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 W książce „Bóg i świat” kardynał Joseph Ratzinger 
przytacza anegdotę o Żydzie, który wybrał się na dwór 
papieski i przeszedł na katolicyzm. Gdy powrócił do 
swego miasta, pewien znawca dworu papieskiego zapy-
tał go: Czyś w ogóle zauważył, co tam się dzieje? Ależ 
tak, odpowiedział, wszystko widziałem, wszystkie te skan-
daliczne sprawki. I mimo to zostałeś katolikiem? Toż to 
całkowity nonsens! Na co Żyd odpowiedział: Właśnie 
dlatego zostałem katolikiem. Bo skoro Kościół mimo to 
nadal istnieje, to rzeczywiście Ktoś inny musi go podtrzy-
mywać. W tej samej książce przyszły papież przytacza 
jeszcze inną anegdotę. Napoleon miał kiedyś powiedzieć, 
że zmiecie Kościół z powierzchni ziemi. Na co pewien 
kardynał odrzekł: Nawet nam się tego nie udało dokonać. 
 Znamy też inne słowa kardynała Ratzingera na temat 
Kościoła, słowa bardzo mocne w swej wymowie. Jest 
droga krzyżowa w Koloseum, 2005 rok: Ile brudu jest 
w Kościele! Jakże mało cenimy sakrament pojednania, 
w którym On oczekuje, by podnieść nas z naszych upad-
ków! Zdrada uczniów, niegodne przyjmowanie Jego Ciała 
i Krwi jest z pewnością największym bólem Zbawiciela, 
które przeszywa Mu serce... Panie, tak często Twój Kościół 
wydaje się nam tonącym okrętem, łodzią, która ze wszyst-
kich stron nabiera wody. Także na Twoich łanach widzimy 
więcej kąkolu niż zboża. Przeraża nas brud szaty i oblicza 
Twego Kościoła. Ale to my sami go zbrukaliśmy! To wła-
śnie my zdradzamy Cię za każdym razem, po wszystkich 
wielkich słowach i szumnych gestach.
 Jaką postawę przyjąć wobec brudu w Kościele? Jak 
wewnętrznie poradzić sobie z tym, co gorszy? Sięgnijmy 
do Ewangelii wg św. Mateusza, do przypowieści o chwa-
ście (Mt 13, 24-30. 36-43). Proszę ją przeczytać. W opar-
ciu o nauczanie proroków w czasach Jezusa utrwaliło się 
przekonanie, że Mesjasz oczyści świat ze zła. Próbowano 
więc utworzyć społeczności złożone z idealnych ludzi, 
np. stronnictwo faryzeuszów, a w jeszcze bardziej skrajnej 
postaci – wspólnotę esseńczyków nad Morzem Martwym. 
Podobna myśl nasuwała się także uczniom Jezusa. Nie-
którzy spośród nich byli zaniepokojeni faktem, że wśród 
nich są osoby niedoskonałe, a nawet złe. 
 Może i nam się czasem wydawać, że miłość, jaką Bóg 
objawił w Jezusie pociągnie wszystkich ludzi i wszy-
scy bez wahania poddadzą się jej przemieniającej mocy. 
Tymczasem we wspólnocie wierzących nie brakuje ludzi 
złych. Jezus nie prowadził filozoficznych dysput doty-
czących zła, ale zajął wobec niego praktyczne stanowi-

sko. Wyjaśnił, że królestwo 
Boże będzie miało dwie 
fazy: ziemską, realizującą się 
w Kościele, oraz eschatolo-
giczną czyli końcową (żniwo 
– sąd ostateczny). Do tego 
jednak momentu wspólnota 
Kościoła nie będzie wolna od zła i nieprawości, gdyż będą 
ją tworzyły osoby grzeszne. Dopiero do nieba nie wejdzie 
ani zło, ani żadna nieczystość. Dlatego stale trzeba uczyć 
się od Boga niezwykłej sztuki cierpliwego znoszenia 
zła. On, cierpliwy i miłosierny, daje grzesznikom szansę 
nawrócenia.
 Przypowieść, jak i sam komentarz, nie mają nic wspól-
nego z usprawiedliwianiem zła dziejącego się w Kościele. 
Są natomiast trzeźwym spojrzeniem. Zły duch nie odpo-
czywa i sieje chwasty - posługuje się ludźmi, tak naprawdę 
biednymi ludźmi, uwikłanymi ludźmi. 
 Jak my możemy przysłużyć się do odnowy Kościoła? 
Wobec zła nie może być kompromisu. Jeśli rozpozna-
jemy zło, trzeba je potępić i domagać się ukarania win-
nych. Nie zawsze jednak, nie w każdej sytuacji będziemy 
mogli bezpośrednio działać. Zwróćmy jednak uwagę na 
rzecz niezmiernie istotną. Zło zaczyna się zawsze w sercu 
konkretnego człowieka. Jeśli nie zostanie zatrzymane, 
zatruwa wspólnotę, najpierw tę małą. Brak reakcji małej 
wspólnoty powoduje, że zło zatacza coraz szersze kręgi. 
Tak rodzą się zgorszenia. Zatem najpierw trzeba zrobić 
porządek w swoim sercu. Gdy dostrzegamy zło we wspól-
nocie, nie można zachowywać się obojętnie. W ten spo-
sób przysłużymy się do odnowy Kościoła, w Kościele. 
 I na koniec cenna refleksja kardynała Henri de Lubac 
zawarta w „Medytacjach o Kościele”. Prawdziwy uczeń 
Jezusa kocha Kościół, mimo jego mroków, grzechów, 
słabości ludzi Kościoła, ociężałości i duchowego leni-
stwa wielu chrześcijan. Trudne i niewolne od cierpienia 
doświadczenie Kościoła jest dla niego okazją do oczysz-
czenia wiary i udziałem w Krzyżu Chrystusa. Widząc zgor-
szenie w Kościele, prawdziwy człowiek Kościoła jeszcze 
bardziej w Bogu pokłada nadzieję, do Niego się nawraca 
i czuje potrzebę czerpania natchnienia z Pisma św. 
 Zachęcam parafian do udziału w tegorocznych nabo-
żeństwach czerwcowych. Będzie to okazją do wynagra-
dzania Boskiemu Sercu Jezusa za grzechy i zło, które 
miały i mają miejsce we wspólnocie Kościoła. 

ks. Marian Sikora

 Wielu papieży w ciągu wieków uczyło, że kult 
Najświętszego Serca Pana Jezusa nie jest tylko 
jednym z wielu istniejących nabożeństw. Jest on, 
obok Eucharystii, szczytową formą pobożności, bo 
jej podmiotem jest miłość Boga. Kult Serca Jezusa 
jest streszczeniem całej religii chrześcijańskiej. 
Wystarczy przypomnieć słowa Piusa XI: 
 Czyż w tej formie pobożności nie zawiera 
się jakby summa, cała treść religii i norma 
doskonalszego życia? Przecież ta pobożność 
prowadzi najlepiej do dokładniejszego poznania 
Chrystusa Pana, do głębszego 
umiłowania Chrystusa 
i doskonalszego naśladowania. 
 Papieże zwracali uwagę 
na różne istotne aspekty kultu 
Bożego Serca. Leon XIII 
uważał go za wypróbowaną 
formę pobożności. 
Św. Pius X widział 
w nim streszczenie całej religii 
i normę doskonalszego życia 
chrześcijańskiego. Pius XII 
uczy, iż kult ten jest doskonale 
zharmonizowany z istotą 
chrześcijaństwa i wypływa 
z podstawowych zasad 
doktryny chrześcijańskiej. Św. 
Paweł VI zaś zachęca, żeby 
ten wspaniały kult rozwijał się 
i był ceniony przez wszystkich. 
 Jednak żaden z papieży nie 
mówił tak dużo o nabożeństwie 
do Serca Pana Jezusa jak św. Jan Paweł II. Jego 
nauczanie podejmuje i rozwija myśl Kościoła 
o kulcie Serca Bożego. Tajemnica Chrystusowego 
Serca przemawiała do mnie od młodych lat – 
wyznał podczas jednej ze środowych audiencji 
generalnych. Dodał: Teologia Serca Bożego jest 
równocześnie programem życia. To jest program 
stary jak chrześcijaństwo. Teologia Boskiego 
Serca jest pewnym programem życia wiarą. 
 Ważnym elementem pobożności i duchowości 
Serca Bożego jest adoracja eucharystyczna. Św. Jan 
Paweł II zachęca, aby wierni adorowali Chrystusa 
obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. 

Przypomina też, czym był doniosły akt dokonany 
przez Leona XIII: 
 Aktualność tego, co wydarzyło się 11 czerwca 
1899 roku została autorytatywnie potwierdzona 
w dokumentach moich poprzedników, którzy 
pogłębili naukę o kulcie Najświętszego Serca 
Pana Jezusa i zalecali okresowe ponawianie 
aktu poświęcenia. (...) Ten kult zawiera orędzie 
niezwykle aktualne w naszych czasach, ponieważ 
z Serca Syna Bożego, umarłego na krzyżu, 
wytrysnęło wiekuiste źródło życia, które daje 

nadzieję każdemu człowiekowi. 
Z Serca ukrzyżowanego 
Chrystusa rodzi się nowa 
ludzkość, odkupiona od 
grzechu. Człowiek roku 2000 
potrzebuje Serca Chrystusa, 
aby poznawać Boga i samego 
siebie; potrzebuje go, aby 
budować cywilizację miłości. 
 Rolę i znaczenie kultu 
Serca Jezusa w życiu Kościoła 
św. Jan Paweł II ukazał 
także w Encyklice o Bożym 
miłosierdziu „Dives in 
misericordia”: 
 W sposób szczególny 
zdaje się Kościół wyznawać 
miłosierdzie Boga i oddawać 
Mu cześć, zwracając się 
do Chrystusowego Serca; 
właśnie bowiem zbliżenie do 
Chrystusa w tajemnicy Jego 

Serca pozwala nam zatrzymać się w tym niejako 
centralnym, a zarazem po ludzku najbardziej 
dostępnym punkcie objawienia miłościwej miłości 
Ojca, które stanowiło centralną treść mesjańskiego 
posłannictwa Syna Człowieczego. 
 Papież Benedykt XVI zaznaczył: 
Ten kult jest zakorzeniony w tajemnicy Wcielenia; 
miłość Boga do ludzkości objawiła się z niezwykłą 
wyrazistością za pośrednictwem Serca Jezusa. 
Dlatego prawdziwy kult Najświętszego Serca 
zachowuje swoje znaczenie i pociąga w sposób 
szczególny dusze spragnione Bożego miłosierdzia, 
znajdujące w Nim nieskończone źródło, z którego 

Najświętsze Serce Jezusa

Corrado Giaquinto,
Święta Małgorzata Maria Alacoque
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czerpią wodę życia, by nawadniać pustynie ludzkiej 
duszy i rozbudzać nadzieję. 
 Mówiąc o kulcie Najświętszego Serca Pana 
Jezusa należy podkreślić wyjątkową rolę, jaką 
w jego szerzeniu odegrała św. Małgorzata Maria 
Alacoque, siostra ze zgromadzenia wizytek we 
francuskim Paray-le-Monial. W okresie tzw. 
wielkich objawień (1673-1675) Pan Jezus ukazał 
Małgorzacie Marii swoje Najświętsze Serce. 
Zbawiciel wyraził pragnienie, aby siostra ta 
upowszechniła nabożeństwo do Serca Jezusowego. 
Jej zadanie polegało na uświadomieniu ludziom 
konieczności zadośćuczynienia i wynagradzania 
Jezusowi za nasze grzechy.
 Pierwsze z wielkich objawień miało miejsce 
27 grudnia 1673 r., w uroczystość św. Jana 
Ewangelisty. Jezus niespodziewanie ukazał się s. 
Małgorzacie Marii podczas adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Odsłonił przed skromną zakonnicą 
tajemnice swego Boskiego Serca. Jezus tak objawił 
wielką miłość do człowieka: 
 Moje Boskie Serce goreje tak wielką miłością 
ku ludziom, a zwłaszcza ku tobie, że nie może już 
powstrzymać w sobie płomieni tej gorącej miłości. 
Musi je rozlać za twoim pośrednictwem i ukazać 
się ludziom, by ich ubogacić drogocennymi 
skarbami, które ci odsłaniam, a które zawierają 
łaski uświęcające i zbawienne, konieczne, by 
ich wydobyć z przepaści zatracenia. Po tych 
słowach Jezus ukazał zakonnicy swoje bijące 
Serce, a następnie zażądał jej serca. Oddała Mu je 
z radością, a On zanurzył je w swoim Sercu, po 
czym zwrócił Małgorzacie Marii jako płomień 
gorejący w kształcie serca. Powiedział, że jest to 
drogocenny zadatek Jego miłości, która trawić 
będzie ją do ostatniej chwili. Od tej pory zakonnica 
miała odczuwać w swoim sercu nieustający ból, 
który narastał w każdy pierwszy piątek miesiąca.
 Niedługo potem Małgorzata Maria doznała 
drugiego objawienia. Pewnego dnia udała się do 
kaplicy klasztornej, gdzie Zbawiciel już na nią 
czekał. Zobaczyła wtedy po raz kolejny Serce 
Jezusa. Zdawało się Ono spoczywać na tronie 
z ognia i promieni. Św. Małgorzata mogła nawet 
dostrzec ranę zadaną włócznią. Serce otaczała 
korona cierniowa, a u góry wieńczył Je krzyż. Jezus 
zażądał, by Małgorzata Maria przyprowadziła 
siostry i braci do Jego Serca. Polecił też powiedzieć 
ludziom, że ich kocha oraz że czeka na ich miłość. 
Jezus otworzył Serce przed nią, aby ludzie czerpali 

z Niego bogactwo miłości i miłosierdzia oraz łaski 
uświęcenia, potrzebne w drodze do Odkupiciela. 
To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem mojej 
miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w tych 
ostatnich czasach – powiedział Jezus.
 2 lipca 1674 r. s. Małgorzata Maria zatopiona 
w modlitwie przed tabernakulum nie przeczuwała, 
co się wkrótce wydarzy. Nagle pojawił się przed 
nią Pan Jezus. Z Jego ran biła niezwykła jasność. 
Światło rany Serca rozrosło się, a Pan zaczął mówić 
o niewdzięczności, jaką ludzie odpowiadają na 
Jego miłość. Sprawia Mu to większą udrękę niż 
wszystkie cierpienia, których doznał w trakcie 
swego ziemskiego życia. Przynajmniej ty staraj 
się Mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej 
mocy, za ich niewdzięczność – powiedział Jezus. 
Zażądał, aby zakonnica przyjmowała Komunię św. 
tak często, jak tylko może, a zwłaszcza w każdy 
pierwszy piątek miesiąca (w tamtym czasie nie 
przystępowano codziennie do Komunii św.). 
Chrystus polecił jej także modlitwę każdej nocy 
z czwartku na piątek między godz. 23.00 a 24.00. 
Małgorzata Maria uczestniczyła w ten sposób 
w śmiertelnym smutku Chrystusa, który stał się 
Jego udziałem w Ogrodzie Oliwnym.
 Do najważniejszego z objawień doszło 19 
czerwca 1675 r., w oktawie Bożego Ciała. Św. 
Małgorzata Maria klęczała przed Najświętszym 
Sakramentem, kiedy ujrzała Pana Jezusa. Odsłonił 
On swe Serce i powiedział: 
 Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, 
że niczego nie szczędziło, aż do wyczerpania 
i wyniszczenia się, by im dać dowody swej 
miłości. A w zamian od większości ludzi doznaję 
tylko niewdzięczności przez nieuszanowania 
i świętokradztwa, przez oziębłość i pogardę, 
z jaką się odnoszą do Mnie w tym Sakramencie 
miłości. Podczas tego objawienia Jezus zażądał, 
aby w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała 
odbywała się szczególna uroczystość ku czci Jego 
Serca i aby w tym dniu przystępowano do Komunii 
św. oraz uroczyście wynagradzano zniewagi, 
jakich Serce Jezusowe doznaje od ludzi.
 W trakcie tych objawień Pan Jezus przekazał 
przyrzeczenia skierowane do czcicieli Jego Serca. 
Zakonnica opisała je w listach. Już po jej śmierci 
rozproszone informacje zebrano w słynne 12 
obietnic:
1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie; 
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach; 

3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich 
strapieniach; 

4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, 
a szczególnie przy śmierci; 

5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie 
ich przedsięwzięcia; 

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło 
nieskończonego miłosierdzia; 

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi; 
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej 

doskonałości; 
9. Błogosławić będę domy, w których obraz 

mego Serca będzie umieszczony i czczony; 
10. Kapłanom dam moc kruszenia serc 

najzatwardzialszych; 
11. Imiona tych, co rozszerzać będą to 

nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na 
zawsze w Nim pozostaną; 

12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca 
mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli 
tym wszystkim, którzy komunikować będą 
w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy 

z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą 
w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów, 
i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną 
ucieczką w godzinę śmierci.

 Szczególnie ważna jest obietnica dwunasta, 
zwana „wielką”. Jezus zapowiada w niej 
największą łaskę, jakiej człowiek może dostąpić 
na ziemi – śmierć w stanie łaski uświęcającej. Jej 
warunkiem jest godne przyjmowanie Komunii 
św. przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków 
miesiąca. „Wielka obietnica” jest niezwykła. Daje 
wyraz najwyższej troski Pana Jezusa o nasze 
zbawienie i dowód Jego wielkiego miłosierdzia. 
Powinniśmy pamiętać, że dwunastą obietnicę 
złożył Chrystus w akcie wyjątkowej hojności – 
w nadmiarze miłosierdzia Serca swojego. 
 Zapamiętajmy tę jakże wymowną sentencję: 
Kto dziewięć piątków odprawi jak trzeba, nie 
umrze w grzechach, lecz pójdzie do nieba.

ks. Marian Sikora

 Anna Katarzyna Emmerich to mistyczka, 
stygmatyczka i wizjonerka katolicka urodzona 
w Niemczech 4 września 1774 roku. Była piątym 
z dziewięciorga dzieci ubogich rolników, Bernarda 
i Anne Emmerichów. Już od najmłodszych lat 
pomagała w pracach domowych i gospodarstwie. 
Uchodziła za osobę cichą, zamkniętą w sobie 
i pobożną, cechowała się ponadto wesołym 
usposobieniem i nadzwyczajną inteligencją. 
W szczególny sposób odczuwała potrzebę 
modlitwy i życia zakonnego. Gdy miała siedem 
lat przygotowywała się do przyjęcia Pierwszej 
Komunii Świętej. W drodze do kościoła, gdzie 
po raz pierwszy miała przystąpić do spowiedzi, 
wzbudziła w sobie tak wielki żal za grzechy, 
że zemdlała. Towarzyszące jej dzieci zaniosły 
ją na rękach do świątyni. Gdy klęknęła u kratek 
konfesjonału, zaczęła spazmatycznie płakać. 
Musiano odprowadzić ją do ławki. 
 Jako nastolatka Katarzyna podjęła decyzję 
o wstąpieniu do klasztoru. Prosiła o przyjęcie do 
różnych zakonów, ale ze względu na biedę, która 
nie pozwolała jej wnieść do zgromadzenia posagu, 

Zesłanie Ducha Świętego
według objawień Anny Katarzyny Emmerich
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zostawała odrzucona. Ostatecznie w 1802 roku 
wstąpiła do augustianek. Katarzyna była wątłego 
zdrowia i bardzo często chorowała, doświadczając 
wielkiego cierpienia. Jej życie naznaczone było 
głęboką bliskością z Chrystusem. W 1811 roku 
klasztor augustianek został zamknięty przez 
władze w ramach przymusowej laicyzacji. 
Katarzyna ciężko zachorowała i wydawało się, że 
jest to choroba śmiertelna. W tym czasie pojawiły 
się u niej stygmaty. Wezwano do niej dominikanina 
- o. Limberga, by udzielił jej sakramentu 
chorych. Zakonnik ten stał się odtąd jej stałym 
spowiednikiem. Ciężko chora i cierpiąca, wkrótce 
nie była już w stanie wstawać z łóżka.
 Oprócz łask stygmatów, Katarzyna od 4. roku 
życia miała dar widzenia spraw nadprzyrodzonych, 
dotyczących męki i śmierci Pana Jezusa, życia 
Najświętszej Maryi Panny i świętych oraz 
uroczystości kościelnych. Od 1818 roku aż do 
śmierci Katarzyny, codziennie odwiedzał ją pisarz 
Clemens Brentano, aby zapisywać jej wizje. Przez 
lata jej pokarmem była jedynie Komunia Święta 
i woda. Latem 1823 roku mistyczka stawała się 
coraz słabsza. Zmarła 9 lutego 1824 roku. Odeszła 
w opinii świętości. 3 października 2004 roku ojciec 
święty Jan Paweł II wyniósł ją do chwały ołtarzy 
i zaliczył w poczet błogosławionych Kościoła.
 Po śmierci Katarzyny, Clemens Brentano zebrał 
i uporządkował zapiski, a następnie je opublikował 
(kilkadziesiąt tomów). Dotyczą one życia Jezusa, 

Maryi i ich krewnych, Apostołów i wydarzeń 
związanych z męką i zmartwychwstaniem 
Chrystusa. 
 9 czerwca obchodzimy święto Zesłania Ducha 
Świętego (przypada ono w szóstą niedzielę 
i poniedziałek - 50 dni po Wielkanocy). W liturgii 
kościelnej jest to jedno z najważniejszych świąt 
- upamiętnia ono zesłanie Ducha Świętego na 
Maryję, Matkę Jezusa oraz Apostołów. Warto 
przeczytać, jak przedstawia te wydarzenia 
wizjonerka Anna Katarzyna Emmerich. W jej 
objawieniach o „Zielonych Świątkach” czytamy 
taki opis:
 W wigilię Zielonych Świąt przystrojono 
wspaniale całą salę wieczernika zielonymi 
drzewkami, a w gałęzie powstawiano wazony 
z kwiatami; zielone girlandy przyozdabiały salę 
od jednej ściany do drugiej. Poodsuwano ruchome 
ściany, oddzielające sale boczne i przedsionek 
i zamknięto tylko bramę, wiodącą z dziedzińca na 
zewnątrz. Przed zasłoną sanktuarium ustawiono 
stolik, nakryty białą i czerwoną chustą i położono 
na nim zwoje pisma. Piotr stanął przed stolikiem, 
za nim w prostej linii u wejścia z przedsionka stała 
Najświętsza Panna w zasłonie na twarzy, a za 
nią w przedsionku święte niewiasty. Apostołowie 
stali dwoma rzędami wzdłuż ścian sali, zwróceni 
twarzą do Piotra; za nimi w salach bocznych zajęli 
miejsca uczniowie, biorąc udział we wspólnych 
modlitwach i śpiewach chóralnych. Potem łamał 
Piotr i rozdzielał pobłogosławiony przez siebie 
chleb najpierw Najświętszej Pannie, następnie 
Apostołom i uczniom. Wszyscy całowali go przy 
tym w rękę, a nawet Najświętsza Panna. Oprócz 
świętych niewiast, było w wieczerniku razem 
z Apostołami około 12 uczniów.
 Po północy nastało dziwne jakieś poruszenie 
w całej naturze, udzielając się wszystkim zebranym, 
którzy stali wkoło w sali głównej i pobocznych, 
wsparci o filary, z rękoma skrzyżowanymi na 
piersiach, w cichej pogrążeni modlitwie. Spokój 
i głęboka cisza zapanowała w całym domu.
 Nad ranem ujrzałam nad Górą Oliwną obłok 
świetlisty o srebrno-białym połysku, spuszczający 
się z nieba ukośnie w kierunku Wieczernika. Z dala 
wyglądał obłok jak okrągła kula, poruszająca się 
pod miłym, ciepłym tchnieniem wiatru. Obłok, 
im bliżej nadpływał, tym stawał się większy; jak 
mgła świetlista przeciągnął nad miastem, aż 
coraz bardziej gęstniejąc i przezroczystym się 

stając, zatrzymał się nad Wieczernikiem i zniżył 
nad dach z wzrastającym szumem na kształt 
nisko płynącej chmury nawalnej. Wielu Żydów 
w mieście spostrzegłszy obłok, a przestraszeni 
szumem, pobiegli do świątyni; mnie samą ogarnęła 
z początku dziecięca trwoga na myśl, gdzie też 
się skryję, jeśli grom z tej chmury uderzy; całe, 
bowiem zjawisko miało wielkie podobieństwo 
z szybko nadciągającą nawałnicą, tylko że chmura 
pochodziła z nieba, nie z ziemi, zamiast ciemną, 
była jasną i nie słychać było grzmotów, tylko szum 
niezwykły, który się dawał odczuć jako ciepły, 
pokrzepiający powiew wiatru.
 Zniżywszy się nad Wieczernik, błyszczał 
obłok coraz jaśniej, a szum stawał się z każdą 
chwilą większy. Dom cały jaśniał coraz więcej; 
zebrani modlili się z wzrastającym skupieniem 
i namaszczeniem. Wtem z szumiącego obłoku 
spłynęły na cały budynek białe strugi światła, 
krzyżując się siedmiorako, a niżej znowu 
rozdzielając się na delikatniejsze promienie 
i ogniste krople. Punkt, w którym krzyżowały się 
smugi świetlne, otoczony był barwnym łukiem 
tęczowym, a w pośród niego ujrzałam unoszącą 
się świetlistą postać z wychodzącymi spod pachy 
szerokimi skrzydłami, czy też promieniami, 
podobnymi do skrzydeł. W tej chwili światłość 
ogromna ogarnęła cały budynek, przygasając 
zupełnie blask pięcioramiennej lampy. Zebrani, 
popadłszy w zachwycenie, mimo woli podnieśli 
oblicza z pragnieniem ku górze i oto w usta 
każdego wpłynęły smugi świetlne, jak płonące 
ogniste języki. Zdawało się, jak gdyby wdychali 
w siebie z pragnieniem ogień i napawali się 
nim i jakoby pragnienie występowało im z ust 
naprzeciw płomieni; święty ten ogień spłynął także 
na uczniów i niewiasty, obecne w przedsionku, 
ale na różnych w różnej sile i różnej barwie. Tak 
rozpłynął się powoli cały obłok w świetlistym 
deszczu.
 Radość i odwaga wstąpiła w serca zebranych 
po tym wylewie darów Ducha Świętego. Wszyscy 
wzruszeni byli i jakby oszołomieni, ale lęk ustąpił 
z ich serc; śmiało i z ufnością patrzeli w przyszłość. 
Skupiono się koło Najświętszej Panny, która jedna 
była zupełnie spokojna, umiejąc, jak zawsze, 
zapanować nad sobą. Apostołowie ściskali się 
nawzajem, wołając radośnie a śmiało: „Co to 
jest? Co się stało z nami?” Zaraz pospieszyli do 
uczniów, którzy także, odczuwszy zstąpienie Ducha 

Świętego, wzruszeni byli bardzo. Święte niewiasty 
padały sobie w objęcia, roniąc łzy radości. 
Wszystkich ogarnęło uczucie nowego jakiegoś 
życia, pełnego radości, pewności siebie i odwagi. 
Przede wszystkim pospieszono podziękować Bogu 
za to, więc wszyscy ustawili się w porządku jak 
przedtem, odmówili modlitwy i odśpiewali psalmy 
dziękczynne. Światło tymczasem powoli znikło. 
Piotr miał następnie naukę do uczniów i zaraz 
rozesłał część ich do gospód, zajętych przez ludzi, 
sprzyjających nauce Chrystusowej, a przybyłych 
do Jerozolimy na święta.
 Od wieczernika aż ku sadzawce Betsaidy 
ciągnęły się rzędem szopy i otwarte gospody, 
zajmowane zwykle przez licznych przybyszów, 
napływających ze wszystkich stron na święta. I na 
nich także spłynęło nieco łaski Ducha Świętego. 
W ogóle w sercach wszystkich ludzi dała się odczuć 
zmiana; dobrzy doznali wewnętrznego poruszenia 
i oświecenia, źli trwogę tylko poczuli i jeszcze 
bardziej utrwalili się w zaślepieniu. Większość 
obcych, którzy przybyli na święta, obozowała tu 
już od Wielkanocy; tym, bowiem, którzy daleko 
mieszkali nie opłaciłoby się było powracać po 
Wielkanocy do domu i zaraz znowu wybierać się 
na Zielone Święta. Słysząc i widząc wszystko, co 
się tu działo od Wielkanocy, nabrali zaufania do 
uczniów i skłaniali się ku nowej nauce. Dlatego to 
pospieszyli uczniowie do nich, by oznajmić im, że 
spełniła się obietnica zesłania Ducha Świętego, 
a oni zaraz zrozumieli, co oznaczało to dziwne 
wzruszenie ich serc, z którego nie umieli sobie 
zdać sprawy. Uczniowie polecili im zebrać się 
gromadnie koło sadzawki Betsaida. 
 Tymczasem w Wieczerniku Piotr włożył ręce 
na pięciu Apostołów, którzy mieli pomagać mu 
uczyć i chrzcić nad sadzawką Betsaida. Byli to 
Jakób Młodszy, Bartłomiej, Maciej, Tomasz i Juda 
Tadeusz. Ostatni miał przy tym święceniu widzenie, 
jakoby obejmował rękoma ciało Zbawiciela 
i przyciskał je do piersi.
 Przed wyruszeniem ku sadzawce Betsaida 
przyjęli Apostołowie klęcząc błogosławieństwo 
Najświętszej Panny. Przed wniebowstąpieniem 
Jezusa odbyło się to stojąco. Odtąd zawsze 
błogosławiła Maryja Apostołów przed wyjściem 
i po powrocie. W takich razach i w ogóle ilekroć 
występowała w nowej swej godności, miała na 
sobie obszerny biały płaszcz, żółtawą zasłonę 
i błękitną taśmę wyszywaną spływającą z obu stron 

Anna Katarzyna Emmerich na obrazie 
Gabriela von Maxa (1885)
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od głowy aż do ziemi, przytrzymaną na głowie 
białą jedwabną opaską.
 Jezus sam zarządził tak, by chrzest nad 
sadzawką Betsaida odbył się w dniu dzisiejszym. 
Toteż uczniowie porobili już ku temu różne 
przygotowania tak koło sadzawki, jak i w starej 
synagodze, zajętej na użytek chrześcijan. Ściany 

synagogi obwieszono kobiercami, a od synagogi 
do sadzawki poprowadzono kryty krużganek.
 W uroczystej procesji wyruszyli Apostołowie 
i uczniowie parami z Wieczernika nad sadzawkę. 
Uczniowie nieśli w skórzanych worach wodę 
święconą, jeden zaś trzymał kropidło. Nowo 
wyświęceni Apostołowie, w liczbie pięciu, stanęli 
u pięciu wejść ku sadzawce i w natchnieniu wielkim 
zaczęli przemawiać do ludu. Piotr zajął mównicę, 

ustawioną na trzecim tarasie sadzawki, począwszy 
od góry; ten bowiem taras był najszerszy. Słuchacze 
zapełnili wszystkie pięć tarasów. Osłupienie 
ogarnęło tłumy, gdy Apostołowie zaczęli mówić, 
bo oto każdemu z cudzoziemców zdało się, że 
Piotr przemawia doń w jego własnym języku. Piotr 
zabrał głos wśród ogólnego zdumienia, jak to 
opowiadają „Dzieje Apostolskie.”
 Ponieważ wielu zgłosiło się zaraz do chrztu, 
więc przede wszystkim poświęcił Piotr uroczyście, 
w towarzystwie Jana i Jakóba Młodszego, 
wodę w sadzawce, pokrapiając ją wodą 
święconą, przyniesioną w worze z Wieczernika. 
Przygotowania do chrztu i sam chrzest zajęły cały 
dzień. Lud zbliżał się na przemian w pojedynczych 
gromadach do mównicy Piotra, inni Apostołowie 
nauczali i chrzcili u wejść. Najświętsza Panna zaś 
i święte niewiasty rozdawały w synagodze białe 
suknie dla nowochrzczeńców. Rękawy tych sukien 
spięte były ponad ręką czarnymi tasiemkami, które 
po chrzcie odwiązywano i składano razem na kupę. 
Przyjmujący chrzest wspierali się na poręczach, 
Apostołowie zaś czerpali wodę misą i z niej chlustali 
po trzykroć ręką na głowę chrzczonego; zużyta woda 
spływała rynnami na powrót do sadzawki. Jedna 
taka misa wody wystarczała na dziesięć par osób. 
Gdy dwóch ochrzczono, przyprowadzali ci zaraz 
dwóch nowych i już jako rodzice chrzestni wkładali 
na nich ręce. Chrzest przyjęli tu przeważnie tacy, 
którzy ochrzczeni już byli chrztem Jana. Święte 
niewiasty także ochrzczono; ogółem przyłączyło się 
dziś do Kościoła Chrystusowego około 3000 ludzi. 
Wieczorem powrócili Apostołowie i uczniowie 
do Wieczernika, spożyto wieczerzę, połączoną ze 
zwyczajnym łamaniem błogosławionego chleba, 
po czym odprawiono modlitwy wieczorne (...).

oprac. Barbara Zacharzewska

Źródło: Objawienia Anny Kathariny Emmerich.
Od Zmartwychwstania do Zesłania Ducha 
Świętego, wyd. M, 2018

Tycjan, Zesłanie Ducha Świętego, (1545)

 Nadal wracamy pamięcią do tragicznego 
w skutkach, niedawnego pożaru najważniejszej 
świątyni Paryża. Jeszcze nie rozwiał się dym, 
jeszcze nie opadł pył, posadzka spływała wodą 
i pianą gaśniczą, kiedy wpuszczeni do wnętrza 
wypalonej świątyni fotoreporterzy mogli 

oszacować ogrom szkód, jakie wyrządził ogień. 
 Pożar strawił znaczną część ponad 800-letniej 
katedry Notre Dame. Szkody są kolosalne, 
ale według strażaków zasadnicza konstrukcja 
budynku ocalała. Ocalały także liczne artefakty, 
dzieła sztuki i święte dla chrześcijan relikwie. 

Relikwie Korony Cierniowej

W zasadzie bez większych zniszczeń przetrwały 
dzwonnice z pełnym wyposażeniem, krzyż i ołtarz 
główny wraz z tabernakulum, część gotyckich 
witraży, organy główne oraz kilkanaście cennych 
obrazów. 

 Podczas pożaru, dzięki odwadze ks. Fourniera 
i pomocy strażaków, udało się wynieść ze 
skarbca dwa najcenniejsze obiekty, tj. relikwie - 
Koronę Cierniową (w oprawie z XIX w.) i tunikę 
Ludwika IX Świętego z 1239 r. Dzień później 
odnaleziono w ruinach zawalonej kościelnej iglicy 
przechowywany tam relikwiarz, a w nim relikwie 
patronki Paryża - św. Genowefy, patrona Francji 
- św. Dionizego (pierwszego biskupa Paryża 
i męczennika) oraz mały fragment korony z cierni.

Dzieje Korony Cierniowej

 Bardzo ciekawe są dzieje najcenniejszej 
relikwii, czczonej jako Korona Cierniowa Jezusa, 
a także badania naukowe, jakim była poddawana.
 Koronę Cierniową wykupił w 1239 r. od 
Baldwina II, cesarza Bizancjum, w ramach 
finansowej pomocy (135 tys. liwrów w złocie, 
co stanowiło połowę rocznych dochodów korony 

francuskiej) król Francji - Ludwik IX (obecnie 
święty). Zasłynął on jako największy obrońca wiary 
chrześcijańskiej spośród wszystkich władców 
ówczesnej Europy. Jego pasją było zbieranie 
relikwii. Dzień 18 sierpnia 1239 r., w którym Korona 
znalazła się w stolicy Francji, ogłoszony został 
świętem. Miała postać obręczy uwitej z sitowia 
(ciernie, które od niej odpadły zostały rozesłane do 
innych kościołów we Francji). Ludwikowi IX udało 
się wkrótce sprowadzić z Konstantynopola kolejne 
relikwie: dwa duże fragmenty Krzyża Świętego, 
trzon włóczni, którą jeden z żołnierzy przebił bok 
Pana Jezusa, fragment purpurowego płaszcza, 
którym odziany był Jezus w czasie przesłuchań 
i tortur, kawałek gąbki użytej do zwilżania ust 

Ukrzyżowanego i 30-centymetrowy pas całunu 
pogrzebowego Jezusa. Ponieważ pałacowa 
kaplica z trudem mieściła przybywających z całej 
Europy pielgrzymów chcących obejrzeć i uczcić 
przedmioty związane z męką Jezusa, Ludwik 
IX postanowił wybudować specjalną kaplicę 
będącą skarbcem dla pozyskanych relikwii. Tak 
powstała Sainte Chapelle. Niestety, podczas 
rewolucji francuskiej w 1793 r. jej wnętrze 
ograbiono, większość relikwii w ośmieszającej 
procesji przeniesiono ulicami Paryża, a następnie 
zniszczono. Złote relikwiarze przetopiono. Cudem 
ocalały: cząstka Krzyża Świętego, gwóźdź z Krzyża 
oraz przede wszystkim Korona Cierniowa. W 1804 
r. umieszczono ją w skarbcu kaplicy Notre Dame, 
a dwa lata później cesarz Napoleon Bonaparte 
ufundował dla niej nowy złoty relikwiarz. 

Badania relikwii Korony Cierniowej

 Cenną pozycją w literaturze naukowej, 
pomocną w rozumieniu kultu relikwii jest 

Wnętrze katedry Notre Dame po pożarze

Korona Cierniowa - wygląd pierwotny (rekonstrukcja)
fot. J. Rosikoń

Korona Cierniowa - wygląd obecny, fot. J. Rosikoń
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publikacja pt. „Świadkowie tajemnicy”, a w niej 
kilka trafnych spostrzeżeń: Każdy człowiek, który 
żyje na ziemi, pozostawia po sobie materialne ślady. 
Trudno, by nie pozostawił ich ktoś, kto wywarł 
największy wpływ na dzieje ludzkości. W końcu 
to nie przypadek, że nasz ziemski czas dzielimy na 
dwie części: przed narodzeniem i po narodzeniu 
Chrystusa. (...) Fizyczna spuścizna Nazarejczyka 
poświadczała Jego słowa, zawierała w sobie coś 
ze zbawczej siły Pana, była materialnym spadkiem. 
Przedmioty te stały się milczącymi świadkami 
wydarzeń, które miały zbawczy wpływ na historię. 
 I dalej czytamy: To nie 
był fetyszyzm ani przejaw 
myślenia magicznego. 
[W przekazie relikwii] ważne 
są bowiem jednocześnie 
trzy elementy: moc Boga, 
który okazuje się sprawcą 
uzdrowienia, wiara osoby 
proszącej o uzdrowienie 
i pośrednictwo konkretnej 
rzeczy. Stąd właśnie wzięła się 
chrześcijańska wiara w moc 
relikwii jako przedmiotów, 
które pośredniczą 
w kontakcie między ziemską 
rzeczywistością a Królestwem 
Niebieskim.
 Przez dwa lata, jeżdżąc po świecie 
w poszukiwaniu świętych pamiątek po Chrystusie, 
autorzy tej książki towarzyszyli naukowcom 
w badaniach ich autentyczności. Okazuje się, że 
wyniki wieloletnich i wszechstronnych analiz 
pokrywają się z tym, co przekazuje ustna i pisemna 
tradycja chrześcijańska. Co więcej - niektóre 
z badanych przedmiotów wykazują właściwości, 
wobec których nauka staje się całkowicie bezradna. 
Niemożliwe jest - mimo technologii jaką dziś 
dysponujemy - wykonanie np. ich kopii. 
 Takim wszechstronnym badaniom poddano 
także paryską relikwię Korony Cierniowej. 
Współczesną rekonstrukcję Korony Cierniowej 
wykonano na podstawie analizy śladów krwi 
na Całunie Turyńskim. Kształtem przypomina 
półkolistą czaszę podobną do hełmu, 
przykrywającą całą głowę. Według tradycji Koronę 
zabrał po śmierci Chrystusa jeden ze świadków 
ukrzyżowania. Ze względu na prześladowania 
chrześcijan pozostawała (jak i inne materialne 

pamiątki po Jezusie) przez pierwsze trzy wieki 
w ukryciu. Ujrzała światło dzienne dopiero po 
edykcie mediolańskim Konstantyna Wielkiego 
w 313 r. 
 Najstarszy zapis historyczny na temat Korony 
pojawia się w 409 r. i pochodzi od jednego 
z pielgrzymów do Ziemi Świętej - biskupa św. 
Paulina z Noli. W połowie VII wieku św. Grzegorz 
z Tourus zauważa, iż z pierwotnej konstrukcji 
pozostała jedynie wąska obręcz, gdyż część 
cierniowych gałązek uległa wykruszeniu. Stąd też 
właśnie w taki sposób przedstawia się ją na obrazach, 

bądź rzeźbach. W 1063 r. Koronę 
przewieziono z Jerozolimy 
do Konstantynopola, gdzie 
przechowywano ją do 1239 
r., a następnie trafiła ona do 
Paryża. Według botaników, 
czepiec posiadał w przybliżeniu 
50-60 kolców. 
 W okresie średniowiecza 
z Korony pozyskiwano kolejne 
ciernie i wysyłano do kościołów 
i klasztorów. Do dziś są czczone 
w sanktuariach na całym 
świecie (w Polsce w Zamościu, 
Miechowie i Boćkach). Pod 
koniec XIX w. w kościołach 
w Europie naliczono prawie 

140 kolców traktowanych jako relikwie. Część 
z nich nie jest więc oryginalna. Niewykluczone, 
że niektóre z nich należałoby potraktować jako 
tzw. relikwie wtórne, powstałe przez potarcie 
o prawdziwe kolce. Obecnie niektórzy naukowcy 
twierdzą na podstawie analizy pyłków roślinnych 
znalezionych na Całunie Turyńskim, że Korona 
mogła zostać upleciona nawet z trzech różnych 
gatunków roślin kolczastych, zaś sama obręcz - 
z sitowia zwanego Juncus balticus rosnącego we 
wschodnich rejonach Morza śródziemnego. Nie 
wykluczają jej autentyczności. 

oprac. GZ

Materiały źródłowe: G. Górny, J. Rosikoń, 
Świadkowie tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii 
Chrystusowych, wyd. Rosikon Press, 2013

Relikwiarz z cierniem w Kolegiacie 
Zamojskiej, fot. Ł. Kot

 Narodowe sanktuarium maryjne na Jasnej 
Górze jest jedynym na świecie sanktuarium 
niezwiązanym z objawieniami Matki Bożej, jak 
np. Fatima czy Lourdes, a z kultem obrazu Maryi. 
Zatwierdzona przez Kościół nazwa cudownego 
obrazu to: Cudowny Obraz Matki Bożej 
Jasnogórskiej i równorzędnie - Cudowny Obraz 
Matki Bożej Częstochowskiej. Określenia „Czarna 
Madonna” po raz pierwszy użył prawdopodobnie 
papież Jan XXIII, który jeszcze jako nuncjusz 
wizytował Jasną Górę i poznał ten wyjątkowy kult. 
Po swojej elekcji na papieża prosił pielgrzymów 
z Polski, by modlili się za niego do „Madonna 
Nigra”. Ojcowie paulini informują, że nazwa 
„Czarna Madonna” nie jest jednak nazwą oficjalną; 
wolą nawet, by jej nie używać w odniesieniu do 
Matki Bożej Częstochowskiej.
 Cudowny obraz ma wymiary ok. 122 x 82 cm 
i jest namalowany na desce lipowej o grubości 3,5 
cm. Ikonę tę o bizantyjskim rodowodzie przywiózł 
do Polski, z polecenia królowej Jadwigi, książę 
Władysław Opolczyk w roku 1382. Podania 
mówią, że na wyraźny, cudowny znak Maryi 
w 1384 roku książę pozostawił wizerunek na 
Jasnej Górze pod opieką ojców paulinów i nakazał 
go strzec jako cudownej relikwii. Był przekonany 

o tym, że ikona została namalowana przez apostoła 
Łukasza na deskach pochodzących ze stołu Świętej 
Rodziny w Nazarecie.
 Obecne badania wskazują na młodszy 
wiek obrazu (XII-XIII stulecie). Składa się on 
z 3 warstw malarskich. Pierwsza warstwa to 
ikona powstała w technice enkaustyki*, w stylu 
bizantyjskim, namalowana prawdopodobnie na 
podstawie pierwowzoru z IV wieku za Konstantyna 
Wielkiego. Na powiększeniach rentgenowskich 
obrazu widać ocalałe resztki pierwotnego rysunku, 
na którym oczy Maryi były bardziej do siebie 
zbliżone, z charakterystycznymi dla tego okresu 
błyskami, twarz zaś była drobniejsza, a szyja 
dłuższa. Druga warstwa to namalowana w technice 
tempery jajecznej przez ruskich malarzy postać 
Maryi z Dzieciątkiem, którą znamy obecnie. 
Wykonana została podczas renowacji z inicjatywy 
króla Władysława Jagiełły. Obraz uległ bowiem 
uszkodzeniu w wyniku ataku dokonanego rzekomo 
przez polskich husytów w 1430 roku. Z tego okresu 
pochodzą też nacięcia na twarzy i szyi Maryi oraz 
liczne skaleczenia na twarzy Dzieciątka Jezus 
i samego obrazu. Profesor dr hab. Wojciech Kurpik, 
długoletni konserwator obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej mówi, że o ile drobne skaleczenia 
powstały na skutek rabunkowego aktu, czyli 
podważania ostrym narzędziem przylegających do 
obrazu nimbów** wchodzących w skład srebrnych 
blach (bizantyjskiej basmy zasłaniającej obraz), to 
nacięcia na policzku i szyi są wynikiem świadomego 
działania zmierzającego do uszkodzenia obrazu. 
Podczas tego napadu ikona uległa też rozłamaniu 
jako efekt zdzierania odwrocia srebrnych blach, 
które łączyły poszczególne deski. Przy renowacji, 
która na polecenie Jagiełły odbyła się w ratuszu 
krakowskim w asyście rajców, po pamiętnym 
napadzie w 1430 roku, 10 powstałych ran na 
wizerunku Matki Bożej specjalnie pogłębiono 
rylcem i wypełniono cynobrem - czerwonym 
barwnikiem. Trzecia warstwa malarska to liczne 
renowacje przeprowadzane w późniejszych latach.
 Cudowny obraz posiada oryginalną gotycką 
ramę, którą zdobi zamknięty motyw akantowej 
wici owiniętej wokół suchej gałązki symbolizującej 
raj, a w sensie mistycznym oznacza to dziewicze 

Historia Cudownego Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej
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macierzyństwo Maryi Panny. Niebieski płaszcz 
i suknia usiana liliami o kroju heraldycznym mówi, 
że Maryja jest Królową Niebios, a purpurowa 
podszewka płaszcza oznacza, że jest Królową 
Ziemi. Czerwony kolor tuniki Jezusa symbolizuje 
władzę. Warto wspomnieć, że motywy na szatach, 
takie jak gwiazda i lilia, wywodzą się ze znaku 
krzyża i chrystogramu – monogramu Chrystusa, 
utworzonego z greckich liter P (rho) i X (chi). 
Zielony kolor w tle można odczytać jako symbol 
Ducha Świętego.
 Obraz Matki Bożej Częstochowskiej jest ikoną 
w typie hodegetrii, czyli tej, która prowadzi, 
wskazuje drogę - Chrystusa. Hodegetria to 
najstarszy typ ikonograficzny przedstawienia 
Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręku. 
Otoczona kultem, jedna z najbardziej czczonych 
ikon Konstantynopola i całego Cesarstwa 
Bizantyjskiego, noszona w procesjach traktowana 
była jako opiekunka mieszkańców, miast i państwa. 
 Od XV wieku cudowny obraz z Jasnej 
Góry zyskał tytuł „Palladium”. Palladium to 
opiekuńcza relikwia władcy i kraju. Obraz 
Matki Bożej Jasnogórskiej, obok białego orła, 
jest najważniejszym symbolem świadomości 
narodowej i znakiem ocalenia. Sformułowania 
„Królowa Polski”, „Hetmanka Narodu”, czy 
wspomniane „Palladium” nie powstały – jak się 
niekiedy sądzi - w XIX wieku ku pokrzepieniu 
serc, tylko są to określenia odnoszące się do 
konkretnych wydarzeń historycznych z dawnych 
czasów. Znana badaczka Jasnej Góry, Maria 
Rosanow podkreśla, że owe tytuły wywodzą 
się z czasów Władysława Opolczyka, a przejął 
je Jagiełło i cała dynastia Jagiellonów. „Ołtarz 
Ojczyzny” – ten termin oznacza albo groby 
męczenników, albo ołtarz trofealny. Tym ostatnim 
stał się właśnie ołtarz Matki Bożej, na którym 
składano zdobyczne sztandary, np. po bitwie pod 
Orszą w 1514 roku.
 Obraz Matki Bożej Częstochowskiej słynie 
z wielu łask. W 1593 roku biskup krakowski, 
kard. Jerzy Radziwiłł rozpoczął systematyczną 
ich rejestrację, zapisując również wcześniejsze 
łaski, począwszy od roku 1402. W tym wczesnym 
zestawieniu zawarto ponad 2000 opisów łask. 
Wyróżniającym się cudem jest uzdrowienie 
Michała Bartosiaka 14 sierpnia 1929 roku. 
Sparaliżowany od 9 lat, w wigilię Wniebowzięcia 
Matki Bożej, podczas Mszy św. na Jasnej Górze po 

przeistoczeniu wstał na równe nogi. Kanonicznym 
cudem jest także uzdrowienie Tekli Bobrowskiej 
29 maja 1786 roku. Córkę magnata przyniesiono 
na noszach i podczas błogosławieństwa mszalnego 
dziewczyna podniosła się i wstała o własnych 
siłach. Ojciec, znany magnat i cześnik siewierski 
zażądał potwierdzenia cudu. Kuria krakowska 
przeprowadziła badania i proces kanoniczny.
 Ogromna ilość łask, które płyną 
z Nieba w bliskości obrazu Jasnogórskiej Pani 
spowodowała, że ojcowie paulini w połowie XVII 
wieku podjęli decyzję, by z wotów wykonywać 
sukienki ozdobione koronami (najczęściej darami 
papieży), nakładane na obraz. Pierwsza sukienka 
została nałożona na wizerunek 8 września 1650 
roku w dzień poświęcenia srebrno-hebanowego 
ołtarza – fundacji wielkiego kanclerza koronnego, 
Jerzego Ossolińskiego.
 Obecnie istnieje dziesięć sukienek nakładanych 
przy różnych okazjach na obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej:
-  brylantowa (diamentowa) z XVII w.,
-  rubinowa (wierności) z XVII w.,
-  koralowa z 1910 r.,
-  milenijna (tysiącletnia) z 1966 r.,
-  koralowa (koralowo-perłowo-biżuteryjna) 
z 1969 r.,
-  sześćsetletnia (koralowo-perłowa) z 1981 r.,

-  sześćsetletnia (złota) z 1982 r.,
- bursztynowo-brylantowa (zawierzenia Totus 
Tuus) z 2005 r.,
- sukienka wdzięczności i miłości, cierpienia 
i nadziei narodu polskiego z 2010 r.,
-  perłowa z 2018 r. (kopia sukienki skradzionej 
z 1909 r.).
 Z historią sukienki bursztynowej związane jest 
ciekawe świadectwo. Artysta Mariusz Drapikowski 
podczas spotkania opłatkowego z Janem Pawłem 
II zwierzył się, że jego wielkim marzeniem jest 
wykonać bursztynową sukienkę dla Matki Bożej, 
ale - niestety - nie jest to możliwe, bo stracił wzrok. 
Ojciec Święty uśmiechnął się i długo rozmawiał 
z artystą o bursztynie i technologii wykonania takiej 
sukienki. Po spotkaniu z Papieżem Drapikowski 
w ciągu kilku tygodni odzyskał wzrok i rozpoczął 
prace nad sukienką zawierzenia Totus Tuus.
 Jan Paweł II również zostawił na Jasnej Górze 
dar wotywny dla Maryi – zakrwawiony pas swojej 
sutanny przestrzelonej podczas zamachu 13 maja 
1981 roku.
 Historią z wątkiem sensacyjnym jest sprawa 
zabezpieczenia obrazu podczas okupacji. Ojcowie 
paulini zobowiązani pod przysięgą bronić obrazu, 
ukryli go po stołem w bibliotece klasztornej, 
w ołtarzu umieszczając jego kopię. Problemy 
zaczęły się wówczas, gdy pewnemu niemieckiemu 
oficerowi spodobał się ów misternie rzeźbiony 
masywny stół skrywający największy skarb 
narodu. Szczęśliwie udało się przekonać Niemca, 
że stół jest za duży, by go przenieść przez drzwi. 
Zaproponowano mu usługę wykonania repliki stołu 
w mniejszej skali. Po tym wydarzeniu ojcowie 
paulini przenieśli obraz i ukryli go w jednym 
z pokojów, później zaś wykonano skrytkę pod 
podłogą w bibliotece, gdzie pozostał do końca 
wojny.
 Po wojnie największym wydarzeniem 
związanym z cudownym obrazem był Akt 
Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu 
Sercu Maryi 8 września 1946 roku. Polscy biskupi, 
na czele z prymasem kard. Augustem Hlondem, 
oddali nasz kraj Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Oddanie to było bezpośrednim podjęciem ślubów 
Jana Kazimierza oraz ponownym obraniem 
Bogurodzicy na Królową Polski i Patronkę 
Kościoła Polskiego w powojennej rzeczywistości. 
W tej uroczystości uczestniczyło około milion 
wiernych.

 W 1956 roku ojcowie paulini wysłali 7000 
listów do parafii w Polsce z zaproszeniem na 
Jasnogórskie Śluby Narodu w trzechsetlecie 
Ślubów Lwowskich, które złożył król Jan II 
Kazimierz Waza 1 kwietnia 1656 roku. Zalecono 
proboszczom odczytać list na najbliższej Mszy 
Świętej. Ówczesny przeor klasztoru, o. Jerzy 
Tomziński wspomina, że został wezwany przez 
władze w sprawie wyjaśnień. Ostrzegano klasztor, 
że w Częstochowie może być drugi „Poznański 
Czerwiec”. Kościół się nie ugiął i na Jasną Górę 
26 sierpnia 1956 roku zjechało ponad milion 
wiernych. Tekst ślubów złożonych Maryi Pannie, 
Królowej Polski napisał kard. Stefan Wyszyński, 
prymas Polski w czasie swojego internowania 
w Prudniku. Podczas ślubowania w Częstochowie 
na fotelu nieobecnego prymasa spoczywał 
wymowny symbol – bukiet biało-czerwonych 
kwiatów.
 Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej 
jest naszym dobrem i skarbem narodowym, 
symbolem ocalenia i wizerunkiem głównej 
patronki Polski oprócz świętych Wojciecha, 
Stanisława i Andrzeja Boboli. Na Jasną Górę 
rocznie przybywają ponad 4 miliony pielgrzymów 
z Polski i całego świata, ale i sam obraz w postaci 
kopii pobłogosławionej przez ojca św. Piusa XII 
peregrynuje po parafiach w całej Polsce od roku 
1957.
 Należy wspomnieć jeszcze o dwóch ważnych 
wydarzeniach z historii peregrynacji wizerunku 
jasnogórskiego. W 1966 roku obraz towarzyszył 
głównym celebracjom milenijnym, poczynając 
od Gniezna w kwietniu 1966 roku, przez Poznań, 
Częstochowę, Kraków, Lublin, Warszawę, itd. 
Zaś 21 maja 1978 roku kard. Karol Wojtyła 
przewodniczył Mszy św. na placu przed katedrą 
w Poznaniu na zakończenie nawiedzenia obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej. Suma pontyfikalna 
kończyła 561 dni peregrynacji wizerunku Królowej 
Polski po ziemi wielkopolskiej.

Barbara Kołecka-Herman

*enkaustyka - antyczna technika malarska 
polegająca na stosowaniu jako spoiwa wosku 
pszczelego i nakładaniu farb na gorąco;
**nimb - aureola wokół głowy

Matka Boża Częstochowska w sukience 
z bursztynu

https://sjp.pwn.pl/sjp/enkaustyka;2457428.html


Czerwiec 2019

     15

Czerwiec 2019

14  

 

Jak wiadomo, termin „Apostoł” jest stosowany 
nie tylko wobec grona uczniów Jezusa, których 
wybrał On sam podczas swego ziemskiego życia, 
lecz także do niektórych wybitnych głosicieli 
Ewangelii, którzy poszli za nauką Jezusa już po 
Jego wniebowstąpieniu. I tak, Apostołami Słowian 
zwani są święci Cyryl i Metody, św. Wojciech 
zwany jest Apostołem Prusów, św. Patryk - 
Apostołem Irlandii, a św. Otto z Bambergu - 
Apostołem Pomorza, itd. Głosiciele Ewangelii tytuł 
ten zyskiwali już po śmierci, gdy ich działalność 
miała charakter pionierski na jakimś terytorium 
i została zwieńczona jego chrystianizacją. 
 Jednym z Apostołów, który krótko po 
zesłaniu Ducha Świętego dołączył do grona Jego 
uczniów, był św. Barnaba. Przyczyną przyznania 
mu tytułu Apostoła było jego bardzo głębokie 
zaangażowanie się w głoszenie Ewangelii i pracę 
dla Kościoła u początków jego istnienia. Historię 

św. Barnaby, poczynając od jego nawrócenia, dość 
obszernie opisują Dzieje Apostolskie. Czytamy 
tam, iż pochodzący z Cypru Józef zwany Barnabą, 
poruszony świadectwem prześladowanych Piotra 
i pozostałych Apostołów, którzy mimo cierpień 
i gróźb cieszyli się, że mogą głosić Ewangelię 
i cierpieć dla Jezusa, sprzedał ziemię, którą posiadał 
w Judei, złożył pieniądze w ręce Apostołów 
i przystąpił do grona pierwszych wyznawców 
Jezusa. Informacje zawarte w tej scenie wiele mówią 
o atmosferze, jaka istniała w Jerozolimie krótko po 
zesłaniu Ducha Świętego, jak i o samym Barnabie, 
który musiał być wewnętrznie przygotowany do 
oddania się Bogu. 
 Św. Barnaba nie był typowym Żydem swoich 
czasów, gdyż miejscem jego narodzin był nie 
Izrael, a Cypr - wyspa na Morzu Śródziemnym. 
Pochodził on z rodziny Lewitów, czyli kapłanów, 
co oznacza, że mieszkając wśród ludności greckiej 
wychowany został w wierze Izraela. Dzięki temu 
zapewne regularnie przybywał do Jerozolimy, 
a więc już wtedy mógł słyszeć o Jezusie i Jego 
nauce. Możliwe, że był on także wśród Żydów 
z diaspory, którzy prosili św. Filipa o to, by pokazał 
im Jezusa (J 12), którego nauka poruszyła serce 
Barnaby. Imię jego Dzieje Apostolskie (Dz 4,36) 
tłumaczą jako „Syn Pocieszenia” i zapewne mówi 
nam ono o naturze, usposobieniu tego świętego. 
Tradycja podaje, że był on człowiekiem pogodnego 
usposobienia, który mógł bardzo pozytywnie 
oddziaływać na swoje otoczenie. Jego faktyczne 
imię „Józef”, bardzo popularne w tamtych czasach, 
wskazuje z kolei na przywiązanie jego rodziców, 
mieszkańców odległej krainy, do tradycji przodków. 
Studia judaistyczne, jakie - jak się sądzi - odbywał 
w młodości Barnaba, mogły być kapitałem, który 
bardzo mu się przydał w głoszeniu Ewangelii 
wśród Żydów diaspory. Możliwe, że - jak twierdzą 
niektórzy uczeni – Barnaba, podobnie jak Paweł, 
był uczniem słynnego nauczyciela żydowskiego, 
Gamaliela, działającego w Azji Mniejszej. 
 Działalność apostolska św. Barnaby łączy 
się z dziejami św. Pawła, którego spotkał po raz 
pierwszy w Damaszku, gdy ten przybył tam 

jako ślepy krótko po swoim nawróceniu. To 
św. Barnaba przyjął Pawła i wprowadził go do 
wspólnoty w Damaszku. Później obaj Apostołowie 
razem podejmowali liczne podróże misyjne 
w Azji Mniejszej i Grecji, które z reguły wieńczyli 
zakładaniem nowych wspólnot Kościoła. Warto 
podkreślić, że znając judaizm i świat pogański, 
obaj byli do takiej misji świetnie przygotowani, 
choć główną ich siłą był Duch Święty, który bez 
reszty wypełniał ich serca. Według Dziejów zostali 
oni wprost wybrani przez Ducha Świętego do takiej 
misji, co było wyraźnym znakiem tego, że Kościół 
ma zanieść prawdę o zbawieniu do wszystkich 
ludów świata. 
 Jednak dary, jakie posiadali dwaj Apostołowie 
stanowiły też pewnego rodzaju zasadzkę, o czym 
czytamy w 14. rozdziale Dziejów. Przyszedłszy 
bowiem do Lystrii, po pięknej nauce wygłoszonej 
do mieszkańców miasta, Paweł i Barnaba zostali 
wzięci za greckich bogów, Zeusa i Hermesa, 
którzy jakoby w ich osobach zstąpili na ziemię. 
To bardzo poruszyło Apostołów i uprzytomniło 
im, że ich działanie musi charakteryzować pokora 
i oddanie się dziełu głoszenia Ewangelii w taki 
sposób, by nie zwracać uwagi na siebie. Modlitwa 
i pokorne poświęcenie się dziełu Bożemu 
wyraźnie przynosiły owoce w nich samych, toteż 
obaj Apostołowie nie tylko ofiarnie głosili Dobrą 
Nowinę, lecz także chętnie znosili liczne trudy 
i prześladowania, oddając w końcu życie za Jezusa. 
 Rola św. Barnaby nie ograniczała się jedynie do 
głoszenia Ewangelii i zakładania nowych wspólnot, 
lecz - podobnie jak św. Paweł - uczestniczył on 
w tworzeniu doktryny młodego Kościoła. To głos 
św. Barnaby, obok stanowiska św. Pawła, podczas 
I Soboru w Jerozolimie w roku 50 przyczynił 
się do przyjęcia bardzo ważnego postanowienia 
dotyczącego pogan nawracających się na 
chrześcijaństwo. Chodziło o to, by nie nakładano 
na nich obowiązku przyjmowania także rygorów 
judaizmu (Dz 15). W zgodnej opinii uczonych, fakt 
ten bardzo pomógł w rozwoju chrześcijaństwa, 
które okazało się religią otwartą na inne kultury, 
zaszczepiając w nich to, co najważniejsze - naukę 
o Bożej miłości objawionej w ofierze Jezusa i Jego 
zmartwychwstaniu. Dokładny zasięg podróży św. 
Barnaby nie jest do końca znany i według tradycji, 

głosił on Ewangelię - podobnie jak św. Paweł 
- także w Italii, gdzie miał zakładać wspólnoty 
kościelne w Mediolanie i Florencji. 
 Wreszcie, Dzieje Apostolskie mówią o czynnej 
miłości bliźniego św. Barnaby, poprzez realną, 
materialną pomoc. Czytamy, że gdy w Judei nastał 
głód, Apostoł włączył się w zbiórkę pieniędzy dla 
głodujących (zob. Dz 7). 
 Z uwagi na swoje zaangażowanie w rejonach 
dzisiejszej Turcji i Grecji, św. Barnaba czczony jest 
jako patron lokalnych wspólnot. Tam przez wieki 
przechowywano liczne opowieści o zdarzeniach 
towarzyszących nauczaniu jego i św. Pawła. Jego 
osobę wiąże się jednak przede wszystkim z Cyprem, 
gdzie miał on spędzić najwięcej czasu i gdzie jest 
uznawany za pierwszego biskupa tamtejszego 
Kościoła. Według tradycji, św. Barnaba poniósł 
śmierć męczeńską w roku 61 w Salamis na tej 
wyspie, gdy podczas nauczania i dysput z Żydami 
w synagodze, został prawdopodobnie napadnięty, 
pobity i ukamienowany poza murami miasta. 
Gdy oprawcy porzucili jego ciało, zostało ono 
pochowane w skromnym grobie przez Jana Marka, 
który towarzyszył mu w niektórych podróżach. 
Grób ten, zawierający relikwie Apostoła, znajduje 
się tam do dziś, będąc ważnym punktem na 
pielgrzymkowej mapie Bliskiego Wchodu. 
 Z uwagi na autorytet św. Barnaby jako biegłego 
i oddanego głosiciela Ewangelii, w okresie 
późniejszym przypisywano mu autorstwo różnych 
pism wczesnochrześcijańskich, a w tym Listu do 
Hebrajczyków oraz niekanonicznych tekstów, 
takich jak Ewangelia Barnaby, Dzieje Barnaby 
oraz List Barnaby. Jednak obecnie odrzuca się 
autorstwo Apostoła dotyczące tych pism, które - 
z wyjątkiem Listu do Hebrajczyków - już od czasów 
starożytnych nie są uznawane za natchnione. 
 Łagodność i pogodne usposobienie, które 
miał uosabiać św. Barnaba, spowodowały z kolei, 
że jest czczony jako patron sytuacji trudnych, 
niszczących zgodę we wspólnocie. To jemu należy 
więc polecać zażegnywanie kłótni i sporów, które 
wybuchają wśród wierzących, prowadząc do 
rozbicia wspólnoty i osłabiania Kościoła. 

Witold Tyborowski

Św. Barnaba
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Zaraz
To dopiero jest ambaras, 
w naszym domu mieszka – „Zaraz” 
Nie zarazek i nie wirus, 
tylko „Zaraz” nam tu wyrósł.

Kiedy mama prosi dzieci, 
by wyniosły szybko śmieci, 
to wychodzi ta poczwara 
i od razu słychać: – „ZARAZ”.

Kiedy zaś o lekcje pyta 
(choć to sprawa pospolita),  
to przez pokój się przewala, 
mamroczące cicho: – „ZARAZ”.

Azor w pysku smycz już trzyma: 
– Chcę na spacer, nie wytrzymam! 
Znów pojawia się maszkara, 
oczywiście mówiąc: – „ZARAZ”.

Jest tych „zaraz” w domu chmara, 
ciągle słychać; „Zaaaraz”, „Zaaaraz” 
„Zaaaraz” to i „Zaaaraz” tamto, 
„Zaaaraz” siamto i owamto.

Ale co by wtedy było,  
gdyby „Zaaaraz” zawróciło 
i na nasze zapytanie: 
– Czy gotowe jest śniadanie? 
– Czy uprasowane spodnie?

Mama nam przez dwa tygodnie 
dzień po dniu mówiła: – „ZARAZ”?

To by dla nas był ambaras!

Hanna Niewiadomska

Kochane Dzieci! Z okazji Dnia Dziecka życzymy serdecznie, aby w Waszej rodzinie 
zawsze mieszkały miłość, radość, zdrowie i zabawa oraz aby „ZARAZ” natychmiast 
wyprowadziło się z Waszego domu! Niech wszyscy będą w nim szczęśliwi!

Od redakcji, 1 czerwca 2019 roku

Z cyklu „W obronie życia i rodziny”

Duże rodziny razem

28 marca br. 
na terenie gminy 
Czerwonak zostało 
zawiązane Gminne 
Koło Związku 
Dużych Rodzin 
„TrzyPlus”, którego 
przewodniczącym na 
lata 2019-2022 został 
Rafał Machiński. 

W zarządzie znaleźli się również Karolina 
Appelt, Agnieszka Machińska, Joanna Tyczyńska 
i Bartłomiej Grysa. Zebranie i założenie koła 
nadzorowała pani Danuta Rząsa - koordynatorka 
działań społecznych ZDR3+ w województwach: 
lubuskim, pomorskim, wielkopolskim 
i zachodniopomorskim. Koło czerwonackie jest 
jednym z 10 działających w ramach Oddziału 
Wielkopolskiego ZDR+. Bardzo cieszy fakt 
ukonstytuowania się koła - przed nami wiele 
obszarów do działania na rzecz rodziny.

Cele i historia powstania związku
ZDR3+ istnieje w Polsce od 2007 roku. Związek 

Dużych Rodzin „Trzy Plus” wyrósł z poczucia 
wartości dużej rodziny oraz ze sprzeciwu wobec 
niesprawiedliwego traktowania rodzin, zwłaszcza 
wielodzietnych, przez polski system prawny. 
Celami ZDR3+ są:

●  reprezentowanie swoich członków wobec 
władz publicznych dla zapewnienia konstytucyjnie 
zagwarantowanych praw, w tym wyrównania 
szans obywateli wychowujących dzieci i ich nie 
wychowujących oraz uwzględnienia wartości 
pracy opiekuńczej i wychowawczej kobiet w domu;

● prowadzenie działań dla jak najlepszego 
rozpoznania potrzeb licznych rodzin i zagrożeń 
przed nimi stojących;

●    organizowanie i wspieranie działań 
społecznych służących dobru rodzin, zwłaszcza 
rodzin wielodzietnych;

● organizowanie i wspieranie prywatnych 
inicjatyw biznesowych, prowadzących do 

uzyskania dla dużych rodzin, jako znaczącej grupy 
konsumenckiej, specjalnych ofert i przywilejów;

● współpraca z podobnymi organizacjami 
europejskimi, zwłaszcza z ELFAC*, dla 
zagwarantowania praw dużych rodzin 
w ustawodawstwie Unii Europejskiej;

● promocja idei rodziny wielodzietnej poprzez 
konferencje, działania kulturalne i publikacje, 
wspieranie wszelkich działań dla dobra licznych 
rodzin.

Inauguracja ZDR3+ w 2007 roku była 
połączona z konferencją w Sejmie zatytułowaną 
„Ekonomiczne uwarunkowania polityki rodzinnej”. 
Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” podjął decyzję 
o wstąpieniu do Europejskiej Federacji Dużych 
Rodzin. Ponieważ politykę rodzinną realizują nie 
tylko władze państwa, związek rozpoczął działania 
także w wymiarze samorządowym. W listopadzie 
2007 r. ZDR3+ zorganizował w Grodzisku 
Mazowieckim konferencję lokalną „Silni rodziną” 
i rozpoczął negocjacje z władzami Grodziska na 
temat wprowadzenia Karty Dużej Rodziny czyli 
systemu zniżek i ulg w dziedzinie kultury, sportu, 
rozrywki, a także komunikacji miejskiej dla rodzin 
wielodzietnych. Karta została wprowadzona 
w 2008 roku. Wkrótce potem, śladem Grodziska, 
podobną kartę wprowadziły Tychy, potem 
Sandomierz, Łowicz… Obecnie już w ponad 200 
gminach i miastach funkcjonują Karty Dużych 
Rodzin. Są one często inicjowane przez koła 
ZDR3+, istniejące już w 50 miejscowościach. Koła 
integrują rodziny, prowadzą szkolenia dla rodziców, 
pikniki, wykłady, organizują samopomoc. Co roku 
znacznie przybywa członków - jest nas obecnie 
w całej Polsce 2000 rodzin (około 10000 osób).

Zjazd gnieźnieński i kolejne konferencje
W marcu 2010 r. ZDR3+ był współorganizatorem 

zjazdu gnieźnieńskiego „Rodzina nadzieją Europy” 
oraz organizatorem – razem z Ministerstwem 
Pracy i Polityki Społecznej – konferencji „Polska 
dla rodziny – rodzina dla Polski”. W czerwcu 2012 
r., wraz z Obserwatorium Rodzinnym, Związek 
organizował cykl konferencji „Teraz rodzina”, 
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a następnie 5 grudnia 2012, we współpracy 
z Senatem, konferencję „Bariery ograniczające 
dzietność w Polsce”. W trakcie tej konferencji, 
z inicjatywy ZDR3+ i burmistrza Grodziska, 
Grzegorza Benedykcińskiego, powstało Forum 
Samorządów na rzecz Dużych Rodzin, które 
wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej 
18 marca 2013 roku zorganizowało kolejną 
konferencję „Polska dla Rodziny – Karty Dużych 
Rodzin w miastach i gminach”. Dzięki niej rok 
2013 stał się rekordowy, jeśli chodzi o liczbę 
samorządów, które wprowadziły Karty Dużych 
Rodzin.

Ogólnopolskie Zjazdy Dużych Rodzin
Pierwszy Zjazd Dużych Rodzin miał miejsce 

w Grodzisku w 2013 roku, później w Lublinie 
(2014 r.), Łowiczu (2015 r.), Gnieźnie (2016 
r.), Nysie (2017 r.), Szczecinie (2018 r.). VII 
Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin odbędzie się 
w dniach 14-16 czerwca 2019 r. w Lubartowie. 
Organizatorem zjazdu jest zawsze Związek Dużych 
Rodzin „Trzy Plus” oraz miasto, które zaprasza 
rodziny. Wydarzenie jest okazją do spotkania 
z mieszkańcami miasta, którzy goszczą dużą część 
przyjezdnych rodzin w swoich domach. Często 
nawiązują się więzi przyjaźni między rodzinami 
goszczącymi i goszczonymi, zarówno między 
dorosłymi, jak i dziećmi. 

Zjazd to trzydniowe święto radości, koncertów 
i spotkań, w którym co roku uczestniczy ponad 
1000 osób. Obok spotkań dla wszystkich członków 
rodzin przewidziane są zajęcia w małych grupach: 
dyskusje, warsztaty dla rodziców, młodzieży 
i dzieci w każdym wieku, zawody sportowe, 
zajęcia artystyczne, koncerty rodzin - dużo 
dobrej zabawy. Obok wielu atrakcji 
i możliwości zwiedzania miasta, jest 
też sposobność do pracy nad relacjami 
w rodzinach. Zawsze w ofercie 
warsztatowej znajduje się tematyka 
umiejętności komunikacyjnych 
i dialogu między mężem i żoną oraz 
rodzicami i dziećmi.

Ważnym, stałym elementem 
zjazdu jest konferencja o tematyce 
ekonomicznej. Biorą w niej udział 
znakomite osobistości życia 
politycznego – gościliśmy Prezydenta 
Rzeczpospolitej, Premiera, Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej, wiceministrów, 
wybitnych profesorów i doradców, prezydentów 
i burmistrzów miast. Wydarzenia te są zazwyczaj 
szeroko komentowane w mediach, co sprawia, że 
zjazd odgrywa rolę opiniotwórczą, wpływając na 
świadomość społeczną i działania polityków.

Zjazd Dużych Rodzin to doskonała okazja do 
pokazania, jak wielką wartością są rodziny, a także 
do przypomnienia, iż wychowywanie dzieci to nie 
tylko wysiłek, trud, praca, ale także wielka radość 
i szczęście.

Infolinia 3plus
Związek prowadzi telefon dedykowany 

rodzinom wielodzietnym. Zaprasza do kontaktu 
pod numerem: 732 988 451 we wtorki w godz. 
10.00-15.00 oraz w czwartki w godz. 10.00-13.00. 
Można również pisać na adres: linia@3plus.pl. 

Zapraszamy do kontaktu osoby mające 
potrzebę porozmawiania o sprawach 
rodzinnych, małżeńskich czy wychowawczych; 
potrzebę wsparcia ze strony instytucji, 
w sytuacji doświadczania kryzysów życiowych 
lub emocjonalnych. Można uzyskać radę, gdzie 
i jakiej pomocy najlepiej szukać (w sprawach 
pomocy socjalnej, psychologicznej, materialnej 
czy prawnej). Zachęcamy również do kontaktu, 
jeśli chcą podzielić się Państwo swoim 
doświadczeniami związanymi z wielodzietnością 
czy działalnością kół ZDR.

Karta Dużej Rodziny
Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” od chwili 

swego powstania starał się o wprowadzenie 
w Polsce Kart Dużej Rodziny. Gdy na początku nie 

było szans na wprowadzenie karty ogólnopolskiej, 
skoncentrowaliśmy nasze działania wokół 
samorządów. Wkrótce pozyskaliśmy pierwsze 
miasta, które zdecydowały się na taki krok. 
Pod koniec 2012 roku w całej Polsce było już 
ponad 100 miast, które – pod różnymi nazwami 
– wprowadziły swoje karty. I wtedy udało się 
zainteresować tą ideą ówczesny rząd.

Dla rodzin wielodzietnych karty są formą 
ułatwienia życia, pozostawienia w budżetach 
rodzin nieco większej sumy pieniędzy, co wobec 
dużych wydatków związanych z wychowywaniem 
dzieci jest szczególnie ważne. Niezwykle istotną 
rolą karty jest przeciwdziałanie wykluczeniu 
rodzin mających liczne potomstwo przez 
obniżenie kosztów uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych, rozrywkowych, w życiu sportowym.

Ważną rolą jest też promocja dużych rodzin 
poprzez kartę, która jest uprawnieniem, a nie 
zasiłkiem. Nie jest ona przyznawana z powodu 
ubóstwa rodziny, ale w uznaniu wartości pracy 
związanej z wychowywaniem kolejnego dziecka. 
Nie wymaga się przedstawienia zaświadczenia 
o dochodach, ale informacji, ile dzieci wychowuje 
się w rodzinie.

Warto dodać, iż w powiecie poznańskim 
gmina Czerwonak była pierwszą, która posiadała 
Kartę Dużej Rodziny, bowiem już od lipca 
2013 r. funkcjonuje tutaj Program Duża Rodzina 
wspierający i promujący pozytywny wizerunek 
rodzin wielodzietnych zamieszkałych na naszym 
terenie. Obecnie z KDR w gminie Czerwonak 
korzysta ok. 1500 osób.

Natomiast z Ogólnopolskiej Karty Dużej 
Rodziny, która istnieje od 2104 roku, korzysta 
obecnie ponad 2 mln użytkowników w Polsce, 
a do programu przystąpiło ponad 6 tys. partnerów. 

Zachęcamy czytelników „Naszego Patrona”, 
mieszkańców gminy Czerwonak do wstępowania 
do Gminnego Koła ZDR3+. Do związku mogą 
należeć rodzice wychowujący co najmniej troje dzieci oraz 
pełnoletnie dzieci z takich rodzin. Pozostałe osoby mogą 
zostać członkami wspierającymi. Rejestrować można 
się na stronie związku pod adresem: https://www.3plus.pl. 
Koło chce reprezentować interesy dużych rodzin 
na terenie gminy, aktywnie i skutecznie wpływać 
na kształt gminnej polityki rodzinnej, formułować 
opinie na temat powstających uchwał. Związek 
będzie uczestnikiem debat na tematy związane 
z polityką rodzinną.

W czasach współczesnych szczególnie potrzeba 
wyraźnego i mocnego głosu przedstawicieli 
polskich rodzin. Zapraszamy zatem do licznego 
włączenia się.

Więcej informacji na stronie www.3plus.pl oraz 
http://wielkopolska.3plus.pl/

Karolina Appelt

* ELFAC - Europejska Konfederacja Dużych 
Rodzin

  

Z ksiąg metrykalnych

Do wspólnoty Kościoła został włączony
	 11	maja		 Paweł	Romuald	Włościanko

Sakramentalny związek małżeński zawarli
 

 11	maja		 Alicja	Klepka	i	Andrzej	Schieche

Do wieczności odszedł 
 

	 6	maja	 Włodzimierz	Budzyński	z	Kicina
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Drodzy Ojcowie!

 Niech Wasze ręce będą pracowite. Niech przygarniają 
z miłością wszystkich, którzy potrzebują pomocy. Niech 
tworzą dobro i odpędzają zło. Niechaj będą czyste, jak Wasze 
serca, na wzór Najświętszego Serca Pana Jezusa. Niech 
wskazują drogę do Boga i ratują tych, którzy na tym szlaku 
pobłądzili.

 Naszemu Jedynemu Ojcu, naszym ojcom na ziemi 
i w niebie dziękujemy za dar życia i miłość. Pełni wdzięczności, 
z okazji Dnia Ojca dedykujemy Wam słowa poety:

Ręce ojca
Twoje pracowite ręce
wskazywały prostą drogę,
czystą, bez nałogów.

Twoje pracowite ręce
stanowiły podporę
dla potrzebujących pomocy,
w porę przygarniały,
mocno trzymały w ramionach.
I wtedy znikało niebezpieczeństwo,
nie było bojaźni, ani lęku.

Twoje pracowite ręce
wykuwały chleb
dla naszej rodziny.

Biorę za przykład
Twe ojcowskie ręce,
pracowite, pokorne,
niczym nie splamione.

I idę w świat daleki,
mając moje ręce
szeroko otwarte
dla wszystkich ludzi.

Pamięci taty

Kazimierz Surzyn

Redakcja, 23 czerwca 2019

Posynodalna adhortacja apostolska 
ojca świętego Franciszka „Christus vivit”, 
skierowana do młodych i całego ludu Bożego 
jest podsumowaniem zeszłorocznego synodu 
biskupów na temat „Młodzi, wiara i rozeznawanie 
powołania”.

Młodość jest niepowtarzalnym i pobudzającym 
okresem życia, który przeżył sam Jezus, uświęcając 
go – przypomina Franciszek w początkowej części 
adhortacji. Streszcza to w haśle: Jezus Chrystus 
zawsze młody. Zachęca wszystkich młodych, aby 
przeżywali swą młodość wraz z Jezusem, traktując 
Go jako inspirację i wzór do naśladowania. 

Bardzo ważne jest 
kontemplowanie młodego Jezusa, 
którego ukazują nam Ewangelie, 
ponieważ On był naprawdę 
jednym z was, i w Nim można 
rozpoznać wiele przymiotów 
charakterystycznych dla młodych 
serc – przypomina. Przy Nim 
możemy pić z prawdziwego źródła, 
które podtrzymuje nasze marzenia, 
nasze plany, nasze wielkie ideały, 
i który posyła nas do głoszenia 
życia, jakim warto żyć – zachęca 
Ojciec Święty.

Papież ukazuje młodym 
postacie świętych młodych 
ludzi, których sensem życia było 
podążanie za Jezusem, niekiedy 
nawet aż do męczeństwa. Jest 
wśród nich św. Sebastian, św. Franciszek 
z Asyżu, św. Joanna d’Arc, św. Dominik Savio, 
św. Teresa od Dzieciątka Jezus, bł. Piotr Frassati 
oraz wielu świętych i błogosławionych z różnych 
kontynentów. Oczywiście, wspaniałym wzorem 
dla młodego Kościoła jest Maryja.

Papież dostrzega też problemy młodych 
związane ze światem cyfrowym. Ostrzega 
przed myleniem komunikacji międzyludzkiej 
z kontaktem w świecie wirtualnym:

W rzeczywistości, środowisko cyfrowe 
jest także obszarem samotności, manipulacji, 
eksploatacji i przemocy, aż do skrajnego przypadku 
„dark web”*. Media cyfrowe mogą narazić 

na ryzyko uzależnienia, izolacji i postępującej 
utraty kontaktu z rzeczywistością, utrudniając 
rozwój autentycznych relacji międzyludzkich. 
Za pośrednictwem mediów społecznościowych 
upowszechniają się nowe formy przemocy, takie 
jak cyberprzemoc. Internet jest również kanałem 
rozpowszechniania pornografii i wykorzystywania 
osób w celach seksualnych lub hazardu – tłumaczy 
Papież.

W dalszej części Ojciec Święty pisze: 
Przede wszystkim chcę powiedzieć wszystkim 

pierwszą prawdę: „Bóg cię kocha”. Nawet jeśli już 
to słyszałeś, chcę ci to przypomnieć: Bóg cię kocha. 

Nigdy w to nie wątp, niezależnie od 
tego, co ci się przytrafia w życiu. 
W każdych okolicznościach jesteś 
nieskończenie miłowany. 

Wyjaśnia, że jest to miłość, 
która nie przytłacza, miłość, która 
nie marginalizuje ani nie ucisza i nie 
milczy; miłość, która nie upokarza 
ani nie zniewala. Jest to miłość 
Pana, miłość codzienna, dyskretna 
i respektująca, miłość wolności 
i dla wolności; miłość, która leczy 
i uwzniośla. To miłość Pana, 
która wie więcej o powstawaniu 
niż upadkach, o pojednaniu niż 
zakazach, o dawaniu nowej szansy 
niż potępieniu, o przyszłości niż 
przeszłości. Franciszek zachęca 

młodych, aby zakochali się w tej wolności, którą 
daje Jezus.

opr. Zenon Zbąszyniak

Źródło: ekai.pl 

* Zdecydowana większość internautów wyobraża sobie, 
że to, co są w stanie znaleźć za pomocą najpopularniejszych 
wyszukiwarek odpowiada zasobom obecnego internetu. 
Nic bardziej mylnego. To jedynie czubek góry lodowej, 
której zdecydowanie większa część jest skryta. Znajdują się 
tam materiały zupełnie nieszkodliwe i specjalistyczne, jak 
również miejsca tak mroczne, że trudno je sobie wyobrazić. 
Niektóre wyglądają jak sklepy online, za pośrednictwem 
których można kupić narkotyki, czy zlecić zabójstwo. Tę 
mrocznę część ukrytego internetu określamy mianem „dark 
web”.

Christus vivit – Chrystus żyje
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 Zbliża się koniec 
roku szkolnego (dla 
maturzystów już minął), 
zatem czas na zbieranie 
oazowych plonów! Co 
udało nam się zrobić?
 Tegoroczny program 
spotkań przeznaczony 
był szczególnie dla tych, 
którzy byli na pierwszym 

stopniu Oazy Nowego Życia. W naszej grupie są 
jednak osoby, które pojadą na rekolekcje dopiero 
w najbliższe wakacje. Nic jednak straconego, 
ponieważ materiał przeznaczony jest na dwa 
lata. Przerobiliśmy więc cały konspekt do tzw. 
„11 rozmów ewangelicznych”, które powtarzają 
treści rekolekcyjne. W międzyczasie jedna osoba 
z naszej grupy podczas Adwentowego Dnia 
Wspólnoty przystąpiła do deuterokatechumenatu*, 
by oficjalnie rozpocząć kolejny etap formacji 
w Ruchu Światło-Życie. Następnie dwie kolejne 
osoby poszły w jej ślady. Byliśmy również na 
oazowym kolędowaniu przy katedrze w Poznaniu. 
Pomagaliśmy w przygotowaniach do kicińskiego 
Misterium Męki Pańskiej, wiążąc wstążki na 
drzewkach w drodze do „Betanii”. Oglądaliśmy 
także godny polecenia film pt.: „Ślady stóp”, 
który opowiada o 10 podróżnikach ze Stanów 
Zjednoczonych, chcących przez 40 dni przejść 1000 
km w drodze do Santiago de Compostela. Obecnie 
rozpoczęliśmy pracę z kolejnym konspektem „10 
kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej”. Oto tzw. 
Drogowskazy Nowego Człowieka, które się w nim 
omawia:
1. JEZUS CHRYSTUS jest moim Światłem 
i Życiem oraz jedyną Drogą do Ojca.
Przyjąłem Go jako mojego Pana i Zbawiciela. 
Oddaję Mu swoje życie, aby nim kierował.
2. NIEPOKALANA jest dla mnie najdoskonalszym 
wzorem Nowego Człowieka w Duchu Świętym 
oddanego całkowicie Chrystusowi, Jego słowu 
i dziełu; dlatego oddaję się Jej, rozważam z Nią 
w różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję Ją.
3. DUCH ŚWIĘTY namaścił Jezusa. Dzięki 
Chrystusowi i ja otrzymałem Ducha Świętego, 
który sprawił, że narodziłem się na nowo do 

życia dziecka Bożego skierowanego w miłości 
i posłuszeństwie ku Ojcu. Dlatego chcę prowadzić 
życie w Duchu, poddając się Jego tchnieniu i mocy.
4. KOŚCIÓŁ – wspólnota pielgrzymującego 
ludu Bożego, zjednoczona z Ojcem przez Syna 
w Duchu Świętym. Jest jedynym środowiskiem 
życia, w którym może rozwijać się Nowy 
Człowiek; dlatego chcę wrastać coraz głębiej w tę 
braterską wspólnotę, poprzez żywą komórkę grupy 
w ramach Kościoła lokalnego, który jest znakiem 
i urzeczywistnieniem Kościoła powszechnego.
5. SŁOWO BOŻE stanie się dla mnie światłem 
życia, jeżeli będę podejmował stały wysiłek 
zachowania go, pójścia za nim i czynienia go 
słowem życia. Dlatego chcę karmić się nim jak 
najczęściej, szczególnie poprzez osobiste i wspólne 
z braćmi studiowanie Pisma Świętego.
6. MODLITWA jest oddechem Nowego Życia, 
wielkim przywilejem i radością Nowego
Człowieka, źródłem mocy i dziełem Ducha 
Świętego w nas. Dlatego chcę być wierny
praktyce codziennego Namiotu Spotkania**.
7. LITURGIA, szczególnie eucharystyczna, 
jest uprzywilejowanym miejscem spotkania 
z Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem 
objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę 
Kościoła – wspólnoty oraz źródłem i szczytem 
jego życia. Dlatego chcę zawsze jak
najpełniej w niej uczestniczyć, a moim zaszczytem 
i radością jest służba w zgromadzeniu
liturgicznym według zaleceń soborowej odnowy 
liturgii.
8. ŚWIADECTWO słowa i życia jest nakazem 
Pana, który chce, aby światłość nasza
świeciła przed ludźmi i dlatego obiecał nam moc 
Ducha Świętego, abyśmy mogli stać się
Jego świadkami. Ufając tej mocy i modląc się o nią 
chcę przy każdej okazji wyznawać
Chrystusa - mojego Pana i Zbawiciela.
9. NOWA KULTURA polega na uwolnieniu 
człowieka od wszystkiego, co poniża jego
godność oraz na rozwijaniu wartości osoby 
i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia.
Jest ona dziś bardzo potrzebną formą świadectwa 
i ewangelizacji. Moim świadectwem w
tej dziedzinie będzie więc ofiara całkowitej 

abstynencji od alkoholu, tytoniu i wszelkich
narkotyków oraz szerzenie kultury czystości 
i skromności jako wyrazu szacunku dla
osoby.
10. AGAPE czyli piękna miłość, którą Duch Święty 
rozlewa w naszych sercach, dzięki której osoba 
może odnaleźć się w pełni przez bezinteresowny 
dar z siebie dla Boga i bliźnich, jest najwyższą 
formą świadectwa i urzeczywistniania się osoby. 
Dlatego poprzez stałe przekreślanie swego 
egoizmu, naśladowanie Chrystusowego Krzyża, 
chcę wdrażać się w postawę bezinteresownej służby 
- diakonii, służąc na wzór Syna Człowieczego 
wspólnocie
Kościoła oraz wszystkim braciom, zwłaszcza 
najmniejszym i uciśnionym.
 Jeśli jesteście zainteresowani wysłaniem 
swoich dzieci na oazę lub sami chcecie wybrać 
się na tę wielką przygodę, zamieszczam 
tabelkę z wyjazdami wszystkich możliwych 
stopni w Ruchu Światło-Życie z archidiecezji 
poznańskiej. Ja jeżdżę na oazę odkąd skończyłam 
podstawówkę i naprawdę wiele zawdzięczam 
temu Ruchowi. W tym roku będę animatorką na 
pierwszym stopniu Oazy Nowego Życia.

Zapisy dla studentów i osób pracujących należy 
przesłać na mail: dor.kgorka@oaza.pl
Zapisy dla dzieci i młodzieży na stronie: 
www.poznan.oaza.pl (zakładka „Rekolekcje” 
/”Rekolekcje dla dzieci i młodzieży 
2019”/”Formularz zgłoszeniowy”). Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod numerami tel.: 788 
773 725 (Stanisław) i 509 960 236 lub 512 932 410 
(Iwona). Można też pisać na adres: dor@poznan.
oaza.pl; ddj@poznan.oaza.pl
Gorąco polecam!!! Można spotkać wspaniałych 
ludzi i wzmocnić się duchowo.

* Formacja w Ruchu Światło-Życie wzorowana jest 
w pewnym sensie na drodze jaką przebywali katechumeni 
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa (katechumenat), 
a że oazowicze są już ochrzczeni i najczęściej przebyli 
katechumenat w postaci nauczania religii, dlatego drogę 
formacyjną nazywamy deuterokatechumenatem (powtórnym 
katechumenatem).
** Praktyka religijna typowa i charakterystyczna dla 
Ruchu Światło-Życie. Polega na codziennym rozważaniu 
słowa Bożego (zazwyczaj tekstów Pisma Świętego), ale 
w ten sposób, aby głównym celem poświęconego czasu było 
osobiste spotkanie z Bogiem, a nie poznawanie jego treści.

Małgorzata Herman

Stopień Wiek Miejsce pobytu Termin Koszt

Oaza Dzieci 
Bożych II°

10–13 lat Obra k. Wolsztyna 
(dojazd we 
własnym zakresie)

16 lipca 
– 1 sierpnia

939 zł*
*Cena obowiązuje przy 
zgłoszeniu do końca 
maja. Po tym terminie 
koszt wzrasta o 30 zł.

Oaza Dzieci 
Bożych III°

10–13 lat Konarzewo k. 
Poznania
(dojazd we 
własnym zakresie)

3–19 sierpnia (brak informacji na 
stronie)

Oaza Nowej 
Drogi II°

13–15/16 lat Ochotnica Dolna /
Gorce/
(wspólny dojazd 
do Ochotnicy 
i powrót do 
Poznania)

16 lipca 
– 1 sierpnia

949 zł* (plus koszty 
dojazdu).
*Cena obowiązuje przy 
zgłoszeniu do końca 
maja. Po tym terminie 
koszt wzrasta o 30 zł.

Oaza.
Jak było i co będzie?

mailto:dor.kgorka@oaza.pl
http://www.poznan.oaza.pl/diakonie/diakonia-jednosci/rekolekcje-dla-dzieci-i-mlodziezy-2019
mailto:ddj@poznan.oaza.pl
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Oaza Nowej 
Drogi III°

13 lat - III klasa 
gimnazjum 

Ochotnica Dolna /
Gorce/
(wspólny dojazd 
do Ochotnicy 
i powrót do 
Poznania)

3–19 sierpnia 949 zł* (plus koszty 
dojazdu).
*Cena obowiązuje przy 
zgłoszeniu do końca 
maja. Po tym terminie 
koszt wzrasta o 30 zł.

Oaza Nowego 
Życia I°

Osoby po 
gimnazjum 
wzwyż

Pawełki /Park 
Krajobrazowy 
Lasy nad Górną 
Liswartą/,
(wspólny wyjazd 
na rekolekcje 
i powrót do 
Poznania)

16 lipca 
– 1 sierpnia

979 zł* (plus koszty 
dojazdu).
*Cena obowiązuje przy 
zgłoszeniu do końca 
maja. Po tym terminie 
koszt wzrasta o 30 zł).

Oaza Nowego 
Życia II°

Osoby po ONŻ I° Lipnica Wielka 
/Podhale/, 
(wspólny wyjazd 
na rekolekcje 
i powrót do 
Poznania)

16 lipca 
– 1 sierpnia

1049 zł* (plus koszty 
dojazdu).
*Cena obowiązuje przy 
zgłoszeniu do końca 
maja. Po tym terminie 
koszt wzrasta o 30 zł.

Oaza Nowego 
Życia III°

Osoby po ONŻ 
II°

Lublin 16 lipca 
– 1 sierpnia

969 zł* (plus koszty 
dojazdu).
*Cena obowiązuje przy 
zgłoszeniu do końca 
maja. Po tym terminie 
koszt wzrasta o 30 zł.

Oaza Nowego 
Życia I°

Studenci i osoby 
pracujące

Kopia Górka 
w Krościenku nad 
Dunajcem

16 lipca 
– 1 sierpnia

Pracujący: 880 zł,
studenci: 820 zł

Oaza Nowego 
Życia I°

Studenci i osoby 
pracujące

Kopia Górka 
w Krościenku nad 
Dunajcem

1–17 
września

Pracujący: 880 zł,
studenci: 820 zł

Oaza Nowego 
Życia II°

Studenci i osoby 
pracujące po 1 st.

Kopia Górka 
w Krościenku nad 
Dunajcem

16 lipca 
– 1 sierpnia

Pracujący: 880 zł,
studenci: 820 zł

Oaza Nowego 
Życia II°

Studenci i osoby 
pracujące po I°

Kopia Górka 
w Krościenku nad 
Dunajcem

1–17 
września

Pracujący: 880 zł,
studenci: 820 zł

 Pewnego czerw-
cowego dnia do rodziny 
Kicińskich przyjechali 
w odwiedziny krewni - 
kuzyn Piotr z żoną Magdą 
i piętnastoletnią córką 

Wiktorią. Dziewięcioletnia Agatka była zachwycona 
kuzynką Wiki, chodziła za nią krok w krok, naśladując 
prawie każdy jej ruch. Maria i Józef przygotowali 
grilla na ogrodzie, gdy nagle zorientowali się, że 
skończyła się musztarda. Opuścić gości i pojechać 
do sklepu nie wypada, wysłać syna Tomka byłoby 
wygodnie, gdyby nie to, że miał nogę w gipsie. 
Maria znalazła rozwiązanie - poprosiła Agatkę, 
by w asyście Wiktorii podskoczyła do pobliskiego 
sklepu po sprawunki. Maria dała też dziewczynkom 
drobne na lody jako „wynagrodzenie” za całą tę 
akcję. Dziewczyny wróciły szybko, liżąc lody 
i śmiejąc się wniebogłosy, bo w sklepiku jakiś pan 
próbował kupić szynkę z kreta. Ekspedientka nie 
wiedziała, o co mu chodzi. Dopiero gdy pokazał 
palcem towar w ladzie chłodniczej, wszystko się 
wyjaśniło. Na etykietce był napis „szynka z Krety”. 
Wracając ze sklepu Agata zauważyła również, że 
do niej sprzedawczyni zwracała się per „ty”, a do 
Wiktorii per „pani”. 

- Mamo, mamo – rozentuzjazmowana Agatka 
szarpnęła Marię za rękaw, powodując, że ta nagle 
przerwała rozmowę z kuzynką Magdą. Maria 
zmarszczyła nieco brwi i nachyliła się do córki.

- Agatko, a gdzie dobre maniery? Czy pamiętasz 
o tym, że gdy dorośli rozmawiają, to nie wypada 
im przerywać. Co to za ważna sprawa? – Maria 
pogłaskała córkę po głowie, udobruchana 
przepraszającą miną Agatki.

- Mamo, dlaczego pani w sklepie mówiła do 
Wiktorii „pani”, przecież ona jest dziewczynką, tak 
jak ja?

- Już wyjaśniam. Wiktoria, owszem, ma tylko 15 
lat, ale wygląda dojrzale, dlatego pani w sklepie użyła 
formy grzecznościowej „pani”, bo pomyślała, że 
Wiki jest starsza. Zasada jest taka, że do młodzieży, 
która „na oko” ma 16 lat albo więcej, mówi się już 
per „pan” i „pani”.

- A dlaczego, mamo, pani w sklepie nie chciała 
sprzedać piwa chłopakowi, mimo że mówiła do 

niego per „pan”? – zapytała Agata.
- Bo nie można sprzedawać alkoholu i papierosów 

nieletnim czyli osobom poniżej osiemnastu lat, 
a słowo „pan”, czy „pani” wcale nie oznacza, że ktoś 
już jest pełnoletni – wyjaśniła Maria.

- Ja też coś dodam – odezwała się kuzynka 
mamy, Magda. - W sklepach można kupić piwo 
bezalkoholowe, lecz nadal jest to piwo, postrzegane 
jako napój alkoholowy. Dzieci nie powinny go 
kupować, a rozsądne ekspedientki powinny odradzać 
zakup nieletnim, ze względu na dobre obyczaje.

- Zgadzam się – dodał Józef, od jakiegoś czasu 
przysłuchujący się rozmowie pań. - W dzisiejszych 
czasach za dużo pozwalamy dzieciom, a potem 
dziwimy się, że są niewychowane. Dawniej hierarchia 
była jasna: Bóg, mąż i żona, dzieci. Dziś dzieci 
często stawia się na piedestale.

- To prawda - zauważył kuzyn Piotr, wtrącając 
się do rozmowy. - Na mszy niedzielnej, w naszym 
dużym kościele na osiedlu bardzo to widać. Dzieci 
krążą po całym kościele, często widać biegających 
za nimi rodziców, nie mówiąc już o głośnych 
rozmowach, a raczej negocjacjach z niesfornymi 
pociechami. Któregoś razu jedno dziecko wyjątkowo 
dokuczliwie przeszkadzało i ojciec się zdenerwował, 
chwycił synka pod pachę i skierował w stronę drzwi 
wyjściowych. Wówczas malec, około czteroletni, 
wrzasnął na całe gardło: „Ludzie, módlcie się za 
mnie!”.

 Wszyscy obecni roześmiali się serdecznie, 
a Piotr dodał, że tak naprawdę to trzeba się modlić 
za rodziców, by umieli przekazać dzieciom zasady 
dobrych obyczajów.

 Maria pobiegła do domu i przyniosła kilka 
egzemplarzy książki „Savoir vivre na co dzień i od 
święta”.

- Tę książkę dostałam od swojej mamy na Dzień 
Dziecka, gdy byłam trochę starsza od Agatki – 
powiedziała Maria, wręczając Wiktorii, Agacie 
i Tomkowi po jednym egzemplarzu lektury. – 
A ponieważ tak się składa, że dziś jest pierwszy dzień 
czerwca, wasze święto, pragnę wam sprezentować 
taki oto szyfr do prawie wszystkich zagadek 
dotyczących dobrego wychowania.

- Bardzo dziękujemy! - wykrzyknęły dzieci.

Barbara Kołecka-Herman 

Savoir vivre w odcinkach
Odcinek XII (ostatni)

Duzi i mali
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 Moja ciocia ma na imię 
Ewa. W 1956 roku miała 
13 lat i chodziła do Szkoły 
Podstawowej nr 40 przy 
ul. Garbary. W jej klasie 
uczyło się dużo dzieci. 
Największym rozrabiaką był 
Romek, który często siedział 
w „oślej ławce”. Mirka 
Adler, koleżanka z klasy, 

wspomina, że Romek często 
psocił i ciągnął za warkocze. Ewa zaś pamięta, że 
ładnie grał na pianinie.
 Jest 28 czerwca 1956 roku. Mama Romka 
leży chora w domu przy ulicy Kościuszki. Jest po 
zawale. Prosi Romka, by kupił kilka plasterków 
szynki i daje mu 5 zł. Romek wychodzi z domu, a na 
ulicy zastaje demonstrujący pochód robotników, 
który zmierza na teren Targów Poznańskich, 

a potem na ulicę Dąbrowskiego. Pod budynkiem 
UB na ulicy Kochanowskiego kłębi się tłum, siły 
organów bezpieczeństwa zaczynają strzelać do 
robotników, ludzie rzucają butelkami z benzyną. 
Do tramwajarki, która szła na czele pochodu 
i została trafiona w nogę, podbiega mały chłopiec, 
podnosi biało-czerwony sztandar i pędzi do 
budynku UB, gdzie za chwilę ginie trafiony kulą. 
Do Anny Strzałkowskiej, mamy Romka, dociera 
informacja, że był to jej syn. Później okazuje się, 
że to inny chłopiec, inaczej ubrany. Romek zaś 
ginie od kuli w niewyjaśnionych okolicznościach 
na tyłach garaży UB przy ul. Kochanowskiego. 
 Jest 30 czerwca 1956 roku. Moja babcia 
- Janina Kołecka, mama wspomnianej Ewki, 
siada przy swoim ulubionym stole w kuchni. 
Pisze. Łzy kapią na kartkę zapisywaną wiecznym 
piórem: 

Poznański tryptyk 

       I
  Kiedy usłyszał śpiewy

zacisnął pięść w gniewie
pochwycił pieśń…
pochwycił w młode ręce
sztandar – to co najświętsze -
dumnie z nim szedł.
O chleb i wolność wołał,
o prawdę w polskich szkołach
wołał – i padł.
Pięć złotych miał w kieszonce,
a pod nią polskie serce - 
trzynaście lat.

     II
Zostało harcerskie ubranko
przeszyte kulą –
tyle dziś z jedynaka
matczyne ręce tulą…
Została kapliczka dziecka – 
portret wśród kwiatów
ból matczynego serca
największy z bólów świata.
Zostały jego książki, pianino wpółotwarte, 

jakże okropna cisza - nikt „mamo” nie zawoła…
Kiedy historia nową otwiera dziejów kartę
żądamy, niech ukaże Kainów czoła.

     III
Przyszli z żałobnym wieńcem
schylili młode głowy
nie zobaczą go więcej.
Nad światem jesień niebieskooka
przed nimi życia powinna wiosna
młode roztaczać uroki…
Za nimi czerwiec, wspomnień koszmary
i strach co cieniem snuł się upiornym
kłamstwo w ich młode wpychane usta.
Ileż potrzeba
żeby przestali ten czas wspominać
żeby wierzyli że nigdy syna - 
jak ich kolegi – nie straci matka
…nad małym grobem milczy gromadka…

oprac. Barbara Kołecka-Herman

Pamięci Romka Strzałkowskiego

Romek Strzałkowski Pomnik poległych w Czerwcu 56 r. przy 
ul. J. Kochanowskiego gdzie znajdowały się budynki 
Urzędu Bezpieczeństwa i miały miejsce najcięższe walki, 
fot. GZ

 Nie da się ukryć, że w ostatnich miesiącach 
jesteśmy świadkami niezwykłych zdarzeń, tak 
w Polsce, jak i na świecie. Wśród nich jednym 
z ważniejszych jest bez wątpienia, podnoszona 
przez wiele środowisk, krytyka kierowana 
przeciwko Kościołowi, która za główny powód 
obrała sobie oskarżenie go o pedofilię. Niestety, nie 
da się ukryć, że oskarżenia te są po części słuszne, 
bo niektórzy kapłani rzeczywiście dopuścili się 
przestępstw na tym tle i niewątpliwie powinni 
być za to ukarani. Całkiem niedawno również 
przedstawiciele Episkopatu Polski przyznali, że 
niektórzy zwierzchnicy Kościoła polskiego nie 
dołożyli dostatecznych starań, żeby to okropne 
nadużycie ze strony duchownych w porę 
wykorzenić, a winnych ukarać. Jednak obecny 
atak na Kościół jest tak naprawdę kolejnym etapem 
walki, bo widać wyraźnie ciągłość w nastawaniu 
na tę instytucję i wspólnotę, na jej pozycję i rolę 
we współczesnym świecie. 
 Trzeba powiedzieć, że rzeczowa dyskusja 
na temat Kościoła i jego znaczenia w życiu 
społecznym, podejmowana spokojnie, na gruncie 
naukowym, filozoficznym i socjologicznym, jest 

nie tylko dopuszczalna, lecz wprost wskazana. 
Świat bowiem nieustannie się zmienia i każdy 
podmiot życia publicznego jest zmuszony do 
określania ciągle na nowo swojego miejsca we 
wspólnej rzeczywistości. W takich warunkach 
dyskusja posuwa się naprzód, wzbogacając życie 
publiczne, pozwalając lepiej poznać się i zrozumieć. 
Należy wyraźnie podkreślić, że w minionych 
wiekach taki dyskurs między Kościołem a innymi 
podmiotami i nurtami ideowymi cały czas się 
toczył i pozostawił po sobie liczne, interesujące 
głosy. Niestety, im bliżej naszych czasów, tym 
krytyka religii i Kościoła zaczęła stawać się coraz 
bardziej pryncypialna, bynajmniej niedążąca do 
rozmowy, lecz konfrontacyjna. Obecnie bardzo 
często zaczyna się ona i kończy na zupełnym 
podważaniu roli Kościoła w życiu społecznym, 
zmierzając do całkowitego usunięcia go z tego 
obszaru. Głosi się przy tym, że religia jest sprawą 
wyłącznie prywatną, a w praktyce jakiekolwiek 
przejawy religijności piętnuje się jako przejaw 
zacofania. W efekcie, ludzie wierzący mają 
przekonanie, że religia ma po prostu całkowicie 
zniknąć z życia publicznego, a oni sami mają się 

O Kościele dzisiaj i o czasach, które nastały

Zapiski wierszy, fot. BK-H
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kryć z tym, że wyznają swoją wiarę. 
 Taki stosunek do religii znajduje niestety 
odzwierciedlenie w konkretnych działaniach. Na 
Zachodzie podejmowane są na przykład takie 
kroki, w tym także prawne, jak usuwanie symboli 
religijnych z miejsc publicznych, szkół, urzędów, 
a następnie niemal wszystkich miejsc publicznych. 
Pozostają tylko obiekty zabytkowe, ale i tam, co 
bardziej zagorzali bojownicy o świeckość życia 
publicznego pragną usunąć lub zasłonić krzyże 
i obrazy świętych. Co ciekawe, dzieje się to nawet 
w państwach, w których większość mieszkańców 
deklaruje się jako osoby wierzące, którym symbole 
religijne nie przeszkadzają.  

 Prawnie podważa się także zasady życia 
wypływające z Ewangelii, a to przez zezwalanie 
na aborcję „na życzenie”, eutanazję, czy też 
promowanie metody zapłodnienia „in vitro”, 
legalizację związków homoseksualnych 
i zrównywanie ich w prawach z tradycyjnymi 
małżeństwami, z adopcją dzieci włącznie. 
Przeciwko tym krokom legislacyjnym trudno 
protestować, bo uchwalają je demokratycznie 
wybrane parlamenty, a oficjalnie adresowane 
są one nie tylko do ludzi wierzących, ale także 
niewierzących, którzy nauk Kościoła nie muszą 
przyjmować. Mówi się więc: „Dlaczego Kościół ma 
nakazywać czy zabraniać czegokolwiek osobom, 
które nie są jego członkami?” Głosiciele takich 
poglądów nie chcą słuchać argumentów, że Kościół 
ujmuje się tak naprawdę za każdym człowiekiem, 
bo broni życia niewinnych, zagrożonych zagładą 
poprzez aborcję czy stosowanie metody „in vitro”; 

broni matki zagrożone syndromem poaborcyjnym, 
broni starszych nakłanianych do podjęcia decyzji 
o eutanazji, a wreszcie broni nauki Ewangelii 
o grzechu, który jest ostatecznie największym 
zagrożeniem dla człowieka. Wreszcie dochodzi 
do tego, że Kościołowi zabrania się głosić nauki 
Ewangelii sprzecznych z prawami stanowionymi 
przez człowieka. Raz po raz da się słyszeć 
w Europie głosy polityków, którzy grożą księżom 
karami za głoszenie prawdy o grzechu. Żeby nie 
być gołosłownym, już karze się więzieniem osoby 
nawołujące do zaprzestania aborcji. Niestety, 
w niektórych państwach część duchownych 
i wiernych daje się zastraszyć tym groźbom, 

co jest tak naprawdę 
zwycięstwem wrogów 
Kościoła, tradycji 
i cywilizacji europejskiej. 
Uległość wobec zła 
nie ma jednak końca 
i posuwa się ono dalej. 
Nie brakuje bowiem 
polityków, którzy 
domagają się nałożenia 
na kapłanów obowiązku 
donoszenia do organów 
ścigania przestępstw 
wyjawianych przez 
penitentów podczas 
spowiedzi, co 
jest zamachem na 

kanoniczną tajemnicę tego sakramentu. Wszystko 
to pokazuje, że walka z Kościołem toczona 
przez jego przeciwników straciła już zupełnie 
swój niegdysiejszy doktrynalny i cywilizowany 
charakter, a stała się zideologizowanym atakiem. 
 Niestety, nie jest to jeszcze koniec tego 
tematu. Najbardziej przykrym przejawem walki 
z Kościołem jest już nawet nie walka ideologiczna, 
lecz zwalczanie ludzi Kościoła, uderzanie w osoby, 
które go reprezentują. Zjawisko to jest, rzecz jasna, 
odpryskiem niechęci do Kościoła jako instytucji, 
bo kapłani w sposób oczywisty są kojarzeni 
z Kościołem i tym, co on głosi. Jednocześnie 
„zwykli” księża są łatwiejszym celem ataku niż 
cały Kościół, czy jego doktryna. Aby mocować 
się z nauką Kościoła, potrzeba poważnych 
argumentów, które niełatwo zdobyć, jeśli spór 
ma wyglądać poważnie. Owszem, wbrew faktom 
i ustaleniom uczonych można twierdzić ciągle 

na nowo, że wyprawy krzyżowe były najazdem 
katolickim na niewinny, muzułmański Bliski 
Wschód. Przemilcza się jednak to, że kilkaset lat 
wcześniej muzułmanie najechali chrześcijański 
Bliski Wschód, a kilkadziesiąt lat przed pierwszą 
krucjatą kalif al Hakim postanowił usunąć stamtąd 
wyznawców Chrystusa, burząc wszystkie miejsca 
kultu chrześcijańskiego i pod groźbą śmierci 
zmuszając chrześcijan do konwersji na islam. 
Można twierdzić, że podczas krucjat chrześcijanie 
nawracali ogniem i mieczem, pomijając fakt, że 
papież Urban II pod groźbą ekskomuniki zabronił 
przed I krucjatą nawracania pod przymusem. 
Można rozsiewać wiele innych kłamstw na temat 
historii Kościoła 
 Aby móc prowadzić krytykę doktryny Kościoła, 
trzeba być wnikliwym i wykształconym badaczem. 
Była ona bowiem tworzona przez prawdziwych 
gigantów intelektu i ducha, poczynając od 
Orygenesa, św. Augustyna, św. Anzelma, św. 
Tomasza i wielu, wielu innych, których długą 
listę można bez trudu sporządzić Nie da się 
powiedzieć, że Kościół siał ciemnotę, bo to Kościół 
w średniowieczu, niesłusznie nazywanym „ciemną 
epoką”, stworzył uniwersytety, które od tamtych 
czasów są motorem rozwoju naszej cywilizacji. 
Powstały zaś one dlatego, że Kościół nie bał się 
prawdy o świecie, głosząc za Starym Testamentem, 
że skoro Bóg stworzył świat, to poznanie świata 
prowadzi do Boga (zob. Mdr 13,5). Owszem, 
zdarzały się sytuacje, gdy Kościół zabraniał głosić 
niektórych prawd naukowych, najczęściej uznając, 
że nie są one dostatecznie udokumentowane, ale ze 
wszystkich tych zakazów wkrótce się wycofywał 
i obecnie akceptuje wszystkie udowodnione, 
wiarygodne prawdy naukowe. 
 Szafując „argumentami”, że Kościół jest 
wrogiem nauki czy człowieka, głosi się więc 
zwyczajne kłamstwa i łamie tym samym wszelkie 
zasady cywilizowanej dyskusji. Niestety, podobne 
sytuacje mają obecnie miejsce także w naszej 
katolickiej Ojczyźnie. Także i u nas mamy coraz 
częściej do czynienia z atakami motywowanymi 
emocjonalną niechęcią, czy wprost nienawiścią do 
Kościoła. W efekcie, dawna dyskusja zamieniła 
się we frontalny atak, coraz bardziej pozbawiony 
zasad, z czym druga strona kryje się coraz mniej. 
 Przykładem tego może być właśnie obecna 
„dyskusja” o pedofilii. Na początek warto 
powiedzieć, że zanim nagłośniono sprawę tych 

przestępstw wśród duchownych, od czasu do czasu 
wychodziły na jaw bardzo poważne skandale na 
tym tle w różnych środowiskach związanych 
z pracą z młodzieżą. Warto przytoczyć głośny 
skandal dotyczący dyrektora poznańskiego chóru 
chłopięcego „Polskie Słowiki”, który przez ponad 
20 lat dopuszczał się czynów pedofilskich wobec 
swoich podopiecznych. Co więcej, gdy sprawa 
stała się głośna, okazało się, że była ona znana 
już wcześniej przez ludzi związanych z tą grupą. 
Nikt nie domagał się ukarania wszystkich osób, 
które wiedziały o nadużyciach, a nie doniosły 
o tym organom ścigania. Wojciech K. nie był 
wszak jedynym dorosłym pracownikiem chóru, 
podróżującego po Polsce i świecie. Zdumiewająca 
jest również postawa rodziców chórzystów, którzy 
stawali w obronie dyrygenta i których trudno 
posądzać o naiwność.
 Sprawa pedofilii występującej w różnych 
środowiskach nie została dotychczas nigdzie, ani 
w Polsce ani w żadnym innym kraju, gruntownie 
zbadana i wyjaśniona. Tymczasem środowiska 
niechętne Kościołowi często domagają się 
rozliczania właśnie księży, pomijając inne grupy 
społeczne. Skoro rzecz nie została dotychczas 
przez nikogo kompleksowo zbadana, to musimy 
opierać się na szacunkach, a z tych wynika, że 
pedofilia dotyczyła zaledwie od 0,1 – 0,3 % księży, 
czyli maksymalnie 3 duchownych na 1000 mogło 
dopuścić się takich czynów. Do tego rozsiewa się 
przy tym najprzeróżniejsze kłamstwa, jak choćby 
to, że zarówno obecna władza, jak i hierarchia 
Kościoła polskiego nie chciały ścigać i sądzić 
takich osób. Prawda jest taka, że po ujawnieniu tych 
przypadków, oskarżeni księża zostali wydaleni 
ze stanu kapłańskiego. Co więcej, kilku byłych 
kapłanów odsiadywało wyroki za te przestępstwa, 
zanim sprawa stała się głośna. 
 Mocnym dowodem na winę księży ma być 
dla wielu film o charakterze dokumentu „Tylko 
nie mów nikomu”, w którym podano prawdziwe 
przypadki pedofilii wśród księży, jednak 
w produkcji tej brakuje pewnej rzetelności. Po 
pierwsze, nie wszystkie przypadki są sprawdzalne, 
ponieważ niektóre z nich miały miejsce tak dawno, 
że nie są znane losy osób w nich uczestniczących. 
Po drugie, dla potrzeb filmu wyszukano księży, 
których prowadzenie się w różnych środowiskach 
było powszechnie znane jako mało przykładne. 
Po trzecie, niemal wszyscy kapłani wskazani 
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w filmie okazali się tajnymi współpracownikami 
Służby Bezpieczeństwa, która m.in. odpowiada 
za morderstwa kapłanów, w tym bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki. Co ciekawe, fakt ten został 
przemilczany przez twórców filmu, a przecież jest 
to bardzo ważna okoliczność, bo SB z premedytacją 
wykorzystywała wszelkie zaobserwowane słabości 
księży i „łapała” ich na różne sposoby. Zdarzało 
się zatem, że kapłani zmuszani do współpracy 
przez przestępcze organa ateistycznego państwa 
nie mieli w sobie siły, by walczyć ze złem, które 
ich także dotykało. Księża ujawnieni w filmie nie 
są więc reprezentatywni dla stanu duchownego 
w Polsce, nie ma więc podstaw do oskarżania 
ogółu duchownych, a tak się - niestety - dzieje. 
 Częściowo potwierdzone oskarżenia o pedofilię 
w Kościele są wykorzystywane na różne sposoby. 
Tuż przed Wielkanocą znana krytyk Kościoła, 
poseł Joanna Scheuring-Wielgus odwiedziła 
Watykan, gdzie doprowadziła do spotkania 
z Papieżem pewnego człowieka, według jej wiedzy 
skrzywdzonego w przeszłości przez duchownego-
pedofila. Papież zareagował w typowy dla siebie, 
spontaniczny sposób, przepraszając owego 
człowieka i całując po rękach. To uszczęśliwiło 
panią polityk, która podziękowała Ojcu Świętemu 
za spotkanie, co mogłoby oznaczać, że tym samym 
osiągnęła ona swój cel. Tymczasem zaraz po swoim 
powrocie do Polski, poseł Scheuring-Wielgus 
ogłosiła, że jej celem jest postawienie Kościoła 
przed Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze. Pani 
poseł nie sprecyzowała, czy chodzi jej o Kościół 
w Polsce, czy cały Kościół katolicki, a jest to 
zasadnicza różnica. Pomijając fakt, że Trybunał 
w Hadze zajmuje się oskarżeniami wobec państw, 
a nie jednostek, stowarzyszeń czy organizacji, to 
Kościół w Polsce nie ma oddzielnej osobowości 
jako podmiot prawa międzynarodowego. Z tego 
powodu deklaracja pani Poseł jest niezrozumiała, 
bo p. Scheuring-Wielgus musiałaby postawić 
w stan oskarżenia państwo Watykan, z którego 
głową spotkała się kilka dni wcześniej i której 
dziękowała za wspomniany gest. 
 Niestety, taki brudny styl uprawiania polityki 
opanowuje wiele obszarów życia społecznego. 
7 maja miały miejsce uroczystości 100-lecia 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Były to de facto uroczystości jubileuszowe aż 4 
uniwersytetów, ponieważ po wojnie Uniwersytet 
Poznański podzielono na kilka uczelni i wszystkie 

one wspólnie celebrowały tę okazję. Jedną 
z głównych postaci obchodów został prezydent 
Poznania, Jacek Jaśkowiak, obok którego znalazł 
się także metropolita poznański, abp Stanisław 
Gądecki znany ze swoich wyważonych poglądów 
dotyczących kwestii społeczno-politycznych. 
Tymczasem dzień po uroczystościach prezydent 
Jaśkowiak w wywiadzie dla mediów stwierdził, że 
rozmawiając z arcybiskupem czuł się, jak gdyby 
rozmawiał z politykiem PiS. Słowa te brzmiały 
raczej jak żart i były oczywistą prowokacją, 
obliczoną na wciągnięcie kurii poznańskiej 
w spór ideologiczny. Nie jest tajemnicą, że 
władze Poznania sprzyjają środowiskom wrogim 
Kościołowi, a sam prezydent od dawna walczy 
o nowy obraz światopoglądowy miasta, obraz 
„zabarwiony kolorami tęczy”. Niestety, nie jest 
to tęcza, która wg Księgi Rodzaju pojawiła się po 
potopie, lecz ta, którą afiszują się ruchy promujące 
dewiacje seksualne. 
 Skoro jednak takie ataki kieruje się wobec 
Kościoła, który najwydatniej w dziejach świata 
przysłużył się ochronie słabych i potrzebujących, 
to pozwólmy sobie na zawołanie: „sprawdzam” 
wobec drugiej strony. Zapytajmy o przejrzystość 
w sprawach nadużyć płciowych środowisko 
najmocniej zaangażowane w walkę z Kościołem. 
Chodzi o homoseksualistów, którzy uważają 
się za „prześladowaną grupą mniejszościową”. 
Otóż wg danych otwarcie publikowanych przez 
amerykańskiego uczonego, socjologa dr. Marka 
Regnerusa, do czynów pedofilskich wobec dzieci 
dopuszcza się ponad 25 % homoseksualistów 
w związkach jednopłciowych, które adoptowały 
dzieci Tymczasem Robert Biedroń, lider partii 
Wiosna, zdeklarowany homoseksualista, 
który zabiega o prawo takich par w Polsce do 
małżeństw i adopcji dzieci, całe zło pedofilii wiąże 
z Kościołem. Ostatnio wezwał on nawet rodziców 
do niewysyłania dzieci na lekcje religii, ażeby 
uchronić je przed tym zagrożeniem. 
 Ogłoszony w 1804 roku we Francji przez 
Napoleona Kodeks Cywilny wprowadził 
zasadę domniemania niewinności do ogłoszenia 
wyroku. Dopiero wyrok pozwala na nazywanie 
kogoś przestępcą i ewentualnie napiętnowanie. 
Tymczasem w naszej dzisiejszej rzeczywistości 
jakby zupełnie o tym zapomniano. Wystarczy 
pogłoska, plotka, pomówienie, by wszyscy czuli 
się upoważnieni do wydania wyroku i atmosfera 

wrzenia w społeczeństwie nie uspokoi się, dopóki 
nie uprzytomnimy sobie, że jest to droga zła, która 
szkodzi nam wszystkim. 
 Co najważniejsze, te zaciekłe oskarżenia 
uderzają w osoby często niewinne, wokół których 
tworzy się aurę środowiska przestępczego. Wini 
się instytucję (Kościół), która posiada depozyt 
wiary zachowany od czasów apostolskich, a jej 
członkowie są szafarzami sakramentów. Każdy 
wierzący musi zdawać sobie sprawę, że Kościół 
musi składać się i z wierzących, i z hierarchii, 
bo każda zbiorowość ludzka jej potrzebuje. Bez 
hierarchii, wśród której pewna część to znakomici 
teologowie strzegący czystości naszej świętej wiary, 
Kościół nie ma szans na przetrwanie i rozwój. Bez 
hierarchii Kościół rozpadnie się na wiele wspólnot, 

jak to się stało z protestantyzmem, którego 
denominacji nikt nie jest w stanie obecnie policzyć, 
a jest to liczba przekraczająca 25000 odłamów. 
Jeśli stanie się tak z Kościołem powszechnym, 
wszyscy stracimy rzecz najważniejszą, nasz 
wspólny skarb, wykładnię wiary, która daje nam 
pewność, że nasza droga rzeczywiście prowadzi 
do zbawienia. Kościół więc musi stanowić jedność 
wspierających się komponentów - ludu Bożego 
i osób konsekrowanych, które z woli Bożej istnieją 
dla siebie nawzajem, wspierając się na wspólnej 
drodze. Módlmy się gorąco i nieustannie za 
Kościół – za kapłanów i świeckich!

Witold Tyborowski

 8 sierpnia 1910 roku ukazał się dekret św. Piusa 
X „Quam singulari Christus amore”.
Nakazywał on kapłanom na całym świecie, aby 
dopuszczali dzieci do Pierwszej Komunii Świętej 
od chwili, gdy potrafią one odróżnić Chleb 
Eucharystyczny od zwykłego chleba (Wilhelm 
Hünermann, „Ignis ardens. Powieść o św. Piusie 
X”).
 O wczesnej Komunii Świętej tak pisał nasz 
umiłowany św. Jan Paweł II:
 Wzruszające świadectwo miłości pasterskiej 
wobec dzieci dał mój poprzednik, św. Pius X przez 
decyzję dotyczącą Pierwszej Komunii Świętej. Nie 
tylko obniżył wiek konieczny, by móc przystąpić do 
Stołu Pańskiego, z czego i ja skorzystałem w maju 
1929 roku, ale także otworzył możliwość przyjęcia 
Komunii Świętej jeszcze przed ukończeniem 
siódmego roku życia, jeśli dziecko wykazuje 
wystarczające rozeznanie. Duszpasterska decyzja 
o wczesnej Komunii Świętej warta jest pochwały 
i przypomnienia. Przyniosła wiele owoców 
świętości i apostolstwa wśród dzieci, sprzyjając 
także rozwijaniu się powołań kapłańskich 
(„Wstańcie, chodźmy!”, s. 83).
 O możliwości wcześniejszego przystąpienia 
dziecka do Stołu Pańskiego nadal wie - niestety 
- bardzo mało katolików, a jeszcze mniej z niej 
korzysta. Wśród naszych znajomych tę świadomość 

miało jedynie kilka osób ze wspólnoty Domowego 
Kościoła, których dzieci również jako kilkulatki 
przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej. Ja 
dowiedziałam się o tym dużo wcześniej, dzięki 
mojej siostrze, ponieważ jej troje dzieci otrzymało 
tę łaskę już dosyć dawno w poznańskich parafiach.
 Głównym powodem, dla którego podjęliśmy 
tak ważną dla naszej rodziny decyzję, było 
pragnienie umożliwienia dziecku korzystania 
z tego największego daru, jakim jest Eucharystia 
najszybciej, jak tylko to będzie możliwe. Łucja 
od samego początku, niemalże tuż po urodzeniu, 
uczestniczyła z nami we Mszy Świętej. 
Zabieraliśmy ją ze sobą do kościoła, aby - na miarę 
swych możliwości - brała udział w nabożeństwach, 
adoracji, itd., na początku oczywiście przesypiając 
całą liturgię w wózku. Z czasem coraz bardziej 
świadomie uczestniczyła we Mszy Świętej, 
śpiewając i powtarzając z nami wszystkie części 
liturgii przeznaczone dla wiernych. My jej tego nie 
uczyliśmy. Nasze dziecko samo chętnie włączało 
się w modlitwę oraz śpiewy.
 Nierzadko słyszy się przykre opinie, że małe 
dziecko nie powinno przebywać w kościele, 
ponieważ swoim płaczem, czy nieustannym 
wierceniem się przeszkadza w skupieniu starszym. 
Nic bardziej błędnego! Od początku wiedzieliśmy, 
że Łucja bez problemu pojmie zasady zachowania 

Dlaczego chcieliśmy, aby nasza córeczka 
przyjęła Pana Jezusa wcześniej?
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się w kościele i podczas Mszy Świętej, gdy 
będzie razem z nami uczestniczyła we wszystkim, 
w czym my sami bierzemy udział, nawet jeśli 
do pewnego wieku całość nie będzie dla niej 
oczywista. Dziecko, które znajduje się poza 
kościołem podczas sprawowania Eucharystii, nie 
nauczy się i nie zrozumie tyle, co jego rówieśnik 
przebywający w bliskości ołtarza Pańskiego. Nie 
ma nawet takiej możliwości, ponieważ przede 
wszystkim, przebywając pod kościołem, zamiast 
w jego wnętrzu, nic nie widzi. Może coś usłyszy, 
ale nie zobaczy tego, co najważniejsze.
 Wkrótce praktyki te zaczęły przynosić 
namacalne owoce. Łucja podczas każdej Mszy 
Świętej dość wcześnie zaczęła wyczekiwać 
momentu rozdzielania Komunii Świętej, ponieważ 
początkowo kojarzył się jej on z błogosławieństwem 
udzielanym przez kapłanów dzieciom. Po jakimś 
czasie zaczęła pytać o samą Komunię Świętą. 
Najbardziej nurtowało ją pytanie, kiedy ona będzie 
mogła przystąpić do niej, podobnie jak mama 
i tata. W momencie przyjmowania przez wiernych 
Komunii Świętej nasze małe dziecko szczególnie 
reagowało na sytuację, gdy któreś z nas do Komunii 
nie przystępowało. Przyznaję, że wprawiało nas 
to w niemałe zakłopotanie i poczucie wstydu. 
Bo tylko dziecko, z czystym i otwartym sercem, 
stać na taką szczerą prawdę i pytanie skierowane 
wprost: „dlaczego nie idziesz do Komunii?”, 
wypowiedziane na głos. Przyznaję, że córka stała 
się najlepszym motywatorem naszego regularnego 
przystępowania do Stołu Pańskiego, a jeśli 
coś nam w tym przeszkadza - jak najszybszej 
ucieczki do Pana Jezusa obecnego w sakramencie 
spowiedzi świętej. Dzięki temu uczestnictwo we 
Mszy Świętej Łucja od początku łączyła i łączy 
nierozerwalnie z przyjęciem Ciała Chrystusa.
 Decyzja, aby umożliwić Łucji wcześniejsze 
przystąpienie do Pierwszej Komunii, była jedną 
z najpewniejszych i najlepszych decyzji w naszym 
życiu. Nieodwołalną. Decyzją, której owoce 
możemy zbierać już od momentu jej podjęcia, 
chociaż sama uroczystość będzie miała miejsce 
dopiero 2 czerwca br. w parafii pw. św. Józefa 
w Kicinie. 
 Pierwszym ze wspomnianych owoców 
jest codzienna modlitwa wieczorna naszego 
dziecka. Łucja rozpoczęła uczęszczanie na 
katechezy przygotowujące do wczesnej Komunii 
Świętej w wieku 4,5 lat. Potrafiła już wcześnie 

odmawiać wiele modlitw, między innymi modlić 
się słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego, 
czy różańca. Ale trudno było zmobilizować 
ją do modlitwy wieczornej. Od kiedy zaczęła 
uczęszczać na katechezy, prowadzone przez panią 
Joasię Tyborowską, skończył się mój problem 
z namawianiem jej do modlitwy wieczornej. Od 
tej pory to Łucja zaczęła nam przypominać, że 
należy uklęknąć do pacierza. Z czasem zaczęła 
również klękać samodzielnie do modlitwy 
porannej, po tym jak pani Joasia poleciła dzieciom 
przykleić w domu karteczkę z literką „M”. 
Łucja sama przygotowała taką kartkę, przykleiła 
taśmą na drzwiach i wyjaśniła nam, że „M” 
to przypomnienie, aby odmawiać codziennie 
modlitwę poranną. Oczywiście, nie zawsze udaje 
nam się wszystko każdego dnia. Życia z Bogiem 
uczymy się wszak przez całą naszą ziemską drogę, 
ale ziarno już zostało zasiane…
 Kolejnym owocem przygotowań do wczesnej 
Pierwszej Komunii Świętej były częste roraty, 
w których czteroletnia Łucja uczestniczyła coraz 
bardziej świadomie. Potem przyszła kolej na 
przeżywanie świąt Bożego Narodzenia. Następnie 
nabożeństwa drogi krzyżowej w każdy piątek 
Wielkiego Postu, śpiewanie Gorzkich żali, udział 
w liturgii Wielkiego Piątku i adoracji krzyża, 
a w końcu święta Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz święto Miłosierdzia Bożego. Teraz przyszedł 
czas na nabożeństwa majowe ku czci Matki 
Najświętszej.
 Niewątpliwie zasługą tak wczesnych katechez 
przygotowujących do Pierwszej Komunii Świętej 
jest znacznie większa świadomość naszego dziecka. 
Łucja zadaje coraz więcej pytań dotyczących życia 
religijnego, adekwatnych do jej wieku. To nas, 
rodziców, ogromnie cieszy, ponieważ widzimy, że 
podjęta na początku w jej imieniu decyzja pomogła 
Łucji osiągnąć wystarczającą dojrzałość do tego, 
aby sama chciała przyjąć Pana Jezusa. 
 Jesteśmy pewni, że poza darem życia, dar 
Pierwszej Komunii Świętej w tak młodym 
wieku jest najlepszym prezentem, jaki mogliśmy 
ofiarować naszemu dziecku. Bo cóż może być 
większego, niż sam Jezus Chrystus Eucharystyczny 
przychodzący do serca tych najmniejszych?!

Irmina Gaik-Olędzka

 13 maja 2019 roku na długo pozostanie 
w naszej pamięci i w naszych sercach. Piękna 
Eucharystia sprawowana na ołtarzu polowym przez 
abpa Stanisława Gądeckiego, a po niej obrzęd 
konsekracji kamienia węgielnego dla budującej się 
świątyni Matki Bożej Fatimskiej.
 To wydarzenie stało się dobrą okazją do 
rozmowy z księdzem proboszczem Jerzym 
Ranke, który opowiedział mi o kilku bardzo 
ważnych i ciekawych kwestiach łączących się z tą 
konsekracją.

Szczęść Boże, księże proboszczu. Jako 
parafianin widziałem wielkie zaangażowanie 
i wielką wagę, jaką przywiązywał ksiądz oraz 
wielu parafian do tego wydarzenia. Dlaczego 
była to tak ważna uroczystość?
 W historii parafii bywają wydarzenia, które 
się nie powtarzają. Kiedy wznosi się świątynia są 
takie dwa momenty kluczowe: pierwszy - kiedy 
konsekruje się kamień węgielny i drugi - kiedy już 
stoi świątynia i jest namaszczana, konsekrowana, 
aby służyła na chwałę Panu Bogu.
 Celebrowaliśmy tę konsekrację w dzień 
wyjątkowy – 13 maja, pierwszy dzień objawień 
Matki Bożej w Fatimie. Jest to przywilej biskupa 
miejsca, w naszym przypadku – metropolity, który 

przybył, sprawował Eucharystię, wygłosił słowo 
oraz konsekrował kamień węgielny.
 Przy budowie kościoła ważne są dwa elementy 
- ten duchowy oraz ten materialny. Żywe, duchowe 
kamienie, którymi jest wspólnota parafialna 
potrzebują przecież dachu nad głową - miejsca, 
w którym duchowo będzie się rodził Pan Jezus.
 Potrzeba nam domu modlitwy dla naszego 
uświęcenia. Człowiek potrzebuje „świętych 
przestrzeni”. Taką świętą przestrzenią jest dom, 
a w nim rodzinny stół, ale nade wszystko taką 
przestrzenią jest świątynia - dom Pana. Dlatego 
podejmujemy się wciąż na nowo budowy świątyni 
i to jest nasze zadanie.

Pozwolę sobie na taką osobistą refleksję. Pogoda 
poprzedzająca uroczystość była nieprzyjemna, 
przykra i bardzo pochmurna. Zapewne wiele 
osób zastanawiało się, czy nie przeszkodzi ona 
uroczystości odbywającej się na powietrzu. 
Pamiętam moment - to było na kilkanaście 
sekund przed wyjściem księży i rozpoczęciem 
Eucharystii - zza chmur wyszło słońce… To 
był dla mnie taki subtelny, ale wymowny znak 
Bożego błogosławieństwa. Bo przecież wiemy, 
że słońce to bardzo ważny znak w kontekście 
Fatimy.

Konsekracja kamienia węgielnego 
w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach 

Z proboszczem, ks. Jerzym Ranke rozmawia Adrian Pakuła
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 Zgadzam się i utożsamiam z takim odczytaniem 
tego znaku. Ostatnie objawienie w Fatimie 
i cud słońca to było właśnie pokazanie, że to Pan 
Bóg jest Stwórcą i że to On dysponuje całym 
wszechświatem i tym, co nas otacza.
 Podobieństwo między Koziegłowami a Fatimą 
jest o tyle duże, że Koziegłowy to taka mała wioska, 
wybrana przez Pana Boga, która z każdym rokiem 
może stawać się miejscem Bożego obdarowania. 
Mamy tu Franciszka i Hiacyntę, którzy są świętymi 
wyznawcami Chrystusa.
 Jest to miejsce naznaczone walką duchową. 
Parafia powstała w 2000 roku. Kościół sposobił się 
do tego, aby tę świątynię wybudować na obchody 
100-lecia objawień w Fatimie. Jak wiemy, to się nie 
udało. Matka Boża mówiła dzieciom fatimskim: 
„Chcę, aby w tym miejscu powstała kaplica”. 
Podobnie było i tutaj. Wiele wydarzeń świadczyło 
o tym, że trwa walka duchowa, aby to miejsce nie 
powstało.
 Radość poniedziałkowego wydarzenia jest 
tym większa, że Pan Bóg pokazał nam potencjał 
duchowy tej wspólnoty parafialnej. Zebrały 
się wszystkie pokolenia - od matek w stanie 
błogosławionym, matek z małymi dziećmi, przez 
dzieci komunijne, młodzież i dorosłych aż do ludzi 
sędziwych (najstarsi uczestnicy uroczystości mieli 
93 lata).
 Odbieramy to wydarzenie jako dar Matki 
Bożej dla Kościoła, potwierdzający to, co zostało 
zapowiedziane w Fatimie, że Jej Niepokalane 
Serce zwycięży. To też powiedziałem w słowach 
wygłoszonych na końcu uroczystości. To 
zwycięstwo jest właśnie w zaufaniu Matce 
Najświętszej.
 Pan Jezus powiedział z wysokości krzyża: „Oto 
Matka Twoja”. To najprostsza droga do Boga - 
przez serce i ręce Najświętszej Matki.

Na zakończenie chciałem wspomnieć - być 
może niektórzy czytelnicy o tym nie wiedzą 
- że mamy tutaj w Koziegłowach relikwie 
świętych Hiacynty i Franciszka. Gdyby ktoś 
chciał jakoś szczególnie pomodlić się przez ich 
wstawiennictwo i uczcić te relikwie, co takiego 
mógłby uczynić?
 Jest praktyką naszej wspólnoty parafialnej, że 
w każdą sobotę - w dzień szczególnie poświęcony 
Matce Bożej - przed Mszą Świętą, która się 
rozpoczyna o godz. 8.00 odmawiamy różaniec 
święty, a po Mszy Świętej - Litanię do świętych 
Franciszka i Hiacynty, piękną litanię, po której 
jest możliwość podejścia i ucałowania relikwiarza. 
Bardzo mocno wierzymy w świętych obcowanie 
i ta nasza relacja ze świętymi musi być taką 
bardzo realną relacją. Serdecznie zapraszamy do 
odwiedzin i wspólnej modlitwy.

Jest to piękny znak. W czasach, kiedy w wielu 
miejscach Europy i świata świątynie są burzone, 
zamykane lub zamieniane na obiekty świeckie, 
my tutaj w Koziegłowach budujemy nową 
świątynię i wierzę mocno, że będzie ona nie 
tylko piękna, ale także pełna ludzi kochających 
Boga i Matkę Najświętszą. Niech nam w tym 
Pan Bóg dopomoże swoją łaską!
 To nie jedyny znak. Przy budowie kościoła 
pomagają nam mężczyźni z Ukrainy. Jest to bardzo 
wymowne w kontekście objawień z Fatimy, które 
mówią o nawróceniu narodów należących do 
Związku Sowieckiego.
 Wcześniej ludzie nie wierzyli, że powstanie 
kościół. Dziś już wierzą. Dziękujemy za to Panu 
Bogu. 
 Cieszę się, że możemy dzielić się tą wiadomością 
z parafianami kościoła św. Józefa. Nie tylko 
z tymi, którzy tę gazetę* czytają, ale także z całą 
wspólnotą kicińską, bo to ona dała początek trzem 
wspólnotom parafialnym - Niepokalanego Serca 
w Czerwonaku oraz Brata Alberta i Matki Bożej 
Fatimskiej w Koziegłowach. Wspólnota w Kicinie 
to dla nas taka wspólnota-matka, a matkę się kocha.

Dziękuję za rozmowę.
 Dziękuję bardzo.

* chodzi o pismo „Nasz Patron” - periodyk 
wydawany w parafii pw. św. Józefa w Kicinie

 W ostatnich dniach kwietnia odbyła się 
pielgrzymka ministran-tów naszej parafii wraz 
z rodzinami. Wczesnym rankiem udaliśmy się 
autokarem do Legnicy. Celem naszej pielgrzymki 
było sanktuarium św. Jacka. Zapewne większość 
z nas słyszała o cudzie eucharystycznym, który 
miał miejsce w tamtejszej parafii. Obecny 
ksiądz proboszcz, Andrzej Ziombra, kustosz 
sanktuarium, jak dobry pasterz przygarnął nas do 
domu parafialnego, poczęstował kawą, herbatą 
i opowiedział nam dokładnie całe wydarzenie.  
25 grudnia 2013 r. w trakcie porannej Mszy św., 
podczas rozdzielania Komunii 
św. jedna hostia upadła na stopień 
ołtarza. Kapłan podniósł ją i umieścił 
w kielichu z wodą w tabernakulum. 
Po dwóch tygodniach hostia ta nadal 
pozostała nierozpuszczona, a na jej 
krawędzi pojawiło się przebarwienie. 
Stało się coś niesamowitego. Bóg dał 
nam znak, że chce, abyśmy jeszcze 
bardziej Go kochali. Rozpoczęto 
prace badawcze, powołano komisję 
duchowną oraz dwa zespoły 
ekspertów. Naukowcy, nie-zależnie 

od siebie, przebadali fragment przebarwionej 
hostii. Wyniki obu grup był takie same: jest to 
wycinek mięśnia sercowego człowieka w stanie 
agonii. Ustalili także na podstawie obecnego stanu 
wiedzy, że to serce osoby, która została poddana 
torturom.
 Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu, że mogliśmy 
spojrzeć na żywe ciało Jezusa Chrystusa. Trudno 
wyrazić słowami uczucia, które ogarniają człowieka, 
gdy patrzy na cudowny chleb eucharystyczny. 
Klęcząc czuliśmy ogarniającą nas wielką miłość, 
czemu towarzyszyło przeświadczenie: On tu jest 
naprawdę. 
 Nakarmieni słowem Bożym i Ciałem Pana 
pojechaliśmy na obiad. Po południu udaliśmy się 
do Krzeszowa. Nasz autokar sunął sprawnie po 
malowniczych drogach Gór Sowich. Krzeszów to 
przede wszystkim opactwo pocysterskie. Na terenie 
opactwa znajdują się dwa kościoły: jeden pod 
wezwaniem bardzo nam bliskim - św. Józefa i drugi, 
bardzo duży, pod wezwaniem Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny. W ołtarzu głównym 
tego ostatniego znajduje się ikona Matki Bożej 
Łaskawej – najstarszy wizerunek Maryi na ziemi 
polskiej i jeden z pięciu najstarszych w Europie 
(z I poł. XIII wieku). Opactwo zwiedzaliśmy 
z niezwykłym przewodnikiem, który dzielił się 
z nami wiedzą historyczną i nie tylko nią. Pan 
przewodnik zrobił nam test z wiedzy o św. Józefie 
- mamy nadzieję, że nie przynieśliśmy wstydu 
naszej parafii.

Pielgrzymka ministrantów z rodzinami 
Legnica, Krzeszów, Pola Legnickie 

27-28 kwietnia 2019 r.

Sanktuarium św. Jacka w Legnicy

Przed bazyliką Nawiedzenia NMP w Krzeszowie
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 Po powrocie do Legnicy oraz kolacji odbył 
się mecz piłkarski: ministranci kicińscy kontra 
ministranci legniccy. Mecz zakończył się sukcesem 
gości czyli nas – 7:5. Na szczególna pochwałę 
zasługuje nasz „lokalny Grzegorz Lato” (ksiądz 
proboszcz), który w ostatnich minutach meczu 
przechylił szalę zwycięstwa na naszą korzyść. Tak 
zakończył się dzień pierwszy.
 Nazajutrz po przepysznym śniadaniu udaliśmy 
się na Mszę św. do sanktuarium św. Jacka, 
a następnie na Pola Legnickie. W czasie podróży 
pan Włodek Kłos, jeden z rodziców, przybliżył 
nam historię związaną z tym miejscem. Według 
tradycji i przekazu historycznego, po bitwie 
z Tatarami na polach pod Legnicą znaleziono 
ciało księcia Henryka Pobożnego. Mieści się tam 
muzeum poświęcone bitwie. Obok znajduje się 
bazylika mniejsza pw. św. Jadwigi (matki Henryka 
Pobożnego) wzniesiona przez oo. benedyktynów.
 Po zakończeniu lekcji historii udaliśmy się do 
Legnicy na obiad. W drodze powrotnej do domu 
wstąpiliśmy do miejscowości Jakubów. Jest to mała 
wieś leżąca koło Głogowa. Znajduje się tam jeden 

z najstarszych kościołów w Polsce. Zbudowany 
w stylu romańskim z elementami kolejnych 
epok, leży na szlaku św. Jakuba prowadzącym 
do Santiago de Compostela. Przy kościele 
znajduje się źródło, z którego zaczerpnęliśmy 
wody na dalszą podróż. Ciekawostki z historii 
kościoła przedstawił nam tamtejszy pan kościelny 
(uczestnik ćwiczeń taktycznych „Tarcza 76”, które 
odbyły się w Biedrusku.) 
 Pielgrzymka była w stu procentach parafialna, 
ponieważ pan kierowca to również nasz szacowny 
parafianin. Panie Krzysztofie, dziękujemy! 
W czasie pielgrzymki przede wszystkim 
wzmocniliśmy się duchowo, ale też poznaliśmy 
kawałek historii naszego kraju. Bardzo możliwe, 
że każdy z pątników po powrocie do domu już 
zastanawiał się, dokąd ksiądz proboszcz zabierze 
nas w przyszłym roku.

Anna i Bartłomiej Tabaczka

 Człowiek jest jednostką niepowtarzalną, 
postacią z ciałem i duszą, twarzą, charakterem, 
losem i nieśmiertelnością. Patrząc choćby z 
perspektywy naszej miejscowości widzimy, jak 
ważny jest każdy człowiek, jego osiągnięcia, 
spojrzenie na świat i na drugiego człowieka. 
Cieszymy się, gdy możemy coś zrobić dla innych.
 Na naszej górce kicińskiej, wspominając 
św. Bernarda z Clairvaux, Mistrza Eckharta, 
bł. Henryka Suzo, św. Jana Pawła II i św. Brata 
Alberta, przekonaliśmy się o znaczeniu cierpienia 
dla życia duchowego. Zauważyliśmy, że człowiek 
stale pragnie kochać. Tęsknota za miłością tkwi 
w człowieku do końca życia. Nieraz na naszych 
ścieżkach przykościelnych ks. Jan Twardowski 
szeptał nam do ucha, że Miłość nie jest czymś, 
ale Kimś. Jest samym Bogiem, kochającym nas i 
innych. Często brakowało nam słów, aby określić 
miłość. Nic dziwnego, bo Boga samego słowami 
określić nie można.
 Serce bez miłości nie potrafi zrozumieć języka 
miłości. Kontemplując na wzgórzu kościelnym 

piękno, dobro, odruchy serca oraz urok i moc 
przyjaźni, odkrywaliśmy nie tylko cuda przyrody, 
ale przede wszystkim piękno drugiego człowieka. 
 Podczas prac przygotowujących Misterium 
Męki Pańskiej tego roku byliśmy (jesteśmy 
i będziemy to pielęgnować) zauroczeni 
następującymi osobami: ks. Marianem Sikorą, 
ks. Jerzym Stachowiakiem, Wojtkiem Sobańskim 
(również jako „aktorem”), Romanem Nowakiem, 
Ryszardem Kamelą i jego żoną oraz synem, 
Staszkiem Nowakiem, Zbyszkiem Czubajem, 
Witkiem Tyborowskim i jego żoną Joanną, 
Franciszkiem Gacą, Michałem Appeltem, 
Robertem Miciniakiem, Heniem Błażejewskim, 
Ryszardem Błażejewskim, Ewą Sznurek, 
Krzysztofem Sobańskim, Tomkiem Sobańskim, 
Krystyną Kujawą, Markiem Klimkiem, Andrzejem 
Wobszalem, Tomaszem Wojciechowskim i innymi 
zapisanymi w sercu oraz wszystkimi, którzy 
wcielali się w postacie ewangeliczne: Jackiem 
Kaczmarskim, Juliuszem Lewandowskim, 
Andrzejem Warzajtisem, Krzyśkiem Sobańskim, 

Nieustające podziękowania

Marcinem Zacharzewskim i wieloma innymi. 
Szczególne uznanie należy się „ekipie do zadań 
wszelkich” czyli Wojtkowi Sobańskiemu, 
Romanowi Nowakowi, Ryszardowi Kameli, 
Stanisławowi Nowakowi, Franciszkowi Gacy, 
Jackowi Napiontkowi i Marianowi Hessowi. 
Ekipę tę tworzą ludzie zawsze gotowi do każdej 
pracy dla parafii, bez względu na porę roku i 
pogodę. Pracom nad Misterium poświęcili prawie 
2 miesiące. Zbyszek Czubaj i Jacek Napiontek 
to sponsorzy „ekstremalni”. Zbyszek dostarczył 
kilometry tekstyliów, Jacek zaś odpowiadał za 
wszelkie prace graficzne. Wszystkim za wszystko, 
tym wymienionym i tym nie wymienionym, 
wyrażam serdeczne „Bóg zapłać”!. Wszystkich 

Was pamiętają nasz Pan - Jezus Chrystus i Jego 
Matka.
 Boża Opatrzność tak pokierowała losami 
naszej Ojczyzny, że Maryja jest Królową Polski 
i Matką Polaków. To dlatego właśnie do Niej 
uciekamy się, gdy nasz Naród jest w potrzebie. 
Jej powierzamy nasze troski i cierpienia wierząc, 
że zawsze nas wysłucha i przyjdzie z pomocą. 
Wiemy, że jest, że czuwa, że opiekuje się nami. 
Tak jest w Kicinie, w Wierzenicy i… wszędzie. 
 Matce Najświętszej Was wszystkich polecam. 
Na pewno jesteście zapamiętani i ukochani.

Dziękuję, 
Leszek Lesiczka

Szkolny SerwiS informacyjny

Dzień Patrona

 15 maja obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona. W holu została przygotowana gazetka 
poświęcona Augustowi Cieszkowskiemu. W tym dniu klasy 0-III obejrzały prezentację multimedialną 
opowiadającą o patronie szkoły, następnie każdy z uczniów otrzymał do 
rozwiązania quiz o życiu i działalności Cieszkowskiego. Odpowiedzi 
zostały ocenione, a ich zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz 
gry.
 Uczniowie z klas IV i V, idąc ze szkoły Ścieżką im. Augusta 
Cieszkowskiego, dotarli do kościoła pw. św. Józefa. Tam po krótkiej 
modlitwie wysłuchali pogadanki o patronie szkoły oraz innych 
sławnych postaciach związanych z pobliskimi miejscowościami, a 
także o sztuce (obrazach, malarzach), architekturze, filozofii; o pięknie, 
które można odnaleźć w przyrodzie, w dziełach wybitnych twórców, 
a przede wszystkim w człowieku. Uczniowie mogli także wysłuchać 
ciekawych opowiastek z dawnych lat. W to wszystko wpleciono 
pasujące do opowieści aforyzmy i po godzinie lekcyjnej, z modlitwą 
na ustach młodzi słuchacze opuścili świątynię. Udali się do szkoły, a 
w ich miejsce przybyły klasy VI-VIII. Dla nich scenariusz spotkania 
przedstawiał się podobnie.
 Dzień Patrona umożliwił uczniom odkrywanie piękna naszej historii i naszych miejscowości, 
położonych wśród pełnej uroku przyrody.

Dorota Dziekańska i Leszek Lesiczka
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III Wielkopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

 7 maja po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Kicinie odbył się konkurs biblijny „Twoje słowo 
jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce” dla klas IV-VI. W tegorocznej edycji brało 
udział 17 uczestników z całego województwa (naszą szkołę reprezentowała Marta Ślefarska). Tematem 
konkursu było hasło „Z Maryją w nowe czasy” w nawiązaniu do peregrynacji kopii Cudownego Obrazu 
Jasnogórskiego. Uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę i rozumienie Pisma Świętego, odpowiadając 
pisemnie na pytania, które odnosiły się do fragmentów ukazujących życie Maryi. Choć test nie był łatwy, 
laureaci wykazali się ogromną wiedzą, a różnice w uzyskanych punktach były niewielkie. Szczególne 
gratulacje należą się zwycięzcom: 
I miejsce - Anna Maria Maik (Szkoła Podstawowa w Luboniu),
II miejsce - Adam Chełminiak (Szkoła Podstawowa nr 42 w Poznaniu),
III miejsce - Patryk Kryś (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszyniu).
Natomiast wyróżnienia otrzymali:
Antonina Rosada (Szkoła Podstawowa nr 84 w Poznaniu),
Stanisław Gębka (Szkoła Podstawowa nr 46 w Poznaniu),
Maksymilian Czujkiewicz (Szkoła Podstawowa nr 35 w Poznaniu).
 Po zakończonym konkursie jego uczestnicy udali się do kościoła, gdzie czekał już na nich ksiądz 
proboszcz. Tam przybyli goście mogli wysłuchać historii parafii i zapoznać się z architekturą naszego 
drewnianego kościółka, co było dodatkową ciekawostką oraz ubogaceniem tego spotkania.

Magdalena Toboła

Szkolny SerwiS informacyjny

ZAPOWIEDZI 
DUSZPASTERSKIE – 

CZERWIEC 2019

Nabożeństwa czerwcowe od poniedziałku do 
soboty codziennie po Mszy św., w niedziele 
po koronce do Miłosierdzia Bożego o 15.00.

01.06. pierwsza sobota miesiąca: nabożeństwo  
 wynagradzające Niepokalanemu Sercu  
 Maryi: 8.00 – spowiedź; 8.30 – różaniec,
 9.00 – Eucharystia; 15.00 – zbiórka dla
            ministrantów ze szkoły podstawowej;
            spowiedź dla dzieci przed Wczesną
            Komunią Świętą oraz dla  ich rodziców 
            i krewnych od 17.00 do 18.00.
02.06. (niedziela), uroczystość
 Wniebowstąpienia Pańskiego; po Mszy  
 św. o 8.00 zebranie członków Wspólnoty  
 Żywego Różańca; 
 podczas Mszy św. o 10.00 Wczesna
 Komunia św. Msza św. o 18.00 z udziałem
 młodzieży przygotowującej się do
 sakramentu bierzmowania.
03-07. 06. „Biały Tydzień” – Wczesna Komunia
             Święta.
03.06.   (poniedziałek), o 18.00 Msza św.  –
            rocznica Wczesnej Komunii Świętej.
06.06.  pierwszy czwartek miesiąca; 
            od 17.00 do18.00 adoracja Najświętszego
            Sakramentu w intencji uświęcenia
            Kapłanów i nowych powołań; Msza św. 
            wieczorna z udziałem służby liturgicznej 
            i ich rodzin.
07.06.  pierwszy piątek miesiąca:
 odwiedziny chorych z posługą
 sakramentalną od 8.30; spowiedź św. od  
 16.00 do 17.00 i od 17.30 do 18.00; Msza  
 św. o 17.00 i 18.00.
09.06. (niedziela) uroczystość Zesłania Ducha  
 Świętego; 15.00-18.30 – festyn rodzinny 
            z okazji Dnia Dziecka na wzgórzu    
 kościelnym; Msza św. wieczorna o 19.00.
10.06.  (poniedziałek), święto NMP Matki  
 Kościoła; pielgrzymka parafialna:   
 Gniezno-Lednica-Dąbrówka Kościelna; 
19.00 – katecheza biblijna dla rodziców i   
 chrzestnych.
13.06. (czwartek) święto Jezusa Chrystusa

            Najwyższego i Wiecznego Kapłana; od
            17.00 do18.00 adoracja Najświętszego
            Sakramentu w intencji uświęcenia
            kapłanów i nowych powołań; o 21.00 –  
 procesja i różaniec fatimski.
16.06. (niedziela) uroczystość Najświętszej  
 Trójcy;
 18.00 – uroczysta Msza św. dla młodzieży  
 klas VIII; od 17.15 okazja do spowiedzi  
 św.  o 19.00 piknik ministrancko-rodzinny  
 na wzgórzu kościelnym.
17.06.  (poniedziałek) po Mszy św. zebranie   
 Akcji Katolickiej; o 18.45 spotkanie   
 Parafialnego Zespołu Liturgicznego; 
           19.00 – katecheza liturgiczna dla rodziców  
 i chrzestnych.
19.06.  (środa), 8.00 – Msza św. na zakończenie
            roku szkolnego.
20.06.  (czwartek) uroczystość Najświętszego
            Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało);
  Msze św. w kościele o 7.30 i 10.00; po
  Mszy św. o 10.00 wyruszy procesja
  eucharystyczna do czterech ołtarzy,
  zakończenie procesji w kościele; 15.00 –
  16.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
  i adoracja Najświętszego Sakramentu.
20.06-27.06. oktawa Bożego Ciała.  
22.06.  (sobota), 18.00 – Msza św. w Klinach.
24.06. (poniedziałek), uroczystość Narodzenia 
 św. Jana Chrzciciela; 18.00 – Msza św. 
 ze szczególnym udziałem osób, które  
 podjęły duchową adopcję dziecka   
 poczętego zagrożonego zagładą.
25.06. (wtorek) po Mszy św. o 18.00 spotkanie
           Parafialnej Rady Ekonomicznej.
27.06. (czwartek) o 19.00 Msza św. w Janikowie  
 i procesja do czterech ołtarzy.
28.06.  (piątek), uroczystość Najświętszego  
 Serca Pana Jezusa, Światowy Dzień  
 Modlitw o Uświęcenie Kapłanów; 18.00 –  
 Msza św., po niej procesja do figury  
 Najśw. Serca Pana Jezusa; z racji  
 uroczystości nie obowiązuje   
 wstrzemięźliwość od pokarmów   
 mięsnych.
29.06. (sobota), uroczystość Świętych   
 Apostołów Piotra i Pawła.
           

 ks. Marian Sikora
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fot. GZ

Intencje mszalne –
czerwiec 2019
01.06.     
  9.00     intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi
16.00     w 45. r. ślubu Danuty i Andrzeja, z podziękowaniem za 
              otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie
18.00     1) † Daniela, Kazimierz Fundament, Helena,
                          Adam, Bogdan Jóźwiak
              2) † Władysław Błażejewski – od córki z rodziną

02.06.   uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  
8.00  † Franciszek i Kazimierz Greguła oraz zmarli z rodziny
10.00 Wczesna Komunia Święta
12.00 1) † Helena, Piotr i Janusz Korzeniowie 
                         oraz Tadeusz Bączkowski
              2) w intencji Domowego Kościoła
18.00     w intencji Parafian

03.06.   
18.00 † Franciszka, Maciej Springer, Monika i Edward Głowacz

04.06.      
  8.00 w intencji Parafian
18.00     „Biały Tydzień” WKŚ

05.06.
18.00 1) † Agnieszka, Tomasz, Teresa
              2) † Włodzimierz Budzyński – od żony, córek,
                     zięciów i wnuków
06.06. 
18.00 1) † zmarli z rodzin Ratajczaków i Żurowskich
              2) w intencji Służby Liturgicznej Ołtarza 
     i o nowe powołania kapłańskie
07.06.  
17.00     w intencji Pielgrzymów z Puszczykowa
18.00 1) † Joanna Klepka – od mieszkańców Janikowa
              2) † mama Sabina w 6. r. śmierci i ojciec Czesław

08.06.     
15.15     w intencji Wandy w 90. r. urodzin
18.00  1) w intencji Jadwigi z okazji urodzin
              2) † Władysław Błażejewski – od Ireny i Henryka Plonder

09.06. uroczystość Zesłania Ducha Świętego
8.00  † Marek
10.00 1) † Stanisław w 23. r. śmierci i Andrzej Lewandowscy
 2) † Krzysztof Biedny – od żony
12.00 † Władysław Żurek i zmarli z rodziny
19.00 † Krzysztof Nosal w 15. r. śmierci i zmarli 
                      z rodziny Stachowiaków i Nosali

10.06.  święto NMP Matki Kościoła
18.00 1) † Aleksander Wawerka i zmarli z rodziny
 2) † Teresa Widerska – od sąsiadów z ul. Nowe Osiedle
11.06.
  8.00 † Wacław i Helena oraz zmarli z rodziny
12.06.
18.00 1) w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i naszej parafii
              2) † Włodzimierz Budzyński – od Mieczysławy Zwiernik,  
         Barbary Mazur i rodziny Gałężewskich 

13.06.    święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
18.00  1) † ks. kanonik Zbigniew Pawlak – od mieszkańców 
         z ul. Rolnej
              2) † Ryszard Wojciechowski – od syna Tomasza z rodziną
14.06.
18.00 1) w intencji Eryka z okazji urodzin
              2) intencja dziękczynna za otrzymane łaski 
                      z okazji 16. r. ślubu Iwony i Bartka
15.06.   
16.00     w 20. r. ślubu Agnieszki i Macieja z podziękowaniem za  
 otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo   
 Boże w rodzinie
18.00 1) † Adam Sobański
              2) † Władysław Błażejewski – od syna z żoną i rodziną

16.06. uroczystość Najświętszej Trójcy 
  8.00 † Franciszka, Władysław i Edward Błażejewscy

10.00 rez.
12.00 1) † Ryszard Pawlak
 2) † Krzysztof Biedny
 3) w 10. r. ślubu Niny i Krzysztofa
18.00 † Alicja Jęcz w 3. r. śmierci
 

17.06. 
18.00 1) † Władysława i Józef Matuszewscy oraz zmarli z rodziny
              2) rez. 
18.06. 
  8.00     w intencji Parafian

19.06.   
  8.00     Msza św. na zakończenie roku szkolnego
18.00     1) † Bogusława, Zdzisław Rusinek, Zofia, Leon Zimniak
               2) † Ryszard Wojciechowski – od kolegów z Misterium 
         Męki Pańskiej

20.06.   uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa    
  7.30    w intencji Parafian
10.00    1) † Jan, Józef , Maria Krugiołka, Franciszek,
                        Henryk, Władysława, Leokadia Gajewscy
             2) † Teresa Widerska – od rodziny Wawrzyniaków
21.06.
18.00 1) † Zofia, Franciszek, Wanda, Adam i Krystyna
              2) † Michał Mizgalski
22.06.    
16.00     Msza św. ślubna
18.00 1) w intencji mieszkańców Klin
              2) w 65. r. urodzin 
23.06.
8.00  † Roman Zgrabczyński, Jerzy Maćkowiak
10.00 1) † Wanda Gajewska
              2) † Włodzimierz Budzyński – od Teresy Nosal z rodziną
12.00 1) w 5. r. ślubu Agnieszki i Bartosza, z podziękowaniem za 
     otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże 
      w rodzinie      
 2)  † Władysław Błażejewski – od wnuka Pawła 
          z rodziną
18.00 † Władysław Stafecki   

24.06.      uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela       
18.00 1) † Jan, Wiktoria Kiełbasa
              2) † Teresa Widerska – od rodziny Kukułów z Gruszczyna
25.06.
18.00 † Paweł Zielewicz i zmarli z rodziny

26.06.      
 Msza św. zbiorowa
18.00  1) † Mirosława Sobańska
 2) † Wiktoria i Michał Nowakowie
 3) † Joanna, Józef i Henryk Banach oraz Joanna i Bronisław 
        Barańscy i dusze w czyśćcu cierpiące 
              4) † Urszula Herok – od mieszkańców Janikowa
              5) † Sławomir Hoffa – od rodziny z Kicina
              6) † Janusz Knop – od Walerii Gronowskiej z rodziną
              7) † Henryk Batura – od rodziny Sobańskich
18.00    † Teresa Widerska – od syna Ryszarda

27.06.    
19.00    w intencji mieszkańców Janikowa

28.06.  uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00  1) † Stanisław Stoiński i zmarli z rodziny 
                         Stoińskich i Lesiczków
              2) † Władysław Błażejewski – od bratowej Teresy z rodziną

29.06.    uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
18.00  1) † Franciszka i Władysław Błażejewscy oraz
                          zmarli z rodziny Błażejewskich
 2) rez. 
30.06.      
8.00  † Władysław Kubacki
10.00 w intencji Bogumiły i Stanisława w 41. r. ślubu
12.00 1) † Zofia, Tomasz, Andrzej, Ryszard oraz zmarli z rodzin
         Banachów, Borowców i Krzyżańskich
              2)  † Dariusz Szczeciński w 5. r. śmierci
18.00 w intencji Parafian  
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1-2. Procesja fatimska,13.05, fot. MO
3. Występ orkiestry KuSza w dniu jubileuszy małżeńskich, 26.05, fot. GZ
4. Pierwsza Komunia Święta, 19.05., fot. arch. redakcji.
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