Tak bliziutko, o krok, prawie tuż
Głębokimi rzekami, pachnącymi szuwarami
Idzie jesień
I prosto w nasz próg...
Leszek Długosz
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Słowo księdza proboszcza
My ludzie, którym stworzenie zostało niejako
oddane w zarząd, przywłaszczamy je sobie. Sami
chcemy być jego jedynymi panami. Chcemy posiadać świat i być panami własnego życia bez żadnych ograniczeń. Bóg jest w tym przeszkodą. Albo
traktuje się Go jako puste pobożne słowo, albo
całkowicie zaprzecza Jego istnieniu, wyklucza się
Go z życia publicznego i tym samym pozbawia
wszelkiego znaczenia. Tolerancja, która dopuszcza
Boga, by tak powiedzieć, jako prywatny pogląd,
ale odmawia Mu miejsca w sferze publicznej,
w rzeczywistym świecie i w naszym życiu, nie jest
tolerancją, ale hipokryzją. Jednakże tam, gdzie
człowiek czyni siebie jedynym władcą świata
i panem samego siebie, nie może być sprawiedliwości. Może tam panować jedynie samowola władzy i interesy (Benedykt XVI, Żyjmy mocą Eucharystii. Homilia Benedykta XVI z okazji inauguracji
Synodu, 2.10.2005).
W kontekście powyższych słów papieża seniora,
Benedykta XVI chcę przypomnieć, że nakaz
Jezusa: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
dotyczy każdego z nas. Potrzebne jest świadectwo
wiary kapłana wobec wiernych, rodziców wobec
dzieci. Potrzebne jest przyznanie się do wiary, do
Kościoła w miejscu pracy. Nie chodzi tutaj, rzecz
jasna, tylko o zewnętrzne manifestowanie wiary.
Świadectwo wiary to życie zgodne z Ewangelią.
Nazwanie zła złem, a dobra dobrem, przeciwstawienie się nieuczciwości, choćby za cenę wyśmiania czy niezrozumienia. Obrona nauki Kościoła,
gdy w dyskusji wyśmiewa się prawdy wiary. Nie
można być bezczynnym, chować głowy w piasek.
Z miłością, ale zarazem stanowczo trzeba bronić
spraw Bożych. Postawa entuzjazmu wiary, a zarazem postawa żywego świadectwa mogą sprawić,
że niektórzy przebudzą się w swojej wierze, zaczną
inaczej myśleć. Dostrzegą, że tylko Bóg jest dobry
i tylko On jest źródłem wszelkiego dobra. Współczesny świat potrzebuje bardziej świadków aniżeli
pismo parafii pw. św. Józefa w Kicinie
Nakład 250 egz.
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nauczycieli. A jeżeli słucha nauczycieli to dlatego
że są świadkami - pisał
papież Paweł VI w adhortacji Evangelii nuntiandi.
Przed kilkunastu dniami pojawił się na stronie Konferencji Episkopatu Polski Apel Komisji
Wychowania Katolickiego do rodziców w sprawie deprawacji w szkołach. Sprawa jest niezmiernie istotna. Przytaczam apel Komisji w całości:
Wobec planowanego finansowania przez niektóre
samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć
dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto
zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach,
jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje. Według doniesień
medialnych, w niektórych miastach Polski od
września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca,
w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie
może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach
bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. W celu uzyskania pewności, że dzieci nie
wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą
im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym
systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne
oświadczenie. Wzór takiego oświadczenia jest do
pobrania na stronie Komisji Wychowania Katolickiego KEP: www.katecheza.episkopat.pl
Szanując każdego człowieka, jego przekonania
nie bójmy się zdecydowanego świadectwa wiary,
przywiązania do Kościoła i tradycji. Polecam przeczytać 1 Mch 3, 18-22.
ks. Marian Sikora

Zespół redakcyjny: ks. Marian Sikora, Karolina Appelt, Renata Drgas,
Barbara Kołecka-Herman, Magdalena Orczyńska, Piotr Owczarek,
Bogumiła Szymańska, Marcin Wnęk, Barbara Zacharzewska, Grzegorz Zalewski.
Druk: Paw Druk Sp. z o.o., ul. Obornicka 49A, 62-002 Suchy Las, www.pawdruk.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania i skracania nadesłanych materiałów.
Okładka: fot. Probostwo w Kicinie, Barbara Kołecka-Herman.
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Narodzenie Najświętszej Maryi Panny
według objawień Anny Kathariny Emmerich
Pismo Święte nigdzie nie wspomina
o okolicznościach narodzin Maryi. Tradycja
jednak przekazuje, jak czytamy w brewiarzu,
że Jej rodzicami byli św. Anna i św. Joachim.
Mimo sędziwego wieku nie mieli dzieci. Dlatego
Anna i Joachim gorliwie o nie Boga prosili. Bóg
wysłuchał ich próśb i sprawił, że Anna urodziła
córkę, Maryję. Nie znamy miejsca Jej urodzenia,
ani też daty przyjścia na ziemię. Według wszelkich
dostępnych nam informacji, Maryja przyszła na
świat pomiędzy 20. a 16. rokiem przed narodzeniem
Pana Jezusa.

Domenico Ghirlandaio, Narodziny Maryi, fresk
w kościele Santa Maria Novella we Florencji

A oto świadectwo bł. Anny Kathariny
Emmerich:
Już kilka dni naprzód powiedziała Anna
Joachimowi, że czas jej rozwiązania się zbliża.
Wysłała też posłańców do Zeforys do swej siostry
Marachy, potem w dolinę Zabulon do wdowy
Enue, siostry Elżbiety, i do Betsaidy do Salomy,
żony Zebedeusza, która była córką siostry jej
Soby. (...) Anna zaprosiła owe trzy niewiasty do
siebie. (...) Joachim wysłał sługi do trzód, a także
niepotrzebne służebnice z domu. Maria Heli, (…)
żona Kleofasa, zawiadywała gospodarstwem.
Joachim sam wyszedł we wigilię na najbliżej
położone pole do trzód swoich. Widziałam go
razem ze sługami, którzy byli jego krewnymi. (...)
Pastwiska widziałam pięknie oddzielone i płotami
ogrodzone. Na narożnikach stały chaty, dokąd im
pokarm z domu Anny przynoszono. Mieli także
ołtarz, gdzie się modlili. (...) Joachim modlił się
					

tutaj, a wyszukawszy potem najpiękniejsze jagnięta,
koźlęta i woły, posłał je przez sługi do świątyni na
ofiarę. Dopiero w nocy znowu do domu wrócił.
Owe trzy niewiasty widziałam nad wieczorem
do domu Anny wchodzące. Udały się do jej komnaty
za ogniskiem. Uściskały się, a Anna rzekła, że czas
jej się zbliża, i stojąc razem z nimi, zanuciła psalm:
„Chwalcie Pana Boga, ulitował się nad ludem
swoim i wybawił Izraela i ziścił obietnicę, którą
dał Adamowi w raju: nasienie niewiasty zetrze
głowę węża”.
Nie wiem już wszystkiego po kolei, lecz
wspominała wszystkie figury Maryi, mówiąc:
„Zarodek, dany od Boga Abrahamowi, we mnie
stał się dojrzałym, obietnica Sary i kwiat laski
Aaronowej we mnie jest spełniony”.
Wśród tego jaśniała. Widziałam pokój pełen
blasku a nad Anną drabinę Jakubową. Niewiasty
były niewymownie zdziwione i zachwycone. (...)
Potem dano im mały posiłek. Jadły i piły stojąc,
zaś około północy położyły się na spoczynek; Anna
modląc się, czuwała. Później przyszła i obudziła
niewiasty, aby z nią się modliły, gdyż czuje, że
czas jej się zbliża. Weszły za zasłonę, gdzie było
miejsce do modlitwy. Anna otworzyła drzwi małej
ściennej szafy. Stała w niej świętość w puszce,
a po obu stronach świece, które z lichtarza w górę
wysuwano, kładąc pod nie małe wióry, by nie
spadały. Świece te zapaliły. Pod ołtarzykiem stał
wyściełany stołeczek. W puszce były włosy Sary,
które Anna bardzo czciła; kości Józefa, które
Mojżesz z Egiptu przyniósł; coś od Tobiasza, zdaje
mi się szczątki szat i ów mały, biały, połyskujący,
gruszkowaty kubek, z którego Abraham pił podczas
błogosławieństwa anioła, a który Joachim otrzymał
z Arki Przymierza razem z błogosławieństwem.
To błogosławieństwo, równie jak wino i chleb,
było sakramentem, nadprzyrodzonym pokarmem
i posiłkiem. Anna klęczała przed szafką,
a niewiasty jedna z prawej, druga z lewej strony,
trzecia za nią. Słyszałam ją znowu odmawiającą
psalm, i zdaje mi się, że zachodziło w nim miejsce
o gorejącym krzaku na Horeb. Lecz widziałam
nadprzyrodzoną światłość, napełniającą komórkę
i otaczającą postać Anny. Owe trzy niewiasty,
3
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jakby odurzone, padły na twarze. Naokoło Anny
przybrała światłość zupełnie podobny kształt,
którą miał krzak gorejący na Horebie, tak że nic
z niej nie widziałam. Płomień rzucał promienie na
wewnątrz, i widziałam naraz, że Anna otrzymała
w ręce jaśniejące dziecię Maryję, w płaszcz swój
owinęła, do serca przycisnęła, potem na stołeczek
przed świętością położyła i jeszcze się modliła.
Słyszałam tedy, jak dziecię płakało, i widziałam,
że Anna wyjęła chustki z pod zasłony, którą była
okryta. W te chustki, szare i czerwone, owinęła je aż
do ramion; pierś, ramiona i głowa były nie zakryte.
Teraz znikł krzak gorejący, który był naokoło niej.
Święte niewiasty podniosły się i ku wielkiemu
zdziwieniu odebrały dziecię już narodzone w swe
ramiona i płakały z wielkiej radości. Wszystkie
zanuciły hymn, a Anna podniosła dziecię w górę.
Widziałam przy tym komorę znowu pełną blasku
i kilku aniołów, którzy śpiewali i oznajmili:
„Maryja ma to dziecię dnia dwudziestego być
nazwane”. Śpiewali Gloria i Alleluja. Słyszałam
wszystkie słowa.
Anna, poszedłszy potem do swej sypialni,
położyła się na swe łoże; zaś niewiasty,
wykąpawszy dziecię, owinęły je i położyły przy
matce. U łóżka, z przodu, ku ścianie lub w nogach,
można było zawiesić pleciony koszyczek, na w tym
celu sporządzonych czopikach, które zahaczało się
w odpowiednie dziurki, i w nim dziecię ułożyć. Teraz
jedna z niewiast zawołała Joachima. Przyszedłszy
do łóżka Anny, ukląkł i strumienie łez wylewał na
dziecię; potem, podniósłszy je w górę, odmawiał
hymn Zachariasza. Mówił też, że teraz umrzeć
pragnie i wspominał o zarodku, danym przez Boga
Abrahamowi, a przez niego spełnionym, mówił też
o korzeniu Jessego. (…)
Gdy Maryja się narodziła, widziałam ją w niebie
przed Trójcą Przenajświętszą i na ziemi na rękach
Anny w jednym i tym samym czasie; widziałam też
radość wszystkich chórów niebieskich. Widziałam,
że jej wszystkie zbawienia i losy w sposób
nadprzyrodzony oznajmione zostały. Miewam
często takie widzenia; lecz są one dla mnie nie do
wypowiedzenia, a dla ludzi pewnie nie zupełnie
zrozumiałe, dlatego o nich nie mówię. Maryja
została pouczoną o nieskończonych tajemnicach.
Gdy to widzenie się skończyło, płakała na ziemi.
Widziałam ogłoszenie poselstwa też w otchłani
o jej narodzeniu i widziałam patriarchów
niezmiernie się radujących, przede wszystkim
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zaś Adama, i Ewę, że spełniła się teraz obietnica,
dana im w raju. (...) Widziałam wielkie poruszenie
i radość w całej przyrodzie i we wszystkich
zwierzętach i ludziach, słyszałam też śpiew słodki.
Lecz wśród grzeszników panowała wielka trwoga
i skrucha. Widziałam mianowicie w okolicy Nazaret
i w ogóle w Ziemi świętej licznych opętanych,
którzy w godzinie jej narodzenia zupełnie jakby
szalejącymi się stali. Krzyczeli okropnie i byli to
w tę, to w ową rzucani stronę, a szatani ryczeli
z nich: musimy ustępować, musimy wychodzić!
Najbardziej cieszyłam się, widząc tejże nocy,
w której narodziła się Maryja, także sędziwego
kapłana, Symeona, przebywającego w świątyni.
(...) Cieszyłam się bardzo, widząc teraz starego
Symeona, widziałam także prorokinią Hannę i inną
nauczycielkę Maryi przy świątyni, przebudzone
i w widzeniach o narodzeniu dziecięcia pouczone.
Mówiły z sobą o tym zdarzeniu. Sądzę, że miały
wiadomości o Annie. W krainie świętych Trzech
Króli trudniące się prorokowaniem niewiasty
miały widzenia o narodzeniu świętej Dziewicy.
Powiedziały swoim kapłanom, że się dziewica
narodziła i liczne duchy zstąpiły na ziemię, aby
ją powitać; inne zaś duchy się smuciły. Także
królowie, którzy trudnili się gwiazdziarstwem,
widzieli tegoż w gwiazdach obrazy.
W Egipcie w nocy narodzenia pewne bożyszcze
z bałwochwalnicy w morze wrzucone zostało;
drugie zaś, spadłszy na ziemię, w proch się rozbiło.
Nazajutrz widziałam mnóstwo ludzi z okolicy,
także sługi i służebnice Anny, dom otaczających.
Im wszystkim pokazały niewiasty dziecię. Wielu
i z nich wzruszyło się, a wielu złych się poprawiło.
Przybyli oni, albowiem widzieli w nocy blask nad
domem Anny i ponieważ narodzenie jej dziecięcia
uważano jako wielką łaskę.
Do domu Anny przybyło później jeszcze więcej
krewnych Joachima z doliny Zabulon, a i dalsi
słudzy. Wszystkim pokazano dziecię, a w domu
wyprawiono ucztę. W dniach następnych schodziło
powoli coraz więcej ludzi, aby dziecię Maryję
zobaczyć, które potem w kołysce na sztaludze,
podobnej do kozła do rznięcia drzewa, do pokoju
przedniego wniesiono. Leżało ono na czerwonych
chustach, owinięte do ramionek; w czerwone
i biało-przezroczyste materie. Miało żółte,
kędzierzawe włoski.
Na koniec warto dodać, iż początków święta
Narodzenia Maryi trzeba szukać w Kościele
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Jerozolimskim. Apokryfy podają wiele szczegółów
z dzieciństwa Maryi, umieszczając miejsce Jej
narodzin w pobliżu świątyni jerozolimskiej. Już
od V w. pielgrzymi przybywający do świętego
miasta nawiedzają kościół Najświętszej Panny
„w miejscu Jej urodzenia”. To obecna bazylika św.
Anny, gdzie do dziś jest czczona figurka Maryi jako
małego dziecka. Z Jerozolimy święto przeszło do
Konstantynopola. Na Zachodzie po raz pierwszy
spotykamy je w kalendarzu Sonnancjusza, biskupa

Reims (614-631). W średniowieczu święto
„otrzymało” oktawę i wigilię.
W Polsce, ze względu na rozpoczynające
się we wrześniu siewy, święto to (obchodzone 8
września) nosi nazwę Matki Bożej Siewnej.
oprac. GZ
Źródła: Objawienia Anny Kathariny Emmerich. Od
Zmartwychwstania do Zesłania Ducha Świętego, wyd. M,
2018.

Pokochać Mszę Świętą
Czy widziałeś sportowców przygotowujących się do meczu lub ważnych zawodów, lekarzy
przygotowujących się do trudnej operacji, zakochanych wybierających się na spotkanie itd.? A ty, w jaki
sposób przygotowujesz się do Mszy św.? Każdy koneser opery lub teatru przed udaniem się na spektakl
czyta krótką informację o spektaklu. Uczyń podobnie – przed pójściem na Mszę przeczytaj czytania na
dany dzień. Punktualność to znak miłości! Traktuj priorytetowo to, co uważasz za najważniejsze.
Zachęcony przez redakcję „Naszego Patrona”
podejmuję cykl artykułów pod wspólnym tytułem
„Pokochać Mszę Świętą”. To najważniejsze
wydarzenie – dla wielu cotygodniowe, dla
nielicznych codzienne – wymaga pogłębionej
refleksji. Będę dzielił się z Wami treściami
osobistej lektury książki pod tym samym tytułem
„Pokochać Mszę św.” autorstwa Didera van
Havre. Rozpoczynamy od wpływu Eucharystii na
codzienne życie.
Udział we Mszy św. nie
powinien być aktem oderwanym od codzienności.
Celem udziału w tajemnicy eucharystycznej
jest przemienienie naszego życia. I na odwrót:
owoce, które czerpiemy, zależą od postawy, którą
przyjmujemy w codziennym życiu. Zatem nie
powinno nas dziwić, że spotkanie z Chrystusem
w Eucharystii wydaje się nam rzeczą trudną
i wymagającą wysiłku, jeśli nie pragniemy Go
spotkać pośród naszych codziennych zajęć.
Wszystko, co w sposób pozytywny lub negatywny
wpływa na nasze chrześcijańskie życie, znajduje
swoje odzwierciedlenie w naszym uczestnictwie
we Mszy Świętej.

ukierunkowany na Niego podczas liturgii i będzie
chciał Mu się podobać.
Celem Eucharystii jest uwielbienie Boga
i uświęcenie człowieka. Kiedy pośród naszych
codziennych zajęć rzeczywiście dążymy do
świętości, z łatwością wnikamy w głębię tajemnicy
eucharystycznej. Z kolei Eucharystia jest źródłem
łaski, stymulującym nasze uświęcenie. Dążąc
do świętości w konkretnych realiach życia
codziennego, sprawiamy, że Msza nabiera swojego
pełnego znaczenia jako źródła łaski, światła i mocy.

Czynnikiem determinującym jakość naszego
udziału w Eucharystii jest miejsce, jakie dajemy
Chrystusowi w naszym życiu. Jeśli zawsze
stawiamy Go na pierwszym miejscu, łatwo jest
nam spotkać Go podczas Mszy św. i skupić na
Nim uwagę. Mówiąc inaczej: kto myśli o Jezusie
i chce się Jemu podobać podczas czynności
dnia codziennego, w sposób naturalny będzie

Eucharystia wymaga od nas, abyśmy zbliżyli
się do Chrystusa z czystym sercem. Chcąc dobrze
przeżyć misterium eucharystyczne i czerpać zeń
obfite owoce, potrzeba ciągłego nawracania się.
Zresztą sama liturgia eucharystyczna zachęca
nas do zastanowienia się nad sobą, nad swoim
grzechem i do odwołania się do miłosierdzia
Bożego.
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Aby dobrze przeżyć Mszę, trzeba pragnąć żyć
miłością bliźniego. Celebracja eucharystyczna
nieustannie nam przypomina o przykazaniu miłości
bliźniego, zaprasza nas do modlitwy za innych:
w pierwszej formie aktu pokutnego, w modlitwie
powszechnej; w obrzędzie pokoju otrzymujemy
pokój Chrystusa i przekazujemy go tym, którzy
nas otaczają.
Proszę też pamiętać, że jakość naszego
udziału w Eucharystii zależy również od tego,
czy uczestniczymy czynnie w życiu Kościoła
i w jego apostolstwie. Liturgia jest publiczną
czynnością całego Kościoła - pobudza, przejawia
i urzeczywistnia kościelną komunię. Komunię tę

objawiamy przez wspólne wykonywanie gestów
liturgicznych, wspólne słuchanie słowa Bożego,
przez składanie wraz z całym Kościołem ofiary
Chrystusa, przez wspólne spożywanie tego samego
Ciała i Krwi Pańskiej.
Bez głębokiej miłości do Kościoła, bez
pragnienia służenia mu, nie możemy w sposób
pełny uczestniczyć w Eucharystii. Jeśli nie jesteśmy
gotowi uczestniczyć w głoszeniu Ewangelii, nie
możemy zbierać wszystkich owoców Eucharystii.
(cdn.)
ks. Marian Sikora

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
Wśród przykazań Bożych, które znajdujemy
w obu wersjach Dekalogu (Wj 20,2-17; Pwt 5,621) jest kilka takich, które nie są przytaczane
jako szczególnie istotne zasady rządzące życiem
duchowym człowieka. Wszyscy są zgodni co
do tego, że przykazania dotyczące czci należnej
jedynemu Bogu, szacunku dla rodziców, zakazu
zabójstwa, cudzołóstwa, składania fałszywego
świadectwa, czy poszanowania cudzej własności
są dla ogółu wierzących
czymś
oczywistym
i dla porządku publicznego
absolutnie niepodważalnym.
Gorzej jest z pozostałymi
przykazaniami, takimi jak
zakaz pożądliwości wobec
osoby
zamężnej/żonatej,
czy czyjejś własności lub
wreszcie - nakaz świętowania,
dosłownie „święcenia” dnia
Pańskiego.
O zgubnych skutkach
pożądliwości Jezus mówił
często i obszernie tłumacząc,
że wywołuje ona chorobę duszy. Słowa te robiły na
słuchaczach duże wrażenie, ponieważ wyznawcy
judaizmu niejednokrotnie naginali niejasne
przepisy Prawa, by osłabić ich ostrość i pozwalać
sobie na dwuznaczne zachowania. Inaczej było
z dniem Pańskim, który u żydów przypadał
w sobotę (szabat) i którego obchody opletli bardzo
obszernym zbiorem zasad odnoszących się do tego,

co i jak tego dnia wolno robić, a czego nie. Rzecz
ciekawa, że Jezus w swoim nauczaniu nigdzie nie
podkreśla wagi takiego sposobu czczenia dnia
Pańskiego, lecz wprost przeciwnie - akceptuje
przypadki „łamania” przepisów ustanowionych
przez nauczycieli żydowskich. Takimi przypadkami
było choćby uzdrawianie chorych przez Jezusa
(Mk 3), czy usprawiedliwienie łuskania kłosów
przez Jego uczniów w szabat (Mt 12,1-14), co
żydzi uznawali za gorszące,
a nawet grzeszne.
Swój stosunek do szabatu
Jezus najdobitniej wyraził
słowami, że to szabat został
stworzony dla człowieka,
a nie człowiek dla szabatu (Mk
2,27). W teologii zarówno
Starego, jak i Nowego
Testamentu szabat został
ustanowiony na pamiątkę
siódmego dnia stworzenia
i miał być poświęcony Bogu,
aby człowiek wielbił Go za
Jego dzieło. Wynika z tego,
że dzień ten powstał bardziej dla Boga niż dla
ludzi. Inne dni świąteczne, tak w judaizmie, jak
i chrześcijaństwie, ustanowiono na pamiątkę
innych szczególnych łask udzielonych przez
Boga całej wspólnocie wierzących. Tak więc to,
co mówi Jezus, zmienia sens istnienia takiego
dnia, bo według Niego służy on człowiekowi,
a więc to człowiek ma odnieść z niego szczególną
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„korzyść”. Warto się zastanowić, jak należy to
rozumieć, bo sprawa jest o tyle ważna, że chodzi
tu o przestrzeganie Dekalogu.
W dzisiejszym, laickim spojrzeniu na dzień
świąteczny, a przede wszystkim na niedzielę,
pojawia się niejednokrotnie interpretacja, która
teoretycznie mogłaby wyjaśniać tę kwestię.
Chodzi o spojrzenie na dzień świąteczny jako
na czas przeznaczony dla człowieka, na jego
wypoczynek, regenerację sił, rozrywkę. W takim
rozumieniu dzień świąteczny miałby rzeczywiście
służyć wyłącznie człowiekowi, lecz czy Jezusowi
mogło chodzić o taką interpretację? Zapewne nie,
bo w swoich naukach Jezus w sposób doskonały
łączy
doczesność
z
nadprzyrodzonością.
I tak, w dzisiejszej teologii wskazuje się, że
z jednej strony dni świąteczne są rzeczywiście
przeznaczone na odpoczynek, lecz z drugiej mają
służyć napełnieniu się treściami duchowymi,
płynącymi od Boga, które dają siły do działania
w kolejne dni. Słowa Jezusa, że szabat został
ustanowiony dla człowieka można więc odebrać
jako objawienie tego, że jest on dany przez Boga
jako okazja, aby człowiek napełnił się Jego łaską,
pokojem i radością. Co ciekawe, wszystko to
zgadza się z wcześniejszą teologią dnia Pańskiego,
bo dobroci Bożej człowiek doświadcza najbardziej

					

wtedy, gdy zbliża się do Wszechmocnego czcząc
Go. Tak więc postulowane w judaizmie wielbienie
Boga jest sposobem na napełnianie się Jego
łaskami.
Wielu egzegetów twierdzi, że aby dzień Pański
przyniósł człowiekowi jak najwięcej pożytku,
tak pod względem fizycznym, jak i duchowym,
powinien być odpowiednio przeżywany. Niestety,
wśród osób wierzących panuje pewien minimalizm
duchowy, choć każdy przyznaje, że odpoczynek
fizyczny powinien trwać odpowiednio długo.
Warto więc wprowadzić pewną równowagę, by
czas poświęcony Bogu był w przybliżeniu równy
temu, który poświęcamy rekreacji fizycznej.
Dzień świąteczny może być więc okazją do tego,
by oprócz uczestnictwa w Eucharystii sięgnąć
do Pisma Świętego, które jest najwspanialszym
tekstem mówiącym o Bogu, Jego miłości i trosce
o człowieka. Można tego dnia obejrzeć dobry
film religijny z niemałej skarbnicy kinematografii
chrześcijańskiej. Dalej, także zwykły spacer
czy przejażdżka rowerowa mogą być okazją do
wielbienia Boga, jeśli w swym sercu po prostu
wzbudzimy wdzięczność Stwórcy za piękno
stworzenia.
Wreszcie, dzień Pański możemy uczcić
odświętnym ubiorem, zwłaszcza wybierając się
do kościoła i pamiętając, że każda niedziela jest
dla chrześcijanina pamiątką wielkich wydarzeń
- zmartwychwstania Jezusa i zesłania Ducha
Świętego. Warto dodać, że według starożytnych
egzegetów, dzieło stworzenia Bóg rozpoczął
właśnie w niedzielę, a autorzy chrześcijańscy
dodawali, że także powtórne przyjście Jezusa
i koniec czasów nastąpi tego właśnie dnia.
Wprawdzie jest to tylko pogląd niektórych
autorów, lecz niech to nas jeszcze bardziej skłoni
do odpowiedniego przygotowania i czczenia
każdej niedzieli.
Wyjątkowe przeżywanie dnia Pańskiego
powinno obejmować cały ten dzień, każdy posiłek
i wszelkie inne czynności. Gdy to zrozumiemy
i tak zaczniemy go czcić, nawet nie przyjdą nam
do głowy pomysły, by w tym dniu skosić trawę
na działce lub wstawić pranie, bo choć to pralka
pierze, to jednak czynność ta zaprząta nasz umysł.
Dobrze przeżywany dzień Pański niewątpliwie
będzie się przyczyniał do naszego uświęcenia,
a więc zbliżenia do Boga.
Witold Tyborowski
7
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Na rozpoczynający się nowy rok szkolny,
nauczycielom, personelowi szkolnemu i wszystkim uczniom redakcja „Naszego Patrona” życzy niczym
niezakłóconej współpracy z Duchem Świętym. Zachętą i inspiracją dla czekających Was wyzwań mogą
stać się słowa homilii Jana Pawła II, wygłoszonej w Łowiczu w 1992 roku.
We wszystkich szkołach niech panuje duch koleżeństwa i wzajemnego szacunku, co było
i jest charakterystyczne dla szkoły polskiej. Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych, tak bardzo
potrzebnych naszemu narodowi. Trzeba, aby ten klimat przyczynił się do tego, by dzieci i młodzież mogły
otwarcie przyznawać się do swoich przekonań religijnych i zgodnie z nimi postępować. Starajmy się
rozwijać i pogłębiać w sercach dzieci i młodzieży uczucia patriotyczne i więź z Ojczyzną. Wyczulać
na dobro wspólne narodu i uczyć młodzież odpowiedzialności za przyszłość. Wychowanie młodego
pokolenia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie można bowiem
służyć dobrze narodowi, nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi
otwartych na świat, ale kochających swój dom rodzinny - kraj.

Święta z Bingen
Święta Hildegarda
jest kobietą wyróżniającą się na tle epoki
średniowiecza,
dlatego warto ją chociaż
w „kilku” zdaniach
przedstawić i poznać.
W wielu źródłach
możemy
spotkać
powtarzające się na
przemian
rzeczowniki osobowe nt. św.
Hildegardy – benedyktynka, wizjonerka,
mistyczka, kompozytorka, uzdrowicielka.
Stąd pojęcia te zostaną
nieco
rozszerzone
poniżej.

przełożonej klasztoru. Po pewnym czasie
udało się jej uzyskać niezależność od męskiej
gałęzi zakonu i benedyktynki przeniosły się do
klasztoru w Ruptersburgu. Wkrótce powstał także
klasztor w Bingen. Dzięki wykształceniu oraz
wysokiemu stanowisku w hierarchii kościelnej,
Hildegarda cieszyła się dużym poważaniem.
Nazywano ją „Sybillą znad Renu”. Udzielała rad
zarówno kościelnym hierarchom, jak i świeckim.
Odbyła kilka podróży, podczas których głosiła
odważne nauki, szczególnie w odniesieniu do
mnichów i mniszek. Nie bała się krytykować
i napominać duchowieństwa. W stanowczy
sposób przeciwstawiała się ruchowi niemieckich
katarów. Oni to — katarzy dosłownie znaczy
«czyści» — domagali się radykalnej reformy
Kościoła, zwłaszcza w celu zwalczania nadużyć
kleru. Ona zarzucała im ostro, że chcą zmienić
naturę Kościoła, i przypominała im, że prawdziwą
odnowę wspólnoty kościelnej uzyskuje się nie tyle
Benedyktynka
przez zmianę struktur, ile raczej dzięki szczeremu
duchowi pokuty i na drodze prawdziwego
Hildegarda urodziła się w 1098 roku
nawrócenia” (Benedykt XVI).
w Rupertsburgu koło Bingen (w Niemczech) jako
dziesiąte dziecko Hildeberta i Mechtyldy von
Wizjonerka, mistyczka
Bemrersheim. Pochodziła z rodziny szlacheckiej,
Gdy Hildegarda miała 42 lata ujawniła, że
a wedle zwyczajów tego stanu dziesiąte dziecko
oddawano Kościołowi. Gdy więc Hildegarda od trzeciego roku życia miewa wizje, podczas
skończyła 8 lat, rodzice oddali ją do benedyktynek których rozmawia z Bogiem. Spisywała je w dziele
pod opiekę przeoryszy Judyty. Gdy ta po trzydziestu „Scivias” („Poznaj ścieżki Pana”). Wiadomość
latach zmarła, Hildegarda objęła stanowisko o działalności Hildegardy oraz jej mistycznych
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oddziaływanie natury na zdrowie człowieka,
opisywała przyczyny i sposoby leczenia
chorób. Sześć reguł życiowych, podanych przez
Hildegardę, pomaga do dzisiaj w zachowaniu
lub odzyskaniu harmonii między ciałem, duszą
i duchem. Benedyktynka zwracała uwagę, że na
świecie, w przyrodzie jest obecne wszystko to, co
niezbędne ludziom do powrotu do pełni sił. Cała
przyroda powinna służyć człowiekowi tak, aby
z nią współdziałał. Człowiek bowiem bez przyrody
nie może żyć ani przetrwać.
Kuracja przedstawiona przez Hildegardę
Kompozytorka
została dość mocno rozpowszechniona. Głównym
Dzięki
wszechstronnym
zdolnościom
składnikiem diety jest orkisz. Obecnie w wielu
Hildegarda była twórczynią wielu dzieł
miejscach są organizowane rekolekcje z postem
muzycznych. Komponowała antyfony, responsoria,
według św. Hildegardy.
hymny, sekwencje. Jest autorką muzyki do
prawdopodobnie najstarszej zachowanej sztuki
Hildegarda zmarła 17 września 1179 roku. Już
moralnej „Ordo virtutum” („O sztuce cnoty”).
wkrótce po jej śmierci czczono Hildegardę jako
Hildegarda uważała, że muzyka nadaje światu
świętą. Proces kanonizacyjny rozpoczął się w XIII
harmonii. Ceniła ludzi śpiewających pobożne
wieku, jednak dopiero w maju 2012 roku Benedykt
pieśni. Jej postawa wynikała z wizji, których
XVI dokonał kanonizacji Hildegardy, natomiast
doświadczała:
Potem
ujrzałam
powietrze
w październiku tego samego roku otrzymała ona
przeniknięte świetlistym blaskiem i usłyszałam
tytuł doktora Kościoła Powszechnego.
w nim wiele rodzajów wspaniałej muzyki, przez
którą wychwalano niebiańskie miasto […] A te
Renata Drgas
zjednoczone dźwięki brzmiały jak najwspanialsza
symfonia („Scivias”, 28).
Źródła:
przeżyciach szybko dotarła do papieża Eugeniusza
III. Wysłanie specjalnej komisji w celu zbadania
autentyczności cudów zakończyło się pomyślnie.
Benedyktynka
otrzymała
błogosławieństwo
i
przyzwolenie
na
rozpowszechnianie
dotychczasowych wizji oraz nakaz spisywania
kolejnych. W ten sposób powstały dzieła: „Scito
vias Domini” („Usłysz Pana”), „Liber Vitae”
(„Księga zasług życia”) i „Liber Divinorum
Operum” („Księga dzieł Bożych”).

liturgia.pl; stacja7.pl; opoka.org.pl; muzykotekaszkolna.pl

Uzdrowicielka
Hildegarda jest nazywana
albo zielarką średniowiecza.

uzdrowicielką
Obserwowała

Z bólem pożegnaliśmy wielkiego kapłana

Ks. kan. Remigiusz Pieprzyk

W sobotę, 13 lipca roku Pańskiego 2019, nasz ukochany ks. kan.
Remigiusz Pieprzyk, w 84. roku życia i 61. roku kapłaństwa, odszedł do
Domu Ojca. Bóg powołał go do siebie w dzień objawień Matki Bożej
Fatimskiej.
Zacny ród Pieprzyków była znana na południu Wielkopolski ze swojej
pobożności. Wydała pięć sióstr zakonnych i trzech kapłanów, a w niedzielę
29 września 1935 roku w Kobylinie, ku radości rodziny, a szczególnie
rodziców, przyszedł na świat najmłodszy z czworga rodzeństwa, któremu
po tygodniu nadano na chrzcie świętym imię Remigiusz. Mieszkał w dużym
i pięknym domu z rodzicami, bratem i siostrami. Ojciec był urzędnikiem
miejskim, organistą w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
w Kobylinie oraz wieloletnim dyrygentem chóru Cecylia.
Lata dzieciństwa małego Remigiusza przypadały na czas II wojny
światowej. Nie mógł uczęszczać wtedy do kościoła, ani do szkoły, bo były
zamknięte, ale mając w domu do dyspozycji Stary i Nowy Testament, uczył
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się czytać. Pierwsze lekcje w Kobylinie miały Maryi Panny Szkaplerznej w Iwnie. Przy
miejsce w lutym 1945 roku, gdzie ks. Remigiusza probostwie, z pomocą parafian, wybudował salkę
zakwalifikowano od razu do klasy trzeciej szkoły parafialną, gdzie mogły odbywać się lekcje religii.
podstawowej. W 1947 roku w kościele w Kobylinie
W 1988 roku w 30. rocznicę święceń, wraz
przystąpił do I Komunii św. i otrzymał sakrament z innymi kapłanami, ks. Remigiusz spotkał się
bierzmowania. Był ministrantem, wstąpił do w Watykanie z papieżem Janem Pawłem II.
harcerstwa, lecz po 3 latach, kiedy zaczęło ono
W Iwnie ks. Remigiusz prowadził spotkania
przybierać charakter komunistyczny, zrezygnował wspólnoty żywego różańca, zespołu „Caritas”,
z członkostwa w tej organizacji.
kręgu biblijnego i grupy ministranckiej, która
Po ukończeniu szkoły podstawowej Remigiusz wydała pierwsze i jedyne, jak dotąd, powołanie
rozpoczął naukę w szkole ogólnokształcącej stopnia z tejże parafii. Ks. Mateusz przyjął święcenia
podstawowego i licealnego
kapłańskie w pierwszych
w Krotoszynie. Już wtedy
latach pobytu ks. kanonika
pojawiły się u niego myśli
w domu księży emerytów.
o kapłaństwie, towarzyszące
W dowód wdzięczności
radości
i
pragnieniu
i uznania za kapłańską
przebywania w bliskości
posługę, w 1999 roku
Pana
Boga.
Decyzję
ks.
arcybiskup
nadał
o wstąpieniu do seminarium
ks. Remigiuszowi tytuł
podjął w przedostatniej
kanonika i od tego czasu
klasie szkoły średniej, czym
był kanonikiem honorowym
bardzo ucieszył rodzinę,
Kapituły
Kolegiackiej
zwłaszcza ojca.
w Środzie Wielkopolskiej.
Po maturze, mając 17
W czasie pobytu w Iwnie ks.
lat, wstąpił do Seminarium
kanonik odbywał też studia
Duchownego w Gnieźnie.
doktoranckie z zakresu prawa
Tam też poznał kleryka II
kanonicznego na Akademii
roku, Zbigniewa Pawlaka,
Teologii
Katolickiej
późniejszego
proboszcza
w Warszawie. Jako sędzia
Kicina. Po dwóch latach
w Metropolitalnym Sądzie
w Gnieźnie i czterech
Duchownym w Poznaniu,
latach w Poznaniu, 31
posiadając szeroką wiedzę
maja 1958 roku otrzymał
wnikliwie,
rzeczowo
w poznańskiej katedrze
i
kompetentnie
orzekał
z rąk ks. abpa Antoniego
w sprawach ważności lub
Baraniaka
święcenia
nieważności
sakramentu
W kościele parafialnym pw. NMP Szkaplerznej
kapłańskie. Na pierwszą
małżeństwa.
w Iwnie, fot. Maria Hanna Bobak
placówkę wikariuszowską
W wieku 76 lat, po 36
władza duchowna skierowała ks. Remigiusza do latach gorliwego pełnienia urzędu proboszcza, ks.
Wielichowa, skąd po przeszło 3 latach przeniesiony Remigiusz zamieszkał w domu księży emerytów
został do Buku, w którym jako wikariusz posługiwał w Poznaniu-Antoninku.
przez 2 lata. Następne lata duszpasterzowania
„Mnie i wielu parafianom trudno było się
ks. Remigiusz odbywał w Poznaniu. Najpierw pożegnać, ale za to zostałem bardzo serdecznie
w kościele św. Anny – 2 lata, później przez 4 lata przyjęty w Kicinie, do którego przyjeżdżałem
u św. Jana Kantego, której to parafii przewodził chętnie. Od samego początku przypadł mi do
nadzwyczajny kapłan i duszpasterz, ks. Aleksander serca. Czuję się tu jak w domu. Ludzie są uprzejmi,
Woźny. Kolejne 6 lat pracował w parafii Świętego życzliwi, zaangażowani w sprawy duchowe,
Krzyża.
a ksiądz proboszcz, zdolny duszpasterz, bardzo
W październiku 1975 roku ks. Remigiusz został zainteresowany kościołem i duszpasterstwem, a dla
mianowany proboszczem parafii Najświętszej mnie wyjątkowo życzliwy. Na jego prośbę, jak

Są osoby, które zaskarbiają sobie szczególne miejsce w naszej pamięci.
Dla mnie do takich ludzi należy ks. Remigiusz Pieprzyk.
W naszej parafii pojawił się już jako ksiądz emeryt, zawsze pogodny,
serdeczny, skory do rozmów z parafianami przy kościele, a przede wszystkim
kapłan z oddaniem słuchający drugiego człowieka. W rozmowie z ks.
Remigiuszem miałam świadomość, że słucha mnie z uwagą, w skupieniu;
a w sytuacjach, kiedy oczekiwałam rady kapłana, służył nią. W swoją posługę
duszpasterską angażował się dogłębnie.
Ksiądz Remigiusz znany był nam – parafianom z zamiłowania do jazdy
na rowerze, z ukochania otaczającej nas przyrody. Barwnie malował słowami
piękno świata. Pewnej niedzieli, około dwa lata temu, miałam przyjemność
Ks. kan. Remigiusz Pieprzyk, wieźć księdza Remigiusza samochodem drogą z Kicina do Wierzenicy
drogą kapliczek różańcowych. Ksiądz miał już wtedy poważne problemy ze
Kicin 2015, fot. GZ
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również parafian, z radością sprawuję Eucharystię.
Istnieje we mnie nadal pragnienie dalszej posługi
duszpasterskiej, pragnę dać jeszcze dużo dobra.
Cieszę się, gdy ktoś szuka tego dobra za moim
pośrednictwem, Chciałbym móc więcej czytać,
jednak to sprawia mi trudność. Nadal jestem
sędzią w Metropolitalnym Sądzie Duchownym
w Poznaniu. Zachwycam się pięknem przyrody
i całym wszechświatem. Dużo czasu spędzam
wśród zieleni, gdzie też mieszkam” (wypowiedź
z okazji 55. rocznicy święceń kapłańskich).
Wiosną 2017 roku ks. kan. Remigiusz Pieprzyk
w naszym kicińskim kościele uczestniczył we
Mszy św., podczas której jego „wychowanek”
z Iwna przyjął sakrament małżeństwa i zamieszkał
w Kicinie.
Ten nasz umiłowany kapłan i wspaniały
człowiek, posiadający szeroką wiedzę religijną,
przyrodniczą i astronomiczną, swoje ziemskie
życie zakończył pod opieką sióstr zakonnych
w domu księży emerytów około godziny 4
nad ranem. Tego samego dnia w godzinach
południowych został przewieziony do Iwna, który
do końca pozostał księdzu kanonikowi bardzo
bliski. Był kapłanem głębokiej wiary, kochającym
ludzi, ojczyznę i przyrodę, wzruszającym swoją
dobrocią i prawością, skromnym, pokornym, nie
narzucającym nikomu swojej osoby.
Zasłużony, wieloletni proboszcz kościoła
Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej, właśnie16
lipca, kiedy to przypada liturgiczne wspomnienie
patronki tamtejszej parafii, został uroczyście
wprowadzony do tej świątyni.

Następnego dnia, w środę (dzień Matki Bożej
Nieustającej Pomocy) o godzinie 11 rozpoczęła
się liturgia Mszy św. żałobnej, koncelebrowanej
przez wielu kapłanów, szczególnie tych z domu
księży emerytów. Przewodniczył jej bp Grzegorz
Balcerek, a homilię wygłosił ks. kan. Władysław
Łapawa, wspominając w pięknych słowach
swojego wujka Remigiusza.
W asyście ks. biskupa oraz licznie
zgromadzonych kapłanów, rodziny oraz wiernych
i przyjaciół ciało z trumną ks. kan. Remigiusza
Pieprzyka zostało złożone w grobie obok kościoła,
w którym przez 36 lat z oddaniem przewodził
tamtejszej wspólnocie parafialnej, zostawiając po
sobie dobre i ciepłe wspomnienia.
Żegnając księdza Remigiusza, dziękujemy Panu
Bogu za jego życie, posługę kapłańską i za to, że
był pośród nas.
Maria Makowska
W naszym kościele zostaną odprawione Msze św.
w intencji śp. ks. Remigiusza:
- 19 września 2019, godz. 18:00 - od
mieszkańców Janikowa
- 29 września 2019, godz. 10:00 - od apostolatu
„Margaretka”
- 24 października 2019, godz. 18:00 - od
mieszkańców Janikowa
- 21 listopada 2019, godz. 18:00 - od
mieszkańców Janikowa
- 17 grudnia 2019, godz. 06:30 - od mieszkańców
Janikowa

Wspomnienie o ks. kan. Remigiuszu Pieprzyku
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zdrowiem, więc spacer czy jazda rowerem nie były
●●●
możliwe, a ta przejażdżka bardzo go ucieszyła.
Radował się, że może nacieszyć oczy pięknem
Śp. ks. kan. Remigiusza zapamiętałam jako
naszej kicińskiej ziemi.
człowieka pokornego, skromnego, niezmiernie
Zapamiętam ks. Remigiusza jako kapłana delikatnego. Biła od niego serdeczność
gorliwego, oddanego służbie Bogu i ludziom.
i życzliwość. Promieniował ciepłem i dobrem.
Potrafił z wielką uwagą i cierpliwością wysłuchać
Pamięci ks. kan. Remigiusza Pieprzyka drugiego człowieka, służąc wsparciem i dobrą
te kilka słów poświęca Maria Hanna Bobak radą. To świadczyło o wielkim szacunku wobec
drugiej osoby. Ksiądz Remigiusz często gościł
u mojej mamy. Czas spędzony w jego obecności
był dla mnie i mamy czasem błogosławionym,
który zawsze pozostawiał pokój w sercu - Boży
pokój.
Kochał Boga, ludzi i przyrodę. Dla mnie ks.
Remigiusz to kapłan świątobliwy. Pozostanie
w sercu i wdzięcznej pamięci.
Barbara Babiarczyk
Ks. Remigiusz uczestniczy w koncelebrze (imieniny ks.
Andrzeja, Kicin 2015), fot. GZ

Z cyklu - Nasi parafianie

Jesteśmy z Ciebie dumni, Michale!
W czerwcu 2019
roku poznaliśmy laureata VII edycji Nagrody
im. Macieja Frankiewicza. Co to za nagroda
i kim jest tegoroczny
zdobywca I miejsca o tym poniżej.
Nagroda
im.
Macieja
Frankiewicza
przyznawana jest młoMichał Appelt,
dym ludziom w wieku
fot. B. Kołecka-Herman od 15 do 25 lat, wyróżniającym się postawą
patriotyczną. Patriotyzm młodzieży, wyrażający
się poprzez działania na rzecz lokalnej społeczności i różnych grup społecznych oraz działania
kulturalno-oświatowe inspirowane miłością do
Ojczyzny, jest badany i oceniany przez Fundację
im. Macieja Frankiewicza. Rezultatem tej oceny
w corocznym plebiscycie jest przyznanie nagrody
przez kapitułę fundacji. Ma ona upamiętniać
postawę życiową i patriotyczną Macieja Frankiewicza Tegoroczną edycję objął swoim patronatem

Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki.
Maciej Frankiewicz to założyciel Niezależnego Stowarzyszenia Studenckiego na Politechnice Poznańskiej oraz struktur opozycji w Poznaniu w latach 80. ubiegłego wieku, dwukrotnie
internowany, działacz samorządowy, wiceprezydent Miasta Poznania w latach 1989- 2009. Zmarł
w 2009 roku po upadku z konia podczas zawodów
jeździeckich. Patriota, człowiek o wielkim sercu
i z poczuciem humoru, pasjonat sportów ekstremalnych i wyczynowych. Wzór dla młodzieży
kochającej sport i działalność społeczną.
W tym roku zgłoszono do nagrody prawie
pięćdziesiąt osób (!), a zwycięzcą został nasz
młody parafianin, ministrant, uczeń I Liceum
Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, absolwent Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Czerwonaku, a wcześniej - Szkoły Podstawowej im Augusta Cieszkowskiego w Kicinie, mieszkaniec Potaszy, Michał Appelt. Gratulujemy!
Michał Appelt, lat 17, angażuje się w wiele
społecznych działań. Od 3 lat jest aktorem/wolontariuszem w największym widowisku plenerowym
w Polsce - „Orzeł i Krzyż”, jest także koordyna-
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torem aktorów w tym widowisku oraz członkiem
działu marketingu i sprzedaży w Stowarzyszeniu
Dzieje. Bierze udział w Misterium Męki Pańskiej i Misterium Wcielenia w Kicinie. Działa
w stowarzyszeniu Gmina Czerwonak dla Ciebie,
w samorządach szkolnych, w fanklubie Kibiców
Lecha Poznań FC Owińska. Czynnie uczestniczy
w różnych charytatywnych akcjach Stowarzyszenia Kibiców, m.in. w zbiórce 1 listopada przeznaczonej na renowację mogił powstańców wielkopolskich. W ostatnich latach pomagał przy organizacji
licznych koncertów, np.: z okazji Dnia Żołnierzy
Wyklętych, upamiętnienia w naszej gminie wybuchu Powstania Wielkopolskiego, koncertu i zbiórki
na rzecz kresowiaków, kolędowania z Lechem
Poznań. Michała, znanego z bezinteresownej chęci
pomocy innym, wszędzie pełno. Zaangażowany
jest w pracę Fundacji Wielkopolskiej Pracowni
Pomysłów, służącej propagowaniu przedsiębiorczości, edukacji obywatelskiej, krzewieniu postaw
patriotycznych oraz rozwojowi społeczności lokalnych. Swoją postawą prospołeczną i patriotyczną
Michał zaskarbił sobie uznanie kapituły i w pełni
zasłużył na to zaszczytne wyróżnienie.
●●●
Michale, czy wiedziałeś, że zostałeś wytypowany
do nagrody?
Nie, nie wiedziałem. W fundacji, w której się
angażuję poproszono mnie o CV. Zdziwiłem się,
a potem wszystko się wyjaśniło. Fundacja Wielkopolska Pracownia Pomysłów zgłosiła mnie do
nagrody.
Czy słyszałeś o tej nagrodzie wcześniej?
Przyznam się szczerze, że wcześniej o nagrodzie nie słyszałem. Dopiero, gdy zostałem zgłoszony, zacząłem czytać w internecie i dowiadywać
się więcej.
Gala rozdania nagród odbyła się 16 czerwca
2019 roku w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. Nominowanych było kilkanaście osób. Czy
przeczuwałeś, że to właśnie Tobie przypadnie
główna nagroda?
Zupełnie niczego nie przeczuwałem, nawet siedząc na sali w dniu ogłoszenia wyników o tym nie
myślałem. Może to przez zmęczenie - tyle było różnych działań i wydarzeń w tym okresie. W każdym
razie, już samo zgłoszenie mojej kandydatury było
miłe. Potem zadowolenie, że wybrano mnie do najlepszej dziesiątki kandydatów. Pierwsza nagroda
była kompletnym zaskoczeniem i wielką radością.
					

Miałeś bardzo silną konkurencję wśród innych
młodych patriotów. Czy mieliście okazję bliżej
się poznać podczas eliminacji?
Parę osób kojarzyłem z działań, natomiast
dopiero podczas gali miałem przyjemność przywitać się z innymi młodymi osobami, które prężnie
działają dla Ojczyzny tutaj w Wielkopolsce. Tym
większa jest moja radość, że wśród tylu fantastycznych, zaangażowanych młodych zostałem wyróż-

fot. KA

niony pierwszą nagrodą.
Kim są Twoi bohaterowie, idole?
Z pewnością jest to wiele postaci z polskiej
historii. Przede wszystkim Witold Pilecki, który
całe swoje życie podporządkował służbie Polsce
- to mój wzór do naśladowania. Następnie osoby
z mojej rodziny, od których mogę bardzo dużo się
nauczyć i które są dla mnie autorytetami.
Otrzymałeś wspaniałą nagrodę. Co dalej? Jakie
masz plany na przyszłość, jaki kierunek studiów
chcesz wybrać? Może zaangażujesz się w politykę?
Na pewno polityka pociąga, ale na razie spokojnie planuję studia z zakresu prawa. A odpowiadając na pytanie „co dalej?”, wybieram kontynuację
moich działań. Nie chcę zatrzymać się - broń Boże
- na nagrodzie, tylko dalej wychodzić naprzeciw
wyzwaniom, działać i pomagać ludziom.
Na koniec pytanie od rówieśników. Na co przeznaczyłeś oszałamiającą (dla nich) kwotę 5000 zł
nagrody ?
(śmiech) Na nic. Na razie założyłem lokatę
w banku i czekam, aż znajdzie się cel godny tej
nagrody.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i jeszcze raz serdecznie gratuluję nagrody.
Ja również dziękuję.

Rozmawiała Barbara Kołecka-Herman
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Czego uczy nas dziś Prymas Wyszyński?
W
oczekiwaniu
na
beatyfikację
sługi
Bożego,
Stefana kardynała
Wy s z y ń s k i e g o ,
warto
zastanowić
się, kim on jest
i kim może się stać
dla współczesnego
pokolenia Polaków.
Dla wielu ludzi
młodych, ale też
dla osób w różnym
wieku, oddalonych od Kościoła, jest postacią
nieznaną. Można, co prawda, w ciągu kilkunastu
sekund odnaleźć w internecie najważniejsze daty
i fakty z jego życia. Można przeczytać o uwięzieniu,
o trzydziestoparoletniej służbie Prymasa Polski,
można zobaczyć wymowne, wzruszające zdjęcia
z Janem Pawłem II.
Pozostają pytania, czego uczy nas Prymas,
na czym polega jego świadectwo. Aby znaleźć
na nie odpowiedź, chciałbym przytoczyć pewien
fragment z jego „Zapisków więziennych”. Jak
wiadomo, pochodzą one z czasów strasznych
prześladowań Kościoła w Polsce, czego przejawem
było również trzyletnie internowanie Prymasa.
Będzie o tym mowa w poniższym tekście. Ale
nie to jest w nim najważniejsze. Kościół zawsze
był, jest i będzie dla świata „znakiem, któremu
sprzeciwiać się będą”(Łk 2,34). Najważniejsza jest
postawa chrześcijanina wobec niechęci, pogardy,
a nawet przemocy sił ciemności. Czytamy o tym
w Ewangelii. Jak ją odczytać w swoim życiu
możemy uczyć się od Prymasa Tysiąclecia,
wybitnej postaci Kościoła, męża stanu, ale przede
wszystkim chrześcijanina, w którym dostrzegamy
wspaniałą harmonię przymiotów umysłu, ducha
i serca. Oby stał się on patronem i wzorem dla
wszystkich przyznających się w naszej Ojczyźnie
do Chrystusa. Dla pasterzy i ludu Bożego, dla
rządzących i rządzonych.
Przenieśmy się więc do Komańczy, ostatniego
miejsca odosobnienia kardynała Wyszyńskiego.
Jest dzień 13 marca 1956 roku – czas, w którym
okowy komunistycznej władzy zaczynają słabnąć.
Obudziłem się przed piątą minut dwadzieścia,
14

dręczony snem… Może nie warto o snach pisać,
ale ten, który dzisiaj miałem – wyjątkowo zapiszę.
- W widzeniu sennym opuszczałem jakiś wielki
gmach, po uciążliwej konferencji z Bolesławem
Bierutem. Pożegnaliśmy się w hallu. Wychodziłem
już, gdy przyłączył się do mnie p. Bierut, z wyraźnym
zamiarem towarzyszenia mi. Byłem tym skrępowany,
dręczyło mnie wrażenie, co ludzie pomyślą, widząc
nas wspólnie na ulicy. Szliśmy długą ulicą, jakby
Alejami Racławickimi w kierunku Krakowskiego
Przedmieścia
w
Lublinie.
Prowadziliśmy
rozmowę; chciałem jeszcze powiedzieć coś p.
Bierutowi. Gdy czekaliśmy na skrzyżowaniu ulic
na wolne przejście, pan Bierut skręcił na lewo
i po przekątnej przeszedł ulicę. Pozostałem sam
z myślą: jemu wszystko wolno, nawet gwałcić
przepisy o ruchu ulicznym. Wkrótce zniknął mi
z oczu, gdzieś w bocznej ulicy. Przechodziłem
przez jezdnię w prostym kierunku, pełen lęku przed
dwoma groźnymi kozłami, które stały na środku
mej drogi. Ale minąłem je bez przeszkód, ciągle
szukając p. Bieruta, gdzie zniknął. Oglądałem się
za nim, chcąc coś jeszcze powiedzieć. Dziwiłem
się, że tak nagle mi zniknął. Mój towarzysz, jakiś
ksiądz, chciał mi coś tłumaczyć; czy należy się
oglądać? W poczuciu, że nie wszystko zostało
między nami zakończone, ruszyłem przed siebie
prostą drogą, w ulicę Krakowskie Przedmieście.
Z tym obudziłem się…
Rychło zapomniałem w ciągu dnia o tym śnie,
jak o wszystkich innych. (…)
Wkrótce po śniadaniu przyszli obydwaj księża.
„Proszę zgadnąć co się stało?” - Nie zgadywałem.
Sami powiedzieli. Radio właśnie podało, że wczoraj
wieczorem umarł w Moskwie Bolesław Bierut. W obliczu każdej śmierci chrześcijanin zajmuje
postawę głębokiej powagi. Wchodzi przecież na
drogę życia ludzkiego Ten, „cui omnia vivunt”
[„który wszystko ożywia”], Ten, który „aufert
spiritus principum” [„zabiera dusze władców”].
Dziś odpada ostrze polemiki, gdyż Bolesław
Bierut już uwierzył, że Bóg jest i że jest jednak
Miłością. Jest więc zdecydowanie „po naszej
stronie”. Po stronie przeciwnej jednak pozostali
ci, którym przewodził dotąd na ziemi, a którzy
w ostatnich tygodniach montowali „postępowonaukowy atak na zabobon religijny”. Właśnie

w ostatnich tygodniach napływały wiadomości, że
nauczycielstwo otrzymało tajne instrukcje, by tak
zatrudnić młodzież, iżby nie mogła brać udziału
w ćwiczeniach rekolekcyjnych.
Bóg położył kres życiu człowieka i głowy
Państwa, który miał odwagę pierwszy i jedyny
z dotychczasowych władców Polski zorganizować
walkę polityczną i państwową z Kościołem. To
straszna odwaga! Na tę odwagę zdobył się Bolesław
Bierut. Z jego imieniem będą związane odtąd
w dziejach Narodu i Kościoła te straszne krzywdy,
które zostały wyrządzone Kościołowi. Czy robił to
z przekonania, czy z taktyki politycznej – przyszłość
oceni! Być może, nie chciał otwartej i drastycznej
walki, ale pozwalał na przeprowadzanie tak
perfidnego planu – usypiania czujności rękami
katolików postępowych – i konsekwentnego,
stopniowego niszczenia tylu instytucji kościelnych
i religijno-społecznych. W ciągu rządów Bolesława
Bieruta, pomimo zawartego „Porozumienia”,
zniszczono prasę, wszystkie niemal pisma
i księgarnie oraz wydawnictwa, nie wyłączając
urzędowych organów Kurii Diecezjalnych;
zniszczono dobroczynność kościelną, mnóstwo
placówek wychowawczych i opiekuńczych;
zniszczono szkolnictwo i szpitalnictwo katolickie;
zlikwidowano mnóstwo klasztorów i domów
zakonnych, nie wyłączając szkół zakonnych
dla celów wewnętrznych. Straszliwe gwałty,
których dopuszczano się na więźniach kapłanach
i zakonnikach w czasie śledztw, nadmiernie
ciężkie wyroki sądowe, wskutek których więzienia
zaludniły się sutannami i habitami, jak nigdy od
czasów Murawiewa – to wielki i bolesny rozdział
tych rządów.
Ostatnie lata wzięły Kościół święty w łańcuchy
Urzędu do Spraw Wyznań i dekretu o obsadzaniu
stanowisk kościelnych. Ten wielki aparat kościelny
został w ogromnym stopniu skrępowany, a jeżeli
nie zdołano go zniszczyć do końca, to może
i dlatego, że postawa społeczeństwa katolickiego
była dość zwarta; że siła Kościoła była zbyt wielka;
że roztropność Episkopatu doprowadziła do
„Porozumienia”, choćby akt ten był bez znaczenia;
że jednak czasy się zmieniały; że przyszły nowe
„natchnienia” z góry (metoda Chruszczowa). - Te
bolesne przeżycia będą związane odtąd na zawsze
z imieniem Bolesława Bieruta. Może historia go
wybieli? Dziś, gdy odchodzi, pozostawia po sobie
straszne wrażenie.
					

Bolesław Bierut umarł w rocznicę koronacji
Piusa XII, człowieka, którego pozwolił tak boleśnie
bezcześcić w prasie partyjnej. Ilekroć zwracaliśmy
uwagę na tę przekraczającą wszelką przyzwoitość
metodę walki, pozostawało to bez skutku, chociaż
autorytet Bolesława Bieruta w partii był tak wielki,
że mógłby położyć temu kres, albo nadać walce
wymiary przyzwoite. Bóg upomniał się o cześć sługi
swojego, Piusa, w obliczu Narodu katolickiego,
który tak bardzo był urażony w swoich uczuciach
religijnych.
Wreszcie – jeszcze jeden „palec Boży”. Bolesław
Bierut umarł na obczyźnie, w Moskwie – tam,
gdzie zgodził się na oddanie 1/3 terytorium Polski,
tam, gdzie czerpał swoje natchnienie dla walki
z Kościołem. Widocznie Bóg chciał i tu pokazać, że
„kto czym wojuje, od tego ginie”. Zapewne, można
przyjąć, że śmierć miała przebieg normalny, gdy
się zważy ciężką chorobę serca, przez którą
przeszedł przed kilku laty, i wyczerpującą pracę,
jakiej się oddawał. Ale w atmosferze publicznej
Narodu pozostanie to osobliwe wrażenie, które
zawsze będzie zmuszać do „wyjaśnień”.
I jeszcze jedno! Ostatecznie, Bolesław
Bierut umarł obciążony ekskomuniką kościelną.
Nie dlatego, że był komunistą, ale dlatego że
współdziałał w gwałcie, dokonywanym na osobie
kardynała, przy jego deportacji z Warszawy.
Dekret Świętej Kongregacji Konsystorialnej
z dnia 30 IX 1953 wyraźnie to stanowi. Mógł
sobie nic nie robić z tego dekretu, jak gwałcił
tyle praw Kościoła, ale dla mnie ta okoliczność
jest wyjątkowo ciężka, że z mego powodu stanęła
jeszcze jedna przeszkoda między sprawiedliwym
Sędzią a zmarłym. Jak trudno w takiej sytuacji
być pełnym chrześcijaninem! Pogwałcone prawo
Kościoła wymaga kary. Cześć należna woli
Bożej musi być okazana. To muszę uznać i tego
chcieć; muszę chcieć sprawiedliwości Boga, który
walczy w obronie swoich pomazańców. A jednak
pragnąłbym, by ta ostatnia przeszkoda nie istniała.
Tym więcej pragnę modlić się o miłosierdzie Boże
dla człowieka, który tak bardzo mnie ukrzywdził.
Jutro odprawię Mszę świętą za zmarłego, już
teraz „odpuszczam memu winowajcy”, ufny, że
sprawiedliwy Bóg znajdzie w tym życiu jaśniejsze
czyny, które zjednają Boże Miłosierdzie.
Wieczorem przypomniałem sobie mój ranny
sen, który opowiedziałem księżom przy wieczerzy.
Istnieje nie tylko „Sanctorum communio”
15
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fot. B. Kołecka-Herman
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[„Świętych obcowanie”]. Istnieje w świecie
komunikacja duchów ludzkich. Tyle razy w ciągu
swego więzienia modliłem się za Bolesława
Bieruta. Może ta modlitwa nas związała tak, że
przyszedł po pomoc. Oglądałem się za nim we śnie
– i nie zapomnę o pomocy modlitwy. Może wszyscy
o nim zapomną rychło, może się go wkrótce
wyrzekną, jak dziś wyrzekają się Stalina – ale ja

tego nie uczynię. Tego wymaga ode mnie moje
chrześcijaństwo.
oprac. Zenon Zbąszyniak
Źródło: Stefan kard. Wyszyński, Zapiski więzienne, Editions
du Dialogue, Paris 1982

1939–2019
Kolejna rocznica strasznych dni
W tym roku obchodzimy 80. rocznicę początku
II wojny światowej - wydarzenia, które przyniosło
cierpienie setkom milionów ludzi na całym świecie
i które zaczęło się tu, w Polsce.
Istnieją
publikacje,
których
autorzy
zastanawiają się, jak mogło dojść do tego, że
tak niewyobrażalne zło rozlało się po całej
ziemi, że tak długo trwało i że tak wielu ludzi
aktywnie uczestniczyło w zadawaniu cierpienia
innym. Polityczne przyczyny wybuchu wojny
i jej kolejnych etapów są dość dobrze rozpoznane.
Wynikały one generalnie z niezgody niektórych
państw, przede wszystkim Niemiec i Rosji, na tzw.
ład wersalski w Europie, powstały po podpisaniu
Traktatu Wersalskiego w czerwcu 1919 roku.
Układ ten bardzo mocno ograniczał pozycję
Niemiec w nowym porządku międzynarodowym
i nie przewidywał w nim udziału Rosji sowieckiej,
która w tym czasie była w stanie totalnego chaosu.
Nawet gdy Rosja została przyjęta do Ligi Narodów,

Niemieccy żołnierze inscenizują dla celów
propagandowych scenę łamania polskiego szlabanu
granicznego w Kolibkach. Wrzesień 1939 r. (AIPN)
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z powodu polityki Stalina była traktowana nieufnie.
Oba wspomniane państwa, czując się wykluczone
i upokorzone, po I wojnie światowej snuły plany
wywrócenia owego ładu i osiągnięcia swoich
celów wszelkimi możliwymi środkami, w tym
militarnymi. Gdy uświadomimy sobie ten fakt, II
wojna światowa staje się czymś przewidywalnym,
może nawet nieuniknionym. I tak w istocie było,
choć mało kto ówcześnie, w tym także ważni
politycy zachodnio-europejscy, zdawał sobie z tego
sprawę. Wydawało się, przynajmniej teoretycznie,
że istnieje poważna przeszkoda, by oba państwa
- komunistyczna Rosja i hitlerowskie Niemcy,
mogły ze sobą współpracować. Wszak w I wojnie
światowej państwa te walczyły przeciwko sobie
i pod względem ideologicznym były sobie wrogie,
co zdawało się być rękojmią ich osamotnienia
na arenie międzynarodowej. Jednak możliwość
osiągnięcia partykularnych celów przez cały
okres 20-lecia międzywojennego (1919–1939)
sprawiała, że mimo oficjalnej wrogości, Niemcy
i Rosja współpracowały ze sobą na różnych polach,
w tym także militarnie.
To właśnie ta „oficjalna” wrogość Niemiec
i Rosji powodowała, że państwa Zachodu czuły
się bezpieczne, prowadząc wobec nich naiwną
politykę „oswajania przez przyjaźń”. Warto
w tym momencie zauważyć, że oba państwa Rosja sowiecka od samego początku, a Niemcy
od przejęcia tam władzy przez Hitlera w 1933
roku - pielęgnowały u siebie totalne ideologie.
Przewidywały one zdobycie całego świata
(Rosja) lub jego znacznych obszarów (Niemcy)
i zaprowadzenie tam swojego ładu uznając, że inne
państwa są niewłaściwie zorganizowane, a ich

zasoby ludzkie i materialne są marnotrawione.
Obie ideologie, nazizm i komunizm, przewidywały
podbój tych obszarów i poddanie ich totalnej
kontroli wraz ze zniszczeniem dotychczasowych
elit (Rosja), bądź zmuszeniem ich do całkowitego
podporządkowania. Śmiało można powiedzieć,
że to właśnie owe ideologie odpowiadają za
zmotywowanie dziesiątków milionów ludzi do
działania na rzecz realizacji tych zbrodniczych
planów. Indoktrynacja społeczeństw była tak
głęboka, a aparat kontroli tak skuteczny, że
przekonanie mieszkańców Niemiec i Rosji do
sensowności zamierzeń ich przywódców było
szczere i prawdziwe.

Ostrzał Westerplatte z pancernika Schlezwig-Holstein,
fot. AIPN

Kulminacją gry pozorów, jak można by określić
politykę mocarstw zachodnich - Francji i Anglii
wobec stalinowskiej Rosji i hitlerowskich Niemiec,
były lata 1938-1939. Obaj tyrani, naruszając
międzynarodowe traktaty, przygotowywali sobie
przedpole do otwartej agresji. Ofiarami tych działań
była Austria zagarnięta przez Niemcy w marcu
1938 roku, a następnie Czechosłowacja, najpierw
okrojona, a zaraz potem rozbita i uczyniona
niemieckim protektoratem. W tym samym
czasie toczyła się wojna domowa w Hiszpanii,
w której udział wzięły także wojska niemieckie,
włoskie i organizowane na rozkaz Stalina, tzw.
brygady międzynarodowe, podlegające rozkazom
rosyjskich dowódców. W aferze tej Hitler i Stalin
stanęli po różnych stronach frontu, co polityków
zachodnich napawało pewnym optymizmem.
Jednak widząc uległość Zachodu wobec żądań
niemieckiego dyktatora, już pod koniec roku
1938 Stalin zaczął wycofywać swoje siły
z Hiszpanii i przygotowywał się do zasadniczego
zwrotu w swoje polityce zagranicznej, to jest do
współpracy z Hitlerem.
					

Zadziwiający jest fakt, że Anglia i Francja
zupełnie nie zorientowały się w nowym kursie
Stalina i nadal łudziły się, że obaj tyrani pozostają
wrogami. Złudzenie to nasiliło się jeszcze
wiosną 1939 roku, kiedy Hitler wysunął otwarte
żądania pod adresem Polski dotyczące Gdańska
i tzw. „korytarza gdańskiego”, które nasz rząd
zdecydowanie odrzucił. Kiedy poczynając od
maja 1939 roku rosło napięcie między Polską
i Niemcami, a Anglia i Francja ogłosiły gotowość
udzielenia pomocy Polsce, kraje te chcąc upewnić
się co do antyniemieckiej polityki Stalina, wysłały
do niego swoje delegacje. Chciały rozmawiać
z Rosją o jej pomocy Polsce w ewentualnej wojnie
z Hitlerem. Stalin przyjął propozycję rozmów,
lecz w rzeczywistości zainteresowany był
zagarnięciem wschodniej Polski, a ponieważ nie
byłoby to możliwe bez wojny, żadne porozumienie
z Zachodem nie wchodziło tu w rachubę.
W efekcie, udając sojusznika tworzącego się
bloku antyniemieckiego, 23 sierpnia 1939 roku
sowiecki dyktator przyjął delegację niemiecką
w celu podpisania porozumienia z Hitlerem,
którego głównym punktem był wspólny atak
obu państw na Polskę. Oficjalnie był to jedynie
pakt o nieagresji, jednak wszyscy wiedzieli,
że w rzeczywistości jest to porozumienie
o współpracy. W tajnej klauzuli traktat zawierał
nawet planowaną przyszłą linię graniczną między
obu państwami po pokonaniu Polski. Mimo to
państwa zachodnie przyjęły postawę wyczekującą
i nie spieszyły się z wydatniejszą pomocą dla
Polski, a nawet odradzały jej ogłoszenie pełnej
mobilizacji. Nie zmienił tego fakt, że 26 sierpnia
1939 roku włoski dyktator Mussolini ogłosił, że
jego kraj nie przystąpi do wojny po stronie Hitlera
z powodu braku odpowiedniego przygotowania.
Było to dobitnym dowodem na to, że atak na Polskę
jest już bliski. Co więcej, wiadomo, że niemiecka
agresja na nasz kraj miała nastąpić właśnie 26
sierpnia, ale z powodu kłopotów komunikacyjnych
do południowych jednostek frontu niemieckiego
nie dotarł rozkaz o wstrzymaniu akcji i tam
wojska hitlerowskie rozpoczęły działania zbrojne.
Wstrzymano je dopiero po kilku godzinach. Biorąc
pod uwagę wszystkie te fakty, nikt nie mógł mieć
wątpliwości, że wojska mające dokonać agresji na
nasz kraj były już rozlokowane, a odpowiednie
rozkazy wydane. W takiej sytuacji należało
porzucić mrzonki o możliwym „pomyślnym
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rozstrzygnięciu spraw” i podjąć natychmiastowe
działania militarne wobec nadciągającej burzy.
Jak dobrze wiadomo, niemiecka agresja
na Polskę rozpoczęła się bez wypowiedzenia
wojny wczesnym rankiem 1 września 1939 roku
i począwszy od tego momentu niedostatecznie
przygotowana do wojny Polska musiała samotnie
stawić czoła potędze armii niemieckiej. Wprawdzie
sojusznicy Polski zapewniali o swojej lojalności
i gotowości udzielenia jej pomocy, lecz deklaracje
te nie zostały zrealizowane poza tym, że 3 września
Francja i Anglia rzeczywiście wypowiedziały
wojnę Niemcom. Z tego powodu w Polsce

obiekty cywilne, w tym oznaczone krzyżami
szpitale, kościoły, zabytki. Na zajmowanych
ziemiach polskich Niemcy wybiórczo dokonywali
masakry ludności cywilnej, chcąc wywołać
w społeczeństwie polskim paraliżujący strach.
Okrucieństwo wojsk niemieckich szokowało
Polaków i uświadamiało im, że dla całego narodu
będzie to rzeczywiście wojna na śmierć i życie, do
której nikt nie był przygotowany.
Niestety, mimo znakomitej postawy żołnierzy
polskich, którzy w wielu miejscach (np. na
Westerplatte, pod Wizną) stawiali heroiczny opór
przeważającym wojskom przeciwnika, mniej
liczna i słabiej uzbrojona armia polska nie
mogła powstrzymać Niemców, wycofując
się w głąb kraju.
Najgorsze miało jednak dopiero
nadejść, bo 17 września 1939 roku na
tereny wschodniej Polski wkroczyła
armia sowiecka, która w ten sposób
wywiązywała się ze wspomnianego już
porozumienia z Niemcami. Rosjanie
cierpliwie czekali, by się upewnić,
że do wojny niemiecko-polskiej nie
przyłączą się państwa zachodnie. Zgodnie
z porozumieniem z Polską, Anglia i Francja
miały pospieszyć z pomocą w ciągu dwóch
tygodni od wybuchu wojny. Choć termin
Wspólna parada Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Brześciu,
ten tak naprawdę mijał 14 września, Stalin
22 września 1939, fot. Bundesarchiv
wolał zaczekać jeszcze 3 dni, a gdy odsiecz
wierzono, że wojna będzie krótka i najpóźniej z Zachodu nie nadeszła, 17 września jego wojska
w końcu roku zwycięska armia powróci do koszar. przekroczyły granicę Polski. Do tego korzystne
Niestety, tak się nie stało i Polska była skazana na dla Stalina było spotkanie dowództwa alianckich
samotną walkę z okrutnym wrogiem.
sił zbrojnych z politykami w Abbeville, które
Należy wyjaśnić, że była to wyjątkowa wojna odbyło się 10 września. Postanowiono na nim,
w nowożytnej Europie, bo Niemcy świadomie że armie Anglii i Francji nie udzielą pomocy
łamali wszelkie międzynarodowe konwencje, walczącej Polsce w roku 1939, lecz na wiosnę
które gwarantowały ochronę ludności cywilnej, roku następnego. Decyzja ta była szczególnie
rannych oraz budynków użyteczności społecznej, bolesna dla samotnie walczącej Polski, gdzie
jak szpitale, szkoły i kościoły. Konwencje te w tym czasie trwała pierwsza faza bitwy nad
zapewniały ochronę nawet całym miastom, Bzurą, w której dwie armie polskie - Armia Poznań
ogłoszonym jako otwarte, jakim miała być także i Armia Pomorze wiązały znaczące siły niemieckie
Warszawa. Niemcy jednak od samego początku idące na Warszawę. Historycy i wojskowi są
uczynili ją celem swoich bombardowań, co zgodni, że gdyby w tym czasie ruszyła aliancka
zmusiło władze Polski do podjęcia obrony stolicy. ofensywa na zachodzie, losy całego konfliktu
Wojna, jaką zaczęły hitlerowskie Niemcy miała z pewnością potoczyłyby się zupełnie inaczej
charakter totalny i w celu szybkiego pokonania i wojna zakończyłaby się jeszcze w tym samym
przeciwnika, zmierzała do wyniszczenia całej jego roku zupełną klęską Niemiec.
substancji ludzkiej i gospodarczej. Z tego względu
Zajmując wschodnie ziemie Rzeczpospolitej
Wehrmacht bez skrupułów bombardował wszelkie armia sowiecka napotkała niewielki opór, ponieważ
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większość wojsk polskich została już przerzucona
na front zachodni. Jednak mimo to na wschodzie
dochodziło do ciężkich walk, za co Rosjanie mścili
się rozstrzeliwując żołnierzy i aresztując wszelkich
przedstawicieli polskiej administracji tych ziem.
Rosjanom pomagała dezorientacja wśród ludności
kresów, która częściowo wierzyła propagandzie
sowieckiej, że wkraczają oni tam dla ich ochrony
przed Niemcami, bo państwo polskie przestało
istnieć. W rzeczywistości w momencie ataku
Armii Czerwonej na Polskę rząd naszego kraju
przebywał jeszcze na jej terytorium i ewakuował
się pospiesznie do Rumunii właśnie wobec groźby
schwytania go przez Rosjan. Zaraz po zajęciu
ziem wschodnich przez sowietów, na ziemiach
tych rozpoczęto wywłaszczenia obejmujące dużą
własność prywatną, ziemską i przemysłową oraz

Poznański Stary Rynek po działaniach wojennych 1945,
fot. Archiwum Państwowe w Poznaniu

wywózki, które według różnych szacunków
w ciągu niespełna dwóch lat objęły ok. milion
obywateli polskich.
Po 17 września los Polski był przesądzony,
a dzielnie walczące tu i ówdzie oddziały polskie
i punkty oporu kolejno ulegały przewadze dwóch
agresorów. Do ostatnich bastionów zaliczyć należy
Hel, Modlin i Warszawę, która po bohaterskiej
obronie skapitulowała 28 września.
22 września, jak gdyby dla przypieczętowania
wspólnej akcji Niemców i Rosjan oraz likwidacji
Polski, miała miejsce wspólna defilada wojsk
obu armii w Brześciu nad Bugiem. Do końca
września odbyło się kilka spotkań polityków
i wojskowych obu stron, na których ustalono
					

dalsze szczegóły związane z losem ziem polskich.
Ostatecznie zadecydowano o nowym ich
podziale oraz wspólnym zwalczaniu polskiego
oporu skierowanego przeciwko okupantom.
Od tego momentu obaj okupanci przystąpili do
nieskrępowanego niewolenia narodu polskiego
i grabienia jego zasobów materialnych,
w tym też kulturalnych. Celem tego było nie tyle
podporządkowanie sobie ziem polskich i Polaków,
lecz ich unicestwienie. Rosjanie próbowali to
uczynić przez pozbawienie Polski cech odrębnego
narodu. Niemcy zaś po czasowym wykorzystaniu
Polaków dla potrzeb swojej gospodarki, zamierzali
zrealizować swój plan poprzez wyniszczenie
biologiczne. Było to zagrożenie bezprecedensowe
w dziejach narodu polskiego i tylko opiece
Opatrzności zawdzięczać możemy to, że Polacy
tę wojnę przetrwali, istotnie przyczyniając
się do pokonania Niemiec. Mimo udziału
w zwycięstwie, kraj nasz czekało półwiecze
zniewolenia przez zainstalowany tu przez
Stalina reżim komunistyczny.
Warto pamiętać, że II wojna światowa,
która rozpoczęła się przed 80 laty mogła
nie przybrać tak strasznych rozmiarów
i nie przyniosłaby śmierci i cierpienia tylu
niewinnych ludzi, gdyby politycy potrafili
zdobyć się na konsekwencję i odwagę.
Konfrontacji ze złem nie można naiwnie
odkładać ufając, że cokolwiek stanie się
samo, lecz potrzebne jest zdecydowane
działanie. Jak powiedział Edmund Burke,
irlandzki filozof i polityk: do zwycięstwa złych
nieraz wystarczy sama bierność dobrych,
a konsekwencje bywają niekiedy straszne dla
milionów.
Wreszcie, nikomu nie wolno milczeć, gdy
głoszone są hasła dominacji jednego narodu czy
systemu politycznego nad innymi, zwłaszcza
jeśli otwarcie głosi on gotowość realizacji swoich
celów środkami militarnymi. Należy podkreślić, że
już samo tolerowanie takich ideologii i układanie
przyjaznych relacji z politykami, którzy je głoszą
jest ogromną nieostrożnością, bo wprowadza
ich na salony polityki międzynarodowej. Takie
praktyki mogą przynieść opłakane rezultaty, co
miało miejsce właśnie w przypadku II wojny
światowej.
Witold Tyborowski
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Animator

Półkolonie 2019
W lipcowe środy 17 dzieci
uczestniczyło w parafialnych półkoloniach.
Zajęcia mogły się odbywać dzięki
ofiarności i dobremu sercu parafian, którzy
ochoczo wrzucali pieniądze do puszek
przed kościołem oraz dzięki wspaniałemu
sponsorowi karnetu na basen. W pierwszym
dniu wybraliśmy się do Muzeum
Narodowego, gdzie uczestniczyliśmy
w zajęciach „W świecie arcydzieł”. Po
obejrzeniu kilku obrazów i wysłuchaniu
ciekawych legend braliśmy udział
w warsztatach plastycznych. W kolejną
środę wybraliśmy się do Multikina Malta
na film „Sekretne życie zwierzaków domowych
2” oraz bawiliśmy się na placu zabaw. Inną
atrakcją półkolonii była pływalnia. W ostatnią
środę lipca odbyła się wycieczka autokarowa
do Traperskiej Osady w Bolechówku. Naszą
grupę przywitała pani przewodnik Ania, która
oprowadziła nas po osadzie. Zaczęliśmy sportowo

od testu na prawdziwego trapera i choć nie było
łatwo, każdy bardzo się starał, by pokonać tor
przeszkód. Następnie odwiedziliśmy konie, strusie
i koziołki. Każdy z nas nakarmił samodzielnie
konia i koziołka, a niektórzy również muła.
Potem zjedliśmy pyszne kiełbaski. Odwiedziliśmy
też domy Indian. Na koniec spotkaliśmy się
z przepięknymi psami rasy siberian husky, które
dały się nawet trochę poprzytulać. Każdy
uczestnik wycieczki otrzymał drobny
upominek. Wszyscy z uśmiechem na twarzy
zakończyli półkolonie. Dziękujemy pani
Halince, która czuwała nad harmonogramem.
Pieniądze, które pozostały przeznaczymy na
półkolonie zimowe.
Opiekunowie,
Elżbieta Borowiec
i Katarzyna Romanowska

		

Moja posługa animatora
w
Ruchu
Światło-Życie
rozpoczęła się dwa lata temu
w naszej parafii. Jednak dopiero
podczas tegorocznych wakacji,
od 16 lipca do 1 sierpnia, po raz
pierwszy pełniłam tę funkcję na
rekolekcjach letnich. Był to z jednej strony czas
zmagania się ze zmęczeniem, z drugiej - okres
pięknego działania Pana Boga.
Animator jest świadkiem wiary podczas
rekolekcji. Jego świadczenie o Bogu dedykowane
jest zwłaszcza kilkuosobowej grupie, za którą
odpowiada i dla której przygotowuje spotkania
odpowiednie do treści rekolekcji (mając do
pomocy podręcznik). W mojej grupce było osiem
wspaniałych dziewczyn. Wiele z nich lubiło dużo
mówić, dlatego w trakcie spotkania część z nich
uczyła się wyciszenia i słuchania tego, co myślą
inni. Byłyśmy wobec siebie szczere i otwarte.
Mogłam się z nimi podzielić swoimi trudnościami,
różnymi doświadczeniami oraz zachęcić do
modlitwy o dobrego kierownika duchowego.
Właśnie za namową mojego kierownika
zdecydowałam się porozmawiać indywidualnie
z każdą z nich. Przyszłym animatorom gorąco
polecam tę praktykę! Nie dość, że mogłam
dowiedzieć się, jak przeżywają rekolekcje oazowe,
to jeszcze sama wielokrotnie byłam zaskakiwana
ich przemyśleniami i świadectwem. W relacji
animator-grupa potrafią wytworzyć się wspaniałe
więzi, które nawet skutkują łzami przy pożegnaniu.

Z ksiąg metrykalnych
Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni
13 lipca
28 lipca
25 sierpnia

Ignacy Zarzecki i Kacper Kościelniak
Bartosz Sikora
Kacper Sobański

Sakramentalny związek małżeński zawarli
13 lipca
14 sierpnia
17 sierpnia

Patrycja Magdalena Dubiał i Cyryl Szymon Skiba
Agnieszka Matuszewska i Tomasz Biedny
Marcelina Białek i Piotr Norbert Borkowski

Do wieczności odeszła
26 czerwca

Krystyna Maria Lewandowska
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Do moich obowiązków nie należało jedynie
przygotowywanie spotkań. Kadra animatorska
miała również inne zadania. Ksiądz sprawował
					

sakramenty i przygotowywał kazania; Iwona była
moderatorką, która odpowiadała za całą organizację
(jeździła np. wraz z naszym kapłanem na zakupy
żywności); kleryk – na zmianę z księdzem przygotowywał szkołę modlitwy i pomagał
obsługiwać sprzęty elektroniczne; Dorota z Igą
prowadziły szkołę śpiewu, Wojtek odpowiadał
za ministranturę, a ja przeprowadzałam poranną
rozgrzewkę i tzw. pogodny wieczór. Każdy, ze
swoim odmiennym charakterem, był potrzebny.
Każdym też posługiwał się Pan Bóg. Byliśmy
zaszczyceni stając się Jego narzędziami. Razem
się modliliśmy. Razem świadczyliśmy o Jezusie.
Wspaniałe doświadczenie.
Żeby zostać animatorem Ruchu Światło-Życie
najlepiej przejść oazową formację, czyli przeżyć
trzy stopnie Oaz Nowego Życia (rekolekcje te są
dla młodzieży albo dla studentów i dorosłych).
Zaleca się również uczęszczanie na oazową Szkołę
Animatora, która odbywa się raz w miesiącu
w ciągu roku. Gdy jest się gotowym, można
internetowo zgłosić się do nieodpłatnej posługi.
Do wyboru jest świadczenie o Bogu dzieciom,
młodzieży gimnazjalnej, młodzieży licealnej,
a nawet (będąc w odpowiednim wieku) studentom
czy dorosłym. Jednak to organizatorzy wszystkich
rekolekcji przydzielają ostatecznie, kto dokąd
pojedzie. Animatorzy nie dostają pieniędzy za
swoją działalność. Jest to swego rodzaju Boży
wolontariat. Nie ponoszą też żadnych kosztów
za przebywanie w ośrodku rekolekcyjnym,
wyżywienie, czy dojazd. Na tegorocznych
rekolekcjach płaciłam tylko za to, co dodatkowo
chciałam sobie, czy dla innych, kupić.
Zachęcam zatem, by dołączyć do Ruchu ŚwiatłoŻycie, ponieważ nie tylko można z niego wiele
zaczerpnąć do osobistego wzrostu duchowego,
lecz także dzielić się swoją wiarą i służyć bliźnim.
Jak mówił ks. Franciszek Blachnicki, założyciel
Ruchu: Nowy człowiek to ten, który posiada siebie
w dawaniu siebie. Dziękuję zatem Bogu, że dał mi
łaskę służby. Bez Niego na tych rekolekcjach nie
zrobiłabym niczego dobrego! Chwała Panu za ten
czas!
Małgorzata Herman
fot. autorki
23

Wrzesień 2019

Wrzesień 2019

22 godziny z Maryją
Abym mógł
wyjaśnić, co oznaczają 22 godziny
z Maryją, muszę
cofnąć się pamięcią do Pól Lednickich, ponieważ
właściwie
tam
zaczęła się moja
piesza, samotna,
78-kilometrowa
pielgrzymka. Gdy
były
wnoszone
relikwie św. Jacka
i objaśniano jego
Tomasz Wojciechowski,
fot. B. Kołecka-Herman
drogę do świętości, w mym sercu zostały słowa, które do tego
świętego skierowała Maryja w dniu napaści Tatarów na Kijów. Święty Jacek, chcąc uratować Najświętszy Sakrament po Mszy Świętej, ukrył Go
w puszcze i zamierzał opuścić miasto, gdy wtem
usłyszał słowa Maryi: „Syna wziąłeś, a mnie tu
zostawiasz”. Święty Jacek, nie zważając na niebezpieczeństwo, wrócił do kościoła i nie czując
ciężaru marmurowej figury Matki Bożej, oddalił
się z nią i z Panem Jezusem w bezpieczne miejsce.
Bardzo mocno przemówiły do mnie słowa Maryi
wypowiedziane do św. Jacka, ponieważ w moich
modlitwach i westchnieniach ducha Maryja „pozostawała z boku”. Wola Boża sprawiła, że znalazłem
się w sanktuarium św. Jacka w Legnicy i jakby na
nowo moja dusza zaczęła kierować się ku Matce
Bożej. Przynaglenie serca było tak silne, że razem
z małżonką Barbarą udałem się na Świętą Górę
w Gostyniu. Powodem tego wyjazdu było to, że
pewniej niedzieli na Eucharystii w Kicinie zauważyłem smutek na twarzy Gostyńskiej Pani na obrazie w głównym ołtarzu. Spytałem Maryi, dlaczego
jest smutna. Usłyszałem w sercu jedno słowo:
„pokuta” i było dla mnie jasne, że moja osobista
pokuta ma na celu powierzenie się Niepokalanemu
Sercu Maryi. Postanowiłem - pójdę drogą pokutną
z Gostynia do Kicina.
25 maja br., w przeddzień Dnia Matki,
wyjechałem z żoną i przyjacielem Markiem na
Świętą Górę w Gostyniu. Gdy znalazłem się na
24

miejscu w gostyńskim sanktuarium, spojrzałem
na obraz w ołtarzu podczas Mszy Świętej
(pierwowzór obrazu w Kicinie – przyp. red.)
i zobaczyłem radość w oczach Maryi. Dla mnie
była to odpowiedź, że dokonałem słusznego
wyboru co do drogi i pokuty. Muszę dodać, że
wówczas byłem już po 33 dniach rekolekcji
w naszej parafii, przygotowujących do zawierzenia
się Niepokalanemu Sercu Maryi. Podczas Mszy
Świętej rozważałem akt zawierzenia. W zakrystii
sanktuarium poprosiłem o błogosławieństwo na
moją drogę pokutną. Okazało się, że ks. Michał,
który udzielił mi błogosławieństwa, jest pod opieką
duchową naszego proboszcza, ks. Mariana Sikory.

dzieckiem niczyim, chociaż szedłem sam. Czułem
się ukochanym dzieckiem Maryi. Mimo iż była to
droga pokutna, miałem w sercu radość i pogodę
ducha. Rozważałem też, ile trudu musiała włożyć
Maryja w wędrówkę do swojej krewnej, Elżbiety
i na ile niebezpieczeństw była narażona. Myślę, że
podczas drogi wiedziała, że po spotkaniu z Elżbietą
spotka ją wielka radość. Ja też wiedziałem,
że wracam do żony, syna, do braci i sióstr, do
wspólnoty, w której żyję. Pięknym pouczeniem od
Maryi były słowa, bym szukał Jej i Jezusa w swym
sercu, w tym prywatnym tabernakulum człowieka.
Jeśli znajdę w sobie Maryję i Jej Syna, Jezusa,
będę umiał szukać Boga w drugim człowieku.

z żoną Barbarą i synem Józefem, dotarliśmy do
naszego pięknego kościołka w Kicinie i klęcząc
przed kościołem, wpatrywaliśmy się w witraż
Matki Bożej Miłosierdzia. Dziękując za tą wielką
łaskę przebycia drogi z Gostynia do Kicina,
wszystkie intencje pokutne złożyłem w skarbnicy
Niepokalanego Serca Maryi, by Ona na tacy
bezgranicznej miłości do Boga Ojca, Syna i Ducha
Świętego wyprosiła łaski dla naszej wspólnoty, dla
każdej i każdego z nas. Amen.
Korzystając z okazji, chcę bardzo podziękować
wszystkim, których prosiłem o modlitwę w mojej
intencji, bym mógł przejść tę drogę pokutną
w duchu radości, bo Maryi taka droga sprawia
radość. I tak, dziękuję ks. Marianowi Sikorze,
ks. kan. Jerzemu Stachowiakowi, ks. Andrzejowi
Magdziarzowi. Wiem także, że bracia i siostry,
z którymi uczestniczyłem w Ekstremalnej Drodze
Krzyżowej z Gniezna do Kicina, wspierali mnie
modlitwą. Drodzy bracia i siostry z EDK, dziękuję
wam za ten dar serca. Dziękuję też tym, o których
nie wiem, że się za mnie modlili i pragnę, by
wiedzieli, że czułem obecność ich modlitwy. Bóg
zapłać.
Tomasz Wojciechowski

Na pielgrzymkowym szlaku - przed kapliczką
w Małachowie

Wizerunek MB Świętogórskiej

Pożegnałem się z żoną i przyjacielem,
Markiem Hermanem i ruszyłem w drogę z Maryją.
Był piękny, słoneczny dzień. W mym sercu
pojawiła się ogromna radość, że mogę Matce
Boga i ludzi zadośćuczynić za moje grzechy
i przewinienia. Być z Nią w radości i trudach
tej drogi. Przez cały czas czułem niesamowitą
opiekę Matki Bożej, Jej wielką miłość. Nie byłem

Już pod koniec mojej drogi z Gostynia do Kicina
zadzwonili do mnie żona i syn z wiadomością, że
wyjdą mi naprzeciw. W tym momencie poczułem
niesamowitą radość, a z oczu pokulały się łzy.
Będąc już niedaleko domu, siedząc na ławce,
na przystanku i czekając na spotkanie z moimi
bliskimi, dostrzegłem w oddali dwie postacie żonę i syna. W tym momencie zrodziła się we mnie
myśl, że gdy już ukończymy pielgrzymkę na tej
ziemi, spotkamy się z tymi, którzy odeszli przed
nami i którzy wyjdą nam na spotkanie. Wtedy
razem znajdziemy się w domu Ojca naszego, który
jest w Niebie.
Po 22 godzinach pielgrzymki, już razem
					

Pan Tomasz przed obrazem MB w kicińskim kościele,
fot. GZ
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Pielgrzymka do Japonii

W japońskim hotelu „ryokan”

Wiele jest miejsc na świecie, które chciałabym
zobaczyć, ale jakoś nigdy szczególnie nie marzyłam
o podróży do Japonii. Ponieważ jednak niezbadane
są wyroki Boskie i Duch Święty tchnie kędy chce
i jak chce, w maju br. dzięki przychylności mojego
męża wobec tego zamiaru (za co jestem mu bardzo
wdzięczna) znalazłam się w Kraju Kwitnącej
Wiśni razem z moją przyjaciółką jeszcze z czasów
duszpasterstwa młodzieży. Ona to zachęciła mnie
do udziału w tej pielgrzymce. Organizowało ją
Biuro Pielgrzymkowe Misja Travel, którego ofertę
po raz kolejny na łamach „Naszego Patrona”
polecam, bo jest rzeczywiście tego warta.
Program był bardzo bogaty, pozwalający
zobaczyć wiele ważnych miejsc w Japonii. Dość
powiedzieć, że w ciągu tygodnia pokonaliśmy
pociągami ponad 3000 km, przemieszczając się
między różnymi miejscowościami i wyspami
japońskimi.
Po ponad dziesięciogodzinnym locie
z Warszawy wylądowaliśmy w Tokio. Byliśmy
na placu przed pałacem cesarskim, widzieliśmy
słynny „podwójny” most Nijubashi, podziwialiśmy

jedną z największych metropolii świata z wieży
Tokio Tower. Następnie superszybkim pociągiem
Shinkansen, z którego korzystaliśmy w czasie
pielgrzymki wielokrotnie, przejechaliśmy w okolice
Nagasaki. Zamieszkaliśmy w tradycyjnym hotelu
wybudowanym w stylu japońskim. Był to typowy
ryokan* z onsenem, czyli łaźniami z gorącą
wodą pochodzenia wulkanicznego na terenie
Parku Narodowego Unzen-Amakusa, w masywie
wulkanu Unzen (znanego z filmu Martina
Scorsese „Milczenie”). Uczestniczyliśmy tutaj
we Mszy Świętej polowej w miejscu martyrologii
chrześcijan. Podziwialiśmy gorące źródła
i wyjątkowe formy wulkaniczne.

Pierwszy dom św. Maksymiliana Kolbe w Nagasaki

Widok z Tokio Tower

Shinkansen
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św. Maksymiliana w Japonii. Jest tam muzeum
z wieloma eksponatami poświęconymi Świętemu:
cela w której mieszkał, maszyny drukarskie, bogata
wystawa fotografii i przedmiotów, których używał
ten wielki święty Kościoła katolickiego oraz grota
z Lourdes zbudowana przez św. Maksymiliana
przy klasztorze.

Kolejnego dnia pielgrzymki zwiedzaliśmy
Nagasaki - miasto związane z postacią św.
Maksymiliana Marii Kolbego. To tu znajduje się
klasztor w Hongochi, czyli japoński Niepokalanów
z kościołem – jedno z najważniejszych dzieł

shinto** w Japonii, z charakterystycznymi
pomarańczowymi bramami zwanymi tori.
Następnie przejechaliśmy do Akity, miejsca
objawień Matki Bożej. Dzień Pański mogliśmy
spędzić w sanktuarium Matki Bożej Płaczącej,
gdzie siostrze Agnieszce Katsuko Sasagawa
objawiała się Maryja. Japońskie objawienia z 1973
roku określane są kontynuacją objawień fatimskich
i same w sobie warte są oddzielnego tekstu na
łamach NP, tym bardziej, że niewiele osób o nich
słyszało. Pielgrzymkę zakończyliśmy w Tokio,
gdzie po wieczornym spacerze przez miasto
wjechaliśmy na 45. piętro ratusza tokijskiego,
by tym pożegnalnym widokiem na aglomerację
tokijską, która liczy tylu mieszkańców co cała
Polska, zakończyć nasze pielgrzymowanie.
Skłaniająca do refleksji jest historia
chrześcijaństwa w Japonii. Dziś chrześcijanie to
niecały 1% mieszkańców wysp japońskich, z czego
ok. 509 tys. wiernych to katolicy, co stanowi ok.
0,4% mieszkańców Japonii i daje temu krajowi 94.
miejsce na świecie pod względem liczby katolików
(podczas gdy szintoizm deklaruje 109 mln,
a buddyzm - 96 mln wyznawców). Tymczasem
w XVI wieku jezuici, jako pierwsi misjonarze
Japonii, a razem z nimi Ewangelia, byli tam
przyjmowani z niebywałym entuzjazmem. Gdy św.
Franciszek Ksawery osiedlił się na wyspie Kiusiu,
przez dwa lata udało mu się nawrócić na katolicyzm
rzesze Japończyków. Kiedy w 1551 roku opuszczał
Japonię, żyło już tam około 2 tys. chrześcijan,
a przez następne 30 lat chrzest przyjęły kolejne
dziesiątki tysięcy. Wiara w Chrystusa rozwijała się
bardzo dynamicznie. Mimo sprzeciwu mnichów
buddyjskich i lokalnych władców pogańskich,
Kościół po 38 latach apostolatu liczył już 160

Następnie byliśmy w kościele Oura,
najstarszym kościele w Japonii i pierwszym
miejscu pobytu św. Maksymiliana Kolbego
w Nagasaki. Zobaczyliśmy też dom w którym
mieszkał po przybyciu do Japonii. Widzieliśmy
pomnik 26 męczenników japońskich: Pawła Miki
i Towarzyszy oraz muzeum, które ukazuje trudną
historię chrześcijaństwa w Japonii. Zwiedzaliśmy
także, robiące bardzo duże wrażenie, Muzeum
Bomby Atomowej, hipocentrum wybuchu bomby
oraz spacerowaliśmy po Parku Pokoju, w którym
znajdują się liczne symbole pokoju - rzeźby
podarowane przez wiele krajów, także Polskę.
Kolejnym miejscem na trasie pielgrzymki było
Kioto, czyli historyczna stolica Japonii. Tu byliśmy
w parku ze Świątynią Złotego Pawilonu, jednym
z najbardziej okazałych obiektów historycznych
w Kraju Kwitnącej Wiśni. Zwiedzaliśmy świątynię Msza św. polowa w miejscu martyrologii chrześcijan na
Fushimi Inari, jedną z najważniejszych świątyń zboczu wulkanu Unzen
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Nagasaki – muzeum św. M. Kolbe

tys. wiernych i blisko 200 kościołów. Masowo
wyświęcano również miejscowych księży.
Największe wsparcie misjonarze mieli
w osobie Ody Nobunaga, wodza, który chciał
zjednoczyć ziemie japońskie. Dziś często można
podziwiać w japońskich muzeach jego wizerunki,
zawsze przedstawiane z symbolem krzyża. Ten
bujny rozwój zahamował niespodziewany cios. Po
zamachu na Nobunagę władze przejął Toyotomi
Hideyoshi. Początkowo popierał wprawdzie,
jak swój poprzednik, nową religię. Kiedy jednak
dowiedział się, że jako chrześcijanin może mieć
tylko jedną żonę, miał wykrzyknąć: „nie dla mnie
taka wiara!”. Nakazał jezuitom i franciszkanom
opuścić Japonię w przeciągu 20 dni oraz zabronił
przechodzenia na katolicyzm. Misjonarzy zaczęto
postrzegać jako „piątą kolumnę”, która miała
pomagać królowi Filipowi II w podboju Japonii.
W 1597 roku doszło do masakry w Nagasaki.
Wtedy to Paweł Miki – japoński jezuita i jego 25
towarzyszy na rozkaz sioguna*** Hideyoshiego
zostali pojmani i okrutnie torturowani. Oprócz
jezuitów, w grupie 26 męczenników było jeszcze
6 franciszkanów i 15 świeckich – tercjarzy,
katechistów, ministrantów, tłumacz i lekarz. Na
jednym ze wzgórz Nagasaki, obecnie nazywanym
Wzgórzem Męczenników, ustawiono w jednej linii
26 krzyży, do których przybito skazańców. Paweł
Miki nawet z krzyża głosił Ewangelię, wyrażając
radość z tego, że ma zaszczyt zginąć taką śmiercią.
Wszyscy oni w trakcie agonii modlili się, śpiewali
psalmy, wielbili Boga. Paweł Miki powiedział
wtedy: Myślę, że skoro doszedłem do tej chwili,
nikt z was nie będzie mnie podejrzewał o chęć
przemilczenia prawdy. Dlatego oświadczam wam,
że nie ma innej drogi zbawienia poza tą, którą
podążają chrześcijanie. Ponieważ ona uczy
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mnie wybaczyć wrogom oraz wszystkim, co mnie
skrzywdzili, dlatego z serca przebaczam królowi,
a także wszystkim, którzy zadali mi śmierć, i proszę
ich, aby zechcieli przyjąć chrzest. Przeszyci
lancami żołnierskimi dopełnili swej ofiary. Śmierć
połączyła ich 5 lutego 1597 roku. Najstarszy
z nich miał 64 lata, a najmłodszy niespełna 11.
W roku 1614 syn kolejnego sioguna Hitetada
wydał edykt zakazujący chrześcijaństwa. Do 1640
roku trwały masowe prześladowania. To wówczas
wydano rozkaz, który mówił, iż wszyscy, których
przodkowie byli katolikami, mieli brać udział
w obrzędach bezczeszczenia świętych obrazów.
Jako widoczny znak wyrzeczenia się swojej wiary
zmuszano ich do publicznego deptania wizerunków
Jezusa.
Opowieści o okrutnych i długotrwałych
prześladowaniach chrześcijan mrożą krew w żyłach,
a w głowie rodzą się dwa pytania: po pierwsze - jak
człowiek może drugiemu człowiekowi zgotować
taki los; po drugie - czy ja byłabym zdolna
wytrwać w godzinie takiej próby? Prześladowania
nie sprawiły jednak, że chrześcijaństwo umarło
w Japonii. Przetrwało mimo niezwykle ciężkich
warunków. Wierni modlili się w ukryciu, ukrywali
krzyże i figury, zamurowując je w ścianach

Byli bardzo zaskoczeni, gdy okazało się, że wiara
zaszczepiona przez szesnastowiecznych jezuitów
przetrwała kilkaset lat krwawych prześladowań.
Co ciekawe, wierni „wychodzili z ukrycia”, gdy
rozpoznawali prawdziwych kapłanów po ich trzech
„cechach”: brak żony (zachowywanie celibatu),
posłuszeństwo Ojcu Świętemu i nabożeństwo do
Matki Bożej.
Przez analogię do wydarzeń zbawczych
w historii Kościoła można powiedzieć, że czas
licznych nawróceń i powołań w XVI wieku to
jakby czas Niedzieli Palmowej dla Kościoła
japońskiego
(okres
misjonarzy),
okres
prześladowań i męczeństwa to czas Wielkiego

Kaplica św. M. Kolbe

Nagasaki – muzeum św. M. Kolbe

domostw, a nawet niekiedy w posążkach Buddy.
W takich okolicznościach wiarę zachowało 40
tys. chrześcijan. Z powodu braku kapłanów
sprawowali jedynie sakrament chrztu świętego,
a także udzielali sobie wzajemnie sakramentu
małżeństwa. Przed śmiercią, nie mogąc się
wyspowiadać, starali się wzbudzić w sobie żal
doskonały. W wyniku otwarcia Japonii na świat,
które nastąpiło w połowie XIX wieku, w 1854 r.
przybyli tam po latach pierwsi kapłani - misjonarze.

Piątku, a współcześnie w Japonii trwa Wielka
Sobota i oczekiwanie na zmartwychwstanie (czyli
odrodzenie się Kościoła japońskiego), kiedy ofiara
męczenników wyda obfite owoce.
Dziś działa tam 848 parafii w 3 archidiecezjach
oraz 13 diecezjach. Kościół w Japonii staje
się coraz bardziej wielonarodowy, szczególnie
dzięki napływowi młodych katolików m. in.
z Filipin i Wietnamu. W niektórych kościołach już
rozpoczęto celebracje Mszy św. w innych językach.
Obecność katolików z innych krajów wnosi do
japońskiego Kościoła nowego ducha dzięki ich
silnej, dynamicznej wierze. Pytanie tylko, czy ta
rdzenna wspólnota będzie potrafiła się na niego
otworzyć. Nie jest to łatwe, bo społeczeństwo
tego wyspiarskiego kraju należy do najbardziej
					

jednolitych pod względem narodowościowym
(około 98–98,5% mieszkańców to Japończycy)
i uważane jest za bardzo zamknięte.
Można mieć nadzieję, że ważnym impulsem
na tej drodze odnowy stanie się zapowiedziana
na listopad br. wizyta papieża Franciszka, który
będzie drugim po św. Janie Pawle II papieżem
odwiedzającym ten kraj. Co ciekawe, jeszcze
na długo przed wyborem na Stolicę Piotrową,
o. Bergoglio chciał pracować jako misjonarz
właśnie w Japonii. Przeszkodziła mu w tym
choroba. Odwiedził Japonię dopiero jako biskup.
Jesteśmy wezwani do modlitwy, aby jego wizyta
przyniosła tak obfite owoce, jak misja innego
członka Towarzystwa Jezusowego – Franciszka
Ksawerego, który 470 lat temu przywiózł tu naukę
Chrystusa.
O Japonii można pisać bardzo długo, gdyż jest
to kraj pełen kontrastów i niezwykle ciekawy ze
względu na swoją odmienność od tego, co znamy
z naszej codzienności; zarówno w kwestii przyrody,
kultury (także kultury stołu i przyrządzania
posiłków), obyczajów, mentalności, stylu życia.
Sprawdza się niewątpliwie stare powiedzenie, że
podróże kształcą i poszerzają nasze horyzonty.
Można również mieć nadzieję, że podróżepielgrzymki pogłębiają naszą wiarę.
I jeszcze jedna refleksja na koniec. Święty
Maksymilian Maria Kolbe swoim życiem, także
czasem spędzonym w Japonii, potwierdza, iż
„u Boga nie ma nic niemożliwego”. Wszak po
6 tygodniach od swojego przybycia do Japonii,
nie mając pieniędzy i nie znając języka, zaczyna
wydawać czasopismo „Rycerz Niepokalanej” po
japońsku, które publikowane jest w Japonii do dziś
przez franciszkanów. Japonii, ale też całemu światu
bardzo potrzeba w dzisiejszych czasach takich
Bożych szaleńców, gigantów wiary, radykalnych
w swoim świadectwie i apostolstwie. Każdy jest
zaproszony.J
Karolina Appelt
fot. z archiwum autorki
*Ryokan – tradycyjna japońska gospoda świadcząca usługi
noclegu i wyżywienia dla podróżujących.
**Shinto (lub sindo) to „droga bóstw”. Jest to rdzennie
japońska religia, charakteryzująca się wiarą w niezliczoną
ilość bóstw (kami), które razem z ludźmi zamieszkują
ziemię.
***Siogun – wódz naczelny, generał, zwierzchnik sił
zbrojnych, generalissimus.
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ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – WRZESIEŃ 2019
Od września Msze św. w niedziele o 8.00, 10.00,
12.00, 18.00, od poniedziałku do soboty o 18.00
z wyjątkiem wtorków – o 8.00.
01.09.

(niedziela) po Mszy św. o 8.00 zebranie członków
Wspólnoty Żywego Różańca

02.09.

(poniedziałek) o 8.00 Msza św. na
rozpoczęcie nowego roku szkolnego

04.09.

(środa) o 19.00 katecheza biblijna dla
rodziców i chrzestnych

05.09.

pierwszy czwartek miesiąca, od 17.00 do 18.00
adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji
uświęcenia kapłanów i nowych powołań; o 18.00
Msza św. z udziałem służby liturgicznej i ich
rodzin

06.09.

07.09.

08.09.

pierwszy piątek miesiąca: odwiedziny chorych
z posługą sakramentalną od 8.30; spowiedź św.
od 16.00 do 17.00 i od 17.30 do 18.00; Msza św.
o 17.00 i o 18.00
pierwsza sobota miesiąca
nabożeństwo wynagradzające 			
Niepokalanemu Sercu Maryi:
8.00 – spowiedź
8.30 – różaniec
9.00 – Msza św.
(niedziela) o 5.00 wyjście pieszej parafialnej
pielgrzymki do Dąbrówki Kościelnej na tzw.
wielki odpust, powrót ok. 19.00; 96. rocznica
poświęcenia figury Najśw. Serca Pana Jezusa
w Kicinie

09.09.

(poniedziałek) po Mszy św. spotkanie Akcji
Katolickiej

11.09.

(środa) o 19.00 katecheza liturgiczna
dla rodziców i chrzestnych

12.09.

(czwartek) od 17.00 do18.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu w intencji uświęcenia
kapłanów i nowych powołań

Intencje mszalne – wrzesień 2019
01.09.
8.00
10.00

12.00
18.00
02.09.
8.00
18.00

† Cecylia Kubacka
1) † Wanda, Krystyna, Helena, Antoni,
Bolesław, Wojciech, Tadeusz
2) w intencji Domowego Kościoła
† Pelagia Mandziak w 30. r. śmierci
1) w 16. r. ślubu Doroty i Lechosława
2) w 40. r. ślubu Grażyny i Janusza, z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego
1) † Stefania Stalmach
2) † Helena Polcyn w 3. r. śmierci

03.09.
8.00 † Helena i Andrzej Wietrzyńscy

30

13.09.

(piątek) o 19.30 spotkanie dla rodziców dzieci
przygotowujących się do I komunii św.; o 21.00
różaniec fatimski i procesja ze świecami

14.09

(sobota) święto Podwyższenia Krzyża Świętego

15.09.
16.09.

(niedziela) Światowy Dzień Środków Społecznego
Przekazu; o 18.00 Msza św. z udziałem młodzieży
przygotowującej się do sakramentu bierzmowania
(poniedziałek) o 19.00 katecheza biblijna
dla rodziców i chrzestnych

18.09.

(środa) święto św. Stanisława Kostki, 		
patrona polskiej młodzieży

19.09.

(czwartek) od 17.00 do18.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu w intencji uświęcenia
kapłanów i nowych powołań

20.09. (piątek) katecheza dla młodzieży przygotowującej
się do sakramentu bierzmowania o 18.45 I grupa,
o 19.30 II grupa
21.09. (sobota) święto św. Mateusza Apostoła
i Ewangelisty
23.09.
25.09.

26.09.

(poniedziałek) o 19.00 katecheza liturgiczna
dla rodziców i chrzestnych
(środa) o 18.00 Msza św. ze szczególnym udziałem
osób, które podjęły duchową adopcję dziecka
poczętego zagrożonego zagładą
(czwartek) od 17.00 do18.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu w intencji uświęcenia
kapłanów i nowych powołań

27.09. (piątek) katecheza dla młodzieży przygotowującej
się do sakramentu bierzmowania o 18.45 I grupa,
o 19.30 II grupa
29.09.

04.09.
18.00
05.09.
18.00

06.09.
17.00
18.00
07.09.
9.00
18.00

(niedziela) 116 r. śmierci ks. prob. Wincentego

Studniarskiego

ks. Marian Sikora

1) † Zdzisław Ławniczak – od m. Klin
2) † Władysława, Wincenty i Felicja
1) † Zofia, Franciszek, Wanda, Adam
i Krystyna
2) w intencji powołań i Służby Liturgicznej 		
Ołtarza
† Anna Piechocka – od Heleny Stachowiak
z rodziną
† Konstancja Andruchów
Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu 		
Sercu Maryi
1) † Adelajda, Tomasz, Urszula, Stefan,
Aleksander i zmarli z rodziny
2) † Walentyna, Wincenty, Maria

08.09.
8.00
10.00
12.00
18.00
09.09.
18.00
10.09.
8.00
11.09.
18.00
12.09.
18.00
13.09.
18.00

† Kazimiera Bartoszewska, Cecylia i Władysław
Begier
† Barbara Przybyłowicz – od Wiesława 		
Nosala z rodziną, mamą i siostrą
† Maria Baranowska w 10. r. śmierci oraz
Zbigniew Baranowski
† Marianna, Sylwester, Czesław, Halina 		
Gajewy oraz Stanisława, Władysław
i Zdzisław Stafeccy
1) † Janina i Stanisław Kurowscy
2) † Janina Piotrowska
† Helena i Andrzej Wietrzyńscy
1) † Mirosława Sobańska i Edmund Piechocki
2) † Seweryn Klepka – od Jana Knypińskiego
z rodziną
1) w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i naszej
Parafii
2) † Przemysław Śrama – od Sylwii z mężem
† Marianna i Stanisław Luboszczyk oraz 		
zmarli z rodziny Luboszczyk

14.09.
18.00 † Witold Kurzawiński
15.09.
8.00
10.00
12.00
18.00
16.09.
18.00
17.09.
8.00
18.09.
18.00

† Stanisława Widerska
w intencji Parafian
† Adam Sobański
† Stanisław Szymański w 6. r. śmierci
1) w intencji Edyty z okazji imienin
2) † Krzysztof Biedny – od teściowej
i szwagierki z rodzinami
z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalszą Bożą opiekę
1) † Marek Maślankiewicz oraz zmarli
z rodzin Maślankiewiczów i Guzów
2) † Włodzimierz Budzyński – od Renaty
i Andrzeja Bruss

19.09.
18.00 Msza św. zbiorowa
1) † Stanisława Widerska
2) † Joanna i Bronisław Barańscy, Henryk
i Józef Banachowie oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
3) † Urszula Herok – od siostry z rodziną
4) † Regina Wawrzyniak – od rodziny
Wawrzyniaków
5) † Seweryn Klepka – od m. Janikowa
6) † Henryk Batura – od rodziny Sobańskich
7) † Krystyna Rybak – od Krystyny Mantaj

					

18.00
20.09.
18.00

8) † ks. kanonik Remigiusz Pieprzyk –
od m. Janikowa
9) † Fortunata Szantyr
† Władysław Błażejewski – od Wandy
Błażejewskiej z rodziną
1) † Stefan, Wanda Śrama oraz zmarli rodzice,
teściowie i rodzeństwo
2) † Krystyna Lewandowska – od sąsiadów
z ul. Nowe Osiedle

21.09.
16.00 Msza św. ślubna
18.00 1) † Tomasz, Zofia, Teresa, Mikołaj Terka
oraz zmarli z rodzin Banachów i Robaków
2) † Władysław Błażejewski – od kuzyna
Ryszarda i kuzynki Krystyny z rodziną
22.09.
8.00 † Sebastian Wawrzyniak
10.00 † Gertruda Grześkowiak z okazji urodzin
i Anna Skrzypczak
12.00 † Ryszard Pawlak
18.00 1) w intencji Parafian
2) w pewnej intencji
23.09.
18.00
24.09.
8.00
25.09.
18.00
26.09.
18.00
27.09.
18.00

1) † Mariusz Mańczak w r. śmierci
2) † Teresa, Stanisław i Lidia
† Paweł Zielewicz i zmarli z rodziny
† Wiktoria i Michał Nowak oraz Monika, Edward
i Krystyna
† Maria i zmarli z rodziny
† Kazimiera i Aleksander Wawerka oraz zmarli
z rodziny

28.09.
16.00 Msza św. ślubna
18.00 † Andrzej Bobak oraz zmarli z rodzin Bobaków
i Aniołów
29.09.
8.00 † Maria, Józef, Sławomir i Marian
10.00 1) † ks. kanonik Remigiusz Pieprzyk –
od Apostolatu Margaretka
2) w intencji Parafian
12.00 w intencji Michała z okazji imienin
18.00 1) † Stanisława i Aleksy Mandziak oraz zmarli
z rodziny
2) w pewnej intencji
30.09.
18.00 † Stanisław Stoiński w 7. r. śmierci oraz zmarli
z rodzin Lesiczków i Stoińskich
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1. Pogrzeb ks. kan. Remigiusza Pieprzyka, 17.07.2019, fot. GZ
2. Święcenie pojazdów, 21.07.2019, fot. GZ
3-4. Spotkanie dla chorych oraz seniorów i emerytów, 28.07.2019, fot GZ
5. Pielgrzymka rowerowa do Dąbrówki Kościelnej, 15.08.2019, fot. BK
6. Prace przy naprawie ogrodzenia na wzgórzu kościelnym,
20.08.2019, fot. GZ
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