A jeśli komu droga otwarta do nieba
Tym co służą Ojczyźnie.
Jan Kochanowski, Pieśń XII
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Zmartwychwstanie i nadzieja
Każda śmierć jest dramatem. Stawia nas wobec X, 339). Dlatego też Ojcowie Kościoła twierdzili,
jakiegoś definitywnego - z ziemskiego punktu że gdyby śmierci nie było, to nieskończenie
widzenia - kresu istnienia. Objawia nie tylko długie życie na ziemi stałoby się koszmarem iście
ludzką kruchość i słabość, ale przede wszystkim diabelskim.
naszą zupełną bezradność wobec misterium życia,
Śmierci zatem potrzebujemy. Ale boimy się
kończącego się w momencie, o którym to nie my zapomnienia. Co do tego, że ludzie o nas tu na
decydujemy. Myśl o tym budzi w nas niepokój ziemi zapomną, nie należy mieć wątpliwości.
o wieczność - o jej kształt i o naszą w niej obecność. Upewnia nas o tym każda wizyta na cmentarzu.
Doświadczając końca, pragniemy przecież całym Papież Emeryt zauważył kiedyś, że widzimy tam
sobą nieskończoności. Dlatego
zazwyczaj jedynie groby ludzi
też, zmagając się z tajemnicą
zmarłych w ciągu ostatnich
śmierci, potrzebujemy pilnie
pięćdziesięciu lat. Grób i palący
nadziei, której nie potrafimy
się na nim znicz istnieją tak
sami
sobie
ofiarować.
długo, jak żyją dzieci i wnuki
Jesteśmy w stanie jedynie ją
zmarłego. Potem, nie wiadomo
przyjąć. I nadzieja ta pojawia
nawet
dokładnie
kiedy,
się z wielką wyrazistością.
wszystko to znika. W miejsce
Momentem jej objawienia
jednego grobu pojawia się
jest Noc Paschalna, w której
inny, nowszy. O starym grobie
Chrystus zwycięsko wychodzi
i o spoczywającym w nim
ze swego grobu.
zmarłym nikt już nie będzie
Gdyby śmierci nie było…
pamiętał.
Mimo całego swojego
Poważniejsze
pytanie
dramatyzmu i wszystkich
jednak brzmi: czy aby nie
uczuć, które się z nią wiążą, Giovanni Bellini,
będziemy zapomniani po drugiej
Zmartwychwstanie
Pana
Jezusa
śmierć jest nam bardzo
stronie bramy śmierci? Czy
potrzebna. Nie możemy żyć bez śmierci. Ks. Wacław rzeczywiście, gdy rozpadnie się dom doczesnej
Hryniewicz napisał kiedyś: Nie ma pieśni życia pielgrzymki, znajdziemy przygotowane w niebie
bez pieśni śmierci… Wszystko co się rodzi, umrzeć wieczne mieszkanie (1. prefacja o zmarłych)?
musi. Taki jest cykl życia. W każdych narodzinach Pytanie to z o wiele większą niepewnością stawiał
kryje się zapowiedź śmierci („Oczekuję życia…”, sobie już niegdyś starożytny Izraelita…
46). Ten sam autor zauważa, że w miarę upływu lat
Nadzieja wbrew beznadziei
śmierć wchodzi w życie człowieka coraz głębiej
Czytając Pismo Święte, warto zdawać sobie
- przez śmierć bliskich osób, przez stopniowy sprawę, że Izraelita w Starym Testamencie
upływ witalnych sił. Im dłużej żyje się na świecie, zupełnie odmiennie od nas wyobrażał sobie śmierć
tym bardziej odczuwa się zbliżający kres i tym i rzeczywistość pośmiertną. W naszej mentalności
bardziej człowiek zdaje sobie sprawę z tego, zazwyczaj śmierć jest oddzieleniem się duszy od
że musi stąd odejść, zrobić miejsce dla innych. ciała. Ciało zostaje złożone w grobie, dusza zaś
Benedykt XVI z kolei twierdzi: Nieskończoność podlega sądowi i - w zależności od stanu zasług
naszego codziennego życia nie jest celem wartym i Bożego miłosierdzia - wiedzie dalszy żywot,
starań… człowiek nie jest duchowo wyposażony szczęśliwy bądź przeklęty, przy czym szczęśliwość
do nieśmiertelności ciała i ludzkość musiałaby wymagać może jeszcze pewnego oczyszczenia,
się załamać wskutek wewnętrznych napięć, jakie które w teologii katolickiej nazywamy czyśćcem.
wyrosłyby w niej z istnienia obok siebie pokoleń,
Dla ludów starożytnych śmierć była jednakże
które coraz szybciej się od siebie oddalają, nie czymś zupełnie innym. Nie wyobrażano jej
mówiąc już o problemach gospodarczych, jakie sobie jako rozdzielenia pierwiastka duchowego
wynikłyby na takiej ziemi starców („Opera omnia”, od cielesnego, ale jako coś, co obejmuje całego
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człowieka we wszystkich wymiarach jego życia.
Żywy staje się umarłym, to znaczy zrywa kontakt
z całą rzeczywistością i schodzi do krainy zmarłych.
Krainę tę nazywano Szeolem i umiejscawiano
ją pod ziemią. Mając taką świadomość, Izraelici
usiłowali znaleźć sobie pocieszenie, które chociaż
w częściowy sposób miało ocalić ich nadzieję.
Pocieszeniem tym było potomstwo. Umierający,
który posiadał dzieci i wnuki, schodził z tego
świata częściowo uspokojony, gdyż miał nadzieję,
że w przedstawicielach kolejnych pokoleń jego
rodziny na ziemi pozostanie jakaś część jego
samego. Stąd największą tragedią był brak
potomstwa. Uważano go za karę Bożą, gdyż
w takiej sytuacji z człowieka nie zostało już na
ziemi nic.
Jednak nawet Izraelita, który spełnił się jako
rodzic czy dziadek, myśląc o śmierci i swoim
przyszłym losie, mógł doświadczać poczucia
głębokiej beznadziei. Los mieszkańców Szeolu
nie był bowiem godny pozazdroszczenia. Chociaż
zazwyczaj nie podlegali cierpieniom, to jednak
tracili definitywnie z wszystkimi kontakt: nie
będą już nigdy rozmawiać ani z pozostającymi na
ziemi żywymi, ani z innymi zmarłymi, ani nawet
- co najbardziej mogło przejmować smutkiem z Bogiem. Co więcej, pośmiertny los miał być taki
sam dla każdego człowieka, niezależnie czy był on
w doczesności sprawiedliwy, szlachetny i pobożny,
czy też określano go jako bezbożnego, nieprawego
i próżnego. Takie były niezmienne prawa życia
i śmierci, od których nie przewidywano dyspensy.
Na tle takiego stanu rzeczy niezwykle
intrygującą sprawą są ślady jakiejś tajemniczej
nadziei, która - na przekór wszystkiemu - pojawia
się w modlitwach niektórych pobożnych bohaterów
Starego Testamentu. Ślady te najwyraźniej
dostrzec można w psalmach. Otóż psalmista jest
świadomy swojego przyszłego losu w krainie
zmarłych, w której nie ma kontaktu z Bogiem
i dlatego stwierdza:
		 To nie umarli chwalą Pana,
			 nikt z tych, którzy zstępują do Szeolu
						
(Ps 115,17).
Jednakże, wbrew całej beznadziejności Szeolu,
zaczyna budzić się w nim przekonanie, że ostatnie
słowo o losie człowieka nie należy do tej mrocznej
krainy, ale do Boga, który potrafi dokonać rzeczy
niemożliwych i wybawić człowieka z jego
opłakanego stanu bycia umarłym:
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…nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu
i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.
Ukażesz mi ścieżkę życia,
pełnię radości u Ciebie,
rozkosze na wieki po Twojej prawicy
				
(Ps 16,10-11).
Ta śmiała nadzieja, tląca się w pobożnych
sercach wbrew wszelkiej beznadziei, znalazła
swoje spełnienie wieki później, w tajemnicy
Wielkiej Nocy. Bóg bowiem rzeczywiście
postanowił dokonać rzeczy niemożliwych
i wyrwać człowieka ze szponów śmierci. Pusty
grób Chrystusa ma cosśważnego do powiedzenia
właścicielom wszystkich grobów, także tych już
nieistniejących.
Wielkanoc - święto nadziei
Zmartwychwstanie objawia, że śmierć
Chrystusa nie była bezsensowna. Ciążący na
ludziach wieczny wyrok potępienia za grzech
został bowiem dawno wykonany i już nas nie
wiąże. Zwycięski Pan pokonał nie tylko swoją
śmierć, ale też i naszą. Nie musimy już schodzić
do krainy zmarłych. Mamy otwartą drogę do
wiecznego życia. Zmartwychwstały ukazuje, że
ma wielką boską moc, jakiej nikt inny na świecie
nie posiada. Ta moc chce i może działać w naszym
życiu. Ona jest w stanie pokonać wszystko, z czym
my sobie na ziemi nie radzimy. Jest też w stanie
pokonać naszą śmierć.
Swoim powrotem do życia Chrystus ukazuje,
że jest prawdomówny. On przecież nie tylko
zapowiadał swoje powstanie z martwych, ale
również tę zapowiedź spełnił. Zatem wszystko,
co powiedział, cała Ewangelia, jest prawdą.
W czasach, w których wydaje się, że nie ma jednej
obiektywnej prawdy, bo każdy ma swoją własną,
Pan objawia, że istnieje Prawda! I ta Prawda potrafi
każdego, kto jej zaufał, bezpiecznie przeprowadzić
przez życie do wieczności.
Wielkanoc jest więc wielkim świętem
przepięknej nadziei. Tę nadzieję daje nam Ktoś, kto
o nikim nie zapomina. On przeszedł przez śmierć
i nie należy już więcej do świata zmarłych, ale do
świata żyjących. Możemy Go zatem naprawdę już
tu, na ziemi, spotykać. A kiedyś podzielić Jego los
Zwycięzcy śmierci.
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ks. Jan Frąckowiak

Święty Andrzej Apostoł
Kolejny apostoł - św. Andrzej, którego
Jednak, gdy św. Jan wskazał na Jezusa mówiąc
wspomnienie obchodzimy 30 listopada, zwraca o Nim: Oto Baranek Boży (J 1,36), św. Andrzej wraz
na siebie uwagę z kilku powodów. Po pierwsze, z innym uczniem opuszczają swego nauczyciela
podobnie jak Jan, był młodszym bratem innego i idą za Zbawicielem. To znaczy, że św. Andrzej
z apostołów, po drugie - był on najpierw uczniem właściwie odczytał posłannictwo św. Jana. Warto
św. Jana Chrzciciela, po trzecie - należał do wspomnieć, że nie wszyscy uczniowie św. Jana tak
tzw. młodszych apostołów.
postąpili, o czym informują nas
Wreszcie, zgodnie z Ewangelią,
Ewangelie (np. Mt 9,14; 14,12;
został on powołany jako
Łk 5,33; 7,18). Od tej pory św.
jeden z pierwszych uczniów
Andrzej wraz ze swym bratem
Jezusa. W tradycji Kościoła
i pozostałymi apostołami oraz
Wschodniego,
powołanie
uczniami wiernie towarzyszą
to nastąpiło wcześniej niż
Chrystusowi, słuchając Jego
wybranie jego brata, św.
nauk oraz będąc świadkami
Piotra.
Pokrewieństwo
Jego cudów aż do pojmania
z najważniejszym z uczniów
Jezusa w Ogrodzie Oliwnym.
Jezusa powodowało, że św.
Wkrótce
po
Andrzej stał się postacią
wniebowstąpieniu
Jezusa
popularną już w starożytności.
i zesłaniu Ducha Świętego
To z tej przyczyny, oprócz
oraz wybuchu prześladowań
wszystkich
Ewangelii,
Kościoła w Ziemi Świętej, św.
wspominają o nim różne
Andrzej wyrusza na północ, na
późniejsze pisma starożytne,
terytoria dzisiejszej Turcji. Tam
a wśród nich poświęcone
głosi Ewangelię w różnych
tylko
jemu
apokryficzne
krainach Azji Mniejszej: od
dzieła: Ewangelia Andrzeja, Święty Andrzej Apostoł
Gruzji na Wschodzie (gdzie
Dzieje Andrzeja i Męczeństwo
uważa się go za założyciela
Andrzeja. Teksty te nie zostały uznane za lokalnego Kościoła) po Cypr, Bizancjum
kanoniczne z uwagi na ich stosunkowo późne (Konstantynopol) i Grecję lądową, a może
powstanie
oraz
niezgodność
teologiczną nawet Maltę na Zachodzie (gdzie wspomina go
z Ewangeliami, lecz w niektórych szczegółach miejscowa tradycja). Według różnych podań
mogą opisywać prawdziwe zdarzenia.
starożytnych, św. Andrzej, który miał być
Z Ewangelii wiadomo, że św. Andrzej pierwszym biskupem greckiego miasta Bizancjum,
pochodził z Betsaidy w Galilei. W czasie, gdy poniósł śmierć męczeńską w Patras na Peloponezie
Jezus zaczął powoływać uczniów, mieszkał ze za panowania cesarza Nerona w latach 60. I wieku.
swym starszym, żonatym już bratem, Piotrem Powodem jego zabicia było rzekomo nawrócenie
w Kafarnaum nad Jeziorem Genezaret i wraz z nim na chrześcijaństwo córki miejscowego księcia,
zajmował się rybołówstwem. Może to oznaczać, co zniweczyło plany ojca dotyczące wydania
że rodzice obu apostołów już nie żyli i Piotr wziął jej za mąż. W efekcie rozzłoszczony arystokrata
Andrzeja do siebie, ponieważ ten nie miał innych kazał pojmać i zamordować Apostoła. Na wzór
środków utrzymania. Jako młody człowiek stanu swego Mistrza, św. Andrzej został ukrzyżowany,
wolnego przyszły apostoł został uczniem św. a belki tego krzyża ułożone były w kształcie
Jana Chrzciciela. Może to oznaczać, że Andrzej litery „X” zgodnie z wolą Apostoła. Pragnął on
nie myślał o typowym „urządzeniu się” w życiu w ten sposób oddać chwałę Panu, gdyż w języku
w którejś z wiosek Galilei. Możliwe, że św. Andrzej greckim „X” jest pierwszą literą zbawczego tytułu
planował na stałe przyłączyć się do wspólnoty, Jezusa - Chrystus (Chrestos, Χρήστος). Tak też
która tworzyła się wokół św. Jana Chrzciciela.
jest to przedstawiane w ikonografii. Tym samym
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św. Andrzej wprowadził ten znak do znanej nam
symboliki chrześcijańskiej.
Święty Andrzej jest patronem wielu kościołów,
bazylik i katedr, zarówno w Kościele Zachodnim,
jak i Wschodnim (Grecja, Gruzja), co jest
związane z obecnością jego relikwii, które zostały
podzielone między wiele świątyń i sanktuariów.
Szczątki Świętego trafiły do Europy Zachodniej po
roku 1202, kiedy to uczestnicy IV krucjaty zdobyli
Konstantynopol i stopniowo wywozili stamtąd na
Zachód wiele cennych przedmiotów związanych
z wczesną historią Kościoła. Także w Polsce
istnieje kilkadziesiąt kościołów pod wezwaniem
tego Świętego, w tym w podpoznańskim Spławiu
oraz w Warszawie (kościół św. Brata Alberta i św.
Andrzeja Apostoła), gdzie znajdują się jedyne
w Polsce relikwie Apostoła.
W powiązaniu ze św. Andrzejem Apostołem
często porusza się jeszcze dwie kwestie: jego
imię, którego popularne znaczenie to „odważny”
oraz wróżby andrzejkowe. Jak chodzi o pierwszą
kwestię, to podobnie jak w przypadku innych
Apostołów, jest ono drugim imieniem Świętego.
Jako rodowity Żyd z Palestyny, św. Andrzej
musiał mieć także imię hebrajskie, którego jednak
nie znamy. Z badań uczonych wynika, że imię
„Andrzej”, rozumiane także jako „wartościowy”,
było dość popularne wśród mieszkańców Ziemi

Świętej, otwierających się na kulturę greckorzymską i chcących w ten sposób podkreślić
wartość kultury, z której wyrastali. Jak chodzi
o odwagę św. Andrzeja, to warto pamiętać, że po
przyjęciu Ducha Świętego charakteryzowała ona
wszystkich bez wyjątku apostołów. Wszyscy oni
- poza św. Janem - ponieśli śmierć męczeńską,
przed którą bynajmniej nie uciekali.
Natomiast tradycja wróżb andrzejkowych,
wiążąca je ze wspomnieniem tego Świętego wzięła
się z przyczyny jego śmierci. Św. Andrzej udzielił
schronienia córce księcia, która nie chciała poślubić
wybranego dla niej mężczyzny, człowieka dla niej
obcego i jednocześnie poganina. W ten sposób
św. Andrzej stał się patronem osób poszukujących
odpowiednich współmałżonków. Pierwotnie
wróżby andrzejkowe miały jedynie dać odpowiedź,
czy w nadchodzącym roku osoby pragnące
wstąpić w związek małżeński znajdą swoją „drugą
połowę”. Współczesna wersja andrzejek polega
na wróżeniu dotyczącym wszystkich możliwych
spraw. Świadomi genezy i prawdziwego charakteru
pośrednictwa św. Andrzeja, zachęcajmy młodych
do modlitwy za jego wstawiennictwem o dobrą
żonę/dobrego męża.
Witold Tyborowski

Polski kardynał od ubogich
29 czerwca 2018
roku papież Franciszek obdarzył godnością kardynalską
grupę
biskupów
z różnych stron
świata. Wśród nich
znalazł się Polak,
abp Konrad Krajewski.
Pochodzący
z Łodzi papieski jałmużnik* jest pierwszym kardynałem
kard. Konrad Krajewski,
z Polski ogłoszonym
fot. twitter@Abp_Gadecki
za pontyfikatu obecnego papieża. Ojciec
Święty wyjaśnia, że ta nominacja nie jest przeznaczona dla niego, lecz dla ubogich i potrzebujących,

którzy zawsze są w centrum Ewangelii. A sam kardynał tak opowiada:
Ubodzy zareagowali ciesząc się. Mówili:
„wreszcie kardynał będzie nam rozdawał posiłki,
więc będą one kardynalskie, będą lepsze”.
Zareagowali tak, jakby Ojciec Święty to im dał ten
tytuł, ten kapelusz kardynalski, zrozumieli, że w ten
sposób ich docenił. Kardynał jest bardzo bliskim
współpracownikiem Ojca Świętego, takim na
śmierć i życie. I jeśli Ojciec Święty kogoś takiego
wysyła na ulicę, to przez to odczuli, że on ich
kocha, że oni są bardzo bliscy jego sercu, bo taka
jest Ewangelia. Proszę zobaczyć, że Ewangelia
jest cały czas o ludziach potrzebujących.
Kard. Krajewski podkreśla, że nominacja nic
nie zmienia w jego codziennych obowiązkach,
ale jest dla niego wezwaniem do osobistego
uświęcenia. Muszę bardziej zapomnieć o sobie, tak,
żeby Jezus był widoczny, żeby mnie po prostu nie
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było. Obiecałem sobie, że będę robił dokładnie to,
co Ojciec Święty, czyli godzinę adoracji dziennie.
Ja nieraz trochę skracałem, bo musiałem gdzieś
iść. Teraz kupię sobie zegarek z budzikiem i jak nie
wydzwoni godziny, to nie wyjdę.
Konrad Krajewski urodził się w Łodzi 25
listopada 1963 roku. W roku 1982 wstąpił do
miejscowego Wyższego Seminarium Duchownego.
W 1988 roku uzyskał magisterium z teologii na
KUL, a 11 czerwca tegoż roku przyjął święcenia
kapłańskie. W 1990 roku podjął studia w zakresie
liturgiki na Papieskim Instytucie Liturgicznym
Anselmianum, a w 1995 roku obronił doktorat
z teologii ze specjalizacją liturgiki na Papieskim
Uniwersytecie Angelicum. Po powrocie z Rzymu
w 1995 roku był ceremoniarzem abpa Władysława
Ziółka oraz wykładowcą liturgiki i dyrektorem
biblioteki, a następnie prefektem Wyższego
Seminarium Duchownego w Łodzi. Od 12 maja
1999 roku do czasu mianowania go szefem
Urzędu Dobroczynności Apostolskiej (3 sierpnia
2013 roku) był ceremoniarzem papieskim. Sakrę
biskupią przyjął 17 września 2013 roku w bazylice
watykańskiej.
Był bliskim współpracownikiem św. Jana
Pawła II. Przed kamerami telewizji publicznej,
w filmie „Tajemnica Jana Pawła II”, podzielił się
przejmującymi wspomnieniami o Ojcu Świętym.
Pełniąc swoje odpowiedzialne zadania troszczył
się szczególnie o najuboższych i bezdomnych.
Jałmużnik papieski, z chwilą mianowania go na
to stanowisko (przed 5 laty), usłyszał wtedy od
Franciszka, że biurko nie jest dla niego i może je
sprzedać. Nie czekaj na pukanie, wyjdź i szukaj
ubogich - dodał Papież. Polski hierarcha wziął
sobie te słowa do serca i od początku swojej
posługi jest niezwykle aktywny na tym polu.
Szczególną troską otacza bezdomnych
skupiających się w okolicach Watykanu
i imigrantów. Na wieść o rodzinie Syryjczyków,
którym urodziło się właśnie dziecko, arcybiskup bez
wahania odstąpił im swoje watykańskie mieszkanie,
a sam przeniósł się do swego biura. Wyjaśnił, że
tę decyzję uważa za coś najzwyklejszego. Wielu
kapłanów na całym świecie postępuje tak samo i to
nie od dzisiaj. Miłosierdzie i dzielenie się należy
do kodu genetycznego Kościoła. Dodał: Nie mam
rodziny, jestem zwykłym kapłanem, odstąpienie
mieszkania nic mnie nie kosztuje.
Kardynał Konrad Krajewski postanowił
					

uświetnić kardynalski konsystorz w nietypowy
sposób, organizując w Watykanie wielkie
przyjęcie dla ubogich Wiecznego Miasta. Papieski
jałmużnik rozdawał zaproszenia pośród ludzi ulicy,
którym wraz z Gwardią Szwajcarską rozdaje na co
dzień pożywienie. Część zaproszeń trafiło też do
Wspólnoty św. Idziego, która rozdzieliła je między
imigrantów, którzy przybyli do Włoch czy to
drogą morską, czy to korytarzami humanitarnymi.
W sumie zgromadziło się 280 osób.
Dla nas było najważniejsze, aby odbyło się
to na Watykanie, żeby oni poczuli, że my ich
zapraszamy do swego domu, a nie do restauracji
- podkreśla kard. Krajewski, zapewniając, że
była to dobra kolacja, podana w stołówce dla
pracowników Watykanu i przygotowana przez
watykańskich kucharzy. Przyjęli to z wielką
radością, bo oni lubią być zapraszani - powiedział
Radiu Watykańskiemu papieski jałmużnik.
Przywracanie godności następuje w ten właśnie
sposób, że im dajemy to, co dla nas jest normalne.
My siadamy do stołu, a oni jedzą na ulicy, na
krawężnikach, gdzieś po kątach. Przystroiliśmy
pięknie stoły. Na każdym stole były kwiaty,
normalne metalowe sztućce i ceramiczne talerze,
a nie plastikowe. Wszędzie były serwetki, które lubi
Papież, czyli ze słonecznikami. Był szampan, było
wino. Oczywiście, nasi wolontariusze obsługiwali
naszych gości, nie zostawiali butelek na stole, żeby
ktoś nie miał pokusy przy tak gorących dniach
przesadzić z alkoholem. Traktowaliśmy ich tak, jak
traktuje się gości w każdym domu, czyli z sercem,
z miłością. Dzieliliśmy się posiłkiem najlepszym,
jaki byliśmy w stanie przygotować.
Kard. Krajewski zaznaczył, że osobiście
podejmował wszystkich gości, dziękując im za
przybycie. Największe poruszenie wywołało
jednak przybycie Papieża. Papież przyjechał
bez ochrony, tylko z kierowcą - relacjonuje
kard. Krajewski. Wszedł sam. Podszedłem do
niego, a Ojciec Święty od razu powiedział: „Nie
przyjechałem do ciebie, przyjechałem do biednych,
bo to jest czysta Ewangelia”. Ojciec Święty
przeszedł między stołami. Dla niego miejsce było
przy ostatnim stole, bo wszędzie było pełno. Było
to bardzo ewangeliczne. Usiadł przy ostatnim
stole, który stał się pierwszym. Usiadł pośród
ludzi, którzy nigdy by nie pomyśleli, że będą jeść
z Papieżem.
Myślę, że z Watykanu w ten wieczór
7
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promieniowało światło „czystej Ewangelii”.
Duch Święty, ten Ojciec ubogich, posłużył się
przedziwnym duetem: papieżem z Argentyny
i kardynałem z Polski. Oby ten jasny promień
stawał się szansą na opamiętanie dla świata, który
tak często zatrzaskuje drzwi przed Chrystusem,
przychodzącym do nas w potrzebujących.
Źródła: ekai.pl

Zenon Zbąszyniak

*Jałmużnik papieski - arcybiskup lub kardynał
z najbliższego otoczenia papieża, należący do rodziny
papieskiej (łac. Familia Pontificia), członek Domu
Papieskiego (łac. Domus Pontificalis).
Jałmużnik papieski jest zawsze obecny obok prefekta
Domu Papieskiego na uroczystościach i audiencjach. Do
jego zadań należy dawanie, w imieniu Ojca Świętego,
jałmużny potrzebującym. Zajmuje się także udzielaniem
błogosławieństw papieskich; jego podpis widnieje
na ich formularzu. Wszelkie wpływy z tego tytułu
przeznaczane są na papieskie dzieła miłosierdzia oraz
instytucje dobroczynne podlegające bezpośredni Stolicy
Apostolskiej, a także na kilka szkół na terenie Rzymu
i Castel Gandolfo

Być dobrym jak chleb
W tym roku obchodzony jest po raz drugi Światowy
Dzień Ubogich, ustanowiony przez papieża Franciszka.
Przypada on 18 listopada. Hasłem tego dnia są słowa
psalmu: Biedak zawołał, a Pan go usłyszał (Ps. 34,7).
Papież podkreśla, że Bóg wysłuchuje ubogich,
poniżonych, prześladowanych. Zaznacza, że nikt
nie może czuć się wyłączony z miłości Ojca. Nasz
Parafialny Zespół „Caritas” weźmie udział w akcji na
rzecz potrzebujących. W dniach od 11 do 18 listopada
po Mszach Świętych będą rozprowadzone tytki
charytatywne w liczbie 24 sztuk. Każdy, kto pragnie
włączyć się w to szlachetne dzieło może pobrać tytkę,
wypełnić ją artykułami spożywczymi oraz środkami
czystości i zwrócić ją do 25 listopada. Zebranymi
produktami obdarujemy najbardziej potrzebujących
z naszej parafii.
Corocznie kiciński zespół „Caritas” bierze udział
w świątecznej zbiórce żywności. W dniach od 7 do
15 grudnia będzie możliwość zakupu produktów
spożywczych i środków czystości oraz umieszczenia
ich w oznakowanych pojemnikach w następujących
sklepach:
- u pani Marii Greguły - Janikowo, ul. Asfaltowa 11;
- u pana Jarosława Stafeckiego - Kicin, ul. Poznańska 79.
Parafialny Zespół „Caritas” inicjuje na terenie parafii działania na rzecz potrzebujących. Nie mógłby
jednak niczego dokonać bez wsparcia parafian, którzy zawsze otwierają swoje serca przepełnione
wrażliwością, miłością miłosierną i dobrocią.
Dzielmy się tymi przymiotami jak chlebem, bo choć codziennie go spożywamy, zawsze nam smakuje,
zawsze go pragniemy, bo jest dobry.
Barbara Babiarczyk
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Z cyklu: Nasi parafianie
Pani Zofia Stanisławska

Kicińska parafia znana jest z tego, że wiele
osób angażuje się w jej „funkcjonowanie”,
przyczyniając się do jej sprawnego działania oraz
troszcząc się o piękno kościoła i jego okolic. Z tego
powodu od pewnego czasu na łamach „Naszego
Patrona” zamieszczamy sylwetki osób, które
obecnie lub w przeszłości udzielały się na rzecz
naszej wspólnoty, nie szczędząc swoich sił i czasu.
Jedną z nich jest pani Zofia Stanisławska, która
przez ponad 20 lat dbała o nasz kościół. Panią
Zofię odwiedziłem w pewne sobotnie popołudnie
w jej rodzinnym domu na ul. Nowe Osiedle. Mimo
przeżytych 80 lat oraz kłopotów z poruszaniem się,
pani Zofia bardzo chętnie i z uśmiechem podzieliła
Ale ja jakoś miałam chęć i sprawiało mi to
się z nami swoimi wspomnieniami, a dzielnie
przyjemność! Może dlatego, że moja rodzina
pomagał jej w tym także jej mąż, pan Stefan.
od zawsze związana była z kościołem. Ojciec
Na początek zapytam: od czego się to zaczęło? zbierał składkę na tacę, mama też czasem
Moja pomoc zaczęła się za czasów ks. chodziła na sprzątanie kościoła, ale na więcej
Zbigniewa Pawlaka. Nie jestem pewna, ale wydaje zdrowie jej nie pozwalało. Pracy było dużo, ale
mi się, że niedługo po tym jak został proboszczem byłam zadowolona. Ks. Pawlak raz dał mi jakieś
zaczęłam sprzątać w kościele. Ks. Pawlak szukał pieniądze, innym razem nie dał, ale to ja raczej
kogoś i zgłosił się do mnie. Ponieważ moje córki ich nie chciałam. W czasie sprzątania śpiewałam
były już wyrośnięte, a ja nie pracowałam, to się albo mówiłam różaniec, bywało, że w nocy, bo
zgodziłam. Ksiądz był zadowolony, kościół wciąż np. późno przywieźli kwiaty, a trzeba było do rana
sprzątany i było czysto. Pracy nie brakowało, co ubrać kościół.
sobotę. Zdarzało się, że dopiero o 10 wieczorem
Czy miała Pani kogoś do pomocy?
szłam do domu.
Miałam kilka zaprzyjaźnionych kobiet do
Czy oprócz sprzątania podejmowała Pani pomocy i pomagał też ówczesny pan kościelny.
Ale tak na co dzień to byłam sama i cały cmentarz,
jeszcze jakieś inne prace?
Sprzątanie i dekorowanie kościoła, ale przede w tym załatwianie formalności, był na mojej
wszystkim zajmowałam się funkcjonowaniem głowie. Jak ktoś umarł, to przychodzili do mnie.
cmentarza: administracją i dbaniem o porządek. Bywało, że nasłuchałam się nieprzyjemności, bo
Na początku, jak zajęłam się cmentarzem, to nie np. nie chciałam zgodzić się na jakieś upatrzone
było tam żadnej ewidencji, która mówiłaby, gdzie miejsce. Niezapomniane były akcje wywozu
kto jest pochowany. Chodziłam więc z córką od śmieci przed Wszystkimi Świętymi, a szczególnie
grobu do grobu i zapisywałam. Podobno do dzisiaj ubijanie śmieci na podstawionej przyczepie
[śmiech]. Ach, to były inne czasy, inne śmietniki
jest ta księga, którą ja robiłam.
i inne śmieci!
Jeżeli chodzi o dekorowanie kościoła, to
Dzisiaj często mówimy, że nie mamy czasu
i ciężko namówić kogokolwiek do poświęcenia o kwiaty musiałam starać się sama i chodziłam
na rzecz innej wspólnoty niż rodzina czy po domach. A na święto Matki Bożej Zielnej
znajomi. A jaka była Pani motywacja do tego, że obchodziłam okoliczne pola i cały kościół był
wtedy udekorowany zbożem i polnymi kwiatami.
gotowa była Pani na to poświęcić swój czas?
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Jak były jakieś uroczystości, np. I Komunia, to
spotykałam się z matkami dzieci pierwszokomu- A jak zmienił się sam Kicin i okolica?
nijnych i razem pracowałyśmy. Na Boże Ciało też
Bardzo się zmieniły. Kicin to była zawsze mała,
oczywiście więcej ludzi pomagało.
spokojna wioska, pozostająca „z boku”. Mieszkali
tu prawie sami rolnicy i trzymali się razem, mało
Do kiedy trwała Pani pomoc?
było innych pracowników, robotników. Ale już
Chyba do końca „urzędowania” ks. Pawlaka, Janikowo, na przykład, było inne. Jak ojciec
potem już zdrowie mi nie pozwalało. Trwało to budował ten dom, tu na Nowym Osiedlu, to obok
ponad 20 lat, jeżeli dobrze policzyłam - to nawet były pola, zboże rosło, a to był dopiero drugi dom
24 lata. A jak przyszedł ks. Andrzej Magdziarz, to na tej piaszczystej wtedy drodze. Ulica Poznańska
już to trochę inaczej zorganizował - wprowadził z kolei to były kocie łby. Potem wytyczano nowe
podział na ulice.
działki, powstawały nowe domy i rolników „robiło
się” coraz mniej - pomalutku doszło do tego, co
Może Pani opowie trochę o sobie?
jest dzisiaj. Kto by kiedyś pomyślał - wykształcony
Jestem rodowitą kicinianką. Urodziłam z Kicina!? Wszystko pomału się zmienia, młodzi
się w 1938 r., a w czasie wojny z rodzicami kształcą się, pracują w Poznaniu, podróżują po
mieszkaliśmy w Klinach. Po wojnie życie świecie, osiedlają się nowi. Nie sądziłam, że
toczyło się tu bardzo spokojnie. Kościół był na dożyję takich czasów.
pierwszym miejscu. Np. na nabożeństwa majowe
wszyscy chodziliśmy codziennie, podobnie na Pani Zofio! Dziękuję bardzo, przede wszystkim
różaniec w październiku. Dzieci też obowiązkowo za wieloletnie poświęcenie się na rzecz naszej
uczestniczyły w tych nabożeństwach. Do kościoła parafii oraz za podzielenie się z nami swoją
musieliśmy chodzić i tak później wychowywaliśmy historią. Proszę przyjąć w imieniu redakcji
swoje dzieci.
życzenia zdrowia. Niech uśmiech Pani nie
opuszcza i niechaj otacza Panią miłość
Przez te wszystkie lata na pewno sporo się najbliższych i opieka Pana Boga.
zmieniło. Czy coś Panią w tych zmianach
niepokoi?
Rozmawiał Marcin Wnęk
Nie bardzo widzę, czy to idzie ku dobremu.
fot. M.W.
Kiedyś ludzie byli bardziej odpowiedzialni,
troszczyli się o to, co było dookoła, byli religijni
i do kościoła chodziło ich więcej niż teraz, i dzieci
posyłali.

Savoir vivre w odcinkach
Odcinek VI

Na cmentarzu
Jak co roku, nadszedł dzień 1 listopada. Maria otworzyła garderobę
i wyciągnęła z niej dawno nienoszone futro.
- Co robisz, mamo - zagadnęła ją córka, Agatka.
- Tak tylko oglądam. Jest za ciepło, by dziś je założyć. Dawniej, zgodnie
z etykietą, 1 listopada był pierwszym dniem, kiedy oficjalnie można było założyć
futro. Ale to już przeszłość, zwyczaje się zmieniają nie tylko ze względu na
pogodę - wyjaśniła Maria.
A teraz szykuj się, moja miła, jedziemy całą rodziną na cmentarz - dodała
mama.
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- Hurra! Uwielbiam zapalać znicze w dzień
wszystkich zmarłych - entuzjastycznie stwierdziła
Agatka.
- To nie jest dzień wszystkich zmarłych, tylko
dzień Wszystkich Świętych. Ludzie często mylą
te dwa pojęcia. Właściwie nie ma takiego święta
o nazwie „dzień zmarłych”. Jest Dzień Zaduszny
zwany Zaduszkami lub Wspomnieniem Wszystkich

Wiernych Zmarłych, które obchodzimy 2 listopada
- powiedziała Maria.
- To dlaczego dzisiaj jedziemy „na groby”? dopytywała się Agatka.
- Tak się przyjęło. Dzisiaj, 1 listopada,
najważniejsza jest Msza Święta, podczas której
dziękujemy Bogu za dar zbawienia i wychwalamy
wszystkich świętych. Groby bliskich można
odwiedzać dziś i jutro, a także podczas całej oktawy
po to, by zmarłym bliskim podarować odpust
zupełny, według warunków, o których ksiądz
mówił na dzisiejszej Mszy Świętej. Pamiętasz,
Agatko? - zapytała mama.
- Nie, nie pamiętam, nie uważałam - szczerze
odpowiedziała Agata.
- No, no, twój chrzestny pewnie się w grobie
przewraca - Maria pokręciła z niezadowoleniem
głową.
					

Agata zrobiła wielkie oczy i chciała
o coś zapytać, lecz w tym momencie na korytarzu
powstało jakieś zamieszanie. Godzinkę później
cała rodzina Kicińskich podążała w kierunku
rodzinnej kwatery na cmentarzu. Tomasz,
brat Agaty, dźwigał całkiem pokaźną donicę
z chryzantemami, tata Agaty - Józef niósł siatkę
z kilkunastoma zniczami. Tylko Maria z córką nic
nie niosły. Agatka zauważyła tę sytuację i zapytała
o to mamę.
- Zgodnie z zasadą savoir vivre’u, w miejscu
publicznym, a takim jest właśnie cmentarz, nie
wypada kobietom w towarzystwie swoich mężczyzn
nieść dużych pakunków. To fantastyczna zasada,
nieprawdaż? - Maria mrugnęła porozumiewawczo
do córki.
Agata przytaknęła i ochoczo zajęła się
czytaniem na głos nazwisk na mijanych nagrobkach,
raz po raz chichocząc przy nieco zabawnie
brzmiących nazwiskach. Tata Agatki to zauważył
i zaraz zwrócił córce uwagę, że tak nie wypada. Po
pierwsze, jest na cmentarzu, a po drugie - nieładnie
naśmiewać się z czyjegoś nazwiska. Powiedział,
że cmentarz jest miejscem szczególnym, należy
zachowywać się cicho i „bezkolizyjnie” wymijać
innych pieszych. Niestosowne jest palenie
papierosów lub wprowadzanie psów na cmentarz
oraz wylewne, głośne witanie się z rodziną,
częstowanie się herbatką przy grobie lub - co
gorsza - jakimś mocniejszym trunkiem.
W końcu dotarli do grobu brata Marii, ojca
chrzestnego Agatki. Józef rozstawił i zapalił
znicze, Tomek ustawił donicę z kwiatami. Agata
z uwagą przypatrywała się nagrobkowi. W końcu
nie wytrzymała i kręcąc z niezadowoleniem głową
powiedziała:
- Po co to robicie? Jak wujek się w grobie
obróci, to i tak wszystko spadnie.
Rodzina zaśmiała się cichutko, by nie zakłócić
powagi miejsca i mama Agatki zaraz wyjaśniła,
że zdanie: „ktoś się w grobie przewraca” to tylko
takie powiedzenie, kiedy robimy coś źle.
Kicińscy zmówili modlitwy: Wierzę w Boga,
Ojcze Nasz i modlitwę w intencji wyznaczonej
na ten dzień przez Ojca Świętego i w nadziei
otrzymania odpustu zupełnego dla brata Marii,
zadowoleni opuścili cmentarz.
Barbara Kołecka-Herman
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Ostatnie kroki Polski do niepodległości (cz. III)
Polonia Restituta
Wiosną roku 1918 sytuacja na frontach Wielkiej które ogłosiły się suwerenem na ziemiach
Wojny i „sprawa Polski” przybrały inny obrót południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.
zarówno wobec stanu z pierwszego roku wojny, jak W oddzielnym traktacie podpisanym z Państwami
też lat późniejszych. Na początku, mimo deklaracji, Centralnymi władze URL uzyskały zwierzchność
walczące strony nie brały na serio kwestii polskiej. nie tylko nad terytoriami rdzennie ukraińskimi, lecz
W kolejnych latach pogarszająca się sytuacja także nad tzw. Zachodnią Ukrainą, tj. Lwowem,
państw walczących zmuszała je do podjęcia prób Przemyślem i Chełmem, które w zdecydowanej
zachęcenia Polaków do liczniejszego udziału większości były zamieszkane przez ludność
w wojnie. W roku 1917 nastąpiły bardzo istotne polską. Traktaty podpisane przez Niemcy i Austrozmiany w układzie sił wśród stron walczących, Węgry z Ukrainą i Rosją dobitnie pokazały,
co budziło żywe zainteresowanie na ziemiach że kraje te nie zamierzają traktować Polski po
polskich. Jak już powiedziano, na przełomie partnersku, lecz chcą ją włączyć, jako niewielkie
roku 1917 i 1918 z wojny
„wypadła” Rosja. Tam
w listopadzie 1917 roku
bolszewicy pod wodzą
Lenina
przeprowadzili
udany pucz w Petersburgu,
znany
pod
nazwą
rewolucji październikowej,
a
następnie
podjęli
walkę
zbrojną
o
podporządkowanie
sobie siłą całego państwa.
Pochłonięta wojną domową
Rosja 3 marca 1918 roku
podpisała w Brześciu
traktat
z
Państwami
Centralnymi,
który
oznaczał koniec działań
wojennych w Europie Tak miałaby wg Alberta Rymanna wyglądać Europa po zwycięstwie Państw
Wschodniej. Nie było to Centralnych (wydruk z 1939)
jednak równoznaczne z możliwością powrotu do i słabe państwo, do swojej strefy wpływów, zwanej
normalnego życia i pokojowego rozwoju narodów „Mitteleuropa”. Strefa ta miała rozciągać się od
zamieszkujących tę część Europy. Zarówno Wisły aż po Don. Dla Polaków była to sytuacja
Niemcy, jak i Austro-Węgry szykowały się do nie do zaakceptowania, toteż ogół sił politycznych
wielkich operacji wojennych na innych frontach. w Polsce zaczął zdecydowanie oczekiwać klęski
Gromadzono więc siły i środki, żeby doprowadzić Państw Centralnych. Na ich gruzach chciano
do ostatecznego i pomyślnego rozstrzygnięcia całej zbudować silne i odpowiednio rozległe państwo,
wojny lub żeby przynajmniej uzyskać w miarę skutecznie chroniące swoją ludność. Szczęśliwie
bezbolesny rozejm i pokój „bez strat”.
klęska Niemiec i Austro-Węgier stawała się coraz
Dla Polaków traktat brzeski wiązał się bardziej prawdopodobna. Na wiosnę roku 1918
z bardzo przykrą niespodzianką. Został on Stany Zjednoczone, które przystąpiły do wojny
bowiem poprzedzony rokowaniami z władzami przeciw Niemcom i Austro-Węgrom w kwietniu
samozwańczej Ukraińskiej Republiki Ludowej, 1917 roku, zaczęły wysyłać na front zachodni coraz
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liczniejsze, świetnie wyposażone i niezmęczone
walkami wojska. Klęskę tych państw przyspieszała
coraz bardziej pogarszająca się sytuacja AustroWęgier, federacji kilku narodów, głównie
słowiańskich. Ta coraz wyraźniej pękała pod
wpływem ciężarów wojny i uderzających w nią
rosyjskich ofensyw przeprowadzanych w latach
1914-1916. W efekcie narastających trudności
odradzały się tendencje separatystyczne, które
coraz bardziej rozsadzały tę federację od wewnątrz.
Dodatkowo, rząd centralny w Wiedniu nie potrafił
elastycznie reagować na dążenia separatystyczne,
lecz próbował scalać monarchię represjami, co
tylko pogarszało sytuację.
Wobec rosnącej nieufności społeczeństwa
polskiego wobec Państw Centralnych z powodu ich
rabunkowej polityki okupacyjnej oraz postanowień
traktatów brzeskich, w trudnej sytuacji znalazły
się resztki wojsk polskich, jakie podlegały
dowództwu austriackiemu na froncie wschodnim.
Była to II Brygada Legionów pod dowództwem
pułkownika Józefa Hallera, której żołnierze,
mimo apelu Piłsudskiego z lata 1917 roku, złożyli
przysięgę na wierność cesarzom Rzeszy i Austrii.
W lutym 1918 roku brygada ta znajdowała się
na froncie pod Rarańczą w zachodniej Ukrainie
na wprost bardzo słabo obsadzonych pozycji
rosyjskich. Dowiedziawszy się o postanowieniach
traktatu dotyczących układu z Ukrainą, Polacy
zdecydowali, aby przejść na stronę Rosji w szyku
bojowym. Były to pierwsze tak śmiałe, samodzielne
kroki działaczy polskich, którzy postanowili
reagować na własną rękę. 15 lutego żołnierze II
Brygady podjęli bezprecedensową akcję, która
- mimo czujności i próby przeciwdziałania ze
strony Austriaków - zakończyła się sukcesem, tj.
przejściem połowy jej stanu na drugą stronę frontu.
Akcja żołnierzy polskich odbiła się szerokim echem
w całej Polsce, lecz wywołała represje wymierzone
w społeczeństwo polskie ze strony obu okupantów,
którzy postanowili ukarać Polaków za ten krok.
Efekt jednak był odwrotny od zamierzonego,
bo w zasadzie wszystkie siły polityczne Polski
postanowiły odciąć się ostatecznie od Niemiec
i Austro-Węgier.
Żołnierze II Brygady porozumieli się z polskimi
organizacjami wojskowymi i politycznymi w Rosji,
które zaczęły tam licznie powstawać od lata 1917
roku. Podminowany sytuacją wewnętrzną rząd
carski zgodził się na tworzenie korpusów wojsk
					

polskich. Inicjatywa ta nie do końca powiodła
się, częściowo z powodu chwiejności samych kół
rządowych Rosji, a także wskutek wspomnianego
już puczu bolszewickiego. Gdy na wiosnę 1918
roku komuniści rozpoczęli ofensywę w kierunku
centralnej Rosji, polskie oddziały były spychane
w kierunku pogranicza z Rumunią. Musiały one
za wszelką cenę szukać wsparcia w dodatkowej
mobilizacji. W efekcie doszło do wchłonięcia II
Brygady przez jeden z korpusów powstających
w Rosji. Jednak po jakimś czasie wszystkie
wojska polskie działające w Rosji musiały chronić
się w niemiecko-austriackiej strefie okupacyjnej,
dostając się ostatecznie do niemieckiej niewoli.
Stamtąd Józef Haller zbiegł najpierw do Moskwy,
a następnie do Francji. Tam za zgodą rządu
francuskiego rozpoczął tworzenie polskiej armii
rekrutującej się z polskich jeńców wziętych do
niewoli na froncie zachodnim oraz ochotników
spośród polskiej emigracji.
Wydarzenia rozgrywające się w Rosji,
a w tym nieobliczalność bolszewików, którzy
ewidentnie zmierzali do podporządkowania
sobie jak najrozleglejszych ziem powodowały,
że także orientacja rosyjska nie rokowała
żadnych nadziei na wsparcie polskich wysiłków
w kierunku odzyskania niepodległości. W takiej
sytuacji nie tylko kręgi wojskowe, lecz także
polityczne, a przede wszystkim Roman Dmowski
wraz z gronem działaczy narodowych, przenieśli
się na Zachód. Utworzono Komitet Narodowy
Polski, który został uznany przez rząd Francji za
reprezentację polskiej racji stanu. Po zawieszeniu
broni 11 listopada 1918 roku dopuszczono Komitet
do rokowań pokojowych w Paryżu jako oficjalne
przedstawicielstwo odradzającej się Polski.
W tym samym czasie, poczynając od późnej
wiosny 1918 roku, organy władzy Królestwa
Polskiego podległego Państwom Centralnym
stopniowo poszerzały zakres swojego działania,
rozwijając polskie szkolnictwo i administrację.
Władze niemieckie próbowały kontrolować ten
proces, lecz wobec konieczności skupienia całej
swej energii na wspieraniu wielkiej ofensywy
przeciwko państwom Ententy, nie były w stanie
przeciwstawić się tym dążeniom.
Ostateczny rozpad porządku okupacyjnego
i wyzwolenie Polski spod zaborów były możliwe
dzięki prawdziwej klęsce Państw Centralnych
na Zachodzie. Wielka niemiecka ofensywa
13
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we Francji, która miała przełamać front i dać
zwycięstwo Niemcom lub przynajmniej zmusić
państwa Ententy do zawieszenia broni, załamała się
w bitwie pod Lys w czerwcu 1918 roku. Wkrótce
potem armia francuska i jej sojusznicy przystąpili
do kontrofensywy z dużą liczbą czołgów,
zmuszając Niemców do odwrotu. W rezultacie
tego pod koniec lata 1918 roku wojska Ententy
wkroczyły na ziemie niemieckie. Morale żołnierzy
Państw Centralnych, a także szerokich kręgów
społecznych znacznie podupadło. Nie widziano
już sensu dalszej walki. W październiku doszło do

Terytorium Polski w okresie międzywojennym

pierwszych strajków oraz wystąpień robotników
i żołnierzy przeciwko rządzącym. Sprawę
przypieczętował rozkaz stoczenia bitwy morskiej
wydany flocie niemieckiej przez jej dowództwo,
co wobec bardzo pokaźnej przewagi Brytyjczyków
na morzach było krokiem wprost samobójczym.
W takiej sytuacji pod koniec października 1918
roku w miastach portowych Niemiec doszło do
zdecydowanych wystąpień antyrządowych, które
szybko rozprzestrzeniły się na inne wielkie miasta.
Rząd niemiecki nie mogąc opanować sytuacji
podał się do dymisji. Wkrótce po nim, 9 listopada,
swoją abdykację złożył cesarz Wilhelm II, a 2 dni
później uczynił to także Karol I, cesarz Austrii. Tego
samego dnia, pozbawione możliwości podjęcia
dalszego wysiłku zbrojnego, Państwa Centralne
poprosiły dowództwo francuskie o rozejm,
14
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który w Compiegne podpisał głównodowodzący
wojsk alianckich - marszałek Foch. Tymczasem
w Niemczech i Austro-Węgrzech postępował chaos.
Żołnierze dezerterowali i samowolnie wracali
do domów. Otwierano więzienia wypuszczając
aresztowanych z przyczyn politycznych, co
spotkało także Józefa Piłsudskiego, który 10
listopada 1918 roku powrócił do Warszawy.
Tymczasem sytuacja w Polsce była niespokojna,
a Rada Regencyjna, pozbawiona zresztą silnego
autorytetu w społeczeństwie i wśród kręgów
politycznych, nie potrafiła opanować sytuacji.
Nie pomogło powołanie
pod koniec października
nowego rządu Józefa
Świeżyńskiego,
bo
przywódcy
różnych
ugrupowań politycznych
zamierzali
wdrażać
własne wizje nowego
ładu.
Pierwszy
krok
w tym kierunku wykonał
Ignacy Daszyński, który
7
listopada
powołał
w Lublinie swój rząd
ludowy, co doprowadziło
do dwuwładzy i konfliktu
politycznego. Było to
bardzo
niebezpieczne,
ponieważ w pierwszych
dniach listopada Ukraińcy
podjęli
próbę
zajęcia
siłą Lwowa i Przemyśla,
toteż konieczne było stworzenie sprawnego
rządu centralnego, aby opanować narastający
chaos. Pewnym „światełkiem” było powołanie
w Krakowie pod koniec października Polskiej
Komisji Likwidacyjnej. Podjęła się ona wysiłku
przejęcia kontroli nad ziemiami Polski i uwolnienia
ich z rąk Niemców i Austriaków, zwłaszcza, że ci na
mocy rozejmu w Compiegne mieli wycofywać się
stopniowo na linię swojej przedwojennej granicy,
tylko przez jakiś czas powstrzymując maszerującą
na zachód armię bolszewicką.
W takiej sytuacji prawdziwym wybawieniem
było pojawienie się w Warszawie Józefa
Piłsudskiego. Przez pierwsze trzy lata wojny dał
się on poznać jako człowiek posiadający charyzmę
przywódcy politycznego i wodza, zdolnego stanąć
na czele państwa w celu umocnienia jego bytu. 11

listopada Piłsudski otrzymał od Rady Regencyjnej
pełnię władzy politycznej i wojskowej nad całością
istniejących organów państwa oraz nad powstającą
armią. Sama Rada parę dni później ogłosiła swoje
samorozwiązanie. 18 listopada Piłsudski powołał
rząd Jędrzeja Moraczewskiego, a 22 listopada
wydał dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej
Republiki Polskiej, w którym nadał sobie tytuł
Tymczasowego Naczelnika Państwa. W celu
stworzenia ram ustrojowych jeszcze w listopadzie
Piłsudski wydał dekret o ordynacji wyborczej
do sejmu ustawodawczego, który przewidywał
przeprowadzenie wyborów w styczniu 1919 roku.
Tak wyglądał gorący koniec wojny i okupacji
Państw Centralnych na ziemiach polskich.
Choć był on wyczekiwany i upragniony, to
jednak w jakiś sposób wydarzenia z jesieni
1918 roku zaskoczyły wszystkich. Prowadziło
to do chaosu, bardzo niebezpiecznego wobec
konfliktów w różnych zakątkach kraju, bo do
walk dochodziło zarówno z Ukraińcami, jak
i Czechami. Najgorsze było oczywiście zagrożenie

ze strony bolszewików, którzy mimo deklaracji
o prawie Polaków do samostanowienia, już na
początku 1919 roku, posuwając się na zachód,
zbliżyli się do Grodna i Podlasia. W tej sytuacji
tylko sprawny rząd centralny mógł opanować
te trudności i wygenerować siły zdolne obronić
odradzającą się Polskę. Wtedy właśnie charyzma
i talenty Józefa Piłsudskiego oraz jego gotowość
do ofiarnego działania na rzecz Ojczyzny okazały
się najcenniejsze. Wielki pożytek przyniosła
też Polsce gotowość przedstawicieli różnych
opcji politycznych do podporządkowania się
Piłsudskiemu. Nie było to łatwe i zdarzały się
chwile grożące wybuchem bratobójczych walk,
ale rozsądek i poczucie konieczności wspólnego
działania zwyciężyły. W ten sposób Polska
odrodziła się, jej byt okrzepł i po ponad 120 latach
niewoli stała się ona znów wspólnym domem
Polaków.
Witold Tyborowski

Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu, co był twą stolicą
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się
duchem.
Nie przyszły ciebie poprzeć karabiny,
Ni wiodły za cię bój komety w niebie,
Ni z jakubowej zstąpiły drabiny
W pomoc Anioły. Powstałaś przez siebie!
Dzisiaj wychodzisz po wieku z podziemia,
Z ludów jedyny ty lud czystych dłoni,
Co swych zaborców zdumieniem oniemia,
Że tem zwycięża jeno, że się broni.
Ducha wspomnieniem ich ci nie rozsierdzę,
Żyłaś miłością, nie zaś zemsty żołdem,
Choć serce twardsze masz, niż Flandrji
twierdze,
Co ci przyznano nowym pruskim hołdem.

					

Ty, broniąc siebie wbrew wszelkiej nadziei,
Broniłaś jeno od czarnej rozpaczy
Wiary, że wolność, prawo, moc idei
Nie jest czczym wiatrem ust, ale coś znaczy.
Duchową bronią walczyłaś i zbroją,
którą pękał każdy cios obuchem.
Więc dziś myśl każdą podłóż ziemią swoją
I każdą ziemi swej piędź nakryj duchem.
Żadne cię miana nad to nic zaszczycą,
Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą!
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czemś największem, czem być można:
Sobą!
Leopold Staff
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Koncert jesienny
Koncerty jesienne w kościele kicińskim stały
się tradycją. Od ponad 20 lat w pewną październikową niedzielę świątynia gromadzi liczną rzeszę
melomanów. Inicjatorką organizowania koncertów w naszym zabytkowym kościele była śp. Ewa
Mazur, która zmarła 18 października 2000 roku.
Były to koncerty pasyjne, jesienne i adwentowe.
Po śmierci Ewy Gminny Ośrodek Kultury „Sokół”
wraz z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej
co roku organizuje koncerty jesienne, które dla
nas - parafian są także znakiem pamięci o niezwykłej osobie - pomysłodawczyni tych wydarzeń
kulturalnych. Oprócz koncertów Ewa Mazur była
organizatorem i pierwszym reżyserem „Misterium
Męki Pańskiej” i „Misterium Wcielenia”, założyła
zespół AVE, obchodzący obecnie 20-lecie istnienia oraz zapoczątkowała wiele innych imprez, jak
np. Święto Chleba.
W tym roku, 14 października, gościł u nas sześcioosobowy zespół - Good Staff. Wystąpili:
Anna Winiarska - śpiew;
Joanna Skowrońska - fleciki, śpiew;
Jacek Skowroński - instrumenty klawiszowe;
Wojciech Winiarski - gitary, lutnia, śpiew;
Paweł Głowacki - gitara basowa;
Robert Rekiel - instrumenty perkusyjne.
Muzycy przedstawili bardzo różnorodny
repertuar - od utworów klasycznych („Subtilis”,
„Preludium”, „Nasz wieczór - c-moll” w wersji
instrumentalnej), poprzez piosenki ludowe (np.
„Czerwone jabłuszko”; „Oj, chmielu”) aż do

nastrojowych, pełnych zadumy utworów do tekstów Leopolda Staffa. Z bogatej i różnorodnej
twórczości poety artyści wybrali, bliskie każdemu
wrażliwemu odbiorcy, wiersze zebrane w tryptyk:
„Marzenie”, „Wezwanie”, „Przyjście”. Łagodna
i spokojna muzyka współgrała z pięknem treści
zawartej w wierszach Staffa. Utwory te były przez
słuchaczy przyjmowane z dużym skupieniem.
Nie zabrakło radosnego śpiewu do tekstu Juliana
Tuwima. Swój piękny wiersz poeta zadedykował
siostrze. Słuchacze, na prośbę solistki, włączyli się
w śpiewanie refrenu:
Rwałem dziś rano czereśnie,
Ciemnoczerwone czereśnie,
W ogrodzie było ćwierkliwie,
Słonecznie, radośnie i wcześnie.
Kolejnym pogodnym utworem była piosenka „Po
deszczu chodzę” poznańskiego poety - Jana Hyjka.
Na dworze złota, piękna jesień, a my mogliśmy
podreptać w kałużach (oczywiście w wyobraźni).
Koncert zakończył się nastrojowymi utworami
z klasyki: „Gdy wiatru wiew” oraz „Nigdy nie jest
za późno”.
Po koncercie ksiądz proboszcz zaprosił muzyków i gości do domu parafialnego na słodki poczęstunek przygotowany przez panie z Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej.
Zofia Skawińska
Halina Bączkowska
fot. GZ
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Z serca dla serca
Anna Winiarska - Tak, to było cztery lata temu.
Wojtek zapytał, czy zechciałabym zaśpiewać,
bo Michalina po raz kolejny nie mogła wystąpić
w związku z warszawskimi planami. Najpierw
pomyślałam, że żartuje. (Uśmiech na twarzach
małżonków) Potem sporo o tym rozmawialiśmy
i uznałam, że jestem gotowa, żeby powolutku
wejść w to nowe wyzwanie. Jednak nie było to dla
mnie takie proste. Byłam wtedy przede wszystkim
mamą i wejście na nowo do zespołu, stanięcie na
scenie, wśród ludzi, nie myśląc o ich obecności
Twórcy zespołu: Anna Winiarska (śpiew) i tremie z tym związanej, nie było proste. Jednak
i Wojciech Winiarski (gitary, lutnia, śpiew)
z drugiej strony, było to przecież tak wielkim
marzeniem, tak wielkim spełnieniem, że …. (Ania
MO - Pierwszy koncert przed publicznością - czy kieruje wzrok na męża, Wojtka i posyła mu uśmiech,
wiążą się z tym wydarzeniem jakieś szczególne który zostaje natychmiast odwzajemniony)
okoliczności?
Z jesiennego nastroju świata poezji
i pięknej muzyki, w który wprowadził nas
koncert w kicińskim kościele, powoli wracałam
do rzeczywistości. Urzeczona pięknym głosem
Ani Winiarskiej, która boso i z lekkością motyla
stąpała po naszej świątyni, poprosiłam w pierwszej
kolejności małżonków - Annę i Wojciecha
Winiarskich, założycieli zespołu Good Staff,
o wprowadzenie czytelników „Naszego Patrona”
do swego muzycznego świata.

Anna Winiarska – Pierwszy koncert odbył się
wśród różnych zawirowań zespołowych. Nasz
zespół powstał 8 lat temu. Zakładaliśmy go wspólnie
z Wojtkiem. Jak ruszyły przygotowania, to okazało
się, że jestem w ciąży z kolejnym naszym dzieckiem
i że, niestety, nie będą mogła w najbliższym czasie
uczestniczyć w tym projekcie. Z tego też względu
do zespołu dołączyła Michalina Brudnowska aktorka Teatru Muzycznego w Poznaniu i to ona
przez kilka lat była w zespole. Czułam się, jakbym
właściwie oddała jej zespół, jak własne dziecko.
Po jakimś czasie Michalina odnalazła swoją drogę
muzyczną i wyjechała do Warszawy.

MO - To był wtedy twój pierwszy raz na scenie?
Podziwiam swobodę i naturalność, z jaką
odnajdujesz się w tej roli, no i te bose stopy …
Jakbyś od dziecka „odgrywała tę rolę”.
Anna Winiarska - Wtedy był mój pierwszy
występ z zespołem, ale tak naprawdę śpiewałam od
dziecka, a w zespołach - w licealnych czasach. To
był dla mnie ogromny stres. Rozmawiamy o tym
z dziećmi, które też mają swoje trudności i mówią,
że to nie jest takie proste. Jednak jeżeli na czymś
nam bardzo zależy i coś kochamy, to pokonujemy
swoje słabości, lęki i idziemy za tym.

MO - A jeżeli chodzi o aranżację muzyczną
MO - Czyżby to był znaczący moment - zwrot i wybór, czy pisanie tekstów - macie w zespole
jakiś podział ról? Czy ten, którego serce zostanie
w twoim życiu?
Anna Winiarska – No, właśnie…Wtedy wszystko czymś poruszone jest inicjatorem powstania
się jakoś tak potoczyło… zatoczyło się koło… utworu?
Nasze dzieci już podrosły, a ja mogłam wrócić do
zespołu, choć nawet o tym nie marzyłam! (Twarz Wojciech Winiarski - Tak naprawdę to jest bardzo
Ani promienieje na to wspomnienie) I to à propos skomplikowany proces. W moim przypadku tak
spełniających się marzeń, bo przecież ja nawet nie się składa, że zdecydowana większość utworów
myślałam o tym, że to się kiedykolwiek wydarzy! to moje kompozycje, to jest mój muzyczny
światek. Zaczyna się od tekstu, który w naszej
(śmiech)
twórczości jest bardzo istotną sprawą. Dopiero
MO - Wracając do pytania waszej potem powstaje muzyka. Tekst jako przesłanie,
córki, Weroniki o to, co chciałabyś robić swoista wartość, której zadaniem jest poniesienie
w życiu, odpowiedziałaś: Gdybym teraz mogła, to treści zawartej w wierszu. Następnie, gdy utwór
chciałabym śpiewać. Czy odejście Michaliny to jest już gotowy jako kompozycja, trafia na próbę
był początek spełniania się Twojego marzenia? zespołu i każdy tak naprawdę dorzuca swoje 					
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to, co ma do zaproponowania. Oprócz ogólnych
ram zaaranżowanych już wcześniej, czy pewnych
wątków instrumentalnych, które mają się pojawić
w utworze, to oczywiście, podczas prób energia
każdego z muzyków daje dodatkową wartość.
Wartość, o której mówimy i jak nas przyjaciele
określają - to jest podstawowe brzmienie Good
Staff.
MO - Mam kolejne pytanie, co do sposobu
wyboru miejsca koncertów. Czy to jest tak, że
zespół jest zapraszany, czy też wyszukujecie
takie „klimatyczne” miejsc korespondujące
z lirycznym przesłaniem waszej muzyki?
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uda nam się już dotrzeć, to zazwyczaj reakcja,
zarówno publiczności i jak i organizatorów, jest
taka, że przychodzą i mówią: „Jak mogliśmy o was
wcześniej nie słyszeć?”
MO - Jeszcze pytanie w nawiązaniu do koncertu
w naszym kościele. Jako że koncertujecie
również w kościołach, czy w swoim repertuarze
zespół ma teksty odnoszące się do wiary,
do relacji z Panem Bogiem? Pytam tak np.
w nawiązaniu do wielbienia Boga, czy te klimaty
też wybrzmiewają w Waszej muzyce?
Wojciech Winiarski - To poniekąd wypływa - tak
jak zauważyłaś - z różnych tekstów. Na przykład
wiersz „Przymierze” Leopolda Staffa, w zasadzie
w bardzo czytelny sposób można przełożyć na
przymierze z Panem Bogiem. Oczywiście, ten
tekst jest uniwersalny, można go na różny sposób
zinterpretować, ale on chyba najbardziej kojarzy
się z relacją z Bogiem. Natomiast jeśli chodzi
o pozostałe nasze utwory - szczególnie te ludowe,
do których w tej chwili sięgamy - bardzo często
są w nich odnośniki do wiary jako nieodłącznego
elementu życia. Obecnie przygotowujemy trzecią
płytę właśnie z tymi pieśniami, w których pojawiają
się również wątki religijne.

Wojciech Winiarski - To też jest różnie. Do
Kicina przyjechaliśmy na zaproszenie GOK
„Sokół” i Urzędu Gminy w Czerwonaku. Dzisiaj
zostaliśmy tutaj zaproszeni i jest to niezwykle
miłe. Staramy się docierać też w takie miejsca,
na których nam zależy, które znamy, a które nas
czymś urzekły. Wiemy też, że organizatorzy nie
mają za bardzo skąd się dowiedzieć, że istnieje
taki wspaniały zespół!!! (śmiech) Wiem, bardzo
skromnie powiedziane. I wtedy rzeczywiście
staramy się nawiązać kontakt. Czasami się to
udaje i plany gdzieś trwają w zawieszeniu, bo nie
zawsze można od razu - że tak powiem - wejść MO - Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam
w dany klimat, środowisko. Jednak tam, gdzie do salki parafialnej na kawę.
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Robert Rekiel – instrumenty perkusyjne
MO - Intryguje mnie wielość instrumentów, na
których grasz. Szczerze mówiąc, niektóre z nich
widzę pierwszy raz. Proszę, powiedz o nich coś
więcej - nazwy, „zasady” ich doboru i włączania
jako dopełnienia utworu. Zauważyłam, że nie
grasz z nut.
Robert Rekiel - Czasami gram. (śmiech)

bardzo dużo, a bębny mają różne wymiary, różne
głębokości, choć z reguły są pokryte skórą i często
gra się palcami czy dłońmi. Ale np. w Irlandii
używa się do gry specjalnej pałki. Innym
instrumentem, na którym gram jest cajon - to ta
skrzyneczka, na której siedziałem i grałem. Ten
instrument daje inne możliwości tworzenia, inną
pracę rąk. Można na nim zagrać dużo ciekawych
brzmień, które wspierają grę w zespole i stanowią
jej uzupełnienie.

MO - A czy jest możliwa gra z nut np. tymi MO - I nie generują tyle hałasu jak zestaw
dzwoneczkami?
perkusyjny, co ma ogromne znaczenie w małych
zabytkowych kościołach, takich jak np. kościół
Robert Rekiel - Czasami lepiej skupić się na w Kicinie…
muzyce niż na nutach. Każdy instrument ma swoją
barwę i wielorakość instrumentów powoduje to, Robert Rekiel - No, tak. Założyłem też
że mogę dopasować kolor do całego brzmienia dzwoneczki na nogi - takie, których używają
zespołu. Ten zespół ma tyle subtelności, tyle tancerki perskie, arabskie. Kolejny instrument to
barw i odcieni, że każda barwa z mojej strony dzwonki, jakie wykorzystują mnisi tybetańscy;
też wymaga przemyślenia i zastosowania ale i owcze, typowo pasterskie dzwonki o różnej
w odpowiednim momencie. To jest powód, dla wielkości i różnym brzmieniu. Wybrzmiewały też
którego biorę ze sobą tyle instrumentów. Chcę, tzw. shakery, rodzaj grzechotek i puszek.
żeby utwór był jak najbardziej barwny, jak
najbardziej „podkolorowany”, współbrzmiący MO - Z tego, co opowiadasz wynika, że w tej
z tym, co tworzą koledzy i koleżanki.
ilości instrumentów faktycznie nie sposób skupić
się na nutach. Wygląda więc na to, że polegając
MO - A możesz „przedstawić” czytelnikom na swojej muzycznej wrażliwości, grasz „na
swoje instrumenty?
wyczucie”. Czy wcześniej, podczas prób
układasz w głowie współbrzmienie z innymi
Robert Rekiel - Miałem niektóre typowe instrumentami, aby później na koncercie ten
instrumenty, które wszyscy znają, typu djembe zapis odtworzyć?
czyli instrument muzyczny z Afryki, stanowiący
rodzaj kielicha jednomembranowego bębna. Robert Rekiel - Tak, w dużej mierze tak. Jest jednak
W środowisku katolickim bywa często zabierany zawsze jakaś doza improwizacji. Powiedzmy na pielgrzymki.
gdy koleżanki i koledzy coś zagrają, „prowokuje”
to mnie, żebym coś od siebie dołożył. Pomimo,
MO – I na wielbienie…
że w głowie zawsze mam jakiś zamysł - główny
szkic rytmiczny, to w trakcie koncertu z reguły coś
Robert Rekiel - Innym instrumentem była darbuka dokładam pod to, co zagrają inni muzycy.
- bęben kielichowy używany głównie w muzyce
Bliskiego Wschodu. To bęben dosyć podobny do MO - Podziwiam ciekawy dobór instrumentów
djembe. Jest jednak między nimi różnica - djembe i Twoją zdolność płynnego poruszania się
jest drewniana i ma naciąg skórzany, a darbuka pomiędzy nimi. Bardzo dziękuję za rozmowę.
jest albo metalowa albo ceramiczna i czasami ma
naciąg ze skóry - ja miałem akurat plastikowy. Paweł Głowacki - gitara basowa
Grałem również na bębnie obręczowym. Bębny
obręczowe były używane we wszystkich kulturach MO - Kolejny muzyk i jego instrument…
na całym świecie, tylko miały różne nazwy. Paweł Głowacki - Mój instrument jest bardzo
W Irlandii jest to np. bodhran. Tych nazw jest popularny. To gitara basowa zwana fretless guitar.
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Ta jest jednak wyjątkowa, ponieważ mój egzemplarz
nie posiada progów, w które zwykle wyposażone
są gitary. Z tego powodu podczas dzisiejszego
koncertu miałem wyjątkową trudność. W kościele
było zbyt ciemno. Grając muszę patrzeć, w które
miejsce gryfu trafić. Tak, jak do gry na skrzypcach
czy kontrabasie, muszę mieć w miarę dobry słuch,
żeby po prostu nie fałszować.
Anna Winiarska - Ja tylko jeszcze dopowiem,
że Paweł jest bardzo utalentowanym muzykiem.
Oprócz tego, że gra na „fretlessie” i na basach
progowych, gra również na mandolinie i na banjo.
Paweł Głowacki - Tak, rzeczywiście, te
instrumenty też wykorzystujemy w programie.
Jeżeli chodzi o banjo, to jest to moja wielka pasja.
Niestety, nie do końca możliwa do realizowana
w naszym kraju. Jeżdżę od wielu lat do Czech,
do naszych południowych sąsiadów. Nie ma tam
„kultury” disco polo na festynach, tylko grają tam
muzykę country - jej instrumentalną odmianę na
instrumentach akustycznych. U nas na festynach
króluje disco polo, albo ktoś gra na „parapecie”
czyli na „klawiszu”. A w Czechach organizują
maratony muzyki właśnie z wykorzystaniem tych
instrumentów. Żeby było śmieszniej - w Czechach
muzyka amerykańska. (śmiech) Czesi mają duże
tradycje lutnicze, budują kontrabasy, skrzypce, ale
także banjo, które jest popularne w tym kraju. Taki
maraton muzyczny trwa dwa dni i uczestniczy w nim
ok. 30 zespołów. Zupełnie inna kultura muzyczna.
Wszyscy się świetnie bawią i wzajemnie słuchają.
Jestem tym zauroczony. Ponieważ bilet do Stanów
Zjednoczonych, czyli do źródła, kosztuje znacznie
więcej, wolę jeździć do Czech na to wspólne

granie. Tak na marginesie, mam zaprzyjaźnionego
w Libercu Czecha, który zrobił mi banjo.
Joanna Skowrońska - fleciki, śpiew i Jacek
Skowroński - instrumenty klawiszowe
Anna Winiarska - Jeśli mogę powiedzieć o Asi
[Joanna i Jacek Skowrońscy musieli wcześniej
opuścić spotkanie - przyp. red.], bo to jest ważne:
ona jest najmłodsza, gra na fleciku. Uczyła się grać
sama. Ukończyła studia. Natomiast, gdy poznali się
z Jackiem, tak życie się potoczyło, że przestała grać.
Po 20 latach powróciła i zagrała koncert, mimo że
nie było czasu na próby! Chłopacy są zawodowymi
muzykami i po prostu wchodzą na scenę i grają.
My z Asią potrzebowałyśmy trochę więcej czasu
na przygotowanie i byłyśmy trochę rzucone na
głęboką wodę. Asia jest niesamowita! To jest takie
niezwykłe, że ona wychodzi i po prostu gra. Po
20 latach nieużywania tego instrumentu! Znowu à
propos marzeń i powracania do tego, co jest w życiu
ważne. Pewne etapy się kończą, a marzenia nie
kończą się nigdy.
MO - Tak, nigdy nie jest na to za późno.
Płynąc przez życie na fali marzeń dzielicie się
swoimi talentami - tym, co kochacie, szczerze
i Z SERCA. Dzielicie się z tymi, którzy słuchają
waszej muzyki, DLA SERCA wrażliwego na
piękno i harmonię dźwięków. Bardzo dziękuję
za rozmowę.

grupy spotkali się w salkach,
aby ze sobą porozmawiać,
wymienić się doświadczeniami.
Dotyczyły one zarówno naszych
dotychczasowych spostrzeżeń,
jak i tych, które zrodziły się
w nas po konferencji. Ważną
cząstką dnia wspólnoty były
także świadectwa osób, które
chciały podzielić się z innymi
swoimi przeżyciami z letnich
rekolekcji. Jest to zawsze bardzo
budujący punkt spotkania, który
pokazuje jak ważny jest czas,
który poświęcamy na spotkanie
z Bogiem i jakie piękne owoce
może on zrodzić. W ramach przygotowania do
Eucharystii każdy miał możliwość osobistego
spotkania z Jezusem obecnym w Piśmie Świętym
(tzw. namiot spotkania). Punktem kulminacyjnym
była Eucharystia, na której dziękowaliśmy za
nasze powołanie do małżeństwa, prosiliśmy
o dobre rozeznanie powołania dla młodzieży oraz
o wsparcie Ducha Świętego w naszym życiu. Po

„uczcie duchowej” nadszedł czas na pokrzepienie
ciała czyli Agapę - wspólny posiłek, który
zakończył nasze spotkanie.
Dzień wspólnoty grup oazowych to jak
spotkanie z dobrymi znajomymi, którym z radością
poświęcamy swój czas i wśród których uczymy się
nawzajem zasad życia chrześcijańskiego.
Marlena Wobszal
fot. MW

rozmawiała Magdalena Orczyńska
oprac. Barbara Zacharzewska
fot. GZ

Dzień wspólnoty Domowego Kościoła
W sobotę 20 października odbył się
w Koziegłowach, w parafii MB Fatimskiej,
kolejny już dzień wspólnoty kręgów Domowego
Kościoła, działających w naszym rejonie. Tego
dnia do małżeństw dołączyła też młodzieżowa
wspólnota oazowa i wspólnie zgłębialiśmy temat
„Rozumienie powołania jako rzeczywistości,
którą się żyje na co dzień”.
22

Od tego roku nową parą rejonową zostali
państwo Halina i Marek Kałaszowie i to właśnie
oni o godzinie 10.00 rozpoczęli nasze spotkanie,
zapalając świecę i witając wszystkich przybyłych.
Spotkania te mają swoje stałe punkty i jednym
z nich jest konferencja, którą tym razem wygłosił
ks. Jerzy Ranke - proboszcz parafii MB Fatimskiej,
który wnikliwie przybliżył obecnym tematykę
spotkania. Następnie uczestnicy podzieleni na

Żyć bez alkoholu?
Świat dorosłych i młodzieży często
„zakrapiany” jest alkoholem. Tę substancję,
która sama w sobie nie jest zła, może zakupić
każdy, kto ukończył osiemnasty rok życia.
Znamy wszak pierwszy cud Pana Jezusa,
który zamienił wodę w wino. Jest jednak spora
grupa ludzi, którzy decydują się na całkowitą
					

abstynencję. 29 września br. w Poznaniu odbyła
się 38. Ogólnopolska Pielgrzymka Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka - pielgrzymka osób,
które do Krucjaty należą lub chcą włączyć się
w to dzieło. O co więc w tym wszystkim chodzi?
„Krucjata”. To słowo nieprzypadkowo
zawarto w nazwie programu rozpowszechniania
23
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innych ludziom uwolnić się od nałogu. Hasłem
KWC są natomiast słowa: „Nie lękajcie się”, które
w herbie widnieją nad krzyżem, wskazującym
na ostateczne pokonanie wszelkiego zła, także
lęku. Założeniami tego dzieła są następujące
myśli: [Krucjata to] czyn osobistej wolności,
zadośćuczynienie za grzechy pijaństwa, wyraz
miłości do ludzi uzależnionych, dla których zupełna
abstynencja jest jedynym warunkiem trzeźwości,
skuteczny środek przemiany obyczajów, sposób
pracy nad sobą i kształtowania charakteru, ważny
środek profilaktyczny i wychowawczy, znak miłości
do Ojczyzny (źródło: www.kwc.oaza.pl).
Ludzie z całego kraju, którzy podejmują
się takiej ofiary z siebie, spotykają się na
pielgrzymce, która w tym roku miała swoją „metę”
w Poznaniu, w katedrze, co doskonale wpisało się

abstynencji, zainicjowanego przez sługę Bożego,
ks. Franciszka Blachnickiego (założyciela Ruchu
Światło-Życie). Ma ono znaczenie symboliczne:
członkowie KWC, tak jak rycerze krucjaty, poprzez
swój post od spożywania, kupowania i częstowania
innych alkoholem oraz przez modlitwę, mają
przyczynić się do wyzwolenia „ziemi świętej”,
która tkwi w każdym zniewolonym człowieku.
To swoiste podanie ręki tym, którzy nie mogą
już wyzwolić się o własnych siłach (z modlitwy
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka). Nie ma to
wskazywać na wyższość osób niepijących, lecz
na ich ofiarę z samego siebie, mającą pomagać
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wydało wspaniałe owoce. Wypowiadał się m.in. ludzie doświadczamy dzięki abstynencji oraz za
mężczyzna, który nigdy nie miał specjalnego to, że bez alkoholu naprawdę da się i jest po co
problemu z alkoholem. Pił raczej sporadycznie, żyć!
np. w piątki, jednak pewnego dnia, kiedy wyjechał
Małgorzata Herman
na służbowe spotkanie integracyjne, wypił za
fot. MH
dużo, przez co doszło do rękoczynów. Kiedy teraz
jest abstynentem, wie, że nigdy więcej nie narazi
swojej rodziny na nieprzewidziane konsekwencje
swego zachowania. Mówił, że nigdy nie czuje
się bardziej męsko niż wówczas, gdy jego
żona z podziwem patrzy, jak odmawia wypicia
alkoholu (a wydawać by się mogło, że np. piwo na
imprezie to pewien atrybut męskości). Ja również
w tym roku podpisałam Krucjatę członkowską
i nie żałuję. Mam nadzieję, że przez to Pan Bóg
wyprowadzi jakieś dobro. Zakończenie drogi
krzyżowej nastąpiło ok. godziny 14.30, kiedy to
rozpoczęła się Agapa czyli wspólne świętowanie
przy gorącym posiłku i ciastach.
Za ten czas niech Panu Bogu będzie chwała!
Dziękuję Mu za wszystkie łaski, jakich my i inni

Piknik Czterech Wielkich

w obchody 1050-lecia pierwszego biskupstwa
w Polsce. Program zaczynał się o godzinie
10.00, kiedy to nastąpiło przywitanie zebranych.
Następnie o godzinie 10.20 uczestniczyliśmy
w nabożeństwie, podczas którego słuchaliśmy
czytanego i śpiewanego słowa Bożego. O 11.45 bp
Damian Bryl wraz z innymi celebransami (w tym
moderatorem Ruchu Światło-Życie archidiecezji
poznańskiej, ks. Dariuszem Piaseckim) odprawił
uroczystą Mszę Świętą. w czasie której biskup
podziękował nam i docenił nasze wyrzeczenia
na rzecz drugiego człowieka, mówiąc, że jest
to ważne dla Kościoła. Kolejnym punktem
pielgrzymki była droga krzyżowa, która rozpoczęła
się o godz. 13.15 i wiodła przez Ostrów Tumski.
Rozważania kolejnych stacji przeplatano śpiewem
(specjalne podziękowania należą się diakonii
muzycznej, która towarzyszyła nam od początku
pielgrzymki), a także świadectwami osób, dla
których podjęcie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

29 września, w sobotnie popołudnie, planowany przez Stowarzyszenie „Len”
festyn integracyjny - Piknik Czterech Wielkich odbył się już kolejny raz przy Szkole
Podstawowej im. A. Cieszkowskiego w Kicinie.
Pogoda „zaplanowana” była od dawna, a przygotowania do Pikniku Czterech
Wielkich pozwalały sądzić, że będzie to wspaniały dzień dla uczniów, nauczycieli,
rodziców i wszystkich mieszkańców Kicina oraz okolicznych wsi. I tak też było.
Od godziny 14 „ruszyły” stoiska z przepysznymi przekąskami i ciastami. Dookoła
rozlegały się dźwięki patriotycznych pieśni w wykonaniu poszczególnych klas. Każdy
uczeń mógł sprawdzić swoje umiejętności sportowe na torze przeszkód. Nie zabrakło
konkursów plastycznych, muzycznych, malowania twarzy i okazji do zrobienia sobie
pamiątkowego zdjęcia. Imprezę, jak zawsze, prowadził mieszkający w Kicinie pan
Leszek Lesiczka - znany, szanowany i lubiany nauczyciel. Na koniec zabawy rodzice
i dzieci przeprowadzili zawody w przeciąganiu liny. Jak na każdym pikniku, można
było także raczyć się smaczną grochówką. Dziękujemy wszystkim za ten wyjątkowy,
integrujący środowisko lokalne, dzień w naszej szkole.
Nazwa tego wydarzenia odwołuje się do osób ważnych dla naszego kraju
i Wielkopolski. Są to postacie historyczne z różnych epok, a każda z nich jest w jakiś
sposób związana z okolicami Kicina: Jan Kochanowski, August Cieszkowski, św.
Jakub i Karol Jonscher.
Piknik rodzinny to wspaniały czas, za który dziękujemy naszym gościom oraz
wszystkim zaangażowanym w jego organizację. Zapraszamy ponownie do wzięcia
w nim udziału za rok.
Uczennica kl.VII - Gabriela Dolska
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Pali się

Protokół z zebrania
Parafialnej Rady Duszpasterskiej
27 września 2018 roku
Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej
rozpoczęliśmy od wspólnej modlitwy do
Ducha Świętego. Następnie ksiądz proboszcz
omówił założenia programu duszpasterskiego
na nadchodzący rok liturgiczny, któremu
towarzyszyć będzie hasło: „W mocy Bożego
Ducha”. Jest on skierowany przede wszystkim
do osób przygotowujących się do sakramentu
bierzmowania.
1. Cele:
1.1 Ewangelizacyjny - sakrament uzdalnia ucznia
Chrystusa do stawania się świadkiem wiary.
Najważniejsze w ewangelizacji jest słuchanie
drugiego człowieka, okazywanie cierpliwości,
szacunku oraz zdobycie jego zaufania. Ksiądz
potrzebuje wsparcia świeckich w tym zakresie.
1.2 Inicjacyjny - aby dotrzeć do tych, którzy jeszcze
nie poznali Chrystusa. Przede wszystkim rodzina
i Kościół wprowadzają człowieka w Ewangelię
i dlatego tak ważna jest wspólnota rodzinna i jej
formacja.
1.3 Formacyjny - celem chrześcijańskiej formacji
jest rozpalenie na nowo ducha wiary w taki sposób,
abyśmy stali się jak „płonąca pochodnia”. Cel ten
najlepiej osiąga się w konkretnych formacjach,
ruchach, stowarzyszeniach (np. Domowy Kościół).
Cel formacyjny spełniają też te osoby, które
uczestniczą w rekolekcjach.
1.4. Społeczny - nasze kontakty z innymi osobami
prowadzą do uświęcenia nas samych i innych. Jeżeli
dzielimy się wiarą, to jest to apostolstwo, które nas
uświęca. Jesteśmy powołani do uświęcania świata.
W kolejnej części spotkania ksiądz proboszcz
omówił praktyczną stronę realizowania programu
w istniejących już grupach naszej parafii:
1. Przygotowanie do chrztu świętego. Dotychczas
były dwa spotkania przed chrztem świętym
(katecheza biblijna i liturgiczna). Zostanie
wprowadzone trzecie spotkanie. Będzie to
rozmowa z księdzem proboszczem uprzedzająca
katechezy.
2. Przygotowanie do I Komunii św. Realizowane
jest ono poprzez katechezę w szkole, ale przede
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wszystkim poprzez formację rodziców (kilka
spotkań w ciągu roku w blokach tematycznych)
zakończone Mszą św. dla rodziców i dzieci oraz
comiesięczne spotkania z wybraną rodziną, która
prowadzi daną grupę rodziców i dzieci (8 spotkań
w ciągu roku).
3. Parafialny Zespół Liturgiczny ma stałą formację
poprzez egzegezę tekstu biblijnego.
4. Powstała nowa grupa - Apostolat Dobrej Śmierci
(przewodniczy animatorka, p. Barbara Kubacka).
5. Formacja ministrantów poprzez rodziny
i zbiórki ministranckie. Od tego roku Msza
św. w pierwsze czwartki miesiąca odprawiana
jest w intencji uświęcenia kapłanów i nowych
powołań oraz w intencji służby liturgicznej. Na
Mszę św. zaproszeni są rodzice i bliscy naszych
ministrantów. Czasem formacyjnym są również
coroczne wyjazdy ministrantów w okresie wakacji.
6. Ruch Światło-Życie – zaangażowanie młodzieży,
szczególnie tej przygotowującej się do sakramentu
bierzmowania.
7. Akcja Katolicka - comiesięczne spotkania,
katecheza oraz rekolekcje.
8. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
Zagrożonego Zagładą - codzienna modlitwa
i comiesięczna Msza św.
9. Udział w misji ewangelizacyjnej innych grup
parafialnych („Studnia Słowa Bożego”, redakcja
czasopisma „Nasz Patron”)
Data następnego spotkania: 15 listopada, godz.
19.00
Notatkę przygotowała
Ewa Miciniak

Wielu z nas ma w głowie idealny obrazek
wnętrza domu rodzinnego: dużą izbę, skąpaną
w ciepłym świetle, rozświetloną iskierkami z rozpalonego kominka. Nasza wyobraźnia opiera się
zwykle na przeczytanych lekturach, obejrzanych
obrazach i filmach. Kominek, nazywany niekiedy
sercem domu, jest już w fazie projektu najczęściej zamawianym wyposażeniem nowej siedziby
rodziny.
Palenie w kominku, czy też piecu, to prawdziwie męskie zajęcie. Przez lata zdobywano
doświadczenie i wiedzę na temat tego czym palić,
by uzyskać pożądane ciepło, by zachować bezpieczeństwo, zbudować nastrój i aby też za bardzo się
nie wykosztować.
A oto ranking drewna, biorąc pod uwagę długość palenia:
1) śliwa
2) grab
3) akacja
4) jarzębina
5) grusza
6) buk
7) dąb, jesion
8) jabłoń
9) orzech, wiąz
10) klon
11) brzoza
12) wiśnia
13) modrzew
14) olcha
15) daglezja, sosna
16) osika
17) świerk
18) topola
19) jodła
20) wierzba.
Skąd taki wynik? Czas spalania drewna jest
proporcjonalny do jego wagi. Potocznie mówiąc
- im więcej mamy drewna w drewnie, tym lepiej.
Tutaj decyduje jego gęstość. Przy porównaniu różnych gatunków drzewa o tej samej wilgotności
(20%) różnice wagi klocków o podobnej objętości
dochodzą do 24% (np. grab a wierzba).
Pamiętajmy, że palimy tyko suchym drewnem.
Użycie mokrego nie pozwala na pełne spalenie
powstających gazów niosących niespalone cząsteczki, które to wraz z parą osadzają się w kominie tworząc sadzę. Powoduje to niebezpieczeństwo
					

zapalenia się komina. Ciemny, gęsty dym z komina
informuje nas o tym, że palimy mokrym drewnem.
Aby do tego nie doszło, zaleca się kupowanie
drewna sezonowanego, bądź wysuszonego w specjalistycznych suszarniach.
Jak suszyć drewno? Musi ono odparować
wodę. Im wyższa temperatura, tym większe parowanie wody. Przeciąg zapewnia wymianę powietrza, które odprowadza parę. Tutaj liczy się pomysłowość i zachowanie zasad tej prostej instrukcji.
Możemy stawiać sterty na działce, najlepiej od słonecznej strony. Temperaturę podwyższymy osłaniając wierzch sterty folią lub płytami z przeźroczystej pleksi. Pamiętajmy o przewiewie. Sprawdzi się też tunel foliowy, szklarnia oraz wiata
i drewutnia. Dobrze też składać drewno izolując
je od ziemi. Tradycyjnie na stercie najdłużej trzeba
suszyć dąb (około 3 lata), zaś buk, olchę, grab,
akację - przez około 2 lata.
W profesjonalnych suszarniach drewno suszy
się w temperaturze 110-120° C. Wentylatory
o dużej mocy zapewniają odpowiedni przepływ
powietrza. Jeden dzień w suszarni odpowiada
około ośmiu miesiącom suszenia w stercie. Na rozpałkę nadają się cienkie szczapki wierzby, sosny,
świerku, modrzewia, olchy.
Kominek niewątpliwie przyczynia się do tworzenia miłego nastroju. Przy paleniu w otwartym
kominku docenimy zapach i dekoracyjność spalania. Jako aromatyczny dodatek możemy ułożyć w kominku kilka kawałków drewna jałowcowego lub orzecha. Zarówno w zamkniętym,
jak i otwartym kominku pięknie spalać się będą
olcha (na czerwono), buk i grab (na złoto), sosna
(niebieskawy odcień). Tańczące efekty płomieni
uzyskamy paląc jesion, sosnę, świerk, a żarzące
węgielki powstaną przy spalaniu dębu, grabu
i jesionu. Drzewo strzelające iskrami (świerk,
sosna, modrzew) ze wzglądu na bezpieczeństwo
polecane jest do kominków zamkniętych.
Ciekawostki: spalana osika wyczyści sadzę ze
ścian komina, natomiast dopalacz sadzy w proszku
ułatwi utlenienie narostów sadzy w palenisku,
komorze spalania i w przewodach kominowych.
Dopalacz jest niepalnym, niewybuchowym środkiem, który wsypujemy w żar paleniska.
Barbara Kołecka-Herman
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Warto obejrzeć
„LUDZIE BOGA”

Szkolny serwis informacyjny
Na przełaj
26 września szkoła w Owińskach organizowała
gminne indywidualne biegi przełajowe. Nasza
szkoła wystawiła ośmiu reprezentantów. Każdy z
nich znalazł się w pierwszej piątce i tym samym
wszyscy uczniowie dostali się dalej do rozgrywek
powiatowych, na które z niecierpliwością czekamy.
Najlepsi z najlepszych to: Julka Bartkowska, kl.
6 a - II miejsce; Kasia Mańczak, kl. 5 c - I miejsce;
Michalina Grobelna, kl. 5 c - II miejsce; Julia
Starowicz, kl. 6 a - IV miejsce; Oliwer Potok, kl. 5
c - I miejsce; Olek Michałowicz, kl. 5 c - IV miejsce;
Adam Smurawa, kl. 6 b - V miejsce; Jacek Łucki
kl. 7 a - I miejsce. Każdy uczestnik biegł w swojej
kategorii wiekowej. Serdecznie gratulujemy!!!

Tenisowi mistrzowie
W piątek 5 października nasza szkoła
organizowała gminny turniej tenisa stołowego.
Każdą szkołę reprezentowało 3 chłopców
i 1 dziewczynka, z klas 4-6. Uczniowie
rywalizowali ze sobą zarówno indywidualnie, jak
i drużynowo. Walka była bardzo zacięta. Nasza
reprezentacja w składzie: Olga Piotrowska, Kuba
Grajczyński, Adam Zacharzewski i Wojciech
Appelt, wywalczyła II miejsce. I miejsce zajęła
Szkoła Podstawowa w Owińskach. W rywalizacji
indywidualnej Olga i Wojciech uplasowali się
na I miejscu. Gratulacje! Wszyscy świetnie się
bawili. Pod koniec turnieju na każdego czekała
pyszna drożdżówka.
Nauczycielka wychowania fizycznego Agnieszka Zimniak

Szkolny serwis informacyjny
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Film „Ludzie Boga” (2010 r.) w reżyserii
Xaviera Beauvois to oparta na faktach historia
francuskich mnichów cysterskich, mieszkających
w klasztorze w algierskiej wiosce u podnóża gór
Atlas. Żyją oni od wielu lat pośród muzułmańskiej
ludności, służąc jej, pomagając i lecząc,
a wszystko to czynią w duchu miłości i pokory.
Ich dni upływają według franciszkańskiej reguły.
Codzienne gorliwie się modlą, żyją w ubóstwie,
żywią się tym, co sami wyhodują, pracują w kuchni,
w ogrodzie. Miejscowej ludności służą poradą,
dobrym słowem i opieką medyczną. Ten porządek
i rytm dnia zostają zakłócone, kiedy w Algierii
dochodzi do wybuchu konfliktu z islamskimi
ekstremistami i wzrostu przemocy - islamskie
grupy terrorystyczne mordują obcokrajowców
i zastraszają rodowitych mieszkańców. Kiedy
pojawia się realne niebezpieczeństwo zagrożenia
życia, miejscowe władze zaczynają nalegać, by
cystersi opuścili wioskę. Bohaterowie stają przed
dylematem, który może wstrząsnąć fundamentami
ich wiary.
Eskalacja wojny domowej zmusza bohaterów
do podjęcia trudnej decyzji: zostać wraz
z miejscowymi, ryzykując utratę życia, czy uciec
i kontynuować klasztorną egzystencję w innym
regionie Afryki? Mnisi zbierają się przy stole

i solidarności? Jak rozstrzygnąć dylemat: oddać
życie za wiarę czy chronić je, bo jest ono wartością
nadrzędną? Cystersi jednogłośnie podejmują
decyzję o pozostaniu w klasztorze. Swój wybór
wkrótce przypłacą życiem. W nocy z 26 na 27
marca 1996 roku grupa uzbrojonych mężczyzn
wkrada się do klasztoru i uprowadza siedmiu
mnichów. Dwa miesiące później odnaleziono ich
ciała. Okoliczności śmierci zakonników do dziś
nie zostały wyjaśnione.
„Ludzie Boga” to historia o sile wiary
i zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi, historia
o całkowitym podporządkowaniu się woli
Boga nawet za cenę męczeństwa. Dla mnichów
powołanie jest nierozerwalnie związane z oddaniem
się w służbę Bogu i bliźniemu. Przeor opactwa brat Christian tak mówi o człowieczeństwie: (…)
tajemnica wcielenia polega na tym, by pozwolić,
by Boże synostwo Jezusa wcieliło się w nasze
Kadr z filmu
człowieczeństwo i żyło w nas oraz w tym, co będzie
i rozważają: wyjechać czy zostać? W ich modlitwę naszym udziałem.
Barbara Zacharzewska
wkrada się niepewność i strach. Chęć przetrwania
zderza się z obowiązkiem wypełnienia misji,
odpowiedzialności i wierności. Czy pozostanie „na
posterunku”, mimo zagrożenia, to akt heroizmu
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ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – LISTOPAD 2018
01.11.
02.11.

04.11.

05.11.
08.11.
11.11.

12.11.

15.11.

18.11.
19.11.

(czwartek) uroczystość Wszystkich Świętych,
Msze św. o 8.00 (w kościele) i o 14.00 (na 		
cmentarzu; po Mszy św. procesja)
pierwszy piątek miesiąca, wspomnienie wszystkich
wiernych zmarłych; Msze św. o 17.00 i 19.00; od
8:30 odwiedziny chorych z posługą sakramentalną;
spowiedź św. od 16.00 – 17.00 i od 18.00 do 19.00
(niedziela) po Mszy św. o 8.00 zebranie członków
Wspólnoty Żywego Różańca; o 18.00 Msza św.
z udziałem młodzieży przygotowującej się do
sakramentu bierzmowania.
(poniedziałek) po Mszy św. zebranie Akcji 		
Katolickiej; o 18:45 spotkanie Parafialnego 		
Zespołu Liturgicznego
(czwartek) od 17.00 do 18.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu w intencji
uświęcenia kapłanów i nowych powołań
(niedziela) 100. rocznica odzyskania
niepodległości; Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym; Niedziela pomocy dla 		
Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w
Poznaniu, po Mszach św. zbiórka do puszek
o 12.00 Msza św. w intencji Ojczyzny;
(poniedziałek) o 19.00 katecheza biblijna dla
rodziców i kandydatów na chrzestnych;
o 19.00 i 19.45 katecheza przed bierzmowaniem
dla klas trzecich gimnazjum
(czwartek) od 17.00 do 18.00 adoracja 		
Najświętszego Sakramentu w intencji uświęcenia
kapłanów i nowych powołań;
o 19.00 zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej
(niedziela) Światowy Dzień Ubogich
(poniedziałek) o 19.00 katecheza

Intencje mszalne – listopad 2018
01.11.
8.00
14.00
02.11.
17.00
19.00
03.11.
18.00
04.11.
8.00
10.00
12.00
18.00
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uroczystość Wszystkich Świętych
w intencji Parafian
za zamarłych spoczywających na kicińskim
cmentarzu
† Edward Lesiczka w 2. r. śmierci
† Wanda, Krystyna, Helena, Bolesław, Antoni,
Wojciech, Tadeusz
† Andrzej, Helena, Stanisław Bobak, Stanisława
i Jerzy Anioła, Mirosław Niemczal i zmarli
z rodziny
w intencji Parafian
1) † Stanisław Stoiński oraz zmarli z rodzin
Stoińskich i Lesiczków
2) w intencji Domowego Kościoła
† Władysława i Józef Matuszewscy oraz zmarli
z rodziny
† Łucja i Edmund Witkowscy oraz zmarli
z rodzin Babiarczyków, Sitków
i Cyferkowskich

20.11.

21.11.
22.11.

23.11
24.11.
25.11.
26.11.
29.11.

30.11.

05.11.
18.00
06.11.
8.00
07.11.
18.00
08.11.
18.00
09.11.
18.00
10.11.
18.00

11.11.
8.00
10.00
12.00

liturgiczna dla rodziców i kandydatów 		
na chrzestnych; o 19.00 i 19.45 katecheza przed
bierzmowaniem dla klas trzecich gimnazjum
(wtorek) 266. rocznica poświęcenia kościoła
w Kicinie, o 18.00 Msza św. w intencji 		
dobroczyńców i osób zaangażowanych w prace
duszpasterskie, porządkowe i remontowe w naszej
parafii
(środa) o 19.00 spotkanie Kręgu Biblijnego
(czwartek) od 17.00 do 18.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu w intencji
uświęcenia kapłanów i nowych powołań;
o 19.00 katecheza przed bierzmowaniem dla klas
ósmych (I grupa)
(piątek) o 19.00 katecheza przed bierzmowaniem
dla klas ósmych (II grupa)
(sobota) Archidiecezjalna Pielgrzymka na
Jasną Górę
(niedziela) uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata, święto patronalne Akcji Katolickiej
(poniedziałek) o 18.00 Msza św. z udziałem 		
osób, które podjęły duchową adopcję dziecka
poczętego zagrożonego zagładą
(czwartek) od 17.00 do 18.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu w intencji
uświęcenia kapłanów i nowych powołań;
o 19.00 katecheza przed bierzmowaniem dla klas
trzecich gimnazjum
(piątek) święto św. Andrzeja Apostoła,
o 19.00 katecheza i próba przed bierzmowaniem
dla klas trzecich gimnazjum
ks. Marian Sikora

† Wanda Sobańska – od siostry Ewy z rodziną
† Wanda Śrama – od Alicji z synami
† Wanda Sobańska – od mieszkańców Janikowa
† Wanda Sobańska – od uczestników Misterium
Męki Pańskiej
† Sebastian Wawrzyniak
1) † Tomasz, Zofia, Andrzej, Ryszard oraz zmarli
z rodzin Banachów i Perlicjantów
2) † ks. kanonik Czesław Ksoń w 10. r. śmierci
100. rocznica odzyskania niepodległości
† zmarli z rodzin Stefańskich, Błażejewskich
i Tomkowiaków
† Witold Kurzawiński, Wiktoria i Teodor
Kurzawińscy oraz Helena i Stanisław
Kapczyńscy
1) w intencji Ojczyzny
2) z okazji 70. r. urodzin Ryszarda,

18.00
12.11.
18.00
13.11.
8.00
14.11.
18.00
15.11.
18.00
16.11.
18.00
17.11.
15.15

18.00
18.11.
8.00
10.00

12.00
18.00

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo w rodzinie
† Tadeusz Bączkowski – od żony

20.11.
18.00

† Wanda Sobańska – od brata Wojciecha
z rodziną

21.11.
18.00
22.11.
18.00

w intencji Parafian
1) w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i naszej
parafii
2) † Stanisław Luboszczyk o łaskę nieba
w 8. rocznicę ślubu

24.11.
18.00

w intencji Parafian
1) w 80. r. urodzin, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny
2) w intencji Marii – od zespołu AVE
† Urszula Turek w 5. r. śmierci i za zmarłych
z rodziny
† Wojciech Świątek w 6. r. śmierci i Bogumił
Wawrzyniak
1) † Wiesław Rembowski oraz zmarli z rodzin
Matuszewskich i Rembowskich
2) w intencji Róż Różańca za Dzieci oraz
w intencji dzieci
† Ryszard Pawlak
† Tadeusz, Stanisława, Józef, Stanisława, Marceli
i zmarli z rodziny

19.11.
18.00 † Wanda Sobańska – od brata Tadeusza z rodziną

		

23.11.
18.00

25.11.
8.00
10.00
12.00
18.00
26.11.
18.00

rocznica poświęcenia kościoła w Kicinie
w intencji dobroczyńców i osób
zaangażowanych w prace duszpasterskie,
porządkowe i remontowe w naszej parafii
† Adam Sobański, Gabriel i Cecylia
Msza św. zbiorowa
1) † Stanisław oraz zmarli z rodzin Nowaków
i Hildebrańskich
2) † Janina Wysocka
1) † Paweł Zielewicz i zmarli z rodziny
2) † Wojciech Koralewski – od żony i rodziców
1) † Kazimiera Wawerka
2) w 50. r. urodzin
† Cecylia Kubacka
w intencji Parafian
† Andrzej Zwiernik
za żyjących i zmarłych członków POAK
w Kicinie
† Zdzisław Kosmowski – od mieszkańców Klin

27.11.
8.00

† Agnieszka, Józef, Stanisława, Marek i Józef

28.11.
18.00

† Andrzej Wietrzyński

29.11.
18.00
30.11.
18.00

† Zbigniew, Anna, Stanisław Jaskot
1) † Andrzej Bobak i zmarli z rodziny
2) † Joanna Stalmach

Z ksiąg metrykalnych

Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni
29 września
		
30 września     		
13 października   		
22 października   		
               
28 października   		
               
             	   

Gabriel Michał Zajączkowski
Tymoteusz Dudzik
Adam Zwierzyński
Julian Wańkowicz
Czesław Marek Wańkowicz
Tadeusz Stefan Gajewski
Antonia Zielińska
Julia Maria Hoffmann

Sakramentalny związek małżeński zawarli
28 września 		
			
12 października		
			
20 października		
			

Do wieczności odeszli

16 października		
19 października		

					

Patrycja Agnieszka Baranowska z Koziegłów
i Szymon Flieger z Koziegłów
Joanna Bartoszewska z Kicina
i Paweł Tomasz Zwierzyński z Kicina
Barbara Bialic ze Strychów
i Piotr Bialic ze Strychów
Jerzy Klimontowicz z Kicina
Joanna Klepka z Janikowa

31

1

2
73

4

1. Koncert zespołu Good Staff, 14.10.2018r, fot. GZ,
2. Odwiedziny parafian z Wierzonki, 7.10.2018, fot. GZ.

