
Góry są zachętą, by wznosić się 
coraz wyżej. Ku Stwórcy.

św. Jan Paweł II
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 Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo 
jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie 
miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim 
wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie 
(Mt 6, 24). Słowa Pana Jezusa przypominają 
nam o ważności i niezmienności pierwszego 
przykazania Bożego: Nie będziesz miał cudzych 
bogów przede Mną. U progu wakacji krótka 
refleksja na ten temat. 
 Pierwsze przykazanie domaga się od 
człowieka, by nie wierzył w innych bogów poza 
Bogiem i nie oddawał czci innym bóstwom 
poza Jedynym Bogiem. Katechizm podaje: 
Bałwochwalstwo nie dotyczy tylko fałszywych 
kultów pogańskich. Pozostaje stałą pokusą wiary. 
Polega na ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem. 
O zgubnych skutkach oddawania czci bożkom 
mówi Pismo Święte: Kult bożków, niegodnych 
nazwania - to początek, przyczyna i kres wszelkiego 
zła (Mdr 14, 27); To mówi Pan: Przeklęty mąż, 
który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele 
upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. 
Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, 
nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera 
miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną 
(Jr 17, 5-6).
 Naruszenie pierwszego przykazania Bożego 
znaczy: „non serviam” – nie będę Ci służył. Czy 
i w jakim stopniu sprawa dotyczy nas?  Może nie 
dotyczy w skrajnym wydaniu, typu: „Bóg mnie nie 
obchodzi”. Ale dotyczy już, gdy w świecie wielu 
atrakcji Bóg staje się tylko jedną z opcji. Zwykle 
uczestniczymy we Mszy św. niedzielnej. Ale 
jesteśmy na wakacjach i nadarzyła się możliwość 
wzięcia udziału w niespotykanym na co dzień 
koncercie, właśnie w tym samym czasie, w któ-

rym wcześniej zaplano-
waliśmy pójść na Mszę św. 
I… i wybraliśmy koncert. 
Albo mamy na naszym 
wyjeździe wakacyjnym 
możliwość zachowania postu piątkowego, 
a nie zachowujemy go, ponieważ boimy się opinii 
ludzkiej, co sobie inni o nas pomyślą. 
 Pan Jezus potrzebuje świadectwa naszego 
życia, świadectwa tego, że przynależymy 
prawdziwie do Niego. Świat potrzebuje naszej 
jednoznaczności i przejrzystości w sprawach wiary. 
Wakacje, urlop to czas odpoczynku, ale też okazja 
do pogłębienia relacji z Bogiem. Wyjeżdżając 
w konkretne miejsca pomyślmy, gdzie i o której 
godzinie możemy uczestniczyć w niedzielnej 
Mszy św. Może nam się uda być na niej częściej, 
w ciągu tygodnia. Nie rezygnujmy ze wspólnej 
rodzinnej modlitwy. 
 Podczas wakacji czekają nas też pewne 
wydarzenia w parafii, o których mowa 
w zapowiedziach duszpasterskich. Między innymi 
organizujemy środowe wyjazdy wakacyjne dla 
dzieci. 21 lipca po Mszach św. - błogosławieństwo 
kierowców i pojazdów mechanicznych. Tradycyjnie 
w lipcu (w tym roku 28 lipca) Msza św. w intencji 
chorych, emerytów i seniorów, a po niej spotkanie 
w domu parafialnym. Zapraszam do udziału 
w nabożeństwach pierwszych sobót miesiąca 
oraz w procesjach fatimskich w trzynastym dniu 
miesiąca. 
 Życzę parafianom i wszystkim czytelnikom 
„Naszego Patrona” dobrych, pogodnych wakacji. 

ks. Marian Sikora

Już za parę dni, za dni parę
weźmiesz plecak swój i gitarę.
Pożegnania kilka słów,
Pitagoras, bądźże zdrów,
do widzenia, wam, canto, cantare.

Lato, lato, lato czeka,
razem z latem czeka rzeka,
razem z rzeką czeka las,
a tam ciągle nie ma nas.
Lato, lato, nie płacz czasem,
czekaj z rzeką, czekaj z lasem,
w lesie schowaj dla nas chłodny cień,
przyjedziemy lada dzień.

Już za parę dni...

Lato, lato mieszka w drzewach,
lato, lato w ptakach śpiewa,
słońcu każe odkryć twarz.
Lato, lato, jak się masz?
Lato, lato, dam ci różę,
lato, lato, zostań dłużej,
zamiast się po krajach włóczyć stu,
lato, lato, zostań tu.

Już za parę dni... 
Ludwik Jerzy Kern

Czytelnikom „Naszego Patrona” udanych wakacji z Bogiem w sercu i z plecakiem pełnym 
wrażeń, które w zimowe wieczory ogrzeją wspomnieniami nasze domy 

życzy Redakcja.

Lato, lato…

http://www.pawdruk.pl/
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 Pomimo tego, że 
był najzdolniejszym 
studentem teologii 
w Kfifane, nie napisał 
żadnej książki. Mówią 
o tym libańskim 
pustelniku, że 
wszystkie chwile 
swojego życia 
wypełnił Chrystusem, 
idąc za Nim drogą 
krzyża i fascynacji 
miłosierdziem Boga. 
Kim był i jest święty, 
którego liturgiczne 
w s p o m n i e n i e 
obchodzimy 28 lipca?

 Jusuf Makhlouf, 
św. Charbel (czytaj: 

Szarbel), urodził się w 1828 roku w ubogiej 
rodzinie libańskich maronitów jako najmłodsze, 
piąte dziecko Antoniego i Brygidy Makhloufów. 
Poznawanie oraz umiłowanie przezeń słowa 
Bożego karmiło w nim miłość do Jezusa i Maryi. 
Jusuf oddalał się często do groty, w której modlił 
się w samotności.
 Po latach podstawowej edukacji zaczął ciężką 
pracę na roli, by pomagać w utrzymaniu rodziny. 
W tym czasie ostatecznie rozpoznał Jezusowe 
wezwanie do życia tylko dla królestwa niebieskiego 
(zob. Mt 19,12b). Na jego decyzję miało wpływ 
dwóch wujów pustelników, Augustyn i Daniel, 
z którymi Jusuf utrzymywał kontakty. W wieku 23 
lat opuścił na zawsze dom rodzinny i wstąpił do 
zakonu libańskich maronitów, gdzie przyjął imię 
Charbel, które oznacza „Boża opowieść”.
 Ojciec Charbel był zafascynowany miłością 
oraz miłosierdziem Boga, który w Jezusie 
Chrystusie stał się prawdziwym człowiekiem, 
umarł i zmartwychwstał dla nas i dla naszego 
zbawienia, i jest z nami rzeczywiście obecny 
w Eucharystii. Najważniejszą czynnością każdego 
dnia była dla niego modlitwa. Żył surowo, 
podejmując ciężką pracę i umartwiając ciało na 
różne sposoby.
 Szczególna przyjaźń łączyła Charbela z ojcem 
Eliszą z pustelni św. Piotra i Pawła - miejsca, 

do którego po 16 latach dołączył i on. To dzięki 
ojcu Eliszy brat Charbel został przyjęty na studia 
teologiczne. Odbył je pod opieką św. Nemetailaha 
Al-Har-diriiego, który stal się jego duchowym 
opiekunem i nauczycielem.
 Przez całe życie ojciec Charbel starał się 
pozostać nieznanym, ukrytym dla świata, 
prowadząc surowe życie pustelnicze. Bóg jednak 
miał dla niego inny plan, który zaczął realizować 
po jego śmierci. Przełożony klasztoru kilka dni po 
śmierci Charbela zapisał w klasztornym dzienniku 
następujące, prorocze słowa: 
 24 grudnia 1898 roku zmarł zaopatrzony 
sakramentami pustelnik, ojciec Charbel z Beka 
Kafry. (...) To, czego dokona po śmierci wystarczy, 
by szczegółowo zaświadczyć o jego doskonałej 
postawie, zwłaszcza w zachowaniu ślubów. Jego 
posłuszeństwo było bardziej anielskie niż ludzkie. 
 I faktycznie: po śmierci ojca Charbela zaczęły 
dziać się zjawiska wcześniej niespotykane. Z jego 
grobu przez półtora miesiąca wydobywało się 
jaskrawe światło widoczne na wiele kilometrów, 
a z ciała zaczęła wypływać oleista ciecz 
o właściwościach leczniczych. Wysączyło się jej 
przez 67 lat około 20 tys. litrów. Olej wydobywał 
się nieprzerwanie do 1977 r. - roku, w którym 
papież Paweł VI kanonizował o. Charbela.. Dziś 
olej, którym namaszczani są wierni, jest najpierw 
wylewany na kamienny sarkofag świętego, 
a potem zbierany w specjalne naczynia. Jest to 
zjawisko niewytłumaczalne dla nauki. Dzięki owej 
cieczy wielu Libańczyków doznało uzdrowień, 
zwłaszcza z ciężkich i nieuleczalnych chorób, 
a sława św. Charbela zaczęła wkrótce przekraczać 
granice Libanu.
 Po latach nieustających cudów, 22 kwietnia 
1950 roku, w obecności patriarchalnej komisji, 
trumna z ciałem ojca Charbela została uroczyście 
wystawiona do publicznej czci (...). Cuda 
przypisywane wstawiennictwu św. Charbela są 
spisywane przez mnichów od 11 listopada 1926 r. 
Od dnia wystawienia jego ciała liczba niezwykłych 
uzdrowień wzrosła o dziesiątki tysięcy.
 Cały Kościół, od wschodu do zachodu, jest 
zaproszony dziś do wielkiej radości. Nasze serce 
zwraca się do nieba, gdzie od tej chwili wiemy 
z pewnością, że św. Charbel jest zjednoczony 

z niezmierzonym szczęściem świętych, w światłości 
Chrystusa, uwielbiając Go i wstawiając się za 
nami (z homilii Pawła VI podczas kanonizacji 
ojca Charbela 9 października 1977 r.). Ta radość, 
o której mówił bł. Paweł VI trwa do dziś przez 
szczególne posłannictwo, które dokonuje się 
przez św. Charbela. Fizyczne uzdrowienia oraz 
nadzwyczajna pomoc są tylko zaproszeniem, 
które Bóg kieruje do każdego z nas: byśmy 
i my żyli dla nieba, dla chwały Bożej, już tutaj 
uwielbiając Stwórcę wraz ze świętymi, których 
szczególnie postawił na naszej drodze. Do 
nich w obecnych czasach należy bez wątpienia 
św. Charbel - pokorny posłaniec Chrystusa 
miłosiernego do świata. Święty Charbel w swojej 
wielkiej pokorze poprzez znaki i cuda wskazuje 
nam na Chrystusa Zmartwychwstałego, stale 
obecnego w sakramentach pokuty i Eucharystii. 
Wzywa nas także do nawrócenia, do radykalnego 
zerwania z wszelkim grzechem, który jest źródłem 
wszystkich ludzkich nieszczęść. Uświadamia 
nam, że koniecznym warunkiem uzdrowienia 
jest całkowite zaufanie Bożemu miłosierdziu, 
wytrwała codzienna modlitwa, natychmiastowe 
powstawanie z każdego grzechu w sakramencie 

pokuty i jak najczęstsze przyjmowanie Jezusa 
w Komunii Świętej.
 Słowa św. Charbela o Eucharystii:
 Ludzie poszukują cudów, aby uwierzyć 
i zobaczyć na własne oczy, chcą orędzi, aby usłyszeć 
i wiedzieć, pragną konkretnych dróg, aby nimi 
kroczyć i osiągnąć zbawienie i szczęście. Przecież 
cud to Eucharystia, znak to krzyż, orędziem jest 
Ewangelia, a zbawienie jest w Kościele.
 Najważniejszym i największym cudem jest 
Eucharystia, ciało Chrystusa, Baranek Paschalny, 
który gładzi grzechy świata, Bóg Żywy, który 
powstał z martwych.
 Nie szukaj zbawienia poza Kościołem 
Chrystusa. Nie trudź się, biegając za cudami 
większymi niż cud Eucharystii. Trzymaj się z daleka 
od złudnej magii, która doprowadzi cię do pustki.
 Tylko przez krzyż , Kościół, Ewangelię 
i Eucharystię możesz stać się święty.

oprac. Barbara Zacharzewska

Źródło: Miłujcie się, nr 5-2015, 3-2016, 1-2017 
(tłumaczenie, opracowanie i autorstwo - Bartłomiej 
Grysa)

Święty Charbel – przyjaciel Boga i ludzi

Zdjęcie powstałe 
w niewytłumaczalny sposób 
8 maja 1950 podczas wizyty 
maronickich misjonarzy 
u grobu św. Charbela
źródło:www.st-charbel.fr

 W poprzednim numerze „Naszego Patrona” 
pisaliśmy o zesłaniu Ducha Świętego według 
objawień mistyczki, Anny Kathariny Emmerich. 15 
sierpnia obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia 
NMP, zaliczaną do najstarszych świąt maryjnych 
w Kościele. Obchodzono ją już w V wieku. Dogmat 
o tym, że Maryja z ciałem i duszą została wzięta 
do nieba po zakończeniu ziemskiego życia ogłosił 
papież Pius XII w 1950 roku. Pismo Święte po raz 
ostatni wspomina o Matce Jezusa, jako trwającej na 
modlitwie z Apostołami w Wieczerniku. Na temat 
dalszych dni Jej życia i okolicznościach śmierci 
nic w Biblii więcej nie zapisano. Szczegółowy opis 
śmierci, pogrzebu i wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny możemy jednak odnaleźć m.in. 
w zapiskach z objawień wspomnianej wcześniej 
wizjonerki.
 Najświętsza Panna umarła w sześćdziesiątym 
trzecim roku życia. Przy narodzeniu Jezusa liczyła 
piętnaście lat.

 Czując zbliżający się koniec, Maryja powołała 
wszystkich Apostołów, stosownie do polecenia 
swego Boskiego Syna. Powołała ich przez Swą 
modlitwę, na skutek której każdemu z nich pojawił 
się anioł, polecając udać się do Efezu.(…)
 Zbliżała się chwila zaśnięcia Maryi, więc 
wszyscy Apostołowie zebrali się w Jej sypialni na 
pożegnanie. (…) Maryja siedziała na posłaniu. 
Apostołowie przystępowali kolejno i klękali przy 
łożu, a Najświętsza Panna modliła się nad każdym 
i błogosławiła go, wkładając nań ręce złożone na 
krzyż.(…)
 Otworzono potem modlitewnik i ustawio-
no w nim ołtarz przed krzyżem, stojącym 
w tabernakulum. Na ołtarzu postawiono płonące 
świece, a Piotr przystąpił do odprawiania Mszy 
Świętej w ten sam sposób, jak i przedtem odprawiał 
Mszę w kościele przy sadzawce Betesda. Przez 
całą Mszę siedziała Maryja na posłaniu.(…)
 Maryi zaniósł Piotr Najświętszy Sakrament 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 
według objawień Anny Kathariny Emmerich
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w owym krzyżu o pięciu schowkach. Jan niósł za 
nim na czaszy kielich z Krwią Przenajświętszą. 
(…) Najpierw udzielił Piotr Najświętszej Pannie 
sakramentu ostatniego namaszczenia w zupełnie 
podobny sposób, jak to się odbywa teraz. Następnie 
podał Jej Komunię Świętą, którą Maryja spożywała 
wyprostowana, nie opierając się; zaraz jednak 
potem opadła na poduszkę i dopiero po krótkiej 
modlitwie, odmówionej przez Apostołów, podniosła 
się znowu, ale nie tak już wysoko, by przyjąć Krew 
Przenajświętszą z kielicha, podanego Jej przez 
Jana.
 Po Komunii Maryja 
nic już nie mówiła. Leżała 
spokojnie, zwróciwszy 
oczy w górę; twarz 
Jej uśmiechnięta była 
i kwitnąca, jak za czasów 
młodości. Wtem ujrzałam 
cudowne zjawisko. Znikła 
mi z oczu powała sypialni, 
lampa zdawała mi się 
wisieć wolno w powietrzu, 
szeroka struga światła 
unosiła się od ciała Maryi 
w górę ku niebiańskiej 
Jerozolimie, ku Tronowi 
Trójcy Przenajświętszej. 
Po obu bokach tej smugi 
widać było świetliste 
obłoczki, z pośród których 
przezierały twarze 
aniołów. Maryja wzniosła 
z utęsknieniem ręce ku tej niebiańskiej Jerozolimie, 
ciało Jej uniosło się wraz z całym okryciem ponad 
posłanie, z ciała zaś zdawała się występować dusza 
w postaci świetlistej, wyciągającej także ręce 
w górę. Dwa chóry aniołów złączyły się w jedno 
pod tą postacią i uniosły Ją ze sobą w górę, 
oddzielając od ciała, które martwe już opadło na 
posłanie z rękoma, skrzyżowanymi na piersiach. 
Duszy Maryi wyszło naprzeciw mnóstwo dusz 
Świętych, między którymi poznałam dusze Józefa, 
Anny, Joachima, Jana Chrzciciela, Zachariasza 
i Elżbiety. W ich orszaku uniosła się dusza Maryi ku 
Swemu Boskiemu Synowi, którego rany błyszczały 
jeszcze wspanialszym światłem, niż blask Go 
otaczający. On zaś przyjął Ją radośnie i oddał Jej 
zaraz berło władzy nad całym kręgiem ziemskim. 
Równocześnie ujrzałam ku wielkiej radości, że 

wielka ilość dusz, uwolnionych z czyśćca, spieszyła 
za Maryją do nieba; dowiedziałam się zarazem, i to 
na pewno, że corocznie w święto Wniebowzięcia 
Najświętszej Panny uzyska wielu Jej czcicieli 
uwolnienie z mąk czyśćcowych. Piotr i Jan musieli 
także widzieć tę chwałę i tryumf najświętszej duszy 
Maryi, bo stali zapatrzeni w niebo, podczas gdy 
inni Apostołowie klęczeli pochyleni ku ziemi, toż 
samo uczniowie i niewiasty. Zwłoki Najświętszej 
Panny spoczywały na posłaniu, blaskiem 
otoczone; oczy były zamknięte, ręce złożone na 
krzyż na piersiach. Maryja umarła o godzinie 

dziewiątej według rachuby 
żydowskiej, podobnie jak 
Jezus na krzyżu.
 P r z e k o n a w s z y 
się, że śmierć nastąpiła 
rzeczywiście, nakryły 
niewiasty święte zwłoki 
całunem; odstawiły na bok 
i pozakrywały wszystkie 
sprzęty w domu, tak samo 
i ognisko. Następnie same 
pobrały zasłony na twarz 
i zebrawszy się w przedniej 
komnacie, modliły się 
wspólnie, to klęcząc, to 
siedząc. Apostołowie 
także, nakrywszy głowy 
szalem, noszonym na szyi, 
ustawili się w porządku 
do wspólnej modlitwy, 
dwóch zaś uklękło, jeden 

w głowach, drugi w nogach przy łożu Maryi na 
cichą modlitwę. Zmieniali się tak przy łożu cztery 
razy na dzień. Także drogi krzyżowej nie zaniedbali 
Apostołowie odprawić. 
 Andrzej i Maciej zajęli się zaraz 
przysposobieniem grobu; obrano na to ową 
grotę, w której Maryja i Jan urządzili stację 
grobu Chrystusa. Grota nie była tak wielka, jak 
grób Jezusa; wysoka była najwyżej na wysokość 
mężczyzny. Wkoło groty był ogródek, ogrodzony 
żerdkami. Ze wzgórka schodziło się w dół do groty. 
W głębi znajdowało się łoże grobowe z kamienia, 
podobne do wąskiego ołtarza, w którym 
było wyżłobienie kształtu owiniętego ciała; 
w miejscu, gdzie miała spocząć głowa, było małe 
podwyższenie. Na pobliskim wzgórku obok groty 
była stacja Kalwarii. Nie stał tam krzyż osobny, 

tylko w kamieniu był wyżłobiony. Andrzej z wielką 
gorliwością pracował nad przysposobieniem grobu 
Maryi; przed grobowcem umieścił lekkie drzwi. 
 Tymczasem niewiasty, między którymi 
widziałam córkę Weroniki i matkę Jana Marka, 
zajęły się balsamowaniem świętego ciała Maryi 
według przepisów żydowskich. Naznosiły korzeni 
w wazonach, różnych korzeni i świeżych ziół, po 
czym zamknęły drzwi wejściowe, jak również drzwi 
od przedniej komnaty, zapaliły światła i wzięły się 
do pracy. Rozebrały zupełnie namiocik sypialny 
Najświętszej Panny, by mieć więcej miejsca. Nie 
składano go już więcej na powrót, owszem zaraz 
po pogrzebie usunęła służebna także przepierzenie, 
gdzie schowane były suknie, i uprzątnęła to 
wszystko z komnaty. Pozostawiono tylko ołtarz 
przed krzyżem w modlitewniku Maryi, a tak cała 
komnata przemieniła się w małą kapliczkę, gdzie 
modlili się Apostołowie i składali Najświętszą 
bezkrwawą Ofiarę. Podczas gdy niewiasty zajęte 
były koło świętych zwłok, odmawiali Apostołowie 
modły chóralne, częścią w przedniej komnacie, 
częścią z zewnątrz domu.
 Niewiasty święte balsamowały z największym 
nabożeństwem i czcią ciało Maryi w ten sam 
sposób, jak balsamowano Najświętsze Ciało 
Jezusa. Zdjęły zwłoki z łoża śmierci wraz z całym 
okryciem i złożyły je w długi kosz, wyścielony 
suknami tak grubo, że ciało wystawało ponad kraj 
kosza. Święte Ciało wydawało się nadzwyczaj 
suche, bielutkie, blaskiem otoczone, a tak lekkie, 
jakby w tych powiciach nic nie było; więc też 
z łatwością przychodziło niewiastom dźwigać 
je. Lica były świeżutkie, jaśniejące. Niewiasty 
poucinały bujne loki włosów, by schować je 
sobie na pamiątkę, po czym obłożyły całe ciało 
korzeniami i ziołami, najwięcej wkoło szyi i głowy, 
koło ramion i pod pachami. Zanim owinięto tak 
przygotowane zwłoki w białe całuny, odprawił 
Piotr przy ołtarzu modlitewnika bezkrwawą Ofiarę 
i podał wszystkim Apostołom Komunię Świętą. 
Następnie przystąpili Piotr i Jan do zwłok, ubrani 
w swe płaszcze obrzędowe. Jan trzymał w ręku 
naczynie z olejem świętym, a Piotr, modląc się 
i maczając w nim palce, pomazał olejem na 
krzyż czoło, ręce i nogi Maryi, po czym niewiasty 
owinęły zwłoki zupełnie w całuny. Na głowę 
włożyły Maryi wieńce z białych, czerwonych 
i niebieskich kwiatów, jako godło Jej dziewictwa; 
twarz przykryły przejrzystą chustą, przez którą 

widać było oblicze Maryi, okolone wieńcem 
kwiatów. Nogi, obłożone ziołami, także można było 
rozpoznać przez przejrzyste okrycie. Owinięte ręce 
skrzyżowane były na piersi. Tak przygotowane ciało 
złożono do trumny z bielutkiego drzewa i przykryto 
szczelnie przylegającym, obłączastym wiekiem, 
które przymocowano do trumny trzema szarymi 
taśmami. Trumnę ułożono na marach, podobnych 
do hamaka, lub wiszącej kołyski, przyczepionej na 
rzemykach do drążków. Obrzęd ten cały odbywał 
się z rozrzewniającą uroczystością. Żałość i smutek 
widać było na wszystkich twarzach, smutek więcej 
zewnętrzny i więcej ludzki, niż przy pogrzebie 
Jezusa. Wtenczas przytłumiała ludzkie uczucie 
smutku święta trwoga, i cześć, i groza tajemna. 
 Wyruszył wreszcie orszak żałobny do groty, 
oddalonej stąd o pół godziny drogi. Piotr i Jan 
wynieśli trumnę na rękach przed drzwi, przed 
domem włożyli trumnę na powrót na nosze 
i wzięli na barki. Sześciu Apostołów niosło mary, 
zmieniając się na przemian; reszta Apostołów szła 
przed trumną, za trumną zaś postępowały święte 
niewiasty. Niesiono także kilka kaganków na 
żerdziach.
 Przybywszy przed grotę, postawili Apostołowie 
mary na ziemi. Czterech Apostołów wniosło 
trumnę do wnętrza i postawili ją w zagłębieniu 
grobowca, potem wszyscy wchodzili pojedynczo 
do groty, klękali przed świętymi zwłokami i modlili 
się krótko, cześć im oddając i żegnając się z nimi. 
Następnie zastawiono grobowiec od dołu aż do 
sklepiającej się łukowato ściany tylnej zasłoną 
z plecionki. Przed wejściem do groty wykopano rów 
i posadzono weń gęsto krzewy, częścią kwitnące 
jeszcze, częścią pokryte już jagodami, że można 
było wejść do groty tylko bokiem przez zarośla. 
 Zaraz tej samej nocy po pogrzebie nastąpiło 
cudowne wniebowzięcie Najświętszej Panny. 
W ogródku przed grotą modlili się w nocy 
Apostołowie i święte niewiasty, i śpiewali psalmy. 
Wtem spuściła się z góry na grotę szeroka 
smuga świetlna, a w niej w trzech kołach trzy 
chóry aniołów, w pośrodku zaś nich jaśniejąca 
dusza Najświętszej Panny. Przed Nią szedł Jej 
Boski Syn z jaśniejącymi znakami ran na rękach 
i nogach. Oblicza Aniołów w środkowej glorii 
wkoło duszy Najświętszej Panny wydawały się 
jak oblicza malutkich dzieci, w drugim kole, 
jak oblicza dzieci sześcio- lub ośmioletnich, 
w trzecim, najdalszym, jak oblicza młodzieńców. 
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Twarze tylko znać było wyraźnie, reszta postaci 
rozpływała się w blasku przejrzystym. Wewnątrz 
groty w grobie otaczał głowę Najświętszej Panny 
jakby wieńcem chór duchów błogosławionych. 
Nie wiem, czy i o ile obecni widzieli to wszystko, 
ale widziałam, że z osłupieniem i czcią spoglądali 
w górę lub wstrząśnięci, rzucali się twarzą na 
ziemię. Cudowne zjawisko zniżało się nad grotę, 
stając się coraz wyraźniejszym, a poza nim ciągnął 
się szlak świetlisty aż ku niebieskiej Jerozolimie. 
Najświętsza dusza Maryi, minąwszy Jezusa, 
przeniknęła przez skałę do grobu i wzniosła się 
zaraz na powrót wraz z świętem ciałem Maryi 
przemienionym już i jaśniejącym, po czym cały 
ten niebiański, cudowny orszak uniósł się w górę 
ku niebiańskiej Jerozolimie w przybytki wiecznej 
szczęśliwości. 
 Na drugi dzień odmawiali właśnie Apostołowie 
modlitwy chóralne, gdy przybył Tomasz z dwoma 
towarzyszami. Jednym z nich był uczeń Jonatan 
Eleazar, drugi był sługą Tomasza, a i pochodził 
z najdalszego kraju świętych Trzech Królów. 
Tomasz zasmucił się ogromnie, dowiedziawszy 
się, że już złożono Najświętszą Pannę do grobu. 
Płakał rzewnie i nie mógł się uspokoić z żalu, że 
tak późno przybył. Wśród łez gorzkich uklęknął 
z Jonatanem, na tym miejscu, gdzie najświętsza 
dusza Maryi rozstała się z ciałem; długo klęczał 
także przed ołtarzem. Apostołowie nie przerywali 
sobie modlitw za przyjściem Tomasza, dopiero, 
ukończywszy śpiewy chóralne, zebrali się wkoło 
niego, podnieśli go z ziemi, ściskali i pocieszali; 
podano zaraz jemu i towarzyszom posiłek, 
składający się z chleba, miodu i napoju w małych 
kubkach. Tomasz pragnął przede wszystkim ujrzeć 
jeszcze raz zwłoki Najświętszej Panny, więc 
wzięto kagańce i udano się z nim do grobu. Dwaj 
uczniowie odchylili zarośla, a Tomasz, Eleazar 
i Jan weszli do groty, modląc się chwilę przed 
trumną. Trumna stała na tyle wysoko, że można 
ją było łatwo otworzyć. Jan ściągnął trzy taśmy, 
przytrzymujące wieko, zdjął wieko na bok, i oto, 
ku wielkiemu zdumieniu, ujrzeli próżne całuny, 
ułożone w zupełnym porządku, jak okrywały 
przedtem zwłoki. Tylko na miejscu, gdzie była 
twarz, usunięte było przykrycie i na piersiach nieco 
otworzone. Opaski z rąk leżały w porządku, lekko 
rozsunięte. Apostołowie wznieśli ręce w osłupieniu, 
a Jan zawołał: „Nie ma Jej już tu!” Wbiegli inni do 
groty, zaczęli płakać i modlić się, wznosząc w górę 

ręce, to znów rzucali się na ziemię, powoli jednak 
zaczynali pojmować, co się stało, wspomniawszy 
na widzenie, jakie mieli zeszłej nocy. Wreszcie 
zabrali Apostołowie wszystkie całuny i trumnę jako 
relikwie i szli do domu, przez całą drogę krzyżową 
modląc się i śpiewając psalmy.
 Gdy powrócili do domu, umieścił Jan całuny 
na składanym stoliku przed ołtarzem. Apostołowie 
modlili się, a Piotr stanął osobno, jak gdyby 
rozpamiętywał jakąś tajemnicę. Następnie odprawił 
Piotr przed ołtarzem w modlitewniku Maryi Mszę 
Świętą, podczas której Apostołowie stali rzędem 
za nim, modląc się i śpiewając. Niewiasty słuchały 
Mszy Świętej, stojąc w drzwiach i przy murze koło 
ogniska. (…)
 Przed rozejściem się w obce kraje zasypali 
Apostołowie ziemią wejście do groty, w której 
mieścił się grób Maryi. Za to z drugiej strony 
zrobili niski chodnik do tylnej ściany groty i wykuli 
otwór w ścianie, przez który można było grób 
widzieć. O chodniku tym wiedziały prócz nich tylko 
święte niewiasty. Nad grotą wystawili kapliczkę 
z drzewa i plecionki, a ściany kapliczki obili 
matami i kobiercami, w kapliczce zaś ustawili mały 
ołtarz z kamienia. Za ołtarzem rozwieszone było 
płótno, na którym wyszyty był, czy wyhaftowany, 
wizerunek Najświętszej Panny, ubranej w szaty 
świąteczne. Ogródek przed grobem i w ogóle całą 
drogę krzyżową znacznie upiększono. Komnatę, 
w której Maryja modliła się i spała, zamieniono 
na formalny kościółek. Służebna Maryi mieszkała 
nadal w przedniej komnacie; a dla potrzeb 
duchowych, mieszkających w osadzie wiernych 
zostawiono dwóch uczniów. 
 Po raz ostatni odprawiono w domku Maryi 
uroczyste nabożeństwo, po czym Apostołowie 
rozeszli się w różne strony, wśród łez rzewnych na 
pożegnanie się uściskawszy. Od czasu do czasu 
pojawiał się tu który z Apostołów, lub uczniów, by 
pomodlić się w domku Maryi. Na pamiątkę i ku 
czci Najświętszej Panny stawiali wierni w wielu 
miejscowościach kościółki, naśladujące kształtem 
Jej domek. Drogę krzyżową i grób Jej zwiedzali 
przez długi czas pobożni chrześcijanie.(…)

oprac. Barbara Zacharzewska

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

 Okres wakacyjny sprzyja wyjazdom 
i wycieczkom, tym krajowym i tym zagranicznym. 
Warto w obu przypadkach przygotować sobie plan 
trasy, jeśli podróżujemy w trybie „od miasta do 
miasta”, robiąc przerwy w podróży na chwilowy 
odpoczynek lub dłuższy w nich pobyt. Dla wielu 
osób takimi osobliwymi punktami na trasie, 
godnymi zwiedzenia czy nawiedzenia, są świątynie, 
klasztory, cerkwie i to im poświęcają szczególną 
uwagę. Znaczna większość podróżujących do 
Włoch na swój główny cel obiera święte miasto 
Rzym, z Bazyliką św. Piotra na czele i pozostałymi 
900 (!) kościołami. Podwoje otwierają także inne 
zabytki sztuki sakralnej, w tym Pałac Papieski, 
Muzea Watykańskie, Kaplica Sykstyńska.
 Spoglądając jednak na mapę środkowej 
Italii nieco dalej ku wschodowi, na przeciwległej 
krawędzi „geograficznego buta” trafiamy na 
Manoppello. Warto poświęcić niecałe trzy godziny 
jazdy samochodem ze stolicy, by znaleźć się 
w tej - znanej zapewne ze słyszenia - mieścinie. 
Przed wybudowaniem autostrady był to jeden 
z najbardziej niedostępnych obszarów Włoch. Dziś 
zatrzymują się tam często turyści i pielgrzymi, aby 
nawiedzić znajdującą się tu bazylikę Świętego 
Oblicza, której kustoszami są od wieków kapucyni. 
Z przykościelnego placu widać rzucającą się w oczy, 
charakterystyczną fasadę świątyni, wzniesioną 
z różowych i beżowych kamiennych bloków, 

tworzących geometryczny wzór. W nawie głównej 
znajduje się barokowy ołtarz, a nad tabernakulum 
- ozdobiona kolumnami konstrukcja, w której 

Chusta z Manoppello

O Tobie mówi moje serce: „Szukaj Jego oblicza!”
Szukam, o Panie, Twego oblicza;

swego oblicza nie ukrywaj przede mną,
nie odpędzaj z gniewem swojego sługi!

Ty jesteś moją pomocą,
więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie,

Boże, moje Zbawienie!
[Ps 27, W pobliżu Boga nie ma lęku]

Bazylika w Manoppello, fot. PO

Oblicze Jezusa na całunie z Manoppello
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umieszczono srebrny relikwiarz przypominający 
monstrancję. W przeszklonej obręczy, zamiast 
Hostii, umieszczona jest ramka z półprzeźroczystą 
tkaniną i widocznym na niej wizerunkiem twarzy 
mężczyzny. Do dziś nie ma jednoznacznej 
odpowiedzi dotyczącej genezy jego powstania. 
Niemniej od wieków ludzie czczą obraz utrwalony 
na tym niezwykłym welonie jako odwzorowanie 
prawdziwego Oblicza Chrystusa. Naukowcy 
odtworzyli prawdopodobną drogę, jaką przebył 
całun* z Jerozolimy (bo tam wg nich należy 
doszukiwać się źródeł jego powstania) przez Odessę 
i Kamulię (terytoria obecnej Turcji), dalej przez 
Konstantynopol, Rzym do Manoppallo. Czytelnik 
znaleźć może wiadomości na ten temat w licznych 
publikacjach naukowych, popularnonaukowych 
i religijnych, a także w internecie. Warto jednak 
zwrócić uwagę na kilka istotnych faktów. 
 Jednym z najgorętszych orędowników 
i popularyzatorów całunu z Manoppello jest 
niemiecki historyk i dziennikarz, Paul Badde*. 
Oprócz niego, praktycznie całe swoje życie 
poświęciła szerzeniu kultu Boskiego Oblicza 
s. Blandina Paschalis Schlömer** – trapistka, 
prowadząca pustelnicze życie przy sanktuarium, 
w którym obecnie przechowywany jest całun. To 
ona, korzystając z najnowszych zdobyczy techniki, 
porównała trzy wizerunki umęczonej twarzy: ten 
zachowany na Całunie Turyńskim, na tajemniczej 
Chuście z Oviedo (utożsamianej z Chustą 
Weroniki) oraz na Całunie z Manoppello. Okazało 
się, że po nałożeniu na siebie wszystkich trzech 
obrazów, zgadzają się one w najdrobniejszych 
nawet szczegółach. Nie wiadomo dotąd, jak na 
tkaninie, z której zrobiony jest welon możliwe 
było powstanie jakiegokolwiek obrazu. Utkany 

z bisioru*** nie przyjmuje jakichkolwiek 
pigmentów. W jaki sposób zatem zabarwione 
zostały nici w całunie? Co ciekawe, wizerunek 
na Całunie Turyńskim jest negatywem, obraz 
z Manopello zaś jego pozytywem. Wniosek, 
według autorów książki „Świadkowie historii”, 
jest taki, że jedynym momentem, w którym 
mogły powstać te dwa tak doskonale zachodzące 
na siebie wizerunki była chwila, kiedy leżały 
one jeden na drugim w grobie i poddane zostały 
działaniu niezidentyfikowanej do tej pory energii. 
W każdym razie, dla wszystkich wierzących Całun 
z Manoppello pozostaje, obok Całunu Turyńskiego, 
najcenniejszą relikwią chrześcijaństwa. We 
wrześniu 2006 r. do tego miejsca pielgrzymował 
Ojciec Święty Benedykt XVI. 

* Paul Badde - (ur. 1948), 
studiował filozofię 
i socjologię we Freiburgu. Był 
nauczycielem w gimnazjum 
we Frankfurcie. Od 1979 r. 
pracował jako dziennikarz 
w piśmie Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, a potem 

Zdjęcie pokazuje transparentność tkaniny całunu, 
fot. P. Bladde

Papież Benedykt XVI  przed całunem w Manoppello

jako korespondent Die Welt w Jerozolimie, Rzymie 
i Watykanie. Zajmował się m.in. kwestią autentyczności 
relikwii chrześcijańskich, jak Całunu Turyńskiego czy 
Całunu z Manoppello.

** Blandina Paschalis 
Schlömer - (ur. 1943), po 
maturze w 1962 r. wstąpiła 
do klasztoru w Neuenbeken. 
W 1966 r. skończyła 
studium farmacji. W 1972 
r. ukończyła farmację na 
Uniwersytecie w Würzburgu. 
W latach 1981-88 uczyła 
się sztuki pisania ikon. 

W 1979 r. odkryła znaczące podobieństwo między mało 

znanym wówczas Całunem z Manoppello a Całunem 
Turyńskim. To zapoczątkowało cały proces badań nad 
tkaniną z Manoppello, a w konsekwencji popularyzację 
tego miejsca w świecie. 

*** bisior – wiązka b. cienkich nici powstająca z szybko 
krzepnącej wydzieliny niektórych, głównie morskich, 
małżów.

oprac. GZ

Źródło: G. Górny, J. Rosikoń, Świadkowie tajemnicy. 
Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych, wyd. Rosikon 
Press, 2013;
strona: https://illuminadomine.com/tag/veil-of-manoppello/.

 Jednym z Apostołów, zaledwie parokrotnie 
wspomnianym w Ewangelii, jest św. Bartłomiej. 
Według tradycji, podobnie jak większość 
najbliższych uczniów i towarzyszy Jezusa, 
pochodził on z pewnej miejscowości nad Jeziorem 
Tyberiadzkim w Galilei. Możliwe, że urodził 

się w bardzo ubogiej rodzinie, bo imię tego 
Apostoła tak naprawdę przywołuje jego ojca lub 
jakiegoś innego przodka i znaczy „syn Tolmaja”. 
Jest to raczej rodzaj przezwiska, którym się do 
niego zwracano. Właściwe imię Bartłomieja to 
prawdopodobnie Natanael, lecz nie wszyscy uczeni 
są zgodni co do tego. Możliwe, że takie nazywanie 
św. Bartłomieja wynikało z jego młodego 
wieku, ponieważ w Ewangeliach jest on zawsze 
wspominany obok św. Filipa, któremu tradycja 
także przypisuje młody wiek. Św. Bartłomiej 
był zapewne, podobnie jak inni Apostołowie, 
człowiekiem przyuczonym do fizycznej pracy, 
pozostawał jednak otwarty na poruszenia ducha 
i wezwanie, które skierował do niego Jezus. 
 Według wczesnych pisarzy chrześcijańskich 
z IV wieku po Chrystusie, Euzebiusza z Cezarei 
i Hieronima ze Strydonu, po wniebowstąpieniu 
Jezusa i zesłaniu Ducha Świętego św. Bartłomiej, 
podobnie jak św. Tomasz Apostoł, udał się na 
wschód, do Indii. Tam prowadził działalność 
misyjną w rejonie Bombaju nad brzegiem Oceanu 
Indyjskiego, gdzie miał założyć kilka wspólnot 
chrześcijańskich. Warto podkreślić, że działalność 
misyjna poza granicami Imperium Rzymskiego 
wymagała szczególnej odwagi i oddania, 
ponieważ ówcześnie nie istniało żadne prawo 
międzynarodowe i obcy przybysz łatwo mógł 
paść ofiarą handlarzy niewolnikami lub zwykłych 
rozbójników. Niewątpliwie św. Bartłomiej 
udał się tam z niewielką grupką współbraci, 

Św. Bartłomiej

Gregorio Bausa, Święty Bartłomiej Apostoł, XVII w. 
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którym zapewne towarzyszyli kupcy, regularnie 
przemierzający szlaki znad Morza Śródziemnego 
do Azji Centralnej. W Indiach, w okolicach 
Kronkan, znanego także pod nazwą Kalian lub 
Kaljan, św. Bartłomiej przypuszczalnie nawrócił 
szereg wpływowych postaci, dzięki czemu 
wspólnoty założone przez niego miały szanse 
przetrwać i rozwijać się w przyszłości. Łatwość 
docierania do elit przez Apostołów wynikała stąd, 
że obcy przybysze byli chętnie witani na dworach 
władców i możnych. Mogli bowiem zaoferować 
miejscowej ludności atrakcyjne, egzotyczne 
towary i podzielić się z nią różnymi ciekawostkami 
ze świata. Sami podróżnicy, a przede wszystkim 
kupcy, skwapliwie z takiej gościny korzystali, 
bo ludzie najbogatsi byli dla nich najlepszymi 
klientami. 
 Po powrocie z Indii św. Bartłomiej wraz ze św. 
Judą Tadeuszem udał się do górzystej Armenii, 
gdzie w niełatwych warunkach prowadził 
działalność ewangelizacyjną. Także i tam 
Apostoł ewangelizował na dworach lokalnych 
możnowładców, co przynosiło nadspodziewanie 
dobre rezultaty. Niestety, liczne nawrócenia 
zaczęły wzmagać konflikty społeczne i polityczne 
w Armenii, od zawsze podzielonej na rywalizujące 
ze sobą księstwa, które tworzyły społeczności 
zamieszkujące rozległe doliny górskie. 
Według tradycji, powodem śmierci Apostoła 
prawdopodobnie była konwersja na chrześcijaństwo 
Polimpiusza, jednego z władców Armenii. 
Rozwścieczony tym faktem brat monarchy, bojąc 
się wpływów rzymskich, skąd wiara w Chrystusa 
tam przybyła, usunął Polimpiusza z urzędu. 
Pojmał też Apostoła i kazał go torturować, co ten 
dzielnie znosił. Ostatecznie król Astiages skazał 
Bartłomieja na odarcie ze skóry, a następnie 
nakazał jego egzekucję. Niektórzy autorzy 
starożytni twierdzą z kolei, że św. Bartłomiej, 
podobnie jak św. Piotr, na własne życzenie został 
ukrzyżowany głową w dół w mieście Albanopolis. 
Bardziej rozpowszechniona jest jednak pierwsza 

wersja męczeństwa Apostoła, którą potwierdza 
„Złota Legenda”, popularny XIII-wieczny zbiór 
legend dotyczących znanych postaci Kościoła, 
w tym wielu świętych. 
 Według tradycji, na miejscu męczeństwa 
Apostoła został wzniesiony klasztor jego imienia 
w miejscowości Vespurakan, istniejący do dziś we 
wschodniej Turcji. Zgodnie z przekazami, miejsce 
to znane jest jeszcze z tego, że św. Bartłomiej 
uleczył tam jednego z władców Armenii. Klasztor 
św. Bartłomieja był przez niemal dwa tysiąclecia 
bardzo ważnym miejscem na duchowej mapie 
Zakaukazia. Corocznie, na pamiątkę męczeńskiej 
śmierci Apostoła, przypadającej 11 września 
wg kalendarza prawosławnego (24 sierpnia 
w kalendarzu gregoriańskim) udawały się do 
niego liczne pielgrzymki z całego regionu, a jego 
orędownictwu oddawano liczne miejscowości, 
panujące domy, bractwa, etc. 
 Relikwie św. Bartłomieja po licznych 
perypetiach i „podróżach” po różnych centrach 
chrześcijańskich w basenie Morza Śródziemnego 
(m.in. w Dura Europos, Lipari i Benewencie) 
spoczęły ostatecznie w ufundowanej ku jego czci 
bazylice zbudowanej w Rzymie przez cesarza 
Ottona II w X wieku. Bardzo wymowna jest 
także, otoczona kultem, figura Świętego autorstwa 
Pierre’a Le Grosa Młodszego w Bazylice św. Jana 
na Lateranie. 
 Działaniu łaski za pośrednictwem św. 
Bartłomieja przypisuje się liczne cuda, co zapewne 
wynika z jego heroizmu w obliczu śmierci, której 
mógł uniknąć wyrzekając się Chrystusa. Jednak 
Apostoł nie uczynił tego, stając się patronem 
odwagi i całkowitego oddania się Chrystusowi. 
Niech dla nas wszystkich św. Bartłomiej pozostanie 
wzorem nieugiętej wiary, która nie broni się 
przed złożeniem nawet najwyższej ofiary. Jego 
liturgiczne wspomnienie przypada 24 sierpnia.

Witold Tyborowski

 Jakiś czas temu poprosiłem o rozmowę pana 
Jerzego Wittiga, dzięki któremu u zbiegu ulic Trakt 
i Poznańskiej w Klinach stoi przydrożny krzyż. 

To przy nim, pielgrzymując pieszo do Dąbrówki 
Kościelnej, gdy jest jeszcze prawie ciemno, robimy 
pierwszy przystanek.

Wiem, że jest Pan rodowitym mieszkańcem 
Kicina…
 Jestem tubylec! Moi pradziadkowie tu 
mieszkali, dziadkowie, rodzice, teraz ja i moi 
następcy.

I tu jest Wasza mała ojczyzna?
 Tak, jesteśmy rdzenni kicinianie i to wszystko 
gospodarze, rolnicy. Ja też jeszcze uprawiam 
zboże, dzisiaj właśnie byłem na polu - rozsiewałem 
nawóz.

Opłaca się? Nie chciał Pan sprzedać?
 Powiem tak: jeszcze parę groszy z tego jest, 
a sprzedać i tak nie bardzo mogę - przez moje pole 
przechodzi rura z gazem i jest zakaz budowy.

Wróćmy jednak do krzyża w Klinach. Proszę 
opowiedzieć nam jego historię.
 Ten krzyż to jest moje wotum wdzięczności 
za udaną operację, za przeżycie. W 1985 roku, 
w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, trafiłem 
do szpitala - od razu na stół operacyjny i było już 
ze mną bardzo źle. Lekarze mówili, że to, co było 
w mocy ludzkiej to oni zrobili, a reszta jest w rękach 
Boga. Kilka dni później doktor powiedział mi: 
„dziękuj pan Bogu, że żyjesz”.

To ładnie Pan podziękował…
 Ale to trochę trwało. Kilka lat chodziłem z tą 
myślą i gdy raz wracaliśmy z Dąbrówki Kościelnej, 
powiedziałem: „ja tu chcę postawić krzyż”.

A kiedy to było?
 Dokładnej daty nie pamiętam, nie sądziłem, 
że będę się kiedyś z tego spowiadał, jak on był 

zrobiony i kiedy (śmiech). Mogło to być ok. 1995-
96 roku.

Dlaczego wybrał Pan akurat to miejsce?
 Kiedyś, jeszcze przed wojną, w tym miejscu - 
tylko po prawej stronie - był już krzyż, drewniany, 
z wizerunkiem Pana Jezusa. Po wojnie, gdzieś 
do połowy lat 50. jeszcze stał, pamiętam, oparty 
o sosnę, a potem – podejrzewam - że usunęło 
go UB. Ja swój krzyż zdecydowałem postawić 
w tym miejscu, tylko po drugiej stronie, żeby nie 
przeszkadzał w ruchu samochodów.

Gdy lokalizacja była już wybrana, to sprawy 
potoczyły się już szybko?
 Ks. Zbigniew Pawlak bardzo się ucieszył 
i powiedział, że to będzie pierwszy krzyż przydrożny 
w Kicinie. Potem załatwił zgodę starosty, który 
przysłał geodetę, a ja zabrałem się za wykonanie 
krzyża. Niestety, okazało się, że kowal, który miał 
mi go pospawać uległ wypadkowi. Na szczęście 
zjawił się u mnie na podwórzu Stanisław Stoiński 
z prośbą o przewiezienie drewna. Pojechaliśmy 
do lasu, zmówiłem różaniec i w tym czasie całe to 
drewno znalazło się na przyczepie. A po załadunku 
on mówi do mnie: „a ty o czym tak rozmyślasz?” 
No to mówię, że jest problem. „Nie znasz jakiegoś 
dobrego spawacza? Mam krzyż do zrobienia.” 
A on na to: „nikogo nie szukaj, ja to zrobię”. 
I zrobił! Na trzy dni przed odpustem w Dąbrówce 
Stasiu wziął jeszcze do pomocy Leszka Lesiczkę, 
Krzysia Michałowicza oraz mojego syna i krzyż 
postawili (ja byłem tylko świadkiem). Rok później 
dogadałem się z naszym betoniarzem, Piotrem 
Pietrzykiem i we dwójkę jeszcze go ogrodziliśmy. 
I tak stoi tam do dzisiaj!
 Parę lat temu z ks. Andrzejem Magdziarzem 
załatwiliśmy u księży chrystusowców przy 
poznańskiej katedrze nową, dużą pasyjkę (bo na 
początku wisiała taka mała, ale - po prostu - wtedy 
innych nie było), a poświęcił ją już ks. Marian, 
obecny proboszcz.

Miejsce wokół krzyża jest zawsze ładnie 
uprzątnięte, rosną kwiaty. Widać, że ktoś o to 
dba.
 Ja jestem „technicznie” niesprawny, od 26. roku 
życia jestem inwalidą. Żona i córka opiekowały 
się tym miejscem - sprzątanie, kwiaty, a wodę 
do podlewania woziliśmy w baniakach. Jakiś 

Z cyklu - Nasi parafianie
„Najważniejszy jest Pan Bóg…”

Wywiad z Jerzym Wittigiem

Na takcie przy krzyżu (Jerzy Wittig pierwszy od prawej)
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czas temu poprosiłem moich miłych sąsiadów - 
państwa Krystynę i Ryszarda Kamelów (kilka lat 
temu osiedlili się w Kicinie) i teraz oni opiekują 
się krzyżem i tym ogródkiem, który jest wokół 
krzyża. Pielęgnują, podlewają, a na Wielkanoc, 
na 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP) i na odpust 
w Dąbrówce krzyż jest zawsze bardzo pięknie 
przystrojony. Jestem im za to bardzo wdzięczny.

Przekazuje Pan też od wielu lat palmy na 
Wielkanoc do kościoła. Skąd ten pomysł? 
 Rośnie u mnie wierzba nadodrzańska, ma 
piękne bazie, więc co roku ścinam trochę gałązek 
i przekazuję do kościoła. Zaczęło się to jakieś 10 
lat temu, gdy były potrzebne na Misterium.

Panie Jurku słyszałem, że ma Pan także zasługi 
w Dąbrówce Kościelnej. O co chodzi?
 Na odpust do Dąbrówki jeździłem od młodych 
lat, potem z żoną i dziećmi (to znaczy oni idą, a ja 
jadę, bo nie dam rady pieszo). I jakoś tak wypadało, 
że przeważnie stałem z tyłu za ołtarzem. Gdy 
panowie uroczyście obraz opuszczali i podnosili, 
to puszczali i ciągnęli pozakładane na kółka linki, 
ale trudno jest to zrobić tak delikatnie i równo, 

bo całość waży 80 kg. No i zdarzyło się, że obraz 
zsuwając się po skosie uderzył (pewnie to nie było 
pierwszy raz) w dodatkową tylną ramę i ona pękła, 
ale tego z przodu nikt nie zauważył. Rozerwana 
rama groziła tym, że obraz wypadnie i się 
zniszczy. Pomyślałem, że tak nie można, przecież 
to jest nasza świętość! Ale poprzedni proboszcz, 
prawdopodobnie ze względu na swój wiek, nie 
bardzo chciał coś poprawiać. Gdy w 1999 roku 
proboszczem został ks. Kaczmarek, to zaraz mu 
powiedziałem, że coś bym pokombinował, żeby 
obraz sprawniej i płynniej opuszczać i podnosić. 
Ksiądz bardzo chętnie się zgodził. Najpierw coś 
poprawiałem w tym, co już było, a w 2001 roku 
zrobiłem pierwszy mechanizm - z rozebranej 
maszynki do robienia kiełbasy! Potem co roku coś 
udoskonalaliśmy, no i teraz jest zrobiony porządny 
lewarek linkowy do opuszczania i podnoszenia 
obrazu. To jest mój projekt, niektóre części 
kupiłem, a niektóre zrobił Heniu Błażejewski. 
Trzeba było też naprawić sam obraz, ustawić 
prosto w ramie, wyregulować. Z ks. Kaczmarkiem 
i moim kolegą, Stasiem rozkładaliśmy go w tym 
celu na płycie ołtarza, bo nie było innego dobrego 
miejsca.

Skąd u Pana smykałka do takich prac i czy to 
już koniec Pana pomysłów?
 Powiem tak: syn kowala i myślenie 
gospodarskie. Jestem trochę taki Pomysłowy 
Dobromir. Ks. Andrzej z Dąbrówki ma mój numer 
telefonu i jak potrzebuje, to dzwoni. Temat nie 
jest zamknięty i jeżeli Matka Boża podpowie 
nam, w czym możemy jeszcze pomóc, to jesteśmy 
gotowi.

Jak kiedyś wyglądały pielgrzymki do 
Dąbrowieckiej Pani?
 U nas pielgrzymowanie do Dąbrówki to 
tradycja rodzinna. Kiedyś chodziły tam całe 
rodziny i całe ulice. W czasach komunistycznych 
i jeszcze wcześniej, stalinowskich, gdy była 
nagonka na ludzi związanych z kościołem, to 
UB stało na drodze (gazik, dwóch młodych 
z pistoletami i dwóch, którzy kontrolowali) 
i sprawdzało, czy wśród pielgrzymów jest ksiądz. 
Ale księdza nigdy nie było, to znaczy był, ale szedł 
po cywilnemu, a ludzie mieli koszyki i mówili, że 
idą na grzyby. Gdyby ksiądz chciał iść oficjalnie, 
to zostałby aresztowany za brak zezwolenia na 

wyjście zorganizowanej grupy. Bywali, niestety, 
i tacy, którzy niby chodzili na grzyby, a z krzaków 
robili ludziom zdjęcia i potem na nich donosili. Ks. 
Zbigniew Spachacz mówił, że zawsze musiał pisać 
do urzędu o zgodę na wyjście grupy parafialnej 
z Kicina na odpust. Jeżeli pozwolenia nie dostał, 
to ludzie i tak szli, a ksiądz odprowadzał nas pod 
las, a potem szedł sam albo bokiem.

Proszę jeszcze powiedzieć parę słów o dawnym 
Kicinie, dla młodszych i przyjezdnych 
mieszkańców.
 To była kiedyś wieś rolnicza, ale zawsze 
blisko związana z Poznaniem. Gospodarze 
często jeździli z żywnością na rynki do miasta 
i handlowali, m.in. moi dziadkowie, bo bez tego 
to byłaby nędza. Codziennie do Poznania jechały 
2-3 wozy i gospodarze mieli swoje miejsca, np. 
na Moście Teatralnym, przy Merkurym, przy 
dworcu kolejowym. Ja sam uprawiałem zboże, 
trochę trzody, wszystkiego po trochu, bo tylko 
kawałkami ziemia była lepsza, a tak to same 
piachy. Dodatkowo przy lesie, więc ogrom szkód 

od zwierzyny leśnej - dzików, jeleni, danieli. Za 
Gomułki było ciężko, samemu się wszystko robiło, 
a podejście było komunistyczne - obowiązkowe 
dostawy, narzucone ilości. Gierek zlikwidował ten 
przymus i dał możliwość wyboru, wprowadzono 
kontraktację i nawozy, za które płacić można było 
dopiero po zbiorach, więc było łatwiej.

Czerpiąc ze swojego doświadczenia, może Pan 
podać swoją receptę na udane życie?
 Najważniejszy jest Pan Bóg i modlitwa. 
Alleluja i do przodu! Rób tak, żeby ci na chleb 
wystarczało, ale pamiętaj, że są ważniejsze spawy 
niż dobra materialne. Mnie ciągnie jak magnes do 
Dąbrówki Kościelnej, do Matki Bożej, która jest 
dla mnie siłą i oparciem. To, co możemy, róbmy 
jak najlepiej, a resztę zostawmy Panu Bogu.

Zapamiętam. Bardzo dziękuję za podzielenie 
się swoją ciekawą historią. Życzę wielu nowych 
pomysłów oraz dużo sił do ich realizacji. 

Marcin Wnęk

 Oto „nasz czło-
wiek”: kiciniak, rocznik 
1956. Leszek Lesiczka, 
znany i bardzo lubia-
ny specjalista od 
zadań wszelakich - 
artystycznych, kultu-
ralnych, społecznych, 
fotograficznych i tury-
stycznych.
 Urodzony w Wierze-

nicy, absolwent geografii i fizyki z informatyką na 
UAM, ponadto absolwent studiów podyplomo-
wych: trenerskich na AWF, wychowania fizycznego 
i zdrowotnego (WSP), turystyki i krajoznawstwa 
(UAM), przyrody (UAM). Prezes Poznańskiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, 
Stowarzyszenia Klub Fotograficzny „Pryzmat”, 
w latach 2000-2011 redaktor naczelny znanych 
w wielu miejscach na świecie „Foto Zeszytów”. 
Obecnie redaktor naczelny „Świstaka” i „Wieści 
Kicińskich”, były wiceprezes Stowarzyszenia 
Zrównoważonego Rozwoju Kicina i Okolic „Len”. 

Wszechstronnie uzdolniony nauczyciel, trener, 
przewodnik, pilot wycieczek i - przede wszystkim 
- znakomity fotograf. Leszek Lesiczka jest autorem 
różnorakich tekstów o tematyce patriotycznej, 
przyrodniczej, krajoznawczej; recenzentem 
wystaw fotograficznych i plastycznych. Pełnił 
funkcję jurora m.in. w trzynastu edycjach 
Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego 
„Przestrzeń wyobraźni”, organizowanego przez 
Galerię Fotografii Fotoplastykon i WBPiCAK 
w Poznaniu (2003-2015); w sześciu poznańskich 

Artysta

Leszek Lesiczka
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edycjach Ogólnopolskiego Festiwalu Diaporam 
Cyfrowych (2006-2011); w Ogólnopolskim 
Konkursie Fotograficznym „Wieś światłoczuła”, 
organizowanym przez Muzeum Narodowe 
Rolnictwa w Szreniawie w 2014 r.; w „Światłem 
zapisane” w ramach IV Wielkopolskiego Konkursu 
Fotograficznego im. Ireneusza Zjeżdżałki w 2018 r. 
 W naszej gminie Leszek znany jest jako 
koordynator wydarzeń kulturalnych i sportowych, 
także jako aktor, a później reżyser słynnych 
misteriów: Męki Pańskiej oraz Wcielenia, 
odbywających się od 21 lat w Kicinie. 

Pomysłodawca, projektant i wykonawca tablicy 
z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski i 700-lecia 
Kicina, pomysłodawca i współwykonawca Drogi 
Różańcowej Kicin-Wierzenica, a także Szlaku 
Niepodległości powstałej w Puszczy Zielonka 
z okazji stulecia odzyskania niepodległości w 2018 
r oraz twórca ścieżki multimedialnej „Na Zamku” 
w Puszczy Zielonka. 
 Swoje artystyczne zainteresowania Leszek 
Lesiczka realizuje m.in. jako organizator 
i kurator wystaw fotograficznych, np. II Biennale 
„Środowisko Sztuki” Poznań 2005 r. Poczynając 
od roku 1998 aż do dziś, nasz bohater organizuje 
również artystyczne plenery fotograficzne 

w Tatrach, Karkonoszach, Rudawach Janowickich 
i Wielkopolskim Parku Narodowym.
 Leszek Lesiczka, wielokrotnie nagradzany 
(m.in. Zasłużony dla Kultury Polskiej 2019) 
i obdarowany znaczącymi tytułami (członek 
honorowy Związku Artystów Plastyków, Animator 
Kultury 2006), ujmuje ludzi swoją skromnością 
i życzliwością. Owocem tego jest przyznanie 
Leszkowi w 2014 r. przez naszą parafię nagrody: 
Dla Przyjaciela Kicina, w formie drewnianej 
rzeźby św. Józefa.
 Fotograficzna pasja Leszka Lesiczki znalazła 
swoje odbicie w jego udziale w licznych 
wystawach zbiorowych m.in. tych organizowanych 
w latach 1988–1993 przez Spółdzielczy Klub 
Fotograficzny Pryzmat w Galerii PTF w Poznaniu 
(np. „Spotkanie w Tatrach”, „Spotkanie na wyspie 
Rugia”) oraz trzech wystawach poplenerowych; 
w wystawie „Bezdroża wyobraźni” przygotowanej 
przez OW ZPAF w Galerii Miejskiej w Charkowie 
na Ukrainie w 2004 r.; w dziesięciu edycjach „My 
– Koziorożce” (2001-2010) organizowanych przez 

Wystawa My Koziorożce 2007 w Domu Kultury „Na 
Skarpie” w Poznaniu (od p. Leszek Lesiczka, Elizeusz 
Cieślik, Antoni Rut, Mirosław Mizera), fot.GZ

Galerię Fotografii Fotoplastykon w Poznaniu, 
a pokazanych m.in. w galeriach Polan Sto, Na 
Skarpie w Poznaniu oraz w Muzeum Śremskim; 
w wystawach jurorów trzech poznańskich edycji 
Ogólnopolskiego Festiwalu Diaporam Cyfrowych 
(2009 – 2011); w kolejnych wystawach: „Pejzaż/
Antypejzaż” V Przeglądu Środowiska Ekoart 
w Galerii Polan Sto w Poznaniu (2012 r.); 
„Portret może być poezją” w Galerii MCK 
w Czarnkowie (2013 r.); „Miraże światła” (2012 
r.); „Ślady światła” (2014 r.); „Okruchy światła” 
(2016 r.) w Galerii „Polan Sto” w Poznaniu 
w ramach I, II i III Wielkopolskiego Festiwalu 
Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki; w VI i VIII 
Poznańskim Salonie Robinsonada (2016 r., 2018 
r.) oraz „Zderzeniach” (2018 r.) w Galerii World 
Trade Center w Poznaniu organizowanych przez 
Wielkopolski Związek Artystów Plastyków.

 W maju 2019 r. w Muzeum Narodowym 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie mogliśmy podziwiać wyjątkowe 
fotografie Leszka, zebrane w retrospektywną 
wystawę pt. „Kopalnie Metafor”.

 Artystyczne poszukiwania Leszka zatopione 
są w urodzie świata, światła, wody i materii 
organicznej, która często staje się tematem serii 
zdjęć. To, co zadziwia i jednocześnie ujmuje, 
to niezwykłe tytuły prac, które w połączeniu 
z obrazem odkrywają przed nami wrażliwą duszę 
artysty i jego wyjątkowy intelekt. Przyglądając 
się zdjęciom nietrudno nam zgadnąć, że Leszek 
kocha poezję. Odczytujemy jego fotografie nie 
tylko jako poetyckie obrazy, ale przede wszystkim 
jako modlitwę i zachwyt nad Bożym dziełem – 
człowiekiem i otaczającą go przyrodą.

Barbara Kołecka-Herman
fotografie artystyczne Leszka Lesiczki

Przeźroczystość słów

Prośba o ciszę

Opisywanie światła Przemienienie istnienia

Smak dotknięcia
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Z cyklu „W obronie życia i rodziny”

Rodzice mają prawa
 Możliwość wycho-
wania dziecka zgodnie 
z przekonaniami 
rodziców jest w pra-
ktyce, jak zauważa 
się w doktrynie prawa 
k o n s t y t u c y j n e g o , 
najważniejszym pra-
wem rodzicielskim. 

Nasilające się próby jego podważenia, 
podejmowane przez niektóre środowiska, 
są całkowicie bezprawne i np. w przypadku 
społeczności szkolnej, ignorują elementarne 
zasady jej funkcjonowania. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom rodziców, prawnicy Ordo Iuris, 
czyli Instytutu na rzecz Kultury Prawnej, postanowili 
zainicjować drugą edycję akcji ,,Chrońmy dzieci!”, 
tym razem służącą nie tylko informowaniu 
o zagrożeniach, ale także udzielaniu konkretnej 
pomocy w przypadku nierespektowania praw 
rodziców w szkole. Kampania „Chrońmy Dzieci!” 
została zapoczątkowana w maju 2017 r., budząc 
duże zainteresowanie. Do Ordo Iuris wpłynęło 
ponad sześćset zgłoszeń od rodziców z całej 
Polski. Stworzono raport i listę organizacji, które 
prowadziły w szkołach zajęcia z zakresu edukacji 
seksualnej lub dyskryminacji ze względu na 
orientację seksualną. Na tej liście znalazły się także 
takie osoby/organizacje, które - mimo że prowadziły 
w placówkach oświatowych zajęcia na inny temat 
- aktywnie podejmują tę problematykę w swojej 
regularnej działalności. Można zatem stwierdzić, 
że świadomość praw przysługujących rodzicom 
wyraźnie wzrosła. Wielu rodziców podjęło 
skuteczne interwencje rodzicielskie w szkołach, 
wielu także zwraca się do Instytutu z prośbą 
o pomoc w kontakcie z placówką oświatową. 
Instytut opracował także broszurę „Prawa rodziców 
w szkole”, w której obok rzeczonych praw 
wymienione zostały m.in. obowiązki ciążące na 
placówce. Broszura ta, będąc w założeniu swoistą 
„mapą” po regulacjach prawnych wyznaczających 
ramy wzajemnych relacji rodzice – szkoła, ma być 
źródłem informacyjnego wsparcia dla rodziców. 

Warto zapoznać się z tym poradnikiem, byśmy 
mieli świadomość, iż nie jesteśmy bezradni wobec 
bezprawia, które może nas spotkać, że możemy 
podjąć konkretne i skuteczne działania.
 Na początek należy podkreślić, iż w zakresie, 
w którym działalność szkoły obejmuje wychowanie 
a nie kształcenie, jedynie wspiera ona rodzinę, 
co wyraźnie wynika z Prawa oświatowego 
i z rozporządzeń dotyczących podstawy 
programowej. Mając to na uwadze, warto wskazać 
obszary, w których może dojść do wkroczenia 
w sferę wychowania w sposób podważający 
wychowawczą rolę rodziny.

I. OBECNOŚĆ ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH W SZKOLE

 Treści sprzeczne z poglądami rodziców mogą 
być przekazywane przez niektóre organizacje 
działające na terenie szkoły. Poniżej kilka 
przydatnych informacji.

 1) Podjęcie działalności w szkole lub placówce 
przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga 
uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, 
wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków 
tej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej opinii 
zarówno rady szkoły lub placówki, jak i rady 
rodziców. Choć treść takiej opinii nie ma charakteru 
wiążącego w stosunku do dyrektora, to jej 
niezasięgnięcie kwalifikować należy nie tylko jako 
istotne naruszenie przepisów prawa, ale również 
jako próbę ograniczenia kompetencji rodziców. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej w oficjalnym 
piśmie informacyjnym przypomniało: 
 Obowiązkiem dyrektora szkoły jest uzyskanie 
zgody rodziców na działalność stowarzyszeń 
i organizacji na terenie szkoły. Jeśli rodzice 
wiedzą o tym, że dziecko w szkole uczestniczy 
w wydarzeniu niezgodnym z ich wartościami, 
mają oni prawo wyrazić swój stanowczy sprzeciw. 
W razie wątpliwości mają również prawo zgłosić 
się do kuratorium oświaty.
 2) Wolontariusze (przedstawiciele organizacji 

pozarządowych) nie mogą prowadzić żadnych 
zajęć samodzielnie. Mogą natomiast uczestniczyć 
jedynie w następujących rodzajach zajęć:
• zajęcia rewalidacyjne* dla uczniów 
niepełnosprawnych;
• zajęcia prowadzone w ramach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej;
•  zajęcia rozwijające zainteresowania 
i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu
kształtowania ich aktywności i kreatywności.
 3) Przypomnienia wymaga również, 
przewidziana przez ustawodawcę, dwustopniowość 
ochrony prawa rodziców do wychowania dzieci 
czyli zasada podwójnej zgody. Pierwszym stopniem 
jest wskazana wyżej konieczność wyrażenia opinii 
co do zgody na działalności organizacji na terenie 
szkoły. Z drugim stopniem mamy do czynienia 
w przypadku wyrażenia przez radę rodziców 
pozytywnej opinii w przedmiocie podjęcia 
działalności w szkole przez daną organizację lub 
gdy - pomimo opinii negatywnej - dyrektor wyrazi 
zgodę na działalność organizacji na terenie szkoły. 
Takie „otwarcie drzwi” do szkoły osobom spoza 
szkoły nie oznacza konieczności uczestniczenia 
we współprowadzonych przez nie zajęciach innych 
niż obowiązkowe. Do tego bowiem konieczna 
jest indywidualna zgoda rodzica. Co ważne, 
wolontariusz lub jakikolwiek inny przedstawiciel 
organizacji pozarządowej nie może uczestniczyć 
w lekcjach obowiązkowych. Wyjątkiem od tej 
zasady są lekcje wiedzy o społeczeństwie, podczas 
których, jak stanowi podstawa programowa, 
można także realizować niektóre treści nauczania 
poprzez lekcje organizowane we współpracy 
z urzędami administracji rządowej i samorządowej 
oraz z organizacjami pozarządowymi. Przy 
czym w szkole podstawowej warunkiem takiej 
współpracy jest zgoda rady pedagogicznej 
i rodziców.
 Rodzice mogą:
•  zwracać się do dyrektora szkoły o informację 
na temat organizacji oraz uzgodnionych warunków 
tej działalności,
•  nie wydawać pochopnie pozytywnej opinii 
w przedmiocie podjęcia w szkole działalności 
przez organizację pozarządową,
• zwrócić się do dyrektora z wnioskiem 
o cofnięcie zgody na działalność danej organizacji 
pozarządowej na terenie szkoły (gdy taka zgoda 
została już wydana),

•  złożyć rodzicielskie oświadczenie 
wychowawcze,
•  interweniować u kuratora.

II. FORMY DZIAŁALNOŚCI 
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ 
SZKOŁY 

 Treści niezgodne z podstawą programową 
i podważające wychowawczą rolę rodziców mogą 
przekazywać także niektórzy nauczyciele, w tym 
absolwenci kursów gender mainstreaming**. 
Uczestniczenie dziecka w formach zajęć opisanych 
poniżej wiążą się zawsze z koniecznością uzyskania 
zgody rodzica.
1. Zajęcia dodatkowe
 Zgodnie z Prawem oświatowym, dodatkowe 
zajęcia edukacyjne to – obok zajęć z dodatkowego 
języka obcego – zajęcia, dla których nie została 
ustalona podstawa programowa, lecz program 
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego 
zestawu programów nauczania.
 Warunkiem wprowadzenia przez dyrektora 
szkoły dodatkowych zajęć edukacyjnych jest:
•  zgoda organu prowadzącego,
•  zasięgnięcie opinii rady pedagogicznej,
•  zasięgnięcie opinii rady rodziców.
2. Zajęcia prowadzone w ramach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej
 W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
może być udzielana w formie indywidualnej, a także 
w formie m.in. warsztatów. Warsztaty mogą być 
prowadzone z inicjatywy nauczyciela, pielęgniarki, 
organizacji pozarządowej, innej instytucji lub 
podmiotu, działających na rzecz rodziny, dzieci 
i młodzieży. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
jest organizowana i udzielana np. we współpracy 
z rodzicami uczniów. Dyrektor przedszkola, 
szkoły lub placówki jest zobowiązany uzgodnić 
z rodzicami warunki takiej współpracy. Co 
ważne, „porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia 
prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup 
wychowawczych i specjaliści.” Zajęcia te mogą 
być prowadzone także z udziałem wolontariuszy 
(a więc w obecności nauczyciela), ale tylko pod 
warunkiem uzyskania pozytywnej opinii rady 
rodziców na podjęcie w szkole działalności przez 
organizację, którą ten wolontariusz reprezentuje.
3. Zajęcia rozwijające zainteresowania 
i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu
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kształtowania ich aktywności i kreatywności
 Są formą aktywności szkół, która nie jest 
wymagana przez żadne szczegółowe przepisy 
i którą szkoły mogą realizować w celu 
zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów. 
Również i te zajęcia mogą być prowadzone 
z udziałem wolontariuszy (a więc w obecności 
nauczyciela), ale tylko pod warunkiem uzyskania 
pozytywnej opinii rady rodziców na podjęcie 
w szkole działalności przez organizację, którą ten 
wolontariusz reprezentuje.

III. PROGRAM WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNY ORAZ WYCHOWANIE 
DO ŻYCIA W RODZINIE
 Na osobną uwagę rodziców zasługuje program 
wychowawczo-profilaktyczny jako środek 
ukierunkowujący działalność wychowawczą 
szkoły oraz przedmiot „wychowanie do życia 
w rodzinie” jako dedykowany wychowaniu 
w dziedzinie płciowości, małżeństwa, seksualności, 
rodzicielstwa i rodziny.
1. Program wychowawczo-profilaktyczny
 Projekt programu sporządzany jest – na 
zasadzie ogólnego domniemania kompetencji 
kierowniczych w szkole – przez dyrektora, ale, 
co istotne, jest uchwalany przez radę rodziców. 
W ramach takiego programu mogą być realizowane 
projekty (zajęcia) prowadzone np. przez szkolne 
kluby uczniowskie lub inne podmioty, których 
działalność jest wpisana w program wychowawczo-
profilaktyczny szkoły. Podejmowana w ramach 
takich projektów współpraca ze środowiskami lub 
organizacjami spoza szkoły – o ile nie zostały one 
wprost wymienione w programie wychowawczo-
profilaktycznym – wymaga każdorazowej zgody 
rady rodziców. W przypadku zaś, gdy organizacje 
te zostały wskazane w programie, rodzice mają 
prawo otrzymać informację na temat szczegółów 
ich działalności.
2. Wychowanie do życia w rodzinie
 Zdarzyć się może w niektórych szkołach, że 
nauczyciel prowadzący zajęcia WDŻ nie prowadzi 
ich zgodnie z podstawą programową. Uniknięciu 
takiej sytuacji służy domaganie się stosowania 
przepisów stanowiących podstawę prawną WDŻ, 
zgodnie z którymi w każdym roku szkolnym przed 
przystąpieniem do realizacji zajęć, nauczyciel 
prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą klasy 
przeprowadza co najmniej jedno spotkanie 

informacyjne z rodzicami uczniów niepełnoletnich 
oraz z uczniami pełnoletnimi. Nauczyciel jest 
obowiązany przedstawić pełną informację o celach 
i treściach realizowanego programu nauczania, 
podręcznikach szkolnych oraz środkach 
dydaktycznych.
IV. RODZICIELSKIE OŚWIADCZENIE 
WYCHOWAWCZE
 Prawo do wychowania dzieci oraz do 
zapewnienia im wychowania i nauczania moralnego 
zgodnie z przekonaniami rodziców jest szczególnie 
ważne w determinującej przyszłość dziecka 
sferze płciowości, małżeństwa, seksualności, 
rodzicielstwa i rodziny. Wychowanie oznacza 
zaszczepianie i umacnianie w dziecku określonego 
światopoglądu, przekonań, systemu wartości, 
jak i zasad obyczajowych, moralnych i etycznych 
(zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
12 kwietnia 2011 r., SK 62/08). W oczywisty 
sposób pojęcie to obejmuje wychowanie w sferze 
seksualności. Dla tej wyjątkowo delikatnej materii 
ustawodawca przewidział specjalny przedmiot – 
wychowanie do życia w rodzinie. Jednocześnie, 
szanując pierwszoplanową rolę rodziców, 
pozostawił im swobodę decydowania o udziale 
dziecka w tychże zajęciach. Chcąc ideologicznie 
oddziaływać na uczniów i „wpływać na postawy” 
dzieci w sposób często sprzeczny z wartościami 
bliskimi ich rodzicom, zagadnienia przypisane 
wychowaniu do życia w rodzinie „wprowadza 
się” także na innych zajęciach nieobowiązkowych 
lub obowiązkowych. Odpowiedź na tę praktykę 
stanowi rodzicielskie oświadczenie wychowawcze, 
które jest wiążące dla szkoły w zakresie:
• zajęć nieobowiązkowych, obejmujących 
zarówno wszelkiego rodzaju warsztaty, zajęcia 
i spotkania prowadzone przez osoby spoza 
kadry nauczycielskiej, jak i te prowadzone przez 
nauczycieli,
• zajęć obowiązkowych, jeśli podejmuje się na 
nich zagadnienia spoza obowiązkowej podstawy 
programowej. 
 Umieszczanie np. „warsztatów antydy-
skryminacyjnych” na zajęciach obowiązkowych 
jest niczym innym jak próbą „obejścia” praw 
rodziców, wytrącenia im podstawowego narzędzia 
wpływu na treści przekazywane dzieciom w szkole. 
 Rodzicielskie oświadczenie wychowawcze 
stanowi oświadczenie woli rodziców i jako takie 
wywiera skutek prawny, także ze względu na 
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przedmiot, do którego się odnoszą, znajdujący 
się w sferze, w której rodzice mogą podejmować 
wiążące szkołę decyzje. Wzór oświadczenia 
dostępny jest na stronie internetowej Ordo Iuris.

V. DOSTĘP DO INFORMACJI
 Możliwość żądania informacji o organizacjach 
mających działać na terenie szkoły i osobach 
prowadzących zajęcia (w tym o kwalifikacjach 
nauczycieli) jest warunkiem korzystania 
z omawianych tu uprawnień. Prawo dostępu do tego 
rodzaju informacji znajduje swoje uzasadnienie 
także w podstawie programowej, zgodnie z którą 
„wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem 
rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi 
uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa”, 
przy czym wolą państwa, wyrażoną w Konstytucji 
i Prawie oświatowym jest uszanowanie 
pierwszeństwa rodziców w wychowaniu dzieci. 
Swoją realizację uprawnienie to znajduje 
w możliwości „zwykłego” (ustnego lub pisemnego) 
zwrócenia się do dyrektora szkoły z wnioskiem 
o przekazanie danych lub w możliwości zwrócenia 
się o takie informacje w trybie ustawy o dostępie 
do informacji publicznej.
VI. INTERWENCJA W KURATORIUM
 W przypadkach, gdy inne środki zawiodły, 
istnieje możliwość zwrócenia się o pomoc do 
kuratora oświaty. Zgodnie z prawem oświatowym, 
nadzorowi pedagogicznemu podlega 
w szczególności m.in.:
• posiadanie przez nauczycieli wymaganych 
kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych im 
zajęć;

• realizacja podstaw programowych i ramowych 
planów nauczania;
•  przestrzeganie statutu szkoły lub placówki;
• zapewnienie uczniom bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki, wychowania i
opieki.
 Warto zatem znać sposoby ochrony dzieci 
w szkołach przed dostępem do nich szkodliwych 
- z punktu widzenia rodziców - treści tak, aby 
mogły być rzeczywiście wychowywane zgodnie 
z przekonaniami rodziców, co polskie prawo 
gwarantuje zarówno rodzicom, jak i dzieciom.
 Więcej informacji na stronie: www.ordoiuris.pl

* Rewalidacja – całokształt podejmowanych 
i usystematyzowanych działań, mających na celu 
przywrócenie człowiekowi niepełnosprawnemu (również 
intelektualnie) możliwie pełnej sprawności.

** Gender mainstreaming (dosł. główny nurt 
genderowy) zakłada dowolny wybór przez każdą 
jednostkę jej płci i kierunku rozwoju, bez brania pod 
uwagę jej naturalnych, biologiczno-psychologicznych 
uwarunkowań. Według tego nowego nurtu to już nie 
biologiczna płeć (z ang. „sex”), wraz z całym kontekstem 
somatyczno (cielesno) — psychologicznym danego 
człowieka, decyduje o jego tożsamości seksualnej, 
ale jej kulturowy wpływ, który można od początku 
dowolnie wybrać, stymulować i kształtować.

oprac. Karolina Appelt

http://www.ordoiuris.pl
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Z cyklu „W obronie życia i rodziny”

Pieluszka dla Maluszka - podziękowania

 Już po raz siódmy w kilkudziesięciu parafiach, 
szkołach i urzędach na terenie archidiecezji poznańskiej 
zbierane były pieluszki i przybory szkolne w ramach akcji 
„Pieluszka dla Maluszka”. Jak co roku nasza parafia również 
włączyła się w pomoc potrzebującym. Dary zbieraliśmy 26 
maja i 2 czerwca. Zostały przekazane organizatorom akcji, 
czyli Komitetowi Marszu dla Życia, reprezentowanemu 
przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji 
Poznańskiej. Podczas tegorocznego Marszu dla Życia, 
który przejdzie ulicami Poznania 15 września, będzie miało 
miejsce zakończenie i podsumowanie zbiórki. Wszystkim 
darczyńcom dziękujemy za ten bardzo konkretny wyraz troski o życie. Czytelników „Naszego Patrona” 
zachęcamy do uczestnictwa w marszu - nie może tam nas zabraknąć!

Karolina Appelt

 Tuż przed niedawnymi wyborami do 
Parlamentu Europejskiego – instytucji mającej 
reprezentować interesy obywateli w UE, słowa: 
„unia”, tudzież „europejski” odmieniano 
w mediach na wszelkie możliwe sposoby. Dyskusji 

na temat korzyści, planów, programów, finansów, 
stanowisk do objęcia, itd., nie było końca. W tle 
dominowała Oda do Radości – finałowa kantata 
z IX symfonii Ludwiga van Beethovena. 
 Mało kto jednak przywoływał w tym 
momencie Roberta Schumana, prekursora idei 
zjednoczonej Europy. Może warto przypomnieć, 
kim była ta postać i jaki wniosła wkład w rzeczony 
temat. Pięknie opisał osobę Schumana i jego rolę 
w pracach nad koncepcją unii narodów, Jerzy 
Łukaszewski - były ambasador Polski we Francji, 
w swoim wystąpieniu na konferencji „Ojcowie 
współczesnej Europy” zorganizowanej przez 
Polską Fundację im. Roberta Schumana: 
 Przypomnieć postać i dzieło Roberta Schumana 
- znaczy sięgać do źródeł procesu jednoczenia 
Europy i rzucić nieco światła na obszar historii 
współczesnej zaciemniony ocenami dyktowanymi 
przez bieżącą politykę, uprzedzenia ideologiczne 
albo ignorancję. Przypomnieć Roberta Schumana 
znaczy również podkreślić rolę etyki, godności, 
umiaru i dalekowzroczności w życiu politycznym, 
albo - innymi słowy - w służbie publicznej.
 I dalej: To właśnie wiara leżała u podstaw jego 
bezkompromisowej uczciwości, jego legendarnej 
skromności, jego ufnego i życzliwego stosunku do 

Europa Roberta Schumana

ludzi, a także jego siły woli, zdolności do znoszenia 
przeciwieństw i osiągania wyznaczonych celów.
 Przypomnijmy więc! Robert Schuman (ur. 1886 
r. w Luksemburgu, zm. 1963 r. w Metz we Francji) 
- polityk, mąż stanu, dwukrotny premier Francji, 
reformatorski minister finansów oraz minister 
spraw zagranicznych, będący jedną z kluczowych 
postaci w kształtowaniu powojennej Europy, 
uznawany za jednego z ojców Unii Europejskiej, 
Rady Europy i NATO. Tyle z „mainstreamowych” 
notek biograficznych. Jeśli jednak sięgnąć nieco 
głębiej do poważniejszych źródeł, otrzymamy 
znacznie ciekawsze, a przede wszystkim istotniejsze 
informacje, które stawiają postać Schumana 
w zupełnie nowym świetle. Robert Schuman był 
głęboko wierzącym katolikiem. Chciał zostać 
księdzem, choć przyjaciele odradzali mu tę drogę 
twierdząc, że „świat potrzebuje (też - przyp. red.) 
zaangażowanych świeckich”. Według Schumana 
„wartość Europy to Europa wartości”. Jako 
gorliwy katolik Robert Schuman prawie każdego 
ranka uczęszczał na Mszę św., co powodowało, 
że niektórzy złośliwie zarzucali mu działanie 
według „wskazówek” Watykanu. Zaliczano 
go do trójki europejskich polityków (Robert 
Schuman, Konrad Adenauer1 i Alcide de Gasperi2), 
stanowiącej reprezentatywne zachodnie gremium 
polityczne zwane Vaticformu, będące niejako 
katolicką przeciwwagą dla komunistycznego 
Kominformu, biura koordynującego politykę 
państw obozu sowieckiego. Ślady religijności 
polityka do dziś dnia pozostały w jego domu we 
Francji. Święte obrazy i inne dewocjonalia, bogaty 
księgozbiór o tematyce teologicznej przypominają 
o jego głębokiej i gorliwie praktykowanej wierze. 
Wkrótce po śmierci Schumana zaczęto gromadzić 
materiały do procesu beatyfikacyjnego.
 Papież Jan Paweł II zauważył w 1982 r.: 
W osobie Roberta Schumana, kandydata na ołtarze, 
nazwanego przez wielu „ojcem Europy” spotykamy 
prawnika, polityka i ekonomistę oddanego sprawie 
człowieka i jego kultury, a przede wszystkim kultury 
chrześcijańskiej Europy, z której bogactwa 
sam nieprzerwanie czerpał, za którą cierpiał od 
dalekich i bliskich oraz dla której niestrudzenie 
pracował.
 Proces na szczeblu diecezjalnym otworzył 
w 1985 r. biskup Metzu, Pierre Raffin. Zebrano 
ponad 750 dokumentów związanych z życiem 
i działalnością tego wielkiego Europejczyka.

 Jego pisma i przemówienia na temat pokoju 
w Europie i na świecie, na temat duchowo-
kulturalnej, politycznej i ekonomicznej budowy 
Europy i jej wkładu w kształtowanie świata jutra 
ciągle pozostają aktualne – podkreślał nieżyjący 
już Hans August Lücker, zmarły w 2008 r. 
niemiecki polityk będący „motorem” przygotowań 
do procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana.
 Znaczącym przyczynkiem do wyniesienia 
Roberta Schumana na ołtarze była także inicjatywa 
europejskich polityków, intelektualistów 
i duchownych, skupionych wokół Instytutu św. 
Benedykta: 
 Wspieramy inicjatywę Instytutu św. 
Benedykta w sprawie beatyfikacji francuskiego 
męża stanu i Ojca Europy – Roberta Schumana. 
W ponurych czasach po ostatniej wojnie światowej, 
przeciwstawił demokratyczny model sprawowania 
władzy „modelowi babilońskiemu” – władzy 
nacjonalistycznej i ateistycznej. Nawoływał, 
aby poprzez pojednanie zbudować „wspólnotę 
narodów” w wolności, sprawiedliwości, 
solidarności i pokoju, które są głęboko zakorzenione 
w wartościach chrześci jańskich, w szacunku 
do człowieka, w prawach człowieka i swobodach 
obywatelskich. Pomimo wielu ataków jako 
wierzący chrześcijanin przedstawiał przekonująco 
to podstawowe założenie w swoim życiu i w swojej 
działalności politycznej.
 Gromadzenie dokumentów beatyfikacyjnych 
zostało zakończone w 2004 r. Obecnie dokumenty 
poddawane są analizie w Watykanie przez 
Kongregację ds. Kultu Świętych.
Najlepszym świadectwem roli, jaką odegrał Robert 
Schuman w pracy nad zjednoczeniem narodów są 
pozostałe po nim publikacje, przemówienia, listy. 
Poniżej przytoczono zaledwie kilka niewielkich 
fragmentów tekstów z jego bogatego dorobku 
edytorskiego. 
•	 Wszyscy jesteśmy – z pewnością niedoskonałymi 

– narzędziami Opatrzności, która posługuje się 
nami, by dokonać wielkich rzeczy, dla których 
nasze własne siły byłyby niewystarczające. 
Świadomość tego zobowiązuje nas do wielkiej 
skromności, lecz z drugiej strony ofiarowuje 
nam ona spokój wewnętrzny, który nie byłby 
usprawiedliwiony, gdybyśmy postrzegali 
nasze osobiste doświadczenia jedynie z czysto 
ziemskiego punktu widzenia;

•	 Taki chrześcijański duch jest więc potrzebny, 
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co oznacza, że musimy być świadomi naszego 
wspólnego specjalnego europejskiego 
dziedzictwa i musimy mieć wolę jego 
zabezpieczenia i rozwijania;

•	 Europejski duch oznacza bycie świadomym 
przynależności do kultury chrześcijańskiej 
rodziny i gotowym do służenia tej społeczności 
w duchu całkowitej wzajemności, bez 
żadnych ukrytych motywów hegemonii, bądź 
egoistycznego wykorzystywania innych;

•	 Moja idea nie polega na tym, aby połączyć 
kraje w celu stworzenia Super Państwa. 
Nasze kraje europejskie są historyczną 
rzeczywistością. Z psychologicznego punktu 
widzenia byłoby to niemożliwe i nierozsądne, 
aby się ich pozbyć. Ich różnorodność jest 
dobrą rzeczą i nie ma sensu, aby je usuwać lub 
dokonywać zrównywania lub unifikacji;

•	 To chrześcijaństwo pierwsze uwydatniło 
równość wszystkich ludzi bez względu 
na przynależność klasową i rasową oraz 
upowszechniło, podług reguły świętego 
Benedykta „ora et labora”3, moralność pracy 
zakładającą, iż obowiązek wykonywania 
tejże staje się służbą na rzecz Bożego dzieła 
stworzenia.

 Na koniec warto przytoczyć kilka zdań 
z wykładu wygłoszonego w styczniu 2018 r. przez 
prezesa zarządu Instytutu Myśli Schumana, prof. 
Zbigniewa Krysiaka, pt. „Pierwotna idea narodów 
Europy według Schumana, a obecny kształt nadany 
przez Unię Europejską”: 
 Sytuacja jest taka, że stoimy przed wielkimi 
wyzwaniami. Unia Europejska hołduje ideologii 
Altiero Spinellego4, która traktuje chrześcijaństwo 
i kościół jako barierę w procesie realizacji 

celów stawianych przez tę ideologię. Mówi ona 
wprost, że trzeba usunąć to wszystko z przestrzeni 
publicznej, by stworzyć sobie drogę do realizacji 
destrukcyjnego podejścia, które ma na celu 
stworzenie superpaństwa. To superpaństwo 
ma być monolitem pozbawionym wartości 
chrześcijańskich.

    Ocenę treści przytoczonych powyżej cytatów 
pozostawiam Czytelnikom.

1 Konrad Adenauer - niemiecki polityk, działacz 
partii chrześcijańsko-demokratycznej,
kanclerz RFN w latach 1949–1963;
2 Alcide de Gasperi - włoski polityk, premier Włoch 
w latach 1945–1953;
3 ora et labora - łac.: módl się i pracuj - motto reguły 
zakonu benedyktynów;
4 Altiero Spinelli - włoski polityk, członek 
Włoskiej Partii Komunistycznej, zwolennik 
federalnej koncepcji zjednoczenia Europy. W 1941 
r. przyczynił się do powstania tekstu zwanego 
Manifestem z Ventotene, w którym przedstawił 
swoją wizję zjednoczonej Europy.

oprac. GZ

Źródła:
http://mateusz.pl/ludzie/schuman.htm - Jerzy 
Łukaszewski, Robert Schuman - człowiek, myśl, 
dzieło; 
https://www.sztafeta.pl/lezajskwspolczesna-
europa-a-idee-roberta-schumana/;
idee Roberta Schumana zaczerpnięto z: http://
imschuman.com/idee/ i ww.erasmus.schuman.pl;

 W niedzielę 9 czerwca 2019 r. odbyła się Msza św. połączona 
z udzieleniem sakry biskupiej ks. Szymonowi Stułkowskiemu. Głównym 
konsekratorem był Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski, ks. abp Stanisław Gądecki. 
 Ksiądz Szymon Stułkowski, mianowany 24 maja 2019 r. przez 
Ojca Świętego biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej, 
jest znanym specjalistą w zakresie teologii pastoralnej, wieloletnim 
duszpasterzem rodzin oraz duszpasterzem akademickim, b. sekretarzem 
Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

Nowy biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej

 

Urodził się w 1961 r. w Rokietnicy. W latach 
1980-1986 odbywał formację w Arcybiskupim 
Seminarium Duchownym i studia na Papieskim 
Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1986 r. w katedrze poznańskiej. 
W kolejnych latach był wikariuszem w parafii pw. 
św. Marcina w Konarzewie (1986-1988) i w parafii 
pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu 
(1988-1993). W latach 1994-2000 odbył studia 
doktoranckie z zakresu teologii pastoralnej na 
Uniwersytecie Wiedeńskim. W latach 2000-2001 
był duszpasterzem akademickim w parafii pw. 
Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu.

 W archidiecezji poznańskiej ks. Szymon 
Stułkowski pełnił funkcję diecezjalnego 
duszpasterza rodzin, pracował w redakcji 
ogólnopolskiego miesięcznika „Katecheta”, był 
adiunktem na Wydziale Teologicznym UAM 
oraz kierował referatem duszpasterstwa ogólnego 
i specjalistycznego w kurii metropolitalnej. 
 W latach 2006-2016 ks. Stułkowski był 
sekretarzem Komisji Duszpasterstwa Konferencji 
Episkopatu Polski, gdzie współtworzył program 
duszpasterski dla Kościoła w Polsce. Był 
współorganizatorem Krajowego Kongresu 
Parafialnych Rad Duszpasterskich.
 Od 2006 r. jest opiekunem Akademickiego Koła 
Misjologicznego im. dr Wandy Błeńskiej na UAM 
w Poznaniu. Był też diecezjalnym dyrektorem 
Papieskich Dzieł Misyjnych. 
 W 2016 r. ks. Szymon Stułkowski został 
rektorem Arcybiskupiego Seminarium 
Duchownego w Poznaniu. 
 20 listopada 2018 r. mieliśmy zaszczyt gościć 
ks. Szymona w naszej parafii z okazji 266. rocznicy 
poświęcenia kościoła.

oprac. GZ

Uroczysta Msza św. z udziałem ks. Szymona 
Stułkowskiego w 266. rocznicę poświęcenia świątyni

 W marcu po raz kolejny w naszej parafii pojawił 
się pan Adrian Pakuła, który tym razem zaprosił nas 
do osobistego oddania się Jezusowi przez Maryję. 
Zrobił to tak sugestywnie, że postanowiłam podjąć 
się tego wyzwania. Choć Maryja zawsze była dla 
mnie kimś bliskim (moja babcia do dziś wspomina, 
że będąc mały dzieckiem, chodziłam po podwórku 
i śpiewałam „Czarna Madonno”) i kilkakrotnie 
pielgrzymowałam pieszo do Częstochowy, to 
nigdy wcześniej nie miałam okazji zainteresować 
się kwestią zawierzenia siebie Jezusowi przez 
Maryję. Dlatego pomyślałam, że może warto 
zgłębić moją relację z naszą Matką. Zwłaszcza 
teraz, gdy oczekujemy Jej odwiedzin w kopii 
Cudownego Wizerunku z Jasnej Góry. Mimo iż 
na początku pojawiały się wątpliwości, czy przez 
te praktyki nie oddajemy nadmiernej czci Maryi, 
czy to w ogóle coś zmieni w moim życiu, albo czy 
znajdę na to wystarczająco dużo czasu, to jednak 
zdecydowałam się na ten krok.

 Wprowadzeniem do tego aktu były cztery 
konferencje wygłoszone przez ks. Mateusza 
Szkudlarka i zaprzyjaźnione z nim małżeństwo, 
Agnieszkę i Michała, którzy wyjaśniali nam 
istotę zawierzenia. Następnie grupa 41 osób 
z naszej parafii, wraz z ks. Marianem i ks. Jerzym, 
przystąpiła do 33-dniowych rekolekcji. Opierały 
się one w całości na książce ks. Michaela Gaitleya 
„33 dni do Chwały Poranka”. Poszczególne 
fragmenty tej publikacji były codziennie 
odczytywane w trakcie nabożeństw majowych. 
Natomiast zwieńczeniem owych przygotowań 
było odczytanie przez wszystkich uczestników 
osobistego aktu oddania się Matce Bożej. Dokonało 
się to w trakcie uroczystej Mszy Świętej, 31 maja, 
w święto Nawiedzenia św. Elżbiety. 
 Taka forma rekolekcji była dla mnie 
nowym doświadczeniem, ponieważ rekolekcje 
kojarzyłam raczej z wyjazdem, zostawieniem 
obowiązków, odcięciem się od świata, ciszą 

Zawierzenie Jezusowi przez Maryję
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i spokojem, co niewątpliwie ułatwia wejście 
w głąb siebie. Tym razem było trochę inaczej, 
gdyż żyłam „normalnie” w domu, chodziłam do 
pracy, a oprócz tego przeżywałam rekolekcje. 
W dodatku czas ich trwania był wyjątkowo długi. 
Wiązało się to z walką i wysiłkiem, aby w wirze 
dnia codziennego znaleźć chwilę na uczestnictwo 
w nabożeństwie majowym, a przede wszystkim 
rozważyć, przemyśleć wyznaczone na każdy dzień 
treści. I co zauważyłam ciekawego? Pobieżne 
przeczytanie czy wysłuchanie fragmentów książki 
ks. Gaitleya, najczęściej nie poruszało mnie 
w ogóle i mało wnosiło do mojego życia. Dopiero 
medytacja nad tymi słowami, odniesienie ich do 
siebie, przemodlenie wszystkich swoich spraw 
powodowało wewnętrzną duchową przemianę, 
czasem bolesne oczyszczanie własnych pragnień 
i dążeń, poznawanie siebie na nowo oraz 
poszukiwanie woli Bożej. Przeżywanie tego 
wszystkiego dzień po dniu, poznawanie maryjnej 
duchowości przedstawionej przez św. Ludwika 
de Montforta, św. Maksymiliana Marię Kolbego, 
św. Matkę Teresę oraz św. Jana Pawła II, układało 
się w piękną całość. Dopiero wtedy odkrywałam 
bogactwo, jakie niesie się ze sobą powierzenie 

siebie Maryi. Z pewnością jest to proces, który 
nie został zakończony, ponieważ oddanie się 
Matce Bożej jest punktem wyjścia, oznacza świt 
nowego, pięknego dnia, brzask nowego poranka 
w duchowej podróży. To nowy, pełen chwały 
początek, który zmienia dosłownie wszystko1. Jest 
także przymierzem z Maryją, które ma kształtować 
całe nasze późniejsze życie, co najlepiej ukazuje 
zamieszczona tabelka2:
 Całkowite oddanie się Matce Bożej jest 
aktem konsekracji. To, co zostaje poświęcone 
jest całkowicie i wyłącznie przeznaczone na 
służbę Bogu, poddane Jego woli i Jego zbawczym 
planom. W duchowym rozumieniu jest także aktem 
wymiany serc – oddajemy Maryi nasze serce, 
a w zamian Ona oddaje nam swoje Niepokalane 
Serce, które staje się naszą własnością i zaczyna 
żyć w nas i przez nas. Poświęcenie się Maryi 
polega na dziecięcej ufności i zawierzeniu, 
prostocie, szczerości i czystości. Jest to więc 
życie duchem dziecięctwa Bożego. To oznacza 
zdanie się całkowicie na Maryję w każdej chwili 
i sytuacji. W wymiarze praktycznym realizuje się 
to poprzez służbę w swojej rodzinie, parafii oraz 
diecezji. Zawierzenie się Jezusowi przez Maryję 

jest naprawdę najpewniejszą, najłatwiejszą, 
najkrótszą, najdoskonalszą3 drogą do świętości. 
Wtedy Matka Boża prowadzi nas do swego 
Syna i sprawia, że ta droga jest szybka i prosta, 
mimo że nie uwalnia nas od trudów i cierpienia. 
W rzeczywistości ci, których Maryja obdarza 
szczególną miłością, często niosą więcej krzyży 
niż inni, jednak Ona sprawia, że są one słodkie 
i lekkie. Niemożliwe jest przedstawienie w tym 
krótkim artykule wszystkich istotnych treści, 
które zawarte są w książce „33 dni do Chwały 
Poranka”. Poza tym, każdy z nas w indywidualny 
sposób przeżywa swoją duchowość i każdy też 
z pewnością zwraca uwagę na inne kwestie. 
Niemniej, zachęcam wszystkich nie tyle do 

przeczytania, co do rozważenia tej publikacji, 
a następnie do zawierzenia siebie matczynemu 
Sercu Maryi, aby być całym Jej, a Ona by była 
cała twoja.

Magdalena Toboła

1 Ks. Michael Gaitley „33 dni do Chwały Poranka. 
Rekolekcje przygotowujące do zawierzenia Jezusowi przez 
Maryję”, Warszawa 2019, s. 18.
2 W ten sposób przymierze z Maryją opisuje  św. Matka 
Teresa, zob. ks. Michael Gaitley „33 dni do Chwały 
Poranka”, s. 105-106.
3 Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, „Traktat 
o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, 
Warszawa 2017, nr 55.

Powinności Maryi Moje powinności

Oddanie swego ducha i Serca Całkowity dar ze wszystkiego, co mam i czym jestem

Wzięcie mnie w swoje posiadanie, 
ochrona i przemienienie mnie Całkowita zależność od Maryi

Udzielenie mi natchnień, 
wskazówek i oświecenia Reagowanie na działanie ducha Maryi

Dzielenie się swoim doświadczeniem 
modlitwy i chwały Wierność modlitwie

 Odpowiedzialność za moje uświęcenie Ufność w Jej wstawiennictwo

Odpowiedzialność za wszystko to, co mi się przytrafia Akceptowanie wszystkiego jako pochodzącego 
od Maryi

Dzielenie się ze mną swoimi cnotami Naśladowanie Jej Ducha

Zaspokajanie moich duchowych 
i materialnych potrzeb Nieustanne uciekanie się do Maryi

Jedność Jej Serca z moim sercem Pamiętanie o Jej obecności

Oczyszczenie mnie i moich czynów Oczyszczanie intencji; samozaprzeczenie

Prawo do dysponowania mną, moimi modlitwami, 
wstawiennictwami i łaskami

Prawo do posługiwania się Nią oraz odpowiednimi 
siłami w imię Królestwa

Całkowita wolność we mnie i wokół mnie, 
we wszystkim według Jej upodobania

Prawo do wkroczenia do Jej Serca 
i udziału w Jej życiu wewnętrznym

Prace konserwatorskie przy organach 
w kościele kicińskim

 Od początku kwietnia do połowy czerwca 
br. trwały prace konserwatorskie przy organach 
znajdujących się w naszym kościele. Zostały 
one zbudowane przez firmę Gryszkiewicz 
i oddane do użytku w 1878 roku. Ten niewielki, 
zabytkowy instrument posiada sześć głosów - pięć 
głosów w manuale i jeden głos w pedale. Kilka 
lat temu wszystkie elementy organów zostały 
poddane renowacji, przywracającej im pierwotną 
funkcjonalność. Obecne prace udoskonaliły 
techniczną sprawność instrumentu. Renowacji 
organów – podobnie jak przed kilku laty – podjęła 
się firma organmistrzowska z Wronek „Nawrot 
i Synowie”. Moją wdzięczność kieruję pod 
adresem Urzędu Gminy Czerwonak za otrzymaną dotację na naprawę instrumentu w wysokości 39 360 
zł. Jestem przekonany, że organy wykorzystamy dla większej chwały Bożej i ku radości parafian oraz 
gości.

ks. proboszcz Marian Sikora

 O godz. 7.30 pielgrzymkowa grupa, pod 
przewodnictwem księdza proboszcza Mariana 
Sikory i pani Krystyny Mandziak, wyruszyła 
spod kościoła w Kicinie autokarem do Gniezna. 
Towarzyszył nam ksiądz senior, kan. Jerzy 
Stachowiak. Chętnych było wielu, dlatego 

niektórzy jechali samochodami za autobusem. 
W drodze podziwialiśmy piękną zieleń pól, 
zadbane wioski i ukwiecone ogrody.
 Do Gniezna dotarliśmy około godz. 9.00 
i natychmiast udaliśmy się na Wzgórze Lecha, 
gdzie wznosi się monumentalna gotycka katedra. 

Gniezno – Pola Lednickie – Dąbrówka Kościelna
pielgrzymka parafialna

10 czerwca 2019 r.
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Gniezno, pierwsza stolica Polski, należy do miast 
najsilniej związanych z początkiem dziejów 
naszego narodu. Tu rodziła się państwowość 
polska, stąd sprawowali swą władzę pierwsi 
Piastowie - Mieszko I i Bolesław Chrobry. 

 Katedra gnieźnieńska jest miejscem 
wyjątkowym. Stanowi pomnik kultury polskiej 
o wielkiej wartości historycznej i artystycznej. 
Była miejscem koronacji pierwszych królów: 
Bolesława Chrobrego i Mieszka II w 1025 r., 
Bolesława Śmiałego w 1076 r., Przemysła II 
w 1295 r. i Wacława Czeskiego w 1300 r. Od 
1419 r. piastuje godność bazyliki prymasowskiej.
 Świątynię tę wzniesiono na Wzgórzu Lecha. 
Prowadzą do niej wielostopniowe schody, a na 
placu przed katedrą wita nas pomnik Bolesława 
Chrobrego, którego replikę odsłonięto w 1985 r. 
Statuę wykonał Jerzy Sobociński, poznański 
rzeźbiarz. Pierwszy pomnik spiżowy został 
wzniesiony w 1929 r. Był dziełem wybitnego 
rzeźbiarza wielkopolskiego, Marcina Rożka. 

Niemcy zniszczyli go w czasie okupacji. Z królem 
Bolesławem Chrobrym każdy chce mieć zdjęcie. 
My też.
 Zwiedzanie katedry z przewodnikiem 
rozpoczęliśmy od podziemi. Wejście do nich 
znajduje się pod wieżą północną i prowadzi przez 
drewniane, okute żelazem drzwi. W przedsionku, 
na kamiennej tablicy widnieją nazwiska wszystkich 
arcybiskupów i prymasów gnieźnieńskich, 
począwszy od 1000 r. Listę otwiera Radzym 
Gaudenty, przyrodni brat św. Wojciecha, a zamyka 
ją abp Wojciech Polak. Z przedsionka prowadzą 
schody do niższych kondygnacji. Wyłaniają się tam 
fragmenty ścian romańskich oraz części filarów 
przyściennych. Na kolejnym poziomie odkryto 
relikty budowli z X w. Są to fragmenty rotundy 
Mieszka I z około 970 r., gdzie prawdopodobnie 
złożono zwłoki Dąbrówki, żony Mieszka. 
W dobudowanym aneksie pochowano ciało św. 
Wojciecha, już po jego kanonizacji w 999 r.

 W 1018 r. świątynię zniszczył pożar. Chrobry 
przystąpił do budowy nowego kościoła. I ona nie 
przetrwała długo, bo spustoszył ją i zrujnował 
Brzetysław Czeski w latach 1038-39. W połowie 
XI w. przystąpiono do odbudowy katedry na 
dawnych fundamentach, o czym świadczą 
pozostałości murów w podziemiach. Był to układ 
trójnawowy z powiększonym prezbiterium, a mury 
wykonano z obrobionych granitowych kamieni. 
Od zachodu przylegały do świątyni dwie wieże. 
Kolejne nieszczęście spotkało katedrę w 1220 r., 
kiedy runęła jedna z wież, niszcząc część budowli. 
Szybka odbudowa zlikwidowała skutki katastrofy.
 Zniszczenie romańskiej katedry nastąpiło 
w czasie najazdu Krzyżaków w 1331 r. Najeźdźcy 
splądrowali i spalili miasto, nie oszczędzając 
świątyni. W ówczesnych kronikach zapisano, że 
w ruinach zamieszkały dzikie zwierzęta.
 W 1342 r. arcybiskupem gnieźnieńskim został 
Jarosław Skotnicki herbu Bogoria - kanonik 

kapituły, mąż stanu, orędownik walki z zakonem 
krzyżackim, współorganizator Akademii 
Krakowskiej, inicjator wielu ważnych budowli, 
m.in. katedry na Wawelu. Za jego sprawą w połowie 
XIV w. rozpoczęto budowę nowej świątyni w stylu 
gotyckim. Przypominała formą obecną katedrę, 
z trzynawowym wnętrzem, otoczonym wieńcem 
kaplic, z dwoma wieżami. 
 W XVII w. po wielkim pożarze, z inicjatywy 
abpa Macieja Łubieńskiego nastąpiła przebudowa 
wnętrza i kaplic w stylu barokowym. Wówczas też 
powstał barokowy ołtarz. 

 Nie ominęły katedry kolejne nieszczęścia: 
pożary miasta w 1760 i 1819 r. Odbudowane 
Gniezno zyskało nową przestrzeń urbanistyczną, 
a katedrze nadano styl barokowo-klasycystyczny. 
Wtedy wzbogacono i upiększono prezbiterium 
rzeźbionymi stallami i konfesją z grobem św. 
Wojciecha. Najistotniejszym elementem tejże 
konfesji, wzorowanej na konfesji watykańskiej, 
jest srebrny relikwiarz w kształcie trumienki 
spoczywającej na sześciu orłach, którą dźwigają 
postacie symbolizujące cztery stany: rycerstwo, 
duchowieństwo, mieszczaństwo i chłopstwo. Na 

wieku jest rzeźba przedstawiająca biskupa, a na jej 
bokach w owalnych medalionach widnieje dziesięć 
scen z życia świętego. Całość umocowana jest na 
czarnym renesansowym cokole. Nad relikwiarzem, 
na kręconych kolumnach połączonych 
lambrekinami, wznosi się złocony baldachim. 
W XIX w. abp Mieczysław Ledóchowski nakazał 
odnowić konfesję, W czasie II wojny światowej 
została zdemontowana i ukryta. 
 Barokowo-klasycystyczna katedra przetrwała 
do 1945 r. Okupant niemiecki zamienił ją na 
salę koncertową, przy okazji ograbiając kościół 
z kosztowności sakralnych. W czasie walk o miasto 
w 1945 r., w wyniku pożaru oraz bombardowania 
zniszczeniu uległy dach, hełmy wież i w dużej 
części wnętrze. W latach 1950-65 zrealizowano 
plan przywrócenia katedrze form gotyckich.
 Świątynia posiada wiele cennych zabytków: 
płytę nagrobną abpa Zbigniewa Oleśnickiego 
oraz abpa Jakuba z Sienna, tumbę św. Wojciecha, 
krucyfiks z drewna umieszczony pod łukiem 
tęczowym - arcydzieło polskiej rzeźby gotyckiej.  
 Unikatowym zabytkiem romańskiej 
sztuki odlewniczej są dwuskrzydłowe drzwi 
gnieźnieńskie, nazywane kiedyś klejnotem 
Królestwa. Dzisiaj jest to jeden z najcenniejszych 
zabytków Europy. Według najnowszych badań 
wynika, że zostały wykonane w 1170 r. i stanowiły 
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dar Mieszka III Starego dla katedry. Składają się 
z dwóch skrzydeł odlanych z brązu, obramowanych 
bordiurą z ornamentem roślinnym, figurami ludzi 
i zwierząt, scenami pracy, polowań i walk. Kołatki 
mają kształt lwich głów. W osiemnastu kwaterach 
tych drzwi przedstawione są sceny z życia św. 
Wojciecha. 
 Zwiedziliśmy też Muzeum Katedralne, 
w którym zgromadzone są klejnoty ze złota 
i srebra o charakterze sakralnym: monstrancje, 
kielichy, pateny, krzyże, pierścienie biskupie, 
medaliony, itd. Jest też papieski pierścień 
Jana XXIII podarowany kard. Stefanowi 
Wyszyńskiemu. Podziwialiśmy zabytkowe ornaty, 
ołtarz polowy, który niedawno wrócił do Polski 
z katedry Notre Dame; portrety trumienne (znane 
tylko w Polsce), katafalk z trumną rycerza z szablą 
i ogarkami świec symbolizującymi pożegnanie 
z życiem doczesnym. Przyglądaliśmy się licznym 
średniowiecznym drewnianym rzeźbom, bardzo 
wyrazistym i zachwycającym swym artyzmem.
 Po zwiedzaniu muzeum mieliśmy czas wolny, 
po którym o godz. 12.00 uczestniczyliśmy 
w Eucharystii w katedrze.

 

Prosto z Gniezna pojechaliśmy autokarem nad 
jezioro Lednica. Wysiedliśmy na, rozgrzanych jak 
patelnia, Polach Lednickich (część wsi Imiołki). 
Tutaj od 1997 r. z inicjatywy śp. o. Jana Góry, 
dominikanina, odbywają się w czerwcu każdego 
roku modlitewne spotkania młodzieży. Tędy też 
prowadzi szlak pątniczy - droga św. Jakuba.
 Przeszliśmy obok głazu z napisem 
,,STĄD  NASZ  RÓD”, powąchaliśmy kwiatki 
z aromatycznej plantacji lawendy i skierowaliśmy 
swe kroki do Domu Jana Pawła II. Weszliśmy do 
obszernego, nowoczesnego, częściowo oszklonego 
budynku, który w holu przywitał nas drewnianymi 
posągami świętych. W dużej kaplicy przewodnik 
opowiedział nam o historii i teraźniejszości tego 

miejsca. W mniejszej kaplicy, obok, znajduje się 
ołtarz, mszał, figurki z relikwiami świętych, m.in. 
relikwiarz z kroplą krwi Jana Pawła II.
 W sklepiku kupiliśmy pamiątki. Nasz podziw 
wzbudziły trzy gigantyczne księgi pamiątkowe 
(wagi ok. 100 kg) z bogato ilustrowanymi wpisami 
i przepisanymi ręcznie fragmentami Biblii.

 Przeszliśmy przez Bramę Rybę, zwaną też 
Bramą Trzeciego Tysiąclecia. Po lewej stronie 
widać kopię krzyża z Giewontu i stacje drogi 
krzyżowej. Zatrzymaliśmy się nad brzegiem jeziora 
przy chrzcielnicy. Ksiądz Marian, z drewnianym 
pastorałem i cynowym dzbankiem polewał 
nasze ręce wodą z Lednicy, my obmywaliśmy 
nią twarze, mówiąc: ,,przyjąłem chrzest święty 
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Wracając, 
zatrzymaliśmy się przy pomniku św. Jana Pawła 
II, obok którego pochowany jest o. Jan Góra.

 W jadalni czekał na nas posiłek: pyszny bigos 
w kociołku, ciasto i kawa, przygotowane przez 
„dobre duszki” z naszej pielgrzymki. Jedzenie 
podawali dwaj dżentelmeni w żółtych fartuszkach 

i białych czapkach, czyli Wojtek Sobański i Romek 
Nowak. Tak oto sacrum połączyło się z profanum 
i nie było w tym nic zdrożnego. Ludzką rzeczą 
jest głód i trzeba go zaspokoić. Śladów po posiłku 
nie zostawiliśmy, jedynie dobre wrażenia (mamy 
nadzieję).
 Wzmocnieni na ciele, ochoczy na duchu 
pojechaliśmy dalej. W autokarze Wojtek 
poprowadził Koronkę do Miłosierdzia Bożego, 
a Ania Gajewska przewodziła śpiewom.
 W Dąbrówce Kościelnej, sanktuarium Matki 
Bożej Pocieszenia przyjęło nas przyjemnym 
chłodem. Niebawem pojawił się ksiądz kustosz, 
serdecznie nas powitał i odsłonił cudowny obraz 
umieszczony w przepięknym ołtarzu w kształcie 
złoconych dębowych liści. Odmówiliśmy 
różaniec, zaśpiewaliśmy pieśni, obeszliśmy ołtarz 
(niektórzy na kolanach), podziwiając artyzm 
ołtarza i tabernakulum. 
 Wychodząc, zauważyliśmy na ścianach 
kościoła napis: „AVE MARIA, GRATIA PLENA, 
DOMINUS TECUM, BENEDICTE TU IN 
MULIERIBUS ET BENEDICTUS FRUCTUS 
VENTRIS TUI, IESUS” (Zdrowaś Maryjo, łaskiś 
pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między 
niewiastami i błogosławiony owoc żywota 
Twojego, Jezus). I niech ktoś powie, że podróże 
nie kształcą. Nawet łaciny można się poduczyć.

 Przez Pobiedziska i Kobylnicę dotarliśmy do 
Kicina. Rozstaliśmy się pełni wrażeń, rozmodleni, 
rozśpiewani i szczęśliwi, że mogliśmy w ten sposób 
uczcić święto NMP Matki Kościoła. Dziękujemy 
za miłą, serdeczną atmosferę, którą w dużej mierze 
zawdzięczamy naszym duchowym opiekunom: ks. 
Marianowi i ks. Jerzemu.

Zofia Skawińska
fot. SN

 9 lipca na wzgórzu kościelnym w Kicinie odbył 
się festyn rodzinny pt. „Powitanie lata”, który 
został zorganizowany przez Sołectwo Kicin oraz 
Stowarzyszenie LEN. 
 Chwilę po godzinie 15 zaczęli licznie 
przybywać goście. Impreza urosła swoja rangą 
do tak dużego wydarzenia, że przybywali na nią 
także mieszkańcy z okolicznych wsi. Oficjalnego 
otwarcia dokonał znany wszystkim nauczyciel 

i działacz społeczny, pan Leszek Lesiczka, który 
już od wielu lat wspiera swoją pracą miejscowe 
wydarzenia. Robi to z dużym zaangażowaniem 
i pasją.
 Podczas festynu wielkim powodzeniem cieszyły 
się konkursy sportowe dla dzieci (i nie tylko), m.in. 
skoki przez belkę, rzut woreczkiem do celu, rzut 
ringo parami, odbijanie piłki siatkowej oraz - dla 
dorosłych – rzut piłką lekarską i rzut drągiem. 

Festyn rodzinny

 Witaj Lato! :) 
 Dzisiaj święto jest w Kicinie,
 drogie panie i panowie.
 Uśmiechnięte mamy miny,
 bo to festyn jest rodzinny.
 Duch sportowy w nas wstępuje,
 każdy sobie podryguje...

 (źródło edux)
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 Organizatorzy, jak co roku, przygotowali wiele 
atrakcji, np. ścianę wspinaczkową, piłkarzyki, 
namiot dymny (nowość na festynie). Dla bardziej 
odważnych i ciekawskich dużą atrakcją była 
zabawa ze strażakami, a zwłaszcza zafundowany 
przez nich prysznic. Za udział w konkursach dzieci 
dostawały nagrody w postaci łakoci. Do dyspozycji 
było również stoisko z watą cukrową i popcornem. 
W międzyczasie odbyły się pokazy makijażu.
 W cieniu drzew każdy z uczestników festynu 
rodzinnego mógł w maleńkiej kawiarence 
skosztować kawy oraz pysznych domowych 
wypieków, czy swojskiego chleba ze smalcem 
i ogórkiem. Wypada zaznaczyć, że wszystkie 

atrakcje były darmowe.  Za oprawę 
muzyczną dziękujemy panu Krzysztofowi 
Babiarczykowi, który również od lat wspiera 
festyny i chętnie w nich pomaga. Muzyka dodała 

atrakcyjności i blasku zabawie.
   Dziękujemy organizatorom, sponsorom, 
a szczególnie księdzu proboszczowi, Marianowi 
Sikorze za udostępnienie terenu i umożliwienie 
dzieciom i całym rodzinom zabawy w parku w ten 
słoneczny, piękny dzień. Wszystkim uczestnikom 
zaś dziękujemy za obecność i dobrą zabawę. Do 
zobaczenia w przyszłym roku!

Małgorzata Dolska
fot. GZ

Protokół z posiedzenia Parafialnej Rady Ekonomicznej 
z dnia 30 maja 2019 r.

Obecni:
ks. Marian Sikora
Roman Nowak
Tomasz Wojciechowski
Krzysztof Biniaś
Waldemar Kurzawa

Tematy główne spotkania

1. Dom parafialny – ekipa p. Napiontka wejdzie po 20 czerwca. Wykończenie górnych pokoi. 
Przewidywany koszt - ok. 41 tys. zł. Dla kuchni na dole została zakupiona i zamontowana kuchenka.

2. Kościół. Ogrodzenie wzgórza. Konieczny jest remont płotu, gdyż część słupów uległa przegniciu. 
Mocne wiatry mogą spowodować wyłamanie całych segmentów. Anonimowy sponsor podarował 
ceowniki stalowe pod słupki, zabezpieczone przed korozją.

3. Budynek gospodarczy. Konieczne jest pomalowanie elementów drewnianych (krokwi i tzw. 
podbitki) konstrukcji dachu, co zabezpieczy je przed działaniem warunków atmosferycznych.

4. Plebania. Konserwacja okien piwnicznych. Stolarz, p. Wojciechowski zobowiązał się sprawdzić 
stan ramiaków drewnianych i zaopiniuje, czy nadają się do remontu, czy do wymiany na nowe. 
Zabezpieczenie okien ograniczy straty ciepła w okresie zimowym.

5. Prace wymienione w pkt. 2-4 zostaną wykonane „siłami własnymi parafian” w dniach od 11 do 
20 czerwca. Codziennie od 8.30 – 16:00. Do prac zostaną zaproszeni również ministranci wraz z 
ojcami.

6. Powstał pomysł, by w celu poprawy estetyki otoczenia kościoła, przy ul. Kościelnej naprzeciw 
tablicy upamiętniającej więźniów byłego hitlerowskiego obozu pracy, wybudować symetryczny 
murek oporowy. Ponieważ ten odcinek drogi należy do gminy, ks. proboszcz sprawdzi, czy konieczna 
jest zgoda władz gminy Czerwonak.

7. Temat dodatkowy – wykup zdjęć z pierwszego wystawienia Misterium Męki Pańskiej w Kicinie. 
Autor zdjęć po negocjacjach zdecydował się na znaczą obniżkę ceny. W ramach tej kwestii 
zastanawiano się, w jaki sposób zebrać konieczną kwotę (ok. 30 tys. zł), jak sprowadzić zdjęcia z 
Hiszpanii, czy je później eksponować, jak magazynować i zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń. 
Rozmowy zostaną podjęte z p. Jackiem Napiontkiem.

Protokołował: 
Robert Miciniak

Od redakcji
Część zadań poruszanych na zebraniu została już wykonana.
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Letnia kuchnia

 Sezon ogórkowy w pełni. Jednak u mnie w ogródku, gdy piszę te słowa, jeszcze daleko do 
oczekiwanych plonów. Na razie podziwiać można jedynie zielone parasole liści. Ale potem… Jak 
co roku, dotknie mnie zapewne klęska urodzaju i nie będę w stanie nadążyć z przerobem ogórkowej 
obfitości. Zwykle zostają więc na grządkach duże, czasami pożółkłe już, egzemplarze tego fantastycznego 
warzywka (choć niektórzy twierdzą, że to owoc). Cóż zatem z nimi począć? Polecam wypróbowane 
przeze mnie pikle z miodem.

Składniki:
1 kg mocno dojrzałych ogórków  
4 ząbki czosnku  
4 papryczki chili  
1 łyżka nasion gorczycy  
1 łyżka kolorowego pieprzu  
kawałek korzenia imbiru - 3 cm  
4 łyżki miodu  
0,5 szklanki cukru  
1 łyżka soli  
0,5 szklanki octu 10% 
2,5 szklanki wody

Przygotowanie

Ogórki obierz, pokrój na cienkie, ukośne plastry. 
Posól, wymieszaj i odstaw na godzinę. 
Obierz imbir i pokrój na cienkie plastry. Czosnek pozostaw w łupinach. 
Zagotuj wodę z cukrem, miodem i octem, pieprzem oraz gorczycą. 
Ogórki ułóż w wyparzonych słojach, przekładając je imbirem, czosnkiem. Do każdego słoika włóż 
jedną umytą i osuszoną papryczkę chili. 
Zalej marynatą, rozkładając równomiernie przyprawy w niej gotowane. 
Zakręć i pasteryzuj 10 minut w temperaturze 85 stopni. 

Bogatych inspiracji warzywnych na lato 2019 życzy
Bogumiła Szymańska.

  Całkiem niedawno mieliśmy okazję poznać 
pana prof. dr. hab. Andrzeja Bereszyńskiego, 
zoologa, specjalistę od wilków przy okazji 
publikacji artykułu „Nasz wilk. Nasza puszcza” 
w zimowym numerze „Naszego Patrona”. Dziś 
chcę Państwa zachęcić do przeczytania niezwykle 
ciekawej, mądrej i pouczającej książki tego autora 
pt. „Zwierzęta a zabobony” napisanej wspólnie 
z p. Sylwią Tomaszewską.
 Wszyscy kochamy zwierzęta, przynajmniej 
większość z nas tak deklaruje. Kochamy, 
a jednak boimy się ich i ulegamy zasłyszanym 
przesądom. Czyli potwierdza 
się porzekadło, że miłość jest 
ślepa, skoro nasi przodkowie 
i my obecnie, obserwując 
zwierzęta, wykazujemy się 
znaczną ślepotą w ocenie ich 
życia, zwyczajów i wpływu na 
nasze życie.
 Małe zwierzątka są urocze, 
ale taki - na przykład - malutki 
nietoperz już nie? Wielu 
uważa, że to krwiopijca czyli 
ukryty wampir, porywacz 
dzieci i przede wszystkim 
sprawca kołtuna*, „bardzo groźnej choroby 
włosów”, co nie przeszkadzało naszym przodkom 
wykorzystywać niektóre części ciała nietoperza do 
tworzenia leków i mikstur na wiele dolegliwości. 
Najstarsza wzmianka o leku z nietoperza pochodzi 
z 1550 r. p.n.e. i znajduje się na papirusie Ebersa. 
Albert Wielki XIII w., notabene nauczyciel św. 
Tomasza,  zaleca posmarować sobie oczy krwią 
nietoperza, by widzieć dobrze pod wodą i czytać 
w zupełnych ciemnościach. Zdeterminowanym 
chorym (w naszym mniemaniu) arabski medyk, 
Ibn Bajtar poleca nietoperza ugotowanego w oleju 
sezamowym jako lek na ischias, paraliż i gościec. 
Na bielmo oka proponuje mózg nietoperza. Okazuje 
się, że medykamenty z nietoperza znane i cenione 
były na całym świecie. Doskonałe na wzrok, 
kataraktę, reumatyzm (Ameryka), hipochondrię 
( Francja), wzmocnienie włosów, ale i też dobre 
na bezbolesny poród (Indie). Jeśli chodzi o nasz 

kraj, w 1568 roku w „Zielniku” Spiczyńskiego leki 
z krwi, popiołu i maści z nietoperza polecane były 
na wstrzymanie wzrostu - nie tylko włosów, ale 
też (o dziwo!) piersi u młodych dziewcząt. Autor 
„Zielnika” przestrzega jednak, że gdy użyje się 
starego nietoperza, to kuracja się nie uda.
 Opisów zabobonów dotyczących zwierząt 
jest w książce Andrzeja Bereszyńskiego i Sylwii 
Tomaszewskiej mnóstwo. Poznamy bliżej kruka 
złowróżbnego, wilka-wcielenie szatana, kreta, rysia, 
bobra, niedźwiedzia, borsuka, kozicę, bociana, 
czaplę, żurawia, dzięcioła, gronostaja, przepiórkę, 

nosorożca, tygrysa, węża, łabędzia, 
salamandrę, ropuchę i wiele innych. 
Autorzy zapoznają nas z myśliwskimi 
przesądami i legendami, poprowadzą 
nas przez magiczny świat amuletów, ale 
zajrzą też do Biblii, pism religijnych, 
a nawet do Watykanu. Analizie poddane 
zostaną fobie, plagi, wróżby, bajki dla 
dzieci, maskotki, cyrk, a także media. 
Na koniec zostaniemy mile zaskoczeni 
rozdziałem „Przesądy pozytywne”, 
gdzie z prawdziwą przyjemnością 
przeczytamy, że szerzenie tychże jest 
skuteczniejsze niż wydawanie prawnych 

przepisów ograniczających takie praktyki. Rzecz 
dotyczy np. ochrony bocianów w naszym kraju. 
Zabicie bociana, którego Słowianie uważali 
za ptaka świętego, było karygodne i mogło 
skutkować czterdziestodniowym deszczem albo 
podpaleniem domostwa. Do dziś większość ludzi 
jest przekonana, że gniazd bocianich nie należy 
ruszać. 
 Książka „Zwierzęta a zabobony” to prawdziwa 
skarbnica ciekawostek o postrzeganiu zwierząt, 
pełna etnograficznych smaczków, historii naszych 
wierzeń. Polecam lekturę nie tylko na to lato, ale 
na każde następne dla współczesnych i przyszłych 
pokoleń.

*kołtun – pęk włosów na głowie, powstały 
na skutek braku higieny lub niekorzystania ze 
szczotki bądź grzebienia. 

Barbara Kołecka-Herman

Warto przeczytać
„Zwierzęta a zabobony”
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Porządek Mszy św. w lipcu i sierpniu: 
w niedziele o 8.00, 11.00 i 19.00, 
od poniedziałku do soboty o 19.00 
z wyjątkiem wtorków – o 8.00.

03.07. (środa) święto św. Tomasza  Apostoła; 
            o 20.00 katecheza biblijna dla rodziców 

i chrzestnych. 
04.07. pierwszy czwartek miesiąca, od 18.00 do 

19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu 
w intencji uświęcenia kapłanów i nowych 
powołań. Msza św. o 19.00.

05.07. pierwszy piątek miesiąca, spowiedź św.   
 od 17.30 do 19.00. Msza św. o 19.00.
06.07. pierwsza sobota miesiąca 
 nabożeństwo wynagradzające    
 Niepokalanemu Sercu Maryi:
 8.00 – spowiedź św., 8.30 – różaniec
 9.00 – Msza św.
07.07. (niedziela) zebranie członków Wspólnoty  
 Żywego Różańca po Mszy św. o 8.00.
10.07. (środa) o 20.00 katecheza liturgiczna dla 

rodziców i chrzestnych.
11.07. (czwartek) święto św. Benedykta, patrona 

Europy; od 18.00 do 19.00 adoracja 
Najświętszego Sakramentu w intencji 
uświęcenia kapłanów i nowych powołań

13.07. (sobota) o 21.00 procesja i różaniec Fatimski.
15.07. (poniedziałek) o 20.00  katecheza biblijna dla 

rodziców i kandydatów na chrzestnych.
18.07   (czwartek) od 18.00 do 19.00 adoracja

Najświętszego Sakramentu w intencji 
uświęcenia kapłanów i nowych powołań

21.07. (niedziela) po Mszach św.
błogosławieństwo kierowców i pojazdów 
mechanicznych; od 9.00 do 14.00 na wzgórzu 
kościelnym akcja poboru krwi.

22.07. (poniedziałek) o 20.00 katecheza liturgiczna 
dla rodziców i chrzestnych.

25.07. (czwartek) święto św. Jakuba Apostoła; 
od 18.00 do 19.00 adoracja Najświętszego 
Sakramentu w intencji uświęcenia kapłanów 
i nowych powołań; o 19.00  Msza św. ze 
szczególnym udziałem osób, które podjęły 
duchową adopcję dziecka poczętego 
zagrożonego zagładą. 

28.07. (niedziela) o 16.00  Msza św. w intencji osób 
starszych, emerytów i rencistów połączona 
z udzieleniem sakramentu namaszczenia 
chorych; po Mszy św. spotkanie w domu 
parafialnym.

31.07. (środa) o 20.00 katecheza biblijna dla 
rodziców i chrzestnych.
01.08. Początek miesiąca abstynencji. 
Pierwszy czwartek miesiąca, od 18.00 do 

19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu 
w intencji uświęcenia kapłanów i nowych 
powołań; Msza św. o 19.00. 

02.08. pierwszy piątek miesiąca odwiedziny chorych 
z posługą sakramentalną od 8.30; 
spowiedź św. od 17.30 do 19.00; 
Msza św. o 19.00.

03.08. pierwsza sobota miesiąca 
 nabożeństwo wynagradzające    
 Niepokalanemu Sercu Maryi:
 8.00 – spowiedź św., 8.30 – różaniec

9.00 – Msza św. 
04.08. (niedziela) zebranie członków Wspólnoty  
 Żywego Różańca po Mszy św. o 8.00
06.08.  (wtorek) święto Przemienienia  Pańskiego. 
07.08. (środa) o 20.00 katecheza liturgiczna dla 

rodziców i chrzestnych.
08.08. (czwartek) od 18.00 do 19.00 adoracja 

Najświętszego Sakramentu w intencji 
uświęcenia kapłanów i nowych powołań.

09.08. (piątek) święto św. Teresy Benedykty 
od Krzyża, patronki Europy.

10.08.  (sobota) święto św. Wawrzyńca.
12.08.  (poniedziałek) po Mszy św. zebranie Akcji

Katolickiej; o 20.00  katecheza biblijna dla 
rodziców i chrzestnych.

13.08. (wtorek) o 21.00  różaniec fatimski.
15.08. (czwartek) uroczystość Wniebowzięcia  
 NMP; rocznica Cudu nad Wisłą;
 Msze św. o 8.00, 11.00 i 19.00;
 podczas Mszy św. błogosławienie ziół

i kwiatów; od 18.00 do 19.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu w intencji 
uświęcenia kapłanów i nowych powołań

19.08. (poniedziałek) o 20.00 katecheza liturgiczna 
dla rodziców i chrzestnych.

22.08. (czwartek) od 18.00 do 19.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu w intencji 
uświęcenia kapłanów i nowych powołań.

23.08.  (piątek) o 19.45 spotkanie Parafialnego
            Zespołu Liturgicznego.
24.08.  (sobota) święto św. Bartłomieja Apostoła.  
26.08. (poniedziałek) uroczystość 

NMP  Częstochowskiej; o 19.00 Msza 
św. ze szczególnym udziałem osób, które 
podjęły duchową adopcję dziecka poczętego 
zagrożonego zagładą. 

29.08.   (czwartek) od 18.00 do 19.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu w intencji 
uświęcenia kapłanów i nowych powołań.

31.08.   (sobota) „Święto Chleba”, Msza św. 
            o 17.30.

ks. Marian Sikora

ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – LIPIEC/SIERPIEŃ 2019

01.07.     
19.00  w intencji Mieczysława w 90. r. urodzin, 
           z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
           o dalsze błogosławieństwo Boże
02.07.     
  8.00  w intencji Parafian

03.07.   
19.00  † Franciszek Wawrzyniak
         
04.07.      
19.00  † Zofia, Franciszek, Wanda, Adam i Krystyna

05.07.
19.00  † Wiktoria i Michał Nowakowie

06.07. 
  9.00   intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu
            Maryi
19.00  † Helena Drozdowska i zmarli z rodziny

07.07.  
  8.00  † Stanisława Widerska, Józef i Agnieszka oraz
              Stanisława Błażejewscy i zmarli z rodzin
11.00  † Adam Sobański
19.00  w intencji Parafian

08.07.  
19.00  † Maria i Wojciech Cierżniak oraz Monika 
               i Edward Głowacz 
09.07. 
  8.00   z podziękowaniem za otrzymane łaski, z   
 prośbą o dalszą Bożą opiekę
10.07.  
19.00   w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i naszej
             parafii

11.07.
19.00 † Stanisław Luboszczyk w 28. r. śmierci

12.07.
19.00 † Wanda, Krystyna, Helena, Antoni, Bolesław,
                Wojciech i Tadeusz
13.07.
16.00   Msza św. ślubna
19.00   1) † Edward Blinkiewicz – od syna Janusza 
                    z rodziną
            2)  † Wiktor Rumiński, z okazji urodzin

14.07.
8.00   † Sławomir, Marian oraz zmarli z rodziny

11.00   1) † Andrzej Bobak, Mirosław Niemczal oraz
                    zmarli z rodzin Bobaków i Aniołów
            2) † Włodzimierz Budzyński – od żony, córek,
                    zięciów i wnuków
19.00   † Maria i Stanisław Szkudlarek w 8. r. śmierci

15.07.   
19.00   † Janina i Stanisław Nowak 
16.07. 
  8.00   † Henryk Banach

17.07. 
19.00   † Paweł Andziński
         
18.07. 
Msza św. zbiorowa
19.00  1) † Urszula Herok – od siostrzenicy z rodziną
            2) † Regina Wawrzyniak – od Grażyny   
       Zielewicz  z rodziną
            3) † Czesław, Helena, Bronisława, Tadeusz i  
        zmarli z rodziny
            4) † Mirosław, Stanisław, Józef Gronowscy 
            5) † Teresa Widerska – od ZP Czuby
            6) † Seweryn Klepka – od ZP czuby
            7) † Leon i Wanda Lisiewicz – od dzieci       
19.07.   
19.00    1) † Zdzisław Ławniczak
 2) † Ryszard Wojciechowski – od Alicji Śrama

20.07.      
19.00    1) † Sabina Floryszczak

2) † Krzysztof Biedny – od syna z narzeczoną

21.07.
  8.00   1) † Ryszard Pawlak
             2) † Włodzimierz Budzyński – od rodziny
                     Dudzińskich
11.00   1) † Zygmunt, Leonarda, Stefan
             2) † Michał Kłos
19.00  † Karolina i Stanisław Sobańscy

22.07.    
19.00    1) † Kazimiera Wawerka w 10. r. śmierci
 2) † Władysław Błażejewski o brata Czesława 
                     z rodziną

Intencje mszalne 
– lipiec 2019
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23.07.
  8.00 † Wojciech Koralewski – od rodziców i żony

24.07.
19.00  1) † Paweł Zielewicz i zmarli z rodziny
 2) † Seweryn Klepka – od córki z mężem

25.07.
19.00 1) † Anna, Dorota, Janusz, Anna, Kazimierz, 
                    Stanisław, Genowefa i Henryk
 2) † Przemysław Śrama – od Heleny   
        Stachowiak z rodziną

26.07.      
19.00 1) † Helena i Franciszek
 2) † Ryszard Wojciechowski – od Zosi i Piotra
                    Rybarczyk z synami

27.07.    
19.00  1) † Krzysztof Nosal oraz zmarli z rodziny
                     Nosalów i Stachowiaków
  2) † Krzysztof Biedny – od siostry z rodziną 

28.07.    
  8.00   1) † zmarli z rodzin Knypińskich i Grysków
            2) † Władysław Błażejewski – od rodziny
                   Nowaków z Kicina, z ul. Wiejskiej
11.00    1) † zmarli z rodziny Błachowiaków
 2) † Włodzimierz Budzyński – od Elżbiety
                    chrześniaczki z rodziną
16.00   w intencji seniorów, emerytów i chorych
19.00   w intencji Parafian

29.07.     
19.00   1) w 3. r. ślubu Jadwigi i Jakuba
 2) † Seweryn Klepka – od Marcina i Wiesławy
                    Gajewskich

30.07.      
  8.00    † Helena i Andrzej Wietrzyńscy

31.07.      
19.00  † Stanisława Widerska

sierpień 2019
01.08.     
19.00   1) † Bogdan Ostrowski, Stanisława i   
        Franciszek Deyk 
 2) † Przemysław Śrama – od rodziny   
        Ostrowskich

02.08.  
19.00 1) † Anna Piechocka – od Grażyny Zielewicz 
                    i Danuty Koralewskiej
 2) † Krzysztof Biedny – od rodziny   

        Krzewinów
 

03.08.   
  9.00    intencja wynagradzająca Niepokalanemu  
 Sercu Maryi
19.00  1) † Joanna i Władysław Gryska w 30. r.  
        śmierci
          2) † Wiktor Rumiński w 4. r. śmierci
04.08.      
8.00  1) † Zdzisław Ławniczak – od bratanicy z  

        rodziną
 2) † Przemysław Śrama – od mamy
11.00    1) † Jan, Klara i Barbara
 2) † Włodzimierz Budzyński – od Marii 
                    i Henryka Bejma
19.00   † Władysława i Józef Matuszewscy oraz zmarli 
                z rodziny

05.08.
19.00   † Miguel Rodrigez 

06.08. Przemienienie Pańskie
  8.00 † w intencji Parafian

07.08.  
19.00 † Zdzisław Ławniczak – od mieszkańców  
    Klin
08.08.  
19.00   † Wiktoria i Michał  

09.08. 
19.00 † Zofia, Franciszek, Adam, Wanda i Krystyna

10.08.  
19.00  † Stanisław Reszela, Monika i Edward   
    Głowacz

11.08.
8.00  † Jerzy Karbowski i Sebastian Wawrzyniak

11.00    † Ludwik Pawlak, Marianna i Marian Pawlak,
                Władysław Pawlak, Beata i Artur Węccy,
                Kazimiera, Czesława i Roman Wylegała
19.00   † Barbara Przybyłowicz – od brata Zbigniewa
               z rodziną

12.08.
19.00   w intencji rodziny, za synów i wnuki oraz za
            zmarłych z rodziny

13.08.
  8.00  † Wanda, Helena, Krystyna, Antoni, Bolesław,
                Wojciech i Tadeusz

14.08.  wigilia uroczystości Wniebowzięcia NMP
16.00   Msza św. ślubna
19.00   † Łucja i Edmund Witkowscy oraz zmarli 
   z rodzin Babiarczyków, Sitków 
   i Cyferkowskich

15.08.   uroczystość Wniebowzięcia NMP
8.00  w intencji Martyny z okazji urodzin

11.00   † Joanna Klepka – od mieszkańców Janikowa
19.00    1) w intencji Parafian

2) z podziękowaniem za dotychczasową  
    opiekę Bożą, z prośbą o dalsze  
     błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

16.08. 
19.00  † Edward Blinkiewicz – od rodziny Gaców

17.08. 
16.00  Msza św. ślubna
19.00  † Wacław i Marianna Lichańscy, Felicja i     
  Henryk Kawała

18.08. 
8.00  w intencji Panu Bogu wiadomej

11.00   † Witold, Lidia, Eugeniusz, Regina Rosenthal
19.00   w intencji Parafian

19.08.   
19.00   w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i naszej
    parafii
20.08.      
  8.00   † Maria i Kazimierz Górni

21.08.
19.00 † Stefan Skrzypczak w 7. r. śmierci i zmarli 
                z rodziny
22.08.    
Msza św. zbiorowa
19.00  1) † Joanna i Bronisław Barańscy oraz zmarli 
                   z rodzin Adamczyków i Barańskich i za  
       dusze w czyśćcu cierpiące
            2) † Seweryn Klepka – od mieszkańców   
                   Janikowa

23.08.
19.00 † Stanisława Widerska, Antonina i Jan   
    Krawiec oraz zmarli z rodziny

24.08.
19.00  † Zofia, Zenon, Marian, Maria i Tomasz

25.08.
8.00   † Ryszard Pawlak

11.00 1) † Paweł Zielewicz i zmarli z rodziny
2) † Edward i Sylwester oraz zmarli z rodzin

                    Zgrabczyńskich i Frankiewiczów
19.00     w intencji Parafian

26.08.   uroczystość NMP Częstochowskiej   
19.00     † Kazimiera i Aleksander Wawerka oraz  
     zmarli z rodzin Wawerków i Majchrzaków

27.08.    
  8.00  z podziękowaniem za otrzymane łaski, 
  z prośbą o dalszą Bożą opiekę

28.08.    
17.30    w intencji Karoliny i Tomasza w 20. r. ślubu, 
             z podziękowaniem za otrzymane łaski, 
 z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże 
 w rodzinie
19.00  intencja dziękczynna w 26. r. ślubu Doroty 
             i Zbyszka

29.08.     
19.00   † Barbara Przybyłowicz – od szwagra   
   Ryszarda z rodziną

30.08.      
19.00    † Zofia, Franciszek, Adam i Wanda Sobańscy

31.08.      
16.00    Msza św. ślubna
17.30    Msza św. – Święto Chleba
19.00   † Marian Banach i zmarli z rodzin Mądrych 
                 i Banachów
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fot. GZ

fot. SN



2

1. Prace przy naprawie ogrodzenia na wzgórzu kościelnym, 11.06.2019,  fot. GZ
2-3. Koncert 16.06.2019, fot. BZ
4-5. Prace konserwatorskie, 15.06.2019, fot. GZ
6. Msza św. w Klinach, 22.06.19, fot. GZ
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