Święty Józefie, którego opieka
przed tronem Boga jest tak wspaniała,
mocna i natychmiastowa,
powierzamy Ci z ufnością naszą parafię.
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Słowo księdza proboszcza
W najbliższą środę rozpoczniemy Wielki Post. Jak
owocnie przeżyć ten czas? Teoretycznie sprawa jest
jasna, ale praktyka dowodzi, że wcale tak nie jest. Stąd
kilka podpowiedzi.
Teksty czytań mszalnych w Środę Popielcową
wzywają nas do nawrócenia i podają bardzo konkretne
wskazania. Są nimi: modlitwa, post i jałmużna. Przy
czym trzeba zaznaczyć, że te trzy rzeczywistości muszą
stanowić jedno. Św. Piotr Chryzolog pisał: To, co kołata
modlitwa, zjednywa post, a osiąga miłosierdzie. Niech
ich nikt nie rozłącza, gdyż nie znają podziału. Jeśli
ktoś ma tylko jedno z nich lub nie posiada wszystkich
razem, ten nic nie ma. Kto się więc modli, niech
pości, a kto pości, niech spełnia uczynki miłosierdzia.
Prawdą jest, że mogą pojawić się sytuacje, w których
bardziej akcentowany będzie jeden z trzech elementów,
ale ważne jest, byśmy dostrzegali ich nierozerwalny
związek jako podstawę, na której stoi wiara, wspiera
się pobożność i trwa cnota.
Modlitwa to coś więcej niż pacierz, choć tej
formy nie wolno niszczyć i nie warto zarzucać
w swym życiu. Jakkolwiek muszą istnieć swoiste
„bieguny” modlitwy (poranna, wieczorna) oraz
jej „szczyt”, czyli Eucharystia, to trzeba dążyć do
modlitwy nieustannej. Modlitwa nieustanna to nic
innego, jak trwanie w obecności Bożej, świadomość,
że Bóg nas widzi i słyszy. Modlitwa musi podlegać też
prawom wewnętrznego rozwoju, stąd konieczność jej
rozszerzania, pogłębiania i umacniania, także dzięki
modlitwie wspólnej. W Wielkim Poście takich okazji
nie brakuje i warto z nich korzystać. Droga krzyżowa,
Gorzkie żale to niektóre z propozycji.
Co znaczy pościć? Najprościej rzecz ujmując:
post polega na odmówieniu sobie rzeczy dozwolonej
i dobrej, ze względu na Pana Boga. Po co? By nikt
i nic nie zburzyło hierarchii wartości, która stawia
Boga na pierwszym miejscu, by wszystko było na
swoim miejscu. Jeśli ktoś potrafi odmówić sobie rzeczy
dozwolonej i dobrej, zdoła zrezygnować z propozycji
niedozwolonych i złych. Idzie zatem o panowanie nad
sobą i podporządkowanie ciała duchowi. Codzienność
dostarcza nam wiele dowodów na to, co dzieje się,
gdy w naszym życiu odrzucimy praktykę postu,
ascezy i umartwienia. Ile osób ma nadwagę, ilu jest
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uzależnionych od alkoholu,
papierosów,
komputera
i internetu; są niewolnicy
seriali telewizyjnych. Jak
traktujemy post piątkowy,
który oznacza w praktyce
powstrzymanie się od potraw
mięsnych ze względu na Pana ukrzyżowanego z miłości
do nas? To coś łatwego. Kto nie umie odmówić sobie
potraw mięsnych w piątek – trzeba to jasno powiedzieć
– jest mięczakiem. A szatan na ten nasz post jest
dziwnie zawzięty! Dlaczego? Bo praktyka ta kształci
serce, oczyszcza ciało, wykorzenia grzechy, uczy
ofiary, kształtuje cnoty, jest znakiem pokuty, wyzwala,
prowadzi do skruchy i nawrócenia.
Gdy chodzi o jałmużnę, musi być dla nas jasne,
że Bóg utożsamia się z naszymi bliźnimi i każe w nich
rozpoznawać swą obecność. Miłosierni miłosierdzia
dostąpią – mówi Chrystus. Skoro ja, grzesznik,
liczę na miłosierdzie Boże w wieczności, muszę je
okazywać potrzebującym w doczesności. Wspomniany
wyżej Piotr Chryzolog mówi: Dając ubogiemu, dajesz
samemu sobie, ponieważ czego nie zostawisz drugiemu,
tego i sam nie będziesz miał. Okazji do kształcenia
w sobie wyobraźni miłosierdzia mamy bardzo wiele,
zaczynając np. od cichego zamykania drzwi czy
okazania cierpliwości natrętowi. Miłosierdzie to nie
tylko pieniądze – to przede wszystkim styl życia
pozwalający bezbłędnie rozpoznawać uczniów Pana.
Sądzeni będziemy z miłości.
Zachęcam wszystkich parafian do gorliwego
przeżycia tegorocznego Wielkiego Postu. Tradycyjnie
od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu
będziemy przeżywać nasze parafialne rekolekcje, a 19
marca - uroczystość św. Józefa i odpust parafialny.
Opiece tego wielkiego świętego powierzony jest
Kościół Powszechny, nasza archidiecezja i kicińska
parafia. Święta Teresa z Ávila mówiła: nigdy nie
zawiodłam się przyzywając wstawiennictwa św. Józefa.
My też uciekajmy się do Niego z naszymi sprawami
i potrzebami.
ks. Marian Sikora
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Rekolekcje wielkopostne
„Szlakiem 10 słów”
Dzięki łasce Bożej stajemy u progu kolejnego Wielkiego Postu
w naszym życiu. Czas ten jest nam dany i równocześnie zadany. Jest
gorącym zaproszeniem do zapytania samego siebie o relację z Bogiem
i drugim człowiekiem. Jest zapytaniem o osobiste nawrócenie.
Kiedy słyszymy słowo „nawrócenie”, może nam przyjść na myśl
zdanie: „przecież nie jestem taki zły”. Nikogo nie zabiłem, nikogo
nie okradłem, nikogo nie zdradziłem. Ale bycie chrześcijaninem nie
polega tylko na tym, że nie czynię zła. To również pytanie o czynione
dobro lub zaniedbywanie czynienia dobra, o niewykorzystane szanse
w miłości. I o to, jak te szanse wykorzystać w przyszłości. Jak okazać
miłość Bogu, którego kocham i człowiekowi, którego kochający mnie Bóg stawia na mojej drodze.
Podczas tegorocznych rekolekcji przejdziemy szlakiem „10 słów”. Odkryjemy Dekalog - nie jako zbiór
przykazań, które jak łańcuchy wiążą moją wolność, ale jako drogowskazy prowadzące mnie na drodze
miłości Boga i bliźniego ku życiu wiecznemu. Proszę Was o modlitwę, aby te rekolekcje były czasem
błogosławionego nawrócenia dla mnie i dla Was.
Wasz brat w Chrystusie,
ks. Marcin Przybylski
wikariusz w parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Poznaniu

Modlitwa do św. Józefa
O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna
i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia.
O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne
wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna
wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym – poddany
Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje dziękczynienie
i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.
O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się
kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasypia
Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa
na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w moim imieniu, ucałuj
Jego drogocenną głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten
pocałunek, kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie.
Święty Józefie, patronie odchodzących dusz, módl się za
mnie. Amen.
Choć nabożeństwo do Świętego Opiekuna Jezusa rozwinęło się w III lub IV wieku, ta modlitwa
odnaleziona została już w 50 r. n.e. Uważana jest za taką, która nigdy nie zawodzi, jeśli prosimy
o faktyczne dobro duchowe dla siebie lub dla osób, które pragniemy powierzyć wstawiennictwu św.
Józefa.
red.
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„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”
Ojciec święty Franciszek w każdą niedzielę
na zakończenie modlitwy Anioł Pański prosi
zgromadzonych, aby nie zapominali modlić
się za niego. Podczas spotkania z Papieżem do
kleryka Rafała Orzechowskiego z Seminarium
Diecezjalnego w Łomży szczególnie przemówiły
słowa biskupa Rzymu: ja modlę się za ciebie, a ty
módl się za mnie. Pomyślał, że nie może przegapić
tak niecodziennej propozycji i stąd zrodziła
się inicjatywa wspólnotowej modlitwy za Ojca
Świętego. Rok temu odbyła się pierwsza edycja
akcji, w której modliło się ponad 70 grup oraz wiele
osób, indywidualnie, na trzech kontynentach.
W tym roku Wspólnoty Ruchu Lednickiego
„Lednica 2000” zapraszają 10 marca 2019 roku do

modlitwy różańcem, indywidualnie lub w grupie,
w intencji Papieża i tym samym do włączenia
się w akcję „Jeden za wszystkich, wszyscy za
jednego”. Miejscem modlitwy może być kościół,
szkoła, dom, a nawet park. Pomysłodawca, który
swoje kapłańskie powołanie odkrył dzięki o.
Janowi Górze i Lednicy, tłumaczy:
Ta inicjatywa nie może być zapałką, która
szybko zgaśnie. To musi być lampa, która swoim
światłem będzie przypominała o obowiązku
modlitwy za Ojca Świętego. (...) Historia zatacza
koło. Ponad 20 lat temu Papież [Jan Paweł II –
przyp. red.] kazał przeprowadzić młodzież przez
III Tysiąclecie i powstała Lednica, na którą
przyjeżdżają dziesiątki tysięcy młodych. Dwa lata
temu Franciszek wezwał do modlitwy za niego
i powstała inicjatywa „Jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego”, która łączy ludzi z kilku
kontynentów.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski, abp Stanisław Gądecki objął akcję
patronatem honorowym, natomiast Katolicka
Agencja Informacyjna - patronatem medialnym.
Aby dołączyć do inicjatywy wystarczy wypełnić
odpowiedni formularz dostępny na stronie Ruchu
Lednickiego: https://bit.ly/2AFmfV0. Wszelkie
pytania na temat akcji można kierować na adres:
ruchlednicki@lednica2000.pl.
Zenon Zbąszyniak
Źródło: eKAI.pl

Obyśmy byli szczęśliwi …
Życzenie
szczęścia,
obok życzenia zdrowia,
jest chyba najczęstszym życzeniem, jakie
sobie składamy przy
różnych okazjach. O ile
jednak sprawa zdrowia
jest dosyć jasna i łatwo
określić, czym różni
się zdrowie od stanu chorobowego, o tyle określenie, co to znaczy być szczęśliwym nie jest już
takie łatwe i jednoznaczne. Ileż to razy dochodzi
do napięć i nieporozumień nawet między najbliższymi, gdy jedna strona broniąc swojej racji twier-

dzi, że czyni to wyłącznie, aby zapewnić szczęście
drugiej stronie. Tamta zaś mając swoją wizję szczęścia, często z agresją wręcz broni swojego stanowiska, twierdząc, że nikt jej nie rozumie. Dlaczego
tak się dzieje? Dlaczego różnimy się w rozumieniu
szczęścia i czy można je jednoznacznie określić?
Czym właściwie jest szczęście?
Najpierw trzeba dokonać pewnego rozróżnienia w rozumieniu definicji szczęścia. Można
je bowiem postrzegać jako niezależny od nas
splot różnych okoliczności. W takim rozumieniu
mówimy o szczęściu wtedy, gdy ktoś coś znalazł
lub miał ładną pogodę w czasie urlopu, albo nie
zachorował w czasie epidemii grypy. Wobec tak
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pojmowanego szczęścia człowiek pozostaje bezradny, może go sobie tylko życzyć i biernie czekać.
Jednak już w starożytności greckiej filozofowie doszli do przekonania, że aby być szczęśliwym, człowiek nie może biernie czekać na to,
co przyniesie los, ale powinien „sprawy wziąć
w swoje ręce”. Najogólniej można by powiedzieć,
że szczęście rozumiano jako osiągnięcie czegoś,
co postrzegamy jako ważne czy wartościowe dla
nas. Trzeba więc włożyć często wiele wysiłku, by
zrealizować swoje marzenia o dobru, którego pragniemy, które ma dla nas wartość. W tym miejscu
dochodzimy jednak do sedna sprawy wyjaśniając,
dlaczego tak bardzo różnimy się w rozumienia
szczęścia. Jest to spowodowane tym, że różne rzeczy są dla rożnych ludzi ważne i wartościowe. Dla
jednych marzeniem jest urlop spędzony na słonecznej plaży i będą szczęśliwi, gdy nic nie zmąci
możliwości „leżenia plackiem” na słońcu. Dla
innych jest nie do pomyślenia, by tak się męczyć
i zalewać potem, marzą więc raczej o zdobywaniu
górskich szczytów w rześkim powietrzu. Dodatkowo trzeba pamiętać, że często dla osiągnięcia
jednego dobra trzeba poświęcić inne. I w tych
sprawach też się różnimy. Dla jednego oczywistą rzeczą jest, że aby być zdrowym (to dla niego
ważne dobro), trzeba zrezygnować z przyjemności
zjedzenia ulubionej potrawy (też jakieś dobro). Ale
dla innego przyjemność zjedzenia czegoś jest tak
wielką wartością (drogą do szczęścia), że gotowi
są poświęcić nawet zdrowie.
Przywołane przykłady są oczywiście banalne
i dotyczą chwilowego poczucia szczęścia. Bo
przecież urlop się skończy, a nawet najwykwintniejsze potrawy strawimy i znowu będziemy
głodni. Dlatego filozofowie doszli do przekonania, że potrzeba wielkiej mądrości, by właściwie oceniać rzeczy, o które zabiegamy. Platon
w „Uczcie” napisze: Bo to właśnie jest całe nieszczęście w głupocie, że człowiek nie będąc ani
pięknym i dobrym, ani mądrym, przecie uważa,
że mu to wystarczy. Źródło nieszczęścia widzi on
zatem w głupocie. Natomiast szczęście utożsamia
z poznawaniem prawdy, która jest niedostępna dla
zmysłów (wzrok, smak, słuch, dotyk, powonienie); prawdę możemy poznać tylko intelektem.
U Arystotelesa - który chociaż był uczniem
Platona, to jednak odrzucił świat idei dostępny
tylko intelektowi i docenił świat zmysłów - drogę
					

do szczęścia określała zasada „złotego środka”.
Twierdził, że chociaż nie można ignorować zmysłów, to jednak nie można też im ulegać w sposób
niekontrolowany. Nie można być niewolnikiem
zmysłów. Jedzenie może być przyjemne, ale folgując obżarstwu raczej nie będziemy szczęśliwi.
Człowiek zatem, aby być szczęśliwym, oprócz
nabywania wiedzy powinien kultywować również
umiejętności panowania nad żądzami, poprzez
silną wolę, odwagę i rozsądek.
Po okresie wielkich systemów filozoficznych
stworzonych przez Platona i Arystotelesa, które
chciały wyjaśnić wszystko, przyszedł w starożytnej Grecji czas na tzw. kierunki mądrościowe,
które skupiały się właśnie na szczęśliwym życiu.
Wobec niemożliwości ostatecznego rozstrzygnięcia podstawowych problemów filozoficznych,
Grecy skupili się na szukaniu recepty na szczęcie.
Pirron z Elidy zapoczątkował sceptycyzm,
który pierwotnie rozumiał bardzo praktycznie
(później sceptycyzm przyjął formę akademicką).
Pirron zauważył, że wszelkie nieszczęścia biorą się
stąd, że ludzie kłócą się o różne rzeczy; gdy więc
uznamy, że nie można poznać prawdy, będziemy
szczęśliwsi. Później sceptycy zapomnieli o idei
przyświecającej Pirronowi i z wielką zaciekłością
zwalczali wszystkich, którzy cokolwiek twierdzili
w sposób pewny. Jedocześnie jakoś nie zauważali,
że zwalczając wszelkie pewniki, sami byli pewni
swojej racji, co ostatecznie pozbawiało ich pokoju
wewnętrznego i w konsekwencji szczęścia.
Inną drogę do szczęścia wskazywał Epikur.
Od jego imienia pochodzi nazwa postawy epikurejskiej. Od przyjaciół otrzymał on dom z ogrodem w Atenach i założył tam szkołę, w której
mieszkał ze swymi uczniami i ich rodzinami.
Przy wejściu wszystkich witał napis: Gościu tutaj
będzie ci dobrze. Tutaj najwyższym dobrem jest
przyjemność. Epikureizm kazał koncentrować się
na małych przyjemnościach, których nie brakuje.
Źródła nieszczęść upatrywał w pogoni za rzeczami
trudno osiągalnymi i dlatego trzeba umieć z nich
zrezygnować. Był to więc hedonizm, ale umiarkowany. Wiedzieli epikurejczycy, że przesada w serwowaniu sobie przyjemności też może unieszczęśliwić.
Jeszcze inną drogę do szczęścia wskazywali
stoicy. Do dziś mówimy o stoickim spokoju,
bowiem dla nich ważna była równowaga ducha,
pomimo zmieniających się kolei losu. Chodziło
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im o zdystansowanie się zarówno od chwil radosnych, jak i smutnych. Pożądany stan ducha nazywali apatią (beznamiętnością, niewrażliwością).
Wspólną cechą tych dróg do szczęścia było
postrzeganie życia w perspektywie tylko doczesnej. Dlatego nie dziwi fakt, że wśród zasad, którymi powinien kierować się mędrzec była też eutanazja czyli dobra śmierć. Hołdowali temu zwłaszcza stoicy, uważając, że w obliczu nieprzezwyciężalnego cierpienia, aby nie stracić równowagi
ducha, należy zafundować sobie dobrą śmierć
(eutanazję). Przypomnijmy tutaj postać Petroniusza z „Quo vadis” Sienkiewicza i jego rytualne
samobójstwo w gronie przyjaciół i przy dźwiękach muzyki. Gdy więc dziś słyszymy o kolejnych
krajach, które prawnie chcą usankcjonować ten
proceder jako przejaw nowoczesnego spojrzenia
na życie i szczęście, warto pamiętać, że jest to
powrót do pogańskiego antyku.
Chrześcijańska Europa, zbudowana na gruzach starożytnego świata, oparta została jednak

na innej wizji szczęścia. Tę wizję daje perspektywa zmartwychwstania. W świetle ewangelicznej
prawdy o pustym grobie Chrystusa, chrześcijanie
inaczej postrzegają dobro, do którego chcą dążyć,
by osiągnąć szczęście. Tym dobrem jest zbawienie. Ono jest rozumiane jako szczęście wieczne,
czyli stan niezmienny, którego już nie można utracić. Wszystkie dobra doczesne z definicji trwają do
czasu i się skończą, nie mogą więc dać ostatecznego szczęścia. Jesteśmy zdrowi, ale martwimy
się, że możemy to zdrowie stracić. Cieszymy się
wakacjami, ale wiemy, że nie będą trwały wiecznie, itd. Prawdziwym szczęściem jest takie, o które
nie musimy się martwić, że się skończy. Tutaj
potrzeba jednak spojrzenia wiary, bowiem rozum
tak uszczęśliwiającego dobra nie poznał, o czym
świadczą wysiłki całych pokoleń mędrców tego
świata.
Gdy więc będziemy komuś życzyć szczęścia
pomyślmy, jak je sobie wyobrażamy?
ks. Adam Adamski COr

Adferte Domino, filii Dei, adferte Domino
Nieście chwałę, mocarze, Panu mocniejszemu,
Nieście chwałę królowi, królowi większemu.
Na kolana w kościele, na twarz i padajcie,
Bogu w małej świątyni, Jemu się kłaniajcie.
Głos Pański w pole idzie, niesie się w przestworze,
Zza krzewów, drzew i lasów spojrzyj na świat, Boże.
Potężne Twe spojrzenie może pół świata zmieść,
Tobie oddajem chwałę, oddajem Tobie cześć.
Bądź pochwalon, co łamiesz i drzewa przewracasz,
Co łąkami i zbożem, rzekami obracasz,
Daj nam zgodę i mądrość, daj życzliwość wszelką,
Daj nam wiary potęgę i roztropność wielką.
Na głos Twój z wysokości drżą nasze spojrzenia,
Głos Twój z nieba, z obłoków podnosi westchnienia.
Wszystko wokół przeminie, wszystko wokół zblaknie,
Wszystko Ty weźmiesz swoje, co serce Twe łaknie…

Wychowanie dzieci – trudna sprawa?
Witaj. Jestem Agnieszka, szczęśliwa żona
i spełniona matka trzech chłopców. A już niedługo
mama dziewczynki. Pracuję zawodowo i staram
się pogodzić różne role, w których odnajduję
swoje powołanie. Chciałabym podzielić się moimi
sposobami radzenia sobie z niełatwym zadaniem
jakim jest wychowanie dzieci.
Właściwie od narodzin naszego pierwszego
syna zaczęliśmy z mężem szukać książek
oraz kursów dotyczących tematu, jak dobrze
wychować dziecko. Bardzo odkrywcze dla mnie
było usłyszane kiedyś stwierdzenie, że człowiek
uczy się języków obcych, zdobywa wiedzę
w różnych dziedzinach, a sprawy wychowania
dziecka pozostawia przypadkowi, sadząc, że to
wychowawcze oddziaływanie „uruchomi się”
niejako przy okazji. Oczywiście, wychowanie
dzieci codziennie przynosi wiele radości, ale
również trudności wychowawczych. Każdy
rodzic często staje przed dylematem, jak ustalić
rozsądny czas korzystania z internetu i telefonu,
jak zachęcić dzieci do nauki, jak zmotywować do
wykonywania obowiązków domowych, itp. Jak
sprawić po prostu, aby dom był miejscem ciepłym
dla całej rodziny, a wyniesione zasady i wartości
procentowały w życiu dorosłym naszych dzieci?
I tak poszukując trafiliśmy, namówieni
przez naszych znajomych, na kurs Akademii
Familijnej. Co nas w niej zaciekawiło? W kursach
uczestniczą oboje rodzice. Nie są to zwykłe
wykłady, czy też spotkania z doświadczonymi
pedagogami. Metodą stosowaną w Akademii
jest omawianie zdarzeń z życia rodziców –
to sprawdzona metoda nazwana „studium
przypadku”. Uczestnicy omawiają konkretną,
wziętą z życia sytuację, następnie znajdują w niej
najważniejsze fakty, problemy, a później starają
się je rozwiązać najpierw samodzielnie, później
razem ze współmałżonkiem, a na końcu wraz
z prowadzącym. Akademia Familijna pomaga
rodzicom wyprzedzać problemy zanim się wydarzą
albo zainspirować się pomysłami i podejść inaczej
do problemów, z którymi się borykają. Pomaga
polepszać komunikację w małżeństwie - jednym

z etapów kursu jest rozmowa osobista małżonków.
Małżonkowie dostrzegają, co dla ich rodziny jest
dobre; rozmawiają o zasadach, jakie są w ich domu;
o tym, co dla nich i dla ich dzieci jest najlepsze.
Bardzo ciekawa jest również możliwość
wymiany doświadczeń między małżeństwami,
które uczestniczą w kursie. Zachęca to do
podejmowania nowych wyzwań i utwierdza
w przekonaniu, że warto je podjąć.
Na koniec chciałabym podać kilka informacji
na temat samej Akademii Familijnej. Działa ona
w Polsce od 15 lat. W tym czasie przeprowadzono
280 kursów dla ponad 7 tysięcy uczestników.
Obecnie AF prowadzi kursy w 19 polskich
miastach, jednym z nich jest Poznań.
Są to następujące kursy:
▪ Miłość Małżeńska – dla małżonków,
▪ Pierwsze Kroki – dla rodziców dzieci w wieku
do 3 lat,
▪ Pierwsze Litery – dla rodziców dzieci w wieku
4-7 lat,
▪ Pierwsze Decyzje – dla rodziców dzieci w wieku
9-11 lat,
▪ Młodsze Nastolatki – dla rodziców dzieci w wieku
11-14 lat.
W tym roku startuje nowy kurs - Projekt
Osobisty dla młodych ludzi w wieku 22-32 lat,
niezamężnych/nieżonatych, odpowiadający na
pytania dotyczące sensu życia, wyboru ścieżki
zawodowej, wyboru życiowego partnera,
małżeństwa, itp. Prowadzony jest przez młodych
ludzi. Spotkania odbywają się tam, gdzie młodzi
ludzie chętnie przebywają – w kawiarniach.
Więcej informacji na temat Akademii
Familijnej oraz zapisy na poszczególne kursy
można znaleźć na stronie akademiafamilijna.pl
Jeśli jesteście zainteresowani poznaniem
Akademii „z pierwszej ręki” i usłyszeć coś więcej,
to serdecznie zapraszam na spotkanie w salce
parafialnej w Kicinie 17 marca po Mszy św.
o godz. 10.
Do zobaczenia,
Agnieszka Czajka

Pan na swym tronie siedzi i okiem patrzy swym,
Pan z tronu w dół spogląda na życie nasze z Nim.
Da On siłę ludowi i wszelakie męstwo,
On ziemi tej kicińskiej da błogosławieństwo.
Michał Ratajczak
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Zaproszenie do duchowej adopcji
W
amerykańskim
stanie
Nowy
Jork
uchwalono 22 stycznia
br. „Ustawę o zdrowiu
reprodukcyjnym”, która
umożliwia aborcję nawet na
9-miesięcznych dzieciach,
czyli wręcz na kilka chwil
przed porodem. Co więcej, o przeprowadzeniu
aborcji nie musi już tam decydować lekarz,
wystarczy opinia odpowiednio „przeszkolonego”
pracownika służby zdrowia. Już teraz w ciągu
roku w stanie Nowy Jork dokonuje się 100 tysięcy
aborcji i aż trudno sobie wyobrazić, jak wzrośnie ta
liczba w związku z nowowprowadzonym prawem.
Po odczytaniu wyników głosowania wśród
zgromadzonych rozległy się okrzyki radości
i oklaski na stojąco, co można zobaczyć na
nagraniu dostępnym w Internecie. Aby uczcić to
wydarzenie, decyzją gubernatora stanu budynek
One World Trade Center i Most Kościuszki zostały
podświetlone na różowo. W ten sposób Nowy Jork
świętował upowszechnienie dzieciobójstwa! Przed
głosowaniem - na jednym z budynków w centrum
Nowego Jorku wyświetlano propagandowe
hasła mówiące o tym, że aborcja to wolność,
sprawiedliwość, dobro, normalność, zdrowie,
wartości rodzinne, itp. Podobnie przerażające
i trudne do pojęcia hasła pojawiają się, niestety,
coraz częściej w Polsce.
W ubiegłym roku otwarto w Poznaniu, na wzór
krajów zachodnich, pierwszy w Polsce gabinet
ginekologiczny, czynny 24h, bez tzw. klauzuli
sumienia. Jak można się zatem łatwo domyślić,
jego celem jest ułatwienie nieograniczonego
dostępu do recept na pigułki aborcyjne, bowiem
pomoc medyczną w razie potrzeby każda kobieta
może uzyskać całodobowo w szpitalu. Podobny
gabinet ma zostać otwarty w Warszawie, a poparcie
dla tego pomysłu zapowiedział już obecny
prezydent stolicy; kolejne przygotowywane są
w Białymstoku, Bydgoszczy oraz we Wrocławiu.
Wobec dziejącego się wokół zła nie możemy
pozostawać obojętni. Możemy zaangażować się
w wiele różnorodnych działań na rzecz ochrony
życia, wspierania rodzin, poszanowania godności
każdego człowieka. Jednak to, co jako ludzie

wierzący możemy zrobić przede wszystkim, to
modlić się.
W kicińskiej parafii, tak jak w bardzo wielu
parafiach w Polsce, w uroczystość Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny, czyli 25 marca,
podczas Mszy św. będzie miało miejsce podjęcie
Duchowej
Adopcji
Dziecka
Poczętego
Zagrożonego
Zagładą
poprzez
złożenie
przyrzeczenia.
Uroczystość
Zwiastowania
Pańskiego łączy bowiem radość z tego, że Słowo
stało się Ciałem w łonie Maryi, z troską o to, by
nikt - nawet ten najsłabszy, najmniejszy - nie
tracił świętego prawa do życia, które jest darem
Bożym. W momencie zwiastowania, Maryja jako
kilkunastoletnia dziewczyna przyjęła życie, choć
wiedziała, że zgodnie z obowiązującym wtedy
prawem i zwyczajem może za to zapłacić wysoką
cenę – cenę swojego życia. Matka Boża jest zatem
dla nas wzorem, chroniąć i przyjmując dar życia.
W uroczystość Zwiastowania zaprasza nas do
pójścia Jej śladem,
Duchowa
adopcja
jest
przyjęciem
w modlitewną opiekę jednego dziecka, któremu
grozi śmierć w łonie matki. Imię tego dziecka
jest znane jedynie samemu Bogu. Modlitwą
zostaje otoczone nie tylko poczęte dziecko, ale
również jego rodzice, aby potrafili oni przyjąć je
z miłością i dobrze wychować. Duchową adopcję
może podejmować każdy, a dzieci mogą to
czynić pod opieką i kierunkiem rodziców. Trwa
ona dziewięć miesięcy i polega na codziennym
rozważaniu/odmawianiu
jednej
tajemnicy
różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji
dziecka i jego rodziców. Do tych modlitw
można dołączyć dodatkowe postanowienia, np.
systematyczną spowiedź i Komunię Świętą,
adorację Najświętszego Sakramentu, czytanie
Pisma Świętego, post, walkę z nałogami, pomoc
potrzebującym, inne dowolne modlitwy, itp. W ten
sposób można każdorazowo duchowo adoptować
duchowo jedno dziecko.
Zachęcamy
do
licznego
udziału
w tym szlachetnym dziele - tyle dzieci czeka na
modlitewne wsparcie. Każdy czytający te słowa
jest zaproszony – poniedziałek, 25 marca,
godzina 18.00!
Karolina Appelt
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Ekstremalna Droga Krzyżowa 2019
Nie opuszcza mnie myśl
o powrocie do tej nocy,
którą dane mi było przeżyć
w ubiegłym roku. Opisywałem
ją w artykule ,,Czym jest EDK
czyli Ekstremalna Droga
Krzyżowa” w majowym
numerze „Naszego Patrona”.
Z grupą znajomych, którzy w zeszłym roku
szli w EDK postanowiliśmy zachęcić Ciebie,
aby ponownie pójść za krzyżem Chrystusa.
Tegoroczna EDK będzie miała miejsce 12
kwietnia. Na ten wieczór oraz noc ogólnopolski
organizator zaplanował Ekstremalną Drogę
Krzyżową w Polsce i Europie. Dróg tych jest
obecnie około 700 i tworzą się nowe. Ogółem
śladem męki Pańskiej wyruszy około 100 tys.
osób. Nie wyobrażamy sobie, aby Ciebie nie było
wśród nas.
Jak już zapowiadałem w zeszłorocznym
artykule, podjęliśmy się przygotowania kolejnej
drogi. Obecnie opracowujemy trasę z Gniezna
do Kicina wraz z opisem. Jest nas pięcioro - troje
mieszka w Kicinie, jedna osoba pochodzi z Klin
i jedna z Poznania. Czas poświęcony tej inicjatywie
to wielka przyjemność.
Jak to będzie?
Wszystko rozpocznie się Mszą Świętą o godz.
19 w bazylice prymasowskiej św. Wojciecha
w Gnieźnie. Po niej nastąpi indywidualne
błogosławieństwo dla osób, które podejmą trud
drogi krzyżowej, aby towarzyszyć Chrystusowi
w Jego męce. Po Mszy Świętej opuścimy katedrę
i udamy się pieszo w kierunku Pól Lednickich.
Dalej droga poprowadzi nas do Węglewa, Tuczna,
Wierzonki, Wierzenicy, aby rano dotrzeć do Kicina.
Nie planujemy dokładnej godziny zakończenia
drogi. Każdy z idących maszeruje swoim
tempem, w ciszy, w małej grupie lub samotnie.
Przy krzyżach i kaplicach będziemy prowadzić
rozważania przygotowane na tegoroczną drogę.
Pierwsi z nas dotrą do Kicina tuż po świcie, kolejni
później. Będzie to doskonałe przygotowanie do
Misterium Męki Pańskiej organizowanego przez
mieszkańców Kicina, a w szczególności - do
przeżywania świąt Wielkanocnych.
Jak zacząć?
					

Podejmij decyzję już dzisiaj. Rozpocznij
przygotowania. Wystarczy trzy razy w tygodniu
wybrać się na długi spacer, następnie marsz
(maszeruj, nie biegnij) np. do Wierzenicy
i z powrotem. Niech to będą cztery, czasami siedem
kilometrów. Ważne, aby zachować regułę marszu
minimum dwa, trzy razy w tygodniu. Wiem to
z doświadczenia.
Zapoznaj się z zasadami EDK na stronie
organizatora tegorocznej drogi: www.edk.org.pl.
W drugiej połowie marca, gdy droga GnieznoKicin będzie już widoczna i aktywna na stronie
internetowej, możesz dołączyć do osób już
zapisanych. To ważne, aby zrobić to w miarę
szybko. Będzie to doskonała motywacja, aby
dotrzymać zobowiązanie dane samemu sobie
i przygotować się kondycyjnie. W drogę wybierz
się w sprawdzonych butach. Pomoże Ci to dotrzeć
do ostatniej stacji bez odcisków.
Oczywiście, możesz wybrać inną drogę, ale
zachęcamy do pokonania właśnie trasy GnieznoKicin, mimo że jest to około 50 kilometrów.
Z pewnością sobie poradzimy. W nocy idzie się lżej
niż w dzień, jest chłodno i nogi lepiej niosą i nie
puchną. Zaletą będzie fakt, że kończymy drogę
krzyżową w okolicach miejsca zamieszkania.
W Gnieźnie przed Mszą Świętą czekać na
Ciebie będzie pakiet startowy w tymczasowym
biurze obsługi EDK dla osób zarejestrowanych.
Pakiety zawierać będą rozważania drogi
krzyżowej, opaski odblaskowe oraz materiały
identyfikacyjne.
W drogę weź ze sobą latarkę, wydrukowaną
mapę z opisem, telefon z wgraną mapą
(mapę pobiera się po zalogowaniu ze strony
internetowej bezpośrednio na telefon). Zabierz
ciepłą, nieprzemakalną odzież, termos, wodę.
Najwygodniej będzie wszystko zapakować w lekki
plecak.
Mamy nadzieję, że mieszkańcy Kicina, którzy
z jakiegoś powodu nie pójdą pieszo, będą razem
z nami uczestniczyć we Mszy Świętej w bazylice
prymasowskiej. W przypadku pytań proszę pisać
na adres: edk.gniezno_kicin@10g.pl
Tadeusz Soiński
9
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Święty Jakub (Starszy)
Okres Wielkiego Postu jest mniej
Pamiętać bowiem należy, że w żydowskich
„zagęszczony” obchodami różnych świąt, a wśród rodzinach to właśnie kobieta miała obowiązek
nich są jedynie dwie uroczystości: św. Józefa troszczyć się o duchowy rozwój tak męża, jak
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny (19 marca) i dzieci. Salome musiała bardzo kochać swoich
oraz uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 synów i pragnęła dla nich najwyższego dobra. Z 20.
marca). W tym okresie nie obchodzimy wspomnienia rozdziału Ewangelii św. Mateusza dowiadujemy
żadnego z Apostołów. Z tego względu w innych się, że to ona pewnego razu podeszła do Jezusa
miesiącach roku liturgicznego czcimy więcej niż prosząc Go, by w królestwie niebieskim jej
jednego Apostoła. Sytuacja taka ma miejsce np. synowie zasiedli jeden po prawej, a drugi po lewej
w lipcu, kiedy to Kościół wspomina najpierw św. stronie Jezusa-Króla.
Tomasza, o którym już pisaliśmy,
Niewątpliwie,
wielkie
a następnie św. Jakuba Starszego,
wrażenie na św. Jakubie
którego święto obchodzimy
Apostole wywarł widok Jezusa
25 dnia tego miesiąca. Święty
udręczonego podczas modlitwy
Jakub Apostoł, syn Zebedeusza,
w Ogrodzie Oliwnym w noc przed
brat św. Jana Ewangelisty, jest
swoją męką. Skazanie Chrystusa,
postacią bardzo interesującą,
Jego cierpienie i śmierć na
która w znaczący sposób
krzyżu były z pewnością
wpłynęła na dzieje Kościoła
wstrząsającym przeżyciem dla
i jego doktryny. Z tego względu
Uczniów. Ewangelia nie podaje,
należy przyjrzeć się św. Jakubowi
czy św. Jakub był obecny przy
ze szczególną pieczołowitością,
ukrzyżowaniu, lecz szczegóły
choć informacje o jego życiu
śmierci Jezusa musiał dobrze
i działalności nie są zbyt obfite.
znać, bo widziała ją na własne
Apostoł ten jest kilkakrotnie
oczy jego matka, Salome,
wspominany w Ewangeliach,
o czym wspomina św. Mateusz
które sugerują, że Jezus zaliczał go
Ewangelista (Mt 15,40).
do grona najbardziej „zaufanych”
Według
tradycji,
św.
uczniów. To on, wraz z Piotrem
Jakub był jeszcze dość młody,
i Janem, towarzyszył Jezusowi
gdy został uczniem Jezusa,
w kilku ważnych momentach,
toteż przypisuje mu się żywy
takich jak: wskrzeszenie córki
temperament
oraz
energię
Jaira, przemienienie na górze
w działaniu. Potwierdzeniem
Tabor oraz modlitwa w Ogrójcu. Ścięcie św. Jakuba,
tych jego cech miały być jego
obraz Albrechta Dürera
Jest to zastanawiające, ponieważ
nieco „zapalczywe” wypowiedzi
św. Jakub został powołany na apostoła w sposób z Ewangelii św. Łukasza (Łk 9,54) i św. Mateusza,
dość niespodziewany. W przeciwieństwie do a św. Marek wprost przypisuje mu przydomek
swego brata, nie był uczniem św. Jana Chrzciciela, „syna gromu” (Mk 3,17).
lecz wraz z Piotrem i Andrzejem zajmował się
Późniejsza,
po-ewangeliczna
tradycja
łowieniem ryb. Święty Jakub został wezwany do głosi, że po zmartwychwstaniu Jezusa i zesłaniu
pójścia za Panem tego samego dnia co św. Piotr i od Ducha Świętego, św. Jakub udał się do Hiszpanii
tego momentu swoje życie złączył z Mistrzem. Na i Portugalii, gdzie założył dwie wspólnoty
duchową gotowość Jakuba do przyjęcia powołania chrześcijańskie, po czym powrócił do Jerozolimy
miała prawdopodobnie wpływ jego matka, Salome. i został jej pierwszym biskupem. Tradycja podaje,
Jej pobożność wspomina św. Marek Ewangelista, że św. Jakub był też pierwszym z grona 12
wymieniając ją jako jedną z kobiet towarzyszących Apostołów, który poniósł śmierć męczeńską, ścięty
Jezusowi (Mk 15,40).
przez kata na polecenie Heroda Agryppy, wnuka
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Heroda Wielkiego. Wydarzeniu temu przypisuje
się cudowne nawrócenie jednego z oprawców,
którego św. Jakub miał ucałować przed egzekucją.
Tak potraktowany kat, po nawróceniu sam poniósł
śmierć męczeńską. Zdarzenie to pokazuje, jak

Grobowiec św. Jakuba

wielkie jest oddziaływanie świadectwa, czynu
chrześcijańskiego wypływającego z wiary
w Jezusa.
Przez całe dzieje Kościoła najsłynniejszym
sanktuarium, w którym szczególną cześć odbiera
św. Jakub jest bazylika w hiszpańskiej miejscowości
Compostela, gdzie relikwie Apostoła spoczęły
po muzułmańskim podboju Ziemi Świętej w VII
wieku. Od tego czasu Santiago de Compostela
jest jednym z najliczniej nawiedzanych celów
pielgrzymek, miejscem nawróceń i cudów. Szlaki
wiodące do grobu św. Jakuba oplatają całą Europę
i część Azji Zachodniej, od Skandynawii po Grecję
oraz Afrykę Północną. Obecnie jesteśmy świadkami
odradzania się pieszego ruchu pielgrzymkowego
do Composteli, czemu towarzyszy ponowny
wzrost popularności kultu Apostoła.
Z osobą św. Jakuba wiążą się dwa teksty.
Pierwszy to List św. Jakuba, który jako pismo
kanoniczne wszedł do ksiąg Nowego Testamentu.
Drugie dzieło to uznana za apokryficzną
Protoewangelia Jakuba. Ta ostatnia księga
napisana została przed IV wiekiem po Chrystusie
i koncentruje się na osobie i życiu Najświętszej
Maryi Panny, od Jej narodzin po ucieczkę Świętej
Rodziny do Egiptu. Warto zaznaczyć, że choć
księga ta nie weszła do kanonu Pisma Świętego, to
wiele podań o Maryi zawartych w niej funkcjonuje
					

w tradycji Kościoła jako krzepiące opowieści
o życiu Matki Bożej.
List św. Jakuba jest tekstem niedługim (5
rozdziałów), lecz niezwykle ważnym z punktu
widzenia nauczania Kościoła. O ile nauczanie
św. Pawła wyrażone w jego listach koncentruje
się na darze, jakim jest zbawienie uzyskane
przez wiarę, o tyle św. Jakub kładzie nacisk
na uczynki jako wyraz, dowód wiary. Kto nie
spełnia uczynków pokazuje, że nie wierzy,
oszukuje samego siebie. Według biblistów, List
św. Jakuba został napisany dość wcześnie, bo
jeszcze przed rokiem 62 n.e. Prawdopodobnie
odzwierciedla on różne interpretacje tego, czym
jest wiara a czym zbawienie. Święty Paweł
w swoich naukach zwalczał przekonanie żydów,
że samo wypełnianie Prawa (przykazań, nakazów
i zakazów zawartych w Pięcioksięgu) może dać
człowiekowi wybawienie od grzechów doczesnych
i wiecznego potępienia. Apostoł Narodów naucza,
że Jezus zamiast ślepego posłuszeństwa naukom
i restrykcjom tradycji opartej na Torze, obdarował
człowieka wiarą, lecz nie chodzi tu o wiarę, że coś
istnieje lub nie, lecz o dar miłości Boga, pragnienie
życia i zjednoczenia z Nim. Według św. Pawła,
właśnie taka wiara jest drogą do zbawienia, a nie
tylko świadomość, że istnieje Bóg, a Jezus, Jego
Syn, jest naszym Zbawicielem.
Niestety, już w czasach apostolskich pojęcie
wiary było spłycane jedynie do przekonania
o istnieniu Boga. Utrzymywano, że skoro w akcie
chrztu człowiek otrzymuje wiarę, która sama przez
się wystarcza do zbawienia, to dobre uczynki się
nie liczą. Poglądy te, które najpełniej w swoich
naukach wyraził Marcin Luter, mogą prowadzić
do absurdu, że człowiek postępujący bardzo
nikczemnie, lecz ochrzczony, może być zbawiony
i dostąpić szczęścia wiecznego, a cnotliwie żyjący
poganin zostanie potępiony i trafi do piekła.
Takie zwodnicze myślenie pokutowało wśród
wierzących od początku istnienia chrześcijaństwa.
Były nawet sekty twierdzące, że tylko prawdziwi
grzesznicy, którzy cali zanurzą się w grzechach,
mogą dostąpić zbawienia. Umysł ludzki bywa
jednak niekiedy bałamutny. Człowiek, nie trwając
w jedności sakramentalnej z Bogiem, w Kościele,
może niepostrzeżenie odejść od prawdy i popaść
w błędy zagrażające jego życiu duchowemu. Chcąc
zapobiec takim błędom, św. Jakub kładzie właśnie
nacisk na ważność uczynków jako wyraz wiary
11
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by się modlili nad nim i namaścili go olejem
w imię Pana (Jk 5). Także i to przesłanie Listu
św. Jakuba było krytykowane przez tych, którzy
tworzyli nauki w oparciu o własne koncepcje,
a nie w jedności z Tradycją i Kościołem. Skoro
Bóg jest nieskończoną Miłością i chce ją darmo
dawać, to - np. w przekonaniu Lutra - modlitwa
obraża Go, bo człowiek może myśleć, że coś
otrzymuje dlatego, że prosi, a nie dlatego, że
kochający Bóg chce mu to dać. Myślenie to
wydaje się logiczne, lecz jak powiedziano wyżej,
człowiekowi przychodzi dość łatwo uzasadnianie
nieraz całkiem absurdalnych poglądów. Myśląc
o wartości modlitwy wystarczy przypomnieć
sobie naukę Jezusa z Ewangelii: Proście, a będzie
wam dane; szukajcie a znajdziecie; kołaczcie,
a otworzą wam (Mt 7,7).
W efekcie, świadectwo życia oraz nauczanie
św. Jakuba utrwalone w jego Liście (co prawda
dość krótkim i tylko jednym) mocno podbudowuje
naukę Kościoła i naszą wiarę, dowartościowując
modlitwę i znaczenie uczynków doczesnych.
Wprawdzie nie są one tym, co „gwarantuje” nam
zbawienie, ale są wyrazem wiary i przynależności
do Jezusa - konieczną odpowiedzią na wezwanie
do czynienia dobra w Jego imię. Warto podkreślić,
że taką naukę pozostawił Kościołowi Apostoł,
którego Jezus, obok Piotra i Jana, obdarzył
przywilejem uczestniczenia w szczególnych
wydarzeniach.
Bazylika w Santiago de Compstella
Święty Jakub Apostoł jest patronem Hiszpanii
Drugi ważny aspekt Listu św. Jakuba to podkreślenie i Portugalii, lecz także pielgrzymów, rybaków oraz
znaczenia modlitwy, jaki znajdujemy zwłaszcza żołnierzy walczących za wiarę, pomagając im
w końcowej jego części: Spotkało kogoś z was w wytrwałym dążeniu do zdobycia zamierzonego
nieszczęście? Niech się modli! Jest ktoś radośnie celu.
usposobiony? Niech śpiewa hymny! Choruje ktoś
wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła,
Witold Tyborowski
i jako drogę doskonalenia naszej duchowości.
Z tego względu różni heretycy i reformatorzy
poddawali ostrej krytyce List św. Jakuba, a Marcin
Luter chciał go po prostu usunąć z kanonu.
Ostatecznie nie uczynił tego pod wpływem swoich
doradców, lecz naukę płynącą z Listu uznał za
niewiążącą.

Z cyklu „Nasi parafianie”
Barbara Babiarczyk opowiada o chorych i starszych
we wspólnocie Kościoła
Kiedy pojawiło się u Pani pragnienie
pomocy ludziom starszym, chorym?
Już od wczesnych lat dziecięcych, gdy miałam
5-6 lat, starałam się „zauważać” sąsiadów wokół
siebie. Kicin był miejscowością mało zaludnioną,
a na mojej ulicy mieszkało mnóstwo osób chorych,

starszych, zniedołężniałych, którzy potrzebowali
pomocy. Poza tym moim pragnieniem i marzeniem
było zostać pielęgniarką. Mój śp. wujek, brat
mamy, był lekarzem i choć często nie przyjeżdżał
do Kicina, to jego przyjazd zawsze w moim
rodzinnym domu skupiał wiele osób w podeszłym
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wieku. Mierzył im ciśnienie, osłuchiwał płuca,
serce, pomagał na ile mógł w domowych
warunkach. Wujek często mówił, że po nim
odziedziczyłam takie medyczne zamiłowanie.
Zawsze fascynował mnie człowiek i była u mnie
chęć pomocy innym. Ważne jest psychologiczne
podejście do chorego, dobre słowo, mały dobry
uczynek, przyniesienie wody. Wtedy nie było
kanalizacji i trzeba było nosić wodę ze studni.
Niektórzy nawet tej studni nie mieli, trzeba było
przynosić wodę od sąsiadów.

A jakie to były lata?
Sześćdziesiąty drugi, sześćdziesiąty trzeci.
Nieraz się mówi, że telewizja wiele nie uczy. Mnie
jednak czegoś nauczyła - do pomocy zainspirował
mnie program pt. „Niewidzialna ręka” (śmiech).
Pamiętam ten program - „niewidzialna ręka
to właśnie ty!”
W moim domu nie było telewizora, więc
chodziłam do wujka. Razem z kuzynami
(byli w moim wieku) oglądałam ten program.
I pamiętam, że wielką trudnością było to, aby się
nie ujawnić przed osobami, którym pomagałam.
Jeśli przyniosłam komuś coś, na papierze
odciskałam pomazaną sadzą rękę i zostawiałam
ten papier pod drzwiami. To było coś fajnego, bo
nieraz słyszałam na drugi dzień: „ktoś mi przyniósł
szyszki z lasu, ktoś mi przyniósł chrust, ktoś mi
					

przyniósł kaneczkę wody”. To była właśnie ta
niewidzialna ręka. Sprawiało to wielką radość, że
mogę komuś choć troszkę pomóc, a zarazem tak
wiele zrobić. Nie rozumiałam jeszcze wtedy, że
dla osób w podeszłym wieku przyniesienie czegoś
jest ogromnym wysiłkiem. Tak więc inspiracją był
dla mnie ten program, ale również patrzyłam na
moich zapracowanych rodziców. Byłam piątym
z kolei dzieckiem i widziałam ich trud już jako
dziecko. Chociaż rodzice mówili: „ty nie dźwigaj,
bo za ciężkie”, to po prostu czułam, że muszę
pomóc. Tłumaczyłam sobie, że jest to łaska od
Boga, że potrafiłam dostrzec tych potrzebujących.
Bo przychodziło nieraz dużo moich rówieśników
i choć byli wspaniali, to nikt nie zatrzymał się
przy takiej potrzebującej osobie, nikt nie spytał,
czy może pomóc. Ja miałam i tę odwagę, i tę
empatię. Nieraz jako dziecko rezygnowałam z gier
podwórkowych (palant, wywoływanie wojny), aby
w tym czasie komuś pomóc. Mama mi mówiła:
„Basia, ty powinnaś się bawić”. A ja wiedziałam,
że tam trzeba iść. I to mnie tak wciągało, że oni
czekają, że ja im sprawiam radość.
Czy pamięta Pani swoją pierwszą
podopieczną?
Doskonale pamiętam. Rok 1964, marzec. Byli
to tzw. repatrianci, którzy przybyli do Kicina. Ta
pani mieszkała koło Gniezna, gdzie został jeszcze
na gospodarstwie jej małżonek, a ją przywieziono
do niewykończonego domu. Była nauczycielką
z Wilna, która od 1921 roku uczyła tam w szkole
podstawowej.
Jakie było to pierwsze spotkanie?
Pani Adelajda była już osobą sędziwą
i dlatego nie mogła sobie we wszystkich sprawach
poradzić. Poprosiła, żebym jej pokazała, gdzie
jest kościół i bym poszła z nią na Mszę Świętą.
Pamiętam, że ona przyjechała we wtorek, a już
w środę szłyśmy do kościoła. Zapoznała się z ks.
Zbigniewem Spachaczem. Posiadała ogromną
wiedzę pedagogiczną, pomimo tego, że nie miała
studiów - bo wtedy nie było studiów, tylko kursy.
Bardzo wiele wierszy od niej się nauczyłam. Ja
kocham poezję, a ona tak pięknie deklamowała
wiersze. Pamiętam, jak mi powiedziała modlitwę:
Ja kocham Ciebie – żeś był nieszczęśliwy,
Że przebolałeś to wszystko, co boli,
Że zniosłeś wszystko, co tylko poniża,
Ty, Bóg, w kajdanach cielesnej niewoli,
13
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Ty, Bóg, przez katów prowadzon do krzyża!
Ja Ciebie kocham, że Cię o tej chwili
Niebo odbiegło i ludzie zdradzili –
Ja Ciebie kocham – żeś był przymuszony
Wołać do Ojca: „O, Jam opuszczony!” –
Ja Ciebie kocham za Twoje konanie
I za śmierć więcej, niż za zmartwychwstanie
(fragm. utworu „Modlitwa” Zygmunta
Krasińskiego)
Przepięknie ona to deklamowała. Ta pani miała
piecyk, a nie miała czym napalić, więc przynosiłam
chrust, szyszki, wodę ze studni, robiłam zakupy.
Towarzyszyłam jej, modliłam się razem z nią.
Wspaniała lekcja i historii, i życia, to ubogaca
młodego człowieka, kształtuje.
Możemy zatem powiedzieć, że jest Pani
prekursorem wolontariatu w naszej parafii?
Tak, od roku 1963 na dobre już zaczęłam
pomagać
potrzebującym.
Pierwszą
moją
podopieczną, tak jak wspomniałam, była śp. pani
Adelajda i później również inne osoby weszły
w „obszar mojego wolontariatu”. Z objęciem
parafii przez śp. ks. Zbigniewa Pawlaka
wolontariat nabrał rozmachu. Ks. Pawlak nieraz
wskazywał mi osoby, którym należy pomóc.
Zauważał ludzi samotnych jeżdżąc do chorych
z Komunią Świętą. Włączałam się nawet w opiekę
paliatywną. Ksiądz proboszcz zabierał mnie na
os. Rusa do pana profesora Łuczaka, a także na
ul. Łąkową do opieki paliatywnej. Jak pojawiały
się jakieś problemy medyczne u chorych, np.
odleżyny, prosiłam o fachową lekturę, żeby się
dokształcać. Przez te 30 lat setki godzin spędziłam
na rozmowie z ks. Zbigniewem Pawlakiem i ta
nasza współpraca była bardzo owocna - bardzo
się dokształciłam. Nauczyłam się fachowej opieki.
Nie tylko zaangażowanie jest ważne, ale trzeba
uważać, aby komuś czasem nie zrobić krzywdy.
Ksiądz Pawlak był takim moim ojcem, lekarzem
i dyrektorem. Wspaniale się z nim rozumiałam. Ale
przede wszystkim nauczył mnie, jak zachować się
przy osobie, która jest w stanie agonalnym. To było
dla mnie trudne, a ksiądz powiedział: „pani Basiu,
wystarczy wziąć kogoś za rękę i milczeć” (łzy).
Nie zdawałam sobie sprawy, że to milczenie, ten
uścisk dłoni może być tak potrzebny konającemu.
Może dać taką siłę osobie, która przechodzi na
drugą stronę, że jest szczęśliwa. Wtedy i ja byłam
szczęśliwa.
14
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A kiedy formalnie w naszej parafii powstał
Parafialny Zespół „Caritas”?
Pamiętam, że w roku 1992/1993 ks. Pawlak
zakomunikował mi, trzy miesiące po zgłoszeniu
mnie do abp. Stroby, że wraz z Wojciechem
Sobańskim jesteśmy zgłoszeni jako Parafialny
Zespół „Caritas”. Po dwóch latach dowiedziałam
się również od proboszcza, że nie tylko jestem
członkiem tego zespołu, ale również skarbnikiem.
(śmiech) Wiedział, że się zgodzę. W roku 2008
po objęciu naszej parafii przez ks. Andrzeja
Magdziarza, już w listopadzie mieliśmy pierwsze
zebranie i ksiądz reaktywował Parafialny
Zespołu „Caritas”. Zwiększył liczę członków do
8 osób i bardzo poszerzył działalność zespołu.
Weszliśmy w tzw. program PEAD (Europejski
Program Pomocy Potrzebującym) - to była
dystrybucja żywności. Przez szereg lat liczba
beneficjentów wzrosła do ponad 150 osób.
Potem przystąpiliśmy do drugiego programu –
FEAD (Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej
Potrzebującym). Zajmowaliśmy się nie tylko
zbiórką żywności, która była bardzo potrzebna, ale
również uczestniczyliśmy w Mszach św. dwa razy
w roku. Na początku na Mszę św. przychodziło
2-3 beneficjentów, ale później, jesienią już 12-13.
Kiedy przychodzili po pomoc w postaci żywności,
byli bardzo nieśmiali. Ksiądz Andrzej Magdziarz
potrafił stworzyć taką atmosferę, że te osoby się
otwierały i dzieliły swoim życiem, opowiadając,
dlaczego znaleźli się w takiej sytuacji. Czuły się
bezpiecznie, jako pełnoprawni parafianie. Wielki
szacunek należy się ks. Magdziarzowi, że zadbał
o to.
Przybliży
Pani
czytelnikom
zakres
działalności Parafialnego Zespołu „Caritas”?
Działalność nasza obejmuje dystrybucję
kadzidła i mirry na Objawienie Pańskie; w święta
Wielkanocne rozprowadzamy baranki, robimy
palmy, włączamy się w akcję „tytka miłosierdzia”;
na 15 sierpnia – Matki Boskiej Zielnej,
własnoręcznie robimy bukiety i sprzedajemy je.
Później mamy „tornister pełen uśmiechów” – to
bardzo piękna akcja, która licznym odzewem
zaskoczyła nas wszystkich. W święta Bożego
Narodzenia
obdarowujemy
potrzebujących
„tytką
charytatywną”.
Wszystkie
środki
pieniężne, które mamy ze sprzedaży różnych
artykułów, przeznaczamy na sfinansowanie
kolonii dziecięcych „Wakacje z Bogiem”,

wczaso-rekoloekcji dla osób niepełnosprawnych
i starszych oraz paczek świątecznych dla
wszystkich chorych, których co miesiąc odwiedza
ksiądz z Najświętszym Sakramentem. Ksiądz daje
nam listę, a my przygotowujemy paczki. Bardzo
owocnie współpracujemy teraz z ks. Marianem
Sikorą, obecnym proboszczem. Ksiądz nam
sygnalizuje, gdzie na terenie naszej parafii są
osoby potrzebujące pomocy.
Na czym polega Pani pomoc i ilu
podopiecznych ma Pani obecnie?
Moja opieka jest kompleksowa - są to usługi
higieniczne, opiekuńcze, gospodarcze. Na czym
polegają higieniczne, to nie muszę tłumaczyć,
natomiast opiekuńcze to spacery, czytanie
korespondencji, pisanie listów, czytanie książek,
czasopism, utrzymywanie kontaktu z członkami
rodziny, towarzyszenie w różnych okolicznościach.
Do gospodarczych należą zakupy, porządki.
Mam też upoważnienia, że mogę podopiecznych
reprezentować w urzędach, na poczcie, w sądach,
a nawet załatwiać sprawy spadkowe i spisywanie
testamentu, w czym jestem zupełnym laikiem.
Obecnie pod swoją opieką jako wolontariusz mam
3 osoby w wieku od 55 do 91 lat.
Warto podkreślić wielkie znaczenie
cierpienia osób chorych, samotnych i starszych
we wspólnocie Kościoła. Co według Pani wnoszą
we wspólnotę?
Chorzy są ogromnym zapleczem modlitewnym
dla Kościoła. Ich modlitwa płynie z cierpienia,
jest pełna pokory, cichości, pomimo, że cierpią.
Bezgranicznie ufają Bogu i swoje cierpienia
Jemu ofiarowują za innych - za swoich bliskich,
za Kościół, za kapłanów. To są ludzie dojrzali
emocjonalnie i tak wiele mogą znieść dzięki
wierze. My, zdrowi ludzie powinniśmy uczyć
się od nich tego wielkiego zaufania i wiary.
Można powiedzieć, że oni przyczyniają się do
zbawienia ludzi na ziemi. Ks. Pawlak mówił:
„najwięksi sprzymierzeńcy Kościoła, to właśnie
wy, drodzy chorzy”. Rozumiał ich ból i cierpienie.
Chorzy czasem mówią, że są samotni. Wtedy
im powtarzam, że człowiek nigdy nie jest sam,
zawsze jest z Panem Bogiem. Od chorych uczę
się cierpliwości, miłości do Chrystusa, ogromnej
pokory, a przede wszystkim wiary.
Współcierpienie z Chrystusem...
Tak, każdy chory to jest cząstka Chrystusa
cierpiącego. Jeśli jest głęboka wiara, to i cierpienie
					

staje się łaską.
Na zakończenie poproszę Panią o przesłanie
dla ludzi dobrej woli i o zachętę do podjęcia
wolontariatu i włączenia się w Parafialny Zespół
„Caritas”.

W każdym człowieku jest i dobro, i zło. My
możemy naszą postawą - nieraz wystarczy uśmiech,
dobra rada - spowodować rozniecenie płomienia
miłości. Należy podchodzić do osób potrzebujących
z wielką delikatnością, wrażliwością, taktem,
żeby ich nie zrazić, żeby mogły nabrać do nas
zaufania. Ze swojego doświadczenia powiem, że
nie spotkałam człowieka, który nie skorzystałby
z zaproponowanej przeze mnie pomocy. Było to
nieraz trudne, były to „podchody” zaczynające
się od bardzo małych rzeczy. I ja wyczuwałam,
czy ten „lód się topi” i czy ta osoba będzie na
mnie czekać następnego dnia. Chorzy bardzo
dobrze wyczuwają nasze odczucia, zmęczenie…
Czasem to właśnie chorzy dają mi siłę i pomagają,
żebym się nie załamywała. Wzajemnie na siebie
liczymy. To działa w obie strony. Trzeba ofiarować
bliźniemu swój czas, oczywiście nie zaniedbując
własnej rodziny. Ludzi potrzebujących pomocy
nie można zawieźć. Nigdy nie zawiodłam chorych.
Jeśli nie mogłam przyjść, bo np. miałam chorych
rodziców, to chociaż poszłam i powiedziałam
podopiecznemu o tym. Oby ta moja chęć pomagania
15

Marzec 2019

Marzec 2019

ludziom nie była jak rysunek na śniegu - że
wystarczy promyk słońca i rysunek znika. Oby to
w miarę możliwości było trwałe i odpowiedzialne.
Aforyzm: „Siła człowieka nie polega na tym, że
nie upada, ale na tym , że potrafi się podnieść”.
My w tym podnoszeniu mamy ogromną rolę do
spełnienia. Należy pomóc człowiekowi, kiedy on
sam o to poprosi. Nieraz trwa to długo. Nie pytać
wiele, czekać, aż się otworzy.
Przesłanie na koniec…
Na końcu chciałabym osobom, czasami nie
zauważanym przez otoczenie, które opiekują
się chorymi - rodzicami, rodzeństwem, dziećmi,
przekazać takie słowa: Czas, co w przelocie
piramidy kruszy, wszystko ci weźmie, siły twoje
strawi, lecz tylko to, co piękne w twej duszy, to ci
zostawi. Możemy stracić zdrowie i urodę, ale na
tamten świat możemy zabrać tylko dobre uczynki.
Cały nasz majątek, to jest to, co nam do trumny

wsadzą czyli dobre uczynki, prawe serce – tak
mawiała śp. pani Adelajda.
Pragnę podziękować szczególnie moim
śp. rodzicom, którzy nauczyli mnie dobroci
i dostrzegania osób potrzebujących; mojej
rodzinie, bez której nie mogłabym pomagać
w takim szerokim zakresie; mężowi, dzieciom
i wnukom, bo również oni są zaangażowani w tę
pomoc; sąsiadom i bliskim, którzy zawsze służyli
innym pomocą i zaangażowaniem.
Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę Bożej
opieki, zdrowia i sił do podejmowania kolejnych
zadań.
Rozmawiała Magdalena Orczyńska
oprac. Barbara Zacharzewska
fot. BK-H.

Savoir vivre w odcinkach
Odcinek IX
Randka

„Mamo, mamo”, Agatka
konspiracyjnie pociągnęła
Marię za ramię tak, by
matczyne ucho znalazło się
tuż przy jej buzi. „Mamo”,
szepnęła tłumiąc emocje.
„Mamo, wiesz, Tomek umówił się z jakąś
dziewczyną!”
„A ty skąd o tym wiesz, moja mała?” Maria
podniosła jedną brew, przyjmując pozę strażniczki
dobrych manier.
„Podsłuchiwałam pod drzwiami”, powiedziała
Agatka zupełnie beztrosko.
„Wiesz, że to nieładnie podsłuchiwać
i zdradzać czyjeś tajemnice. Lepiej poczekać, aż
twój brat sam nam to zakomunikuje, prawda?”
Maria była nieugięta w swoich zasadach, choć
- równie jak córka - bardzo zaciekawiona całą
sprawą.
Nie minęło pół godziny, kiedy podekscytowany
Tomek wynurzył się ze swego pokoju i wszedł
do łazienki, skąd zaraz potem rozległo się głośne
śpiewanie spod prysznica.
„Myje się? O tej porze?”, zdziwiła się Agatka.
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„Przecież dopiero czwarta po południu.”
Maria spojrzała na córkę i zupełnie nie zdziwiona
zachowaniem syna, rzekła:
„Pierwsza zasada dobrych obyczajów mówi,
że gdy masz się spotkać z kimś, na kim ci zależy,
trzeba się dobrze zaprezentować. Bycie czystym,
schludnie ubranym na pewno pomaga. Prawda?”
„Chyba tak”, powiedziała niezbyt przekonana
Agata, „ale jak wytłumaczysz to, że z moim
najlepszym kolegą, Stasiem poznaliśmy się
w piaskownicy i na pewno nie byliśmy wtedy
czyści ?”, dodała.
„A kiedy to było, Słoneczko?”
„5 lat temu w przedszkolu”, szybko
odpowiedziała Agatka.
Maria zaśmiała się i kontynuowała wyjaśnienia.
„Po pierwsze, to było przypadkowe spotkanie
czyli nie umówione tak, jak Tomka. Po drugie, twój
brat skończył już osiemnaście lat i tu obowiązują
inne zasady.”
„Jakie, mamo?”
„O, jest ich mnóstwo. Kiedy chłopak umawia
się na pierwszą randkę, to on inicjuje spotkanie.
Zazwyczaj wybiera kilka miejsc, gdzie mogliby

razem miło spędzić czas, następnie proponuje
dziewczynie wybór jednego z nich. Ostatecznie
to ona decyduje się na jakiś wariant spotkania,
na przykład na kino albo kawiarnię, może spacer
w parku.”
„Mamo!”, odezwał się głos z łazienki. „Czy
wyprasujesz mi niebieską koszulę? Proszę!”
„Wychodzisz gdzieś, Tomku?”, Maria
mrugnęła porozumiewawczo do córki.
„Tak, umówiłem się z koleżanką, idziemy coś
zjeść.”
„Dobrze!”, Maria wesoło odpowiedziała i zaraz
też nachyliła się do Agatki i ściszonym głosem
powiedziała:
„A więc Tomek idzie z koleżanką do jakiejś
knajpki. Tu też obowiązują obojga zasady savoir
vivre’u.”
Agatka nadstawiła ucha, a mama kontynuowała:
„Chłopak może na pierwsze spotkanie
przynieść jakiś drobiazg - skromny kwiatek albo
czekoladki. Nie jest to jednak konieczne. Zazwyczaj
młodzi umawiają się gdzieś w mieście. Nowo
poznana dziewczyna raczej nie podaje chłopakowi
swojego adresu domowego. Wchodząc do knajpki
Tomek powinien otworzyć dziewczynie drzwi,
następnie, już w lokalu, wyprzedzić ją i znaleźć
wolny stolik. A potem najlepsze – z gracją odsunąć
krzesło, by mogła wygodnie usiąść”, Maria
podeszła do stołu w jadalni i wykonała mały pokaz
odsuwania krzesła.
Agatka zaraz wskoczyła na siedzisko i zawołała:

„A teraz mnie przysuń, mamusiu – będę udawać
dziewczynę Tomka”.
Maria zaśmiała się i wyjaśniła córce, że - owszem chłopak odsuwa krzesło, natomiast dziewczyna do
stołu przysuwa się sama, chłopak tylko delikatnie
markuje trzymanie oparcia krzesła.
„E, szkoda”, Agatka była niepocieszona.
„Ale powiem ci coś, co cię ucieszy. Jeżeli
chłopak zaprasza, to on też funduje, na przykład
deser lodowy, kawę, ciasteczko, kino, sushi.”
„Tylko nie sushi, fuj”, Agatka była oburzona.
„Jeżeli chłopak jest dobrze wychowany, to
najpierw zrobi rekonesans, co dziewczyna lubi.
Jeżeli nie lubi sushi, to jej tego nie zaproponuje.”
Nagle drzwi od łazienki się otworzyły i w obłoku
pary wodnej pojawił się uśmiechnięty Tomek.
Maria podała mu wyprasowaną koszulę
i powiedziała:
„Pamiętaj Tomku, by odprowadzić dziewczynę
do domu nie później, jak o dwudziestej drugiej.”
„Dziękuję za koszulę”, Tomek pocałował
mamę w policzek. „Odprowadzę Julkę i będę
w domu po dziesiątej.”
„Ja też coś ci doradzę”, Agatka wspięła się na
palce, by wydawać się wyższą i bardziej dorosłą.
„Pamiętaj, nie podnoś krzesła z dziewczyną.”
„Mamo”, Tomek zrobił wielkie oczy, „o czym
ona mówi?!”
„Cha, cha”, Maria aż się zakrztusiła ze
śmiechu. „Jak to o czym, synku? O savoir vivrze!”
Barbara Kołecka-Herman

Mowa ciała

czyli limeryk dla/o tych, którzy nie boją się pytać
Pani Tekla, mieszkanka Janikowa
pyta zięcia: „Czym dobra teściowa?”
Młodzik jęknął dwa razy,
pozieleniał na twarzy…
Odpowiadać można wszak bez słowa.
Wszystkim Paniom, które mają zaszczyt być teściowymi, z okazji ich święta, przypadającego 5 marca
życzę, by nie przejmowały się złośliwymi żartami na swój temat i wbrew wszystkiemu udowadniały sobie
i światu, że teściowa też człowiek. W dodatku całkiem przyjazny…
A limeryk? Potraktujecie go z przymrużeniem oka. Jakże cenna jest umiejętność pośmiania się
z samej siebie, prawda?
Bogumiła Szymańska,
teściowa Jadwigi i Adama
					

17

Marzec 2019

Marzec 2019

Nasz wilk
Nasza puszcza

Ja wilk. Czymże właściwie jestem? Bo chyba
nie „kim”? Choć przecież - według nowego myślenia i litery obowiązującego dziś w Polsce prawa
- zwierzę nie jest rzeczą. A więc, ja wilk też nie
jestem rzeczą - jestem zwierzęciem, takim jak
inne. To przecież już Henry Beston pisał, że zwierzęta nie są naszymi braćmi, nie są też podwładnymi; są innym ludem schwytanym, jak i my, w sieć
życia i czasu.
Mówi do mnie sąsiad z drugiego krańca Puszczy: Czemuś tak się zasępił, wilku? Ano, bo ja wilk
nie posiadam głowy - mam jeno latarnię, na której świecą się świece zamiast oczu. Ogona też nie
mam, jeno polano, a polanem - jak mówią ludzie
- najlepiej w łeb. Nie mam nosa, jeno wietrznik.
A w ogóle, ja wilk nie rodzę. Nie, naprawdę nie
rodzę - ja młode wilczęta pomiatam. Jeśli niezbyt
wyrosłem, jestem świniarzem. Ja nie poluję, jak
na przykład człowiek - ja zarzynam. Przecież nie
zębami - ja mam kłańce, którymi zarzynam, najlepiej łanię. Fajnie to brzmi, prawda? Ja wilk nie
mam też, jak inne zwierzęta i ludzie, rodziny. My
wilki chodzimy w stadach, żyjemy w watahach.
A w dodatku mamy na swoim sumieniu Czerwonego Kapturka. Wystarczy? Wystarczy, by mnie
znienawidzić i aż nadto tego, by mnie zabić. Dobry
wilk? Dobry. Dobry wilk to martwy wilk. Prawda?
Nieprawda!
To człowiek stworzył złego wilka. Wyimaginował w swym umyśle takie zwierzę, którego
należy się bać, a ludzie lubią się bać, o czym wiedział choćby Alfred Hitchcock. W świadomości
człowieka powstał obraz tak ponury, że chyba
żadnego innego zwierzęcia nie otaczała i nie ota-

cza nadal taka nienawiść ludzi, jak właśnie mnie
– wilka, i ciebie, mój wilku - sąsiedzie z drugiego
końca Puszczy. My wilki jesteśmy bodajże największą ofiarą mitów, przesądów i ludzkich zabobonów, za które musieliśmy zapłacić cenę najwyższą, cenę jaką jest nasze życie.
Wilków żyje w Polsce nie więcej jak około
tysiąc pięćset - tyle co żubrów. W Wielkopolsce
tylko 60 przedstawicieli tego plemienia się uchowało („o 60 wilków za dużo” - jeden taki powiedział). Ochrona gatunkowa wprowadzona w całym
kraju w 1998 roku daje nam wilkom szansę na zajęcie terenów zasiedlanych przez naszych praojców
przed kilkudziesięciu jeszcze laty. Przypomnę ci
wilku - sąsiedzie (nie wiesz tego, boś młodszy), że
to Wielkie Księstwo Poznańskie było pierwszym
administracyjnym obszarem kraju, gdzie wydano
„Obwieszczenie tyczące się wygubienia coraz to
bardziej zagęszczających się wilków”. Pisownię
tego tekstu zachowali nasi wilczy przodkowie
w wersji oryginalnej. Naczelny Prezes Wielkiego
Księstwa jawi nam się we snach koszmarnych zwał się on Zerboni di Sposetti. 29 sierpnia 1815
roku przeszedł do naszych podręczników historii.
Nie dziw zatem, że do dzisiejszych czasów przetrwały tylko najbardziej lękliwe, ostrożne i inteligentne, bo unikające człowieka wilki, jako że te,
które człowiekowi zaufały, przeszły już do Krainy
Wiecznych Łowów.
Trzeci wilk, który z gęstwiny przysłuchiwał
się rozmowie, dodał: Wilki od - bagatela - ponad
2 milionów lat polowały na jelenie, sarny, dziki
i łosie. Wskutek eksterminacji wielu gatunków
zwierząt, dokonywanej przez człowieka, zaczynało ubywać naturalnego pożywienia. Współczesny Człowiek, najmłodszy gatunek na Ziemi, chce
położyć kres ewolucji - ewolucji wilka, jelenia,
siebie samego również, choć Człowiek tego jeszcze nie wie. My wilki wiemy, a ja stary, Bywały
Basior mam tego pełną świadomość, bo już trochę żyję na tym świecie ... My wilki odgrywamy
w przyrodzie rolę służebną - ciągnął dalej basior.”
A wadera, która akurat z obchodu rewiru po nocy
wróciła, przytaknęła w milczeniu i objęła siwy łeb
starego basiora swym pyskiem, z którego połyskiwały już nieco pożółkłe od starości zęby, które nie
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zawsze - jak widać - służą do zabijania...
Co ci poradzić, Człowieku, jak mnie zobaczysz w Puszczy, swojej Puszczy, to jest - naszej
Puszczy Zielonka. Rób swoje. Szedłeś - idź, biegłeś - biegnij, jechałeś rowerem - jedź, jeśli złapałeś „panę”, nie zwalaj winy na mnie. A co, jak masz
psa? Trzymaj go nadal na smyczy, bo tak w lesie
przecież trzeba. Naiwny pies bez smyczy może
czasem pobiec za wilkiem, bo sądzi, że to jakiś
inny pies. Ludowe porzekadło mówi: „Wilk nie psa
się boi, a szczekania jego”. Jak zbierałeś grzyby
lub jagody - zbieraj nadal, siedziałeś na pniaku siedź nadal. Proste? Patrz na mnie, jak patrzysz na
sarnę, daniela, tylko z większym zachwytem. Nie
strachem. Jak masz aparat i refleks - możesz zrobić mi zdjęcie. To tylko ułamek sekundy, potem ja
wilk znikam. Tak, bo to ja - WILK, Canis lupus,

widziałem ciebie pierwszy...
Czemuś znów się tak zasępił, wilku? Ano,
bo ja nie potrafię mówić. Umiem, tak jak ty młodzieńcze, tylko wyć; umiem skomleć - najczęściej
prosząc o litość; czasem skowyczę - przeważnie
z bólu; niekiedy, gdy trzeba warczę - najrzadziej
na człowieka. Nie potrafię mówić, ale czasem chcę
porozumieć się z ludźmi. Nieraz chcę przekazać
ludziom swą prośbę: wstąp do watahy. Człowieku,
wataha - jak ty rodzinę naszą nazywasz - jest
przecie prawdziwą rodziną. Też masz, Człowieku
swoją rodzinę. Prawda?
Puszcza Zielonka, luty 2019 roku
Andrzej Michał Bereszyński
fot. ze zbiorów autora

STOBNICA ▪ ZGIERZYNKA ▪ LUDZIE w sieci życia i czasu
Notka biograficzna
wego (1995-2014), Parku Narodowego „Bory TucholAndrzej Michał Bereszyński
Zoolog, ekolog, zajmujący się
czynną
ochroną
i restytucją rzadkich
i ginących zwierząt
oraz ich biotopów.
Studiował pod kierunkiem prof. dr.
hab. Jana Sokołowskiego i prof. dr.
hab. Ryszarda Graczyka. Objął Katedrę Zoologii i Stację Doświadczalną
w Stobnicy, którymi
kierował w latach
1994-2009. Twórca
„Wilczego Parku” w Stobnicy. Zapamiętany został
jako żarliwy obrońca Stacji Doświadczalnej i jej profilu naukowo- dydaktycznego. Dzięki jego staraniom
wprowadzono w 1992 roku ochronę wilka w woj. wielkopolskim, a w 1998 roku - ochronę gatunkową wilka
w Polsce. Wspólnie z prof. R. Graczykiem prowadził
hodowlę dropia (w Siemianicach i Stobnicy), głuszca,
konika polskiego w typie tarpana leśnego oraz restytucję żubra i bobra europejskiego. Twórca „Rezerwatu
im. B. Papiego na Jeziorze Zgierzynieckim”. Czynnie
wspiera utworzenie Turnickiego Parku Narodowego.
Członek Rad Naukowych Wielkopolskiego Parku
Narodowego (od 1991 r.), Wolińskiego Parku Narodo					

skie” (1996-2004). Przewodniczący Państwowej Rady
Ochrony Przyrody (2009-2014). Wypromował 9 doktorów i 300 magistrantów.
Autor, bądź współautor ponad 300 publikacji, w tym 10 książek (min.: „Wilk w Polsce i jego
ochrona”; „Wilk w Polsce w warunkach hodowlanych”; „Porozumiewanie się zwierząt. Wilk”; „Drop
w Polsce i jego ochrona”; „Rezerwat im. B. Papiego
na J. Zgierzynieckim”; „Bóbr europejski w Puszczy
Zielonka”; „Jan Bogumił Sokołowski -życie i dzieła”;
„Zwierzęta a zabobony”. W roku 2018 wydal tomik
poezji „Wiersze. Słowo nie jest rzeczą”. Odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W 2018 roku otrzymał najwyższe wyróżnienie
Ligi Ochrony Przyrody – „Zielone Serce Przyrodzie”
(jedno z czterech najwyższych wyróżnień za zasługi
dla ochrony przyrody w Europie). Znalazł się tym
samym w gronie takich postaci, jak św. Jan Paweł II,
prof. Zbigniew Religa oraz znani podróżnicy - Elżbieta
Dzikowska i Tony Halik. Aktualnie skupia się na badaniach populacji wilka w - oddalonej o 25 km od półmilionowej aglomeracji poznańskiej - Puszczy Zielonka
(gdzie mieszka). Przygotowuje obszerną publikację
dotyczącą fascynującego funkcjonowania populacji
wilków w warunkach intensywnej gospodarki łowieckiej (Ośrodek Hodowli Zwierzyny) i leśnej, silnej presji turystycznej, rekreacyjnej i urbanizacyjnej w tym
podmiejskim, liczącym 150 km2 kompleksie leśnym.
Red.
fot. BK-H
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Przygotowania wspólnot
do peregrynacji obrazu MB Częstochowskiej
W środę 20
lutego w kaplicy
Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek
Niepokalanego
Poczęcia
Najświętszej Maryi
Panny
przy
sanktuarium bł.
Edwarda Bojanowskiego w Luboniu, po uroczystej Eucharystii
i wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu,
odbyło się spotkanie osób, które zawierzyły się
Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi. Z inicjatywy o. Dariusza Galanta na terenie archidiecezji poznańskiej od pewnego czasu odbywają
się takie spotkania formacyjne przygotowujące
osoby świeckie i konsekrowane do zawierzenia
się Panu Jezusowi przez Serce Najświętszej Marii
Panny. To ostatnie poprowadził Adrian Pakuła.
Na wstępie poinformował on zebranych o wyniku
rozmów z bp. Damianem Brylem, które odbyło
się w czerwcu 2018 roku w związku z planowaną
peregrynacją kopii obrazu MB Częstochowskiej
w naszej archidiecezji. Zawierzenie się Panu
Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi w każdej z parafii byłoby pięknym przygotowaniem do
wspomnianej peregrynacji. Biskup poprosił, aby
dzieło zawierzenia rozwijać i zachęcał do rozpowszechniania go w kolejnych miejscach Obecnie
takie spotkania odbywają się w parafii Miłosierdzia Bożego w Obornikach oraz w Zgromadzeniu
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Od początku
tego roku aktu zawierzenia u franciszkanek dokonała grupa 100 osób! Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że w ramach przygotowań do nawiedzenia naszej archidiecezji przez kopię obrazu Matki
Bożej, które rozpocznie się w maju tego roku
i potrwa do września 2020 roku, zespół kapłanów
(ks. Rafał Krakowiak, ks. Piotr Pieprz, ks. Romuald Turbański, ks. Maksymilian Kamza) podjął się
prowadzenia w parafiach rekolekcji maryjnych.
Adrian Pakuła - za wskazaniem bp. Damiana

Bryła - stwierdził, że musimy wypracować formy
służby i formacji, aby stale pogłębiać duchowość
maryjną. Zapoznał nas z obszarami, w których
działają już grupy osób oddanych Matce Bożej,
ale i zapraszał do włączania się w nowe obszary.
Na przykład w Kostrzynie Wielkopolskim w parafii pw. bł. Jolanty odbywają się rekolekcje maryjne
w ramach apostolatu dzieci i młodzieży. Zostaliśmy zachęceni do zaangażowania i zadeklarowania swojej chęci apostołowania, o którą prosi nas
Niepokalana. Podczas trwania peregrynacji, czyli
w okresie od 18 maja 2019 roku do września 2020
roku, potrzebne są osoby, które przeszły formację
zgodną z nauczaniem św. Ludwika Grignion de
Montfort i które odbyły indywidualne, 33-dniowe
rekolekcje, do dawania świadectwa dotyczącego
życia z Maryją na co dzień. Niezbędnym składnikiem naszej działalności jest również apostolat modlitwy za kapłanów. W czwartek 21 lutego
rozpoczęły się w Szamotułach przygotowania do
zawierzenia się Jezusowi grupy kapłanów. Bardzo
ważne jest również skupienie uwagi na przygotowaniu mężczyzn do podjęcia decyzji o poświęceniu Bogu swego życia przez Maryję. Po omówieniu
różnych aspektów aktywności apostolskiej przed
peregrynacją, kapelan sanktuarium bł. E. Bojanowskiego poinformował nas, że formacja osób
przygotowujących się do zawierzenia życia Maryi
będzie kontynuowana zarówno w Luboniu, jak
i w Zgromadzeniu Franciszkanek Rodziny Maryi
w Poznaniu przy ul Niegolewskich 23. Spotkanie zakończyło się indywidualnymi rozmowami
uczestników z organizatorami, owocujące w większości deklaracją podjęcia konkretnej służby.
Zachęcamy czytelników „Naszego Patrona” do
rozważenia oddania się Panu Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi i podjęcia przygotowań do
tego aktu. W razie potrzeby uzyskania bliższych
informacji pozostajemy do dyspozycji.
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Magdalena Orczyńska
Bogumiła Szymańska

Ksiądz proboszcz Jerzy Ranke – dziekan dekanatu Czerwonak wraz z Jackiem Sommerfeldem wójtem Czerwonaka poprzedniej kadencji oraz Witoldem Tyborowskim - mieszkańcem Kicina
(inicjatorami wydarzenia), w parafii MB Fatimskiej w Koziegłowach podjął się uczczenia zakończenia
okrągłej rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Cieszymy się z licznego udziału kicińskich parafian w
dziękczynieniu Bogu za naszą wolność. Podobne inicjatywy warto podejmować także w przyszłości
– wszak Polska jest naszym domem. Ufamy, że w kolejne obchody narodowych świąt włączymy się
jeszcze liczniej i tym samym wesprzemy pomysłodawców.
Redakcja

Ku pamięci 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego
…Gdy te słowa, bracia mili, czytać będziecie, może
już wam wolno będzie zwać się synami wolnej,
a wolnej od morza do morza, najdroższej Polski,
w której zmartwychwstanie i my pokładaliśmy
nadzieję. Westchnijcie natenczas za nas do Pana
Boga i zmówcie choć jedno Ojcze Nasz i Zdrowaś
za dusze nasze, a ksiądz dobrodziej niech łaskaw
będzie odprawić za nas requiem (fragment listu
do potomności ukryty na szczycie wieży kościoła
w Uzarzewie pod Poznaniem przez fundatorkę
- dziedziczkę Antoninę Lipską, proboszcza,
wykonawców i świadków budowy świątyni w roku
1868).
Powstanie Wielkopolskie wybuchło w Poznaniu. Od dnia jego wybuchu tj. od 27 grudnia
1918 r., do końca roku Polakom udało się zdobyć
większą część Poznania, a 6 stycznia następnego
roku, po przejęciu lotniska Ławica miasto zostało
wyzwolone. Do połowy stycznia wyzwolono też
większą część Wielkopolski. Zdobycze powstańców przypieczętował rozejm w Trewirze, podpisany 16 lutego 1919 r przez państwa Ententy z niemiecką Republiką Weimarską. Ostateczne zwycięstwo
usankcjonował, podpisany 28
czerwca 1919 r., traktat wersalski, na mocy którego do
Polski powróciła prawie cała
Wielkopolska.
Z tej okazji na zakończenie tegorocznych obchodów
Powstania Wielkopolskiego
w naszym dekanacie 16
lutego br., w parafii pw. MB
Fatimskiej w Koziegłowach
o godzinie 15, została odprawiona Msza św. dziękczynna.
Ksiądz dziekan, oprócz kon					

celebrowania Mszy św. i wygłoszenia homilii,
zaprosił najstarszą parafiankę, 102-letnią panią
Pelagię, do podzielenia się swoimi wspomnieniami.
Zwieńczeniem tych obchodów był wieczorny
koncert Jacka Kowalskiego i zespołu Monogramista JK, prezentujący repertuar „Powstańczych
pieśni Poznańczyków”. Przepiękne wykonanie
pieśni patriotycznych przez tego uzdolnionego
muzycznie, gorliwego patriotę, profesora historii
sztuki na wydziale historycznym UAM, porwało
obecnych w kaplicy do aktywnego włączenia się
we wspólny śpiew. Specjalnie przygotowane na tę
okazję śpiewniki okazały się nieocenioną pomocą.
Po koncercie można było nabyć płytę zespołu
oraz zdobyć autograf barda. Wszyscy wychodzili
podniesieni na duchu z przekonaniem, że warto
pielęgnować ducha patriotyzmu i organizować
w przyszłości obchody ważnych wydarzeń historycznych.
Jacek Sommerfeld
fot. WK
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Słowo po wizycie duszpasterskiej 2018/2019
przyznając parafii 39 360 zł. Prace potrwają
około trzech miesięcy. Z pieniędzy parafialnych
zakupiliśmy używane organy elektroniczne firmy
Viscount Cantorum III za cenę 2 800 zł. Będą one
służyły nam w czasie remontu oraz podczas Mszy
św. polowych.
6. W najbliższym czasie zostaną podjęte dalsze
prace w domu parafialnym. Szacunkowa wycena
wykonania prac na klatce schodowej oraz
poddaszu domu parafialnego to 41 210 zł netto.
Chcę, aby ta część domu służyła przede wszystkim
ministrantom i młodzieży. Prace podejmie firma p.
1. Odwiedziny duszpasterskie trwały od 27 Jacka Napiontka. Z ofiar kolędowych spłaciłem
grudnia 2018 roku do 3 lutego 2019 roku. Składały dług w wysokości 12 900 zł za wcześniejsze prace
się na nie łącznie trzydzieści cztery trasy kolędowe. przy domu parafialnym.
Kolędę przyjęło 75% rodzin zamieszkujących naszą
7. Na bieżące wydatki (prąd, gaz, woda,
parafię. Podczas wizyty kolędowej odwiedziłem
comiesięczne opłaty w kurii oraz inne, czasem
10 nowych rodzin (34 osoby). Z powodu choroby
niezaplanowane wcześniej wydatki) i przynajmniej
opuściłem pięć tras kolędowych - nie odwiedziłem
na jakąś część prac w domu parafialnym, w kasie
59 rodzin.
parafialnej mamy blisko 18 000 zł. Dla porównania
2. Statystycznie parafia nasza liczy 2254 podam, że w ubiegłym roku za energię elektryczną
mieszkańców. We Mszy św. niedzielnej w kościele w kościele, w domu parafialnym, na plebanii i na
w Kicinie regularnie uczestniczy ok. 23% parafian. cmentarzu zapłaciliśmy 10 908 zł; za gaz w domu
Część parafian (ok. 6%) uczęszcza na niedzielną parafialnym i na plebanii – 13 493 zł. Od stycznia
Mszę św. w parafiach sąsiednich, zwłaszcza 2019 roku na potrzeby archidiecezji parafia
płaci każdego miesiąca 917 zł (nie licząc daniny
w okresie jesienno-zimowym.
diecezjalnej). W poprzednich latach comiesięczna
3. W 2018 roku w naszej parafii chrzest przyjęło opłata na rzecz archidiecezji wynosiła 854
27 dzieci, 47 młodych otrzymało sakrament zł. Zmieniająca się kwota związana jest ze
bierzmowania (w dwóch grupach, w kwietniu zwiększającą się liczbą parafian. Szczegółowo
i w grudniu), do Pierwszej Komunii św. przystąpiło przychody i rozchody parafii omawiam z Parafialną
56 dzieci, w tym ośmioro do Wczesnej Komunii Radą Ekonomiczną.
św., 13 par zawarło sakramentalny związek
8. Gdy chodzi o budowę nowego kościoła,
małżeński, zmarło 11 naszych parafian.
po rozmowach w Kurii Metropolitalnej oraz
4. 26 maja, w ostatnią niedzielę miesiąca, w Urzędzie Gminy i z Konserwatorem Powiatowym
już po raz kolejny będziemy obchodzili dzień czekamy na urzędowe potwierdzenie lokalizacji
jubileuszy małżeńskich. W naszej parafii są kościoła na wzgórzu. Następnie rozpocznie się
dwadzieścia dwa małżeństwa, które w tym proces związany z odrolnieniem tej części działki,
roku obchodzą odpowiednio 40-, 45-, 50-, 55- która jest przewidziana pod zabudowę. Zgodę musi
i 60-lecie sakramentalnego związku małżeńskiego; wydać ministerstwo. Proces ten może potrwać od 6
czternaście małżeństw obchodzących 30- i 35-lecie; miesięcy do roku. Mamy już projekt koncepcyjny
trzydzieści jeden małżeństw obchodzących 15-, kościoła. Trwają jeszcze wokół niego konsultacje
20- i 25-lecie i dwadzieścia jeden małżeństw w grupie roboczej złożonej z architekta i parafian.
obchodzących 5. i 10. rocznicę ślubu.
9. 1 października 2018 roku podpisałem
5. W połowie lutego br. rozpoczęły się prace umowę na kolejne pięć lat z Przedsiębiorstwem
konserwatorskie i restauratorskie przy organach Wielobranżowym GRANPOL Patryk Olszewski
w naszym kościele. Rada Gminy odpowiedziała z Murowanej Gośliny, dotyczącą opieki nad
pozytywnie na nasz wniosek o udzielenie dotacji, naszym cmentarzem. Zakres prac podany jest na
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stronie internetowej naszej parafii w zakładce
„Biuro cmentarne” oraz w gablocie na cmentarzu.
Firma ta ma prawo do pobierania opłat za prace
wymienione w regulaminie cmentarza. Parafia nie
opłaca firmy.
10. Na stoisku z prasą dostępny jest miesięcznik
parafialny „Nasz Patron”, tygodnik „Przewodnik
Katolicki”, miesięcznik „Od słowa do życia”,
kwartalnik „Miłujcie się” oraz dla dzieci
miesięcznik „Mały Przewodnik Katolicki”
i co tydzień „Niedziela z owieczką”. Z każdym
miesiącem parafia dopłaca do prasy ponad 600
zł. Na bieżąco będę informował o kosztach
poszczególnych czasopism.
11. Pragnę bardzo podziękować parafianom za
gościnne przyjęcie podczas kolędy, za złożone
ofiary. Jestem wdzięczny ks. kanonikowi Jerzemu

Stachowiakowi za pomoc w odwiedzinach
duszpasterskich i za ofiarną pracę w ciągu
całego roku w naszej parafii. Jak już wcześniej
informowałem, rodziny, z którymi nie zdołałem
spotkać się podczas tegorocznej kolędy,
w przyszłym roku odwiedzę w pierwszej
kolejności.
12. Na koniec chcę podkreślić wysiłek i pracę
ministrantów w trakcie kolędy. Dobrze wywiązali
się ze swego zadania. Bardzo cieszę się z tak
licznej grupy ministranckiej. Rodziców proszę,
aby mobilizowali synów do jeszcze gorliwszej,
a zarazem systematycznej służby przy ołtarzu
Pańskim, również w ciągu tygodnia. Służyć
samemu Chrystusowi to wyróżnienie i zaszczyt.
ks. Marian Sikora
Proboszcz

Szkolny serwis informacyjny
Szkolne sukcesy sportowe
Aktualny rok szkolny obfituje w sukcesy sportowe Szkoły Podstawowej im. A. Cieszkowskiego
w Kicinie. Piłka ręczna stała się kolejną dyscypliną (po unihokeju i piłce koszykowej), w której
jesteśmy najlepsi w gminie.
Podczas Gminnych Igrzysk Dzieci Szkolnego
Związku Sportowego w Piłce Ręcznej (klasy 4-6),
nasi wychowankowie - zarówno dziewczęta, jak
i chłopcy - zajęli I miejsce. Natomiast w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnego Związku
Sportowego w Piłce Ręcznej (klasy 7-8 i gimnazja) udało nam się zdobyć: I miejsce (dziewczęta)
i II miejsce (chłopcy).
Uczniowie nasi podczas wszystkich rozgrywek wykazali się dużą determinacją i wolą walki.
Nawet w meczach z dużo lepszymi zespołami,
podczas rozgrywek powiatowych, ani razu nie
zwątpili w swoje siły, walcząc do końca.
Wcześniejsze sukcesy:
● I miejsce – (dziewczęta i chłopcy) w Gminnych
Igrzyskach Dzieci Szkolnego Związku Sportowego
w Piłce Koszykowej;
● I miejsce – (dziewczęta i chłopcy) w Gminnych
Igrzyskach Dzieci Szkolnego Związku Sportowego
					

w Unihokeju;
● I miejsce – (chłopcy) i III miejsce – (dziewczęta)
w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnego
Związku Sportowego w Piłce Koszykowej (klasy
7-8 i gimnazja).
Podczas rozgrywek powiatowych:
● III miejsce (chłopcy) w Finale Powiatu
Igrzysk Dzieci Szkolnego Związku Sportowego
w Unihokeju (klasy 4-6);
● IV miejsce (dziewczęta) w Finale Powiatu
Igrzysk Dzieci Szkolnego Związku Sportowego
w Unihokeju (klasy 4-6);
● II miejsce (dziewczęta) i IV miejsce (chłopcy)
w Półfinale Powiatu Igrzysk Dzieci Szkolnego
Związku Sportowego w Piłce Koszykowej (klasy
4-6);
● IV miejsce (chłopcy) w Półfinale Powiatu Igrzysk
Młodzieży Szkolnego Związku Sportowego
w Piłce Koszykowej (klasy 7-8 i gimnazja).
Szymon Gogola
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Warto przeczytać

„Chema Postigo - trudna historia wielkiego szczęścia”

Turniej piłki ręcznej
12 lutego w Hali Akwen w Czerwonaku odbył
się Gminny Turniej klas VII i VIII w Piłce Ręcznej.
Naszą szkołę reprezentowali zarówno chłopcy,
jak i dziewczyny w składzie: Anna Klimek, Olga
Biegała, Maria Zarębska, Weronika Weber, Julia
Antoniewicz, Julia Smurawa, Monika Merda, Julia
Czerniejewicz, Gabriela Dolska, Olga Dragon,
Mikołaj Panasko, Jan Wielich, Kacper Majewski,
Mateusz Baranowski, Franciszek Kiernicki, Piotr
Szatkowski, Jakub Grajczyński, Jakub Szafrański,
Antoni Dworaczyk, Kacper Stachowiak, Tomasz
Bayer, Jakub Rzepa i Mateusz Hildebrant.
W turnieju wzięły udział szkoły z Koziegłów,
Czerwonaka, Bolechowa, Owińsk i Kicina. Cała
24

nasza kicińska reprezentacja walczyła dzielnie,
starając się zająć jak najlepsze miejsce i wywalczyć
awans do półfinału powiatu. Dziewczyny wygrały
wszystkie mecze i swą ciężką pracą zdobyły
I miejsce.
Naszym chłopakom, mimo że grali doskonale,
zabrakło trochę szczęścia. Przegrywając jeden
mecz, zajęli II miejsce. Atmosfera była świetna.
Wszystkim zespołom należą się ogromne
gratulacje za trud i wolę walki. Zawodnikom
życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Agnieszka Zimniak

W czerwcowym numerze „Naszego Patrona”
zachęcaliśmy do przeczytania książki „Rosa, jak
ty to robisz? Małe sekrety wielkiej rodziny”. Tym
razem prezentujemy książkę opowiadającą o życiu
męża Rosy, którym był Chema Postigo, zmarły w
2017 roku po dwunastu dniach od zdiagnozowania
u niego nowotworu. Jak napisano na okładce, był to:
mąż jednej żony, ojciec 18 dzieci i
przyjaciel tysięcy osób. I aż chce
się dodać - przyszły święty, bo to,
co możemy o nim przeczytać daje
podstawy do takich przypuszczeń, choć oczywiście nie nam o
tym decydować.
Książkę napisał jego brat,
Miguel Postigo, który nie zdążył się z nim pożegnać tak, jakby
tego pragnął. Zatem napisał pożegnalny list w formie książki, gdzie
wspomina wspólnie spędzone
chwile, opowiada historię zwykłego, pełnego trudów - a z drugiej strony - jakże niezwykłego
życia swojego brata. Dziękuje mu
w ten sposób za wszystko co zrobił dla swoich rodziców, rodzeństwa, żony, dzieci
i tysięcy innych osób. Ksiądz Twardowski mówił:
spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.
Miguel Postigo napisał list do brata, który odszedł
zbyt wcześnie, zbyt szybko. Jest to wspomnienie,
hymn wdzięczności dla kogoś bardzo kochanego, za
całe dobro, jakie hojnie rozdawał. Książka napisana
jest barwnym, pełnym humoru, czułości i szczerości
językiem, zatem świetnie się ją czyta.
Kim był Chema? Jak to możliwe, że jego śmierć
głęboko poruszyła tyle osób? Dlaczego jego odejście
było tak szeroko komentowane w mediach? Nie był
przecież żadnym celebrytą, nie był też miliarderem
ani sławnym artystą, nie był sławnym sportowcem
ani człowiekiem sukcesu… Dlaczego więc na jego
pogrzeb do Barcelony w marcu 2017 r. przybyło
ponad sześć tysięcy osób? Lektura książki pozwala
znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania. Czytając
ją możemy odkryć, jak cieszyć się codziennością i
radzić sobie z bardzo trudnymi sytuacjami życiowymi. Cierpienie i niedola, dobrze zarządzane i
wykorzystane są niewyczerpanym źródłem bogactwa dla rozwoju każdej osoby i całej rodziny.
Gdy dzieci odwiedziły go w szpitalu i przekazywał im wiadomość o swojej chorobie i bliskości
śmierci, rozpoczął słowami: Bóg jest dobry i bardzo
					

nas kocha… Wiara i ufność Bogu to źródła siły w
życiu Chemy. Codzienna Eucharystia, korzystanie
z sakramentu pojednania raz w tygodniu, lektura
duchowa dawały mu siłę do służenia innym. Podróżował po całym świecie jako moderator Akademii
Familijnej, działającej w ramach fundacji IFFD
(International Federation for Family Development*), która pomaga ludziom
stawać się lepszymi rodzicami.
Podczas tych podróży Chema
zdobył sobie bardzo wielu przyjaciół. Większości z nich nie
mieściło się w głowie, że ktoś
tak bardzo może poświęcać się
dla innych; że nie tylko pamięta
ich imiona, imiona ich dzieci, ale
też problemy, z którymi się zmagają.
W jego życiu zwraca uwagę
wyraźny porządek miłości. Bóg
na pierwszym miejscu (a relacja
z Nim budowana była i pogłębiana od dzieciństwa), dalej
ludzie - najpierw ci najbliżsi
czyli żona, dzieci, krewni i przyjaciele, a następnie wszyscy, których spotkał na
swojej drodze.
Podczas pogrzebu, Pedro, najstarszy syn
Chemy i Rosy, mówił o swoim ojcu: Tato, byłeś dla
nas wszystkim, jednak na pierwszym miejscu byłeś
dobrym człowiekiem, bezgranicznie miłującym
rodzinę, wspaniałym przyjacielem. Dobrym mężem
i ojcem. Wierny swoim przyjaźniom, nie patrzyłeś na
status społeczny, chciałeś tylko kochać i przybliżać
ludzi do Boga. (…) Tato, jesteś przykładem chrześcijańskiego życia i oddania się bliźniemu. Bóg
chciałby, abyśmy upodabniali się bardziej do ciebie.
Pomagaj nam w tym! Kochamy Cię.
Książka „Chema Postigo - trudna historia wielkiego szczęścia” może pomóc nam uporządkować
wiele spraw w życiu, skłonić do ponownego przemyślenia sensu naszego istnienia. W zabieganym
świecie zachęca do zatrzymania się i duchowego
spotkania z wyjątkowym człowiekiem, jakim był
Chema. Zdecydowanie warto ją przeczytać!
*Międzynarodowa Federacja na Rzecz Rozwoju
Rodziny

Karolina Appelt
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Intencje mszalne – marzec 2019
01.03. pierwszy piątek miesiąca
17.00 † ks. kan. Zdzisław Olszewski
18.00 † Andrzej Zoran
02.03.
18.00 † Andrzej, Helena, Stanisław Bobak i zmarli
z rodziny
03.03.
8.00 † Helena Wojtek i Jacek Kempiński
10.00 1) † Jan, Józef, Maria Krugiołka, Franciszek,
Henryk, Władysława, Leokadia Gajewscy
2) w intencji Domowego Kościoła
12.00 † Helena Drozdowska i zmarli z rodziny
18.00 w intencji Parafian
04.03.
18.00 † Kazimiera i Kazimierz Kapelańscy, w dniu
imienin
05.03.
8.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
w dniu urodzin
06.03. Środa Popielcowa
10.00 † Kazimierz Mostowski – od Bożeny, Józefa
i Karoliny Nowackich
17.00 † Mariusz Maślaczyński – od rodziny z Kicina
19.00 † Eligiusz Kamiński – od siostry Elizy
z rodziną
07.03. pierwszy czwartek miesiąca
10.00 † Zdzisław Ławniczak – od rodziny		
Sobańskich
18.00 1) † Mirosława Sobańska
2) w intencji Służby Liturgicznej Ołtarza
08.03. całodzienna adoracja Najświętszego 		
Sakramentu
10.00 † ks. kan. Zbigniew Spachacz, w 38 r. śmierci
18.00 1) † Celina Wrona
2) † Urszula Herok – od syna Krzysztofa
z żoną i rodziny Walkowiaków
09.03.
10.00 z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
18.00 † Helena, Jerzy, Marian, Kazimierz i Wiesław
oraz za zmarłych z rodziny Banachów
10.03.
8.00 † Joanna, Józef, Henryk Banach
10.00 1) † Jan Ratajski
2) w intencji Żywego Różańca Rodziców
za Dzieci
12.00 † Józef Nowak
18.00 † Tadeusz Banach i Tadeusz Bączkowski
11.03.
18.00 † Helena i Stanisław Kapczyńscy
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13.03.
18.00 † Marianna, Stanisław Kuliberda, Alfreda
Mańczak, Mariusz Mańczak, Alojzy i Feliks
Mańczak
14.03.
18.00 † za zmarłych z rodziny Owczarzak – Zenon,
Małgorzata, Irena, Zofia, Ryszard

24.03.
8.00 † Władysława i Józef Matuszewscy oraz
zmarli z rodziny
10.00 † Zygmunt, Leonarda i Stefan
12.00 1) † Adam Sobański
2) † o łaskę nieba dla Janiny Czaplickiej w 9 r.
śmierci oraz za zmarłych z rodziny
Czaplickich
18.00 w intencji Parafian

15.03.
18.00 † Alicja Jęcz

25.03. uroczystość Zwiastowania Pańskiego
18.00 † Paweł Zielewicz i zmarli z rodziny

16.03.
16.30 w intencji rodziców i dzieci 			
pierwszokomunijnych
18.00 † Adelajda, Tomasz, Urszula, Stefan,
Aleksander oraz zmarli z rodzin 		
Jarmakowiczów i Daszkiewiczów

26.03.
8.00 † Maria i zmarli z rodziny

12.03.
8.00 w intencji Parafian

27.03.
18.00 † Anna Gronostaj – od córki z rodziną

17.03.
8.00 † Józef, Maria, Sławomir, Marian
10.00 1) w intencji Parafian
2) † ks. kanonik Zbigniew Pawlak, z okazji
imienin
12.00 1) † Ryszard Pawlak
2) w intencji Zofii w 98 r. urodzin
18.00 † Zbigniew Nowakowski w 4 r. śmierci oraz
Weronika, Marian Nowakowscy i Romuald
Piechocki

28.03.
18.00 † Kazimiera i Aleksander Wawerka oraz
zmarli z rodziny
29.03.
18.00 † Stefania, Władysław, Irena, Maria, Stanisław
Reszela
30.03.
15.15 w 90 r. urodzin Zofii
18.00 † Zofia, Tomasz, Ryszard, Andrzej, Gertruda
i zmarli z rodziny Banachów
31.03.
8.00 w intencji Parafian
10.00 † Joanna Klepka – od chrześniaczki Ireny
z rodziną
12.00 † Barbara Wagner w 10 r. śmierci i zmarli
z rodziny
18.00 † Monika i Edward Głowacz

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE (6-10 marca 2019)
6 marca (Środa Popielcowa) - Msza św. z nauką, godz. 10.00, 17.00 i 19.00;

18.03.
18.00 w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i naszej
parafii

7 marca (czwartek) - Msza św. z nauką, godz. 10.00 i 18.00;

19.03.
uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
10.00 † Józef i Józefa oraz zmarli z rodziny
19.00 1) † Józef i Helena Wawrzynkiewicz oraz
zmarli z rodziny
2) † Józef Stalmach
3) w intencji Marii w 1 r. urodzin

9 marca (sobota) - Msza św. z nauką, godz. 10.00 i 18.00;

8 marca (piątek) - Msza św. z nauką, godz. 10.00 i 18.00;
10 marca (niedziela) - Msza św. z nauką, godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00.

20.03.
18.00 † Zofia, Franciszek, Wanda, Adam i Krystyna
21.03. Msza św. zbiorowa
18.00 1) † Joanna i Józef Banach w 11 r. śmierci,
Henryk Banach, Joanna i Bronisław
Barańscy
2) † Urszula Herok – od Zakładu		
Pogrzebowego Zdzisława Czuby
3) † Antonina, Józef, Ireneusz Chmura, 		
Stanisław i Stanisława Wiśniewscy
4) † Regina Wawrzyniak – od córki Marylki
z mężem
22.03.
18.00 † Andrzej Lewandowski w 1 r. śmierci
23.03.
18.00 † Marianna, Władysław, Kazimierz Dudzińscy

		

Z ksiąg metrykalnych
Do wspólnoty Kościoła został włączony
24 lutego

Stanisław Jaskot

Do wieczności odeszła
9 lutego
					

        Regina Wawrzyniak z Kicina
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1-3. Z okazji Dnia Chorego 2 II 2019, fot.GZ
4. Na 100. lecie Powstania Wielkopolskiego 18 II 2019, fot GZ
5. Organy elektroniczne Viscount Cantorum 3 na czas remontu zabytkowych organów fot GZ

