Zmartwychwstanie jest Chrystusowym wejściem do Chwały.
Ono mówi także każdemu z nas,
iż jest „wezwany do chwały”
św. Jan Paweł II
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Zawierzenie Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi
w naszej parafii

Słowo księdza proboszcza
We Włoszech, w Manoppello, w kościele oo.
kapucynów znajduje się Święta Chusta, przedstawiająca oblicze brodatego mężczyzny. Od pierwszego spojrzenia widzi się znaną z wielu ikon
twarz Chrystusa. Każdy widzi ją nieco inaczej.
Wystarczy bowiem spojrzeć na płótno pod innym
kątem, bądź w odmiennym oświetleniu, by ujrzeć
nieco inny widok. Gdy na Chustę pada snop światła, twarz Chrystusa znika, a tkanina staje się nagle
całkowicie przezroczysta. Na Chuście nie ma
żadnego śladu farby. Obraz jest wynikiem jakiejś
wewnętrznej zmiany zaistniałej w nitkach. Sprawia
ona, że odbijają one światło w taki sposób, iż ludzkie oko dostrzega kolory. Aby wyjaśnić, dlaczego
Chusta ma tak niezwykłe właściwości, uczeni
postanowili odpowiedzieć na pytanie, z jakiego
materiału ją wykonano i w jaki sposób powstał
widoczny na niej wizerunek. Okazało się, że jest
sporządzona z bisioru, czyli najbardziej drogocennej tkaniny starożytności. Materiał ten, zwany
jedwabiem morskim, pozyskiwany jest ze specjalnego gatunku małży, żyjących w Morzu Śródziemnym. To tłumaczyłoby powód, dla którego w VI
wieku nazywano ją „zaczerpnięta z wody”.
Badania porównawcze Chusty z Manoppello
z Całunem Turyńskim doprowadziły do bardzo
ciekawych wniosków. Oblicza znajdujące się na
obu tkaninach wykazują stuprocentową zgodność,
która wyklucza jakąkolwiek przypadkowość.
Podobieństwo to dowodzi, że mamy do czynienia
z odbiciem oblicza tej samej osoby. Okazało się, że
idealnie pasowały do siebie wszystkie szczegóły
twarzy na obu płótnach. Jedyna różnica polegała
na tym, że na Całunie Turyńskim rany były jeszcze
świeże i krwawiące, oczy zaś przykryte monetami,
na Chuście z Manoppello natomiast, rany były
już zabliźnione, a oczy otwarte. Zdaniem jednego
z badaczy świadczy to o tym, iż na pierwszej tkaninie odcisnął się obraz człowieka martwego, na
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drugiej zaś żywego (zmartwychwstałego). Niezwykła zgodność obu tkanin
doprowadziła uczonych
do wniosku, że były one
płótnami pogrzebowymi Jezusa.
Współczesna nauka dochodzi do konkluzji, że
jedynym momentem, w którym mogły powstać
te dwa, tak doskonale przystające do siebie wizerunki, jest chwila, w której leżały jeden na drugim
w grobie i poddane zostały działaniu niezidentyfikowanej do tej pory energii. Nikt nie był bezpośrednim świadkiem zmartwychwstania Chrystusa.
Ani uczniowie, ani pobożne niewiasty, ani też żołnierze trzymający straż przy grobie nie wiedzieli,
co się ostatecznie tam stało. Mówiąc o Chuście
z Manoppello, możemy mniemać, że obok Całunu
Turyńskiego jest tajemniczym świadkiem zmartwychwstania naszego Pana.
Gdy piszę te słowa, trwamy jeszcze w okresie
Wielkiego Postu, ale już wkrótce Wielki Tydzień,
Święte Triduum, Wigilia Paschalna i Niedziela
Zmartwychwstania Pańskiego. Jezus Chrystus
żyje. I to napełnia radością nasze serca. Ta wielka
prawda jest treścią naszej wiary. Jezus, który
umarł na krzyżu, zmartwychwstał, zatriumfował
nad śmiercią, nad mocami ciemności, nad cierpieniem i trwogą. Przeżyjmy gorliwie ten czas, który
przed nami. 10 kwietnia w naszej parafii spowiedź
wielkopostna z udziałem zaproszonych księży,
w godzinach od 9.00 do 10.00 i od 19.00 do 20.00.
Zapraszam na Misterium Męki Pańskiej w Niedzielę Palmową o godzinie 15.00. Weźmy liczny
udział w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia.
ks. Marian Sikora

W ramach przygotowania do peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej w archidiecezji poznańskiej również w naszej parafii
rozpoczniemy formację mającą na celu osobiste zawierzenie się Panu
Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi. W kwietniu będziemy mogli
uczestniczyć w katechezach, podczas których uczestniczący w nich
zapoznają się z istotą powierzenia swojego życia Jezusowi przez kochające,
Niepokalane Serce naszej Niebieskiej Mamy. Następnie przez 33 dni osoby
zdecydowane oddać się w „niewolę Maryi” odprawią osobiste rekolekcje
w oparciu o materiały zawarte w książce „33 dni do chwały Poranka”.
Będzie można ją nabyć u prowadzącego przygotowanie. Każdego dnia
rekolekcji, podczas nabożeństw majowych, będą również podejmowane rozważania, co pomoże jeszcze
pełniej przeżywać przygotowanie do zawierzenia. Uroczysty akt zawierzenia się parafian opiece Matki
Bożej oraz odnowienie zawierzenia przez osoby, które dokonały już tego wcześniej, będziemy przeżywać
31 maja br. – w Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszając Maryję do swojego życia
trzeba relację z Nią troskliwie pielęgnować poprzez codzienne, ufne oddawanie Jej wszystkiego, tak
jak dziecko bez reszty oddaje się swojej kochającej matce oraz poprzez coroczne ponawianie aktu
zawierzenia.
PROGRAM PRZYGOTOWANIA DO ZAWIERZENIA:
Katechezy:
1 kwietnia, 8 kwietnia, 15 kwietnia br. – po wieczornej Mszy Świętej;
23 kwietnia br. o godz. 18.30.
Rekolekcje:
Od 28 kwietnia do 30 maja br. (w maju wspólne przygotowanie podczas nabożeństw majowych o
godz. 20.30).
ZAWIERZENIE:
31 maja br. – w Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
oprac. Magdalena Orczyńska

Na Wielkanoc 2019
Niech wiara w zmartwychwstanie Chrystusa będzie dla nas źródłem
niezachwianej nadziei i pewności, że miłość zdoła pokonać chwile
zwątpienia. Niech przyniesie radość silniejszą od lęku przed przemijaniem.
Chrystus przychodzi po to, by obdarować nas swoją mocą!
Redakcja

Zespół redakcyjny: ks. Marian Sikora, Karolina Appelt, Renata Drgas,
Barbara Kołecka-Herman, Magdalena Orczyńska, Piotr Owczarek,
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Okładka: Jezus Zmartwychwstały, fresk z San Maurizio al Monastero Magiore,
Mediolan, fot. Barbara Kołecka-Herman.
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Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa stały się dla nas
lekarstwem na wieczność
3 kwietnia 2010 – Wigilia Paschalna
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Drodzy bracia i siostry!
ją coraz dalej w czasie, zapewniać ludziom coraz
Stara
żydowska
legenda,
zawarta lepsze i coraz dłuższe życie. Zastanówmy się
w apokryficznej księdze Życie Adama i Ewy, jednak przez chwilę, jak by to naprawdę było,
opowiada, że Adam w czasie swojej ostatniej gdyby udało się – może nie całkiem wyeliminować
choroby posłał syna Seta wraz z Ewą do Raju śmierć, ale odroczyć ją na czas nieokreślony,
po olej miłosierdzia, bo chciał zostać nim osiągnąć wiek kilkuset lat? Czy byłoby to czymś
namaszczony i wyzdrowieć. Gdy modląc się dobrym? Ludzkość postarzałaby się niezmiernie,
i płacząc szukali oboje drzewa życia, ukazał się im nie starczyłoby miejsca dla młodych. Wygasłaby
archanioł Michał i powiedział, że oleju miłosierdzia zdolność do odnawiania się, a niekończące się
z tego drzewa nie zdobędą i Adam będzie musiał życie nie byłoby rajem, lecz raczej potępieniem.
umrzeć.
W
późniejszych
Prawdziwym zielem leczniczym
czasach chrześcijanie dodali
przeciw
śmierci
powinno
do odpowiedzi archanioła
być coś innego. Nie powinno
słowa pociechy. Archanioł
ono
powodować
jedynie
miał powiedzieć, że po pięciu
przedłużania doczesnego życia
i pół tysiąca lat przybędzie
w nieskończoność. Powinno
pełen
miłości
Chrystus
przemienić nasze życie od
Król, Syn Boży, i namaści
wewnątrz, stworzyć w nas życie
olejem swego miłosierdzia
nowe, prawdziwie zasługujące
wszystkich, którzy w Niego
na wieczność. Powinno zmienić
uwierzą. «Olej miłosierdzia
nas w taki sposób, aby śmierć nie
będzie dany na wieki wieków
była końcem, lecz początkiem
tym, którzy mają się odrodzić
życia w pełni. Tym, co jest nowe
z wody i z Ducha Świętego.
i poruszające w chrześcijańskim
Wówczas Syn Boga bogatego
orędziu, w Ewangelii Jezusa
w miłość, Chrystus zstąpi
Chrystusa, było i jest nadal
w głębiny ziemi i poprowadzi
przesłanie, że owszem, istnieją
twego ojca do Raju, do drzewa
lecznicze
zioła
przeciwko
miłosierdzia.» Legenda ta Bartolome Murillo, Chrzest Chrystusa
śmierci, lekarstwo naprawdę
odzwierciedla cały smutek
zapewniające nieśmiertelność
człowieka w obliczu choroby, bólu i śmierci – zostało znalezione. Jest dostępne. To lekarstwo
losu, który jest nam przeznaczony. Ukazuje ona zostaje nam dane w chrzcie. Rozpoczyna się
opór człowieka wobec śmierci – ludzie zawsze w nas nowe życie — nowe życie, które dojrzewa
myśleli, że gdzieś przecież muszą istnieć jakieś w wierze i nie zostaje unicestwione przez śmierć
lecznicze zioła przeciw śmierci. Wcześniej czy starego życia, ale z jej chwilą zostaje wprowadzone
później powinno stać się możliwe znalezienie w pełne światło.
lekarstwa nie tylko na tę czy inną chorobę, ale
Niektórzy, może nawet wielu odpowie na
także przeciw nieuchronnemu przeznaczeniu – to: owsz§em, słyszę przesłanie, ale brakuje mi
przeciw śmierci. Krótko mówiąc, powinno istnieć wiary. I nawet ci, którzy chcą wierzyć, zapytają:
lekarstwo zapewniające nieśmiertelność. Także Ale czy tak jest naprawdę? Jak mamy sobie to
dziś ludzie poszukują takiej leczniczej substancji. wyobrazić? Jak dokonuje się ta przemiana starego
Również współczesna medycyna stara się – jeżeli życia, aby powstało w nim życie nowe, które nie
nie zupełnie zlikwidować śmierć, to przynajmniej zna śmierci? I znów stara opowieść żydowska
wyeliminować jak najwięcej jej przyczyn - odsuwać może nam pomóc w wyobrażeniu sobie tego

tajemniczego procesu, który rozpoczyna w nas
chrzest. Opowiada on, że praojciec Henoch został
porwany i postawiony przed tronem Bożym.
Zatrwożyły go jednak chwalebne moce anielskie
i ludzka słabość nie pozwoliła mu kontemplować
oblicza Boga. «Wtedy – jak mówi księga Henocha
– Bóg powiedział do Michała: „Zabierz Henocha
i zdejmij z niego ziemskie ubranie. Namaść go
miłym olejkiem i odziej go w szaty chwały!”
I Michał zdjął ze mnie szaty, namaścił mnie
miłym olejem, a ten olej był czymś więcej niż
promieniejące światło (...). Jego blask był podobny
do promieni słonecznych. Kiedy popatrzyłem na
siebie, byłem jak jedna z istot chwalebnych» (Ph.
Rech, Inbild des Kosmos, II, 524).
To właśnie – czyli przyobleczenie w nowe
Boże szaty – dokonuje się w chrzcie, tak głosi
wiara chrześcijańska. Rzecz jasna, ta zmiana
szat jest procesem trwającym przez całe życie.
To, co dokonuje się w chrzcie, jest początkiem
procesu, który obejmuje całe nasze życie – czyni
nas zdolnymi do wieczności, tak byśmy, odziani
w świetliste szaty Jezusa Chrystusa, mogli stanąć
przed obliczem Boga i żyć z Nim wiecznie.
W obrzędzie chrztu są dwa elementy,
poprzez które to się wyraża i zarazem jawi jako
konieczny wymóg naszego dalszego życia.
Jest to przede wszystkim rytuał wyrzekania się
i przyrzeczeń. W Kościele pierwotnym człowiek
chrzczony zwracał się najpierw w stronę zachodu,
symbolizującego ciemności; miejsca, gdzie
zachodzi słońce, symbolu śmierci i, co za tym
idzie, władzy grzechu. Przyjmujący chrzest
zwracał się w tę stronę i trzykrotnie mówił «nie»:
szatanowi, jego pompatyczności i grzechowi.
Tym niezwykłym słowem: «pompatyczność»,
oznaczającym diabelski przepych, określano
splendor starożytnego kultu bogów i antycznego
teatru, w którym z upodobaniem przyglądano
się, jak dzikie zwierzęta rozszarpują żywych
ludzi. Wypowiedzenie owego «nie» było zatem
odrzuceniem pewnego typu kultury, w której
człowiek musiał wielbić władzę, chciwość,
kłamstwo i okrucieństwo. Oznaczało wyzwolenie
się od narzuconego stylu życia, które obiecując
przyjemność prowadziło do zniszczenia najlepszych
cech człowieka. To wyrzeczenie – choć dziś
odbywa się w sposób mniej dramatyczny – nadal
stanowi istotny element chrztu. Zdejmujemy przez
nie «stare szaty», w których nie możemy stanąć
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przed Bogiem. Ściślej mówiąc – zaczynamy je
zdejmować. To wyrzeczenie jest w rzeczywistości
obietnicą, podaniem ręki Chrystusowi, by nas
prowadził i na nowo odział. Jakie to «szaty»
zdejmujemy, jaką obietnicę wypowiadamy –
dowiadujemy się z lektury piątego rozdziału
Listu do Galatów, w którym św. Paweł pisze
o «uczynkach rodzących się z ciała» – termin ten
oznacza właśnie stare szaty, które należy zrzucić.
Paweł tak je określa: «nierząd, nieczystość,
wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść,
spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami,
niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki
i tym podobne» (Ga 5, 19-21). Te właśnie szaty
zdejmujemy – szaty śmierci.
Osoba przyjmująca chrzest w Kościele
starożytnym zwracała się potem ku wschodowi,
symbolizującemu światło, nowe słońce historii,
nowe słońce, które wschodzi – symbol Chrystusa.
Ten, kto przyjmuje chrzest, obiera w swoim życiu
nowy kierunek – wiarę w Boga w Trójcy Jedynego,
któremu się powierza. I tak sam Bóg ubiera nas
w szaty światła, w szaty życia. Paweł nazywa
te nowe «szaty» «owocem Ducha» i opisuje je
następującymi słowami: «miłość, radość, pokój,
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
łagodność, opanowanie» (Ga 5, 22).
Następnie w Kościele starożytnym człowiek
przyjmujący chrzest był rzeczywiście obnażany
ze swojego odzienia. Wchodził do chrzcielnicy
i był trzy razy zanurzany, co symbolizowało
śmierć i wyrażało cały radykalizm tego
obnażenia i zmiany szat. To życie, któremu i tak
przeznaczona jest śmierć, człowiek chrzczony
wydaje na śmierć z Chrystusem, a On go z niej
wydobywa i wprowadza w nowe życie, które go
przemieni na wieczność. Potem, po wyjściu z wody
chrzcielnej, neofici byli ubierani w białą szatę,
świetlistą szatę Boga, i wręczano im zapaloną
świecę jako znak nowego życia w świetle, które
sam Bóg w nich zapalił. Wiedzieli, że otrzymali
lekarstwo zapewniające nieśmiertelność, które
w chwili przyjmowania Komunii św. zyskiwało
pełną formę. W niej otrzymujemy Ciało Pana
Zmartwychwstałego i sami jesteśmy włączani
w to Ciało, i w ten sposób już jesteśmy pod opieką
Tego, który zwyciężył śmierć i nas przez śmierć
przeprowadzi.
W ciągu wieków symboli ubywało, ale
istota chrztu pozostała ta sama. Jest on nie
5
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tylko aktem oczyszczenia, a tym bardziej nie
jest skomplikowanym rytuałem przyjęcia do
jakiegoś nowego stowarzyszenia. Jest śmiercią
i zmartwychwstaniem, odrodzeniem do nowego
życia.
Tak, lecznicze zioła przeciwko śmierci istnieją.
Chrystus jest drzewem życia znów dostępnym.
Jeżeli przylgniemy do Niego, pozostaniemy
przy życiu. Dlatego w tę noc Zmartwychwstania
z całego serca zaśpiewamy Alleluja!, pieśń
radości, która nie potrzebuje słów. Dlatego też
św. Paweł mógł napisać do Filipian: «Radujcie się
zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie
się!» (Flp 4, 4). Radości nie można nakazać.

Można ją tylko dać. Zmartwychwstały Pan daje
nam radość – prawdziwe życie. Jesteśmy odtąd na
zawsze strzeżeni miłością Tego, któremu dana jest
wszelka władza w niebie i na ziemi (por. Mt 28,
18). Dlatego też pewni, że zostaniemy wysłuchani,
prosimy w modlitwie nad darami, którą Kościół
wznosi w tę noc: Panie, nasz Boże, przyjmij
modlitwy i dary Twojego ludu i spraw, aby ofiara,
która wzięła początek w Misterium Paschalnym,
stała się dla nas lekarstwem na wieczność. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Benedykt XVI

Święty Filip Apostoł

Św. Filip Apostoł, obraz Petera Paula Rubensa

Jednym z mniej znanych Apostołów,
towarzyszących Jezusowi od samego początku,
jest św. Filip. Nie znamy hebrajskiego imienia
Filipa, choć pochodząc z głębokiej prowincji
w Galilei, zapewne takie posiadał. Chociaż nie
mówią o tym Ewangelie, jego greckie imię,
podobnie jak w przypadku Piotra, mogło mu
zostać nadane przez Jezusa. Znaczenie imienia
Filip to „posłany”, co mogło zapowiadać jego
wielką gorliwość misyjną i apostolską. Wszak
imiona nadawane uczniom przez Jezusa nie były
bez związku z ich osobowością oraz zadaniami,
jakie Bóg im przeznaczał.
Według tradycji, św. Filip, podobnie jak św.
Andrzej i Piotr, pochodził z Betsaidy nad jeziorem
Genezaret i należał wcześniej do uczniów św. Jana

Chrzciciela. Być może z tego powodu św. Filipa
zalicza się do młodszych Apostołów. Starożytna
tradycja uważa, że charakteryzował się on dużą
gorliwością w poszukiwaniu prawdy i głębi
wiary. O św. Filipie wspomina przede wszystkim
Ewangelia wg św. Jana, co sugeruje, że obaj
apostołowie, być może jako rówieśnicy, byli ze
sobą w większej zażyłości. Święty Jan podaje, że
uwierzywszy w Jezusa jako Mesjasza, Filip szerzył
tę nowinę wśród znajomych, rozmawiając np.
z Natanaelem, który należał do elity żydowskiej
(J 1,43-46). Natanael, wiedząc o pochodzeniu
Jezusa, powątpiewał w zapewnienia Filipa, że
Jezus jest tym oczekiwanym Mesjaszem. Na jego
wątpliwości Filip odpowiedział krótko: Chodź
i zobacz. Apostoł odrzucał uprzedzenia, które
negatywnie odnosiły się do ludzi pochodzących
z Nazaretu. To, co widział przemawiało silniej
niż utrwalone stereotypy. Może to wskazywać na
ufne zawierzenie Jezusowi od samego początku
oraz na troskę Filipa o pozyskanie dla Jezusa jak
największej liczby Izraelitów. Tę gorliwość św.
Filipa odnotowują także inne teksty i późniejsza
tradycja, o czym będzie jeszcze mowa.
Z Ewangelii i tradycji można wnioskować, że
należąc do młodszego pokolenia niż św. Piotr, św.
Filip mógł na co dzień posługiwać się językiem
greckim. Być może dlatego -wg św. Jana - do
niego zwrócili się prozelici przybyli z zachodnich
krain, aby pokazał im Jezusa. Filip poproszony o tę
przysługę, mówi o niej św. Andrzejowi, co może
wskazywać na jego „niższą rangę” we wspólnocie
Apostołów. Ze swej strony Jezus stara się rozwijać
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wiarę św. Filipa, zadając mu pytania, które miały
uświadamiać Apostołowi, kim jest jego Mistrz
i że nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych.
Gdy otoczony tłumami słuchaczy, przemierzając
wzgórza Galilei, Jezus postanowił nakarmić
towarzyszące Mu rzesze, to właśnie Filipa zapytał,
skąd na tym pustkowiu można wziąć pożywienie (J
6,5-7). To zapytanie, a następnie cud rozmnożenia
chleba i ryb, musiały bardzo wzmocnić wiarę św.
Filipa.
Według św. Jana, to właśnie prośba św. Filipa
podczas Ostatniej Wieczerzy, by Jezus pokazał im
Ojca (J 24,8), nakłoniła Jezusa do wygłoszenia
bardzo ważnej nauki Mistrza o Bogu-Ojcu i Jego
współistotności z Synem. Tym samym św. Filip
ukazany jest jako ważne narzędzie Objawienia.
W opisie tej sceny widzimy, że słysząc od
Jezusa zapowiedź Jego męki, co wydawało się
Apostołom straszne, wprost niewyobrażalne, św.
Filip poszukiwał ukojenia w Bogu. Może być
zatem wzorem dla wszystkich wierzących, by
wobec trudności szli drogą zawierzenia Panu.
Jak wiadomo, na pytanie Filipa o Ojca Jezus
odpowiada: Filipie, tak długo jestem z wami,
a jeszcze Mnie nie poznałeś?, co jest jednym
z najpełniejszych stwierdzeń istotowej jedności
Jezusa z Bogiem Ojcem.
Mimo iż późniejsza tradycja zawiera szereg
wzmianek o Apostole, niewiele wiadomo o życiu
i działalności św. Filipa po zmartwychwstaniu
Jezusa i zesłaniu Ducha Świętego. Jest to
spowodowane głównie tym, że był on często
mylony ze św. Filipem Diakonem, o którym
mówią Dzieje Apostolskie (Dz. 6,5), a nie ulega
wątpliwości, że obie postaci nie były tą samą
osobą.
Pozabiblijne informacje o życiu św. Filipa
Apostoła znajdujemy w apokryficznym „Liście św.
Piotra do Filipa”, pochodzącym prawdopodobnie
z końca II lub początku III wieku po Chrystusie,
a więc z okresu dość bliskiego czasom
apostolskim. W „Liście” św. Piotr wzywa św.
Filipa, by ten dołączył do pozostałych Apostołów
zgromadzonych na Górze Oliwnej. Według
egzegetów miało to miejsce po zmartwychwstaniu
Jezusa, a przed Jego wniebowstąpieniem
i zesłaniem Ducha Świętego. Święty Piotr nie
chciał, aby Apostołowie działali samodzielnie, wg
własnego rozeznania, lecz aby razem oczekiwali
Ducha Świętego, który miał każdemu zlecić
					

oddzielne zadanie misyjne. Tekst ten, choć nie
jest uznawany za autentyczny, pokazuje jednak
przekonanie o dominującej pozycji św. Piotra we
wczesnym Kościele od samego początku.
Opowieści o późniejszych dziejach Filipa
Apostoła zawiera apokryficzna księga „Dziejów
Filipa” nieznanego autorstwa, datowana na
początek IV wieku po Chrystusie. Według niej, po
zesłaniu Ducha Świętego Filip wraz z Bartłomiejem
i Mariamme udał się do Syrii, Frygii i Grecji,
gdzie z powodzeniem głosił Ewangelię, chrzcił
i zakładał nowe wspólnoty chrześcijańskie. Księga
zawiera także opis męczeństwa Filipa, które miało
dokonać się w Hierapolis w dzisiejszej Turcji.
Według „Dziejów”, za sprawą cudów i głoszenia
Ewangelii, Filip nawrócił żonę miejscowego
prokonsula, co bardzo go rozzłościło. Kazał on
więc uwięzić Apostoła wraz z Bartłomiejem
i Mariamme, których polecił też torturować, aby
wyznali, że głoszona przez nich nauka jest fałszywa.
Z powodu ich trwania w wierności Chrystusowi,
Filip i Bartłomiej zostali następnie ukrzyżowani,
podobnie jak św. Piotr, głową w dół. Według
tradycji spisanej w „Dziejach”, będąc na krzyżu
Filip nadal głosił Ewangelię i tym świadectwem
przekonał słuchaczy do prawdziwości swojej
nauki. W efekcie tłum uwolnił Bartłomieja i chciał
oswobodzić także Filipa. Ten jednak odmówił,
chcąc swe życie ofiarować Bogu dla nawrócenia
niewierzących. Po śmierci ciało Apostoła
złożono w podziemiach miejscowego kościoła,
którego ruiny odkryli niedawno tureccy i włoscy
archeolodzy. W okresie krucjat relikwie św. Filipa
przeniesiono do krypty Apostołów w Bazylice św.
Piotra w Rzymie, gdzie spoczywają do dziś.
Święty Filip Apostoł kojarzony jest z cudem
rozmnożenia chleba, toteż przedstawia się go
z bochnami chleba i - z nie do końca jasnych
powodów - uważa się go także za patrona
rzemieślników wytwarzających nakrycia głowy.
Kościoły pod wezwaniem św. Filipa Apostoła
są dość rzadkie i w większości położone daleko
od terenów jego działalności. Jest on kojarzony
z gorliwością misyjną oraz, podobnie jak św.
Tomasz, z wiarą poszukującą namacalnych
dowodów, przez co może być patronem ludzi,
którym tak często brakuje wiary w realną obecność
Bożą w otaczającym nas świecie.
Witold Tyborowski
7
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23 kwietnia swoje imieniny świętują dwaj Panowie
posługujący w naszej parafii. Jeden z nich to kapłan
– ks. kan. Jerzy Stachowiak, drugi zaś – nasz zacny
zakrystian, Wojciech Sobański. W nagrodę za gorliwą
służbę, życzliwość dla bliźnich i przykład żywej wiary
niechaj Bóg odda im „miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną
i opływającą”!
Wdzięczni parafianie

do asystowania przy operacjach. Nade wszystko
uczyła się jednak właściwej postawy wobec
chorych.
Z tego okresu zachował się list Marty do
matki. Przekazywała jej życzenia imieninowe,
a w zakończeniu dodała: Proszę się za mnie
pomodlić, aby Pan Bóg mi dał siły i łaski, abym
mogła być dobrą siostrą miłosierdzia. To właśnie
było dla niej najważniejsze.
Po
półtora
roku
„wprawiania
się”
w posługę pielęgniarską we Lwowie, w 1894

Błogosławiona miłosierna
4 marca br. na wieczornej Mszy św. gościliśmy
relikwie bł. s. Marty Wieckiej, a przybyłe do
nas siostry szarytki przybliżyły nam postać tej
błogosławionej.
***
Siostra Marta Wiecka urodziła się 12
stycznia 1874 roku w Nowym Wiecu na Pomorzu
w rodzinie Marcelego i Pauliny z Kamrowskich
jako trzecie z trzynaściorga dzieci, z których troje
zmarło w dzieciństwie. Rodzina posiadała duże
gospodarstwo rolne, gdzie dzieci wcześnie wdrażano
do pracy. Atmosfera w domu była przeniknięta
serdecznością, ale i współodpowiedzialnością za
życie rodziny.
Mając 2 lata Marta ciężko zachorowała, a jej

Marta Wiecka z rodzicami i bratem

cudowne uzdrowienie przypisywano Matce Bożej
z Piaseczna. Od wczesnych lat zajmowała
się młodszym rodzeństwem i podejmowała
prace domowe. Była dzieckiem energicznym
i przedsiębiorczym.
W siódmym roku życia rozpoczęła naukę
w szkole, w której uczono w języku niemieckim,
był to bowiem czas nasilonej germanizacji ludności
polskiej pod zaborem pruskim. Językiem polskim
posługiwano się w domu rodzinnym. Z tego
okresu we wspomnieniach rodziny zachowało się
szczególne wydarzenie. Marta znalazła na strychu
u krewnych figurę św. Jana Nepomucena. Zabrała
ją stamtąd, oczyściła i odnowiła oraz postarała
się o to, żeby rodzice ustawili ją na postumencie
przed domem. Proboszcz dokonał uroczystego
poświęcenia kapliczki. Odtąd, do końca życia,
Marta żywiła szczególne nabożeństwo do tego
świętego.
Skończywszy 18 lat Marta wstąpiła do
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krakowie.
Postulat rozpoczęła 26 kwietnia 1892 roku.
Na zakończenie okresu formacji, 21 kwietnia
1893 roku, posłano ją na pierwszą placówkę
do dużego szpitala we Lwowie. Poznała tam
wiele tajników pracy wśród chorych. Uczyła się
wszelkich zabiegów - od prostych opatrunków aż
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Siostra Marta Wiecka w habicie

roku skierowano s. Martę do niewielkiego szpitala
w Podhajcach, gdzie pozostała przez pięć lat. Tam
musiała spełniać różne obowiązki, czasem nawet
zastępować lekarza. Podobnie było na następnej
placówce w Bochni (1899-1902). Szpital ten
stał się miejscem dramatycznego doświadczenia
dla s. Marty. W jednej sali szpitalnej leżeli dwaj
mężczyźni: jeden z nich miał chorobę weneryczną
(którym, według przepisów zgromadzenia, siostra
nie mogła się zajmować), drugim zaś był młody
student chory na gruźlicę, który zamierzał wstąpić
do seminarium duchownego. Ponieważ temu
drugiemu siostra poświęcała więcej troskliwości,
pierwszy przekazał miejscowemu proboszczowi
					

wiadomość, że widział s. Martę w intymnej
sytuacji ze studentem i że zapewne zaszła ona
w ciążę. Proboszcz uwierzył w to oszczerstwo
i powiadomił o tym przełożonych. Ci również, bez
próby wyjaśnienia sprawy, przyjęli wiadomość
jako stwierdzony fakt. Siostrze Marcie groziło
wydalenie ze zgromadzenia. W jej obronie stanęła
tylko przełożona domowa – s. Maria Chabło.
Stwierdziła ona: S. Wiecka to dusza niewinna,
całkiem Bogu oddana. Za nią tak ręczę, jak
sama za siebie. Przekonała przełożonych, że s.
Marta powinna zostać w Bochni, bo tylko w ten
sposób można udowodnić wszystkim fałszywość
oskarżenia. Okazało się, iż miała rację, bo
po pewnym czasie oszczerca odwołał swoje
pomówienie. Łatwo sobie wyobrazić, co w tym
trudnym okresie przeżywała s. Marta. Myślała
nawet o wyjeździe na misje do Chin. Ostatecznie
jednak uznała, że większą miłością będzie zostać
i dla Chrystusa znosić wszystko cierpliwie.
Zgodnie z wolą przełożonych pozostała jeszcze
przez dwa lata w Bochni.
Ostatnią placówką s. Marty był szpital
w Śniatynie (1902-1904). To tam miał miejsce
heroiczny akt miłości s. Marty wobec bliźniego.
W szpitalu należało dokonać dezynfekcji
pomieszczenia, w którym leżała osoba chora na
tyfus. Siostra wykonała to zadanie w zastępstwie
wyznaczonego do tego pracownika, ojca rodziny.
Po tych czynnościach sama zachorowała i po
kilku dniach, 30 maja 1904 roku, zmarła i została
pochowana na cmentarzu w Śniatynie. Oddała życie
jako ofiara miłości. Jej pogrzeb stał się manifestacją
wdzięczności, można powiedzieć - wdzięczności
wobec wszystkich sióstr miłosierdzia, które
z poświęceniem służą Chrystusowi w ubogich.
Pamięć o s. Marcie przekazywana jest
z pokolenia na pokolenie. Również dzisiaj na
jej grób, który stał się poniekąd symbolem
ekumenizmu, przychodzą ludzie różnych wyznań
i narodowości. Otrzymują za jej wstawiennictwem
liczne łaski. W 1997 roku wszczęto proces
beatyfikacyjny, który w grudniu 2004 roku
zakończył się dekretem papieża Jana Pawła II
o heroiczności cnót Marty Wieckiej. Uroczysta
beatyfikacja odbyła się w sobotę 24 maja 2008
roku we Lwowie. Liturgiczne wspomnienie bł. s.
Marty Kościół obchodzi 30 maja.
s. Mirosława Król SM
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Pomóżmy zbudować „most do nieba”
Drodzy parafianie!
Mamy wyjątkową okazję wspomóc dzieło miłosierdzia Bożego! Fundacja Aniołów Miłosierdzia
wraz siostrą Michaelą Rak ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego zbiera środki na stworzenie pierwszego
na Litwie hospicjum dla dzieci. Koszt wybudowania ośrodka to 5 mln zł.
Siostra Michaela to tytan pracy. Założyła hospicjum w Gorzowie Wlkp., następnie pierwsze
hospicjum dla dorosłych na Litwie w Wilnie. Za swoją posługę, z rąk Andrzeja Dudy, Prezydenta RP
otrzymała Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Jest też laureatką nagród, takich jak np. „Polak
Roku”, „Chluba Litwy” czy nagroda św. Krzysztofa.
Ciekawostką jest fakt, że pierwsze hospicjum dla dorosłych w Wilnie sąsiaduje z plebanią bł. ks.
Michała Sopoćko, na parterze której został namalowany pierwszy wizerunek Jezusa Miłosiernego.
Na Litwie rocznie umiera 120 dzieci. Hospicjum stanie się prawdziwym „mostem do nieba” dla
nich i wielką pomocą dla cierpiących rodziców.
Na naszym terenie, w Poznaniu i w okolicach, Pracownia Ikon Serca Jezusowego organizuje aukcje
ikon pochodzących z tej pracowni i otrzymanych od niezależnych artystów. Ikonopisarze, również z
Kicina, przekażą na licytację swoje dzieła. Będzie można wylicytować piękne ikony, tradycyjnie
namalowane w temperze jajecznej i tym samym zasilić fundusz dla nowego hospicjum dla dzieci na
Litwie. Licytacje odbywają się przez internet na stronie fb: pracownia ikon serca jezusowego. Wszelkie
informacje o tej akcji można znaleźć na stronie: www.mostdonieba.pl
Barbara Kołecka-Herman

14 kwietnia Świętem Chrztu Polski
Jeszcze niedawno obchodziliśmy bardzo
uroczyście 1050. rocznicę chrztu Polski. Od
tego czasu mijają już 3 lata. Codzienne sprawy
powodują, że pamięć o pewnych wydarzeniach
rodzinnych, narodowych, państwowych, ważnych
dla naszej wiary, ale i dla naszej Ojczyzny, zaciera
się, a człowiek może częściowo tracić poczucie
tożsamości - kim tak naprawdę jest, gdzie żyje
i po co.
W 2017 r. do Marszałka Sejmu został złożony
projekt, by utrwalić w kalendarzu wydarzenie
tak ważne, jakim było przyjęcie przez Polskę
chrześcijaństwa. W bieżącym roku ustanowiono
zatem nowe święto państwowe. Będziemy je
obchodzić 14 kwietnia jako Święto Chrztu Polski.
Wierność korzeniom jest zawsze twórcza, gotowa
do pójścia w głąb, otwarta na nowe wyzwania,
wrażliwa na „znaki czasu”. Wyraża się ona także
w trosce o rozwój rodzimej kultury, w której wątek
chrześcijański obecny był od samego początku.
Wierność korzeniom oznacza nade wszystko
umiejętność budowania organicznej więzi
między odwiecznymi wartościami, które tyle razy
sprawdziły się w historii, a wyzwaniami świata

współczesnego, między wiarą a kulturą, między
Ewangelią a życiem (św. Jan Paweł II). Nowe
święto ma służyć refleksjom nad naszą historią,
teraźniejszością i przyszłością, wywieszeniu flagi
państwowej (nie będzie to dzień wolny od pracy);
motywować do „wierności korzeniom”, działań
dla dobra Polski i naszych rodzimych wartości.
Przyjęcie chrztu przez Mieszka I przyniosło
i nieustannie przynosi wspaniałe owoce, dlatego
tak ważne jest upamiętnianie rocznicy tego
wydarzenia każdego roku.			
Renata Drgas

Savoir vivre w odcinkach
Odcinek X
Zebranie

- Jeżeli się nie pospieszysz,
to nie zdążymy na
zebranie - gderała Maria,
przed lustrem w korytarzu
poprawiając
nerwowo
loczki nad czołem.
- Mamo, czy musimy iść? – jej dziewiętnastoletni
syn Tomek, zamiast szybko się ubierać, posuwistym
ruchem zmierzał w stronę lodówki.
- Tak wypada, mój drogi. Dobrze wychowani
ludzie uczestniczą w życiu społecznym swojego
środowiska, a zebranie sołeckie to ważna sprawa.
- Mamo, ale ja nigdy nie wiem, kto komu podaje
rękę, czy pocałować w rękę sołtysową, czy w ogóle
całować w rękę panie, bo to mi się wydaje bardzo
obciachowe.
- Tomku, całowanie w rękę przy powitaniu
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rzeczywiście już wyszło z mody. Są jednak
wyjątki: na przykład przy składaniu życzeń,
podziękowań albo gratulacji, choć nie jest to
obowiązkowa formuła. Wystarczy uścisk dłoni krótki, pewny, ale nie za mocny, a panie powinny
też w miarę zdecydowany sposób odwzajemnić
uścisk. Nie ma mowy, by podawać rękę jak śniętą
rybkę. Nie wypada też potrząsać dłonią, ściskać za
bardzo, a również nietaktownie jest podać komuś
tylko same palce jak feudalny władca. A więc
zapamiętaj, że sołtysowej nie musisz całować
w rękę, zapamiętaj jednak, że to kobieta zawsze
pierwsza podaje rękę mężczyźnie.
- A są wyjątki, mamo? - zainteresował się Tomek.
- Owszem - Maria uśmiechnęła się - wyższa liga,
mój chłopcze, czyli przy witaniu się z papieżem,
biskupem, księdzem, prezydentem, itp.
11
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- Z księdzem też? - Tomek nie mógł się nadziwić.
- Też – odpowiedziała Maria - choć rzeczywiście
w przypadku duchownych - powiedzmy - „niższego
szczebla” sprawa się nieco komplikuje. Ksiądz
proboszcz może pierwszy wyciągnąć rękę do
młodej dziewczyny, mężatki, parafianki w średnim
wieku, natomiast nie powinien pierwszy wyciągać
ręki do starszej pani, czy siostry zakonnej. Wikary
nie będzie mieć już tych „przywilejów” i powinien
zachowywać się tak, jak świeccy mężczyźni
w przypadku powitań pań.
- A co z rękawiczkami? Zdejmować czy nie? –
zapytał Tomek.
- Z rękawiczkami to ciekawa sprawa, która ciągnie
się od zamierzchłych czasów - powiedziała
Maria. - Kiedyś podanie dłoni w rękawiczce było
obraźliwe. Często bowiem rękawice używane były
do jazdy konnej. Pewnie też czytałeś u Sienkiewicza
o rzucaniu rękawicy na znak niezgody.
Obyczaje się zmieniły, kiedy zmieniła się
moda i wszyscy zaczęli nosić piękne, delikatne
i wyrafinowane w swym kroju rękawiczki.
Natomiast nie można ich było szybko ściągnąć
przy powitaniu, bo wszelkiego rodzaju misterne
zapięcia, kokardki, sznurówki, czy też sam
delikatny materiał, jak koronka, uniemożliwiały tę
z pozoru prostą czynność.
Dzisiaj jest inaczej - mamy elastyczne
materiały, dobrze skrojone rękawiczki bez zapięć.
Więc możesz zapamiętać, że gdy witasz się
z innym mężczyzną, a on ma rękawiczki, wówczas
swoich nie ściągasz. Gdy on nie ma na dłoniach
rękawiczek lub ma i właśnie ściąga je do powitania,
ty też swoją rękawiczkę ściągasz.
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(...) Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, głos. Wtedy dowiedziałam się, że mam już ponad
znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem miesiąc i jestem prezentem na rocznicę ślubu
rodziców oraz na urodziny mamy! Ciekawe jak
cię (...) [Jr 1,5].
długo trwa miesiąc, bo wydawało mi się, że jestem
Jestem ukochanym dzieckiem swoich z mamą „od zawsze”... Podsłuchiwałam dalej, jak
rodziców, którzy otworzyli się na dar nowego lekarz mówił, że przyjdę na świat w pierwszej
życia. Stali się tym samym współuczestnikami połowie grudnia. Wszystkie te słowa były dla
stwórczego dzieła Boga! W pierwszą rocznicę mnie wielką niewiadomą. Przecież mój świat był
ślubu moi rodzice wybrali się na wizytę do lekarza tu, gdzie jest ciepło i bezpiecznie. Mijały kolejne
ginekologa. Doktor przyłożył zimną głowicę sondy miesiące, a ja rosłam; mogłam wkładać paluszki
do brzucha mamy i nagle usłyszałam jej radosny do buzi, podskakiwać i zabawiać się z mamą i tatą,

gdy szukali swoimi dłońmi moich stópek... To był
najpiękniejszy i najbezpieczniejszy okres w moim
życiu. Czas mijał mi beztrosko. Czułam się kochana
i wyczekiwana. Rosłam i rozwijałam się - według
mnie - bardzo dobrze, ale lekarz ciągle mamę
wysyłał do szpitala na badania, aż mnie to złościło.
Niepokoiłam się, bo wszystko, co mama wówczas
przeżywała, odczuwałam i ja. Urosłam tak mocno,
że zaczęło być mi ciasno w tym bezpiecznym
miejscu. Do tego mama często leżała, bo tak jej
kazał doktor. Kopiąc z całych sił lub rozpychając
się łokciami chciałam jej powiedzieć, aby zrobiła
mi więcej miejsca. Zdecydowanie wolałam, gdy
spacerowała, bo wtedy przyjemnie się kołysałam.
Uwielbiałam przebierać paluszkami u stóp (czym
rozbawiałam rodziców już po przyjściu na świat).
Nastąpił czas, gdy coraz trudniej było mi się
obracać.
Któregoś dnia serce mamy biło jakoś dziwnie
szybko. Wydawało mi
się, że aż dudni. Mama
zaczęła ciężko oddychać
i czułam, jakbym była
wyrzucana
z
tego
bezpiecznego
azylu!
„Czy mama mnie już nie
chce???” - takie myśli
pojawiały się w mojej
małej głowie. Z minuty
na minutę coraz więcej
światła docierało do
wnętrza, które pomimo ciasnoty było dla mnie
najpiękniejszym miejscem na świecie! Czułam
jakby mój „domek” regularnie się kurczył – robiło
się coraz ciaśniej. Jakaś siła wypychała mnie na
zewnątrz. Do moich uszu docierały stłumione
dźwięki i głos mamy pełen cierpienia. „Co się
dzieje?” - myślałam z przerażeniem. Świat wokół
mnie stawał się bardzo nieprzyjemny i niepokojący.
Nagle poczułam na swojej głowie „coś” zimnego.
To coś chwyciło mnie tak mocno, że chciałam
krzyczeć, ale płyn wypełniał moje usta. Z ogromną
siłą zostałam wręcz wyrwana z przytulnego
wnętrza. Jasne światło oślepiało mnie straszliwie.
Czyjeś ręce trzymały moje wątłe ciało za nogi
i do tego głową w dół. Nagle poczułam silne
uderzenie w plecy. Było to bardzo nieprzyjemne,
wręcz bolesne! Wtedy nie wytrzymałam i z całej
siły zaczęłam wrzeszczeć, że chcę wracać do
mojej bezpiecznej przystani i aby mnie zostawili
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Gdy witasz się z kobietą, to ona może ci podać
rękę w rękawiczce, mimo, że ty masz gołą rękę.
Kobiety witając się ze sobą mają dużą dowolność,
z małym wyjątkiem, gdy młodsza kobieta wita
się z dużo starszą kobietą. Wówczas ściąga swoją
rękawiczkę.
- Dziękuję mamo, a teraz coś przetestuję - wesoło
odparł Tomek z nieco podejrzanym uśmieszkiem.
Właśnie w drzwiach pojawił się ojciec Tomka,
Józef, który wracał z garażu, gdzie szykował auto
do wyjazdu.
- Tato - zaczął Tomek. - Jak rozwiążesz taką
sytuację: w 1340 roku pewna starsza sołtysowa,
czując się jeszcze „w formie”, przyjechała konno
na zebranie i witała się z młodszym od niej
proboszczem. Kto pierwszy wyciągnął rękę do
kogo i kto musiał zdjąć rękawiczkę?
Lekko zdezorientowany ojciec Tomka
spojrzał na żonę, która mrugnęła do niego
porozumiewawczo. Zwietrzywszy podstęp, Józef
odpowiedział:
- Nikt do nikogo nie wyciągał ręki i nikt nie
ściągał rękawiczki, bo w XIV wieku sołtysem
mógł być tylko mężczyzna. Urząd był dziedziczny
i przechodził w rodzinie na najstarszego męskiego
potomka.
- Szkoda, że te czasy nie wrócą… - zamyślił się
Tomek, mając nadzieję, że w tym roku jego ojciec
wygra wybory na sołtysa.
Barbara Kołecka-Herman

Z cyklu „W obronie życia i rodziny”
Naturalnie, że naturalnie... - z perspektywy dziecka

w spokoju! Ten cały zgiełk przerażał mnie. Po
chwili usłyszałam spokojne bicie serca, znany
zapach i ciepłe ciało… mama. Wreszcie mogłam
poczuć się bezpiecznie. Usłyszałam znany głos taty,
który teraz wydawał mi się znacznie głośniejszy
i bardzo niski. Dowiedziałam się, że urodziłam
się 13 grudnia 1994 roku o godzinie 23.15,
ważyłam 3,6 kg i mierzyłam 54 cm. Wszystko
wokół mnie było zbyt głośne. Zatęskniłam do
przyjemnych dźwięków spod serca mamy. Słysząc
jednak równomierne bicie jej serca wyciszyłam
się i przestałam płakać. Chciałam zasnąć. Wtedy
zaniepokojonym głosem mama oznajmiła tacie,
że chyba nie oddycham. Pomyślałam: „co za
bzdura! Po prostu jest mi dobrze i sobie leżę.” Tata
w popłochu wybiegł z sali porodowej i zawołał
jakąś panią w białym fartuchu, która mnie
natychmiast zabrała do innego pomieszczenia.
Byłam przerażona! „Dlaczego mnie tak szybko
zabraliście stąd?” –
krzyczałam
ile
sił
w płucach, ale nikt mnie
nie słuchał.
Minął długi czas
zanim
powróciłam
do
mamy.
Musiała
przejść drobny zabieg
chirurgiczny,
więc
dlatego mnie od niej
zabrali. Gdy położono
mnie przy piersi mamy,
zaczęłam intensywnie ssać. Bardzo chciało mi
się pić. Musiałam się napracować, aby mamę
nauczyć, jak ma mnie trzymać. Wreszcie
ponownie poczułam ogromny spokój. Wiem, że
mama chciała urodzić mnie siłami natury, abym
jak najłagodniej przyszła na świat, jednak lekarz
prowadzący zdecydował o użyciu kleszczy. Wtedy
też dowiedziałam się, że rodzice przygotowywali
się do porodu naturalnego, więc mama nie miała
przyjmować żadnych środków przeciwbólowych,
aby mnie nie truć. Bardzo chciała karmić mnie
piersią. Gdy przyjechaliśmy ze szpitala do domu
i zaczęli zjeżdżać się goście, pojawiły się problemy
z karmieniem i ilością pokarmu. Mama broniła
się więc przed wizytami. Najlepiej czułam się
wówczas, gdy mama na zmianę z tatą nosili mnie
i gdy często mogłam ssać pierś. Potrzebowałam ich
bliskości przez cały dzień i w nocy. Był to dla mnie
trudny czas. Powoli poznawałam świat dookoła,
13
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a mama i tata dawali mi poczucie bezpieczeństwa.
Gdybym tylko mogła, chciałabym przekonać
wszystkich rodziców oczekujących przyjścia
na świat swoich dzieci, aby pod fachową opieką
lekarską, w sposób najbardziej naturalny,
przeprowadzili swoje dzieci z bezpiecznego łona
matki do świata zewnętrznego. Jednocześnie

zachęcam do codziennej modlitwy w intencji
dzieci poczętych, a jeszcze nienarodzonych, aby
zgodnie z zamysłem Bożym mogły się urodzić
i wypełnić plan, który Stwórca ma dla każdego
człowieka.
Magdalena Orczyńska

Podjęcie duchowej adopcji 2019
W niedzielę 24 marca 2019 roku, w Narodowy
Dzień Życia, ulicami Warszawy przeszedł
Narodowy Marsz Życia, w którym uczestniczyło
20 tysięcy osób z całej Polski, w tym także
kicińscy parafianie, członkowie rodziny duchowej
adopcji. Uczestnicy Marszu przypominali o wadze
prawa do życia każdego człowieka od poczęcia do
naturalnej śmierci, ochronie i wsparciu dla rodziny
i znaczeniu praw rodziców do decydowania
o wychowaniu swoich dzieci. Upominali się także
o konkretne działania władz, stanowiące przecież
bardzo ważne elementy budowania w naszym
kraju sprawiedliwego ładu społecznego, w którego
centrum są godność człowieka i prawa rodziny.
Domagali się jak najszybszego przyjęcia przez
Sejm w formie ustawy obywatelskiego projektu
„Zatrzymaj aborcję” oraz wypowiedzenia przez
nasze państwo Konwencji Stambulskiej* oraz
przyjęcia Międzynarodowej Konwencji Praw
Rodziny.
Natomiast w poniedziałek 25 marca,
w
uroczystość
Zwiastowania
Pańskiego,
w kicińskiej parafii podczas Mszy Świętej
o godzinie 18.00 nastąpiło podjęcie duchowej
adopcji dzieci poczętych zagrożonych zagładą.
Idea adopcji łączy radość z tego, że Słowo stało się
Ciałem w łonie Maryi, z troską o to, by każdy, nawet
ten najsłabszy, najmniejszy człowiek miał prawo
do życia, jakim go Pan Bóg obdarzył. Składający
przyrzeczenie duchowej adopcji podjęli chętnie
różne funkcje liturgiczne, przyczyniając się do
upiększenia liturgii, a po homilii podeszli przed
ołtarz, gdzie nastąpiło uroczyste przyrzeczenie
z trzymanymi w rękach, zapalonymi świecami.
Maryja, która jest dla nas wzorem matki
chroniącej i przyjmującej nowe życie, zaprasza
nas do pójścia za Jej przykładem. W bieżącym
roku na to wezwanie odpowiedziało aż 55 osób.
Zdecydowana większość z nich już po raz kolejny
podjęła to zadanie, ale dziesięć osób włączyło się
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w to dzieło pierwszy raz i te osoby szczególnie
serdecznie witamy w gronie rodziny duchowej
adopcji. Teraz dla duchowych rodziców rozpoczął
się okres dziewięciomiesięcznej modlitwy
w intencji zagrożonego dziecka i jego rodziców.
Prosimy zatem Ducha Świętego o dar wytrwałości
w wypełnianiu tego zobowiązania. Wszystkim
niech Pan Bóg raczy pobłogosławić, aby wytrwali
w tym, co przyrzekali.
Warto dodać, że choć pożądane jest, by
przyrzeczenie było składane w formie uroczystej
w kościele, w obecności kapłana, to można je złożyć
także prywatnie. Mimo iż podejmowanie duchowej
adopcji odbywa się tradycyjnie w czasowej
bliskości uroczystości Zwiastowania Pańskiego, to
można uczynić to również w dowolnym dniu roku.
Jeśli są osoby, które prywatnie podjęły duchową
adopcję i nie oddały swoich deklaracji, a chciałyby
dołączyć do listy osób wpisanych do parafialnej
Księgi Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego,
prosimy o kontakt.
Inicjatywę Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego Zagrożonego Zagładą skutecznie
utrwala
regularna,
zbiorowa
modlitwa
adoptujących i innych wiernych w intencji dzieła
obrony życia i rodziny. Zachęcamy zatem do
uczestnictwa we Mszach Świętych (zwykle ok.
25. dnia miesiąca) sprawowanych ze szczególnym
udziałem obrońców życia (dokładne terminy
podawane będą w ogłoszeniach parafialnych).
Już teraz zachęcamy wszystkich czytelników
„Naszego Patrona” do udziału w Marszu dla Życia,
który 9 czerwca przejdzie ulicami Poznania, w tym
roku pod hasłem: „Jestem tu!” oraz do włączenia
się w coroczną akcję „Pieluszka dla Maluszka”.
*Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, podpisana
przez Polskę w 2012 roku.
Karolina Appelt

Kazanie odpustowe – Kicin, parafia pw. św. Józefa
19.03.2019
Drodzy Bracia
i Siostry!
Czas naszego życia
szybko przesuwa się
do przodu. Im ktoś
dłużej na tym świecie
żyje, tym silniej
się
przekonuje,
jak szybko życie
przemija.
Idzie
naprzód.
Dopiero
co mieliśmy Boże
Narodzenie, a już w Wielkim Poście mkniemy
naprzód ku Wielkanocy.
A my dzisiaj w Kicinie przeżywamy święto
parafii – odpust Świętego Józefa. Dla wielu
to kolejny w życiu odpust. Ile ich było? Pięć?
Dziesięć? Piętnaście? Może pięćdziesiąt? Najstarsi
pewnie pamiętają dawne odpusty – wielkie święta,
na które przybywały tłumy mieszkańców i gości
z całej okolicy.
Dzisiaj odpusty nie są już zazwyczaj tak
okazałe. Ale warto sobie uświadomić, że nadal
są one ważnym wydarzeniem duchowym. Bo
my żyjemy na ziemi – ileś lat tutaj przeżywamy
i odchodzimy do tych, którzy przed nami świętowali
tutaj odpusty, a dzisiaj świętują wieczny odpust
w niebie.
Kiedy w dzień odpustu przybywamy do
kościoła, to uświadamiamy sobie, że my nie
jesteśmy tutaj sami. Mamy bliskich, rodzinę. Ale
mamy też duchową rodzinę – czyli wspólnotę
Kościoła Świętego – wierzących na całym świecie,
z którymi przez wiarę i chrzest jesteśmy połączeni
silnymi duchowymi więzami. Mamy też wreszcie
ten Kościół, tutaj na miejscu – czyli wierzących
w kicińskiej parafii.
W ten szczególny dzień naszą modlitwą
obejmujemy wszystkich. Stajemy przed ołtarzem
z całym naszym życiem – z naszymi sukcesami
i porażkami minionego roku, z wszystkimi
dramatami, smutkami i radościami. Przynosimy
Bogu nasze dziękczynienia – wszystko co mamy,
pochodzi przecież od Niego i nawet my sami od
Niego jesteśmy. Jesteśmy tutaj dzisiaj z wszystkimi
naszymi obawami o przyszłość. My jej nie znamy,
					

ale Bóg ją zna. I dlatego całą naszą przyszłość
składamy w Jego boskie, wszechmocne ręce –
także naszą przyszłość wieczną.
Przynosimy do świątyni w duchowy sposób
tych wszystkich, których tutaj z nami nie ma.
Nie ma ich, bo nie mogą – chorują, cierpią, brak
im sił fizycznych, czy duchowych. I ufamy, że
świąteczne łaski popłyną z tej świątyni prosto do
ich serc. Przedstawiamy dobremu Bogu także tych
wszystkich, których z nami tu nie ma, ponieważ oni
nie chcą – zapomnieli o cennym darze chrztu i wiary,
może pogubili się w meandrach skomplikowanego
świata, może walczą o wiarę i nie znajdują w sobie
dość mocy, by uwierzyć. Wreszcie myślimy dzisiaj
także o naszych drogich zmarłych. Tym bardziej,
że to właśnie za nich możemy ofiarować dar
odpustu zupełnego – darowanie doczesnej kary za
grzechy. Jak cenny to dar dla naszych zmarłych!
Dzień odpustu jest też świetną okazją do
tego, by przyjrzeć się postaci patrona parafialnej
wspólnoty. Bo patron to nie tylko nazwa – kościół
musi się przecież jakoś nazywać. To nie tylko
legenda, czy postać z zamierzchłych czasów, którą
można wspominać, ewentualnie podziwiać i nic
więcej.
Święty patron to Ktoś. On żyje i wchodzi z nami
w kontakt, a my możemy wejść w relację z nim.
W Credo wyznajemy naszą wiarę w tzw. „świętych
obcowanie”. To nic innego jak wspólnota żywych
po różnych stronach śmierci. Pomiędzy nimi
następuje wzajemna wymiana duchowych darów.
Święty patron ma jakąś szczególną duchową
władzę i dlatego chce nas bardzo wspierać.
Naszym patronem jest potężny święty – Święty
Józef. Niewiele o nim wiemy. Święty Mateusz
wspomina, że jego ojciec miał na imię Jakub,
Święty Łukasz nazywa go Helim. Tak czy owak,
Józef był dalekim potomkiem króla Dawida i jako
taki pochodził z pokolenia Judy, a w dalszym
rodowodzie sięgał korzeniami – jak każdy Izraelita
– do Abrahama.
Bóg wielkie rzeczy w dziejach świata uzależnił
od tego cichego Świętego. Powierzył mu swoje
dwa największe skarby: własnego Syna i Jego
Matkę. Na próżno w Ewangeliach szukalibyśmy
jakiegoś słowa wypowiedzianego przez Świętego
15
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Józefa. On nic nie mówi, bo to człowiek czynu.
Jednak wszystkie czyny, których dokonał, miały
coś wspólnego: Józef czynił zawsze nie to, co
przychodziło jemu do głowy, ale to, co do głowy
przychodziło Panu Bogu.
Józef nie mówił za wiele,
ale za to dużo słuchał. W naszej
epoce mamy z tym sporo
kłopotu. Żyjemy w niezwykle
hałaśliwym świecie – zewsząd
otacza nas hałas, muzyka
i cała masa mniej lub bardziej
niepotrzebnych słów. Józef
nas uczy, że milczenie jest
ważne. Bo tylko ten, kto potrafi
zamilknąć, będzie w stanie
usłyszeć, co mówią do niego
inni i co w ciszy mówi do niego
sam Pan Bóg. Jakże jest ważne,
by pielęgnować w sobie wiarę
w Boga, który nie jest niemową!
Który naprawdę potrafi mówić!
Trzeba nie tylko w to wierzyć,
ale również pragnąć, aby do
naszych serc Bóg przemawiał i dawać Mu szansę
przez swoje wyciszenie.
Święty Józef to człowiek niezwykle
zdecydowany. On słuchał, podejmował decyzję
i ją wykonywał. Święta Matka Teresa z Kalkuty
mawiała, że szatan boi się ludzi zdecydowanych.
Dzisiaj niezdecydowanie jest wielką plagą. Ludzie
boją się podejmować wiążące decyzje. Potrafią
latami mieszkać razem bez zobowiązań, a życie
upływa i przecieka między palcami. Niektórzy
zapytują, skąd brać w życiu pewność. Józef uczy
nas, że pewność pochodzi z omodlonych decyzji:
decyduję i jestem wierny. Człowiek rozwija się
i idzie naprzód przez decyzje i przez wierne przy
nich trwanie.
Kościół poleca nam Świętego Józefa jako
potężnego orędownika, który każdemu potrafi
przyjść z pomocą. W Księdze Rodzaju znajdziemy
następujące polecenie: Idźcie do Józefa! (Rdz
41,55). Te słowa wypowiedział do głodnych
Egipcjan faraon w czasie klęski nieurodzaju
– wiedząc, że Józef Egipski nie zawiedzie
jego poddanych. Pasterze Kościoła odnoszą tę
starożytną zachętę do naszego patrona– wyrażając
pewność, że Święty Józef nigdy nie zawiedzie
tego, kto do niego ze swoimi biedami przyjdzie.
16
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Największą w historii „reklamę” Świętemu
Józefowi zrobiła pewnie Święta Teresa z Àvila,
zwana też Teresą Wielką. Ta szesnastowieczna
mistyczka hiszpańska wyznała kiedyś: Obrałam
sobie za orędownika i patrona chwalebnego
świętego Józefa, usilnie jemu się
polecając. I poznałam, jasno, że
jak w tej potrzebie, tak i w innych
pilniejszych jeszcze, gdy chodziło
o cześć moją i zatracenie duszy,
Ojciec ten mój i Patron wybawił
mię i więcej mi dobrego uczynił niż
sama prosić umiałam. I dalej Święta
dodaje: Innym świętym, rzec można,
dał Bóg łaskę wspomagania nas
w tej lub owej sprawie, temu zaś
chwalebnemu Świętemu, jak o tym
wiem z własnego doświadczenia,
dał władzę wspomagania nas we
wszystkim.
To jest tak potężny święty, że
Kościół do każdego z nas woła: Idźcie
do Józefa!. Idźcie do Józefa, młodzi,
by powierzyć mu swoją młodość. On
dobrze rozeznał swoją trudną i bardzo osobistą
życiową drogę. On pomoże też zrobić to dobrze
każdemu z Was.
Idźcie do Józefa, narzeczeni i modlący się
o dobrego męża, czy dobrą żonę! Ten, który
usłyszał od anioła: Nie bój się przyjąć do siebie
Maryi (Mt 1,20), pomoże i Wam pokonać lęk
przed niepewną przyszłością i nauczy, jak buduje
się dom i szczęśliwą rodzinę.
Pójdźcie do Józefa, rodzice! Bóg Wam
powierzył dzieci. Józef doskonale wie, co to znaczy,
kiedy Bóg komuś powierza Dziecko. Ten, który
ochronił przed śmiertelnym niebezpieczeństwem
Syna Bożego, ochraniać będzie także i Waszych
synów i Wasze córki.
Idźcie do Józefa, kapłani i osoby zakonne!
Ten, który prowadził czyste życie, poświęcone
całkowicie Jezusowi i Jego sprawom, wypraszać
będzie to samo i dla Was.
Idźcie do Józefa, pracujący i szukający
pracy! Kto, jak nie ciężko pracujący Cieśla,
zrozumie pracownika. Ten, który szukał pracy
najpierw w Egipcie, a potem, po powrocie, także
i w Nazarecie, zna się również na znajdowaniu
dobrej pracy.
Idźcie do Józefa, będący w podeszłym wieku!

Gdy wasza aktywność spada i może czasami
czujecie się nikomu niepotrzebni, szukajcie
wsparcia u Tego, który pod koniec życia też miał
prawo czuć się zapomniany. Gdy Jezus był mały,
Józef miał co robić, ale gdy dorósł, mógł już czuć
się niepotrzebny – nie wiemy nawet, kiedy ani
w jakich okolicznościach umarł.
Idźcie do Józefa wszyscy, którzy stajecie
w obliczu śmierci! Przy jego śmierci na pewno
obecny był Pan Jezus – uchwycił go za rękę
i przeprowadził przez trudną dla każdego bramę
śmierci. Józef może nam wyprosić to samo
– obecność Jezusa, który uchwyci nas w tym
ostatnim momencie mocno za rękę.
Święta Teresa twierdzi, że warto Świętego
Józefa prosić zwłaszcza w dzień jego
wspomnienia, w poświęconą mu w kalendarzu
Kościoła uroczystość. Święta dzieli się swoim
doświadczeniem: Od wielu już lat, o ile pamiętam,
co roku w dzień święta jego proszę go o jakąś łaskę
i zawsze ją otrzymuję, a jeśli prośba moja jest
w czymś niewłaściwa, on ją zawsze sprostuje dla
większego dobra mego. Może warto w ten dzisiejszy,
Józefowy odpust pomyśleć o szczególnej intencji,
którą Józef mógłby skutecznie nam wyprosić.

Moi Drodzy!
Ktoś kiedyś zauważył ciekawą rzecz. Otóż,
kiedy anioł budził w środku nocy Józefa, to nie
mówił mu: Józefie, weź i wstań…, tylko wydawał
polecenie: Wstań i weź! Weź Dziecię i Jego Matkę
i uchodź! (Mt 2,13), /myśl ks. P. Pawlukiewicza/.
Józef nie dyskutował z aniołem, tylko zrywał się,
by pełnić wolę Bożą. Nas rano nie budzi anioł,
ale budzik. Lecz my często z nim „dyskutujemy”.
Nie zawsze tylko dlatego, że jesteśmy zmęczeni
i jeszcze byśmy trochę pospali. Ale także dlatego,
że nie czujemy w sobie dosyć sił, by zmierzyć
się z problemami, które często nas przytłaczają.
Człowiek, który modli się gorąco przez przyczynę
Świętego Józefa, ufa, że Bóg wysłucha tych
modlitw i da mu każdego dnia potrzebną duchową
moc. Wtedy nie będzie musiał o poranku zbyt długo
dyskutować z aniołem, bo zacznie żyć, jak Święty
Józef: słyszysz – wstajesz – idziesz. I chociaż nie
wiesz, co Ciebie dzisiaj spotka, to wiesz, że Twój
Święty Józef będzie z Tobą.
I takiego doświadczenia w ten odpustowy
wieczór z serca wszystkim Wam i sobie samemu
życzę.
ks. Jan Frąckowiak

Czy św. Józef lubi polifonię?
Powiem tak: jak się źle śpiewa to i tak nic nie
pomoże. I nam czasem też już nic nie pomaga.
Natomiast taka akustyka jak u karmelitów ma
dużo zalet. Te zalety przydają się przy śpiewaniu
polifonii*, którą głownie wykonujemy. Trzeba
pamiętać, że ta muzyka jest dedykowana takim
klasztornym wnętrzom. W drewnianym kościele
Muszę powiedzieć, że jestem pod dużym zdecydowanie trudniej się śpiewa. Akustyka
wrażeniem waszego pięknego śpiewu w naszym tutaj jest bardziej wymagająca, nie ma żadnego
starym kościółku. Byłam zaskoczona, że można tła i błędy w śpiewaniu są bardziej odkryte dla
było w nim dokładnie wyróżnić głosy, a nawet publiczności.
oddechy. Czy to sprawiła specyficzna akustyka
naszego drewnianego kościoła?
Jest pan dyrygentem, ale czy także
Tak, to prawda. Kościółek jest niewielki, nie ma założycielem zespołu?
Raczej współzałożycielem. Nasza historia
za dużej odległości między nami a publicznością.
Akustyka tego miejsca jest zdecydowanie sięga kilkunastu lat wstecz. Jako młody chłopak
„krótsza” niż w przypadku sanktuarium św. Józefa śpiewałem w poznańskim chórze, potem dalej
na wzgórzu św. Wojciecha.
chciałem śpiewać i tak trafiłem do dominikańskiego
duszpasterstwa szkół średnich, gdzie poznałem
Często tam właśnie śpiewacie. Zauważyłam, Kasię - inicjatorkę naszego zespołu - i pierwszych
że u karmelitów jest silny pogłos. Czy to wam członków naszej trupy.
ułatwia śpiewanie czy wręcz przeciwnie?
17 marca br. tuż po zakończeniu wieczornej
Mszy św. rozpoczął się występ Zespołu Muzyki
Dawnej „Anonymous”. Po koncercie miałam
przyjemność porozmawiać z dyrygentem
i jednocześnie członkiem zespołu - panem
Zbigniewem Kaczmarkiem.
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śpiewa się Ewangelię. W pierwszych wiekach
słowo Boże rozbrzmiewało śpiewem. Dziś my
też, śpiewając staramy się przekazywać słowo
Boże, przetworzone przez naszą wrażliwość
i umiejętności. Śpiewając dodajemy emocje,
przefiltrowane przez nasz umysł i duszę. Ważne
jest, by wiedzieć, o czym się śpiewa, a sam śpiew
nie może być tylko „zewnętrzny”. Muzyka, którą
wykonujemy nie może być tylko pomnikiem
historii muzyki, ale musi być żywa.
Zbigniew Kaczmarek, drugi od prawej

Czy od początku zajęliście się śpiewaniem
muzyki dawnej?
Tak, od samego początku. Przez wiele lat nasz
zespół składał się z sześciu osób, a teraz oscyluje
w granicach jedenastu, dwunastu osób.
A jak się układa głosy w takim dużym
zespole? Ile musi być sopranów, altów, itd.?
Idealnie jest, gdy ma się po trzy osoby w
każdym głosie. My zwykle śpiewamy na cztery
głosy, ale równie często na pięć, czy sześć głosów i
czasami na trzy. Wówczas trzeba trochę pomyśleć
przy przydzielaniu partii głosowej. Są osoby,
które z powodzeniem mogą śpiewać i w sopranie
drugim, i w alcie, czy w tenorze i barytonie.
Często śpiewacie po łacinie. Czy rozumiecie,
co śpiewacie?
Jak najbardziej! Zwykle zaglądamy do
tłumaczenia, jednak trzeba przyznać, że pieśni
łacińskie śpiewane przez nieznających łaciny są
w stanie „się obronić” ze względu na ukryte w
nich piękno, pewną harmonię języka. Niemniej
wychodzę z założenia, że lepiej wiedzieć, o czym
się śpiewa. Śpiew jest wówczas bardziej świadomy.

Muzyka powinna być modlitwą, prawda?
Tak, ale musi być autentyczna. Sam
profesjonalizm nie wystarcza. Muzyka wiąże naszą
sferę ducha - najpierw poprzez piękno, w dalszej
kolejności przez to, co się dzieje między liniami
melodycznymi. Myślę też, że z taką intencją była
też pisana.
Dziś nie zdążyliśmy ich zaśpiewać, ale mamy
w repertuarze utwory bardzo ciekawego włoskiego
kompozytora późnego renesansu, księcia Carlo
Gesualdo. Miał on styl zupełnie odbiegający od
ówczesnych standardów. Ta muzyka była pełna
napięć i dysonansów, jakiś niespodziewanych
rozwiązań harmonicznych. Jego styl związany był
z burzliwym życiem, zdradą żony, zabójstwem i
przypisywanym mu postradaniem zmysłów. Pod
koniec życia pisze on kilka utworów sakralnych i
te okazują się zupełnie pozbawione dysharmonii
i napięcia. Te właśnie z nich lubię najbardziej.
Słyszę i odczuwam w nich odnalezienie drogi do
Boga przez zmęczonego walką z samym sobą,
biednego Gesualdo. To jest niesamowite, że po
pięciuset latach dotykamy jego nieśmiertelnej
duszy, której inaczej byśmy nie poznali i dla nas
to jest wskazówka, by nie gorszyć się innymi czy
samym sobą, a podążać w stronę Boga.

W naszym zespole, już wielopokoleniowym,
Ja również bardzo dziękuję. Zabawne jest to,
jest tylko jedna osoba, która studiuje na że często śpiewamy w „karmelu” u św. Józefa,
Uniwersytecie Muzycznym. Mamy psychologa, a dziś zaśpiewaliśmy w Kicinie u św. Józefa, w
grafika, studenta Uniwersytetu Przyrodniczego, wigilię jego święta.
ogrodnika.
To chyba dlatego, że św. Józef bardzo lubi
A pan?
wasz śpiew.
Ja jestem radcą prawnym.
Rozmawiała Barbara Kołecka-Herman
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dużo się *Polifonia (stgr. πολυφωνία polyphonia, wiele głosów) –
dzisiaj nauczyłam i mam nadzieję, że czytelnicy rodzaj faktury muzycznej, w której równocześnie dwa lub
„Naszego Patrona” z chęcią przeczytają ten więcej głosów prowadzonych jest niezależnie od siebie.
Szczytowym osiągnięciem polifonii jest twórczość Johanna
wywiad.
Sebastiana Bacha.

Dawne pieśni pasyjne w zabytkowym kościele
W niedzielny wielkopostny wieczór mieliśmy niezwykłą okazję posłuchać poznańskiego zespołu
Anonymous, który zaśpiewał utwory pasyjne sprzed wielu wieków. Były to dzieła kompozytorów
znanych i anonimowych (stąd nazwa zespołu), polskich i niepolskich. Zaczerpnięte z Biblii teksty
objawiały się publiczności w zgoła niedzisiejszej oprawie muzycznej. Przejmujące Adoramus Te Christe
Palestriny, Salvator Mundi Tallisa, zaskakujące polifonią Salve Regina Ockeghema, Stabat Mater
dolorosa na głosy męskie, czy też bardziej znane, jak Boże litościwy Gomółki – wszystkie te utwory
łączyła z pewnością wspólna cecha. Były to oszczędne, wręcz ascetyczne, środki wyrazu, skłaniające do
zadumy nad cierpiącym Synem Człowieczym.
Takie są zwykle koncerty zespołu Anonymous. Zachwycają pietyzmem interpretacji i odkrywają
zapomniane piękno muzyki dawnej. Zawsze przynoszą ukojenie ducha, niepokojonego wartkim
nurtem otaczającej nas codzienności. Repertuar wielkopostny i niewielki, drewniany kościół w Kicinie
zwielokrotniały te uczucia i zbliżały nas do niepojętego mysterium passionis.
										

Zenon Zbąszyniak

Nie wiedziałam, że ludzie pasjonujący
W dzisiejszym koncercie zaśpiewaliście się muzyką i przekazujący ją nam, tak jak
dużo przepięknych utworów. Który z nich jest pan, potrafią odczytać i przełożyć emocje
dla was tą najcenniejszą perełką?
kompozytora na to, co słyszymy podczas
Hmm, trudno rzeczywiście wyróżnić jakiś koncertu. To niezwykłe, to musi być doprawdy
jeden szczególny utwór. Mnie chyba najbardziej dar od Pana Boga.
chwytają za serce polskie utwory pasyjne i
Może i tak, ale też „zwykłe” śpiewanie z
wykonany dzisiaj utwór zaczynający się od słów partytury bywa po prostu nudne (śmiech).
„Jezu, jakżeś ciężko skatowany…”. Kiedyś - jak
wiadomo, albo i nie - Pismo Święte mogło być
I na zakończenie: czym zajmujecie się
tylko śpiewane. Teraz najczęściej śpiewa się zawodowo? Bo rozumiem, że nie samą muzyką
psalmy i jedynie podczas wielkich uroczystości człowiek żyje.
20									
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Wspaniały jubileusz
W niedzielę 17 marca br. nasza
parafianka, Zofia Lewandowska
obchodziła swoje 98. urodziny.
Tego dnia w kościele kicińskim
odbyła się Msza św. w intencji
zacnej Jubilatki, a po niej rodzina
spotkała się na uroczystym
obiedzie. Wśród gości obecni byli
ks. proboszcz Marian Sikora, ks.
kan. Jerzy Stachowiak oraz pan
Wojciech Sobański. Serdecznie
dziękujemy wszystkim parafianom
za życzenia, modlitwę oraz dobre
słowo.
Rodzina

Wielkopostne refleksje,
czyli jak i co było na rekolekcjach parafialnych
Bogiem? Myślę, że Pan Bóg zaprasza nas w ten
sposób do osobowej i bliskiej relacji z sobą. On
chce być „mój”, chce być blisko każdego, pełen
miłości, a jeśli ja też tego pragnę, jeśli wybiorę
bycie z Nim, to Bóg składa obietnicę, mówiąc
nam, że:

Droga krzyżowa ulicami Poznania
Jak co roku, tym razem 7 marca, ulicami do manifestacji, ale sami chcemy spełnić to, co jest
Poznania tłumnie ruszyła poznańska droga istotą naszej wiary czyli głosić Chrystusa – mówił
krzyżowa. Trasa wiodła z fary, przez Stary bp Balcerek.
Biskup
przypomniał
zebranym,
że
Rynek, ulicą Paderewskiego na plac Wolności,
nabożeństwo drogi krzyżowej jest, obok wyznania
wiary, okazaniem miłości Chrystusowi. Jest
też nabożeństwem pokutnym za nasze grzechy
i grzechy innych, a tego dnia szczególnie za
grzechy popełnione w naszym mieście. Podkreślił,
jak wielką rolę w dziele zbawienia ma Maryja.
Ona jest matką nie tylko na czas chwały i radości,
ale także na czas ciemności duchowej, na czas
klęsk i prześladowań. Biskup przypomniał, że
wierni archidiecezji czekają na nawiedzenie kopii
obrazu jasnogórskiego, dlatego rozważania drogi
następnie ulicą 27 Grudnia do Okrąglaka, potem krzyżowej akcentowały obecność Matki Bożej
ulicą Gwarną, ulicą św. Marcin do placu Adama w ostatniej ziemskiej drodze Chrystusa.
Mickiewicza, pod pomnik Poznańskiego Czerwca
Relacja i zdjęcia: Barbara Kołecka-Herman
56, gdzie ostatecznie stanął - noszony od stacji do
stacji przez różne wspólnoty parafialne - bardzo
ciężki, metalowy krzyż.
Biskup Grzegorz Balcerek mówił o tym, że nie
możemy i nie chcemy usuwać krzyża z przestrzeni
publicznej, bo Jezus nie umarł ukryty w zakrystii,
ale jego krzyż stał pośrodku biegu spraw
codziennych. I nie jest to żadna nietolerancja czy
naruszanie świeckości państwa, podobnie jak nie
jest nią publiczne posługiwanie się hasłem „Bóg,
Honor, Ojczyzna”. Nie odbieramy nikomu prawa
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W środę popielcową w naszym kicińskim
kościele wysoki ksiądz o ciemnych włosach
stanął za amboną. Rozpoczęły się rekolekcje pod
hasłem „Szlakiem dziesięciu słów”. Wierni mieli
wejść na pięciodniową drogę rozważań, czym
w rzeczywistości jest Dekalog, jakie ze sobą
niesie przesłanie i jak jego przestrzeganie powinno
wyglądać w praktyce.
Dekalog, jak wiemy, składa się z dziesięciu
przykazań. Kiedy słyszymy słowo „przykazanie”,
możemy mieć negatywne odczucia, związane
z przymusem, surowymi zakazami i tym, iż
myślimy, że Bóg skrupulatnie nas śledzi i czeka
tylko na to, kiedy znowu upadniemy. Ksiądz
Marcin Przybylski pokazał nam, że przykazania
to w rzeczywistości Boża obietnica dla nas, która
spełni się, gdy będziemy „trzymać” z Bogiem.
Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził
z ziemi egipskiej, z domu niewoli (Pwt 5,6). Takimi
słowami Bóg rozpoczyna swoje przymierze
z Mojżeszem i całym ludem izraelskim na górze
Horeb. Ksiądz rekolekcjonista zwrócił nam uwagę
na zaimek, który występuje w owym zdaniu.
Często mówimy np. „moja dziewczyna”, „mój
tato”, „moja siostra”, ale czy Bóg jest MOIM
					

Nie będziesz miał bogów innych oprócz
Mnie (Pwt 5,7). Co to dla nas oznacza? Jeśli
chcemy żyć z Bogiem, to będziemy uznawać
Jezusa za swojego Pana. Pana naszej codzienności
i wszystkich sfer życia, także tych trudnych.
Czy zatem rzeczywiście chcemy, by Bóg był
blisko nas - to znaczy tak blisko, że będzie we
wszystkim, co dotyczy naszego życia, bo tak jest
w relacji miłości? Wydaje mi się, że patrzenie na
to z tej perspektywy znacząco poszerza i wzbogaca
nasze dotychczasowe wyobrażenie o pierwszym
przykazaniu. Dobrym przykładem jego realizacji
w praktyce będzie przekonanie, że nie chodzę do
wróżki i nie czytam horoskopów nie tylko dlatego,
że Kościół mi tego zakazuje, ale także dlatego, że
rozumiem, dlaczego nie mogę tak postępować.
Rozumiem, że w relacji z moim Bogiem, który
mnie kocha, takie zachowanie Go obraża,
ponieważ zaczynam wierzyć bardziej ludziom,
układowi gwiazd czy biednemu, czarnemu kotu
na ulicy, niż prawdziwemu, jedynemu Bogu!
Kwestionuję wówczas Jego wyłączne prawo
do wszechwiedzy i uznaję wróżkę za mojego
nowego bożka „wszechwiedzącego”. Odrzucam
w konsekwencji uznanie Jezusa za mojego
jedynego Pana, bo znalazłam sobie zamiennik.
To dlatego przekraczanie pierwszego przykazania
jest sprzeczne z miłością do Pana Boga, sprzeczne
z wyborem Jego i z chęcią tego, by był blisko mnie.
Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego,
do czczych rzeczy, bo nie dozwoli Pan, by pozostał
bezkarny ten, kto bierze Jego imię do czczych
rzeczy (Pwt 5, 11). W tym miejscu podczas
rekolekcji padło pytanie, czy się modlę. Relacja
między osobami budowana jest w dużym stopniu
na rozmowie. Jeśli nie rozmawiam z kimś, znaczy
to, że albo kogoś nie znam, albo z jakiś przyczyn
nie chcę tego robić. Może to wynikać z lenistwa,
23
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niechęci czy z braku wyznaczenia sobie czasu na
rozmowę. A jak wygląda mój stosunek do Boga?
On mówi przez Pismo Święte, które jest właśnie
słowem Bożym. Słowo niesie ze sobą komunikat.
Zatem Pan Bóg poprzez Biblię komunikuje się
z nami. Czy słucham Boga poprzez czytanie Jego
słowa? Czy odpowiadam na nie? Czy rozmawiam
z moim Panem, który jest naszym Przyjacielem
i sam nazwał nas swymi przyjaciółmi?
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uczniów, idących do Emaus po ukrzyżowaniu
Jezusa, po czasie rozpoznało Zmartwychwstałego
w tajemniczym wędrowcu, w mężczyźnie, który
łamał przy stole chleb. Kiedy więc to sobie
uświadomili, postanowili powrócić do Galilei, by
podzielić się dobrą nowiną. Tak samo my, patrząc
na kapłana, widzimy, że jest on in persona Christi
– „w osobie Chrystusa”. To spotkanie pobudza
nas, daje życie i tak jak człowieka z uschłą ręką,
uzdrawia nasze wyschnięte serca. W Kościele jest
Będziesz zważał na szabat, aby go święcić,
zatem żywy Bóg, który w Komunii Świętej - źródle
jak ci nakazał Pan, Bóg twój. Sześć dni będziesz
wody żywej (por. J 7, 38) poi nas, gasząc nasze
pracował i wykonywał wszelką twą pracę, lecz
wielkie pragnienie Miłości – pragnienie Boga.
w siódmym dniu jest szabat Pana, Boga twego (Pwt
Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał
5, 12-14a). Przy trzecim przykazaniu ks. Przybylski
Pan,
Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze
zachęcał nas do pozbycia się poczucia konieczności
uczestniczenia we Mszy św. jedynie z obowiązku, powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój
nakazanego przez Kościół. Eucharystia to osobiste (Pwt 5, 16). Ksiądz Marcin Przybylski podczas
spotkanie z Jezusem. Niechaj powodem, dla którego rozważania czwartego przykazania zaproponował
chodzimy do kościoła nie będzie przyzwyczajenie rodzicom, by podziękowali za dar życia swoich
czy tradycja wyniesiona z rodziny, lecz wiara dzieci (np. słowami: „dziękuję Boże, że uczyniłeś
w zmartwychwstanie Jezusa. Niech będzie to mnie godną/ym do bycia matką/ojcem mojego
przekonanie, że On ŻYJE prawdziwie, jak sam dziecka, a Twojego ucznia”). Powiedział też,
powiedział: A oto Ja jestem z wami przez wszystkie by dzieci były wdzięczne za swoich rodziców.
dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 20b) oraz Ja Przypomniał matkom i ojcom prawdę, iż
jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli dzieci nie są ich własnością, lecz własnością
kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, Boga. Zachęcał, by często wspierać potomków
który Ja dam, jest moje ciało za życie świata (J w wyborze ich powołania oraz „kibicować” im
6,51). Eucharystia poza tym to czas, w którym słowami: „jesteś wielki!”, „dasz radę!”, „walcz!”,
możemy gromadzić się jako wspólnota, modląca „spróbuj”; zamiast: „dostałeś piątkę, a czemu nie
się za siebie nawzajem. W Księdze Wyjścia, kiedy szóstkę?”. Mówił również, aby rodzice pozwalali
Izraelici wyszli z Egiptu i przebywali w Refidim, dojrzewać swojej córce czy synowi. Podał przy
doszło do konfliktu zbrojnego między Narodem tym smutny przykład matki, która na pytanie syna,
Wybranym a plemieniem Amalekitów. Moment co ma w życiu robić, odparła: „Luigi, dopóki ja
walki jest tak opisany w Biblii: Jak długo Mojżesz żyję, nic nie rób”. Taka postawa może prowadzić
trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał do braku samodzielności i nieumiejętności
przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę podejmowania ważnych decyzji życiowych, takich
Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli jak np. wybór współmałżonka, czy pójście drogą
kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron kapłaństwa/życia zakonnego. Rodzice powinni
zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi więc towarzyszyć swoim dzieciom i wspierać je
z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu modlitwą. Zachęcał również do podtrzymywania
słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. w rodzinach zwyczaju żegnania się słowami: „idź
I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud z Bogiem!”, „zostań z Bogiem”.
ostrzem miecza (Wj 17, 11-13). Ksiądz Przybylski
Nie będziesz zabijał (Pwt 5, 17). Bóg chce,
komentował owo wydarzenie jako symboliczny
byśmy byli szczęśliwi i byśmy nie krzywdzili
obraz modlitwy wspólnotowej. Kiedy jesteśmy
innych. Przykazanie piąte jest jednak pytaniem
na Mszy Świętej, wierni - tak jak Aaron i Chur o życie. Czy ja rzeczywiście żyję? – pytał
podtrzymują nasze ręce pełne różnych intencji do
w imieniu każdego z nas ksiądz rekolekcjonista.
Boga. Ksiądz rekolekcjonista powiedział również,
Jak wygląda moje życie duchowe?. Czy go nie
że Kościół jest jak powrót do Galilei. Dwóch
zabijam zaniedbując rozmowę z Bogiem? Ksiądz

tłumaczył, że to, co buduje i umacnia życie
człowieka duchowego, to pokuta, modlitwa
i Eucharystia. Mówił, że można być chodzącym
trupem, który w środku jest pusty, bez miłości.
Podkreślał, że bardzo ważne jest, by żyć w stanie
łaski uświęcającej. Pan Bóg powołał nas bowiem
do wielkich rzeczy – do świętości! Mamy jednak
dbać nie tylko o ducha, ale także o ciało. Jeśli
zaniedbuję zdrowie, to grzeszę. Należy również
znaleźć czas na odpoczynek. Kolejny aspekt piątego
przykazania tkwi w ochronie życia od poczęcia do
naturalnej śmierci. Jeśli więc popieramy aborcję,
eutanazję, czy metodę „in-vitro”, nasze poglądy
są sprzeczne z nauczaniem Kościoła. Pan Bóg
powołał nas do obrony życia nienarodzonych.
Niedawno obchodziliśmy święto patronalne św.
Józefa. Gdyby św. Józef pozwolił ukamienować
brzemienną Maryję zgodnie z prawem
żydowskim, Jezus Chrystus nie narodziłby się!
Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Nasz patron był
zatem również wielkim obrońcą nienarodzonego
Chrystusa. O tym, że w łonie każdej ciężarnej
kobiety rozwija się prawdziwie ludzka istota
świadczy m.in. fragment Ewangelii, dotyczący
nawiedzenia św. Elżbiety: Gdy Elżbieta usłyszała
pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej
łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała
ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś
między niewiastami i błogosławiony jest owoc
Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego
Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego
pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło
się z radości dzieciątko w moim łonie (Łk 1, 4144). Warto w tym momencie także wspomnieć,
że przyjęcie duchowej adopcji, która polega
na otoczeniu 9-miesieczną modlitwą dziecka
zagrożonego zagładą przed swoim urodzeniem
oraz jego rodziców, odbyło się w naszej parafii
25 marca. Dzień wcześniej nasi parafianie
uczestniczyli w Marszu dla Życia w stolicy Polski.
Ponadto wizerunek Matki Bożej z Guadalupe,
którą nasza parafia obrała sobie na patronkę dzieła
obrony nienarodzonych, ukazuje Maryję w stanie
błogosławionym. Widzimy zatem, że sprawa
ochrony poczętych dzieci jest niezwykle bliska
sercu naszej wspólnoty parafialnej.

24

					

piątego przykazania razem z siódmym, by pokazać
nam, że są ze sobą powiązane. Przykazanie siódme
jest nie tyle pytaniem o kłamstwo, co o prawdę –
prawdę ludzkiego sumienia. Życie chrześcijanina
musi przebiegać w zgodzie z głosem sumienia.
„Żyjmy w prawdzie” – zachęcał ks. Przybylski.
Sumienie człowieka nie jest jednak „gotowym
tworem” - trzeba je wychowywać. Dzieje się
to poprzez nasze wybory. Co kształtuje nasze
sumienie? Może są to jedynie media? Sumienie
katolika powinno być kształtowane przede
wszystkim przez słowo Boże, które - niestety
- często traktowane jest jak nieotwarty list od
Boga, który czeka cierpliwie, z utęsknieniem na
moją odpowiedź. Ksiądz zwrócił również uwagę
na różne grzechy języka: zgadzanie się na grzech,
kłamstwo,
nieposłuszeństwo
przełożonym,
obmowa. Jedynie w szczególnych okolicznościach
możemy prawdy nie ujawnić, np. wtedy, kiedy
zagrażałaby ona życiu naszych bliskich (np.
w czasie wojny). Dbajmy zatem z wytrwałością
o życie w łasce uświęcającej, starając się, by nasza
mowa była miła Bogu.
Nie będziesz kradł (Pwt 5, 19), czyli nie
przywłaszczaj sobie niczego i dziel się tym,
co otrzymałeś: Darmo otrzymaliście, darmo
dawajcie! (Mt 10, 8b). Czy dobra materialne
traktuję jako Boże dary? Czy potrafię za
nie dziękować i wykorzystywać je zgodnie
z wolą Bożą? Ksiądz wskazał nam postać syna
marnotrawnego jako osobę, która okradła swojego
ojca, zaprzepaszczając otrzymane od niego
dary. Gdy odwracamy się od Boga, okradamy
samych siebie z miłości i wiecznego szczęścia.
Zastanówmy się więc, jak wykorzystujemy swoje
życie.

Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego. Nie
będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego
pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy,
ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy,
która należy do twojego bliźniego (Pwt 5, 19).
Nie zazdrość, ale dziękuj. Czy potrafię komuś
pogratulować? Czy umiem cieszyć się sukcesami
i radościami innych? Rekolekcjonista pochylając
się nad ostatnimi dwoma przykazaniami
Jako świadek nie będziesz mówił przeciw nawoływał nas, żebyśmy byli uczciwymi w każdej
bliźniemu twemu kłamstwa (Pwt 5, 20). Słowem relacji i sytuacji. Cieszmy się zatem tym, co mają
można zabić. Rekolekcjonista połączył omawianie nasi bliźni.
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Przeto starajcie się wypełniać wszystko, co wam
nakazał Pan, Bóg wasz: Nie odstępujcie od tego
ani na prawo, ani na lewo. Idźcie dokładnie drogą
wyznaczoną wam przez Pana, Boga waszego,
byście mogli żyć, by dobrze wam się wiodło i byście
długo przebywali w ziemi, którą macie posiąść
(Pwt 5, 32-33). Tymi słowami kończy się piąty
rozdział księgi Powtórzonego Prawa, który ukazuje
nam wyraźnie, że Bóg dając owe dziesięć obietnic,
pragnie tylko i wyłącznie naszego dobra oraz
szczęścia. Są one niczym pomocne drogowskazy,
by przejść przez życie kochając Boga, nie raniąc
innych i samego siebie. Rekolekcje były zatem
dla mnie spojrzeniem na Dekalog przez pryzmat
miłości. Myślę, że wszyscy uczestniczący w nich
mogli poczuć się jak ten człowiek, któremu Jezus
wyjaśniał, co w rozumieniu Bożych przykazań jest
najważniejsze: Zbliżył się także jeden z uczonych
w Piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali
ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział,
zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich
przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest:
Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim
sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem
i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego
przykazania większego od tych». Rzekł Mu uczony
w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś
powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz
Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem
i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego
daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia
i ofiary». Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział,
rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa
Bożego». I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.
Wypełniając więc przykazanie miłości, będziemy
rosnąć jak piękne drzewo, oświetlone Bożą
łaską, podlane miłością, zakorzenione w owych
dziesięciu Bożych obietnicach. Za ten obraz
i wszystkie słowa wygłoszone przez ks. Marcina
Przybylskiego, jak i za jego zaproszenie przez ks.
proboszcza, pragnę w imieniu całej parafii bardzo
podziękować oraz życzyć wszystkim uczestnikom
rekolekcji i czytelnikom niniejszego artykułu, by
Pan Bóg codziennie wspomagał nas na owym
„szlaku dziesięciu słów”.

Kilka razy w roku mamy okazję do
przystanięcia w biegu życia. Jedną z nich jest czas
przed Świętami Wielkanocnymi, czyli Wielki Post.
Minął kolejny rok życia. Ile jeszcze przed
nami? Czy jesteśmy gotowi na Wielki Tydzień?
A może wymagamy pomocy w przygotowaniu?
W dniach od 6 do 10 marca w naszej parafii
odbyły się rekolekcje wielkopostne. Nauki głosił
ks. Marcin Przybylski, wikariusz w parafii św.
Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Poznaniu.
Tematem nauk rekolekcyjnych było rozważanie
dziesięciu przykazań Bożych - „Szlakiem 10
słów”. Podczas każdego z kolejnych pięciu dni
ks. Marcin rozważał po dwa przykazania. Jego
kazania były dogłębne i szczegółowe, urozmaicone
poruszającymi przykładami z życia, niekiedy z dużą
dozą humoru. Dekalog został przedstawiony jako
błogosławieństwo dla nas, a nie jako zbiór zakazów
mających ograniczyć naszą wolność. Uważam, że
dobrze jest rozpocząć Wielki Post od rekolekcji.
To dobry początek czasu refleksji i nawrócenia.
Marek Tomaszewski

Wielki Post – czas pokuty i nawrócenia,
rozpoczęłam w środę popielcową uczestnicząc
we Mszy Świętej z obrzędem posypania głów
popiołem na uznanie swojej słabości i grzeszności.
Tym samym weszłam w czterdziestodniowy
okres przygotowania do Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego. Jednocześnie w naszej parafii
rozpoczęły
się
rekolekcje
wielkopostne,
w których uczestniczyłam wraz ze wspólnotą
parafialną. Nauki głosił ks. Marcin Przybylski.
Poświęcone one były rozważaniu Dekalogu,
którego początkiem są słowa: Jam jest Pan
Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej
z domu niewoli. Tak często wypowiadam te
słowa, kiedy modląc się, odmawiam dziesięć
przykazań Bożych. Ksiądz Marcin zapytał, czy
mamy świadomość bliskości Boga. Świadomość,
że to autentycznie jest mój Bóg? Pierwszy dzień
rekolekcji zawierał rozważania dwóch pierwszych
przykazań: Nie będziesz miał bogów cudzych
przede mną oraz Nie będziesz brał imienia Pana
Małgorzata Herman Boga twego nadaremno. Rekolekcjonista nazwał
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przykazania obietnicami Bożymi. Pozwoliło mi to
inaczej spojrzeć na Dekalog. Zatem, jaki jest mój
osobisty udział w obietnicach Bożych? Bóg dał
mi je, bo mnie kocha, abym z ich pomocą dążyła
do zbawienia. Skoro Bóg dał mi tak wiele, to czy
ja, tak na co dzień, robię wszystko, aby Go nie
zawieść? Czy myślę o Bogu jak o ukochanym ojcu
i rzeczywiście w każdej sytuacji stawiam Go na
pierwszym miejscu? Zapewne takie przemyślenia
i pytania miało wielu z nas.
Kolejny dzień (Pamiętaj, abyś dzień święty
święcił) przynosił zachętę do przemyślenia, jaki
jest mój udział w niedzielnej Mszy Świętej. Czy
mam świadomość spotkania z żywym Bogiem, czy
tylko spełniam swój obowiązek?
Następnie rozważaliśmy IV przykazanie:
Czcij ojca swego i matkę swoją. To, co najbardziej
mnie poruszyło, to modlitwa dzieci za rodziców
i rodziców za dzieci, czyli budowanie dobrych
relacji w rodzinie na wzajemnej modlitwie.
Potem przyszła kolej na obietnicę V: Nie
zabijaj. Przyjrzałam się mojemu podejściu do
siebie samej: jak traktuję swoje życie? Czy dbam
o zdrowe życie duchowe, czy je w sobie nie zabijam,
czy karmię się modlitwą, Eucharystią? Czy staram
się o stan łaski uświęcającej? Powinnam również
dbać o zdrowie ciała. Tegoroczne rekolekcje
pogłębiły moje rozumienie V przykazania.
Rozważając obietnicę VI – przykazanie:
Nie cudzołóż, skupiamy się często na wierności
małżeńskiej. Ksiądz Marcin ujął wierność znacznie
szerzej. Dochowanie jej oznacza również bycie
wiernym samemu sobie i słowu danemu Bogu.
Obietnice VII i VIII: Nie kradnij; Nie mów
fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu
swemu. Kształtując swoje sumienie przy pomocy
słowa Bożego, szczególnie przez czytanie Pisma
Świętego, dochowując posłuszeństwa Kościołowi
i swojej wierze, jestem bliska dotrzymania obietnic
Bożych. Nie należy krzywdzić siebie i drugiego
człowieka, nie mówić oszczerstw, nie obmawiać.
Ostatni dzień rekolekcji odnosił się do obietnic
IX i X: Nie pożądaj żony bliźniego swego; Nie
pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego. Oprzeć
się pokusom świata możemy wtedy, gdy będziemy
blisko Boga. Trzeba być otwartym na odkrywanie
Bożych darów, odkrywanie woli Bożej i kroczenie
drogą powołania. Aby obietnice Boże spełniły się
we mnie, potrzebuję ciągle wzrastać w miłości
do Boga i bliźniego. Gdy zgrzeszę, muszę iść do
					

spowiedzi. Bóg mówi do mnie: „nie lękaj się”.
Cieszyć się dobrem bliźniego, dziękować za dobro
w życiu moich bliskich, otaczać ich modlitwą - to
zadania dla mnie.
Dekalog jest ciągle ten sam, niezmienny. Te
rekolekcje pomogły mi w lepszym rozeznaniu
stanu mojej duchowości i mojego sumienia.
Pomogły mi w przygotowaniu się do spowiedzi
świętej.
Ksiądz Marcin często, a w zasadzie po każdej
głoszonej nauce, przypominał i zachęcał, aby
skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.
Była taka możliwość, bo przed każdą Mszą św.
nasz rekolekcjonista dyżurował w konfesjonale,
czekając na penitentów. Dziękuję za czas
rekolekcji!
Maria Hanna Bobak

Wszystko co czynię, czynię na chwałę
Boga, a w dzisiejszym świecie liczy się przede
wszystkim słowo „ja”. Czy my chrześcijanie
witamy się podczas spotkania słowami: „niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus”? Czy się
po prostu wstydzimy Pana Boga? Bo dzisiaj,
w nowoczesnym świecie, to po prostu już nie
wypada. Wielki Post to czas błogosławiony, to
czas dany i zadany, który daje nam szansę na
zatrzymanie, na osobistą „pustynię”.
W Wielkim Poście mamy spełniać trzy
uczynki:
● Jałmużna - oznacza nie tylko wrzucanie do
skarbony pieniędzy, których nam zbywa. To ma
być coś, co nas naprawdę kosztuje i nie muszą
to być wcale pieniądze, ale może ofiarowanie
czasu swoim bliskim - mężowi, żonie, dzieciom,
rodzicom, itd.
● Post - to czas, w którym powinniśmy wyzbyć
się tego wszystkiego, co nas nie rozwija. To czas,
który powinien podnosić nas na wyższy poziom
duchowy. W związku z tym jeżeli pościmy, to nie
powinniśmy być smutni.
● Modlitwa - chodzi o to, aby nauczyć się rozmowy
z Panem Bogiem, aby jak przyjacielowi oddać np.
swoje spotkanie, swoje problemy, troski, radości.
Rodzi się pytanie, czy wiemy, po co w Środę
Popielcową kapłan posypuje naszą głowę popiołem.
Czy za tym idzie rzeczywiście moje nawrócenie?
Chodzi o to, aby odnowić naszą więź z Panem
Bogiem i drugim człowiekiem. Chodzi o Dekalog,
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czyli obietnice Pana Boga dane człowiekowi.
Obietnice są dla ludzi wolnych, tzn. będących
w stanie łaski uświęcającej. Nie będziesz miał
bogów cudzych przede mną - mówi Pan. Czy ty
przyjąłeś Pana Boga jako Pana, Zbawiciela i Króla?
Czy jest On twoim przyjacielem? Czy zapraszasz
Pana do wszystkich obszarów swojego życia?
Ważne jest, aby przyjąć Jezusa jako dar. Mamy
piękne pozdrowienia: „zostańcie z Bogiem”,
„szczęść Boże”, „niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus”. Obecnie staramy się z przestrzeni
publicznej wyrugować słowo „Bóg”, a warto
abyśmy się tym słowem żywili na co dzień.
Kolejna obietnica Pana to: pamiętaj, abyś dzień
święty święcił. Tu nie chodzi o to, aby w niedzielę
„zaliczyć kościół”, ale trzeba Eucharystię
potraktować jako spotkanie z Jezusem, aby
nadzieja zmartwychwstania nas rozwijała.
Czwarta obietnica dotyczy relacji w rodzinie.
Czcij ojca swego i matkę swoją. Czy dziękuję za
dzieci, za żonę, męża? Czy codziennie dziękuję
za bycie żoną, mężem, matką, ojcem? Czy
mam świadomość, że moje dzieci nie są moją
własnością? Czy dajemy dzieciom wybór ich
własnej drogi? Czy motywuję i wspieram dziecko
w odkrywaniu woli Bożej, np. gdy idzie ono do
seminarium? Czy otaczam swoje dzieci modlitwą?
Czy pozwalam dorastać im do samodzielności?
W piątej obietnicy Pan mówi: nie zabijaj. Dzisiaj
świat chce zabić nasze życie duchowe. Czy ja
zabijam je brakiem modlitwy, spowiedzi, brakiem
Eucharystii? Ile czasu poświęcam na śniadanie,
obiad, kolację, a ile czasu karmię się duchowo?
Czy moje serce jest duchowo wyschnięte? Życie
chrześcijanina to życie w łasce uświęcającej.
Pan powołał nas do świętości. A człowiek sam
siebie skazuje na niewolę. Brak troski o swoje
zdrowie, zaniedbywanie leczenia, nadmierne
picie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie
narkotyków to systematyczne zabijanie samego
siebie. Mimo rozwiniętej techniki ciągle nie mamy
czasu na odpoczynek, gubimy Pana Boga, męża,

żonę, relację z dziećmi. To konsumpcjonizm zabija
relacje międzyludzkie i zdrowie, bo ciągle muszę
mieć więcej i więcej.
Czy jesteśmy wyczuleni na sprawę obrony życia,
czy nas to nie interesuje? W Nowym Jorku
podpisano ustawę o możliwości wykonania aborcji
nawet w dziewiątym miesiącu ciąży. Dochodzimy
do absurdu, bo jak kierowca siada za kierownicą pod
wpływem alkoholu, to mówimy, że zabija. Aborcji
zaś nie uważa się za zabójstwo. I tak stajemy się
całkowicie znieczuleni wobec zabijania, to nas nie
obchodzi. W kościele przyjmuję Komunię Świętą,
a wychodzę z niego i już nie widzę potrzebujących.
Obietnica „nie zabijaj” tak naprawdę połączona
jest z obietnicą „nie mów świadectwa przeciw
bliźniemu swemu”, bo słowem także można zabić.
Musimy nauczyć się stawać w prawdzie. Jesteśmy
powołani do tego, aby głosić prawdę, choć jest ona
trudna. Dziś, wielu ludzi odchodzi od Chrystusa,
bo prawda jest niewygodna. Prawdy dowiadujemy
się z lektury słowa Bożego, a Pismo Święte
czasami leży na półce, ale z niego nie korzystamy.
O prawdzie często mówił św. Jan Paweł II, tylko
my wtedy klaskaliśmy, ale nie słuchaliśmy.
Prawdę zabija grzech. Wady i braki innych chętnie
omawiamy. Trzeba mieć świadomość, że słowem
można człowieka uszczęśliwić, ale i zabić.
Dziękuję Panu Bogu za to, że mogłam
uczestniczyć w rekolekcjach i to właśnie na
początku Wielkiego Postu, bo dzięki temu mam
jeszcze czas nie tylko na refleksję, ale głównie
na działanie. Dla mnie były one bardzo głębokim
rachunkiem sumienia i uporządkowaniem serca.
Pozwolą mi lepiej przygotować się na spotkanie
ze zmartwychwstałym Panem. Nie wiemy, czy to
nie są nasze ostatnie rekolekcje. Te słowa, którymi
dzielę się, ciągle pracują w moim sercu i za to
chwała Najwyższemu! Chwała Panu!
Dorota Celka

Ziemia Święta – wielkie rekolekcje
W lutym br. było mi dane spełnić pragnienie,
które od dawna w sobie nosiłam – odbycie
pielgrzymki do Ziemi Świętej. Był to czas
z różnych powodów wyjątkowy, także dlatego,
iż mogłam nawiedzać te święte miejsca razem
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z moim mężem, spędzając wspólnie z nim cały
tydzień. W przypadku osób wychowujących
czwórkę dzieci i intensywnie zaangażowanych
w pracę jest to doświadczenie rzadkie, a nam było
dane pierwszy raz od dnia ślubu.

Widok na Jerozolimę z Góry Oliwnej, sprzed
kościoła Dominus Flevit (Pan Zapłakał)

Jakiś czas temu, począwszy od numeru
V/2017, publikowaliśmy na łamach NP obszerny
cykl artykułów autorstwa Witolda Tyborowskiego,
który
bardzo
szczegółowo
prezentował
poszczególne miejsca i krainy Ziemi Świętej.
Celem mojego tekstu nie jest zatem opisywanie
miejsc nawiedzanych podczas naszej pielgrzymki,
a raczej podzielenie się z czytelnikami tym, co na
mnie zrobiło największe wrażenie i dostarczyło
najsilniejszych przeżyć podczas tej pierwszej i mam nadzieję - nie ostatniej, wyprawy do Ziemi
Świętej. Jak mówi wielu: ten, kto raz tu przyjedzie,
chce wracać.
Przez kolejne niedziele Wielkiego Postu
zbliżamy się do Niedzieli Palmowej, a zatem
także do Misterium Męki Pańskiej, które - jak co
roku - będzie przeżywane przez nas na wzgórzu
kościelnym. Pielgrzymka do Ziemi Świętej
to takie swoiste misterium życia, śmierci
i zmartwychwstania Pana Jezusa. To w istocie
wielkie rekolekcje. Tak jak katedry są matkami
kościołów diecezji, tak można powiedzieć,
że ta pielgrzymka jest matką wszystkich
pielgrzymek. To tutaj chodzimy po miejscach
najświętszych ze wszystkich świętych miejsc
na ziemi. Tu, uczestnicząc we Mszach Świętych
i czytając fragmenty Ewangelii o zwiastowaniu,
narodzeniu Chrystusa, rozmnożeniu chleba,
ośmiu błogosławieństwach, weselu w Kanie,
przemienieniu na górze Tabor, męce i śmierci Pana
Jezusa, wszędzie słyszymy słowo „TUTAJ”, mające
nam pielgrzymom uświadomić jeszcze bardziej,
że oto mamy okazję w sposób szczególny, przez
spójność miejsca i słowa Bożego, uczestniczyć
w tych świętych wydarzeniach.
W Ziemi Świętej każdy staje się jak św. Tomasz
					

Apostoł i może własną ręką dotknąć „śladów
gwoździ”, słuchać, widzieć miejsca, krajobrazy,
czuć zapachy, stąpać po tych samych ścieżkach, po
których chodził Jezus Chrystus. Pielgrzymi licznie
korzystają z tej możliwości i każdy chce choć na
chwilę dotknąć miejsca narodzenia Pana, także
miejsca, w którym stał krzyż na Golgocie, grobu
Pańskiego, miejsca wniebowstąpienia. Zatem
tam, w Izraelu, przypominanie tych znaczących
wydarzeń, które są fundamentalne dla naszej
wiary ma nie tylko wymiar duchowy, ale także
zmysłowy, cielesny. Warto jednak przypomnieć
słowa piosenki „Jego jest ziemia i czas…”. Tam

IX stacja drogi krzyżowej

i tutaj, kiedyś i teraz, w Bożej perspektywie jest
bowiem jednym. W Ziemi Świętej Bóg nie jest
bliżej człowieka niż w każdym innym miejscu,
choć niewątpliwie człowiek pielgrzymując tam
ma szansę być bliżej Boga w swoim dalszym
życiowym pielgrzymowaniu.
Centralnym punktem, do którego zmierzają
pielgrzymi jest z całą pewnością Jerozolima. Wielu
uważa ją za najpiękniejsze miasto na ziemi. Mówi
się, że Pan Bóg stwarzając świat miał całe jego
piękno podzielić na dziesięć części i aż dziewięć
z nich dał Jerozolimie. Święte Miasto jest pełne
uroku, ale w nim bezsprzecznie najważniejszy
jest fakt, iż właśnie tutaj umarł i zmartwychwstał
Chrystus.
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Moim zdaniem jednak miejscem, gdzie
w łagodnym powiewie wiatru i ciszy poranka można
doświadczyć szczególnej obecności Chrystusa, są
brzegi jeziora Genezaret (Jeziora Tyberiadzkiego)
położonego w Galilei. Urokliwe miejsce, gdzie
Uczniowie spotkali zmartwychwstałego Jezusa

Figura św. Józefa, Nazaret

pozwala oczyma wyobraźni zobaczyć przebieg
ewangelicznej sceny powołania Piotra na głowę
rodzącego się Kościoła (świątynia, która znajduje
się obecnie w tym miejscu nosi wezwanie Kościoła
Prymatu św. Piotra i posadowiona jest na skale).
Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi
śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie,
synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?
Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię
kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu,
po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu
Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie,
Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce
moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu
Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu
po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł
do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że
Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje.
(…) A wypowiedziawszy to rzekł do niego: Pójdź za
Mną! (J 21,15-19). W tym miejscu można usłyszeć
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pytanie skierowane do każdego z nas: „czy mnie
miłujesz?”, zadawane nam tak jak Piotrowi,
pomimo naszych wcześniejszych życiowych
błądzeń, grzechów, lęków i niedowierzań.
Powyższy dialog Jezusa z Piotrem przypomina ich
pierwsze spotkanie, kiedy Jezus powołał Piotra nad
tym samym jeziorem. Po kilku latach chodzenia
z Jezusem, Pan wzywa go jeszcze raz do pójścia za
Nim. W międzyczasie wiele się w Piotrze zmieniło,
ale słabość i grzeszność pozostały. Chrystus mimo
to zaprasza go do definitywnego zaangażowania
się w wielką sprawę Kościoła i głoszenia
Ewangelii. Jezus ponownie wybiera Piotra, a Piotr
ponownie wybiera Jezusa. Można powiedzieć, że
wybór Piotra jest dojrzalszy, bo lepiej zna teraz
Jezusa i lepiej zna też siebie. Wie, na jaki upadek
go stać, ale gotów jest przyjąć konsekwencje
dokonywanego wyboru. Z nami jest podobnie.
Kiedyś przy chrzcie świętym rodzice w naszym
imieniu wybrali Jezusa, my przez okres dzieciństwa
i dorastania w wierze potwierdzaliśmy ten wybór
(uczestnicząc w życiu Kościoła, przystępując do
sakramentów), ale będąc już dorosłymi, możemy
to zrobić zdecydowanie bardziej świadomie.
Piotr kiedyś zapewniał Mistrza: Choćby wszyscy
zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Choćby mi
przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie (Mt
26,33.35). Po latach Piotr nie popełnia tego samego
błędu, by porównywać siebie z innymi, by siebie
stawiać wyżej, by być zbyt pewnym siebie. Pan
Jezus pytał Piotra o miłość trzy razy - tyle samo, ile
razy Piotr zaparł się swego Mistrza. Jezus dał mu
w ten sposób szansę pełnej rehabilitacji; zapewnił,
że nie ma takiego upadku, z którego nie można
powstać i odnowić zażyłą miłość z Jezusem. Piotr
doświadczył, jak wierna jest miłość Zbawiciela:
moja miłość nie odstąpi od ciebie, mówi Pan. Jego
upadek otworzył drogę do jeszcze mocniejszego
przylgnięcia do Jezusa. Jak my odpowiadamy na to
fundamentalne pytanie o miłość, ile w nas pokory,
a ile pychy, ile przekonania, a ile wątpliwości?
Można powiedzieć, że pielgrzymka do Ziemi
Świętej to pielgrzymka dojrzałości, bo w tej
scenerii miejsc świętych pojawiają się przed nami
poważne pytania o wiarę, o nasze życie, relację
z Chrystusem, bo to na Jego Osobie koncentrujemy
się podczas wszystkich pielgrzymkowych dni.
Pytania te domagają się dojrzałych odpowiedzi.
Słusznie większość ludzi odbywa tę pielgrzymkę
w wieku dorosłym (stwierdziłam z pewnym

zaskoczeniem, że prawie wszystkie znane mi
osoby były w Ziemi Świętej będąc już dorosłymi).
Ponieważ nic w życiu nie dzieje się
przypadkiem, zwróciłam też uwagę na klamrę,
jaką spięty był cały nasz pobyt w Ziemi Świętej.
Pierwszym punktem (poza kolacją, noclegiem po
dotarciu na miejsce) była Msza św. sprawowana
rano na drugi dzień po przyjeździe. Msza Święta,
czyli źródło, w którym wszystko nabiera sensu,
właściwej perspektywy. To czas najbliższego w Komunii świętej i słowie Bożym - spotkania
z Chrystusem, obcowania z Nim twarzą w twarz,
zawsze tak samo, niezmiennie i prawdziwie,
w każdym miejscu na ziemi. Kolejnym
odwiedzanym przez nas miejscem był Wieczernik,
gdzie ustanowiona została Eucharystia i sakrament
kapłaństwa. Natomiast ostatnim punktem na
mapie naszej pielgrzymki, przed odjazdem na
lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie, z którego
mieliśmy odlecieć do Polski, był kościół św.
Piotra w Jaffie (dziś przedmieścia Tel Awiwu nad
Morzem Śródziemnym), a w nim, w ostatnim
bocznym ołtarzu przy wyjściu, obraz Matki Bożej
Częstochowskiej.
Ziemia Obiecana to niewątpliwie miejsce
szczególne,
pełne
kontrastów,
obfitujące
w różnorodność krajobrazów i doznań: od pustyni
Judzkiej po soczystą zieleń Galilei, od duchowych
uniesień i licznych wzgórz po największą na

ziemi depresję, czyli Morze Martwe położone
420 m poniżej poziomu morza; spotkanie kultur,
religii, wyznań, sacrum i profanum, ciszy
i zgiełku. Tam spotykamy liczne ślady ziemskiej
obecności Mesjasza i to tam znajduje się kolebka
chrześcijaństwa, z której my wszyscy, jako
wierzący w Chrystusa, bierzemy swój początek.
Za ten wyjątkowy czas niech będą dzięki
Panu Bogu, organizatorom (Biuro Podróży Misja
Travel z Poznania), wyjątkowemu przewodnikowi
naszej grupy, jakim był pan Tomasz Terlikowski
(w swoich opowieściach dający wyraz nie tylko
bogatej wiedzy, ale nade wszystko swojej żywej
wiary) i wszystkim współpielgrzymom.
Karolina Appelt
fot. KA

Sprawozdanie z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej
28.02.2019
1. Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą i rozważaniem tekstu Ewangelii z dnia.
2. Wymieniliśmy spostrzeżenia i informacje dotyczące Forum Duszpasterskiego, które miało
miejsce
8 grudnia 2018 r. na terenie MTP (relację z tego wydarzenia przedstawiła Barbara Kubacka
we wcześniejszym wydaniu „Naszego Patrona”).
3. Kolejnym punktem spotkania było omówienie półkolonii, które odbyły się w okresie ferii zimowych.
Ksiądz proboszcz zaproponował, aby w naszej parafii organizowane były również półkolonie letnie.
4. Dzieliliśmy się również refleksjami na temat rorat, które po raz pierwszy odprawiane były w naszym
kościele codziennie o godz. 6.30 oraz na temat śniadań serwowanych dla dzieci po mszy roratniej.
5. Poruszyliśmy kwestię przygotowania rodziców dzieci przystępujących do I Komunii Świętej przez
rodziny naszej parafii.
6. Ksiądz Marian poinformował członków rady, że kolejna niedziela ewangelizacyjna przypadnie w naszej
parafii 31 marca br.
7. Rozmawialiśmy również o spotkaniach Dzieci Maryi, czyli „Popołudnia z Jezusem”, które dla
najmłodszych prowadzą siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo.
8. Kolejnym omawianym punktem zebrania były pierwsze czwartki miesiąca i adoracja w intencji
uświęcenia kapłanów i nowych powołań do kapłaństwa. Jest ogromna potrzeba modlitwy w tej intencji.
Padła propozycja, aby w pierwsze czwartki zapraszać osoby, które podjęły się modlitwy za kapłanów.
					

31

Kwiecień 2019

Kwiecień 2019

9. Wkrótce w naszej parafii odbędą się rekolekcje pod hasłem „33 dni do chwały poranka”. Rekolekcje te
mają na celu przygotowanie nas do oddania swojego życia Matce Bożej. Bądźmy jak św. Józef, który
zawsze trwał przy Maryi. Chciejmy również obudzić w sobie taką postawę i w niej trwać. Przygotowania
do zawierzenia się Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi będą odbywać się w 4 kolejne poniedziałki
o godz. 18.30. Rozważania codzienne będą częścią nabożeństw majowych od 28 kwietnia do 30 maja.
31 maja nastąpi akt oddania się Matce Bożej.
10. Przypomnieliśmy nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej sprzed 44 lat i wyraziliśmy chęć zorganizowania
w domu parafialnym wystawy odnoszącej się do tamtych wydarzeń.
11. Ustaliliśmy podział przygotowania rozważań drogi krzyżowej dla poszczególnych wspólnot naszej
parafii:
			 ● 8 marca - Apostolat Dobrej Śmierci
			 ● 15 marca - PRD i PRE
			 ● 22 marca - Akcja Katolicka i Żywy Różaniec
			 ● 29 marca - PZL i „Nasz Patron”
			 ● 5 kwietnia - Domowy Kościół i zespół „Caritas”
				
● 12 kwietnia - Młodzież
12. Wysłuchaliśmy relacji ze spotkania Rejonowych Rad Duszpasterskich, które miało miejsce 8 lutego.
Uczestniczyły w nim Barbara Kubacka i Krystyna Kamela. Spotkanie to poświęcone było nawiedzeniu
kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej archidiecezji. Główne uroczystości z tym związane
odbędą się 18 maja br. o godz. 12.00. Rozpocznie je Msza św. w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny na poznańskich Ratajach. Każda parafia ma tego dnia podkreślić to wydarzenie poprzez bicie
dzwonów w południe, by w ten sposób wspólnie powitać Maryję w kopii Jej cudownego wizerunku.
Bardzo pożądane jest włączenie się w organizację tej uroczystości jak największej liczby wiernych, do
czego zachęcać będą informacje przekazywane w parafiach.
13. Kolejnym ważnym wydarzeniem w kicińskiej parafii, przygotowującym nas duchowo do nawiedzania
obrazu Matki Bożej, będą misje święte, które 24 sierpnia br. poprowadzi ks. Robert Klemens z
Kongregacji św. Filipa Neri w Gostyniu.
14. Spotkanie PRD zakończyliśmy modlitwą i błogosławieństwem księdza proboszcza.

Anna Gajewska

Kącik kulinarny

Potrawy na wielkanocny stół
Planując potrawy na wielkanocny stół
chciałam, żeby w tym roku na stole obok
tradycyjnego żurku, białej kiełbasy, pasztetu,
faszerowanych jajek czy sałatki warzywnej
znalazły się potrawy „w nowej odsłonie”, które
będą równie smaczne, ale jednocześnie kojarzone
z Wielkanocą. Chciałabym zatem gościom
zaserwować między innymi pieczeń rzymską z
jajkiem. To doskonałe danie świąteczne, idealne
zarówno na ciepło na wielkanocny obiad, jak i
na zimno - np. na kanapkę z majonezem, sałatą i
ogórkiem kiszonym. Wybornie smakuje z sosem
pieczarkowym czy grzybowym. W dodatku
przygotowuje się je dość łatwo i szybko.
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SKŁADNIKI

ok. 1 kg mielonego mięsa (wieprzowego lub z indyka)
1 surowe jajko + 4 jajka ugotowane na twardo
1 por (jasna część)
2 ząbki czosnku
1 łyżka oleju + 1 łyżka masła
2 łyżki posiekanej natki pietruszki
5 łyżek bułki tartej + do posypania formy
2 łyżeczki chrzanu
1/2 łyżeczki papryki w proszku
2 łyżeczki sosu sojowego
1 łyżeczka musztardy + 1 łyżeczka kminku

PRZYGOTOWANIE
Białą i jasnozieloną część pora przekroić
wzdłuż na pół, opłukać, następnie pokroić na

półplasterki. Czosnek obrać i pokroić w kosteczkę. sos majonezowy: 2 łyżki majonezu, 1 łyżka oliwy, 1
Pora i czosnek posolić, zeszklić na oleju i maśle. łyżka soku z cytryny, 1 łyżeczka musztardy, sól i pieprz
Natkę pietruszki drobno posiekać i dodać do natka pietruszki do dekoracji
PRZYGOTOWANIE
Obrane ziemniaki ugotować do miękkości
w lekko osolonej wodzie. Odcedzić, ostudzić i
pokroić niezbyt drobno w kostkę.
Jajka ugotować na półtwardo (gotować 5
minut od zagotowania wody, zalać zimną wodą),
obrać ze skorupek i pokroić na ćwiartki. Ogórki
kiszone pokroić w kosteczkę.
Boczek lub szynkę pokroić w kosteczkę i
zrumienić na patelni na małym ogniu (boczek
smażymy ok. 10 minut, szynkę parmeńską krócej ok. 3 minuty, najlepiej z dodatkiem oliwy).
mielonego mięsa. Następnie dodać surowe jajko,
Wymieszać
wszystkie
składniki
sosu
podsmażony por z czosnkiem, bułkę tartą, chrzan, majonezowego.
paprykę w proszku oraz sos sojowy. Doprawić
W szerokiej salaterce ułożyć: ziemniaki, jajka,
zmielonym pieprzem oraz solą i dokładnie wyrobić ogórki, posypać szczypiorkiem i polać sosem. Na
składniki ręką. Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. wierzchu posypać zrumienionym boczkiem lub
Formę keksową o długości ok. 25 cm posmarować szynką parmeńską. Udekorować natką pietruszki.
tłuszczem i wysypać bułką tartą, wyłożyć połowę SMACZNEGO!
masy mięsnej, na środku ułożyć ugotowane na
Barbara Zacharzewska
twardo i obrane jajka, delikatnie wcisnąć je w
masę. Przykryć resztą mięsa i uformować wzgórek.
Wierzch posmarować musztardą i posypać
kminkiem. Wstawić do piekarnika i piec przez ok.
45 minut.
Drugim daniem, które chcę zaproponować, jest
danie na zimno - sałatka ziemniaczana z jajkiem
i ogórkiem kiszonym. Podobna jest do tradycyjnej
sałatki warzywnej, ale posypana chrupiącymi
kawałeczkami podsmażonej szynki parmeńskiej
lub boczku nabiera innego charakteru.
SKŁADNIKI:

4 ziemniaki
4 jajka
4 ogórki kiszone
100 g cienko krojonego boczku lub szynki parmeńskiej
szczypiorek

		

Z ksiąg metrykalnych
Do wspólnoty Kościoła został włączony
24 marca

Bartłomiej Maciej Wieczorek

Do wieczności odeszła
22 marca

Janina Piotrowska z Kicina
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Intencje mszalne – kwiecień 2019

ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – KWIECIEŃ 2019
01.04.

02.04.
03.04.

(poniedziałek) po Mszy św. spotkanie
Akcji Katolickiej; 18.30 – katecheza
przygotowująca do zawierzenia Jezusowi
przez Maryję.

15.04.

(wtorek) 20.30 – wyjście z kościoła do 		
krzyża papieskiego na Dziewiczą Górę.

TRIDUUM PASCHALNE

(środa) 19.00 – katecheza biblijna dla
rodziców i chrzestnych.

03-05.04. (środa – piątek) rekolekcje szkolne.
04.04.

05.04.

07.04.

18.04.

pierwszy czwartek miesiąca; od 17.00 do
18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu
w intencji uświęcenia kapłanów i nowych
powołań; Msza św. wieczorna z udziałem
służby liturgicznej i ich rodzin.
pierwszy piątek miesiąca; od 8.30 			
odwiedziny chorych z posługą
sakramentalną; spowiedź od 16.00 do 		
17.00 i od 17.30 do 18.00; Msza św. 		
o18.00; droga krzyżowa o 17.00
z udziałem dzieci i o 18.30.

Wielki Poniedziałek
19.00 – katecheza biblijna dla rodziców
i chrzestnych; 18.30 – katecheza przygotowująca
do zawierzenia Jezusowi przez Maryję.
WIELKI CZWARTEK
17.00 – odwiedziny chorych przez 			
nadzwyczajnych szafarzy komunii św.

19.00 – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ,
po Mszy św. do północy adoracja 			
Najświętszego Sakramentu.
WIELKI PIĄTEK
7.00 – jutrznia, po jutrzni adoracja do godz. 11.00;
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia, początek
nowenny przed świętem Bożego Miłosierdzia, po
koronce droga krzyżowa ulicami Kicina; 		
19.00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ.
19.04.

† Joanna Klepka – od męża i córki

10.04.
18.00

w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i naszej parafii

11.04.
18.00

† Barbara Przybyłowicz – od Zespołu AVE

22.04.

Poniedziałek Wielkanocny
Msze św. według porządku niedzielnego

23.04.

(wtorek) 19.00 – katecheza liturgiczna
dla rodziców i chrzestnych; 18.30 –
katecheza przygotowująca do zawierzenia 		
Jezusowi przez Maryję.

25.04.

(czwartek) od 17.00 do18.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu w intencji
uświęcenia kapłanów i nowych powołań.
(piątek) nie obowiązuje wstrzemięźliwość 		
od pokarmów mięsnych.

14.04.

(sobota) 10.00 – pierwsza spowiedź dla dzieci
z klas trzecich; 16.30 – Msza św. w intencji 		
rodziców i dzieci pierwszokomunijnych.
Niedziela Palmowa; 15.00 – Misterium 		
Męki i Śmierci Chrystusa.

07.04.
8.00
10.00

08.04.
18.00

(wtorek) 19.30 – spotkanie dla rodziców
dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

13.04.

06.04.
18.00 † Maria Stasiak – od Agnieszki i Mateusza

12.00
18.00

09.04.

(piątek) droga krzyżowa o godz. 17.00
z udziałem dzieci i o 18.30; 19.00 –
Ekstremalna Droga Krzyżowa Gniezno –
Kicin; 19.00 – Msza św. w Bazylice
Archikatedralnej.

05.04. pierwszy piątek miesiąca
18.00 † Zdzisław Ławniczak – od bratanka z rodziną

jutrznia, po niej całodzienna adoracja Pana Jezusa
do 18.00; Święcenie potraw na stół wielkanocny:
10.00 – Kicin (przy kościele)
11.00 – Kliny (przy krzyżu na 			
dawnym cmentarzu)
12.00 – Janikowo (przy krzyżu)
13.00 – Kicin (przy kościele)
14.00 – Kicin (przy kościele)
21.00 – WIGILIA PASCHALNA
NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO
Msze św. o 7.00, 10.00, 12.00, 18.00

12.04.

pierwszy czwartek miesiąca
1) † Zdzisław Ławniczak – od mieszkańców Klin
2) w intencji Służby Liturgicznej Ołtarza

7.00 –

21.04.

(czwartek) od 17.00 do18.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu w intencji
uświęcenia kapłanów i nowych powołań;
18.45 – spotkanie Parafialnego Zespołu 		
Liturgicznego.

04.04.
18.00

† zmarli z rodzin Kwiatkowskich i Wróblów

WIELKA SOBOTA

(poniedziałek) 18.30 – katecheza przygotowująca
do zawierzenia Jezusowi przez Maryję.

11.04.

03.04.
18.00

† zmarli z rodzin Osieka i Przychoccy

20.04.

(niedziela) po Mszy św. o godz. 8.00 		
spotkanie członków Wspólnoty Żywego 		
Różańca; 17.00 – gorzkie żale; 18.00 –
Msza św. z udziałem młodzieży
przygotowującej się do sakramentu 			
bierzmowania.

(środa) 9.00 – spotkanie dla rodziców dzieci
przygotowujących się do I Komunii św. (do 		
wyboru wtorek lub środa);
parafialna spowiedź wielkopostna od 9.00
do 10.00 i od 19.00 do 20.00; o 19.00
katecheza liturgiczna dla rodziców i chrzestnych.

02.04.
8.00

1) † Karol Proskura w 9. rocznicę śmierci
2) † Edmund Kurzawa – od sąsiadów z ul. Łanowej

† Maria Błażejewska
1) w intencji Tomka z okazji 11. urodzin oraz za
zmarłego śp. Alojzego Wawrzyniaka
2) w intencji Domowego Kościoła
† Henryk Banach
w 18. rocznicę urodzin Zosi

08.04.

10.04.

01.04.
18.00

26.04.
28.04.

29.04.

Niedziela Miłosierdzia Bożego;
początek 75. Tygodnia Miłosierdzia;
15.00 – godzina miłosierdzia.
(poniedziałek) św. Katarzyny ze Sieny
patronki Europy; Dzień Męczeństwa
Duchowieństwa Polskiego.
Po Mszy św. Różaniec do Siedmiu Boleści 		
Matki Bożej; po wspólnej modlitwie 		
spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci.

30.04. (poniedziałek) uroczystość św.
Wojciecha głównego patrona Polski.

09.04.
8.00

12.04.
18.00
13.04.
14.30
16.30
18.00

14.04.
8.00
10.00
12.00
18.00

† Wanda, Krystyna, Helena, Bolesław, Antoni,
Wojciech i Tadeusz

w 83. rocznicę urodzin Joanny, o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
w 80. rocznicę urodzin Ireny, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże		
błogosławieństwo
w intencji rodziców i dzieci pierwszokomunijnych
1) † Teresa, Franciszka, Władysław, Maria,
Ludwik, Helena
2) † Janina Piotrowska
w intencji Parafian
1) † ks. kan. Zbigniew Pawlak i Ewa Mazur oraz
zmarli uczestnicy Misterium Męki Pańskiej
2) w intencji Różańca Rodziców za Dzieci
1) † Ryszard Pawlak
2) † Alicja Gabryś – od rodziny Piechowiaków
† Stanisław i Mieczysław

15.04. Wielki Poniedziałek
18.00 1) w 30. rocznicę ślubu Emilii i Adama,
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błogosławieństwo w rodzinie
2) † ks. kan. Zbigniew Pawlak w 9. rocznicę śmierci
16.04.
8.00

Wielki Wtorek
† Wanda Gajewska w 3. rocznicę śmierci

ks. Marian Sikora
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17.04. Wielka Środa
18.00 o nawrócenie Witolda i jego rodziców
18.04. Wielki Czwartek
19.00 intencja dziękczynna
19.04. Wielki Piątek
19.00 Liturgia na cześć Męki Pańskiej
20.04. Wigilia Paschalna
21.00 † Eugeniusz Grajek
21.04.
7.00
10.00
12.00
18.00
22.04.
8.00
10.00
12.00
18.00

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
† Marek Błażejewski, Józef i Agnieszka, Stanisława
oraz Józef, Mieczysław Czesław i Łucja
w intencji Parafian
† Andrzej, Ryszard, Zofia, Tomasz oraz zmarli
z rodzin Banachów, Zwierników i Biednych
† Zofia, Franciszek, Wanda, Adam i Krystyna
Poniedziałek Wielkanocny
w 57. rocznicę ślubu Czesławy i Jana oraz w 25. 		
rocznicę ślubu Arlety i Wojciecha
† zmarli z rodziny Merdów, Zofia, Walenty,
Janusz i Eugeniusz oraz z rodziny Małeckich, 		
Maria, Jan, Pelagia, Władysława, Janka, Stefan i Teresa
† Adam Sobański
za zmarłych z rodzin Genslerów i Appeltów
oraz w intencji Wojciecha z okazji imienin

23.04.
8.00 w intencji Jerzego i Wojciecha z okazji imienin
24.04.
18.00

† Paweł Zielewicz i zmarli z rodziny

25.04.
16.30 † Marek Jakubowicz
18.00 † Maria, Władysław, Teresa, Tadeusz i Marian Klepka
Msza św. zbiorowa
1) † Joanna Klepka – od ZP Zdzisława Czuby
2) † Urszula Herok – od mieszkańców Janikowa
3) † Stanisława, Ignacy, Stanisława, Jan,
Stanisława, Maria, Stefan Frąckowiak
4) † Regina Wawrzyniak – od wnuczki Agnieszki
z rodziną
5) † Leon Turek – od syna Leszka z rodziną
6) † Janina Frost – od wnuczki Danuty z rodziną
7) † Sławomir Hoffa – od rodziny z Kiekrza
26.04.
18.00

27.04.
18.00

1) † Wojciech Koralewski – od rodziców i żony
2) w intencji Małgorzaty w rocznicę urodzin,
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo
† Tadeusz Bączkowski

28.04.
8.00 † Kazimiera i Aleksander Wawerka oraz zmarli z rodziny
10.00 † Joanna Klepka – od chrześniaka Jerzego i od
siostrzenic Wandy, Janki i Reginy
12.00 † Jerzy Skrzypczak
18.00 w intencji Parafian
29.04.
18.00

w 30. rocznicę ślubu Katarzyny i Jacka,
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże

30.04.
8.00 † Helena i Andrzej Wietrzyńscy
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1

2

3
1-2. Relikwie bł. Marty Wieckiej,
4.03.19 r., fot.GZ
3. Odpust parafialny, fot. GZ
4. Urodziny naszej parafianki,
p. Zofii, fot. GZ
5. Koncert zespołu Anonymous,
7.03.19 r., fot. GZ.
6-7. Poznańska Droga Krzyżowa,
22.03.19 r., fot. BK-H
8. Podjęcie duchowej
adopcji,25.03.19 r. fot. KA
9. Pan Adrian z fundacji Pro Publico
zachęca do zawierzenia Jezusowi
przez Maryję, fot. GZ
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