Otaczam ziemię dłoniami moimi, jako niebem błękitnym,
i w każdej chwili, na każdym miejscu, każdemu dobremu
duchowi zapalam się i świecę gwiazdą ranną.
A. Mickiewicz, Słowa Najświętszej Panny

Luty 2019

Luty 2019

Kapłan, spowiednik, kierownik duchowy…

Słowo księdza proboszcza
Dobiegają końca tegoroczne odwiedziny duszpasterskie. Liczne spotkania i rozmowy w domach
parafian skłaniają mnie do podjęcia refleksji na
temat wiary. Jak to się stało, że wierzę? Większość z nas odpowie: „tak wychowali mnie moi
rodzice”. Wyrośliśmy w kraju i narodzie, w którym
większość stanowią katolicy i którego kultura oraz
tradycja opierają się na fundamencie chrześcijaństwa. Nasza wiara jednak pozostaje zawsze łaską,
jest darem otrzymanym od Boga. Jezus mówi: Nikt
nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie
Ojciec, który Mnie posłał (J 6,44). Daru wiary Bóg
nigdy nikomu nie odmawia. Zwykle udziela go
w rodzinie, w tym pierwszym naturalnym środowisku, w którym wzrastamy. Tak, jak czasami Bóg
udziela łaski cudownego uzdrowienia, tak niekiedy
w sposób nadzwyczajny obdarowuje człowieka
łaską wiary. Najlepiej widzimy to na przykładzie
tych, którzy otrzymali ten dar jako dorośli.
Wiara jest czymś żywym i angażuje całego
człowieka – jego rozum, jego wolę i uczucia. Może
tak głęboko zakorzenić się w życiu, że będzie ono
tożsame z wiarą. Nigdy jednak nie jest czymś, co
posiadamy na stałe, za darmo. Człowiek zawsze
może upaść. Wiara pozostaje drogą. Dopóki
żyjemy, jesteśmy w drodze. Pytamy o istnienie
Boga, o życie wieczne, o sens wydarzeń i życia na
ziemi.
Chcąc mieć silną wiarę, trzeba również zaangażować w nią swój umysł. Wytrwale zdobywana
wiedza religijna prowadzi do wiary i ją pogłębia.
Trzeba czytać i rozważać Pismo Święte, by coraz
lepiej poznawać Chrystusa i objawienie Boże.
Trzeba sięgać do Katechizmu Kościoła Katolickiego, czytać wartościowe i odpowiednio do
naszych potrzeb dobrane książki religijne, prasę
katolicką. Wiara szuka bowiem zrozumienia. Brak
rzetelnej wiedzy religijnej prowadzi do błędów,
do wykrzywienia prawdziwej wiary. Genialny
chemik i bakteriolog francuski, Ludwik Pasteur,
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powiedział: Trochę wiedzy
oddala od Boga, wielka
wiedza zawsze do Boga
prowadzi.
Spójrzmy na kobietę,
która przez gruntowne
studia i pogłębianie wiedzy, od niewiary doszła do
wiary głębokiej, do osobistej świętości. To Edyta
Stein, urodzona we Wrocławiu w roku 1891 w rodzinie pobożnych, niemieckich żydów. W latach wczesnej młodości odeszła od religii rodziców. Zawsze
jednak nosiła w sercu głód prawdy, a tym samym
głód Boga. Szukając prawdy, podjęła studia filozoficzne, co na początku XX wieku było wśród kobiet
niespotykane. Podczas I wojny światowej zaangażowała się na froncie jako sanitariuszka. Zetknięcie się z okrucieństwem wojny, z cierpieniem,
kalectwem i śmiercią żołnierzy stało się dla niej
duchowym wstrząsem. Pojawiły się pytania: jaki
jest sens życia, sens cierpienia, co dzieje się z człowiekiem po śmierci? Już po wojnie, w czerwcu
1921 roku, sięgnęła po „Księgę życia” napisaną
przez św. Teresę z Avila, hiszpańską mistyczkę karmelitańską, żyjącą w XVI wieku. Po tej lekturze
powiedziała: To jest prawda! Uwierzywszy, przyjęła chrzest święty w Kościele katolickim. W 1933
roku wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Kolonii, przybierając nowe imię: Teresa Benedykta od
Krzyża. Prześladowana przez hitlerowców jako
Żydówka i katoliczka, została zagazowana i spalona w Auschwitz 9 sierpnia 1942 roku. Jan Paweł
II ogłosił ją świętą.
Życie jest czasem walki o wiarę, o wiarę
w naszych rodzinach, w parafii, w naszej ojczyźnie.
To od nas zależy, czy z tej walki wyjdziemy zwycięsko. Wiara niepraktykowana nie ostoi się. Polecając lekturę kolejnego numeru „Naszego Patrona”,
zachęcam do osobistej refleksji nad łaską wiary.
ks. Marian Sikora

Zespół redakcyjny: ks. Marian Sikora, Karolina Appelt, Renata Drgas,
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Okładka: Figura Matki Bożej w Kicinie przy ul. Poznańskiej, fot. Barbara KołeckaHerman.
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Gdyby nie było sakramentu kapłaństwa, nie
mielibyśmy Pana wśród nas. Kto bowiem włożył Go
do tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął wasze dusze
do [społeczności] Kościoła, kiedyście się narodzili?
Kapłan. Kto karmi je, by miały siłę do ziemskiego
pielgrzymowania? Kapłan. A kiedy dusza popadnie
w grzech śmiertelny, kto ją wskrzesi do życia? Kto
przywróci jej spokój sumienia? Tylko kapłan. (...)
Kapłan nie żyje dla siebie, żyje dla was (Alfred Monnin,
„Zapiski z Ars”).

O początkach sakramentu pokuty i pojednania
dowiadujemy się z kart Pisma Świętego - z Ewangelii
św. Jana, fragmentu opisującego ukazanie się
zmartwychwstałego Jezusa Apostołom. A Jezus
znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach
tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie
Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy,
są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane” (J 20,21-23). Pan Jezus ustanowił
sakrament spowiedzi, abyśmy mogli osobiście
doświadczyć Bożego miłosierdzia, co szczególnie
podkreśla formuła wypowiadana przez kapłana:
„I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego”. Święty Jan pozbawia złudzeń
osoby, które mają poczucie własnej bezgrzeszności:
Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych
siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy (1J 1,8).
W sakramencie pokuty i pojednania otrzymujemy
tak wiele darów - dokonuje się odpuszczenie
grzechów, ale także pojednanie człowieka
z Bogiem, z ludźmi, z Kościołem, ze światem
oraz z samym sobą. Ponownie stajemy się dziećmi
Boga na Jego obraz i podobieństwo. Odzyskujemy
łaskę uświęcającą, dary Ducha Świętego, wolność
dzieci Bożych, pokój serca i radość. Doznajemy
wewnętrznego uzdrowienia i przemiany życia,
otrzymujemy zdolność do kochania jeszcze bardziej
Boga i bliźnich. Podobnie jak wielką miłość ojca
do syna ukazuje przypowieść o powracającym
synu marnotrawnym, którego ojciec kazał ubrać
w piękny płaszcz, sandały, podarował mu pierścień
i wyprawił ucztę, tak i Bóg obchodzi się z nami
w sakramencie pokuty i pojednania.
W historii Kościoła mamy przykłady wielu
					

gorliwych kapłanów - spowiedników i kierowników
duchowych, z oddaniem prowadzących powierzone
im osoby do komunii z Bogiem. Przyjrzyjmy się
bliżej bł. księdzu Michałowi Sopoćce. Od 1932
r. ksiądz ten był spowiednikiem w Zgromadzeniu
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie, gdzie
w maju 1933 r. spotkał s. Faustynę Kowalską. Ona
tak wspomina to spotkanie:
W pewnym dniu widziałam go w kaplicy
naszej pomiędzy ołtarzem a konfesjonałem.
Wtem usłyszałam głos w duszy: „Oto jest pomoc
widzialna dla ciebie na ziemi. On ci dopomoże
spełnić wolę Moją na ziemi” (Dz. 53) Gdy
usłyszała to zapewnienie Jezusa, z jej serca
wyrwało się gorące podziękowanie: Jezu dziękuję
Ci za spowiednika, któregoś mi sam raczył wybrać
i dałeś mi go wpierw poznać przez widzenie nim go
znałam... Jezu, dziękuję Ci za tę wielką łaskę (Dz.
61).
Wdzięczność Bogu za dar stałego spowiednika
i kierownika duchowego zaowocowała w niej
pokojem serca i nadzieją, że zadanie, które ją po
ludzku przerosło będzie dzielić z kapłanem. My
również na wzór św. Faustyny, jak i wielu innych
świętych i błogosławionych, powinniśmy się
modlić o stałego spowiednika. Tamten światły
spowiednik i jednocześnie kierownik duchowy
młodziutkiej siostry, poprzez cierpliwe słuchanie
był przez swoją penitentkę wtajemniczany
w przeżycia związane z objawieniami miłosiernego
Zbawiciela. Spotkanie duchownego z s. Faustyną
ukierunkowało całe jego dalsze życie ku przyszłej
misji – głoszenia w świecie miłosierdzia Bożego.
Siostra Faustyna opisywała w zeszycie swoje
wewnętrzne doświadczenia, a spowiednik
w wolnych chwilach czytał je i nieustanie za nią się
modlił. W ten sposób powstał „Dzienniczek” św. s.
Faustyny, w którym powołując się na objawienia,
opowiedziała ks. Sopoćce m.in. o przekazanych
jej poleceniach Pana Jezusa - żądaniu
namalowania obrazu z wizerunkiem miłosiernego
Jezusa, podjęcie starań o ustanowienie święta
Bożego Miłosierdzia oraz powołanie nowego
zgromadzenia zakonnego. Z upływem czasu
okazało się, że realizację tych zadań Bóg powierzył
w całości ks. Sopoćce. Kapłan posłuszny woli
3
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Bożej, z gorliwością, narażaniem życia, z wielką
pokorą i pomimo licznych przeciwności, do końca
ziemskiego życia konsekwentnie realizował Bożą
misję, co wspomina s. Faustyna:
Widząc poświęcenie i trud ks. dr. Sopoćki w tej
sprawie, podziwiałam w nim cierpliwość i pokorę;
wiele to wszystko kosztowało, nie tylko trudów
i różnych przykrości, ale i pieniędzy, a jednak na
wszystko łożył ks. dr Sopoćko. Widzę, że Opatrzność
Boża go przygotowała do spełnienia tego dzieła
Miłosierdzia wpierw, nim ja Boga o to prosiłam. O,
jak dziwne są drogi Twoje Boże i szczęśliwe dusze,
które idą za głosem łaski Bożej (Dz. 422).
W kościele pw. św. Michała w Wilnie 4
kwietnia 1937 r. (od lipca 1934 r. ks. Sopoćko
był tam rektorem), na wyraźne życzenie Pana
Jezusa został poświęcony i umieszczony pierwszy
obraz Jezusa miłosiernego! Siostra Faustyna
opuściła Wilno w marcu 1936 r, a ks. Sopoćko,
pomimo dzielącej ich odległości, otaczał ją
nieustannie
opieką
duchową.
Pozostawał
z nią w kontakcie listownym, a także odwiedzał
w Krakowie, realizując powierzone im wspólne
dzieło przybliżania światu tajemnicy Bożego
miłosierdzia. O duchowej łączności obu tych dusz
świadczy korespondencja, w której przebija troska
o rozwój tego dzieła. Siostra Faustyna zanotowała:
W czasie Mszy św. miałam chwilowe poznanie
o ks. S., że nasze wysiłki wspólne są, z których Bóg
ma tak wielką chwałę i choć jesteśmy oddaleni,
często jesteśmy razem, bo jeden cel nas łączy (Dz.
1472).
Ten błogosławiony kapłan konsekwentnie,
w oparciu o nauczanie Kościoła poszukiwał
teologicznych
podstaw
do
ustanowienia
nakazanego w objawieniach święta Bożego
Miłosierdzia. Wyniki swych badań i argumentację
przemawiającą za wprowadzeniem święta
przedstawił w kilku artykułach, w czasopismach
teologicznych oraz w odrębnych pracach na temat
idei Bożego miłosierdzia. Okres II wojny światowej
zniweczył plany budowy kościoła pw. Miłosierdzia
Bożego, a szerzące się zło wzmacniało w kapłanie
przekonanie o potrzebie Bożego zmiłowania nad
światem. Ze względu na zaangażowanie w dzieło
i szerzenie kultu Michał Sopoćko był poszukiwany
przez władze radzieckie. W 1959 r. Kongregacja
Świętego Oficjum (dziś Kongregacja Nauki
Wiary) zakazała propagowania obrazów i pism
przedstawiających kult Bożego miłosierdzia
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w formach przedstawionych przez s. Faustynę
z powodu rozpowszechnienia niepoprawnych
tłumaczeń.
Ksiądz
Sopoćko
z
pokorą
podporządkował się owej decyzji, poświęcając się
głównie pracy naukowej, uzasadniając podstawy
teologiczne celebrowania miłosierdzia Boga.
Dopiero trzy lata po śmierci kapłana – 15 kwietnia
1978 r. – cofnięto notyfikację zakazującą głoszenie
nowych form kultu Bożego miłosierdzia. Po
przejściu na emeryturę kapłan na stałe zamieszkał
u sióstr misjonarek, gdzie kontynuował posługę
duszpasterską. Sprawie szerzenia kultu był oddany
i wierny do końca życia. Bogata osobowość
kapłańska, jego duchowość i autorytet, wynikające
z niezwykłych doświadczeń życiowych, a przy tym
wielka skromność osobista, przyciągały wiernych.
Doczesne szczątki bł. ks. Michała Sopoćki
znajdują się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Białymstoku. 26 września 2008 r. w Watykanie
Benedykt XVI dekretem papieskim nadał ks.
Sopoćce tytuł błogosławionego. Jego liturgiczne
wspomnienie obchodzimy 15 lutego.
Przywołując postać tego kapłana możemy
dostrzec wiele cech (wymienionych w tekście
powyżej), które zapewne charakteryzują wielu
dzisiejszych kapłanów, choć chciałoby się
napisać: wszystkich kapłanów… Zdając sobie
sprawę z tego, że mamy takich księży, jakich sobie
wymodlimy, dziękujmy Bogu za każde powołanie
do kapłaństwa i pamiętajmy o modlitwie w ich
intencji. To dzięki posługującemu w sakramencie
pokuty i pojednania kapłanowi możemy żyć
w komunii z Bogiem!!! Bez kapłanów nie
mielibyśmy przystępu do sakramentów!
Zatrzymajmy się przy refleksji na temat pożądanych cech spowiednika. Mimo że nie spowiadamy się przed człowiekiem, ale przed Bogiem,
psychiczny komfort penitenta (wbrew pozorom)
ma ogromny wpływ na dobrą spowiedź. Gesty
powitania, bliskości i czułości, na wzór miłosiernego Ojca, powinny towarzyszyć osobom duchownym w ich działalności duszpasterskiej. Dobry spowiednik, jak Dobry Pasterz, troszczy się o powierzone mu osoby, pełniąc zawsze rolę pojednawczą,
otaczając je modlitwą. Jest zdolny rozumieć tych,
którzy szukają Bożego miłosierdzia, bowiem sam
ma świadomość własnej grzeszności, potrzebującej przebaczenia. Cenne przymioty spowiednika
to miłość, łagodność, szacunek wobec bliźnich,
uważne słuchanie, cierpliwość, pobożność, gor-
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liwość w wypełnianiu swego powołania, pokora, historię życia i duszę, dzięki czemu łatwiej mu
bezinteresowność. Cechy te, budząc zaufanie wychwycić, co w danej chwili stanowi najpoważwiernych, są świadectwem dojrzałego człowie- niejszy problem, jakiej rady udzielić w konkretnej
czeństwa. Dobry spowiednik to człowiek Ducha, sytuacji, dotyczącej penitenta. Spowiednik może
rozeznania i pokornego słuchania woli Bożej, łączyć w sobie obie role, co wydaje mi się najponieważ w sprawowaniu sakramentu pokuty nie lepszym rozwiązaniem. Połączenie roli spowiedjest on mistrzem, ale sługą, który wzywa łagodnie nika i kierownika duchowego gwarantuje nam,
(nie groźbą, straszeniem), lecz jednoznacznie do że będziemy prowadzeni (w sakramencie pokuty
nawrócenia. Musimy pamiętać, że kapłan prowadzi i kierownictwie) w tym samym duchu - nie zagraża
do Boga, ale to Bóg dokonuje przemiany naszego nam wtedy przykre doświadczenie rozdarcia
życia i uzdrawia wszelkie zranienia. Ponadto dzia- wewnętrznego w przypadku odmiennego widzełanie Boga dokonuje się zazwyczaj w przeciągu nia danej sprawy przez spowiednika i kierownika
pewnego (niekiedy długiego,
duchowego.
czasem krótszego) czasu.
Istnieją różne terminy
Dlatego potrzebna jest nasza
na określenie „kierownicwielka cierpliwość i wiara.
two duchowe”: towarzyszeNie można oczekiwać ani od
nie duchowe, przewodzenie
spowiednika, ani od kierowduchowe, ojcostwo duchowe.
nika duchowego „złotych
Każdy z tych terminów oddaje
rad”, które rozwiążą wszelkie
jedynie część prawdy, ponieżyciowe problemy! Rozwiąważ dopiero po połączezaniem jest zaufanie Bogu,
niu ich wszystkich w całość
powierzenie Mu swojego
otrzymujemy pełnię i włażycia, a kapłan winien być
ściwy sens tej posługi. Towadrogowskazem,
prowadząrzyszenie duchowe podkreśla
cym zgodnie z Magisterium
przede wszystkim partnerKościoła, ku świętości.
stwo, potrzebę obustronnego
Błogosławiony ks. Michał
zaangażowania i wzajemnej
Sopoćko był nie tylko spoodpowiedzialności, zakłada
wiednikiem, ale i kierowniregularne dzielenie się duchokiem duchowym św. s. Fauwym doświadczeniem z kiestyny Kowalskiej. Jaka jest
rownikiem duchowym, który
różnica pomiędzy spowiednipomaga rozeznań wolę Bożą.
kiem a kierownikiem duchoTakiemu dzieleniu towarzywym? Stały spowiednik to
szy zaufanie, ale i niezmierzawsze kapłan, natomiast rolę
nie ważne jest duchowe
kierownika duchowego może
porozumienie. Przewodzenie
pełnić zarówno osoba konseduchowe podkreśla wysoki
krowana, jak i świecka. Róż- Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko
poziom życia duchowego kienica ta dotyczy „przestrzeni”
rownika oraz spełnienie przez
spotkania z penitentem. W przypadku spowiedzi niego roli świadka w kierownictwie duchowym.
jest nią sakrament, natomiast w kierownictwie Ojcostwo duchowe to dawanie (rodzenie) życia
duchowym mamy do czynienia ze zwyczajną roz- duchowego podopiecznemu, akcentując odpowiemową czy wymianą korespondencji. Pomocy sta- dzialność kierownika za osobę kierowaną. Kierowłego spowiednika z reguły potrzebujemy częściej nik duchowy może jedynie towarzyszyć penitenniż konsultacji z kierownikiem, o ile nie jesteśmy towi swoją obecnością, modlitwą, radą, natomiast
w szczególnie trudnym momencie naszego życia nie może wziąć na siebie odpowiedzialności za
i nie potrzebujemy częstszego wsparcia. Stały spo- jego życie i podejmowane decyzje. Dobry kierowwiednik dzięki regularnym spowiedziom coraz nik wychowuje do samodzielności w życiu ducholepiej poznaje „swego podopiecznego” - jego wym, a nie uzależnia penitenta od siebie.* Kierow					
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nik duchowy podejmuje modlitwę w intencjach
prowadzonej osoby. Zmierza również (szanując
wolność swojego dziecka duchowego) do poznania jej życiowych uwarunkowań, wsłuchuje się
z uwagą w jej słowa oraz pomaga w rozeznawaniu
woli Bożej, pouczając ją i wspierając. Podtrzymuje również w stanach kryzysowych, zachowuje
tajemnicę spowiedzi, sprawuje pieczę nad życiem
duchowym, ale i posiada odpowiednią wiedzę,
rozsądek i doświadczenie.
Na zakończenie pochylmy się nad miejscem
sprawowania sakramentu pokuty i pojednania.
Zgodnie z Prawem Kanonicznym (Kan. 964) jest
nim konfesjonał zaopatrzony w kratkę, ustawiony
w kościele, bądź w kaplicy z uwagi na obecność
Najświętszego Sakramentu. Nie jest wskazane
spowiadać się poza konfesjonałem, z wyjątkiem
uzasadnionej przyczyny (np. na prośbę penitenta).
Myślę, że dla wielu wiernych nie jest obojętne,
gdzie odbywają spowiedź. Skupieniu i poczuciu
intymności w spotkaniu z przebaczającym Bogiem
nie sprzyja usytuowanie konfesjonału w pobliżu
drzwi lub ławek, jeśli spowiedź ma miejsce
podczas Mszy Świętej. Dobrym rozwiązaniem,
uwalniającym od pośpiechu spowiadania się
przed Mszą św. wydaje się osobne pomieszczenie,
zabudowany konfesjonał lub pokój przeznaczony
do sprawowania sakramentu pokuty i obecność
księdza w wyznaczonych godzinach (np. raz
w tygodniu przez 2 godziny), czy możliwość
umówienia się (choć jest to często utrudnione
z uwagi na liczne kapłańskie obowiązki). Za tym

przemawia pragnienie maksymalnego skupienia
i uniknięcia rozproszeń w przypadku dolegliwości
zdrowotnych, takich jak np. niemożność długiego
klęczenia i ból powodujący rozproszenie.
Konfesjonał powinien być miejscem miłosnego
spotkania dwóch osób połączonych bolesną
tajemnicą (grzech), miejscem spotkania
ukochanego dziecka z miłosiernym Ojcem,
miejscem spotkania stworzenia ze Stwórcą
odnawiającym w nim swoje podobieństwo,
miejscem spotkania grzesznika ze Zbawicielem,
który uwalnia go z grzechu i który oddał za
niego swoje życie.
Magdalena Orczyńska
* ks. Jacek Hadryś i Jolanta Próchniewicz, Spowiedź
i kierownictwo duchowe w sytuacjach szczególnych

Źródła:
www.faustyna.eu;
www.opoka.org.pl;
ks. Jacek Hadryś i Jolanta Próchniewicz, Spowiedź
i kierownictwo duchowe w sytuacjach szczególnych,
Wydawnictwo WT UAM Poznań 2011;
ks. Jacek Hadryś, Anna Sosnowska O spowiedziinaczej, Wyd. Bonami Poznań 2014;
św. s. Faustyna Dzienniczek

MODLITWA ŚW. FAUSTYNY ZA KAPŁANÓW

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości
i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca
zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj
nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski
i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy
im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które
ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia
Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło
przyćmić świętość kapłana – bo Ty wszystko możesz.
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Cyryl i Metody - apostołowie Europy
świeckiej, a ówczesny świat również zdecydowanie
do tego zachęcał. Mimo to, tak Cyryl jak i Metody,
wybrali służbę dla Kościoła, co jest wspaniałym
świadectwem wiary ich rodziny. Według
tradycji, rodzice świętych uświadamiali im, że
najszczytniejszą drogą życia dla chrześcijanina
jest służba Bogu.
Apostołowie Wschodu
Do misji szerzenia Ewangelii Jezus wybrał
12 apostołów, którzy udali się w różne strony
świata, głosząc Dobrą Nowinę wszystkim ludom
ziemi, jak im polecił Mistrz (Mt 28,19): Idźcie
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając
im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Choć sam Jezus po tych słowach odszedł do
Nieba, to zgodnie ze swoim przyrzeczeniem ciągle
pozostaje ze swoim Kościołem, będąc - jak mówi
św. Paweł - jego Głową (Ef 1,22). Kościół wierzy,
że na przestrzeni wieków Jezus posyłał kolejnych
apostołów, którym zlecał misje szerzenia swej
nauki. Wśród nich szczególne miejsce zajmują
apostołowie Słowian - św. Cyryl i Metody, których
liturgiczne wspomnienie obchodzimy 14 lutego.
Oni to w latach 863-868 schrystianizowali Morawy,
najstarsze państwo słowiańskie. Niewątpliwie,
uderzający jest krótki czas wspólnej misji świętych
na tym terenie, jednak ich dzieło okazało się trwałe
i nadzwyczaj owocne, co dowodzi, że działaniu
Cyryla i Metodego na Morawach towarzyszyła
wielka łaska Boża. Dwaj bracia - Cyryl
i młodszy od niego o ponad 10 lat Metody, byli
ludźmi ze wszech miar szczególnymi. Pochodzili
z rodziny bądź bogatego urzędnika cesarskiego,
bądź wojskowego z Tesalonik, które były drugim
po Bizancjum ośrodkiem miejskim Cesarstwa
Wschodniorzymskiego. Tam otrzymali gruntowne
wykształcenie. Cyryl studiował w stolicy imperium
u słynnego patriarchy Wschodu i filozofa Focjusza, jednego z najznamienitszych uczonych
tamtych czasów, stąd też sam bywa także nazwany
filozofem. Obaj bracia więc, żyjąc w wysoko
rozwiniętym i zamożnym społeczeństwie, mimo
licznego rodzeństwa (było ich w sumie siedmioro)
mieli przed sobą perspektywę błyskotliwej kariery
					

Świadomość ta łączyła się z pragnieniem
dokonywania heroicznych czynów dla Chrystusa niesienia Ewangelii poganom. Warto pamiętać, że
w tamtych czasach, a jest to IX wiek chrześcijaństwa,
dla ludzi z wyższych sfer otwarte były drzwi do
„kariery” w Kościele. Dla wielu biskupów, opatów
i innych dostojników kościelnych oznaczało
to spokojne i bezpieczne życie. Zamiast tego,
bracia ruszają w podróże misyjne poza granice
Cesarstwa Bizantyjskiego. Cele tych wypraw
świadczą o ich odwadze i chęci pozyskania dla
Chrystusa ludów zagrażających zarówno całemu
Kościołowi, jak i państwu – Bizancjum, kolebce
chrześcijańskiej kultury Europy Wschodniej.
Krainami, do których najpierw udali się bracia
były: Arabia, skąd kierowano groźne ataki na
Bizancjum; Krym, którym w tym czasie rządzili
spokrewnieni z Turkami Chazarowie i wreszcie
Bułgaria, państwo świeżo przybyłych na Bałkany
Bułgarów. Warto podkreślić, że to właśnie ci
najeźdźcy bardzo mocno osłabili Bizancjum
w Europie, spychając granicę tego państwa mocno
na południe. Niebezpieczeństwa działalności
misyjnej Cyryla i Metodego wśród Arabów nie
trzeba chyba zbytnio akcentować, choć wówczas
wyznawcy Mahometa okazywali chrześcijanom
wiele szacunku i tolerancji. Można powiedzieć,
że dzięki swoim wyprawom Cyryl i Metody
stali się „specjalistami” od działania na trudnych
odcinkach pracy misyjnej poza granicami
Cesarstwa. Praca wśród licznych ludów bardzo
pozytywnie wpłynęła na rozwój intelektualny
braci. Nauczyli się oni wielu języków, bo oprócz
łaciny i greki, których znajomość wynieśli z domu,
poznali także arabski, aramejski, chazarski,
bułgarski i południowosłowiański. Możliwe, że
7
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ten ostatni język Cyryl i Metody znali ze swego
rodzinnego miasta, bo w owym czasie okolice
Salonik zamieszkane były przez liczne grupy
Słowian. Według niepotwierdzonej tradycji, matka
Apostołów mogła być Słowianką.
Najtrudniejsza misja
W roku 862 na dwór cesarski Michała
III w Bizancjum przybyło poselstwo księcia
Rościsława, władcy Moraw, prosząc cesarza
o misjonarzy dla tego państwa. Po krótkim namyśle
Michał III wysłał tam właśnie Cyryla i Metodego,
dwóch zahartowanych głosicieli słowa Bożego.
Warto podkreślić, że była to misja podwójnie
niebezpieczna. Po pierwsze, ludy słowiańskie
uchodziły za barbarzyńskie. Od dwustu lat trwała
bowiem wędrówka Słowian na terytoria Bizancjum.
Zajmowali oni kolejne ziemie, niszczyli miasta
i wioski, nie dając się nijak ujarzmić. Zalewając
bizantyjskie Bałkany od północy, byli uznawani
za sąsiedztwo najgorsze z możliwych. Po
drugie, Państwo Wielkomorawskie od pewnego
czasu było chrystianizowane przez misjonarzy
z Zachodu, przysyłanych tam przez biskupów
i władców z terenu dzisiejszych Niemiec i Austrii.
Jednak misjonarze ci, oprócz szerzenia Ewangelii,
mieli realizować polityczny cel Ludwika Niemca
- podporządkowanie Moraw. Nie chcąc się
z tym pogodzić, Rościsław wypędził z Moraw
misjonarzy niemieckich i wysłał poselstwo
najpierw do Rzymu, a kiedy papież ociągał się
z przysłaniem tam swoich misjonarzy, poprosił o to
samo cesarza Bizancjum - Michała III i patriarchę
Wschodu. Być może więc z uwagi na wielorakie
trudy i niebezpieczeństwa tej misji, patriarcha
Focjusz wysłał najbardziej wypróbowanych
ewangelizatorów, którzy wyruszyli na Morawy
w roku 863 i natychmiast wzięli się do intensywnej
pracy.
Nowe sposoby i ich niespodziewane efekty
Cyryl i Metody zadziwili ówczesny świat, bo
w krótkim czasie zbudowali nowy, słowiański
Kościół na terenach uznawanych za szczególnie
trudne. Kluczem do ich sukcesu było przybliżenie
Ewangelii w możliwie najprzystępniejszy sposób.
Wykorzystując znajomość języka Słowian, nie tylko
nauczali w ich języku, lecz także przetłumaczyli
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na język słowiański Nowy Testament, Psalmy,
niektóre części Starego Testamentu oraz księgi
liturgiczne. Było to możliwe dzięki stworzeniu
alfabetu słowiańskiego, zwanego głagolicą, co jest
przypisywane św. Cyrylowi lub któremuś z jego
uczniów. Zupełną rewolucją było zaś zainicjowanie
sprawowania liturgii w języku słowiańskim, co
niektórzy postrzegali jako nieuprawnioną zmianę,
nieomal herezję. Argumenty takie wysunął kler
z diecezji pasawskiej w Rzeszy, który oskarżył
apostołów Słowian o wprowadzanie nowinek
w nauczanie i liturgię Kościoła. W efekcie,
papież Mikołaj I wezwał Cyryla i Metodego
do Rzymu, lecz ta „karna” wyprawa okazała się
kolejnym sukcesem braci. Stało się bowiem tak,
że wysłuchawszy relacji Cyryla i Metodego z ich
pracy na Morawach, nowy papież - Hadrian II, nie
tylko nie zabronił im pracy, lecz pobłogosławił
ją, pozwalając na utworzenie własnej hierarchii
kościelnej w tym państwie. Dzięki temu powstało
arcybiskupstwo w Sirmium i kilka biskupstw,
które gwarantowały samodzielny rozwój nowej
wspólnoty. Kościół Słowian mógł więc okrzepnąć
i stał się zaczątkiem trzeciej, obok Kościoła
Łacińskiego i Greckiego, gałęzi społeczności
uczniów Chrystusa.
Pobyt obu braci w Rzymie stanowi jednak
głębszy przełom w ich działalności. Cyryl,
podupadłszy na zdrowiu zdecydował się pozostać
w Wiecznym Mieście w jednym z klasztorów,
gdzie wkrótce zmarł (869 r. n.e.). Metody,
powróciwszy na Morawy kontynuował wspólne
dzieło, jednak wkrótce został on podstępnie
uwięziony przez Niemców, którzy uwolnili go
dopiero po 3 latach po interwencji kolejnego
papieża, Jana VIII. Szczęśliwie, dzieło rozwoju
Kościoła Słowian wspierał Świętopełk - nowy
książę Moraw. Za jego panowania Metody zmarł
w roku 885, wykształciwszy liczną rzeszę uczniów
i wyświęciwszy jako arcybiskup kilku biskupów.
W tym czasie Kościół obrządku słowiańskiego
okrzepł na dobre, co dało też początek rozwojowi
pisanej kultury Słowian. Z tego właśnie korzenia
pochodzi
liturgia
prawosławna
Kościoła
Wschodniej Europy, która odegrała tak ważną
rolę przez następne tysiąclecie. Trzeba zaznaczyć,
że według tradycji, działalność uczniów Cyryla
i Metodego objęła nie tylko Morawy, lecz także
Serbię, późniejsze Węgry (ówczesna Panonia)
oraz Ruś Kijowską.
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Niespodziewany kryzys wczesnego Kościoła
Słowian

Można powiedzieć, że oddani służbie
Kościołowi, bracia Cyryl i Metody nie tylko
dali świadectwo swojej wiary w ofiarnej służbie
Niestety, ten dynamicznie rozwijający się Ewangelii, co przyniosło piękne owoce, lecz także
i bardzo obiecujący proces wzrostu Kościoła pokazują dzisiejszemu człowiekowi, że oddanie się
Słowian
spotkał
niespodziewany
kryzys pracy dla Chrystusa staje się źródłem niezwykłej
wywołany wstrząsem politycznym, jakim był siły i rozwoju człowieka. Obaj bowiem, pracując
najazd pogańskich Węgrów, którzy pod sam jako misjonarze, nie tylko odwiedzili liczne
koniec IX wieku przybyli na teren dzisiejszych krainy ówczesnego świata, lecz sami rozwinęli
Węgier znad środkowego Uralu. Madziarowie, się duchowo i intelektualnie, przyczyniając się do
bo tak ich wówczas nazywano, położyli też kres pozyskania bardzo wielu ochrzczonych, którzy
Państwu Wielkomorawskiemu, które było kolebką zyskali nowe życie w Chrystusie.
Kościoła Słowian. Dzięki Bogu, nowy obrządek
Kościoła nie zaginął, lecz rozwijał się i przetrwał
Witold Tyborowski
do dziś w postaci istniejących obecnie słowiańskich
wspólnot prawosławia Europy Wschodniej.
Od Redakcji
Wracając myślami do aktu poświęcenia ikony Matki Bożej z Guadalupe, który miał miejsce podczas Mszy
św. roratniej 12 grudnia 2018 r. w kicińskim kościele, zwróćmy się do naszej najlepszej Orędowniczki
słowami Papieża.

Modlitwa św. Jana Pawła II do Matki Bożej z Guadalupe
Sanktuarium w Guadalupe, 27 stycznia 1979 r.
O, Dziewico Niepokalana, Matko Boga prawdziwego
i Matko Kościoła, która z tego miejsca okazujesz swoją łaskawość
i litość tym wszystkim, którzy się chronią pod Twoją opiekę,
usłysz modlitwę, którą zanosimy do Ciebie z dziecięcą ufnością,
i przedstaw ją Twemu Synowi Jezusowi, jedynemu naszemu Odkupicielowi.
Matko Miłosierdzia, Mistrzyni ofiary ukrytej i cichej,
Tobie, która nam naprzeciw wychodzisz,
my grzeszni poświęcamy w tym dniu całe nasze istnienie
i całą naszą miłość.
Poświęcamy Ci także nasze życie, naszą pracę,
nasze radości, nasze cierpienia i nasze bóle.
Użycz pokoju, sprawiedliwości i pomyślności naszym narodom,
bo wszystko co mamy i to czym jesteśmy Twej troskliwości powierzamy,
Pani i Matko nasza.
Chcemy być całkowicie Twoimi i z Tobą iść drogą doskonałej wierności
wobec Jezusa Chrystusa, w Jego Kościele;
prowadź nas zawsze, miłościwie, za rękę.
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Dziewico z Guadalupe, Matko Ameryki,
w naszej modlitwie polecamy Ci wszystkich biskupów,
by prowadzili wiernych drogą głębokiego życia chrześcijańskiego,
miłości i pokornej służby dla Boga i dusz.
Popatrz, jak wielkie jest żniwo, i wstawiaj się u Pana,
by wzbudził głód świętości w całym Ludzie Bożym
i dał liczne powołania kapłanów i zakonników, mocnych we wierze
i gorliwych szafarzy tajemnic Bożych.
Użycz naszym ogniskom domowym łaski miłości
i szacunku dla budzącego się życia; niech je przyjmują z taką samą miłością,
z jaką Ty poczęłaś w swym łonie Syna Bożego.
Dziewico Święta, Maryjo, Matko pięknej miłości,
wspomagaj nasze rodziny, by zawsze trwały w jedności,
i błogosław wychowaniu naszych dzieci.
Nadziejo nasza, wejrzyj na nas litościwie,
naucz nas dążyć zawsze do Jezusa, a jeśli upadamy,
pomóż nam powstać i wrócić do Niego przez wyznanie naszych win
i naszych grzechów w sakramencie pokuty, który napełnia duszę spokojem.
Błagamy Ciebie, użycz nam wielkiej miłości dla wszystkich sakramentów świętych,
które stanowią znaki, jakie Twój Syn nam zostawił na ziemi.
W ten sposób, Matko Najświętsza, z pokojem Bożym w sumieniu,
z sercem wolnym od złości i nienawiści,
będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość
i prawdziwy pokój, które pochodzą od Twego Syna,
naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje
i króluje na wieki wieków. Amen.

Z cyklu „Nasi parafianie”
Tajemniczy opiekun

Przy ulicy Poznańskiej stoi gipsowa
figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej,
przedstawionej jako Królowa Polski. Stopy
Maryi spoczywają na kuli ziemskiej oplecionej
przez węże, Jej dłonie rozłożone w geście
zapraszającym do przyjęcia Bożych łask witają
każdego wjeżdżającego do Kicina od strony
Koziegłów. Z kamiennego cokołu wyczytać
można, że fundatorami figury byli Anna
i Wojciech Łopińscy w roku 1922.
Do „tajemniczego opiekuna” figury
Matki Bożej, pana M., numer telefonu ma
mój małżonek, podobnie jak wiele osób
z Kicina, którzy żywo interesują się polityką.
Wystukuję numer i po chwili rozlega się miły,
zaciekawiony głos:
Hallo?
Dzień dobry, dzwonię z redakcji „Naszego Patrona”. Dowiedziałam się niedawno, że to właśnie
Pan opiekuje się figurą Matki Bożej w Kicinie. Nasi czytelnicy na pewno są Pana bardzo ciekawi.
Jak to się stało, że zamieszkał Pan w naszej wsi?
Działkę w Kicinie przy Poznańskiej, na wprost figury Matki Bożej, kupiliśmy w 2006 roku dzięki
uprzejmości państwa Dolatów. Za namową syna rozpoczęliśmy budowę, która trwała 12 miesięcy i w 2008
roku wprowadziliśmy się do gotowego, umeblowanego domu. Radość była wielka. W podziękowaniu
Bogu zamówiliśmy w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej Mszę św. w intencji właściciela i pracowników
firmy budowlanej, która stawiała nasz dom oraz w intencji ich rodzin. Uczestniczyli w niej wszyscy wyżej
wymienieni. Właściciel stwierdził, że w jego 40-letniej karierze budowlanej po raz pierwszy spotkał się
z taką inicjatywą inwestora. I tak rozpoczęła się nowa przygoda mojej rodziny i nowy rozdział w naszym
życiu, nazywany „sielanką w Kicinie”, który nieprzerwanie trwa do dzisiaj.
Jakie było Pana pierwsze wrażenie, gdy zobaczył Pan figurę Matki Bożej naprzeciwko swojej
wymarzonej działki?
Przy samym zakupie działki nie zwróciłem większej uwagi na tę figurę, dopiero to, co mnie
później spotkało, okoliczności budowy domu, umocniły mnie w przekonaniu, że ktoś mi w tym całym
przedsięwzięciu najwyraźniej pomaga i że to nie jest moje dzieło. Zadziwiony, że budowa przebiega
bezproblemowo, otoczony przez pomocnych i życzliwych ludzi pomyślałem, że źródłem tej opieki jest
Matka Boża.
Kto zaproponował Panu udział w pracach porządkowych wokół figury?
Kiedy już zamieszkałem w nowym domu zorientowałem się, że figurą mojej „Opiekunki” zajmuje
się pan Henryk Robakowski, właściciel terenu, na którym owa figura stoi. Z rodziną Robakowskich
nawiązałem kontakt przez zakup butli gazowych, potem jajek. Wspaniała rodzina. Co niedzielę dziękuję
Maryi za Jej opiekę, ale i za dobrych sąsiadów, za dobre życie tu w Kicinie. Dziękując, zastanawiamy
się z żoną, czym sobie na to zasłużyliśmy.
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Kiedy w 2011 roku zmarł pan Henryk Robakowski nie pomyślałem, że moją powinnością jest
przejąć „schedę” po sąsiedzie, czyli opiekę nad figurą Matki Bożej i jej otoczeniem. Gdy jednak do Boga
odeszła także żona pana Henryka zrozumiałem, że jest nam dana druga szansa. Byliśmy to winni tej
wyjątkowej rodzinie, z którą byliśmy zaprzyjaźnieni i przede wszystkim Matce Bożej za Jej nieustanną
opiekę. Grzechem nieroztropności byłoby nie skorzystać z okazji uczynienia czegoś dobrego.
Żona początkowo zanosiła pod figurę znicze, potem lampki solarne i doniczki z kwiatami. Na święta
dekorowała ją wstążeczkami. W okresie letnim zwykle kosiłem trawę wokół figury, lecz nie byłem
w tym odosobniony. Sądzę, że tu w Kicinie Matka Boża ma wielu dobrych opiekunów, którzy pozostają
anonimowi.
W zeszłym roku byliśmy świadkami zdarzeń, które mogłyby się źle skończyć, gdyby nie Boża
Opatrzność. Zdarzenie pierwsze:
W roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przyszło mi do głowy odnowienie całej figury
pod kątem jej wzmocnienia i poprawienia kolorystyki. Przy okazji odkryłem datę jej budowy - rok
1922. Zamówiony, polecony mi artysta - Leszek Lisiecki, rzeźbiarz z Czerwonaka, nieszczęśliwie zatruł
się oparami farb kauczukowych używanymi podczas tej renowacji. Pracę trzeba było przerwać. Myślę,
że dzięki wstawiennictwu Maryi i z Bożą pomocą pan Leszek powrócił do zdrowia i dokończył pracę,
dzięki której możemy dziś szczycić się piękną figurą Matki Bożej na rogatkach Kicina.
Zdarzenie drugie:
Na początku listopada 2018 roku żona zmieniała dekoracje, zakładając nowe biało-czerwone
wstążeczki na metalowym płocie okalającym figurę. Parę minut potem, kiedy zdażyła już wrócić do
domu, w ów płotek z impetem wpadło auto. Okazało się, że kierowca zasłabł na zakręcie. Na szczęście
nikomu nie stało się nic groźnego, lecz gdyby ten wypadek miał miejsce chwilę wcześniej… aż strach
pomyśleć! To dla nas niezbity dowod, że Matka Boża otacza nas czułą opieką.
Zdarzenie trzecie:
Rok 2016. Trąba powietrzna przechodzi przez Kicin. Przez okno obserwujemy, jak ogromne drzewa
od strony ulicy Wrzosowej gną się prawie do ziemi w strugach deszczu. Nagle jedno z nich wali się
prosto na nasz dom. Wielkie przerażenie! I wówczas cud - drzewo łamie się wpół, dosięgając swoim
wierzchołkiem jedynie płotu. Kolejny raz odebraliśmy ten fakt jako znak interwencji Boga za przyczyną
Jego Matki.
Czy można zatem założyć, że owe cuda i bliskość figury Matki Bożej wpływają znacząco na
Pana życie duchowe?
Prawdę mówiąc, nie wiem, czym moja rodzina zasłużyła sobie na takie łaski. Może to wskutek
modlitw moich babć, które zapamiętałem modlące się z różańcem w ręku. Nie będę ukrywał, że ja sam
z modlitwą mam kłopot. Modlę się w biegu, bez skupienia i wyciszenia. Może to brzmieć dziwnie - że
ten problem lekceważę, ale to nieprawda. Będąc świadom swej słabości, proszę Boga o wybaczenie.
Myślami najczęściej jestem przy bieżących sprawach, które na tyle mnie absorbują, że będąc w drodze
do różnych miejsc wzdycham do Boga, prosząc Go, aby nie moja, lecz Jego wola się stała. Poświęcam
Mu wszystko, co danego dnia się wydarzy - moje myśli, odczucia, wrażenia i czyny.
Panie Marku (pomału zdradzam tożsamość mojego rozmówcy), czy sprawowanie opieki nad
figurą Maryi jest wyrazem wychowania wyniesionego z Pana domu rodzinnego? Czy przekazuje
Pan dzieciom, wnukom idee lokalnego patriotyzmu i wierności wierze katolickiej?
Jak wynika z powyższego „wyznania od serca”, moje życie osobiste i rodzinne jest całkowicie
efektem takiego wychowania. W latach 60., aż do roku 1970, byłem ministrantem w kościele pw.
Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry w Poznaniu. Jednak po odbyciu służby wojskowej i założeniu
rodziny moje więzy z kościołem się rozluźniły. Dopiero wprowadzenie stanu wojennego w Polsce
dokonało we mnie niespodziewanego przeobrażenia, przewartościowania sumienia o 180 stopni. Ta
zmiana obudziła we mnie pokłady wrażliwości na dobro, piękno, na krzywdę i cierpienie ludzkie oraz
uwrażliwiła mnie na poczucie odpowiedzialności za sprawiedliwość po wstrząsającym mną wydarzeniu
- mordzie dokonanym na ks. Jerzym Popiełuszce.
12									
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Teraz wiem, że zmiany mojego serca i sumienia dokonał Bóg, a Matka Boża otoczyła nas swoją
opieką. Wszystko co mamy - dzieci, wnuczęta, dobra materialne i niematerialne są darem Boga, Jego
dziełem, nie naszym.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Chyba możemy zdradzić czytelnikom Pana nazwisko. Proszę
dokończyć zdanie: tajemniczy opiekun figury Matki Bożej w Kicinie to…?
Marek Pietrzyński.
Rozmawiała Barbara Kołecka-Herman
fot. BK-H
Od redakcji
Pan Marek Pietrzyński, lat 67 - społecznik, polityk ,
w stanie wojennym zaangażowany w aktywną działalność
„Solidarności Walczącej”; związany z Klubem Myśli Politycznej
„Ład i Wolność” (przekształconym po 1990 roku w Partię
Chrześcijańskich Demokratów), a także z Ruchem Odbudowy
Polski Jana Olszewskiego; członek Ligi Polskich Rodzin;
z listy Komitetu Obywatelskiego w 1990 r. wybrany na radnego
M. Poznania; w okresie 1994-2011 radny gminy Czerwonak;
w latach 2011-2018 radny z listy PiS w Radzie Powiatowej
w Poznaniu; w okresie 1997- 2001 prezes Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej w parafii. św. Brata Alberta w Koziegłowach;
współtwórca, organizator wielu inicjatyw społecznych
i katolickich na terenie Poznania i gminy Czerwonak. Szczęśliwy
mąż i ojciec trojga dorosłych dzieci, dziadek sześciorga wnucząt.

Niezwykła historia obrazów Misterium Zbawienia
Jest taki czas, kiedy odłożyć trzeba wszystkie
sprawy, aby nie utracić tego, co w życiu człowieka
najważniejsze. Wzywam zatem mieszkańców
kicińskiej parafii, moich zacnych sąsiadów, aby
wspierali mnie wszelkimi siłami w dziele, którego
się podjąłem.
Tym szczytnym dziełem są moje zabiegi,
wspomagane przez członków stowarzyszenia
„LEN”, odzyskania dla naszych mieszkańców
obrazów MISTERIUM ZBAWIENIA. Obrazy te
krążą po Europie, biorąc udział w wielu wystawach
i odwiedzając znakomite galerie sztuki. Wzbudzają
tam ogólny podziw.
Już dwadzieścia lat minęło, kiedy to
pani Ewa Mazur odważny swój zamysł
przedstawiła mieszkańcom Kicina. Zaprosiła
wtedy nas wszystkich, abyśmy zostali aktorami
w niezwykłym widowisku. Zostały uszyte piękne
stroje, przygotowana scenografia, a aktorzy
wyuczyli się swoich ról. I oto stało się!
W Niedzielę Palmową, 5 kwietnia 1998 roku,
					

przeżywaliśmy niezwykłe wydarzenie paschalne.
Misterium Męki Pańskiej w opracowaniu Ewy
Mazur, w wykonaniu mieszkańców Kicina zapisało
się jako nowy rozdział w niezwykłej historii naszej
miejscowości.
Wtedy to organizatorzy nie omieszkali zadbać
o to, aby to szczególne widowisko zapisać na
kliszy fotograficznej. Zaproszono w tym celu
fotografa - Zygmunta Gajewskiego. Wielki
kunszt i doświadczenie tego artysty, wspomagane
zapewne ręką Boską, pozwoliło „zapisać” owo
wspaniałe dzieło. Większość ujęć zapiera dech
w piersiach, urzekając niezwykłą kolorystyką,
symboliką i duchowością. Mistyczne ujęcia budzą
podziw, wywołują wręcz ekstatyczne uniesienie,
zastanawiają swoją wyjątkowością.
Zapis ten motywuje organizatorów do
kontynuacji swoich dokonań. Zostają przygotowane
następne rozdziały Misterium Zbawienia. Odtąd
składa się ono z czterech części:
1. Misterium Wcielenia,
13
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2. Misterium Nauczania,
3. Misterium Męki Pańskiej,
4. Misterium Zmartwychwstania.
Zygmunt Gajewski pieczołowicie gromadzi
dokumentację fotograficzną. Wszystkie części
rejestruje, a najpiękniejsze ujęcia otrzymują
specjalną oprawę w postaci olbrzymich obrazów.

Centro Cultural Gómez Tortosa

Autor dalej inwestuje w kicińskie obrazy,
oprawiając je w estetyczne ramy. Obrazy z Kicina
zaczynają żyć swoim życiem. Po niecałym roku,
w dniach od 22 marca do 4 kwietnia 1999 roku
kolekcja zostaje wystawiona w Poznaniu, w Galerii
u Jezuitów przy ul. Dominikańskiej 8.
Na potrzeby tej wystawy powstaje album –
katalog, którego druk w ilości 1000 sztuk finansuje
Gazeta Handlowa. Część z tej edycji trafia do
Kicina. Wtedy to pozyskuję do swojej biblioteki
egzemplarz w miękkiej oprawie.
W tym samym roku Ewa Mazur, pod egidą
stowarzyszenia AGAPE, inicjuje druk albumu
w twardej oprawie i w poszerzonej wersji
z zamiarem wręczenia go Papieżowi. Ksiądz
Zbigniew Pawlak osobiście wręcza mi wówczas
jeden egzemplarz tego albumu. Z Kicina do
Rzymu wyjeżdża delegacja, która zostaje przyjęta
przez Jana Pawła II i w ten oto sposób Kicińskie
Misterium zaczyna zdobywać świat. Kolekcję
wzbogaca jeszcze jedna fotografia. Ujęcie, na
którym Jan Paweł II przyjmuje nasz podarunek
zachwyca widzów kolejnych wystaw, a tych
będzie jeszcze wiele!
W dniach 6-8 czerwca 1999 roku Jan Paweł
II odwiedza budującą się bazylikę w Licheniu.
Zygmunt Gajewski nie marnuje czasu. Cała
kolekcja obrazów z Kicińskiego Misterium
14
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przedstawiona zostaje Papieżowi, aby po raz drugi
mógł spojrzeć na nasze dzieło.
W roku 2000 artysta wystawia swoje (nasze)
obrazy w holu Urzędu Wojewódzkiego Poznania.
Następny przystanek to muzeum – skansen Ochla
koło Zielonej Góry.
Kolejne miejsce sławiące kicińskie dokonania to
Pałac Opatów w Gdańsku-Oliwie. Kuratorem tej
wystawy zostaje pani Wiktoria Blacharska.
Od tego momentu wystawa opuszcza Polskę na
dłuższy czas, aby rozpocząć wędrówkę po Austrii.
W roku 2002 przekracza wiedeńskie progi, aby
zaistnieć w Modling Museum. Kiedy już nasyci
wzrok wiedeńczyków, przenosi się do Innsbrucka.
Gości tam przez dłuższy czas, aby zakończyć
austriackie wojaże w mieście Ebreichsdorf.
W 2008 roku powstaje Stowarzyszenie
„LEN”. W krótkim czasie po rejestracji
Stowarzyszenia pomysł odzyskania kolekcji
obrazów dla społeczności kicińskiej podsuwa
nam członek honorowy „LNU”, dyrektor muzeum
muzycznego w Poznaniu, Janusz Jaskulski. Jednak
zaproponowana cena wykupu w wysokości 80
tys. zł. okazuje się zbyt wysoka dla mieszkańców
Kicina i pomimo podpisanej wtedy umowy, nie
dochodzi do transakcji.
Porażka ta nie zniechęciła mnie wtedy i przez
następne dziesięć lat ponawiałem negocjacje
z autorem obrazów. Zdaję sobie sprawę, jak wielką
pracę wykonał fotograf, podejmując się wywołania

Musseum Modling

najlepszych fotografii w formacie 50x75 cm,
stosując metodę zanurzania w wywoływaczu,
a następnie w utrwalaczu. Potężne kuwety oraz
duże ilości preparatów chemicznych kosztowały
fortunę! Czynność ta ze względu na rozmiary
obiektów pochłonęła mnóstwo czasu. Efektem
jest niezwykła jakość obrazów. Musimy mieć
świadomość, że opisana powyżej technika dziś

już prawie nie istnieje. Gwarantowała ona jednak
doskonałą jakość wykonanych obrazów.
W roku 2018 kolekcja odbyła ostatnią już
podróż. Załadowana w specjalne pojemniki,
przenosi się na pokład rejsowego TIR-a do
Hiszpanii, aby uświetnić znakomitą wystawę. Tym
razem jest to miejscowość Nuvelda, niedaleko
Alicante. To tam znajduje się dziewiętnastowieczny
pałac, mieszczący Centro Cultural Gomez Tortosa.
Zabytkowe sale olbrzymiej budowli bez trudu
mieszczą 33 z 44 obrazów wizytujących Hiszpanię.
Mieszkańcy tłumnie przybywają zadziwieni skalą
i rozmachem kolekcji oraz zachwyceni niezwykłą
jakością wystawy z Polski.
Tym czasem moja cierpliwość i determinacja
przynoszą skutek. Po ostatecznej rozmowie
ustalam z Zygmuntem Gajewskim kwotę najniższą
z możliwych, za którą zdecyduje się sprzedać

U Papieża

kolekcję dla Kicina. Ustalamy, że zwróci ona
wyłącznie poniesione koszty. Wszystkie obrazy
staną się własnością mieszkańców Kicina, a autor
na podstawie umowy przekaże kolekcję oraz
negatywy wraz z prawem do reprodukcji. Aby
osiągnąć zamierzony cel, musimy podjąć działania,
w wyniku których uda nam się przygotować kwotę
około 30 tys. złotych. Aby operacja ta była w pełni
transparentna, środki muszą znaleźć się na koncie
Stowarzyszenia „LEN”, z którego dokonamy
przelewu.
Potrzebną kwotę zgromadzić możemy na kilka
sposobów. Jedną z możliwości jest wpłata celowa
na konto Stowarzyszenia. Wówczas w opisie
przelewu powinniśmy określić cel wpłaty, np.
„darowizna na obrazy Misterium Zbawienia”.
Konto bankowe do wpłat darowizn na cele
statutowe to: 51 9068 1013 0000 0000 0125 9101.
Drugi sposób zasilenia naszego konta to
					

rozliczenie PIT-u rocznego w ten sposób, aby 1%
przekazać na Stowarzyszenie „LEN”. Księgowa
do tego celu będzie potrzebować następujące
dane: Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju Kicina i Okolic „Len” KRS 0000299918.
Są też możliwe zbiórki do puszek, bezpośrednio
po Mszach św. w Kicinie. Niewątpliwie zabiegać
będziemy również o dofinansowanie tego zakupu.
Stało się już regułą, że Stowarzyszenie
„LEN” pozyskuje środki na pokrycie wszelkich
kosztów materiałowych oraz szycia nowych
strojów dla aktorów biorących udział w Misterium
Męki Pańskiej. Co roku potrzebne są drewniane
belki, deski oraz bele materiałów na wstęgi.
Dużym obciążeniem jest koszt nagłośnienia,
który razem z opłatami do ZAiKS-u wynosi
około 5000 zł. Dotychczas, co roku udawało się
zabezpieczać środki finansowe w wysokości 5-8
tys. zł. W ubiegłym roku, w wyniku rozmów
z przedstawicielami Gminy, pozyskaliśmy kwotę
15 tys. zł. Dzięki temu można było odnowić
oprawę tego wyjątkowego wydarzenia oraz uszyć
większość nowych strojów.
W tym miejscu należy podkreślić niezwykłe
zaangażowanie społeczne części parafian
podczas prac przygotowawczych. Pod czujnym
okiem naszego proboszcza grupie młodzieży
przewodniczyli, „ręka w rękę”, Leszek Lesiczka
i nasz kościelny, Wojtek Sobański. Są to
wielodniowe
przygotowania,
wymagające
wielkiego wysiłku!
Niewątpliwie od czasu zainicjowania
corocznych Misteriów nasza miejscowość nabrała
nowego znaczenia. Sława Kicina i okolic rozeszła
się po Polsce i po Europie. Dostrzeżone zostało
też zaangażowanie Stowarzyszenia „LEN”.
Wszystkie nasze osiągnięcia nie umknęły uwadze
władz gminy. Wójt, Jacek Sommerfeld zgłosił
naszą kandydaturę do nominacji „Zasłużony dla
Gminy Czerwonak”. Rada Gminy jednogłośnie
zatwierdziła tę kandydaturę. Otrzymaliśmy
dyplom oraz piękny, mosiężny medal.
Mam nadzieję, że zaufanie, na jakie pracujemy
oraz szczytny cel, któremu poświęcam ten artykuł
zmobilizuje wszystkich mieszkańców parafii
i w najbliższym czasie zdobędziemy potrzebną
kwotę.
Andrzej Majchrzak
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Misterium Wcielenia
KICIN, GRUDZIEŃ 2018
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Savoir vivre w odcinkach
Odcinek VIII
Podróż Józefa

- Jadę na targi do Kolonii
– zakomunikował Józef
wróciwszy z pracy do
domu.
- Świetnie – ucieszyła
się jego małżonka, Maria
i zaraz zapytała:
- Samolotem czy pociągiem?
- Pociągiem z kuszetkami – odpowiedział Józef,
siadając do stołu na rodzinny obiad.
- Tato, co to są kuszetki? Czy to zwierzątka? –
zapytała dziewięcioletnia Agatka, wyobrażając
sobie pociąg pełen milutkich zwierzaczków
podobnych do surykatek.
- Nie, córciu. To przedziały z piętrowymi łóżkami.
Podczas długich podróży można się wygodnie
wyspać – odparł Józef z rozbawioną miną.
Tomek, starszy brat Agaty, czując okazję do żartu
dodał:
- Wiesz Agata, jak kupisz tani bilet, to możesz
spotkać zwierzątko w przedziale.
- Jakie? - zaciekawiła się Agatka.
- Pluskwę – odparł Tomek, naśladując ręką ruch
insekta po stole i z wyraźną frajdą słuchając
pisków siostry.
- Tomasz! No, nie przy jedzeniu! - Maria
zagniewana klepnęła syna w rękę.
Józef przytulił córkę i zapewnił, że w jego przedziale
będzie co najwyżej chrapiący współpasażer.
- Ale jak to, będziesz się musiał rozbierać do spania
przy jakimś obcym panu? - Agata drążyła temat.
- Odpowiadając na twoje pytanie: nie, nie będę
rozbierać się przy obcym panu, bo wcześniej
ustalimy, kto szykuje się do spania pierwszy.
Wówczas druga osoba czeka grzecznie na
korytarzu. Jeżeli to cię ciekawi, to jest jeszcze
parę innych zasad obowiązujących
podczas
podróżowania w takim przedziale. Na przykład,
jeżeli moim współpasażerem będzie starszy pan, to
wypada, żebym udostępnił mu miejsce do spania
na dolnym łóżku, mimo że mam wykupiony bilet
na to posłanie. Kiedy starszy pan będzie chrapać,
to nie wypada przerywać mu snu, lepiej włożyć
sobie zatyczki do uszu. A jeżeli będę chciał
przewietrzyć przedział, to powinienem spytać

współpasażera, czy mu to nie będzie przeszkadzać.
To zresztą dotyczy wszystkich podróżujących, bez
względu na wiek. Podobnie, nie należy narzucać
się z rozmową, a już na pewno nie wypytywać
o osobiste sprawy.
W tym momencie Tomek, który do tej pory
sprawiał wrażenie, że interesuje go tylko wielki
kotlet na talerzu, ku zaskoczeniu ojca powiedział:
- A ja pamiętam, jak mi mówiłeś przed moim
wyjazdem na ferie w góry, że z tym przedziałem
w pociągu to trochę tak, jak z windą. Jak wchodzisz
mówisz „dzień dobry”, gdy wychodzisz „do
widzenia” i nie trzeba się nikomu przedstawiać.
- Tak, to prawda – potwierdził Józef ciesząc się,
że do nastoletniego syna docierają jego ojcowskie
rady i zaraz też sprawdził, czy aby wszystkie,
rzucając od niechcenia zdanie:
- A pamiętasz, co mówiłem o jedzeniu w pociągu?
- Zapamiętałem, że można jeść kanapki,
czy przekąski, natomiast nie ma obowiązku
częstowania wszystkich w przedziale - Tomek
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uśmiechnął się do siebie na wspomnienie podróży
pociągiem do Zakopanego, kiedy to „dzielnie
obronił” swoją paczkę chipsów przed kolegami.
- Ale wiesz, synu - jest pewna różnica między
tym, kiedy podróżujesz z obcymi ludźmi, a kiedy
z najlepszymi kolegami.
- W sprawach jedzenia nie ma najlepszych kumpli,
to rywale - żachnął się Tomek.
- Tato, a gdyby ktoś nieznajomy chciał poczęstować
mnie czekoladą, to mogę wziąć kawałek? –
zapytała Agatka.
- Widzisz, kulturalny człowiek najpierw zapytałby
mamę lub mnie, czy może nasze dziecko
poczęstować czekoladą. Takie są zasady. Gdybym
się zgodził, to wówczas mogłabyś wziąć jeden
kawałeczek, więcej to już nie wypada – odparł
Józef.
- A ja dodam jedną rzecz – odezwała się mama
– kiedy do przedziału wchodzi kobieta z ciężką

walizką i mocuje się, żeby ją podnieść i ułożyć
na półce, to panowie, oczywiście ci ze zdrowym
kręgosłupem, powinni zaraz zaoferować pomoc.
Podobnie przy wsiadaniu, czy wysiadaniu
z pociągu. Sami wiecie, jak strome są te schodki.
- Mamo, jak raz próbowałem pomóc pewnej pani
z walizką przy wejściu do pociągu, to wyzwała
mnie od złodziei – pożalił się Tomek.
- Pewnie bez uprzedzenia chwyciłeś jej walizkę.
Tak się nie robi – powiedziała Maria. Należy
wpierw zapytać panią, czy jej pomóc, następnie
podnieść walizkę tak, by cały czas ją widziała.
- I tylko tyle? - Tomek wydawał się zaskoczony.
- Gdy chodzi o bezpieczeństwo, kulturalne
i „przejrzyste” zachowanie jest podstawą –
zakończył rozmowę Józef.
Barbara Kołecka-Herman

Kolędnicy misyjni w naszej parafii
6 stycznia grupa trzynastu misyjnych kolędników otrzymała błogosławieństwo od księdza
proboszcza i powędrowała ulicami Kicina, aby
zanieść innym radość Bożego Narodzenia i podtrzymać polską tradycję kolędowania. Dzieci były
przebrane za Maryję, Józefa, królów, pasterzy
i aniołki.

Chodziliśmy od domu do domu, ochoczo śpiewaliśmy kolędy i mówiliśmy krótkie wierszyki.
Nie straszne nam były niektóre zamknięte drzwi
ani szczekające duże i małe psiaki. Chociaż chwilami bywało ciężko, nie traciliśmy zapału, radości
					

i wytrwałości. Dopisywały nam nie tylko wyśmienite humory, ale również piękne słońce towarzyszyło naszemu kolędowaniu. Pewnie Pan Bóg
w ten sposób uśmiechał się do nas.
W tym roku przemierzaliśmy głównie ulicę
Poznańską i niektóre przyległe ulice. Za rok
zamierzamy udać się innymi trasami, aby poszerzać zakres tej inicjatywy. Celem naszej akcji było
zbieranie funduszy na pomoc misyjną w Syrii
i Libanie, gdzie nadal tamtejsza ludność doświadcza skutków wojny. Udało się nam zebrać w sumie
290 zł. Na zakończenie podzieliliśmy między siebie słodycze, które również otrzymaliśmy w dużej
ilości. To była bardzo przyjemna nagroda:)
Bardzo dziękujemy mieszkańcom za otwarcie swoich domów, życzliwość, uśmiech i wszelkie złożone ofiary. Uczestnikom dziękujemy za
zaangażowanie i wytrwałość. Może i Ty pragniesz
zostać misyjnych kolędnikiem? Zapraszamy
w przyszłym roku! Przyłącz się!
Magdalena Toboła
fot. MW.
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Rodzinny śpiew kolęd
Wspólny śpiew kolęd to piękna tradycja
świąt Bożego Narodzenia. Sprawia ona, że rodziny
gromadzą się i tak jak potrafią, razem wykonują
kolędy, pastorałki czy piosenki świąteczne.
W niedzielę Świętej Rodziny, 30 grudnia
2018 r., taki śpiew zjednoczył rodziny naszej parafii, które przybyły na godz. 15.00 do kościoła, by
wspólnie wykonać kolędy na cześć nowonarodzonego Jezusa.
Dzieci bardzo chętnie proponowały kolejne
utwory do zaśpiewania, które przeplatane były
rozważaniami na temat betlejemskiej stajenki,

Roraty 2018

prowadzonymi przez
ks. proboszcza.
Prawie
wszystkie
kolędy wykonywane
były z towarzyszeniem
instrumentów, a to za
sprawą młodych parafian, którzy są uczniami
poznańskich
szkół
muzycznych.
Stasiu Karczmarek dostojnie grał na
trąbce, jego siostra – Ulka, z wielką wrażliwością wykonała na skrzypcach kolędę „O, gwiazdo
betlejemska”. Oliwia Smuszkiewicz zagrała na flecie poprzecznym, a jej brat – Wiktor na saksofonie.
W czasie naszego spotkania, solo wystąpił Ignacy
Szyperski z kolędą „Do szopy, hej pasterze”.
Na zakończenie wszyscy razem odśpiewaliśmy kolędę „Bóg się rodzi”, po czym udaliśmy się
do domu parafialnego na świąteczną kawę i ciasto.

Adwent w 2018 roku rozpoczął się 2 grudnia.
Ten trwający cztery niedziele czas oczekiwania na
przyjście Jezusa Chrystusa w Boże Narodzenie jest
nieodłącznie związany z roratami. W kicińskiej
parafii roraty odprawiane były w dzień powszedni
o godzinie 6.30. Pora celebrowania tej pięknej
Mszy Świętej wotywnej ku czci Najświętszej Maryi
Panny nie jest bez znaczenia. Zgodnie z tradycją
roraty odprawiane są rano, przed świtem. O tak
wczesnej porze szczególnej wymowy nabierają
słowa: Naród kroczący w ciemnościach ujrzał
światłość wielką (Iz 9,1). Przybywając do kościoła
przed wschodem słońca czcimy Matkę Bożą
jako Gwiazdę Zaranną i Jutrzenkę Zbawienia.
A przychodzący Pan zastaje swój lud czuwający
na modlitwie, do czego jako chrześcijanie jesteśmy
wezwani.

Honorata Smuszkiewicz

Kolędowanie stylizowane
Dźwięki uderzania łyżeczką o pustą szklankę
nadawały świątecznego charakteru kolędzie stylizowanej na hard rock. Dziewczyny „zdartymi”
głosami śpiewały „Chwała na wysokości” przy
akompaniamencie gitary. Było to 22 grudnia 2018
roku - w dniu, w którym Diakonia Muzyczna
Ruchu Światło-Życie zorganizowała kolędowanie
na Ostrowie Tumskim.
W gronie pięciorga osób wyjechaliśmy
z Kicina autobusem. Moja siostra wzięła ukulele,
a ja bongosy (dwa połączone ze sobą bębny
o wysokim i przeważnie „płaskim” dźwięku).
Pozostałym uczestnikom za instrumenty posłużyły
struny głosowe. Kiedy przyszliśmy do jednej
z salek w budynku przy katedrze, członkowie
Diakonii Muzycznej szczerze ucieszyli się z naszej
obecności. Na stole rozłożono rozmaite słodkości
i kubki z herbatą. W pobliżu stały instrumenty keyboard i gitary. Ktoś przyniósł też grzechotkę.
Na początku rozpoczęliśmy od ćwiczenia
kolędowania na głosy. Dziewczyny podzieliły się

na soprany i alty, a chłopacy stanęli oddzielnie.
Następnie rozpoczęła się seria kolęd w różnych
typach muzyki. Kolędowaliśmy więc rockowo,
w stylu reagge, a nawet rapowaliśmy. Było przy
tym mnóstwo improwizacji, a co za tym idzie świetnej zabawy, w której każdy mógł brać udział!
Mam nadzieję, że równie ciekawie spędzimy
z Oazą ten świąteczny czas za rok.
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Małgorzata Herman

Mimo wczesnej godziny w grudniowe poranki
do kościoła spieszyło bardzo wiele osób, zarówno
dorosłych, jak i dzieci. Ci, którzy docierali
samochodami na ostatnią chwilę musieli uważnie
wypatrywać wolnego miejsca do zaparkowania.
Ciemne wnętrze kościoła rozświetlało wiele
świec. Frekwencja na roratach była znacznie
wyższa niż w dni powszednie w innych okresach
					

liturgicznych. Służbę liturgiczną pełniło wielu
ministrantów. Sporo osób włączało się w pełnienie
funkcji liturgicznych. Śpiewaliśmy piękne pieśni
ku czci Matki Bożej.
Można powiedzieć, że uczestnictwo w roratach
to takie swoiste rekolekcje przygotowujące nas na
Boże Narodzenie. Pomocą w tym przygotowaniu
były kazania ks. proboszcza, zawierające
propozycję jakiegoś zadania do wykonania
w danym dniu.

Po Mszy Świętej na dzieci idące potem
na lekcje do kicińskiej szkoły czekało pyszne
śniadanie w domu parafialnym, przygotowywane
dzięki ofiarnej pracy i zaangażowaniu członków
Parafialnego Zespołu „Caritas” oraz dzięki
hojności parafian. A ostatniego roratniego dnia,
czyli 24 grudnia, dzieci odwiedził Święty Mikołaj
przynosząc słodkie prezenty.
Adwent
jest
czasem
oczekiwania
i przygotowania na przyjście Chrystusa.
Roratni trud wczesnego wstawania i codzienne
uczestnictwo we Mszy Świętej powoduje, że
te grudniowe dni przeżywa się w szczególny
sposób, a potem „inaczej” zasiada się do wigilijnej
wieczerzy i obchodzi pamiątkę przyjścia na ziemię
Bożego Syna. Jednak co najważniejsze, w naszych
sercach i umysłach może z nową siłą odnowić się
oczekiwanie na Jego powtórne przyjście w chwale.
Mamy szansę zostać przemienieni, bo roratnie
ziarno z całą pewnością wydaje obfity plon. Już
teraz zachęcam zatem wszystkich do uczestnictwa
w tegorocznych roratach.
Karolina Appelt
fot. BK-H
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V Forum Ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej
który jesteśmy współodpowiedzialni.
Podczas Forum dzieliliśmy się doświadczeniami (przedstawiane były świadectwa osób świeckich zaangażowanych w życie parafii) oraz szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, jak być coraz pełniej
odpowiedzialnym za nasz wspólny dom. Pierwsza
część Forum zakończyła się Mszą Świętą, której
przewodniczył bp Damian Bryl.
W drugiej części odbyły się warsztaty, na których przedstawiono trzydzieści, poniżej opisanych,
inspiracji duszpasterskich dla parafii.

W wielu parafiach działają wspólnoty Odnowy
w Duchu Świętym, których celem jest odnawianie
i rozwijanie osobistej relacji z Bogiem, aby była
ona doświadczeniem codziennym. Możliwością
takiego spotkania z Bogiem chcemy dzielić się
i zachęcać do niego innych ludzi, szczególnie
rodziny z dziećmi. Robimy to organizując cotygodniowe spotkania modlitewne, animując muzycznie wraz z przyjaciółmi niedzielną Eucharystię,
czy prowadząc tzw. koncerty ewangelizacyjne.
Prowadzimy seminaria Odnowy w Duchu Świętym oraz angażujemy się ewangelizacyjnie w działalność parafii.
5. Aplikacja mobilna DROGOWSKAZY

12. Kerygmatyczne rekolekcje szkolne
13. Maryjne rekolekcje szkolne: „Oto Matka
Twoja”
Z okazji peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej proponujemy maryjne rekolekcje
szkolne pod hasłem: „Oto Matka Twoja”.
Poprzez świadectwa, tzw. dynamiki, animacje
oraz przykłady z życia ukazujemy Maryję jako
matkę, zachęcając uczniów, aby przyjęli Ją do
swojego serca. Wykorzystujemy materiały multimedialne, współpracując z portalem propublico.tv.
Rekolekcje są przeznaczone dla wszystkich grup
wiekowych szkoły podstawowej oraz dla szkół
ponadpodstawowych.

Celem Stowarzyszenia jest dążenie, aby młodzież wraz z rodzicami znalazła swoje miejsce
w życiu Kościoła. Zamierzeniem formacji młodych jest danie im możliwości podjęcia decyzji
10 grudnia ubiegłego roku na terenie Mię- wiary polegającej na oddaniu życia Panu Jezusowi.
dzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się Jest to początek dojrzewania w wierze. Staramy się
V Forum Ewangelizacyjne Archidiecezji Poznań- budować środowisko młodzieżowe poprzez dawanie im okazji do wspólnego, atrakcyjnego spędzaskiej. Jego myślą przewodnią było hasło: Z MIŁOnia czasu połączonego z elementami formacji.
ŚCI DO PARAFII.
Forum rozpoczęło się modlitwą uwielbienia 2. Półkolonie w parafii
i po krótkim wprowadzeniu rozpoczęła się konfe- 3. Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej
rencja, w czasie której omawiane były następujące - „Nauczycielu Dobry”
tematy:
Jest to nowa metoda katechizacji rodzi● „Jak rozeznawać wezwanie świeckich do zaanców poprzez maksymalne włączenie rodziców
gażowania w parafii” - wprowadzenie: ks. Marcin
w katechizację dzieci – w tzw. katechezę domową.
Węcławski;
Doświadczenie pokazuje, że zaangażowanie
● „Reguły rozeznawania w życiu katolika” - wpro- rodziców w przygotowanie własnego dziecka do
przyjęcia przez nie sakramentów owocuje dużym
wadzenie: s. Renata Ryszkowska RCSJ
wzrostem ich osobistej wiary.
Parafia nie jest miejscem zamkniętym. Nie jest
Proponowana metoda korzysta z dwóch narzęi nie może być grupą zadowolonych z siebie ludzi, dzi: zeszytu katechisty oraz zeszytu rodzinnego.
którzy odgradzają się od innych. Parafia ma być Zeszyt rodzinny przeznaczony jest dla dzieci przydomem - naszym wspólnym domem. Dom koja- gotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej
rzy nam się z ciepłem i miłością, radością i bez- oraz dla rodziców. Zawiera krótkie podsumowanie
pieczeństwem. Przenieśmy te odczucia na Kościół każdego spotkania, propozycje konkretnych dziai wypełnijmy je żywą obecnością Boga.
łań, które pomogą rodzicom wprowadzać dziecko
Św. Bazyli napisał kiedyś, że we wszystkim w poszczególne zagadnienia i przygotować je do
należy stawiać wspólnotę ponad samotność. We jak najlepszego przyjęcia sakramentu, a także
wspólnocie człowiek mniej skupia się na sobie, karty pracy z zadaniami, które dzieci mogą roza bardziej kieruje wzrok ku bliźniemu. Nie dąży wiązać wspólnie z rodzicami. Zeszyt katechisty
w niej tylko do spełniania własnych pragnień, lecz przeznaczony jest dla osób prowadzących spotkado spełniania potrzeb innych ludzi. Ujawnia mu nia z rodzicami dzieci przygotowujących się do
się głębszy sens życia i zostaje obdarowany więk- Pierwszej Komunii Świętej.
szą radością. We wspólnocie łatwiej spotkać Boga.
Kościół to dom, który możemy współtworzyć i za 4. Rozeznanie - przyjmowanie słowa Bożego

DROGOWSKAZ - to prosta aplikacja mobilna 14. Parafia w służbie ubogim
na telefon komórkowy, która pomaga znaleźć najbliższy kościół, Mszę Świętą, spowiedź, itd., ale 15.Model diakonijny parafialnej rady duszpateż stwarza możliwość „bycia na bieżąco” ze swoją sterskiej
parafią i wspólnotą.
Jest to model budowania parafii opartej na
współpracy
kapłanów i świeckich. W radzie dusz6. Rozeznawanie duchowe we wspólnocie
pasterskiej reprezentowane są wszystkie inicjaTo wspólne poszukiwanie woli Bożej dla danej tywy/wspólnoty obecne w parafii. Sprzyja to transwspólnoty, w którym uczestniczy każda osoba, parentności grup parafialnych i umożliwia wgląd
wnosząc w nie swój osobisty wkład. Dla pogłębie- księdza proboszcza w działania i rytm danej wspólnia tematyki rozeznawania duchowego w dniach noty. Dzielenie się doświadczeniami, znajomość
18-21 sierpnia br. odbędzie się sesja rekolekcyjna kompetencji poszczególnych osób i grup pomaga
w domu rekolekcyjnym ss. Sacre Coeur w Pobie- w podejmowaniu służby w ramach diakonii oraz
dziskach.
w rozwiązywaniu problemów parafii. Przyporząd7. Jesteśmy piękni czyli Roztańczone Uwielbie- kowanie zadań konkretnym diakoniom to podział
życia parafialnego na czytelne przestrzenie, któnie w Twojej Parafii
8. Parafialna droga formowania dojrzałych rymi zajmują się określone służby.
Wszystkie osoby działające w PRD służą
chrześcijan
aktywnie w jakiejś diakonii, odpowiadając za
Ewangelizacja - katechumenat - diakonia. To dany element życia parafialnego. To właśnie wziętrzy etapy drogi ku dojrzałości chrześcijańskiej. cie odpowiedzialności za konkretny obszar sprzyja
„Żywa” parafia zajmuje się nie tylko tymi, którzy tworzeniu atmosfery wspólnej pracy na rzecz
w niej są, ale szuka i zaprasza tych, którzy żyją na parafii. Taki układ diametralnie zmienia wzajemne
jej terenie i są daleko od Boga. Ewangelizacja to relacje w PRD, ponieważ ciężar odpowiedzialnozaproszenie do podjęcia decyzji świadomego wej- ści nie spoczywa jedynie na osobie proboszcza, ale
ścia na drogę więzi z Jezusem.
na wszystkich członkach rady.
W ślad za podjętym wyborem musi iść forZadaniem członków PRD jest poszukiwać
macja, która umocni wybór Jezusa na swego Pana oraz włączać nowe osoby w aktywną służbę dla
i która przybliży podstawowe zasady życia chrze- wspólnoty parafialnej.
ścijańskiego. Kolejnym etapem jest katechumenat, a więc droga formacyjna budująca podstawy 16. Spotkania duszpasterskie wg metody o.
wiary, nie tylko przez intelektualne ich poznawa- Franza Jalicsa SJ
Według Jalicsa, nasze ludzkie relacje, miłość
nie, ale również przez doświadczanie życia chrzebliźniego cierpią dlatego, że nie potrafimy siebie
ścijańskiego we wspólnocie.
nawzajem słuchać, że wskutek ciągłej presji zdo9. Domowe kręgi biblijne
bywania czegoś za mało uwagi poświęcamy bliź10. Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie
nim.
Idąc za jego doświadczeniem pragniemy
11. Kino z wartościami i Pro Publico TV
zaproponować model duszpasterski spotkań małej
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1. Służba młodzieżowa w Katolickim Stowarzyszeniu Wspólnota Genezaret
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grupy, podczas których dyskutujemy o wcześniej
ustalonej kwestii w postawie szacunku dla poglądów i doświadczeń życiowych każdego z uczestników oraz w zgodzie z nauczaniem Kościoła.
Uczymy się słuchać drugiego człowieka, aby
zrozumieć jego aktualną sytuację egzystencjalną
i razem z nim wspólnie odkryć w niej działanie Boga. Świadectwo życia drugiej osoby jest
dla grupy bezcennym darem - drogocenną perłą,
poprzez którą Bóg ubogaca każdego z uczestników.
17. Niedziela ewangelizacyjna
Jest to „narzędzie”, które zachęca parafian do
pogłębienia relacji z Bogiem, umocnienia w wierze i które może stanowić zaproszenie do służby
we wspólnocie Kościoła, w szczególności w parafii. Na każdej Mszy św. osoba świecka dzieli się
świadectwem swojej drogi do Boga oraz zaangażowania w życie Kościoła. Możliwe jest popołudniowe kino z tematycznie dobranym filmem.
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Ducha, budują własną relację z Bogiem, a po
ukończeniu cyklu spotkań potrafią ewangelizować
i pracować z młodzieżą.
„Młodzi do młodych” - dążymy do tego, by
młodzież uformowana duchowo zwracała się do
młodych ludzi.
Uczestnicy formacji to osoby posiadające osobistą relację z Jezusem, ze wspólnot parafialnych.
21. Droga Ucznia
Jest to projekt formacyjny dla parafii, zawierający m.in. cykl siedmiu katechez zatytułowanych
DROGA UCZNIA, opracowanych na podstawie
Ewangelii św. Marka. Celem formacji jest poznanie tejże Ewangelii, wyrobienie nawyku codziennego czytania słowa Bożego oraz modlitwy słownej, a także wzmocnienie wspólnoty parafialnej
i zaangażowanie osób świeckich w życie parafialne.
22. Parafialna Szkoła Nowej Ewangelizacji

18. Parafialny zespół liturgiczny

23. Pomoce duszpasterskie dla dzieci - Dom
Medialny św. Wojciecha

Działanie zespołu liturgicznego w parafii
zostało przedstawione przez naszą parafiankę,
Annę Gajewską, na przykładzie naszej parafii.
Celem regularnych spotkań tego zespołu jest angażowanie i przygotowanie do czynnego udziału
w liturgii wiernych świeckich: lektora, psałterzysty
i komentatora liturgicznego. Poprzez swoją służbę
podczas sprawowanej liturgii możemy świadczyć
o czynnej przynależności do wspólnoty Kościoła.

Projekt całoroczny: Niedziela z owieczką;
Różaniec: Królowo Polski - módl się za nami;
Adwent: W mocy Bożego Ducha;
Wielki Post: Golgota;
Wielki Post: Przewodnik po Triduum Paschalnym;
Biały Tydzień: nasze dziękczynienie;
Pierwsze piątki miesiąca: nasze wynagradzanie;
Rachunek sumienia;
Pismo Święte i przygotowanie do sakramentów.

19. 4MEN
Duszpasterstwo mężczyzn ma na celu formowanie i uaktywnienie mężczyzn mieszkających na
terenie parafii. Stałe elementy spotkań:
- nieszpory,
- konferencja w kościele prowadzona przez
kapłana,
- prelekcje, świadectwa, panele dyskusyjne
z udziałem zaproszonego gościa, w domu parafialnym przy kawie.
Ponadto podejmowane są różne dodatkowe
inicjatywy.
20. Szkoła Animatora Młodzieży
Założenia szkoły to:
- nauczanie prowadzone przez doświadczone
osoby z różnych środowisk chrześcijańskich
i wspólnot (konferencje i warsztaty);
- kerygmat i ewangelizacja, modlitwa, nauczanie.
Osoby w trakcie szkolenia doświadczają mocy
24

24. Kurs małżeński Alpha
To seria siedmiu spotkań stworzonych po
to, aby pomóc parom małżeńskim w pracy nad
wzmocnieniem relacji i budowaniem silnego
małżeństwa. Kurs oferuje podstawowe narzędzia
i praktyczne pomysły, które pomagają zbudować
związek na całe życie. Każdy kurs jest wyjątkowy,
ale zazwyczaj sesja obejmuje: posiłek, wykład
oraz czas na prywatną dyskusję pomiędzy mężem
i żoną. Muzyka w tle zapewnia pełną prywatność.
25 Wspólnota miłosierdzia
Członkowie tej wspólnoty zobowiązują się
nieść ludziom ubogim miłosierną miłość, wypływającą z Serca naszego Boga i z Jego Kościoła,
w łączności z misją Chrystusa.
Jednym z obszarów ewangelizacji jakie podejmujemy jest głoszenie rekolekcji Talitha Kum,
Ruah oraz Kana.
Poza wymienionymi wyżej rekolekcjami prowadzimy formację dla osób, które mają pragnie-

nie wyjazdu na wolontariat misyjny, a także dla
osób, które rozeznają swoje powołanie (rekolekcje
Samuel).
26. Katecheza dla rodziców młodzieży bierzmowanej
27. Katecheza przedchrzcielna dla rodziców
i chrzestnych
28. Skauci Europy
Jest to trzecia co do wielkości organizacja harcerska w Polsce. Organizacja ta dąży do tego, aby
każdy podopieczny mógł rozwijać się we wszystkich aspektach życia. Chcemy to osiągnąć kładąc
szczególny nacisk na 5 celów: zdrowie i sprawność fizyczną, zmysł praktyczny, charakter, służbę
i wiarę. Ostatni z nich jest dla nas najważniejszy,
gdyż wierzymy, że w Bogu i z Bogiem osiąga się
wszystkie pozostałe cele. Organizacja dzieli się na
3 grupy wiekowe, dzięki czemu można dostosować odpowiednią pedagogikę, zapewniając młodemu człowiekowi jak najlepszy rozwój.
29. Popołudnie z Jezusem
Na spotkania przychodzą dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem tych
spotkań jest przybliżenie dzieciom postaci biblijnych poprzez czytanie Pisma Świętego, a w szcze-

gólności Ewangelii z ostatniej niedzieli, omawianie jej i tworzenie ilustracji do niej.
Prowadzone są różne zajęcia: oglądanie filmów animowanych o treściach religijnych, zajęcia plastyczne (np. wykonywanie ozdób z okazji
świąt), zajęcia kulinarne oraz sportowe na świeżym powietrzu.
30. Charakterystyka aktywności przygotowania do bierzmowania w wiejskiej parafii
Spotkania opracowują i prowadzą animatorzy po zatwierdzeniu scenariusza spotkań przez
księdza proboszcza. Głównym celem podczas
dwuletnich przygotowań jest ukazanie kerygmatu
w sposób ciekawy, oryginalny, by tą treścią zainteresować młodzież. Do sakramentu bierzmowania
przygotowujemy młodych wraz z ich rodzinami.
Odbywa się to na zasadach całkowitej dobrowolności. Nie mają to być kolejne lekcje, jak w szkole,
ale przebiegające w miłej atmosferze spotkania,
pozwalające lepiej poznać Ducha Świętego oraz
odkryć swoje miejsce w Kościele.
Na trzecią część Forum składał się panel dyskusyjny. Całe spotkanie zakończyła modlitwa
uwielbienia i błogosławieństwo.
oprac. Barbara Kubacka

Moje bierzmowanie
We wtorek 4 grudnia zeszłego roku w naszej
parafii miało miejsce ważne wydarzenie. Razem z
30 koleżankami i kolegami przyjąłem sakrament
bierzmowania.
Bierzmowanie w życiu młodego człowieka
nie jest tylko kolejnym „punktem do odhaczenia”.
Przyjęcie go świadczy o naszej rosnącej
dojrzałości w wierze. Wybieramy patrona, który
ma nas umacniać i prowadzić
przez życie; nie chodzi więc
o dobrze brzmiące, dodatkowe
imię. Z bierzmowaniem łączy
się wielka odpowiedzialność.
O chrzcie decydowali nasi
rodzice, o Pierwszej Komunii
Świętej decydowaliśmy wspólnie
z nimi, natomiast o bierzmowaniu
decydujemy sami. Nie wystarcza
już tylko chodzenie na katechezę
i robienie tego, co mówi ksiądz.
Żeby dobrze przyjąć Ducha
					

Świętego i jego dary, trzeba się sumiennie
przygotować, a co najważniejsze - WIERZYĆ
I ROZUMIEĆ. Po tym sakramencie ogromnie
zbliżyłem się do Boga. Zrozumiałem, że nie
jestem już tylko małym dzieckiem i że w pełni
odpowiadam za to, co robię.
Andrzej Kowalski
fot. BK-H
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Sprawozdanie z działalności
Parafialnego Zespołu „Caritas” za rok 2018
Rok 2018 rozpoczęliśmy
z ogromnym smutkiem. 23
grudnia 2017 r. zmarła nasza
koleżanka – skarbniczka, śp.
Wanda Sobańska. Jej funkcję
przejęła pani Ewa Sznurek, a do
naszego zespołu dołączył pan
Leszek Lesiczka.
Pierwszym zadaniem PZC było przygotowanie
oraz rozprowadzenie kadzidła i kredy w święto
Objawienia Pańskiego (6 stycznia).
11 lutego (Światowy Dzień Chorego) naszą
rolą było podjęcie funkcji liturgicznych podczas
Mszy św. dla chorych oraz przygotowanie
poczęstunku w domu parafialnym.
9 i 10 marca zorganizowaliśmy zbiórkę
żywności w 2 sklepach - w Janikowie i Kicinie.
Zebraliśmy około 10 kg żywności. Otrzymały ją 3
rodziny.
Na Niedzielę Palmową przygotowaliśmy
wiązanki palm i bukszpanu oraz sprzedawaliśmy
świece i baranki z czekolady.
Trzy razy w roku zbieramy pieniądze do puszek
po Mszach św. na potrzeby Caritas Archidiecezji
Poznańskiej. Łącznie zebraliśmy 2145 zł.
Jedna osoba otrzymała od nas wsparcie
finansowe w wysokości 200 zł na zakup lekarstw.
Dwóm osobom częściowo sfinansowaliśmy
koszt wczasorekolekcji w Zaniemyślu (łącznie 600
zł).
Dwukrotnie zakupiliśmy żywność dla jednej
osoby.

Załatwiliśmy 2 wejściówki na występ Czterech
Tenorów.
15 sierpnia przygotowaliśmy wiązanki
kwiatów, ziół i zbóż.
W Dniu Papieskim (16 października)
sprzedawaliśmy kremówki.
Przygotowaliśmy 25 paczuszek dla chorych z
okazji świąt Bożego Narodzenia.
Braliśmy udział w zbiórce żywności 7 i 8
grudnia 2018 r. w sklepach w Janikowie i Kicinie.
Zebraliśmy około 50 kg żywności. Żywność
otrzymało 7 rodzin.
„Tytki miłosierdzia” napełnione przez parafian
trafiły do 19 rodzin.
Po raz pierwszy przygotowywaliśmy w
domu parafialnym śniadania dla dzieci po Mszach
św roratnich. Liczba dzieci w poszczególnych
dniach wahała się między 14 a 23. Na śniadania
podawaliśmy bułki, masło, wędliny, żółty ser,
dżemy, krem czekoladowy, kakao lub herbatę
albo płatki śniadaniowe z mlekiem. 6 grudnia była
niespodzianka dla dzieci, a na zakończenie rorat
przyszedł św. Mikołaj - biskup i każde dziecko
otrzymało paczuszkę ze słodyczami. Praca ta
sprawiła nam ogromną radość, bo widzieliśmy
zadowolenie dzieci. Mam nadzieję, że w tym roku
więcej dzieci weźmie udział w roratach i skorzysta
także ze wspólnych śniadań parafialnych.
Halina Jagodzińska

Pączki czy faworki?
Tłusty czwartek, który przypada zawsze w
ostatni czwartek karnawału, to dzień, w którym
możemy sobie pozwolić na nieliczenie kalorii i na
delektowanie się do woli pączkami i faworkami
(w Poznaniu zwanymi również chruścikami). Nic
zatem dziwnego, że tego dnia przed każdą cukiernią
stoją gigantyczne kolejki. Może w takim razie
spróbować zrobić coś słodkiego samemu w domu?
Ważne jednak, by wzorować się na sprawdzonych
i dobrych przepisach. Pieczenie zarówno pączków,
jak i faworków jest zajęciem czasochłonnym.
Warto jednak pokusić się o własne wypieki. Żeby
trochę ułatwić poszukiwania w gąszczu przepisów
internetowych, czy książkowych, wypróbowałam
dla czytelników „Naszego Patrona” przepisy i na
pączki, i na faworki, chcąc przedstawić te godne
polecenia.
Zacznę od chruścików, bo one u nas w domu
znikają z talerza najszybciej, jeszcze jak są ciepłe
i chrupiące. Przygotowanie ciasta wymaga jednak
trochę czasu i pracy. A oto przepis:

Smażyć w gorącym tłuszczu, w temperaturze
175º C, z obu stron, na złoty kolor. Odsączyć
na ręczniczku papierowym. Oprószyć cukrem
pudrem.
A teraz przepis na pączki, trochę inne niż
te z cukierni. Są szybkie i proste w wykonaniu,
delikatne, puszyste i zawsze się udają! Można je
podać oprószone cukrem pudrem lub w cukrowej
cynamonowej posypce, w zależności od upodobań
(mogą być mniej lub bardziej słodkie).

Składniki na 3-4 talerze faworków
● 450 g mąki pszennej
● 5 żółtek
● szczypta soli
● 1 łyżka spirytusu (by ciasto nie wchłaniało za
dużo tłuszczu)
● 3/4 szklanki gęstej kwaśnej śmietany 18%
● tłuszcz do głębokiego smażenia (np. olej
rzepakowy, kokosowy)
● cukier puder do oprószenia

Składniki na pełen, duży talerz
● 300 g serka homogenizowanego waniliowego
● 3 jajka
● 1,5 szklanki mąki pszennej
● 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
● szczypta soli
● olej do głębokiego smażenia

Zebraliśmy około 50 kg żywności. Ofiarowane dary przekazaliśmy 26 rodzinom w Kicinie, Janikowie
i Klinach. Radość i wdzięczność obdarowanych była ogromna.
Parafialny Zespół „Caritas”
Halina Jagodzińska

Mąkę przesiać, dodać żółtka, szczyptę soli,
spirytus i śmietanę. Dobrze wyrobić do otrzymania
gładkiej kuli ciasta. Odłożyć je zawinięte w
folię na 30 minut, by zmiękło i „odpoczęło” (w
temperaturze pokojowej).
Po tym czasie ciasto dobrze wybić wałkiem,
by pojawiły się w nim pęcherzyki powietrza (od 15
do 30 minut). Aby wtłoczyć w nie jak największą
ilość powietrza, należy je rozwałkować, składać,
ubijać wałkiem, itd. Następnie ciasto owinąć folią
spożywczą i schłodzić przez 30 minut w lodówce.
Schłodzone rozwałkować (cieniutko) i
wykrawać prostokąty. Każdy pasek naciąć wzdłuż
pośrodku i jeden z końców przewlec przez otwór.
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Serdecznie dziękujemy
• parafianom - za pobranie „tytek miłosierdzia” i wypełnienie ich artykułami spożywczymi, chemią
gospodarczą i zabawkami;
• właścicielom i personelowi sklepów w Kicinie i Janikowie - za umożliwienie wstawienia koszyków
na świąteczną zbiórkę żywności w dniach 7 i 8 grudnia 2018 r.;
• mieszkańcom Kicina, Janikowa i Klin - za hojność w darowaniu żywności na cele charytatywne.

?
Serek wymieszać z jajkami (można roztrzepać
rózgą kuchenną). Dodać przesianą mąkę, proszek
do pieczenia, sól. Dokładnie wymieszać.
W szerokim i płaskim garnku rozgrzać olej
do temperatury 175º C. Niewielką łyżką nakładać
porcje ciasta na rozgrzany tłuszcz, od czasu do
czasu maczając ją w oddzielnym naczyniu z
olejem, by ciasto nie kleiło się do łyżki. Trzeba
pamiętać, że pączki sporo urosną, więc nie należy
układać ich zbyt gęsto. Smażyć na złoty kolor.
Usmażone pączki odkładać na ręcznik
papierowy do odsączenia. Jeszcze ciepłe obtoczyć
w drobnym cynamonowym cukrze lub posypać
cukrem pudrem. Smacznego!
Barbara Zacharzewska
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Z ksiąg metrykalnych

Biesiada na Wzgórzu

Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni
9 grudnia
12 stycznia

Serdecznie zapraszamy na
spotkanie biesiadne!

Do wieczności odeszli

Kiedy? 2 marca br. (sobota) o godz. 20.

2 grudnia
21 grudnia
21 stycznia
26 stycznia

Gdzie? W domu parafialnym przy
kościele pw. św. Józefa w Kicinie.
W jakim celu? Dla bliższego poznania
sąsiadów - tworzenia wspólnoty
„starych” i „nowych” mieszkańców przy śpiewie, kawie i słodkościach; dzielenia się
sprawami parafii - inicjatywami, radościami i troskami.
Bliższych informacji udzielają oraz zgłoszenia uczestników przyjmują: Roman Nowak
(tel. 695 889 166) oraz Wojciech Sobański (tel. 69 476 508).

Z okazji Dnia Środków Masowego Przekazu, obchodzonego 24
stycznia, życzę Redakcji „Naszego Patrona”, aby swoich czytelników
prowadziła do zbawienia!
Redakcja serdecznie dziękuje za życzliwą pamięć.

Ada Günes  
Tymon Kruk

Kościelny

Anna Piechocka z Kicina
Teodor Wlaźlak z Janikowa
Barbara Przybyłowicz z Kicina
Urszula Herok z Janikowa

Intencje mszalne – luty 2019
01.02. pierwszy piątek miesiąca
17.00 w intencji Arkadiusza, Martyny 		
i Agnieszki z okazji imienin
18.00 † Marianna Luboszczyk z okazji urodzin
i imienin

05.02.
8.00 w intencji Parafian

02.02. Ofiarowanie Pańskie, święto
8.00
10.00 † Kazimiera i Aleksander Wawerka oraz
zmarli z rodziny
18.00 † Bolesław Konieczny, o dar życia 		
wiecznego – od Agnieszki z rodziną

07.02.
18.00 1) w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza
2) † Wanda, Helena, Krystyna, Bolesław,
Antoni, Wojciech, Tadeusz

03.02.
8.00 † za zmarłych rodziców
10.00 1) † Irena i Stanisław Kozar w 8 r. śmierci
oraz zmarli z rodziny Kozarów
2) w intencji Domowego Kościoła
12.00 † Danuta i Jan Pospieszni oraz zmarli
z rodziny
18.00 † Albin Dąbrowski z okazji 80 r. urodzin
04.02.
18.00 † Teresa Andrzejewska – od Akcji 		
Katolickiej
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06.02.
18.00 † Marianna Luboszczyk w 1 r. śmierci

08.02.
18.00 † Zdzisław Ławniczak, od mieszkańców
Klin
09.02.
12.00 w intencji chorych
18.00 † Zdzisław Ławniczak, od rodzin 		
Bartkowskich i Stachowiaków
10.02.
8.00 † Marian, Sławomir oraz zmarli z rodziny
10.00 1) † Roman Błaszczyk, od chrześnicy
Dagmary
2) w intencji Żywego Różańca rodziców
za dzieci
29
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12.00 † Adam Sobański i Zdzisław Ławniczak
18.00 † Jerzy Klimontowicz – od Marysi
i Kamila
Kalinowskich z synami
11.02.
18.00 † Joanna w 1 r. śmierci i Bronisław
Barańscy
12.02.
8.00
13.02.
18.00 w intencji Ojczyzny, Radia Maryja
i naszej parafii
14.02.
18.00 † Joanna Klepka – od mieszkańców 		
Janikowa
15.02.
18.00 † Genowefa Kłysz – od chrześniaka Jarka
z rodziną
16.02.
18.00 1) † Cecylia, Stanisław, Maria Tomasz,
Przemysław i Jan
2) w 60 r. urodzin, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalszą
Bożą opiekę
17.02.
8.00 w intencji Parafian
10.00 † Zofia i Jan Kielec oraz Edward 		
Błażejewski i zmarli z rodziny 		
Błażejewskich
12.00 1) † Ryszard Pawlak
2) † Przemysław Matylla w 16 r. śmierci
18.00 † Zbigniew Nowakowski
18.02.
18.00 † Julianna w 20 r. śmierci
19.02.
8.00
20.02.
18.00 w intencji Wojtka z okazji urodzin
30
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21.02.
18.00 Msza św. zbiorowa
22.02.
18.00 w intencji Hanny i Wojciecha, o łaskę
zdrowia i Boże błogosławieństwo dla
całej rodziny
23.02.
18.00 1) † Joanna Klepka – od Joanny i Leszka
Czubajów oraz od Iwony i Bartosza
Skotarczaków
2) w intencji Wojciecha z okazji 50 		
rocznicę urodzin, z podziękowaniem
za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
Bożą opiekę
24.02.
8.00 † Joanna Klepka - od Marcina
i Wiesławy Gajewskich
10.00 † Paweł Zielewicz i zmarli z rodziny
12.00 1) † Tadeusz Bączkowski
2) † Teodozja Pietrzyk – od syna Piotra
z rodziną
18.00 † Kazimiera i Aleksander Wawerka oraz
zmarli z rodziny

25.02.
18.00 1) † Zygmunt w 4 r. śmierci oraz Rozalia,
Wincenty i Henryk Czubajowie
2) w intencji Parafian
26.02.
8.00 w intencji Ludmiły, o światło Ducha 		
Świętego
27.02.
18.00 † Zofia, Franciszek, Wanda, Adam
i Krystyna

ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE
LUTY 2019
01.02. pierwszy piątek miesiąca; wyjazd do
chorych z posługą sakramentalną o 8.30;
spowiedź św. od 16.00 do17.00
i od 17.30 do18.00. Msza św. o 17.00
i 18.00.
02.02. (sobota) święto Ofiarowania
Pańskiego, Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego, Msze św. o 8.00
i 10.00. Msza św. o 18.00 z niedzieli.
03.02. (niedziela) po Mszy św. o 8.00
zebranie członków Wspólnoty Żywego
Różańca. Msza św. o 18.00 z udziałem
młodzieży przygotowującej się do 		
sakramentu bierzmowania.
04.02. (poniedziałek) po Mszy św. o 18.00
zebranie Akcji katolickiej; o 18.45
zebranie Parafialnego Zespołu
Liturgicznego
07.02. pierwszy czwartek miesiąca; od 17.00
adoracja Najświętszego Sakramentu w
intencji uświęcenia kapłanów i nowych
powołań kapłańskich; o 18.00 Msza św.

14.02. (czwartek) od 17.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu w intencji
uświęcenia kapłanów i nowych powołań
kapłańskich
18.02. (poniedziałek) o godz. 19.00 katecheza
liturgiczna dla rodziców i chrzestnych
21.02. (czwartek) od 17.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu w intencji
uświęcenia kapłanów i nowych powołań
kapłańskich
25.02. (poniedziałek) Msza św. o 18.00
z udziałem członków Apostolstwa Dobrej
Śmierci; po Mszy św. różaniec do 		
Siedmiu Boleści Matki Bożej i spotkanie
w domu parafialnym.
27.02. (środa) o 19.00 katecheza biblijna
dla rodziców i chrzestnych.
28.02. (czwartek) od 17.00 adoracja 			
Najświętszego Sakramentu w intencji
uświęcenia kapłanów i nowych powołań
kapłańskich. O 19.00 spotkanie Parafialnej
Rady Duszpasterskiej.
ks. Marian Sikora

09.02. (sobota) z okazji Światowego Dnia
Chorego o 12.00 Msza św. w intencji
chorych i cierpiących, połączona
z udzieleniem sakramentu namaszczenia
chorych; od 11.30 okazja do spowiedzi.
Po Mszy św. spotkanie w domu
parafialnym.
11.02. (poniedziałek) o 19.00 katecheza biblijna
dla rodziców i chrzestnych.

28.02.
18.00 † Monika Głowacz, w 2 r. śmierci
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1. Studnia Słowa Bożego, 02.12.2018 r., fot. GZ,
2. Na śniadaniu, po roratch, fot. GZ,
3-4. Bierzmowanie, 04.12.2018 r., fot. BK-H,
5. Akademia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, Janikowo,
09.12.2018 r., fot. GZ.
6. Poświęcenie ikony Matki Boskiej z Guadelupy, 12.12.2018 r., fot. BK-H
7. Gwiazdor na śniadaniu, 24.12.2018 r., fot. GZ,
8. Roraty A.D. 2018, fot. BK-H.

