„Pan z Tobą!
Czy ty jesteś Zachariasz,
mąż mojej krewnej, Elżbiety?”
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Słowo księdza proboszcza
Podczas
ostatniego
Zebrania
Plenarnego
Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze biskupi
przypomnieli o godności każdego ludzkiego życia,
którego wartość ukazał Chrystus swoim wcieleniem
i narodzeniem. W tym duchu też nasi pasterze proszą
o modlitwę, aby prawo stanowione chroniło życie
człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
W tym roku w naszej parafii, w okresie od 9
kwietnia – kiedy to obchodziliśmy uroczystość
Zwiastowania Pańskiego – do 26 grudnia pięćdziesiąt
osób podjęło się duchowej adopcji dziecka poczętego
zagrożonego zagładą. Oprócz podjętych zobowiązań
indywidualnych, grupa duchowej adopcji każdego
miesiąca (około dwudziestego piątego dnia) uczestniczy
we Mszy św. i podejmuje wspólną modlitwę. Sprawa
ochrony życia ludzkiego dotyczy piątego przykazania
Bożego „Nie zabijaj”, które jest niezmienne.
Od 12 grudnia br. patronką duchowej adopcji
w naszej parafii będzie Matka Boża z Guadalupe.
W tym dniu, w Jej wspomnienie liturgiczne, podczas
Mszy św. roratniej o godz. 6.30 poświęcę ikonę Matki
Najświętszej w Jej cudownym wizerunku. Wizerunek
ten przedstawia Maryję w stanie błogosławionym.
Matka Najświętsza chciała przez to coś powiedzieć
nie tylko ówczesnym mieszkańcom Meksyku, ale
także następnym pokoleniom, również nam - ludziom
żyjącym na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia.
Z perspektywy kilku wieków widać dziś wyraźniej,
jak dalekosiężne jest to przesłanie Maryi z Guadalupe
i jak szczególnie aktualne jest ono w naszych
czasach. Już w XVI wieku Maryja stała się bowiem
Obrończynią życia i Patronką życia poczętego. Prawdę
tę wyakcentował dobitnie Ojciec Święty z okazji swej
podróży apostolskiej do Meksyku, apelując 23 stycznia
1999 r. w Guadalupe o obronę życia. Powiedział wtedy:
Kościół musi głosić Ewangelię życia i z proroczą mocą
występować otwarcie przeciw kulturze śmierci [...]
Tego domagamy się: życia i godności dla wszystkich,
dla wszystkich istot poczętych w łonach matek [...].
Następnego dnia w czasie Mszy św. w obecności 2
milionów Meksykanów, zawierzając Maryi sprawę
życia nienarodzonych, Papież powiedział: Pod Jej
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Adwentowa spowiedź

macierzyńską opiekę oddaję
[...] życie i niewinność dzieci,
zwłaszcza tych, którym
zagraża niebezpieczeństwo
śmierci, zanim się urodzą.
Matka Boża objawiła się
Juanowi Diego na wzgórzu. Nasze kościelne wzgórze
różni się od tamtego, ale to właśnie ze wzgórzem
parafialnym wiążemy nasz kościół i kult. Chciałbym,
aby tutaj, na tym miejscu towarzyszyła św. Józefowi
Najświętsza Maryja Panna w cudownym wizerunku
z Guadalupe. Wierzę, że Bóg przez Jej wstawiennictwo
pobłogosławi wielu naszym przedsięwzięciom
duszpasterskim, zarówno duchowym, jak i materialnym.
Więcej o cudownym wizerunku i objawieniach, a także
o pracach związanych z napisaniem ikony dla naszej
parafii znajdziemy w niniejszym wydaniu „Naszego
Patrona”.
Przed nami kolejny Adwent. Bardzo zachęcam
do udziału w roratach. Nazwa „roraty” pochodzi od
pierwszych słów pieśni towarzyszącej rozpoczęciu
Mszy św. w okresie Adwentu: „Rorate coeli de super...
(niebiosa rosę spuśćcie nam z góry...)”. W Polsce
najstarsze ślady Mszy św. roratniej sięgają XIII wieku.
Dzisiaj, w nawiązaniu do tej pięknej, średniowiecznej
tradycji, symbolem naszej gotowości na przyjście
Jezusa są cztery świece zapalane w kolejne tygodnie
Adwentu. Świeca roratnia (zwana też roratką) jest
jeszcze jednym ważnym symbolem w naszej liturgii.
Ta płonąca świeca, ozdobiona często niebieską wstęgą,
przypomina nam postać Maryi, Matki Jezusa, która
jest dla nas najlepszym przykładem gotowości na
przyjęcie oczekiwanego Mesjasza. Roraty w naszym
kościele odprawiane będą od poniedziałku do piątku
o godz. 6.30, ponadto w każdy piątek o godz. 18.00,
z myślą o najmłodszych. Codzienny udział w roratach
może wiązać się z niemałą ofiarą. Podejmijmy dobre
postanowienie w tym względzie. Gorliwie przeżyty
czas Adwentu pomoże nam otworzyć się na tajemnicę
Bożego Narodzenia.
ks. Marian Sikora
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W najbliższym czasie wielu z was przystąpi do
spowiedzi. Będzie to kolejna spowiedź w waszym
życiu. Ale może tak też jest, że ktoś już bardzo
długo u spowiedzi nie był. Sakrament pokuty to
szczególna okazja, aby otworzyć swoje serce na
Boga, który przychodzi. Chciałbym, abyście go
dobrze i owocnie przeżyli. Przypomnijmy sobie
kilka spraw, które decydują o tym.
Aby prosić Boga o miłosierdzie, o przebaczenie, trzeba najpierw uznać istnienie grzechu.
Papież Jan Paweł II napisał w jednym z dokumentów: grzechem tego
wieku jest utrata poczucia
grzechu. Żyjemy w czasie,
w którym coraz częściej
odrzuca się prawdę o grzechu. Usprawiedliwia się
też grzech pewnymi uwarunkowaniami - np. społecznymi, mówiąc: „wszyscy tak robią”, albo uwarunkowaniami
wrodzonymi, tłumacząc wszelkie
wynaturzenia, zboczenia.
Inni jeszcze mówią: „sami
mamy prawo decydować o tym, co jest dobre, a co
złe”.
Grzech najlepiej poznać po jego skutkach:
oddala od Boga, niszczy relacje międzyludzkie;
sprawia, że nie żyjemy w prawdzie o sobie, że
widzimy zło tylko w innych. Dzisiaj zły duch swoją
władzę pokazuje szczególnie poprzez kuszenie do
pychy, nieczystości, do nieszczerości i kłamstwa,
do chciwości, przesadnego dbania o względy
ludzkie (tzw. poprawność polityczna, „bo co inni
powiedzą”) oraz do przyjęcia hałasu i bałaganu
jako normy życia.
Kolejna ważna sprawa, która decyduje
o owocach sakramentu pojednania to bezpośrednie
przygotowanie do niego. Mam tu na myśli pięć
warunków dobrej spowiedzi. Na rachunek
sumienia trzeba znaleźć odpowiednią ilość czasu,
aby głębiej wejść w swoje sumienie (zbadać źródło
grzechu). Dobrze jest skorzystać z pomocy, np.
gotowego rachunku sumienia (w kruchcie naszego
kościoła jest on wyłożony na stoisku z prasą), nie
					

pomijając ważnych spraw, a zwłaszcza grzechów
ciężkich. Żal z powodu popełnionych grzechów
ma być żalem z miłości do Pana Boga. Grzech
bowiem to nie tylko złamanie zakazu czy nakazu,
ale świadome i dobrowolne odrzucenie dobra,
które proponuje Bóg. W postanowieniu poprawy
musi zrodzić się pragnienie zerwania z grzechem
i podjęcie wszelkich środków, aby do grzechu
nie powrócić. Wyznanie grzechów musi być
szczere. Należy powiedzieć, do jakich grzechów
jesteśmy najbardziej przywiązani i najczęściej
do nich powracamy; co
zmieniło się od ostatniej
spowiedzi. Przy grzechach
ciężkich podajemy liczbę,
a jeśli potrzeba - mówimy
o
okolicznościach.
W wypełnieniu warunków
dobrej spowiedzi chodzi
o to, aby Jezus uleczył nasze
zranienia spowodowane
grzechem i wlał w nasze
serca nadzieję. Pozostaje
jeszcze zadośćuczynienie,
czyli
naprawienie
wyrządzonego zła, np. oddanie zabranego mienia,
odwołanie opinii, sądu na czyjś temat, gdy komuś
wyrządziliśmy nim krzywdę.
Chciejmy uwierzyć, że Pan Bóg naprawdę
nas kocha. Nie ma człowieka, nie ma grzechu
i zła, którego Pan Jezus nie ogarnąłby swoim
miłosierdziem. Bóg nie przekreśla człowieka, do
końca go szuka i daje możliwość nawrócenia.
Nigdy nie odkładajmy spowiedzi, aby Jezus jak
najprędzej mógł nam przywrócić życie duchowe
i umocnił naszą wiarę. Módlmy się też zawsze za
spowiednika, by wobec nas był dobrym pasterzem
i miłosiernym ojcem oraz sprawiedliwym sędzią.
Dobrze odprawiona spowiedź jest wielkim darem
dla wszystkich, którzy żyją i pracują z nami, bowiem
kiedy otrzymujemy łaskę Bożego przebaczenia,
w naszym postępowaniu i naszej mowie widoczna
jest pozytywna zmiana.
ks. Marian Sikora
Proboszcz
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Roraty

Postacie świętej nocy

W niedzielę 2 grudnia rozpoczynamy trzytygodniowy
okres Adwentu, a odprawiane w tym czasie roraty to zaproszenie
do oczekiwania razem z Matką Bożą na przyjście Jezusa. Zatem,
odwołując się do wieloletniej tradycji Kościoła, zapraszamy zarówno
dorosłych, młodzież, jak i dzieci na poranne Msze św. roratnie, które
od tego roku będą sprawowane od poniedziałku do piątku o godz. 6.30
i dodatkowo raz w tygodniu (szczególnie dla najmłodszych) w piątek
o godz. 18.00.

Redakcja

Idę pod niebem adwentowym
Jest zima, śnieg i biały księżyc.
O czwartej rano szosą w dół
idziemy depcząc własny cień i
ślady wcześniejszych, cudzych stóp...
Dziwny to spacer: Bóg z człowiekiem
pod rękę jak przyjaciół dwóch –
Mówisz mi: „Każde twe życzenie
Spełnię, więc czego pragniesz – mów!”
A ja – pamiętasz, Przyjacielu –
wpatrzony w gwiazdy, śnieg i świt,
równie rozrzutny jak Ty hojny,
odpowiedziałem Ci, że – nic.
A dzisiaj głodny i spragniony,
samotny, trwożny, pełen trosk,
idę pod niebem adwentowym
i wiem, że idziesz mi na wprost.
M. J. Kononowicz
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Światła świętej nocy, kolędy, które śpiewamy,
słowa, które są głoszone i znaki, jakie im
towarzyszą – to wszystko jest dla nas czymś
większym i innym niż tylko zwykłym pobożnym
przedstawieniem czy też pięknym zwyczajem,
który warto pielęgnować. To wszystko jest
rzeczywistością i przepowiada rzeczywistość.
Światła są przedłużeniem tamtego światła, jakie
oświeciło pola betlejemskie i pasterzom najpierw
napędziło strachu, a potem napełniło ich wielką
radością. To, co kapłani – dzięki misji, jaką
otrzymali w sakramencie Kościoła – mogą dziś
głosić, jest pełnomocną kontynuacją głosu anioła,
który tej nocy, jak i wówczas, powiada: „Narodził
się wam Zbawiciel, Pan!” Co powiedziano tamtej
nocy, odnosi się do „całego narodu” – tak mówi
ewangelista. Chce przez to przekroczyć nie
tylko niewielki obszar wokół Betlejem, ale też
całą przestrzeń dzieci Abrahama. Ta radość ma
być więc udziałem nie tylko narodu wybranego,
ale „całego narodu”. Ewangelista – jak widać –
pragnie również przekroczyć granice cesarstwa
rzymskiego; ba, granice czasu.
Głos anioła słychać przeto we wszystkich
stuleciach; głos anioła adresowany jest do
wszystkich pokoleń: wszystkim narodził się
Zbawiciel. Również w tej godzinie przydarza
się nam to samo, co zdarzyło się pasterzom.
Przekaz anioła nie może nas nie obchodzić.
Orędzie anioła dotyczy nas osobiście: tutaj i teraz.
A my w tej godzinie winniśmy stać się pasterzami,
przyjmującymi to orędzie tak samo jak tamci
pasterze, którzy wzięli sobie słowa anioła do serca,
powstali do drogi i powiedzieli nawzajem do
siebie: „Transeamus usque Bethlehem!” Pójdźmy
do Betlejem i zobaczmy Słowo, co jest prawdą!
Również i my podejmijmy teraz ten wewnętrzny
wymarsz, idźmy w duchu do Betlejem! Przez okno
Ewangelii i przez promień światła, jaki przechodzi
przez okno, wpatrujemy się w wydarzenie,
w rzeczywistość, jaka była wówczas i jaka jest
dzisiaj.
Wpatrując się w Ewangelię i przez jej lustro
w prawdę Słowa, które się stało, widzimy przede
wszystkim osoby historii świętej; pragniemy je
teraz trochę lepiej zrozumieć w tę świętą noc.
Podejdźmy najpierw do Józefa! Podczas
					

gdy Mateusz umieszcza go w centrum historii
dziecięctwa Jezusa, Łukasz poświęca mu tylko
jedno zdanie, mówiące o tym, że Józef – jako syn
Dawida – z Maryją, która była brzemienna, udaje
się do Betlejem (por. 22, 4-5). Dzięki doborowi
słów i odpowiedniej składni przypomina jeszcze
raz, że dziecko „poślubionej sobie Maryi” nie
jest jego dzieckiem, lecz jest innego pochodzenia
– boskiego. Cały dramat jego życia dochodzi
do głosu w tym jednym zdaniu; a ten cichy mąż
staje się dla nas przesłaniem. Bóg odsunął na
bok jego plany życiowe i postąpił z nim inaczej,
przeznaczył go do czegoś innego. Ten człowiek
był „wyczulony” na Boga; posiadał wewnętrzną
wrażliwość na tajemniczą mowę i wolę Boga; mógł
słuchać głosu z wewnątrz i z góry; zauważał nie
tylko rzeczy zewnętrzne (co niestety ma miejsce
u nas), lecz postrzegał także coś innego i kogoś
innego. To był człowiek, który umiał powiedzieć
„tak” wobec nieoczekiwanej misji, jak została mu
powierzona przez Boga. To był człowiek, który
nie wplątał się we własne – zresztą przekreślone
– plany życiowe; który nie zatruł się wewnętrznie
urazami, lecz okazał się wolny i gotowy, aby stanąć
do dyspozycji rzeczy nowych, jakie przyszły do
niego. I tak stał się on otwarty, dojrzały i wielki.
Przyjmuje siebie i Boga tak, jak On tego chce, sam
zostaje napełniony Bogiem. Jego życie – wbrew
wcześniejszym planom – nabiera rzeczywistego
i pełniejszego sensu, jaki był mu przeznaczony.
Taka wolność, gdzie Józef pozwala sobie zabrać
to, co własne, upór z jego strony; takie wewnętrzne
uwolnienie, gdzie Józef przyjmuje nieoczekiwaną
wolę Bożą i w niej dojrzewa – taka postawa z jego
strony przemawia do nas, pomaga nam i woła nas.
Przy kontemplacji świętego Józefa widoczna
jest jeszcze jedna cecha: przez niego – w chwili
narodzenia Jezusa Chrystusa – przychodzi cała
historia świata. Józef, syn Dawida, zostaje
skierowany do swego miasta, do miasta
królewskiego Izraela. Razem z Betlejem obecna
jest historia królestwa domu Dawidowego, jego
nadzieje, jego upadki i jego zawstydzenia; ale
też żywe jest oczekiwanie związane z imieniem
Dawida. Ale to, że teraz w Betlejem historia
królewska (jej jasne i ciemne strony) wkracza
w narodzenie Jezusa, jest zasługą innej władzy:
5
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Rzymu, który przejął dziedzictwo Babilonu
i teraz pokazał swoją zwierzchność. Dziwny zbieg
okoliczności: Rzym depcząc ziemię izraelską
i panując nad nią, jednocześnie w rzeczywistości
spełnia Boże obietnice. Upajając się triumfem,
jednocześnie służy woli Boga i staje się Jego
narzędziem. Rzym naturalnie o tym nie wie i spis
ludności służy do tego, aby cały świat zaprząc do
służby polityce gospodarczej tego światowego
mocarstwa i aby realizować jego plany; plany te
ukierunkowane były na to, by własnym sposobem
stworzyć „ewangelię”, czyli obietnicę pokoju
światowego i lepszego świata. Krótko przed
narodzeniem Chrystusa cesarz August kazał
zbudować ołtarz pokoju (Ara Pacis), z którego
pokaźne fragmenty jeszcze dzisiaj można
oglądać w pobliżu Tybru. August postawił swoje
panowanie pod hasłem: pokój ludziom na ziemi.
Jego polityka silnej ręki miała stworzyć ludziom
epokę saturiańską, raj na ziemi. Ale mieszkańcy
cesarstwa w tym zarządzeniu cezara nie zobaczyli
raju, lecz podeptanie ich praw. I akurat w Izraelu
– właśnie z powodu polityki podatkowej i owego
spisu ludności – Rzym natrafił na opór. Właśnie
ta cesarsko-polityczna teologia z jej polityczną
ewangelią wywołała powstanie uciśnionych
i „nową” teologię polityczną fanatyków Izraela.
Tutaj jeszcze nic nie czujemy z owego wstrząsu,
który właśnie spowodował spis ludności,
a który w historię Izraela zasiał tyle niepokoju, że
ostatecznie doprowadził do zniszczenia Jerozolimy
i rozproszenia narodu żydowskiego.
Józef nie broni się. Żyje, jakby antycypował
słowa Jezusa, ustanawiające nową linię w historii
ludzkości: oddajcie Cezarowi to, co należy do
Cezara, a Bogu to, co należy do Boga (por. Łk 20,
25). W życiu kieruje się trzeźwym realizmem, który
poleca wobec państwa zachowywać się rzeczowo:
a więc nie ubóstwia go, ale i nie przeklina; który
nie oddaje mu tego, co należy do Boga, ale też nie
odmawia mu tego, co jest jego. Józef kieruje się
realizmem, bo jest głęboko zakorzeniony w wierze
i stąd posiada też właściwy ogląd rzeczy tego
świata. W prostocie, rzeczowości i wierze Józefa
wyczuwamy tę przestrzeń, w której mógł wzrastać
Jezus; w której potrafił dochodzić do swego
powołania i do swojej misji.
Teraz zbliżmy się do Maryi. Również
o Niej w tym fragmencie o narodzeniu Jezusa
powiedziane jest niewiele, a przecież Łukasz
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poświęcił jej tyle miejsca. Tutaj każe nam podążać
do Betlejem. Potem powiada, że „porodziła swego
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki
i położyła w żłobie” (2, 7). W tym krótkim zdaniu
możemy odkryć cały obraz tej kobiety. Maryja
owija dziecko w pieluszki. Z tej informacji możemy
wnioskować, z jaką nadzieją, z jaką radością,
z jaką gotowością przyjęła czas porodu; jak bardzo
przygotowywała się na tę chwilę i jak bardzo
była przygotowana. Z tego zdania możemy się
przekonać, jak to „tak”, które przekazała aniołowi,
dojrzało w Niej; jak owo „tak” stało się jakąś
fizyczną i duchową przestrzenią i jak Jezus, będący
Bożym „tak”, wkraczał w to ludzkie „tak”. Myślę,
że właśnie te proste słowa o pieluszkach dają nam
wiele do myślenia. Słowa te zapraszają nas, abyśmy
w naszym życiu stworzyli bezpieczną przestrzeń
dla słowa Bożego i abyśmy je w tej przestrzeni
pielęgnowali, chronili i otaczali opieką; abyśmy dla
słowa Bożego szukali miejsca w nas i wokół nas.
Więcej jeszcze: ten gest Matki Jezusa wskazuje
również na całe rodzeństwo Jezusa Chrystusa, na
wszystkich cierpiących, bezdomnych, wygnanych
i odrzuconych; na wszystkie dzieci, które oczekują
„tak”, a są pod pręgierzem „nie” i dlatego ich życiu
zagraża niebezpieczeństwo.
Głęboko mnie to dotknęło, gdy w ostatnim
czasie w pewnym politycznym czasopiśmie
zobaczyłem karykaturę, w której dziecko
przedstawione zostało jako pęta na nogi, które
kobiecie przeszkadzają w chodzeniu. Gdzie ludzie
w drugim człowieku widzą tylko przeszkodę dla
siebie samych i swojej wolności, tam będą „nie”
dla siebie nawzajem i potem ostatecznie również
„nie” dla siebie samych. W takich warunkach nie
pojawi się żadne „tak”.
W tej godzinie trzeba nam wspomnieć
wszystkie te okropności, jakie przyniósł nam
ten rok: od Kambodży poczynając, a kończąc na
naszym mieście dobrobytu, w którym istnieje
tyle wzajemnego „nie”, tak wiele „nie” właśnie
w stosunku do wolności i życia dzieci. Trzeba nam
tedy na nowo uczyć się – fizycznie i duchowo –
wypowiadania owego „tak”, by być dla siebie
nawzajem „tak”, żeby również dzisiaj Boże „tak”
było obecne między nami jako „tak” i żeby z nas
uczyniło „tak”.
Na końcu pozostało jeszcze Dziecko, o którym
Łukasz powiada, że było pierworodnym Synem
(por. 2, 7). Niejednokrotnie słowo „pierworodny”
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było fałszywie interpretowane, jakoby chodziło
tu o pierwszego w następującym po Nim szeregu.
Jednak w języku biblijnym (i również w językach
sąsiednich kultur) słowo „pierworodny” nie jest
liczebnikiem otwierającym jakiś szereg, lecz
tytułem określającym pewną godność. Tytuł
ten ustała pewne miejsce prawne w rodzinie,
definiuje pewne przywileje i zadania. Przede
wszystkim jednak „pierworodny” oznacza
wpisanie w historię Bożych obietnic. Obdarzony
tym mianem jest nosicielem Bożych obietnic.
„Każdy pierworodny winien być święty” –
powiada prawo (por. Wj 13, 2). Łukasz sięgnął po
ten tytuł dlatego, że wyzwanie i obietnice, jakie
niesie ze sobą, spełnią się naprawdę dopiero w tym
Dziecku. Dopiero do Niego odnoszą się słowa
prawa i obietnicy. Ten pierworodny jest Świętym
Boga i dlatego rzeczywiście jest pierwszym,
początkiem nowego stworzenia. Tak więc Paweł,
bazując na tych słowach, może – ciągnąc myśl
dalej – powiedzieć: On jest Pierworodnym wobec
stworzenia, Pierworodnym spośród umarłych,
Początkiem nowego świata, jaki w Nim się
otwiera, Pierworodnym między wieloma braćmi
(por. Kol 1, 15-20). Można powiedzieć: między
licznym rodzeństwem, i my nim jesteśmy. My

możemy nim być, my powinniśmy nim być przez
to, że wchodzimy w ten nowy początek, w Jego
przyjście, u którego fundamentów legło „tak”
wiary i Boże zmiłowanie; przez to, że zaczniemy
być jak On i z Nim rodziną zmartwychwstałych,
początkiem nowego świata.
Podczas rozdzielania Komunii Świętej chór
będzie śpiewał tę – wciąż chwytającą za serce –
pieśń Transeamus, są to słowa pasterzy: „Pójdźmy
do Betlejem”. W tej godzinie powiedzmy te
słowa nawzajem do siebie! Powiedzmy je do
siebie samych! Wyruszmy w drogę! Starajmy się
spojrzeć na Pana i bądźmy Jego rodzeństwem!
Przyglądajmy Mu się, jak przyglądali się nasi
przodkowie w wierze, co przykładowo wyrażone
jest w cudownej kolędzie ze słowami Paula
Gorhardta, która – ponad wyznaniami – śpiewana
jest przez wszystkich, którzy wierzącym sercem
przyjmują orędzie tej nocy: „Moje zmysły
mogłyby być przepaścią, a moja dusza bezkresnym
oceanem, bylebym Cię tylko mógł ogarnąć”.
							
Amen.
kard. Joseph Ratzinger
Pasterka 1979

Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie!
W adwentowej refleksji, w skupieniu przy konfesjonale, w ciszy wyczekiwania
na wigilijną gwiazdę, do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan i umocni
nas swoim pokojem, byśmy go mogli rozdawać
wszędzie tam, gdzie niepokój.
Niech nowonarodzony Chrystus obudzi w nas
to, co jeszcze uśpione; ożywi to, co już martwe;
a światło Jego słowa niech prowadzi nas przez
życie.
Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i obfitych łask Ducha Świętego
w nowym roku życzy

Redakcja
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Odwiedziny duszpasterskie - w mocy Bożego Ducha!
Okres Narodzenia Pańskiego jest czasem
szczególnym, szansą na pogłębienie więzi
z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią poprzez
rozpoczynające się po świętach odwiedziny
duszpasterskie.
Mędrcy oddawszy pokłon maleńkiemu
Jezusowi, w drodze powrotnej odwiedzali miasta
i wioski, wszędzie rozgłaszając wieść o Bogu
narodzonym w ludzkim ciele. Z Ewangelii wiemy,
że Pan Jezus wielokrotnie nawiedzał domy
swoich uczniów i przyjaciół, przynosząc łaskę
i błogosławieństwo. Polecił im także, aby szli
do każdego miasta i miejscowości dokąd sam
przyjść zamierzał, a wysyłając apostołów z misją
głoszenia Ewangelii, mówił do nich: Kto was
przyjmuje, mnie przyjmuje oraz Gdy do jakiego
domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu
domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju,
wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do
was (Łk 10, 5-6).

nosi tytuł: „W mocy Bożego Ducha!”. Jest to hasło
drugiego roku, opracowanego na lata 2017-2019,
programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce:
„Duch, który umacnia miłość”. Pierwszy rok tego
programu (2017-2018) przebiegał pod hasłem:
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (Dz
2,4), natomiast drugi rok (2018-2019), który
rozpoczyna się od pierwszej niedzieli Adwentu,
będzie przebiegał właśnie pod hasłem: „W mocy
Bożego Ducha”. Ma on być konsekwentnym

dopełnieniem części pierwszej; o ile pierwszy rok
realizacji programu duszpasterskiego dotyczył
odkrywania darów Ducha Świętego, to w drugim
roku akcent pada na misje (zadania) osób
ochrzczonych i bierzmowanych. Obdarowani
Duchem Świętym, jesteśmy zobowiązani do
poszukiwania i odkrywania sposobów dotarcia
do tych, którzy osłabli na drodze wiary bądź ją
utracili.
Tekst broszury został przygotowany przez ks.
Marcina Węcławskiego, natomiast słowo wstępne
wraz z błogosławieństwem skierował do wiernych
abp metropolita poznański, Stanisław Gądecki. Na
okładce zamieszczono reprodukcję drzeworytu
Antoniego Gołębniaka „Duch Święty – najwyższy
Dar Boga”, a ilustracje w tekście prezentują
fragmenty ołtarza z kościoła oo. jezuitów
w Poznaniu.
W tekście znajdujemy zachętę do osobistego
spotkania z Duchem Świętym poprzez podjęcie
dziewięciodniowego czasu modlitwy o dary Ducha
Świętego. Apostołowie po wniebowstąpieniu
Chrystusa przez dziewięć dni trwali na modlitwie
Wzorem lat poprzednich, podczas odwiedzin w Wieczerniku, by pięćdziesiątego dnia po
kolędowych otrzymamy książeczkę, wydaną przez zmartwychwstaniu zstąpił na nich Duch Święty.
Kurię Metropolitalną w Poznaniu, która tym razem W Jego mocy dokonali wielkich dzieł, stając się
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mężnymi głosicielami Ewangelii aż po krańce
Ziemi. Podobnie i my jesteśmy zaproszeni, by
odkrywać w swoim życiu dary Trzeciej Osoby
Boskiej.
Odwiedziny duszpasterskie to święto dla
Kościoła domowego. Zatem wymaga dobrego,
starannego przygotowania na przyjęcie ważnego
Gościa, bo przecież przychodzi nie tylko
kapłan, ale z nim Jezus Chrystus ze swoim

błogosławieństwem. Niech błogosławieństwo
kolędowe chroni nasze domy od wszelkiego zła,
uświęca i jednoczy rodziny, umacnia na drodze
chrześcijańskiego życia, wspomaga nas w mężnym
wyznawaniu wiary i postępowaniu według jej
zasad, abyśmy żyli w mocy Bożego Ducha!
Karolina Appelt

Zobaczyłam Ją na nowo!
Jestem siostrą zakonną w Zgromadzeniu
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. U początku
mojego powołania leży doświadczenie spotkania
z żywym Jezusem, który dotknął mnie swoją
miłością i przemienił moje życie. Wezwał mnie
na drogę życia zakonnego i każdego dnia uczy,
co znaczy iść za Nim i Go naśladować. Nigdy
nie zastanawiałam się, dlaczego właśnie do takiej
rodziny zakonnej wezwał mnie Pan – do Rodziny
Maryi…, bo przecież Maryja wcale nie była mi
szczególnie bliska. Niemalże wstydziłam się tego,
że jako siostra Rodziny Maryi nie mam z Nią
bliskiej relacji. Dostrzegłam, że nie znam Maryi,

Święty Ludwik Grignion de Montfort

					

że jest Ona dla mnie kimś dalekim - Matką Jezusa,
Panią świata, Królową nieba i ziemi - kimś jakby
nieobecnym w moim życiu, a wysoko postawionym
ponad nim. Na szczęście Jej nieobecność była
pozorna – Ona zawsze była, jest i będzie, ale to
ja nie dostrzegałam Jej bliskości… do czasu!
W 2017 roku Bóg dał mi wielką łaskę odkryć kim
jest Maryja, nawiązać z Nią szczerą relację dziecka
z mamą i Jej powierzyć siebie oraz całe moje
życie. Stało się to za przyczyną mego zetknięcia
się z treścią dzieła pt. „Traktat o prawdziwym
nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św.
Ludwika Grignion de Montfort.
Dostrzegł on, iż żaden człowiek o własnych
siłach nie jest w stanie wypełniać zobowiązań
wynikających z sakramentu chrztu świętego,
polegających na całkowitym należeniu do
Boga i upodabnianiu się do Niego. Każdy z nas
potrzebuje w tym celu konkretnej pomocy. Święty
Ludwik zapewnia, że najlepszym wsparciem jest
osoba Maryi. Podaje niezbite dowody ukazujące
Maryję jako jedyną, pewną, bezpieczną i najkrótszą
drogę do Jezusa, jako najlepszą Pośredniczkę
między nami a Jezusem, Ona jest „kanałem” przez
który Bóg pragnie udzielać nam wszelkich łask.
Trzeba tylko Ją odnaleźć, odkryć na nowo, już
nie w powszechnej polskiej pobożności maryjnej,
ale jako moją mamę, która mnie kocha, za mną
tęskni, która chce mi pomagać i mnie prowadzić.
Potrzebuje jedynie mojej zgody, potrzebuje
mojego zaufania i oddania się Jej. Ludwik zachęca,
by do Boga iść przez pośrednictwo Maryi, a więc
by poświęcać się całkowicie Jezusowi, ale przez
Maryję. Owo poświęcenie jest wejściem na drogę
niesamowitej bliskości z Matką Bożą, by Ona
skryła każdego z nas w swoim Niepokalanym
9
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Sercu, by wzięła nas do swego łona i kształtowała
nas w taki sposób, w jaki wychowała Jezusa –
do całkowitego i doskonałego wypełnienia woli
Ojca. Droga ta została wypróbowana już przez
wiele osób, które dziś czcimy w gronie świętych,
błogosławionych i sług Bożych, także polskich:
św. Maksymiliana, św. Jana Pawła II, kard.
Wyszyńskiego, kard. Hlonda.

Zadziwiające, że od momentu, kiedy
w Kościele obchodziliśmy setną rocznicę objawień
fatimskich, aktualność „Traktatu” św. Ludwika
potwierdza wiele osób, które czują się zaproszone
do całkowitego oddania się Bogu przez Maryję.
Setki kobiet i mężczyzn, młodych i starszych,
świeckich, duchownych i zakonnych podejmuje
drogę przygotowania do poświęcenia, jakby czując,
że czas jest krótki i że trzeba zrobić wszystko, by
ukryć się w Sercu Maryi, tam być kształtowanym,
by jako Jej potomstwo przemieniać ten świat,
pamiętając zapowiedzi, że ostateczne zwycięstwo
przyjdzie przez Niepokalane Serce Maryi.
W naszej archidiecezji od maja 2019 roku będziemy
przeżywać peregrynację kopii Jasnogórskiego
Obrazu. Jest decyzją naszych biskupów, by to
jakże niezmiernie ważne wydarzenie połączyć
z możliwością odpowiedniego przygotowania
i dokonania osobistego poświęcenia się Bogu
przez Maryję. Przeżywając od zaledwie półtora
roku swoją relację z Maryją w nowy sposób,
zachęcałabym każdego, by pozwolił się Maryi
zaprosić do tej niezwykłej przygody, by odkrył Ją
na nowo i dał się Jej prowadzić pewną drogą do
Jezusa.

Nadszedł w końcu bardzo oczekiwany dzień 24 grudnia – Wigilia
Bożego Narodzenia. Już od rana trwała wielka krzątanina. Rodzina Kicińskich
spodziewała się gości - dziadków z jednej i drugiej strony. Józef z synem Tomkiem
odkurzali wszystkie pomieszczenia, Maria z córką Agatką przygotowywały
wigilijne potrawy. W domu unosił się zapach choinki, pieczonego makowca,
gotowanego kompotu z suszonych owoców z goździkową nutą.
Jak wyjaśniła Agacie mama, w ten dzień nie należy już gotować wigilijnej
kapusty z grzybami, by nie popsuć świątecznego zapachu domu, który można jeszcze ubogacić
przystrajając dom w świąteczne stroiki ze świerkiem i pomarańczami z nabitymi weń, pachnącymi
goździkami.
- Pamiętaj Agatko, wszystkie potrawy o „kłopotliwych” zapachach staramy się przygotować dzień lub
dwa wcześniej, a dom przed przybyciem gości trzeba przewietrzyć - pouczyła córkę Maria.
W domu rozbrzmiewały już kolędy i świąteczne melodie, nakrywano stół białym obrusem, a dzieci
dostały zadanie rozłożenia talerzy i sztućców z uwzględnieniem dodatkowego, tradycyjnego nakrycia
dla niespodziewanego gościa i sianka pod obrusem.
Tomek trzymając garść noży i widelców oraz łyżek gapił się na stół, nie bardzo wiedząc, co z nimi
począć. Na wieczerzę miała być podana zupa grzybowa, przystawki ze śledzia, sandacz w galarecie,

pierogi i danie główne - pieczony karp z dodatkami
oraz kompot z suszek. W sumie, razem z ciastami
wychodziło tradycyjne dwanaście potraw.
- Mamo - odezwał się Tomek - ja wiem, że do ryby
podaje się dwa widelce, ale jak zjemy tego śledzia?
- Dobrze, że pytasz – odpowiedziała Maria. – Z obu
stron każdego talerza połóż najpierw po jednym
widelcu do ryby. Następnie z prawej strony, tuż
obok widelca – łyżkę do zupy, a potem dodaj na
zewnętrznej stronie po lewej dodatkowy widelec
i nóż po prawej do przystawki ze śledzia. Łyżeczkę
do kompotu połóż nad talerzem. Śledzia, który nie
jest smażony, jemy nożem i widelcem - wyjaśniła
Maria. - A teraz idźcie się umyć i przebrać, bo
za chwilę przyjadą babcie i dziadkowie – dodała
mama, uśmiechając się do swoich pomocników.
Za chwilę wystrojona rodzina witała już gości.
Babcie komplementowały pięknie nakryty stół,
dziadkowie podziwiali ogromną choinkę, którą
z niemałym trudem udało się Józefowi stabilnie
ustawić w rogu salonu, a dzieciom pięknie
przyozdobić przechowywanymi z pokolenia na
pokolenie tradycyjnymi, szklanymi bombkami.
O godzinie osiemnastej cała rodzina zebrała się
przy wigilijnym stole. Józef, jako głowa rodziny,
rozpoczął modlitwę słowami: „W imię Ojca
i Syna i Ducha Świętego. Amen”. Maria zapaliła
świąteczną świecę. Józef wypowiedział słowa:
„Światło Chrystusa”, a cała rodzina odpowiedziała:
„Bogu niech będą dzięki”. Potem Tomek podszedł
do choinki i zapalił lampki choinkowe, a następnie,
jako najstarsze dziecko w rodzinie, został
poproszony przez ojca o przeczytanie fragmentu
Pisma Świętego z Ewangelii św. Łukasza (Łk
2,1-14) o przyjściu na świat Zbawiciela, Jezusa
Chrystusa. Następnie podzielono się opłatkiem,
składając sobie wzajemnie życzenia.
Rodzina zasiadła do stołu i - zgodnie z dobrymi
obyczajami - częstowano najpierw babcie, potem
dziadków, mamę, tatę, a na końcu nakładano
potrawy dzieciom. Agatka pamiętając o tym, co
mówiła mama („gdy nie wiadomo jak co jeść,
należy obserwować i naśladować panią domu”),
pilnie się w nią wpatrywała. Miała kłopot, bo
starając się zachowywać elegancko, nie wiedziała,
czy talerz z zupą należy przechylać od siebie,
czy do siebie, tym bardziej, że jej mama wcale
nie pochylała talerza. W końcu nie wytrzymała
i cichutko zapytała, jak jeść zupę zgodnie z savoir
vivre’m.
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s. Anna Maciejewska

Savoir vivre w odcinkach
Odcinek VII
Wigilia

Mama uśmiechnęła się i powiedziała, że przy
uroczystych spotkaniach przy stole wcale nie
przechylamy talerza, zostawiamy resztkę zupy na
dnie. Ważne też, by łyżki po skończeniu jedzenia
zupy nie opierać o krawędź, tylko położyć w środku
talerza. Przy domowych posiłkach dopuszcza się
unoszenie talerza, wówczas odchylamy go od
siebie. Gdyby barszcz podany został w filiżance
z jednym uszkiem, nie używalibyśmy łyżki,
natomiast do bulionówki z dwoma uszkami łyżka
byłaby wskazana.
Wiesz co, Agata - zagadnął Tomek - jesz jak
prawdziwa Francuzka.
- O, czyli tak elegancko, tak? - z zadowoleniem
spojrzała na wszystkich Agata, ciesząc się
z komplementu.

- Niezupełnie – odpowiedział brat, dumny ze
swej koncepcji – po prostu wkładasz łyżkę do
buzi dziubkiem, jak to robią Francuzi, natomiast
Anglicy jedzą zupę z boku łyżki.
- Skoro jesteś taki znawca, powiedz mi, czy twoje
siorbanie zupy jest bardziej angielskie czy polskie?
– rezolutnie zapytała Agatka.
Tomek zarumienił się nieco, ale w głębi serca
był zadowolony, że ma taką bystrą siostrę.
- Moja krew! - wykrzyknął dziadek Romek
i przytulił wnusię. Wszyscy roześmiali się
i kontynuowali wigilijną kolację, opowiadając
o świątecznych zwyczajach w domach dziadków
i pradziadków.
Po wieczerzy rodzina przeniosła się do
salonu. Maria podała kawę i ciasta. Agata usiadła
przy pianinie i rozpoczęła koncert kolęd. Cała
rodzina głośno śpiewała i cieszyła się wspaniałą
świąteczną atmosferą. Na koniec nadszedł, z dawna
oczekiwany przez dzieci, moment otwierania
prezentów licznie zgromadzonych pod ogromną
choinką. Każdy prezent został rozpakowany,
a obdarowani głośno dziękowali nawet za te
podarunki, które może nie były wymarzone, ale na
pewno ofiarowane z miłością.
Barbara Kołecka-Herman
11
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Jedną z najbardziej intrygujących postaci niebezpiecznej dla niego sytuacji, wytrwał przy
z grona Apostołów jest niewątpliwie św. Jan Nim do końca, stojąc pod krzyżem cierpiącego
Ewangelista. Według tradycji, to najmłodszy Jezusa. Przywódcy żydowscy chcieli przecież zabić
z uczniów Jezusa, którego Mistrz szczególnie nie tylko Nauczyciela, lecz także Jego uczniów.
miłował. Zanim zaczął chodzić z Jezusem, Jan Nie dziwi więc fakt, że swoją ukochaną Matkę
był uczniem św. Jana Chrzciciela. Należał też do Jezus powierzył opiece właśnie św. Jana. To Jan
grona Apostołów, którym Mistrz chciał pokazać wreszcie, jako pierwszy spośród Apostołów, stał się
i powiedzieć więcej niż pozostałym swoim świadkiem zmartwychwstania Jezusa, docierając
uczniom. Wraz ze św. Piotrem oraz św. Jakubem, do pustego grobu Pańskiego przed Piotrem. To, co
bratem Jana, towarzyszył on Chrystusowi w kilku tam zastał musiało zrobić na nim wielkie wrażenie,
szczególnych
sytuacjach,
bo - jak pisze o sobie w swojej
jak
wskrzeszenie
córki
Ewangelii - ujrzał i uwierzył (J
Jaira,
przemienienie
na
20,8).
górze Tabor oraz modlitwa
Po
zmartwychwstaniu
w Ogrójcu. Wybierając tę
i wniebowstąpieniu Jezusa,
trójkę na świadków owych
otrzymawszy Ducha Świętego,
zdarzeń, Jezus z pewnością
Jan udał się wraz z Matką
realizował pewien zamysł,
Bożą do Anatolii, gdzie
którym miało być umocnienie
zamieszkali w Efezie. Tam
tychże Apostołów przed wygłosił Ewangelię narażając się
pełnieniem ich szczególnych
na szykany i prześladowania.
zadań.
Według powszechnie znanej
Święty
Jan
najtradycji, został oskarżony
prawdopodobniej pochodził
o bluźnierstwo i podważanie
z Betsaidy w Galilei i był, jak
ładu publicznego oraz skazany
wyżej powiedziano, bratem
na śmierć we wrzącym
św. Jakuba Starszego. Mimo
oleju. Jednak, w związku
swego
młodego
wieku
z zapowiedzią Jezusa, że nie
należał
do
najwcześniej
umrze on śmiercią męczeńską,
powołanych uczniów Jezusa,
narzędzie kaźni nie wyrządziło
co z pewnością wiązało się
mu zamierzonej szkody i św.
z jego świadomą decyzją
Jan dożył bardzo sędziwego
Św.
Jan
Ewangelista
–
marmurowa
rzeźba
i może dlatego został on
wieku - ok. 100 lat. Wierny
Donatella
z
lat
1408-15
„nagrodzony”
szczególną
poleceniu swego Mistrza,
miłością, jaką obdarzył go
Apostoł ten towarzyszył
Jezus. To właśnie jemu i św. Piotrowi Chrystus Matce Jezusa do końca Jej życia i był świadkiem
powierzył zadanie przygotowania Ostatniej zaśnięcia Maryi, co w oczach współczesnych mu
Wieczerzy, która była jednym z najważniejszych chrześcijan czyniło go szczególnym świadkiem.
wydarzeń w ziemskiej działalności Jezusa.
Święty Jan Apostoł jest uznawany za autora
Szczególną relację Mistrza i Jego najmłodszego aż pięciu ksiąg Nowego Testamentu - jednej
ucznia można dostrzec podczas Ostatniej Ewangelii, trzech Listów i Apokalipsy. Zwłaszcza
Wieczerzy, gdy Jezus zapowiada Apostołom, Ewangelia św. Jana jest otaczana szczególnym
że jeden z nich Go zdradzi. Wtedy to pozostali zainteresowaniem wśród biblistów, ponieważ
uczniowie proszą właśnie Jana, by zapytał Jezusa, została napisana jako ostatnia i zawiera treści
do którego z nich odnoszą się te słowa.
nieobecne we wcześniejszych Ewangeliach, które
Ze swej strony św. Jan okazał Mistrzowi są do siebie podobne. Z tego względu nazywa
wielką miłość i heroiczną wierność, gdy mimo się je synoptycznymi, odróżniając je właśnie

od Ewangelii św. Jana, w której Apostoł zawarł
szczególne akcenty świadczące o bóstwie Jezusa.
Pod koniec pierwszego stulecia od narodzenia
Jezusa wśród chrześcijan zaczynały się szerzyć
różne herezje, w których podważano bądź to bóstwo
Jezusa, bądź Jego prawdziwe człowieczeństwo.
Z tego powodu św. Jan Ewangelista kładzie bardzo
mocny nacisk na to, że Jezus był i jest rzeczywiście
prawdziwym Bogiem. Zapewnia nas o tym już
pierwszy rozdział jego Ewangelii, gdzie Zbawiciel
nazwany został Słowem, które jest Bogiem, „przez
które wszystko się stało” oraz „Jednorodzonym
Bogiem”. W dalszej części swej Ewangelii Jan
przywołuje słowa samego Jezusa, które świadczą
o Jego bóstwie: Ja i Ojciec jedno jesteśmy (J
10,30); Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!
(J 14,01). Również słowa innych osób odnoszą
się do bóstwa Jezusa, np. te wypowiedziane przez
Jego wrogów: Nie chcemy Cię kamienować za
dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc
człowiekiem uważasz siebie za Boga (J 10,33), czy
te zawarte w wyznaniu św. Tomasza, który ujrzał
Jezusa po zmartwychwstaniu: Pan mój i Bóg mój!
(J 20,28).
Szczególną częścią Ewangelii św. Jana jest
opis Ostatniej Wieczerzy, w którym Jan przytacza
wiele słów Jezusa świadczących o zbawczym
charakterze Jego ofiary. Fragment ten jest
znacznie dłuższy niż w pozostałych Ewangeliach
i może stanowić rodzaj osobistego świadectwa św.
Jana, który zapamiętał to wydarzenie w sposób
wyjątkowy. W rozdziale 13. Ewangelii św. Jan
opowiada o miłości, jaką objawił Apostołom Jezus,
który umiłowawszy swoich na świecie, do końca
ich umiłował. Potem Zbawiciel, chcąc okazać
uczniom pełnię swej boskiej, ale i ludzkiej miłości,
dokonał tego znamiennego gestu obmycia im
nóg, który u Jana stanowi kwintesencję Ostatniej
Wieczerzy. Jest rzeczą niezwykle zaskakującą, że
Jan nie opisuje spożycia paschy i ustanowienie
Eucharystii, lecz wspomina właśnie ten gest. Pod
koniec tego rozdziału Jezus daje swoim uczniom
nowe przykazanie, abyś się wzajemnie miłowali
„tak, jak On ich umiłował” (J 13,34), a więc już
nie tak, jak człowiek potrafi kochać samego siebie,
lecz tak jak kocha go Bóg. W efekcie, Ewangelia
św. Jana objawia pełną miłości naturę Jezusa, co
rzuca nowe światło na stosunek Boga do człowieka
i co musiało być bardzo wyraźnym wskazaniem
na sposób postrzegania Boga przez ówczesnych
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Święty Jan Ewangelista

chrześcijan.
Badania biblistów dowodzą, że Ewangelia św.
Jana stała się bardzo popularna wśród chrześcijan
- bardziej niż którakolwiek z pozostałych.
Z zachowanych fragmentów wynika, że była ona
najczęściej kopiowaną, a więc zapewne i czytaną
Ewangelią. Stąd wypływa wniosek, że jej treści
odpowiadały potrzebom wyznawców Jezusa,
a to dobitnie potwierdza, że to sam Duch Święty
objawił Janowi to, co ma zawrzeć w swoim dziele.
Obraz Boga jako miłości najpewniej nakreślił Jan
w swoich Listach, w których pisze, że „Bóg jest
miłością”, co dopełnia całe przesłanie Ewangelii
Jana.
Ostatnią księgą napisaną przez Apostoła,
która znalazła się w kanonie Pisma Świętego jest
Apokalipsa, zwana także Księgą Objawienia.
Jest to dość zagadkowa i niełatwa w interpretacji
księga, która zawiera niejako podsumowanie
całego zmagania się dobra ze złem w dziejach
świata i pokazuje, że wraz z Ofiarą Jezusa weszło
ono w końcową fazę. Owo zmaganie zakończy się
ostatecznym triumfem Baranka, który jest Alfą
i Omegą, początkiem i końcem. Księga ta zawiera
też napomnienia i przestrogi dla niektórych
Kościołów, które wykazywały się niedostateczną
gorliwością, bądź wręcz grzesznością. Księga
Apokalipsy została napisana prawdopodobnie
w dobie prześladowań Kościoła pod koniec
panowania cesarza Nerona, toteż znajdujemy
w niej apoteozę wierności Chrystusowi do końca,
gdzie męczennicy tworzą chwalebne zastępy
świętych w Niebie. Przesłanie Apokalipsy było
niewątpliwie bardzo potrzebnym umocnieniem dla
chrześcijan zagrożonych cierpieniem i śmiercią
z powodu wyznawanej wiary.
Pisma św. Jana stały się niezwykłym
świadectwem Bożej miłości i Jego opieki
nad Kościołem. Możliwe, że z tego powodu
jego imię nosi wiele bardzo ważnych świątyń
chrześcijańskich, a wśród nich główna bazylika
papieska w Rzymie - Bazylika św. Jana na Lateranie,
której umiłowany Apostoł patronuje wraz ze św.
Janem Chrzcicielem. Dla wszystkich wierzących
w Chrystusa św. Jan jest przewodnikiem w wierze
i miłości Bożej, której zaufał do końca i która go
nie zawiodła.
Witold Tyborowski
13
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ZAPROSZENIE
V Forum Ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej
Tegoroczne V Forum Ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej skierowane jest do wszystkich
osób świeckich oraz duchownych zaangażowanych we wspólnotach parafialnych, ewangelizacyjnych,
ruchach, stowarzyszeniach i fundacjach. Celem Forum jest ukazanie, jak ważnym elementem
w zaangażowaniu parafialnym jest rozeznawanie Woli Bożej w Kościele, stąd hasło w tym roku brzmi:
Z miłości do parafii – Jak szukać Woli Bożej w służbie dla Kościoła. Poniżej zamieszczamy niezbędne
informacje, gorąco zachęcając do uczestnictwa w tym wydarzeniu.
PLAN (08.12.2018):
08:30 – 09:00
08:30 – 09:00

Rejestracja uczestników
Modlitwa uwielbienia

Część I Konferencje
09:00 – 09:10
09:10 – 09:50
09:50 – 10:30
		
10:30 – 11:00
11:00 – 11:45
12:00 - 13:30

Wprowadzenie
Konferencja - „Jak rozeznawać wezwanie osób świeckich do 		
zaangażowania w parafii”, ks. prob. Marcin Węcławski
Konferencja – „Reguły rozeznawania w życiu katolika”, s. Renata 		
Ryszkowska RSCJ
Przerwa na kawę
Świadectwa zaangażowania osób świeckich w życie parafii
Msza Święta i Godzina Łaski

Część II
13:30 – 14:30
14:30 – 16:00

Przerwa obiadowa
Warsztaty - 30 inspiracji dla parafii

Część III
16:15 – 17:15
17:15 – 18:00

Panel dyskusyjny
Modlitwa uwielbienia i błogosławieństwa

LOKALIZACJA: Targi Poznańskie, wejście przez Pawilon nr 7 od ul. Śniadeckich
REJESTRACJA: http://www.forumarchpoznan.pl/
KOSZT: 40 zł/os. (w tym obiad, kolacja, kawa, herbata)
KONTAKT: Fundacja Pro Publico tel. 604 447 929, 668 234 979
e-mail: fundacja@propublico.org
oprac. Magdalena Orczyńska
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„Tutaj zobaczę ich łzy”
Na świecie istnieją trzy „obrazy” zwane
w języku greckim acheiropoietos. Słowo to
oznacza „dzieło nie ręką ludzką uczynione”. Tymi
niezwykłymi zapisami są: całun turyński, chusta
z Manopello oraz ikona Madonny z Guadalupe.
12 grudnia Kościół oddaje cześć Najświętszej
Maryi Pannie, której postać w niewytłumaczalny
sposób uwieczniona została przed niemal 500 laty
na indiańskim płaszczu utkanym z włókien agawy.
Tradycja głosi, że 12 grudnia 1531 roku
ubogiemu Indianinowi z plemienia Azteków,
Juanowi Diego ukazała się
Matka Boża, przemawiając
do niego w jego ojczystym
języku
náhuatl.
Powiedziała:
Drogi synku, kocham
cię.
Jestem
Maryja,
zawsze dziewica, Matka
prawdziwego Boga, który
daje i zachowuje życie. On
jest Stwórcą wszechrzeczy,
jest wszechobecny. Jest
Panem nieba i ziemi. Chcę
mieć świątynię w miejscu,
w którym okażę współczucie
twemu ludowi i wszystkim
ludziom, którzy szczerze
proszą mnie o pomoc
w swojej pracy i w swoich
smutkach. Tutaj zobaczę
ich łzy. Ale uspokoję
ich i pocieszę. Idź teraz
i powiedz biskupowi o wszystkim, co tu widziałeś
i słyszałeś.
Ówczesny biskup meksykański, Juan de
Zumárraga nie dał wiary opowieściom Juana
Diego i poprosił go o jakiś wiarygodny znak.
Najświętsza Panienka odpowiedziała na tę prośbę
w niewiarygodny sposób. W kolejnym swym
objawieniu nakazała Indianinowi wejść na szczyt
wzgórza Tepeyac. Tam oczom jego ukazało się
mnóstwo rosnących na szczycie róż kastylijskich –
zjawisko niespotykane w tym regionie i o tej porze
roku. Madonna poleciła Juanowi zerwać te kwiaty.
Sama własnoręcznie poukładała starannie zebrane
róże i Juan zaniósł je pospiesznie, zawinięte
					

w tilmie (był to rodzaj płaszcza przypominającego
pelerynę) przed oblicze biskupa. Kiedy Indianin
rozwiązał rogi swej tilmy, wszyscy obecni uklękli
ze zdumieniem. Z płaszcza wysypało się bowiem
naręcze przepięknych kwiatów. Ale to nie tylko
owe róże wzbudziły zachwyt biskupa, Juana
i towarzyszących im ludzi. Na rozłożonym płaszczu
zobaczyli oni jakby fotografię Maryi. Piękna
niewiasta, o ciemnej karnacji, z zamyśloną twarzą,
ubrana była w różową szatę, spiętą pod szyją małą
spinką w kształcie krzyża. Ciemne włosy gładko
zaczesane, z przedziałkiem
pośrodku, przykryte były
błękitnym płaszczem ze
złotą lamówką, ozdobionym
gwiazdami. Ręce miała
złożone
do
modlitwy,
a spod Jej stóp wyłaniał
się półksiężyc. U dołu
wizerunku znajdowała się
głowa serafina. Postać Matki
Bożej otaczała owalna
tarcza promieni. Jej suknia
przepasana była w talii
czarną szarfą.
Wizerunek ten, zachowany
do dziś bez jakiegokolwiek
uszczerbku w sanktu-arium
w Guadalupe, podlegał
wielokrotnie
specjalistycznym badaniom przy
użyciu najnowszej technologii. Niemożliwe jest
ustalenie, jaką techniką został wykonany, ani też
jakich barwników użyto przy jego „tworzeniu”.
Jeden z naukowców – Richard Kuhn, laureat
Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, stwierdził, że
na obrazie nie ma śladów pędzla, farb organicznych,
ani mineralnych.
Trwałość tkaniny, o bardzo luźnym splocie,
jest niewytłumaczalna. Zwykle materiał powstały
z liści agawy wytrzymuje najwyżej 30 lat.
Tymczasem płaszcz Indianina zachował się
nienaruszony, w stanie sprzed pięciu wieków.
Przed laty, podczas prac konserwacyjnych przy
polerowaniu ramy obrazu, na tkaninę wylał się
żrący kwas. Nie uczynił on jednak wizerunkowi
15
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żadnej szkody – plama po nim samoczynnie
zniknęła. Tilma zachowała intensywność kolorów
bez jakichkolwiek zabiegów gruntujących barwy.
Jednym z najbardziej fascynujących dowodów
na
nadprzyrodzony
charakter
wizerunku
z Guadalupe są oczy Madonny. Dr José Aste
Tönsmann, zajmujący się m.in. zastosowaniem
systemów komputerowych, badaniom oczu Maryi
poświęcił kilkadziesiąt lat. Odkrył on, że źrenice
Matki Bożej odbijają obraz sceny, jaka rozegrała się
w 1531 roku. Światło skierowane na źrenice Maryi
reaguje refleksem, dając wrażenie wklęsłej rzeźby.
Oczy te załamują więc światło tak, jak to się dzieje
tylko u „żywych” ludzi. Scena odzwierciedlona
w źrenicach Madonny przedstawia 13 postaci,
w tym Indianina siedzącego ze skrzyżowanymi
nogami, biskupa, jego tłumacza Gonzalesa,
Juana Diego z rozpostartą tilmą, czarnoskórą
dziewczynę i indiańską rodzinę – mężczyznę,
kobietę z niemowlęciem na plecach, kilkoro dzieci.
2500-krotne powiększenie oczu Maryi uwidacznia
wiele drobnych szczegółów, np. kolczyki czy
sznurowadła.

Na płaszczu Najświętszej Panienki dostrzec
można liczne zbiorowiska gwiazd. Badania
naukowe wykazały, że odwzorowany układ gwiazd
jest identyczny z tym, jaki widniał nad Meksykiem
w grudniu 1531 roku. Podobnie jak wiele elementów
tego wizerunku, także i ta konfiguracja gwiazd
niesie ze sobą głęboką symbolikę. Tworzą one
bowiem obraz gwiazdozbioru Lwa. Możemy tutaj
dopatrzeć się odniesienia do Księgi Apokalipsy
św. Jana, gdzie w rozdziale 5,5 czytamy o Jezusie
jako o zwycięskim „Lwie z pokolenia Judy”.
Obraz z Guadalupe zawiera wiele innych
ukrytych symboli i znaków, odnoszących się
zarówno do treści ewangelicznych, jak i wierzeń
indiańskich. Widzimy w nim nawiązanie do
słów: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc
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pod Jej stopami…(Ap12,1). Promienie okalające
postać Madonny tworzą typowy dla ikon krąg
zwany mandorlą. Kolor niebieski symbolizuje
nieśmiertelność, różowy – Bożą miłość
i męczeństwo za wiarę, złoto lamówki –
królewskość Maryi.
Można się zastanawiać, dlaczego Najświętsza
Maryja Panna wybrała Meksyk na miejsce swoich
objawień i dlaczego nastąpiły one właśnie w owym
czasie. Nasza Matka chciała z pewnością przyjść
z pomocą ówczesnemu, trudnemu procesowi
ewangelizacji Meksyku. Pogańscy Aztekowie
szczególną czcią otaczali bożka Quetzalcoatla
w postaci pierzastego węża. Oddawali też cześć
Słońcu i różnym innym bóstwom. Wierzyli,
że trzeba je karmić krwią i sercami ofiar
z ludzi. Te barbarzyńskie praktyki przypuszczalnie
pochłaniały rocznie ok. 50 tysięcy ludzkich istnień.
Matka Najświętsza pragnęła, by Jej wizerunkowi
nadano tytuł „Święta Maryja z Guadalupe”,
co prawdopodobnie jest przekręconym przez
Hiszpanów słowem „Coatlallope”, które w języku
náhuatl oznacza „Ta, która depcze głowę węża”.
Aztekowie zrozumieli więc, że Matka Jezusa jest
potężną królową, która rzeczywiście pokonała
ich straszliwego boga. W ciągu zaledwie 6 lat po
objawieniach 8 mln Indian przyjęło chrzest, co
zapoczątkowało chrystianizację całej Ameryku
Łacińskiej.
W obecnych czasach wtórnego pogaństwa
i barbarzyństwa, jakim jest zabijanie nienarodzonych, eutanazja i praktyki eugeniczne,
szczególnego znaczenia nabiera wołanie Matki
Najświętszej o szacunek dla świętości życia.
Przesłanie, jakie przekazała XVI-wiecznemu
Meksykowi w swoim cudownym autoportrecie nie
straciło na aktualności. Przeciwnie – wybrzmiewa
coraz intensywniej jak przynaglenie do obrony
naszej chrześcijańskiej cywilizacji. Ma wymiar
uniwersalny – dotyczy całej ludzkości, tu i teraz,
i zawsze.
Dowodem takiego właśnie Bożego przekazu
płynącego z Guadalupe jest obecność kolejnych
symboli „namalowanych” na obrazie. O stanie
błogosławionym Maryi świadczy szarfa, która
przepasuje Jej biodra oraz lekko uwypuklona szata
z prawej strony łona. Tam też, na tkaninie sukni
zobaczyć można czteropłatkowy kwiat jaśminu
– kwinkunks, który dla Azteków symbolizował
życie.
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Świadkami nadzwyczajnego zjawiska byli
uczestnicy Mszy św. odprawianej w bazylice
w Guadalupe 30 kwietnia 2007 roku w intencji
dzieci zabitych przed narodzeniem (5 dni wcześniej
władze Miasta Meksyk zalegalizowały aborcję
na życzenie kobiety w ciągu trzech pierwszych
miesięcy ciąży). W pewnej chwili na cudownym
wizerunku pojawiło się światło, które utworzyło
kształt ludzkiego embrionu. Przypominało to obraz
widoczny podczas badania ultrasonograficznego,
z charakterystycznymi strefami cienia.

Stwierdzono, że nie było ono odblaskiem światła
zewnętrznego, np. fleszy aparatów fotograficznych
– pochodziło zdecydowanie z wnętrza obrazu. Wielu
ludzi wyraża przekonanie, że w ten sposób Maryja
pokazała w swym łonie obraz nienarodzonego
Jezusa.
Matka Boża z Guadalupe uznawana jest za
obrończynię życia i patronkę dzieci zagrożonych
zagładą przed narodzeniem. Jan Paweł II, podczas
swej pielgrzymki do Meksyku, przemawiał
do wiernych zgromadzonych w Guadalupe 23
stycznia 1999 roku tymi słowami:
Kościół musi głosić Ewangelię życia
i z proroczą mocą występować otwarcie przeciw
kulturze śmierci (…) Tego domagamy się: życia
i godności dla wszystkich istot poczętych w łonach
matek.
Maryja zawsze ukazywała się najbiedniejszym,
odrzuconym. Także w Meksyku uczyniła tę wielką
łaskę prostemu, biednemu człowiekowi, który miał
ufność dziecka. Kościół, w osobie papieża Jana
Pawła II, 31 lipca 2002 roku włączył Juana Diego
do grona świętych. Jego wspomnienie obchodzimy
odtąd 9 grudnia.
12 grudnia w kicińskim kościele, na Mszy św.
roratniej zostanie poświęcona ikona Matki Bożej
z Guadalupe. Tym samym stanie się Ona patronką
duchowej adopcji podjętej w naszej parafii.
oprac. Bogumiła Szymańska
Źródła: sanctus.pl; parafiazwiastowania.pl; niedziela.pl;
brewiarz.pl

Nasza kicińska ikona Matki Bożej z Guadalupe
Ikonę Matki Bożej z Guadalupe napisałam (namalowałam) na specjalne
zamówienie naszego proboszcza - ks. Mariana Sikory. To dla mnie wielkie
wyróżnienie i ogromnie się z tego cieszę. Oryginalny obraz, który znajduje się
w Meksyku, jest wizerunkiem Maryi dziewicy, patronki życia nienarodzonych.
Jej wizerunek zawierał dla ówczesnych Meksykanów (XVI w.) informację, że
oto dziewica (na wizerunku młoda kobieta z rozpuszczonymi włosami) jest
brzemienna, o czym świadczy czarna szarfa związana w pasie. W kościele św.
Józefa w Kicinie nowa ikona będzie towarzyszyć parafianom, podobnie jak na
całym świecie, podczas Mszy św. odprawianych w intencji poczętego życia,
a także w dniu wspomnienia Matki Bożej z Guadalupe czyli 12 grudnia.
Ikona ma wymiary 35 x 65cm. Wykonałam ją w tzw. temperze chudej,
naturalnymi barwnikami oraz pozłociłam gwiazdki 23 3/4-karatowym złotem.
Deskę lipową ze specjalnymi dębowymi szpongami (poprzecznym spojeniem)
wykonał nasz kiciński stolarz - Tomasz Wojciechowski. Deska została również
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przez niego specjalnie przygotowana, pokryta
płótnem i bolusem, czyli specjalnym podkładem
z kredy bolońskiej i szampańskiej z klejem
króliczym. Zarówno proces tworzenia deski, jak
i jej malowania związany jest z tradycją tworzenia
świętych obrazów. Przed każdą sesją malowania,
czy pisania (według nazewnictwa ikonopisarstwa),
odmawiałam specjalną modlitwę ikonopisarza
oraz osobistą modlitwę do Maryi z prośbą o dar
uchwycenia Jej podobieństwa.
Modlitwa ikonopisarza
Ty, boski Mistrzu wszystkiego co istnieje,
oświeć i kieruj duszą i ciałem sługi Twego;
prowadź jego rękę,
aby mógł godnie i doskonale
przedstawiać Twój obraz,
obraz świętej Twojej Matki
i wszystkich Twoich świętych
ku chwale, radości i upiększeniu
świętego Twego Kościoła.
Amen.

Grudzień 2018/Styczeń 2019

2 1 stycznia

Praca nad ikoną
zajęła mi pół roku.
Pod malaturą, czyli
pod warstwami farby,
w lewym górnym
rogu obrazu, zgodnie
z zasadami tworzenia
ikon,
ukryta
jest
modlitwa
ułożona
przez naszego księdza
proboszcza:

U Babci jest słodko
Kiedy tata basem huknie,
kiedy mama cię ofuknie,
kiedy patrzą na człowieka okiem złym –
to do kogo człowiek stuka,
gdzie azylu sobie szuka,
to do kogo, to do kogo tak jak w dym?

Maryjo, Dziewico z Guadalupe,
kochamy Ciebie,
powierzamy się Tobie.
Niech nasza parafia
będzie królestwem Twego Syna i Twoim.
Amen.
Barbara Kołecka-Herman

Zakończenie duchowej adopcji dzieci poczętych zagrożonych
zagładą podjętej w 2018 roku
Święty
Jan
Paweł
II
powiedział: Troska o dziecko
jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.
Kontynuując
tę
myśl, można powiedzieć,
że troska o człowieka
najmniejszego, najsłabszego,
w najwcześniejszych fazach
jego rozwoju jest egzaminem szczególnym.
Zbliżające się święta Narodzenia Pańskiego
to okres, w którym następuje zakończenie
dziewięciomiesięcznej modlitwy w intencji dziecka
poczętego zagrożonego zagładą i w intencji jego
rodziców. Wierzymy, że egzamin z troski o życie
został zdany, i to zdany bardzo dobrze, przez
wszystkich, którzy włączyli się w to dzieło i że
tym samym kolejne dzieci mogły się narodzić.
26 grudnia 2018 roku zapraszamy na
uroczystą Mszę Świętą o godzinie 12.00. Święta
Bożego Narodzenia to szczególnie rodzinne
święta, pragniemy zatem spotkać się także

w gronie Rodziny Duchowej Adopcji, która jest
szczególnie zaproszona do uczestnictwa w tej
Mszy św., by dziękować Bogu za każde poczęte
i ocalone życie, a także prosić o dalszą opiekę
nad nowonarodzonymi dziećmi i ich rodzinami.
Pragniemy też podziękować Panu za wytrwanie
w złożonym przyrzeczeniu i przeprosić za wszelkie
przejawy zaniedbania, jeśli takie się pojawiły.
Tegoroczne zakończenie DA będzie też
wyjątkowe, bo rodzina Duchowej Adopcji
zyskała nową patronkę w osobie Matki Boskiej
z Guadalupe, patronki życia poczętego, której
piękną ikonę napisała Barbara Kołecka-Herman.
Już teraz zachęcamy do podjęcia kolejnej
duchowej adopcji w 2019 roku, a także do włączenia
się w owo Boże dzieło nowych osób, by wspólnota
obrońców życia się powiększała, a kolejne dzieci
spośród setek tych, które są zagrożone zagładą
mogły zostać ocalone i zachowane przy życiu,
którym Pan Bóg je obdarzył.
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U babci jest słodko,
świat pachnie szarlotką.
- No, proszę, zjedz jeszcze ździebełko
i głowa do góry!
Odpędzę te chmury
i niebo odkurzę miotełką.
Nie ma jak babcia,
jak babcię kocham –
bez babci byłby kiepski los.
Jak macie babcię,
to się nie trapcie,
bo wam nie spadnie z głowy włos!
U babci jest słodko,
świat pachnie szarlotką,
a może chcesz placka spróbować?
Popijasz herbatę
i słońce nad światem
już świeci jak złoty samowar.
Wszystkie wnuki, nawet duże,
nawet takie po maturze,
nawet takie z długą brodą aż po pas,
niech do babci lecą z kwiatkiem
i zaniosą na dokładkę
tę piosenkę, którą śpiewa każdy z nas.

22 stycznia
Kwiaty dla Dziadka
Kto ci opowie o dawnych latach?
Tych lat naoczny świadek.
Jak kraj nasz rośnie,
jak ludzie rosną,
opowie Ci – Twój dziadek.
Otworzy serce,
kieszeń otworzy,
podsunie czekoladę.
Z Twoich sukcesów
zawsze się cieszy.
Kto? No, wiadomo – dziadek!
A jak coś spsocisz,
jak coś naknocisz,
jak trzeba spytać o radę –
to kto za uszy
wyciągnie z biedy?
Wiadomo, zawsze – dziadek!
Więc, wnuki proszą,
żeby w kwiaciarniach
kwiatków nie chować pod ladę.
Dziadek ma święto!
Kwiaty dla dziadka!
Wiwat, niech żyje dziadek!

Karolina Appelt

Wanda Chotomska
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Brać ministrancka powiększa się
W niedzielę Chrystusa Króla nasz młodszy syn, Piotr został przyjęty do grona ministrantów. Bardzo
się cieszymy z tego, że od najmłodszych lat będzie wzrastał w duchu służby Panu Bogu i Kościołowi.
Mamy nadzieję, że to zadanie zmobilizuje go do większej gorliwości oraz przyczyni się do rozwoju
wiary. Chcielibyśmy również bardzo podziękować Michałowi, który przez kilka miesięcy przekazywał
naszym kandydatom „tajniki” służby ministranckiej i potrafił ich do tej posługi zachęcić
***

Anna i Marek Tomaszewscy

W niedzielę 25 listopada, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, nasz syn - Wojciech
Zacharzewski został dopuszczony do pełnienia służby ministranckiej. Było to dla nas szczególne
przeżycie i ogromny zaszczyt, ponieważ to już nasz drugi syn będzie odtąd służył przy ołtarzu i wiemy,
jak ogromne znaczenie i wpływ na przeżywanie Mszy Świętej ma ta służba.
W czerwcu Wojtuś przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej i zachęcony przykładem brata, od
września rozpoczął przygotowania do pełnienia służby ołtarza. Nad nauką chłopców czuwał starszy
ministrant, Michał Appelt, za co składamy mu serdeczne podziękowanie - Bóg zapłać!
Przede wszystkim jednak, powtarzając słowa przysięgi złożonej przez chłopców przy ołtarzu,
dziękujemy Chrystusowi Panu za łaskę powołania ministranckiego naszego syna i będziemy dbać o to,
by święte czynności ministranta wypełniał pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra
wspólnoty parafialnej.
***

Po I Komunii Świętej ks. proboszcz zaprosił chłopców, by wstąpili do grona ministrantów. Nie
naciskaliśmy – chcieliśmy, aby nasz syn miał świadomość, że jest to jego decyzja. Szymon poszedł na
spotkanie, a kiedy wrócił, oznajmił nam - rodzicom, że chce zostać ministrantem. Pamiętał o każdym
spotkaniu i chętnie na nie uczęszczał. Teraz, gdy okres przygotowań dobiega końca i nadszedł moment
przyjęcia Szymona do grona służących przy ołtarzu, jesteśmy dumni i szczęśliwi. Jest to radosny
i zarazem wzruszający moment, w którym nasz syn podejmuje tak ważną decyzję. Życzymy mu wielu
łask Bożych i wytrwałości.
Marta Goździak
***
Przystąpienie syna do grona ministrantów jest wielkim szczęściem dla jego rodziców. Jacek zawsze,
od kiedy pamiętam, mówił, że chce zostać ministrantem.
Kiedy w maju przystąpił do I Komunii Świętej, poszedł na pierwszą zbiórkę kandydatów. Od
tego momentu ani przez chwilę nie zwątpił w swoją decyzję. Zawsze powtarzał, że jego dziadek był
ministrantem i on też chciałby nim zostać. Słuchał, kiedy mój tato opowiadał o swojej posłudze. Msza
Święta odbywała się wtedy po łacinie.
Cały ten okres przygotowań to czas wytężonej pracy. Chłopcy, mimo natłoku zajęć w szkole, znajdują
czas na służbę ministrancką. Biegną na zbiórkę i z dużą energią biorą udział w spotkaniach.
Jako matka jestem bardzo szczęśliwa, że mój syn będzie służył Panu Bogu. Dziękuję wszystkim
zaangażowanym w przygotowania, a szczególnie Michałowi. Wykazał się anielską cierpliwością,
przygotowując nasze dzieci do służby. Każdego dnia w modlitwie różańcowej powierzam moje dzieci
opiece Matki Najświętszej. W Jej ręce oddaję również posługę syna.
Renata Dwornik

Rodzice nowego ministranta, Wojtusia

Archidiecezjalna pielgrzymka na Jasną Górę
24 listopada br. blisko pięć tysięcy wiernych
z archidiecezji poznańskiej uczestniczyło
w pielgrzymce na Jasną Górę. Naszą kicińską
parafię reprezentowało dwadzieścia osiem osób.
Wspólne pielgrzymowanie rozpoczęliśmy na
wzgórzu kościelnym o godz. 4.30. Byliśmy
w Częstochowie, aby zaprosić Maryję
w kopii Jej cudownego wizerunku do nawiedzenia
archidiecezji i naszej parafii. Centralnym
punktem pielgrzymki była uroczysta Msza św.
sprawowana w południe w bazylice jasnogórskiej.
Przewodniczył jej i homilię wygłosił abp Stanisław
Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący
Episkopatu Polski. Mszę św. koncelebrowali
biskupi pomocniczy oraz około stu trzydziestu
księży. Ksiądz arcybiskup zaznaczył, że do tej
peregrynacji archidiecezja przygotowuje się już od
dłuższego czasu, zaczynając od kapłanów. Teraz
jest czas, żeby także świeccy włączyli się w to
niebywale ważne dzieło.
Nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej
Jasnogórskiej rozpocznie się 18 maja 2019 r., w dniu
urodzin św. Jana Pawła II, w poznańskim kościele na
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Ratajach, który powstał jako wotum wdzięczności
za pierwszą peregrynację obrazu w diecezji przed
42 laty. Peregrynacja w archidiecezji poznańskiej
potrwa do września 2020 r. W Kicinie będziemy
gościli Matkę Najświętszą 24 sierpnia 2020 r.
Powróciliśmy do Kicina w godzinie Apelu
Jasnogórskiego, zmęczeni, ale też bardzo
radośni. W drodze towarzyszyła nam modlitwa
i wspólny śpiew. Nie zabrakło też akcentów
humorystycznych. Cieszy przede wszystkim fakt,
że w pielgrzymce archidiecezjalnej wzięło udział
tak wielu wiernych świeckich. Wagę nawiedzenia
kopii cudownego obrazu dobrze rozumieją
kapłani, o czym świadczy tak liczny ich udział
w pielgrzymce. Wszyscy potrzebujemy duchowej
odnowy, zarówno kapłani, jak i wierni świeccy.
Wierzę, że Matka Najświętsza nam w tym pomoże.
Otwórzmy się na Jej słowa, które dzisiaj ponownie
usłyszeliśmy na Jasnej Górze: Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie.
ks. proboszcz Marian Sikora
23
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VII Bieg Niepodległości
11 listopada, w setną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości, w wielu miejscach
naszego kraju organizowane były okolicznościowe
biegi i marsze. Również w Czerwonaku, już
po raz siódmy, odbyły się tego dnia Bieg
Niepodległości i Marsz Niepodległości Nordic
Walking, zorganizowane przez Wójta Gminy
Czerwonak oraz CRKF AKWEN. W zmaganiach
sportowych wzięli udział nie tylko dorośli (na
dystansach 5 lub 10 km), ale również dzieci
i młodzież. Impreza rozpoczęła się punktualnie
o godz. 12.00 uroczystym odśpiewaniem hymnu
państwowego przez wszystkich zgromadzonych.
Po części oficjalnej przyszedł czas na biegi,
których trasy zostały wyznaczone w okolicach
kompleksu Orlik 2012, na granicy Czerwonaka,
Kicina i Koziegłów. Jako pierwsze wystartowały
dzieci, które w zależności od wieku pokonywały
dystans odpowiednio 200, 400, 800 i 1200 m.
Wszyscy, którzy ukończyli swój bieg otrzymali
okolicznościowe medale, a najmłodsi – także
pamiątkowe koszulki. Potem odbył się marsz na
5 km, a po nim bieg na tym samym dystansie.
Całość zawodów zamykał bieg główny na 10 km.
Najlepsi w tych konkurencjach otrzymali statuetki.

Na mecie na zawodników czekała gorąca herbata
i zupa pomidorowa. W zawodach uczestniczyło
około 400 osób, z czego połowę stanowiły dzieci.
Pogoda tego dnia dopisała, a radość dzieci
dowiodła, że był to dobry sposób, by na sportowo,
często całymi rodzinami, uczcić setną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Barbara Zacharzewska

Szlak Niepodległości
Szlak Niepodległości powstał na terenie
Puszczy Zielonka (trasa leśna) pomiędzy Kicinem
a Dziewiczą Górą. Składa się z 14 krzyży (droga
krzyżowa) i 17 tabliczek - kierunkowskazów
(informujących o szlaku) na trasie o długości ok.
2,7 km.
Szlak Niepodległości przedstawiony w formie
drogi krzyżowej. Bardzo sugestywnie, pięknie,
wyraziście oddaje historię Polski i Polaków, na
którą złożył się ogrom cierpienia, wyrzeczeń,
dźwigania krzyża, nadziei, honoru, walki, pokory,
mądrości, zawierzenia Panu Bogu.
Droga krzyżowa jest drogą życia. Idąc nią
wkraczamy na sam szczyt do „ogrodu Bożego”
(tak tłumaczy się słowo „Karmel”). Ta leśna trasa
nawiązuje poniekąd do ogrodu Bożego... Polacy
zawsze wiedzieli, że w cieniu krzyża zaczyna się
prawdziwe życie. Wpisana w koleje losów Polski,
24

droga krzyżowa oddaje cały tragizm, wielkość,
świętość, patriotyzm, umiłowanie Ojczyzny wolnej, sprawiedliwej, niepodległej.
Szlak Niepodległości powstał z myślą o godnych obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległości i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Zanim jednak do tego doszło, autor tego artykułu
złożył w 2017 r. stosowne pismo w Nadleśnictwie Łopuchówko. Na początku wszystkie pisma
dotyczyły szlaku o nazwie „Droga Krzyżowa”.
Nadleśniczy, dr inż. Tomasz Sobalak uruchomił „machinę administracyjną”. Nadleśnictwo
wystosowało pisma do odpowiednich podmiotów
i otrzymało odpowiedzi. Po paru wytyczeniach
i zapalikowaniach tras, a następnie przejściach
tychże przez autora niniejszego tekstu i zastępcę
nadleśniczego - Tomasza Bernata, w końcu została
zaakceptowana „prawidłowa” trasa. Określono

współrzędne wszystkich krzyży, powstała mapa,
farbą oznaczono miejsca poszczególnych stacji
drogi krzyżowej. Pomagali mi: Tomasz Michałowicz, Elżbieta Lesiczka, Piotr Lesiczka i Krystyna
Lesiczka. 9 lipca br. wystąpiłem o dofinansowanie budowy Szlaku Niepodległości (poprzedniego
Szlaku Drogi Krzyżowej) do Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego
przy Urzędzie Gminy Czerwonak. Przewodniczącym Komitetu jest były wójt Gminy Czerwonak Jacek Sommerfeld. Po wypełnieniu pewnych procedur i kilku spotkaniach w biurze promocji gminy
ustalono, że rozstrzygnięcie kwestii dofinansowania szlaku nastąpi na zebraniu Komitetu. Ten jednomyślnie poparł moją inicjatywę.
Dalszymi pracami (takimi jak: zakup drewna
na krzyże, zakup stali /śruby, kotwy/, ocynkowanie
stali, przycięcie, heblowanie drewna, szlifowanie,

					

zakonserwowanie,
zakup
betonu, transport /drewna,
betonu,
stali,
krzyży/,
wykonanie
14
tablic
i zainstalowanie ich na
krzyżach) zajęła się firma
A-Z Jacka Napiontka.
Kolejne
czynności
(przygotowanie drewna na
pale i słupy informacyjne
- okorowanie, przycięcie,
transport;
wykopanie
34
otworów do osadzenia krzyży
i pali, przygotowanie betonu /
wymieszanie/, przywiezienie kamieni, osadzenie
krzyży /ustawienie, wypoziomowanie, wrzucenie
kamieni i betonu/, transport /taczek, wody
w pojemnikach, kamieni, sprzętu/, osadzenie pali
/20 szt./, przykręcenie tablic) wykonali: Roman
Nowak, Wojciech Sobański, Stanisław Nowak,
Franciszek Gaca, Marian Hess i autor tego artykułu.
Natomiast
przygotowania
tablic
informacyjnych
(przycięcie,
heblowanie,
szlifowanie, wyrzeźbienie słów i liczb) w liczbie
17 sztuk podjął się Tomasz Wojciechowski.
3 listopada br. o godz. 12.00 spod kościoła
św. Józefa w Kicinie grupa osób, na czele
z ks. proboszczem Marianem Sikorą, wyruszyła
na Szlak Niepodległości. Odprawiono drogę
krzyżową. Rozważania, modlitwy, święcenie
krzyży przeprowadzał ksiądz proboszcz, a śpiewem
zajął się Mateusz Cofta, który przybył ze swoimi
dziećmi. Przy 14. krzyżu
serdecznie
wszystkim
podziękowałem.
10 listopada z kolei,
o godz. 9.00 przy Szkole
Podstawowej im. Augusta
Cieszkowskiego w Kicinie
spotkała się grupa członków
i sympatyków PTT, która
w ramach Święta Gór na
Nizinach
postanowiła
udać
się
na
Szlak
Niepodległości. Najpierw
wykonano grupowe zdjęcie
na tle szkoły, a następnie
przy tablicy (z napisem:
„Szlak Niepodległości, 10
XI 2018r., PTT”) dokonano
25
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formalnego otwarcia szlaku przecięciem białoczerwonej wstęgi. Osobami, które to uczyniły
byli: z-ca nadleśniczego - Tomasz Bernat, ks.
Jerzy Stachowiak, Prezes Zarządu Głównego
PTT (z Bielska Białej) - Szymon Baron i niżej
podpisany. „Piękne słowo” przy tablicy przeczytał
Tomasz Bernat. Przy I krzyżu, na małym
wzniesieniu, płomienne kazanie wygłosił ks. Jerzy
Stachowiak. Potem podał każdemu rękę i pożegnał
się. Grupa ruszyła dalej Szlakiem Niepodległości,
przyjacielsko ze sobą rozmawiając. Przy ostatnim
krzyżu, wraz z współtowarzyszami, pomodliłem
się za wszystkich członków PTT, którzy już
odeszli z tego świata, a następnie wykonano
wspólne zdjęcie. Powrót do szkoły przebiegał już
inną trasą.
W szkole delektowaliśmy się smacznymi
ciastami Wiesławy Krugiołki, Heleny Stachowiak
oraz państwa Nowaczyków, a następnie
obejrzeliśmy wystawę fotograficzną Antoniego
Ruta i autora artykułu. Zajadaliśmy ochoczo
żurek „produkcji” Romana Nowaka i Wojciecha
Sobańskiego, „zasilonego” warzywami i innymi
składnikami, ofiarowanymi przez przyjaciół. Po
tej bardzo smacznej uczcie, jako prezes O/P PTT
i zarazem organizator omawianego wydarzenia,
opowiedziałem kilka historii nawiązujących
do tematyki Ojczyzny, gór i niepodległości.
Rozdałem także dyplomy, albumy, książki,
reprodukcje tym, którzy pracowali dla uczczenia
tym sposobem Święta Niepodległości i Święta Gór
na Nizinach. Następnie odbyła się interesująca
prelekcja prof. dr. hab. Witolda Tyborowskiego na
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temat niepodległości Polski. Później głos zabrał
sławny fotograf, prezes ZAP-u - Antoni Rut, który
opowiadał o wykonywaniu dobrych fotografii.
Święto Gór na Nizinach zakończyli: ceniona poetka
- Maria Magdalena Pocgaj, która czytała wiersze
oraz grający na gitarze Lech Rugała. Wszyscy
zebrani śpiewali tradycyjne polskie, „górskie”
pieśni, które zakończyły obchody naszego święta.
Wszystkim za wszystko bardzo dziękuję:
dyrektorowi Dariuszowi Freudenreich za
udostępnienie szkoły i wielką życzliwość, pani
Krysi Dubińskiej za otwarcie i zamknięcie szkoły,
a także osobom, które na koniec pomagały przy
sprzątaniu.
Szczególne podziękowania kieruję do:
nadleśniczego – dr. inż. Tomasza Sobalaka;
z-cy nadleśniczego - Tomasza Bernata;
przewodniczącego Komitetu do Organizacji
Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości
- Jacka Sommerfelda; artysty - Jacka Napiontka;
artysty ludowego - Tomasza Wojciechowskiego;
v-ce prezesa ZG PTT - Szymona Barona;
kierownika Departamentu Turystyki w Urzędzie
Marszałkowskim - Andrzeja Kaleniewicza;
kierownika Centrum Edukacji Ekologicznej WPN
- Jarosława Wyczyńskiego oraz do Romka, Wojtka,
Franka, Stasia, Mariana, Wiesi, Tomka, Elżbiety,
Piotra, Krysi, Antka, Magdy, Witka, Lecha, Basi,
Zbyszka, Mateusza, do ks. proboszcza Mariana
Sikory i ks. Jerzego Stachowiaka.
prezes O/P PTT
Leszek Lesiczka

Musicie ducha hartować,
aby móc jak orły przelatywać
w przyszłość Ojczyzny.
(Stefan Wyszyński)
		

A jeśli komu droga otwarta do nieba
Tym co służą Ojczyźnie.
(Jan Kochanowski, Pieśń XII)
W Polsce bije serce świata
(Norman Davies)

Z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
i otwarcia „Szlaku Niepodległości” w Puszczy Zielonka,
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
składa gorące podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej rocznicy
za współpracę i za okazane dobro.
Niech dotychczasowe osiągnięcia i plany na przyszłość
będą źródłem radości, satysfakcji i osobistego spełnienia.
Życzymy realizacji zamierzeń, wielu sukcesów, zdrowia, pomyślności
i pogody ducha.
Przyjaciele z PTT, miłośnicy gór,
miłośnicy ukochanej Ojczyzny
Prezes O/P PTT
Leszek Lesiczka

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na
przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też
ma prawo do miłości szczególnej.
(Jan Paweł II)
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Stowarzyszenie Apostolstwa Dobrej Śmierci w naszej parafii
„Dobrze żyć - to wiele, dobrze umrzeć - to wszystko”
Listopad to czas, w którym przypominamy
sobie o śmierci. Są jednak ludzie, którzy starają
się o niej pamiętać stale i przygotować się do niej.
Są to członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci,
którego oficjalna nazwa brzmi: Stowarzyszenie
Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci.

Wspólnota taka działa w naszej parafii od 4
października bieżącego roku. 6 października
pojechałyśmy w liczbie kilku osób na rekolekcje
do, mieszczącej się w Górce Klasztornej, siedziby
Apostolstwa. Górka Klasztorna to miejsce
objawienia się Matki Bożej w 1079 roku. To
ośrodek maryjny szczególnie bliski sercu prymasa
kard. Stefana Wyszyńskiego, który w 1965 r.
dokonał koronacji cudownego obrazu Matki
Bożej Góreckiej. Tam, uczestnicząc w spotkaniu
z zelatorami ADŚ północno-zachodniej Polski,
zgłębiłam wiedzę na temat tego ruchu, pozyskałam
wiele materiałów informacyjnych, aby przekazać
je dalej członkom ADŚ w naszej parafii.
Na spotkaniu parafialnym 29 października
osoby, które wyraziły chęć włączenia się
w tę wspólnotę zostały wpisane do Księgi
Stowarzyszenia. Otrzymały one książeczkę
członkostwa, kartę identyfikacyjną ADŚ oraz
różaniec.
Spotkania
członków
Apostolstwa
w naszej parafii odbywać się będą w każdy ostatni
poniedziałek miesiąca po wieczornej Mszy Świętej.
Będziemy modlić się odmawiając różaniec do
Siedmiu Boleści Matki Bożej. Modlitwa ta składa
się z następujących części:
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Znak krzyża.
- Wierzę w Boga.
Przy każdej tajemnicy odmawiamy:
- Ojcze Nasz,
- 7 razy Zdrowaś Maryjo,
- Chwała Ojcu.
1. Proroctwo Symeona
Owoc tajemnicy: poddanie się woli Bożej;
2. Ucieczka do Egiptu
Owoc tajemnicy: słuchanie Głosu Bożego;
3. Szukanie Jezusa, który pozostał w świątyni
Owoc tajemnicy: tęsknota za Jezusem;
4. Spotkanie Jezusa dźwigającego krzyż
Owoc tajemnicy: cierpliwe znoszenie krzyży;
5. Śmierć Jezusa na krzyżu
Owoc tajemnicy: panowanie nad złymi
skłonnościami;
6. Zdjęcie z krzyża Ciała Jezusowego
Owoc tajemnicy: szczery żal za grzechy;
7. Złożenie Jezusa do grobu
Owoc tajemnicy: prośba o szczęśliwą śmierć.
Dla uczczenia łez, które Najświętsza Maryja Panna
przy tych tajemnicach wylała odmawiamy 3 razy
Zdrowaś Maryjo.
Członkowie Apostolstwa żywią szczególne
nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa.
Zapraszamy - zapisz się do Apostolstwa Dobrej
Śmierci i wspomóż siebie oraz innych modlitwą
o dobrą śmierć. Czas nagli, nie godzi się tak ważnej
sprawy odkładać na później, bo nie wiadomo, czy
dziś, czy jutro Pan powoła cię do Siebie, kiedy to
będziesz musiał zdać sprawę ze swoich uczynków.
„Błogosławieni, którzy umierają w Panu”,
w łasce Bożej. Świat potrzebuje ludzi, którzy idąc
ścieżkami życia, za towarzyszkę obierają Matkę
Boga, która doświadczyła tak ogromnego bólu
stojąc pod krzyżem. Ona pragnie, abyśmy obierali
Ją za Patronkę Dobrej Śmierci i wraz z Nią upraszali
godne życie i jego szczęśliwe zakończenie.
Barbara Kubacka

W intencji zmarłych muzyków
W kościele oo. dominikanów w Poznaniu 6
listopada br. już po raz siedemnasty modliliśmy się
za muzyków, którzy odeszli do Pana w ostatnim
roku. O godz. 19 rozpoczęła się Msza Święta,
a o godz. 20 odbył się koncert. Zabrzmiała muzyka
jazzowa głównie z improwizacjami na temat pieśni
patriotycznych, zainspirowanych setną rocznicą
odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród
licznych wykonawców, obok m.in. Katarzyny
Stroińskiej-Sierant, Julii Rosińskiej-Kopali, Piotra
Kałużnego, Poldka Twardowskiego, Zbigniewa
Wrombla, Mirosława Kamińskiego, wystąpił
Jarosław Kostka - nasz organista. Trzyosobowy
zespół, w składzie: Jarek Kostka (fortepian),
Damian Kostka - zbieżność nazwisk przypadkowa
- (kontrabas) i Jarosław Buczkowski (akordeon),
wykonał temat z filmu „Zazdrość i medycyna”,
do którego muzykę skomponował Wojciech
Kilar. W poniższym artykule poznajemy ideę tej
artystyczno-duchowej inicjatywy.
Redakcja

W siedemnastu edycjach wystąpiło łącznie ponad
stu wykonawców! Zaduszki rozpoczynają się
zawsze Mszą Świętą. Przywołujemy pamięć
o zmarłych artystach i wstawiamy się za nimi
u miłosiernego Boga. Podczas modlitwy wiernych
mikrofon jest do dyspozycji nas wszystkich.
Padają wówczas liczne prośby o modlitwę za dusze
zmarłych muzyków, nie tylko jazzowych. W tle
słychać śpiewany psalm „Wieczny odpoczynek...”
Specyfiką Poznańskich Zaduszek jest koncert,
podczas którego muzycy nie wykonują swoich
utworów, ale tematy jazzowe skomponowane
lub ulubione przez tych, za których się modlimy.
Improwizacja stanowi niejako narzędzie dialogu
ze zmarłymi jako wyraz naszej z nimi wspólnoty
przed Bogiem. Każdy gra jeden utwór. Koncert
kończy się dixielandowym wykonaniem (w duchu
kolektywnej improwizacji) utworu „When the
saints go marching in”, swoistego fenomenu hymnu religijnego, marsza i standardu jazzowego,
który idealnie pasuje na taką okoliczność.
W 2011 roku Zaduszki odbyły się
*****
w katedrze, podobnie jak w roku następnym,
kiedy owo wydarzenie święciło swój X jubileusz.
Poznańskie Zaduszki Jazzowe to znane, W latach 2013-2017 spotykaliśmy się zaduszkowo
cykliczne wydarzenie na kulturalnej mapie w poznańskiej farze. W listopadzie br., tuż
Poznania. Zainspirowani Krakowem, Wrocławiem przed Dniem Niepodległości, XVII Zaduszki
i Górnym Śląskiem, osiedli od lat w Poznaniu wróciły do kościoła oo. dominikanów. Miały one
pomysłodawcy poznańskiego „Wielbienia” - charakter bardzo rodzimy, gdyż podczas koncertu
Leopold Twardowski i o. Tomasz Nowak OP, wykonywane były wyłącznie tematy polskie.
6 listopada 2002 roku zainicjowali Poznańskie
Zaduszki Jazzowe w kościele oo. dominikanów.
Jarosław Kostka
W tegorocznych, XVII już
Zaduszkach, podczas homilii o.
Tomasz podkreślił, że nie byłoby ich
bez poznańskiego „Wielbienia” i bez
głębokiej wiary oraz konsekwencji
Poldka Twardowskiego, który ma
od Boga dar integracji ludzi, siłę
przyciągania do siebie muzyków
wierzących, jak również tych
będących dalej od Kościoła. Wierzy
on, że w następnym roku pojawią się
nowi muzycy. I tak nieprzerwanie
od 2002 roku najznakomitsi
wielkopolscy
artyści
jazzowi
muzyką i modlitwą wspominają
muzyków,
którzy
odeszli.
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Święci maszerowali ulicami Kicina
W wigilię uroczystości Wszystkich Świętych w
naszej parafii po raz kolejny odbył się Korowód
Świętych. Pogoda dopisała, więc wieczorem
na kościelnym wzgórzu zebrała się spora grupa
parafian, złożona z dzieci i dorosłych, spośród
których wiele osób przebranych było za swoich
świętych patronów.
Tradycyjnie już korowodowi temu przewodzą
trzy postaci, wybrane nieprzypadkowo z
grona świętych. W tym roku byli to, wspaniale
ucharakteryzowani: św. Stanisław Kostka, św.
Bernadeta Soubirous oraz św. Jan Paweł II. Wybór
tych właśnie świętych związany był z okrągłymi
rocznicami, które obchodziliśmy w tym roku:
450-lecia śmierci św. Stanisława, 160-lecia

objawień w Lourdes oraz 40-lecia wyboru Karola
Wojtyły na papieża. Barwny i głośny korowód
wyruszył ulicami Kicina wśród śpiewów i
dźwięków instrumentów. Podczas przystanków
mogliśmy wysłuchać krótkiej historii życia
każdego z owych trzech patronów. Wróciliśmy na
wzgórze i tam dzieci udały się do salki parafialnej
na bal Wszystkich Świętych z tańcami, zabawami
oraz przygotowanym poczęstunkiem. W tym czasie
w kościele, w obecności relikwii św. Jana Pawła
II, dorośli uczestniczyli w adoracji Najświętszego
Sakramentu i we wspólnej modlitwie różańcowej.
Anna Tomaszewska

Protokół z zebrania
Parafialnej Rady Duszpasterskiej
15 listopada 2018 roku
Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od wspólnej
modlitwy do Ducha Świętego. Następnie został
odczytany protokół z ostatniego zebrania
Parafialnej Rady Duszpasterskiej, które odbyło się
27 września br.
W ostatnim czasie posługę katechisty w naszej
parafii rozpoczęli p. Magdalena Orczyńska oraz
p. Roman Zgoła. Razem z dotychczasowymi
katechistami podejmą oni katechezy przed
chrztem. W przygotowania do chrztu św. włączył
się również p. Witold Tyborowski w ramach
katechezy biblijnej. Zaplanowane zostały już
spotkania obejmujące przyszłe półrocze. Niepokoi
brak zaangażowania niektórych rodziców w
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przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii
Świętej. Chodzi o prowadzenie katechez w domu.
Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
Zagrożonego Zagładą w naszej parafii będzie miało
swoją patronkę, Matkę Bożą z Guadalupe. W Jej
liturgiczne wspomnienie, 12 grudnia br., zostanie
poświęcona ikona Matki Bożej, która została
namalowana przez naszą parafiankę, p. Barbarę
Kołecką-Herman. Ikona ta będzie wystawiana
w kościele raz w miesiącu podczas Mszy św. z
udziałem osób, które podjęły duchową adopcję.
Pani Hanna Bobak poinformowała obecnych,
że w przygotowaniu jest kolejna Studnia Słowa
Bożego. Ruloniki z fragmentami Pisma Świętego

będzie można „zaczerpnąć” ze Studni w I niedzielę
Adwentu - 2 grudnia br. Pani Barbara Kubacka
przypomniała, że od października działa w naszej
parafii Apostolstwo Dobrej Śmierci. Liczy już
19 członków. Spotkania członków Apostolstwa
odbywają się w ostatni poniedziałek miesiąca po
Mszy Świętej. W ostatnią niedzielę października,
podczas Mszy św. świadectwo wygłosił p. Adrian
Pakuła. Mówił o tym, jak ważna jest modlitwa za
kapłanów. Zobowiązanie do codziennej modlitwy
w intencji wybranego kapłana podjęło w naszej
parafii 120 osób (w tym również dzieci!). Pan
Leszek Lesiczka zaprosił zebranych do odprawienia
drogi krzyżowej na „Szlaku Niepodległości”
w Puszczy Zielonka. Zaproponowano, aby w
rocznicę śmierci św. Jana Pawła II oraz w dniu
jego wyboru na Stolicę Apostolską odbyło się
przejście „Szlakiem Niepodległości” zakończone
przy Krzyżu Papieskim.
W drugiej części naszego spotkania ksiądz
proboszcz podjął katechezę na temat: „Duch Święty
twórcą communio Kościoła – parafia wspólnotą
życia i wiary”. Pierwszą rzeczą, którą należy sobie
uświadomić jest prawda, że to nie my decydujemy
o jedności Kościoła, o jedności naszej diecezji,
parafii i naszych wspólnot. O zachowaniu jedności
decyduje posłuszeństwo wobec Bożego Ducha.
Drugie zadanie dotyczy wskazania tego, co narusza

jedność naszej wspólnoty oraz tych obszarów jej
życia, które wymagają szczególnej troski z naszej
strony. Po przeczytaniu fragmentów Pisma św. (Dz
2, 42-47; J 17, 20-23; Ef 2,13-22) oraz fragmentów
Katechizmu Kościoła Katolickiego (nr 813-815)
omówiliśmy pięć kwestii wyrażających jedność
Kościoła. Jedność ta przejawia się w przyjmowaniu
pełnej treści wspólnej wiary, we wspólnocie życia,
w trosce o dobra materialne, we wspólnocie ołtarza
i w trosce o ubogich.
W nawiązaniu do omówionych zagadnień
zaproponowano kilka konkretnych pomysłów.
Warto w czasopiśmie parafialnym podjąć cykl
tematycznych katechez pogłębiających znajomość
nauczania Kościoła. Należy wykorzystać
okolicznościowe
spotkania
do
integracji
parafii. Na przykład 30 grudnia br. w niedzielę
Świętej Rodziny proponujemy wspólny śpiew
kolęd w kościele, a po nim spotkanie w domu
parafialnym. Gdy chodzi o dobra materialne,
należy jeszcze bardziej uświadamiać parafian w
kwestiach wydatków parafialnych, np. o kosztach
rozprowadzanej prasy.
Następne
spotkanie
Parafialnej
Rady
Duszpasterskiej odbędzie się w lutym 2019 roku,
po odwiedzinach duszpasterskich.
Ewa Miciniak

Szkolny serwis informacyjny
Unihokej
Mamy dwa złote medale!!! 26
października br. wspaniałej reprezentacji
dziewcząt i chłopców udało się - tak jak w
zeszłym roku - zająć dwa pierwsze miejsca
w organizowanych przez naszą szkołę,
Gminnym Turnieju Szkół Podstawowych
Chłopców i Dziewcząt.
Po świetnych, zaciętych meczach nasi
wychowankowie zakwalifikowali się do
rozgrywek półfinału powiatu poznańskiego.
Awans pozwala nam na dalszą walkę
i zdobywanie nowych sportowych
doświadczeń.
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Skład reprezentacji:
● Adam Smurawa
● Wojciech Appelt
● Jacek Łucki
● Adam Zacharzewski
● Oliwer Antoniewicz
● Oliwier Potok
● Ryszard Grochowski
● Kacper Dudziński
● Aleksander Michałowicz
● Krzysztof Springer
● Szymon Dragon
● Oliwia Karwasińska
● Nikola Chruścicka
● Milena Krzewina
● Julia Bartkowska
● Natalia Mocna
● Michalina Grobelna
● Marta Łęszczak
● Antonina Jaroszyńska
Ze sportowym pozdrowieniem zespół nauczycieli wychowania
fizycznego

Ku chwale Ojczyzny
W niedzielę 11 listopada z okazji
100-lecia
odzyskania
przez
Polskę
Niepodległości,o godz. 13.00 w kościele
Matki Bożej Fatimskiej została odprawiona
Msza Święta w intencji Ojczyzny. Swój udział
w obchodach święta licznie zaakcentowała
grupa przedstawicieli społeczności szkolnej
wraz z wystawionym pocztem sztandarowym.
Gabriela Dolska, uczennica klasy VII

Szkolny serwis informacyjny
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Grudzień 2018/Styczeń 2019
Intencje mszalne – grudzień 2018
01.12.
18.00
02.12.
8.00
10.00
12.00
18.00
03.12.
6.30
04.12.
6.30
18.00
05.12.
6.30
06.12.
6.30
18.00
07.12.
6.30
18.00
08.12.
10.00
18.00
09.12.
8.00
10.00
12.00
18.00
10.12.
6.30
11.12.
6.30
12.12.
6.30
13.12.
6.30

14.12.
18.00
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† Helena, Józef, Genowefa i Rozalia
Wawrzynkiewicz
I Niedziela Adwentu
† Józef i Marta Knypińscy
1) intencja dziękczynna
2) w intencji Kasi w 8. r. urodzin
3) w intencji Domowego Kościoła
† zmarli z rodzin Nikitiuk i Kaczmarek
† Joanna Szubra-Słaba w 6. r. śmierci
o Boże błogosławieństwo dla Franciszka
w intencji Parafian
Msza św. połączona z udzieleniem 			
sakramentu bierzmowania
† Kazimierz, Stanisław, Anna,
Dorota i Janusz
intencja dziękczynna
w intencji służby liturgicznej ołtarza i o nowe
powołania
† Adam, Zofia i Franciszek Sobańscy
uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
† Aleksander Daszkiewicz i zmarli z rodziny
Daszkiewiczów
II Niedziela Adwentu
† Łucja, Czesław, Mieczysław, Marek, Józef,
Agnieszka, Stanisław i Józef
1) † Wanda Sobańska – od bratanka 		
Krzysztofa z Mateuszem
2) † Alfreda Mańczak
† Wiesław Rembowski
w intencji Gabrieli w 70. r. urodzin, z prośbą
o Boże błogosławieństwo

Grudzień 2018/Styczeń 2019
15.12.
16.30 w intencji rodziców i dzieci 			
pierwszokomunijnych
18.00 † Wanda, Krystyna, Helena, Antoni, Bolesław,
Wojciech, Tadeusz
16.12. III Niedziela Adwentu
8.00 † Maria Kubacka
10.00 † Władysława Józef Matuszewscy oraz zmarli
z rodziny
12.00 † Ryszard Pawlak w 20. r. śmierci
18.00 † Wanda Sobańska – od Ewy i Henryka 		
Baturów
17.12.
6.30 w intencji Parafian
18.12.
6.30
19.12.
6.30
20.12.
6.30
21.12.
6.30
18.00
22.12.
18.00
23.12.
8.00
10.00
12.00
18.00
24.12.
6.30
22.00
00.00
25.12.
10.00
12.00
18.00

w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i naszej parafii
1) † Stanisław w 23. r. śmierci i zmarli
z rodzin Nowaków i Hildebrańskich
2) w intencji Krzysztofa w 60. r. urodzin
i w intencji Weroniki w 30. r. urodzin,
z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błogosławieństwo
w intencji Pauliny o potrzebne łaski

w 9. r. ślubu Barbary i Tomasza

26.12.
8.00
10.00
12.00
18.00
27.12.
8.00

w 18. r. urodzin Gabriela
† zmarli z rodzin Wawerków, Majchrzaków,
Strugarków i Żurków
IV Niedziela Adwentu
† Wojciech Świątek
† Wanda Sobańska – od brata Marka z rodziną
1) † Barbara i zmarli z rodzin Weiss i 		
Tabaczka
2) † Janina Wysocka
† Marianna Luboszczyk – od wnuka Patryka
z rodziną
Wigilia Bożego Narodzenia
† Adam Sobański z okazji imienin
† Wiktor Rumiński i zmarli z rodzin 		
Rumińskich i Nowaków
† Paweł Zielewicz i zmarli z rodziny
uroczystość Bożego Narodzenia
† Tadeusz, Stanisława, Józef, Stanisława,
Marceli, Ryszard,, Maria i zmarli z rodziny
† Agnieszka, Józef, Stanisława, Marek i Józef
w intencji Parafian
święto św. Szczepana męczennika
† Maria Błażejewska
† Marek, Mieczysław, Czesław, Łucja, Józef,
Agnieszka, Stanisława, Józef i zm. z rodzin
w intencji Duchowej Adopcji Dziecka 		
Poczętego Zagrożonego Zagładą
† Ryszard Wojtuś – od Stowarzyszenia LEN
† Ryszard, Maria, Tadeusz i zmarli z rodziny

28.12.
8.00 w pewnej intencji
29.12.
18.00 1) w pewnej intencji
2) Sylwester Frankiewicz

30.12.
8.00
10.00
12.00
18.00

Niedziela Świętej Rodziny
† Wanda Sobańska – od bratanicy Moniki
z rodziną
† Zdzisław Kosmowski od bratowej Marioli
w intencji rodzin naszej parafii
w intencji Parafian

31.12.
17.00 † zmarli z rodziny Sołtysiak

10.00
12.00
18.00

Nowy Rok, uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi
† Mariusz Maślaczyński – od dzieci i wnuków
† Adam Sobański
w intencji Parafian

02.01.
8.00
03.01.
8.00
04.01.
18.00
05.01.
18.00

† Beata Drgas w r. śmierci
† w 45. r. śmierci Stanisława 			
Graduszewskiego i za zmarłych z rodzin

06.01.
8.00
10.00
12.00
18.00

Objawienie Pańskie
† Leon Stefański
w 70. r. urodzin Romana
† Jan Deska
w intencji Parafian

07.01.
8.00

o bezpieczną i szczęśliwą operację

08.01.
8.00

w intencji Szymona i Agnieszki w 25. r. ślubu

09.01.
8.00

† Kazimiera, Edmund, Bolesław Kaczmarek,
Wojciech Koralewski – od rodziny Koralewskich

12.00
18.00

		

w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i naszej parafii

18.01.
8.00
19.01.
18.00 † Elżbieta Wasiela w 20. r. śmierci oraz Aniela
i Maria Pospieszyńskie
20.01.
8.00
10.00
12.00
18.00

† Sebastian Wawrzyniak
† Teresa i Wacław Mizerni
† Kazimierz Mantaj w 15. r. śmierci
† Ryszard Pawlak

21.01.
8.00

w intencji rodziny Orczyńskich o łaskę wiary

22.01.
8.00

† Wanda Śrama w 1 r. śmierci

23.01.
8.00

w intencji Parafian

24.01.
8.00

† Paweł Zielewicz i zmarli z rodziny

26.01.
18.00
27.01.
8.00
10.00
12.00
18.00

11.01.
8.00

13.01.
8.00
10.00

15.01.
8.00
16.01.
8.00

25.01.
8.00

10.01.
8.00

12.01.
18.00

w intencji Parafian

17.01.
8.00

Intencje mszalne – styczeń 2019
01.01.

14.01.
8.00

† Czesław Łaganowski
Niedziela Chrztu Pańskiego
† Kwiryna Majewska – od sąsiadów
† Helena Drozdowska w 11. r. śmierci i za
zmarłych z rodziny
† Jerzy Klimontowicz – od kolegów
z Wielkopolskiej Izby Rolniczej
† Sylwester, Marianna, Czesław, Halina
Gajewscy

28.01.
8.00
29.01.
8.00
30.01.
8.00
31.01.
8.00

† Stanisława i Aleksy Mandziak oraz zmarli
z rodziny
† Aleksander Daszkiewicz w 3. r. śmierci,
Weronika i Jan
† Łucja, Agnieszka, Czesław i Józef oraz zmarli
z rodzin
† Cecylia, Stanisław, Maria i Tomasz oraz
Przemysław i Jan
w intencji dziękczynnej z okazji urodzin
† Marta i Józef Knypińscy oraz zmarli z rodziny
w intencji Parafian
† Zofia, Franciszek, Adam i Zofia Sobańscy
intencja dziękczynna za łaskę chrztu św. i dar
wiary
w intencji Marii w rocznicę chrztu św.

Z ksiąg metrykalnych
Do wspólnoty Kościoła została włączona
24 listopada

Michalina Wojciechowska

Do wieczności odszedł
20 listopada

Zdzisław Ławniczak z Klin
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1

2

3

74

5

6

7

1. Droga krzyżowa Szlakiem Niepodległości, 03.11.2018 r., fot. BZ,
2-4. Msza święta z okazji 100 lecia odzyskania 			
niepodległości,11.11.2018 r., fot. GZ, BK-H,
5. Tytka charytatywna, fot. GZ,
6-7. Msza i spotkanie w 266. rocznicę poświęcienia świątyni, 		
20.11.2018 r., fot GZ.

