rozbudowie domu 
parafialnego zostały zakończone. Wydatki były 
zbliżone do kosztorysowych i zamknęły się kwotą 
ok. 310 tys. zł. Zwiększenie wydatków związane 
było z wykonaniem schodów zewnętrznych, 
ociepleniem poddasza, odgrzybieniem 
zawilgoconych ścian oraz wymianą płyt sufitowych 
w starej części - tam, gdzie było to konieczne.
 Rozbudowa domu pozwoliła na poprawienie 
warunków lokalowych naszej biblioteki oraz 
uzyskanie dodatkowych pomieszczeń, które będą 
wykorzystywane przez grupy działające przy 
naszej parafii. Dom będzie również otwarty dla 
gości. 
 Od strony technicznej poprawiono osadzenie 
okien, wykonano dodatkowe ocieplenie ścian 
i uszczelniono osadzone okna. Pozwoli to 
na obniżenie kosztów bieżących związanych 
z funkcjonowaniem parafii.
2. Przyłącze do kanalizacji:
 Podłączenie budynku do kanalizacji było 
problematyczne z uwagi na położenie rur 
kanalizacyjnych w stosunku do budynku. Projektant 
zaproponował inne rozwiązanie i przedstawił 
projekt budowy przydomowej oczyszczalni 
ścieków. Starostwo Powiatowe zatwierdziło 
projekt. Dzięki temu koszt podłączenia znacznie się 
obniży, a jego eksploatacja będzie w minimalnym 
stopniu obciążała budżet parafii.

Z życia naszej parafii – Rada Ekonomiczna
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Koszt łączny (ok. 15 000 zł) jest zdecydowanie 
niższy niż wykonanie podłączenia łącznie 
z miejscem do przepompowywania ścieków, gdyż 
różnice poziomów nie pozwoliłyby na spływ 
grawitacyjny.
3. Problemem pozostaje plac przed budynkiem 
gospodarczym, który pełni funkcję dodatkowego 
parkingu. Udało się utwardzić sam wjazd, ale 
poprawne wykonanie całej powierzchni jest zbyt 
kosztowne jak na możliwości parafii. Dodatkowo 
zachodzi obawa, że podczas budowy nowego 
kościoła plac może być wykorzystywany jako 
zaplecze budowy, na którym będzie się poruszał 
ciężki transport. Postanowiono więc prace 
przełożyć na termin późniejszy, choć Rada zdaje 
sobie sprawę z obecnych uciążliwości, szczególnie 
w dni deszczowe. Koszt utwardzenia wjazdu na 
podwórko (800 zł) pokryli sponsorzy.
4. Las parafialny w Kicinie: 
 W sobotę 3 marca odwiedził nas leśniczy, 
Andrzej Kukawka, który z ramienia Lasów 
Państwowych sprawuje pieczę nad lasami w gminie 
Czerwonak. Razem z proboszczem dokonano 
oględzin terenu w celu bezpośredniego zapoznania 
się ze stanem faktycznym lasu oraz określenia 
w terenie jego granic.
 Pan leśniczy stwierdził, że tzw. sanitarne 
cięcie drzew ewidentnie chorych, schnących, 
nadłamanych czyli tzw. podrostów i usunięcie 
wiatrołomów jest konieczne. Równocześnie 
zwrócił nam uwagę na drzewa stanowiące 
zagrożenie dla ludzi – szczególnie stare robinie 
(akacje) rosnące w ciągu ulicy Cyprysowej 
(odcinek w okolicy cmentarza).
 Ksiądz proboszcz został poinformowany 
o możliwości wystąpienia do leśnictwa 
z wnioskiem dotyczącym wycinki sanitarnej. Co 

więcej, prawo przewiduje możliwość wykonania 
tzw. planu zagospodarowania lasu. Robią to firmy 
specjalistyczne, ale dzięki temu parafia wie, jakie 
prace należy wykonać oraz gdzie, kiedy i ile 
drewna będzie można pozyskać. Las liczy ponad 
110 lat i jest w okresie tzw. rębności. W pierwszej 
kolejności, oprócz wspomnianego planu, muszą 
być dokończone prace saperskie, gdyż tereny 
kościelne nie zostały odminowane.
5. Remont kościoła: 
 Dotacja gminy wynosi 147 tys. zł. Pieniądze 
wystarczą na konserwację dachu, malowanie ścian 
wieży. Początek prac zaplanowano po odpuście 
św. Józefa.
6. Montaż rzutnika i ekranu w kościele:
 W wyniku konsultacji z konserwatorem 
zabytków podjęto decyzję o zamontowaniu 
rzutnika w prezbiterium i ekranu po prawej stronie. 
Ekran będzie chowany. Koszt łączny ok.10 tys. zł. 
Montaż nastąpi przed Wielkanocą br.
7. Nowy cmentarz komunalny na granicy Kicina 
oraz Wierzenicy.
8. Ofiary z kolędy w całości zostały przeznaczone 
na dom parafialny.
9.  Płot wokół kościoła musi być wzmocniony 
w bieżącym roku, gdyż prace prowadzone w 2017 
roku objęły tylko jego część. Chodzi o naprawę 
częściowo przegniłych słupków.

 Droga Siostro, drogi Bracie! Pracy w parafii 
nie zabraknie dla wielu, wielu z nas - zapraszam do 
włączenia się do tego wspólnego dzieła. Wystarczy 
w jakąkolwiek sobotę pojawić się na wzgórzu 
kościelnym, a pan kościelny, Wojciech Sobański 
z zadowoleniem przydzieli chętnym jakieś ważne 
zadanie. Do zobaczenia….

Robert Miciniak

Sportowe sukcesy Szkoły Podstawowej w Kicinie

Szkolny SerwiS informacyjny

 Ferie zimowe w Szkole Podstawowej w Kici-
nie odbyły się w tym roku w dniach od 12 do 25 
lutego i nosiły tytuł „Zimowisko z piłką”. Na ich 
program składały się głównie najróżniejsze gry 
zespołowe, zarówno te popularne, jak i te mało 
znane oraz nowo poznane. Zasadniczym celem 
zajęć było upowszechnianie zdrowego stylu życia, 
a w tym przede wszystkim: właściwego zagospo-
darowania wolnego czasu, radzenia sobie w sytu-
acjach stresowych, umiejętności przeciwstawiania 
się negatywnym zachowaniom, zwalczanie agre-
sji oraz przemocy, profilaktyka uzależnień  oraz 
kultura zdrowotna. Nad dziećmi fachową opiekę 
sprawowali nauczyciele wychowania fizycznego. 
W pierwszym tygodniu zajęcia prowadzone były 
przez pana Szymona Gogolę. Uczestniczyły w 
nich dzieci z klas starszych, a także absolwenci 
naszej szkoły. W drugim tygodniu w półkoloniach 
brały udział dzieci z klas młodszych, głównie 

dziewczyny, a zaję-
ciami kierowała 
niżej podpisana. 
Były one dopa-
sowane do wieku 
dzieci. Uczest-
nicy mogli poznać 
wiele ciekawych 
gier i zabaw, m in. 
„futsal tenisowy”, 
„pushball” czy 
„zośkę”. W trakcie trwania zajęć towarzyszyła 
nam fantastyczna muzyka. Najważniejsze było to, 
że codziennie dzieci z uśmiechem przychodziły 
zwarte i gotowe do nowych wyzwań. Półkolonie 
zakończyły się pomyślnie, a wspomnienia - mamy 
nadzieję - pozostaną na długo.

Agnieszka Nowak

W zdrowym ciele zdrowy duch

Z ksiąg metrykalnych
Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni
 25 lutego Hanna Wasiela
   Oliwier Stanisław Rozmiarek
 18 marca Bianka Łucja Świątek

Do wieczności odeszli
 26 lutego Grzegorz Rączkiewicz (l.63) z Kicina
   Zygmunt Grzeszkowiak (l.68) z Kicina

 Ostatnie dni przyniosły wiele emocji sporto-
wych. Nasi wychowankowie po wygraniu Gmin-
nych Zawodów Igrzysk Dzieci Powiatu Poznań-
skiego zdobyli:
- I miejsce w piłce ręcznej chłopców,
- I miejsce w piłce ręcznej dziewcząt,
- I miejsce w piłce koszykowej chłopców,
- I miejsce w piłce koszykowej dziewcząt;
dostając się tym samym do półfinału powiatu 
poznańskiego. W pierwszej kolejności, nasza 
reprezentacja chłopców rozegrała wspaniałe 
mecze, zajmując II m. w półfinale Igrzysk Dzieci 

w Piłce Ręcznej na rok 2018, które odbyły się 2 
marca w Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. 
Następnie waleczne dziewczyny z Kicina 6 marca 
zajęły IV miejsce w półfinale Igrzysk Dzieci 
w Piłce Koszykowej, które odbyły się w Kórniku. 
Z kolei 7 marca nasza drużyna męska wywalczyła 
V miejsce w półfinale Igrzysk Dzieci w Piłce 
Koszykowej Chłopców w Plewiskach. Podsumo-
wując osiągnięcia naszych zawodników, możemy 
narzekać na różne błędy i niedociągnięcia, jednak 
hartu ducha i woli walki nam nie brakuje. 

Ze sportowym pozdrowieniem 
- Szymon Gogola
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ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE Intencje mszalne

01.04. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 
 PAŃSKIEGO
 Msze św. o 7.00, 10.00, 12.00, 18.00 
02.04. Poniedziałek Wielkanocny 
 Msze św. według porządku niedzielnego
 20.30 – wyjście z kościoła do krzyża  
 papieskiego, znajdującego się u podnóża  
 Dziewiczej Góry i upamiętniającego   
 pontyfikat św. Jana Pawła II 
03.04. (wtorek) 19.30 – spotkanie dla rodziców  
 dzieci przygotowujących się 
 do I komunii św. 
04.04. (środa) 9.00 – spotkanie dla rodziców
 dzieci przygotowujących się do I komunii
 św. (do wyboru wtorek lub środa)
05.04. pierwszy czwartek miesiąca;
 po Mszy św. do godz. 20.00 adoracja 
 w intencji uświęcenia kapłanów i nowych  
 powołań. 
06.04. pierwszy piątek miesiąca; od 8.30   
 odwiedziny chorych z posługą
 sakramentalną; od 16.00 do 17.00 i od  
 17.30 do 18.00 spowiedź św. Msze św. 
 o 17.00 i 18.00 
07.04. pierwsza sobota miesiąca; 
 10.00 –pierwsza spowiedź dla dzieci z  
 klas trzecich;
 16.30 – Msza św. w  intencji    
 rodziców i dzieci pierwszokomunijnych; 
 19.15 spotkanie w wigwamie dla  
 młodzieży przygotowującej się do  
 sakramentu bierzmowania
08.04. Niedziela Miłosierdzia Bożego
 początek 74. Tygodnia Miłosierdzia
 15.00 – godzina miłosierdzia
 11.00 – katecheza dla młodzieży żeńskiej  
 II klas gimnazjum
09.04. (poniedziałek) uroczystość Zwiastowania  
 Pańskiego, Dzień Świętości Życia; 
 18.00 Msza św. połączona z podjęciem  
 duchowej adopcji dziecka poczętego  
 zagrożonego zagładą; po Mszy św.   
 zebranie Akcji Katolickiej
12.04. (czwartek) po Mszy św. do godz. 20.00
 adoracja w intencji uświęcenia kapłanów 
 i nowych powołań

13.04. (piątek), godz. 19.15 – katecheza 
 w kościele dla III klas gimnazjum
15.04. Niedziela Biblijna, początek X   
 Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego
16.04. (poniedziałek) 19.00 – katecheza biblijna
 dla rodziców i chrzestnych
19.04. (czwartek) po Mszy św. do godz. 20.00
 adoracja w intencji uświęcenia kapłanów 
 i nowych powołań
 20.00 – spotkanie Kręgu Biblijnego
22.04. (niedziela) 11.00 – katecheza dla
 młodzieży męskiej II klas gimnazjum
 18.00 – Msza św. dla młodzieży III klas  
 gimnazjum razem z rodzicami; po Mszy  
 św. spotkanie dla rodziców
23.04. (poniedziałek) uroczystość św. Wojciecha 
 głównego patrona Polski;              
 19.00 – katecheza liturgiczna dla rodziców  
 i chrzestnych 
24.04. (wtorek) 19.15 – spotkanie w kościele dla
 młodzieży III klas gimnazjum, próba,  
 pieśni
25.04. (środa) 19.15 – spotkanie w kościele dla
 III klas gimnazjum ze świadkami, próba,  
 pieśni
26.04. (czwartek) 19.15 – adoracja, spowiedź św.
 dla młodzieży III klas gimnazjum,   
 rodziców i świadków bierzmowania
 20.00 – zebranie Parafialnego Zespołu  
 Liturgicznego
27.04. (piątek) 16.00 Msza św. połączona 
 z udzieleniem sakramentem bierzmowania
28-29.04. (sobota/niedziela) ministrancko-
 rodzinna pielgrzymka na Jasną Górę 
      w intencji powołań
29.04. (niedziela) Dzień Męczeństwa
 Duchowieństwa Polskiego

ks. Marian Sikora

01.04.     Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
  7.00  † Wojciech Świątek
10.00 † Eugeniusz Grajek
12.00     o Boże błogosławieństwo dla Leny i Radka
                   z okazji urodzin
18.00 † Marcin Młynarczak – od brata z rodziną
02.04.     Poniedziałek Wielkanocny
  8.00  † Maria Błażejewska
10.00 † Wiktor Rumiński oraz zmarli z rodziny
       Rumińskich i Nowaków
12.00  † za zmarłych z rodziny Genslerów i  Appeltów
18.00 † Maria Zbigniew Baranowscy oraz Leon Biegała

03.04.   
  8.00  w 40 r. śluby Wiesławy i Krzysztofa, z podziękowaniem  
 za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
 w rodzinie
04.04.      
18.00    † Kazimierz Tyborowski

05.04.
18.00 1) † Ewa Roszkowska
 2) † Irena Augustyniak, Joanna Zbąszyniak

06.04. 
18.00    † Zdzisław Kosmowski – od syna Dariusza
       z żoną i dziećmi
07.04.  
15.00      Msza św. ślubna
16.30      w intencji rodziców i dzieci pierwszokomunijnych
18.00  dziękczynna w intencji Joanny i z prośbą
  o Boże błogosławieństwo

08.04.     Niedziela Miłosierdzia
  8.00  † Tadeusz, Stanisława, Józef, Stanisława,   
       Marceli i zmarli z rodziny
10.00
12.00 † Adam Sobański, Wanda Sobańska, 
       Zofia i Franciszek Sobańscy
18.00 † Kazimierz Tyborowski – od sąsiadów z ul. Łanowej

09.04. 
18.00 † Andrzej Wietrzyński

10.04.  
  8.00  † z rodziny Osieka i Przygodzkich

11.04.
18.00  w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i naszej parafii

12.04.
18.00 1) intencja dziękczynna za otrzymane łaski 
            z okazji 82 rocznicy urodzin Joanny
 2) † Wanda Sobańska – od rodziny Babiarczyk
13.04.
18.00    † Alojzy Wawrzyniak w 6 rocznicę śmierci

14.04.
16.00     w 50 rocznicę ślubu Haliny i Józefa, z podziękowaniem 
 za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo  
 Boże w rodzinie
18.00    † Tadeusz Bączkowski – od Małgorzaty Flieger z synami

15.04.   
  8.00  † Tadeusz Bączkowski – od sąsiadów z ul. Suchej
10.00 † Grażyna Krajnik – od córki Ewy i Marty
12.00 † ks. Zbigniew Pawlak – od Akcji Katolickiej
18.00 † Wanda Sobańska – od rodziny Lesiczków

16.04. 
18.00 1)    w pewnej intencji
 2) † Wanda Sobańska – od rodziny Dubińskich 
         i Ryszarda Błażejewskiego  
17.04. 
  8.00 † Wanda Gajewska w 2 rocznicę śmierci

18.04. 
18.00     1) † Marek i zmarli rodzice
    2) † Wanda Sobańska – od rodziny Pydzińskich

19.04.   Msza św. zbiorowa
18.00  1) † Zdzisław Kosmowski – od mieszkańców Klin
  2) † Marianna Luboszczyk – od Kazimiery
                Stafeckiej z rodziną
  3) † Antoni Nowak – od chrześniaka
              4) † Grzegorz Rączkiewicz – od Zakładu
                Pogrzebowego Z. Czuby
20.04.      
18.00 1) † Stanisław i Mieczysław
  2) † Wanda Sobańska – od Róży z Janikowa
21.04.
18.00   † Kazimiera Wawerka 

22.04.    Niedziela Dobrego Pasterza
  8.00  1) za Parafian
  2) w 56 rocznicę ślubu Czesławy i Jana z prośbą 
     o Boże błogosławieństwo
10.00 † Stanisława Widerska
12.00 † Andrzej, Ryszard, Zofia, Tomasz, zmarli 
    z rodziny Banachów, Zwierników i Biednych 
18.00 † Ryszard Pawlak 
23.04.
18.00    w intencji Wojciecha z okazji imienin 

24.04.
  8.00  † Paweł Zielewicz i zmarli z rodziny

25.04.
18.00 1) † Marek i zmarli z rodziny
 2) † Wanda Sobańska – od Heleny Stachowiak z rodziną
26.04.      
18.00 † Marian Młynarczak – od Andrzeja i Reginy
     Kawczyńskich z rodziną
27.04.    
18.00 † Tadeusz Bączkowski – od żony

28.04.    
18.00  † Jan Łopiński w 8 rocznicę śmierci i zmarli z rodziny
29.04.     
  8.00    † w intencji kapłanów, więźniów obozów   
   koncentracyjnych
10.00   † Teresa, Maria, Ludwik, Helena, Franciszka 
                i Władysław 
12.00 † Wiesław Rembowski
18.00 † Roman Zgrabczyński – od mieszkańców 
    Janikowa

30.04.      
18.00    † Marianna Luboszczyk – od Barbary Babiarczyk 
   z rodziną
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1-2. Dni skupienia ministrantów 
dekanatu Czerwonak, 
10.03.2018, fot. ??; 
3-4. Rejonowy dzień wspólnoty 
Domowego Kościoła,10.03.2018, 
fot. BZ;  
5. Przygotowania do misterium, 
poczęstunek, 17.03.2018, fot. 
BK-H; 
6. W Niedzielę Palmową, 
25.03.2018,fot. GZ; 
7-10. Misterium Męki Pańskiej 
25.03.2018, fot. GZ.
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