Bóg wzywa wszystkich,
by stali się Jego świętym ludem.
Benedykt XVI
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Słowo księdza proboszcza
Niniejszy numer „Naszego Patrona” ukazuje
się w niedzielę 3 listopada. W miniony piątek
obchodziliśmy uroczystość Wszystkich Świętych.
Zdjęcie z pierwszej strony okładki nawiązuje do tego
dnia. Wszyscy ochrzczeni, wszyscy bez wyjątku są
powołani do świętości. Tę świętość zdobywamy
w codziennej pracy, łącząc ją z głęboką i ufną wiarą.
Świętość wymaga stawania w prawdzie, wymaga
nieustannego nawracania się. Dążenie do świętości
nie ma nic wspólnego z samodoskonaleniem
się. Jest pokornym przyjęciem i wypełnianiem
woli Bożej, dzień po dniu. A dlaczego dążyć do
świętości? Odpowiadając odwołam się do pewnego
porównania. Jeśli wystarczy komuś spędzać urlop,
wakacje na zatłoczonej plaży, bez większego wysiłku
fizycznego i duchowego, codziennie przebywać
w tym samym miejscu…, to ostatecznie nudne.
Można jednak spędzać wakacje w górach, zdobywać
kolejne szczyty i widzieć coraz więcej i więcej.
Wiąże się z tym zmęczenie, zwłaszcza fizyczne,
ale chęć odkrywania nowych miejsc i widoków jest
silniejsza. Podobnie, gdy ktoś „wszedł na orbitę
Bożą”, żyje w przyjaźni z Bogiem, podejmuje
trud, a potem kolejny, i kolejny, aby kontemplować
tajemnice Boga. I każdy dzień jest czymś nowym,
pięknym, twórczym. Bóg rekompensuje poniesione
trudy. Ten, kto wzrasta duchowo, pociąga innych ku
Bogu. Święci nigdy sami nie idą do nieba.
Zachęcam, aby znaleźć (np. raz w miesiącu)
nieco więcej czasu na osobistą modlitwę, czytanie
Pisma św., lekturę duchową, głębszy rachunek
sumienia. Dobrze jest regularnie weryfikować swoje
życie, zaangażowanie, pytać: „dokąd zmierzam”.
W tym miesiącu czekają nas dwa wielkie
wydarzenia parafialne. Pierwsze z nich to 267.
rocznica poświęcenia naszego kościoła parafialnego.
W monografii „Kicin przez wieki. Historia wsi
na obrzeżach aglomeracji poznańskiej” czytamy:
Konsekracja odbyła się na pewno w 1752 roku, może
w dniu 20 listopada, kiedy konsekrowano dzwony,
odlane w ludwisarniach poznańskich […]. W myśl
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Roku Kościelnego. Będzie to zawsze data
około 20 listopada. W ten również sposób
pozwolimy szerszemu gronu parafian włączyć się
w dziękczynienie za naszą parafialną świątynię.
Drugim ważnym dla nas wydarzeniem tego
miesiąca jest rozpoczęcie dziewięciomiesięcznej
nowenny przed nawiedzeniem Matki Bożej
w Jasnogórskiej Ikonie. Jako że nawiedzenie
w naszej parafii będzie miało miejsce 24 sierpnia
przyszłego roku, nowennę rozpoczniemy 24
listopada, w niedzielę Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. I tak, każdego 24. dnia miesiąca do
czasu nawiedzenia. Chcemy przez wstawiennictwo
Matki Najświętszej upraszać łaskę ufnej i żywej
wiary dla każdego z naszych parafian. Zachęcają
nas do tego słowa św. Alfonsa Liguori: Przecież
Ty posiadałaś wiarę większą niż wszyscy ludzie
i wszyscy aniołowie. Widziałaś swego Syna w stajni
w Betlejem, a wierzyłaś, że On jest Stworzycielem
świata. Widziałaś Go uciekającego przed Herodem,
a nie przestałaś wierzyć, że On jest Królem królów.
Widziałaś, gdy się rodził, a wierzyłaś, że jest wieczny.
Widziałaś Go ubogim, potrzebującym pokarmu,
a wierzyłaś, że jest Panem wszechświata. Widząc Go
leżącego na sianie, wierzyłaś, że jest wszechmocny.
Widziałaś, że nie mówił, a uwierzyłaś, że jest
Mądrością nieskończoną. Widziałaś Go w czasie
śmierci i ukrzyżowanym, lecz chociaż w innych
wiara się chwiała, Ty byłaś zawsze mocna w wierze,
że On jest Bogiem.
Rozpocznijmy
lekturę
listopadowego
numeru „Naszego Patrona” od artykułu ks.
Adama Adamskiego „Między przeznaczeniem
a determinizmem”.
ks. Marian Sikora
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Pokochać Mszę Świętą cz. 3
Obrzędy wstępne poprzedzające liturgię słowa
mają charakter wprowadzenia i przygotowania
do spotkania z Chrystusem w celebracji
eucharystycznej. To, co składa się na rozpoczęcie
celebracji to: procesja na wejście, której towarzyszy
śpiew, ucałowanie ołtarza, pozdrowienie ludu
i krótkie wprowadzenie do Mszy św.
Rozpoczęcie Mszy św. sygnalizuje dźwięk
dzwonka. Na ten sygnał wszyscy wierni powstają
i intonują śpiew na wejście. Kapłan wraz
z usługującymi podchodzi do ołtarza. W ten sposób
zgromadzenie eucharystyczne staje się widzialną
rzeczywistością. Wierni wstają, aby wyrazić
swoją wolę czynnego i osobistego uczestniczenia
w liturgii. Śpiew wprowadza w przeżywanie
misterium okresu liturgicznego lub święta oraz
towarzyszy procesji kapłana i usługujących. Jeśli
na wejście nie wykonuje się śpiewu, lektor, wierni
lub niektórzy z nich recytują antyfonę podaną
w mszale. Co możemy osobiście uczynić w tym
czasie? Wstać bez ociągania, aby godnie przyjąć
Chrystusa. W myślach powiedzieć Jezusowi kilka
słów, np. „Panie pomóż mi godnie przeżyć tę
Eucharystię. To dla Ciebie tu jestem”. Włączyć się
w śpiew. Patrząc na kapłana, który zbliża się do
ołtarza pomyśleć o Chrystusie, który przewodniczy
zgromadzeniu eucharystycznemu. To On w osobie
kapłana jest głównym celebransem Eucharystii.
Po zbliżeniu się do ołtarza kapłan oddaje
ołtarzowi cześć, przyklękając lub wykonując
głęboki skłon. Następnie podchodzi do ołtarza
i całuje go na znak czci. W dni świąteczne kapłan
okadza ołtarz, aby w sposób szczególny oddać mu
chwałę. Przez pocałunek, który kapłan składa na
ołtarzu pozdrawia on Chrystusa. Pocałunek ten jest
znakiem jedności, czułości oraz uwielbienia, jakim
otaczamy Jezusa Chrystusa. Kadzidło symbolizuje
modlitwę zgromadzenia. Kiedy kapłan całuje
ołtarz, my także możemy pozdrowić Chrystusa,
wypowiadając kilka prostych słów. Kiedy kapłan
okadza ołtarz, mamy wiele czasu, aby spokojnie
porozmawiać z Bogiem. Możemy powiedzieć Mu
wszystko: powierzyć troskę lub prośbę.
Oddawszy cześć ołtarzowi kapłan podchodzi
do miejsca przewodniczenia. Po zakończeniu
śpiewu na wejście, razem z całym zgromadzeniem
wykonuje znak krzyża, mówiąc: „W imię Ojca
					

i Syna, i Ducha Świętego. Amen”. Znak krzyża
wyraża naszą tożsamość, nasze włączenie
w Kościół przez chrzest. Jest wyznaniem wiary,
widomym i publicznym „tak” wobec dwóch
podstawowych tajemnic wiary chrześcijańskiej:
ustami głosimy tajemnicę Trójcy Świętej,
a gestem ręki łączymy się z krzyżem Chrystusa,
naszego Odkupiciela. Starajmy się wykonać znak
krzyża godnie, ze świadomością jego znaczenia.
Wypowiadając na głos słowa: „W imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego”, rzeczywiście zwracajmy się
do każdej z Osób Bożych. Czyniąc znak krzyża
pomyślmy o tym, że wszyscy zgromadzeni czynią
w tej chwili ten sam znak. W ten sposób jasno
dajemy do zrozumienia, że wyznajemy tę samą
wiarę, że wszyscy należymy do rodziny Bożej, że
wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi.
Następnie kapłan pozdrawia wiernych,
oznajmiając zgromadzonej wspólnocie obecność
Pana. Może użyć (np.) jednej z podanych formuł.
Pierwsza tradycyjna formuła, sięgająca początków
chrześcijaństwa, a nawet Starego Testamentu: „Pan
z wami”, zaczerpnięta jest z Pisma św. z Księgi
Rut (2,4). Druga formuła pozdrowienia: „Miłość
Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa
i dar jedności w Duchu Świętym niech będą
z wami wszystkimi”, pochodzi z Drugiego Listu
św. Pawła do Koryntian (13,13). Trzecia formuła:
„Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca i od Pana
Jezusa Chrystusa niech będą z wami” i wszystkie
jej warianty, znajdują się na początku wszystkich
Listów św. Pawła i niektórych Listów apostolskich
(l P 1,2; 2 P 1,2; Jud 1,2) oraz Apokalipsy (1,46). Pozdrowienie kapłańskie wyraża łączność
z Chrystusem, wzywa do zwrócenia uwagi na
wszystko, co za chwilę nastąpi, a także przypomina
o zasadzie pierwszeństwa łaski. Odpowiedź:
„I z duchem twoim” jest przejawem szacunku,
wiary i wdzięczności wobec kapłańskiego urzędu
i zarazem odwołaniem do Ducha Świętego, który
uświęca kapłana i jednoczy go z wiernymi.
Jeśli zachodzi taka potrzeba, po pozdrowieniu
ludu kapłan może w bardzo krótkich słowach
wprowadzić wiernych w liturgię danego dnia. cdn.
ks. Marian Sikora
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Beatyfikacja Stefana kard. Wyszyńskiego
7 czerwca 2020 roku w Warszawie
Na zboczu góry, wiszącej nad torem kolejowym, weszliśmy na wspaniałą łąkę, pokrytą śnieżyczkami.
Wzruszający obraz! Wszystkie kwiatki otwierały swe niepokalane serca, jakby patrzyły na niespodzianych
gości z ufnością, pewne swego nieprzepartego uroku czystości i piękna. Spojrzałem wstecz: na linii
moich kroków zdeptane główki, rozgniecione listki. To moje dzieło. Tak wygląda i moje życie, i moja
praca. Zatrzymałem się pod krzewem leszczynowym. Dalej nie mam odwagi iść. Tylko Chrystus może
bezpiecznie przejść przez dziewicze pola serc. Tylko Chrystus niczego nie zdepcze, wszystko osłoni swą
delikatną, mistrzowską umiejętnością prowadzenia ludzi. A ja ? (…)
Patrzę z lękiem na ten skrawek łąki śnieżyczek, którego nie dotknęła moja noga. Jakie to wszystko
cudowne! Nie pójdę dalej, nie przejdzie tędy moja noga, niczyjej główki nie trąci, niczyjej nie zmiażdży.
Skręciłem w bok i uratowałem kwiaty. „Zachowałem” duszę swoją. A może to tylko pycha ?
Zapiski więzienne, Komańcza, 14. 04. 1956

Kardynał Stefan Wyszyński

fot. East News

21 października 2019 roku zostały
ogłoszone data i miejsce beatyfikacji
Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa
Polski w latach 1948–1981. Staje przed
nami człowiek, który samotnie stawił czoła
miażdżącej Kościół i naród machinie ustroju
komunistycznego. Jego biskupią dewizą było
„SOLI DEO – SAMEMU BOGU”. Często
lubił do tego dodawać „PER MARIAM SOLI
DEO – PRZEZ MARYJĘ SAMEMU BOGU”.
Dzięki osobistemu oddaniu się Matce Bożej
i zawierzeniu Jej całego narodu zwyciężył!
Jak go naśladować i jak zwyciężać, niech
przemówią do nas jego własne słowa:

„Będziesz miłował bliźniego swego”. I to każdego! Tego, co ma serdeczne oczy, i tego, który ma oczy
szklane. Tego, co ma żar w piersi, i tego, co nosi w piersi kamień. Tego, który ma ku tobie wyciągniętą
braterską dłoń, i tego, który cię dźga oczyma. Każdego!
Bóg nie tworzy granic, nie przeprowadza ich między ludźmi, ale mówi: „Będziesz miłował bliźniego
swego jak samego siebie”. (…) Poucza Apostoł: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.
Nie daj się sprowokować. Zachowaj spokój. Uszanuj nawet tego, który cię nienawidzi, bo tak czyniąc
„węgle żarzące nasypiesz na głowę przeciwnika” (Prz 25, 22).
Ciągle Was pouczam, że ten zwycięża – choćby był powalony i zdeptany – kto miłuje, a nie ten, który
w nienawiści depce. Ten ostatni przegrał. Kto nienawidzi – już przegrał! Kto walczy z Bogiem Miłości
– przegrał! A zwyciężył już dziś – choćby leżał na ziemi podeptany – kto miłuje i przebacza, kto jak
Chrystus oddaje serce swoje, a nawet życie za nieprzyjaciół swoich.
Z przemówienia „Naród ochrzczony patrzący w jutro”
Warszawa, archikatedra św. Jana, 24.06.1966 r.
oprac. Zenon Zbąszyniak
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Między przeznaczeniem a determinizmem
Już u zarania dziejów człowieka, wraz
z pojawieniem się u niego samoświadomości,
zrodziło się pytanie, czy jesteśmy cząstką jakiegoś
większego planu, czy też jesteśmy „wrzuceni”
w pozbawiony sensu chaos. Niezależnie od
odpowiedzi na to pytanie, postawiono kolejne: czy
moimi decyzjami mogę wpływać na cokolwiek,
czy też jestem tylko marionetką w ręku jakiś
tajemnych sił i niezależnie od moich wysiłków,
na nic nie mam wpływu, bo wszystko jest z góry
zaplanowane?
Pewna bezradność wobec zmiennych kolei
losu kazała starożytnym wierzyć w ślepe fatum.
W mitologii greckiej FATUM było personifikacją
nieodwołalnej woli bogów, na którą nikt i nic nie
mało wpływu.
Istotnym momentem w rozwoju naszej
cywilizacji było uznanie przez starożytnych
Greków, że światem rządzi LOGOS, a nie CHAOS.
Arystoteles tłumacząc świat, podkreśla
zachodzące w nim nieustannie zmiany, które
nazywa „ruchem”. Ruch w jego ujęciu jest procesem
celowo ukierunkowanym, zawsze zmierza do
pewnego celu, w pełni obiektywnego, do czego
wszystko z natury swej jest przeznaczone. Tak
rozumiane przeznaczenie stanowi dla Arystotelesa
swoistą siłę, która wyznacza charakter i kierunek
zmian zachodzących w świecie. Przeznaczenie
zatem wyjaśnia całość kosmicznego porządku
i jego hierarchiczną strukturę.
Również Chryzyp, przedstawiciel szkoły
stoickiej, mówiąc o przeznaczeniu, rozumie je
jako zasadę, według której coś się wydarza, a więc
jest to LOGOS świata, jego rozumna zasada.
Stoicy uczyli mądrości życiowej. A skoro
człowiek jest integralną częścią świata, winien
żyć zgodnie z nim, zgodnie z prawem, które
rządzi całą naturą. W tej perspektywie człowiek
postrzegany był jak aktor, który gra nie
swoją sztukę. Powinien zatem dobrowolnie
zaakceptować wszystko, ponieważ bunt przynosi
tylko nieszczęście. Afekty, namiętności (zawiść,
pożądliwość, smutek, obawa) są nierozumne, więc
należy się ich wyzbyć. Mędrca cechuje APATIA
(beznamiętność). Należy kierować się rozumem,
					

a nie współczuciem. Dlatego stoicyzm kojarzony
jest dziś z beznamiętnym spokojem i surowością.
Myśliciele starożytności chrześcijańskiej
stanęli wobec problemu wolnej woli człowieka
i skuteczności łaski Bożej. Skoro człowiek jest
stworzony na obraz i podobieństwo Boga, nie
może być niczym ograniczony w swoich wolnych
wyborach. Łaska Boża jest darem wspomagającym
tylko wolne wybory czynione przez człowieka.
Tej koncepcji bronił Pelagiusz. Odwrotnie rzecz
widział św. Augustyn, według którego człowiek,
jak i cały wszechświat, nie są w stanie ze swojej
natury wykonać czegokolwiek sprzecznego z wolą
Boga. Wola ta objawia się człowiekowi jako łaska,
która uzdalnia człowieka do właściwych wyborów.
W takim rozumieniu łaska Boża staje się zawsze
skuteczna. Stanowiska Pelagiusza i Augustyna
były punktem odniesienia późniejszych dyskusji.
W czasach reformacji protestanci zarzucili
katolikom zbytnie sprzyjanie pelagianizmowi
i wśród swoich tez głosili zasadę „sola gratia” (tylko
łaska). Zasada ta jest ściśle powiązana z teorią
predestynacji (czyli odgórnego przeznaczenia)
mówiącą, że jedyną i jedynie skuteczną drogą do
zbawienia jest działanie Bożej łaski. Luteranizm
przyjmuje, że człowiek nie ma żadnego udziału
w pierwotnym nawróceniu, ale odnowiona przez
łaskę wola, współdziała z Duchem Świętym w Jego
dalszym działaniu. W teologii katolickiej łaska
Boża nie sprzeciwia się wolnej woli człowieka.
Łaska uprzedza ludzkie czyny, ale nie pozbawia
człowieka wolnej woli. Tak więc, każda łaska
Boża jest skuteczna, o ile zostanie przyjęta przez
człowieka.
Gwałtowny rozwój nauk empirycznych
i niekwestionowane sukcesy nowej fizyki
w XVII w. stały się inspiracją dla filozoficznego
determinizmu czyli poglądu, że wszystko będzie
można wyjaśnić prawami fizyki i relacjami
przyczynowo-skutkowymi. Przykładem tego jest
tzw. „demon Laplace’a”. Określenie to pochodzi
od nazwiska Pierre Laplace, francuskiego
astronoma, fizyka i matematyka, który żył
w latach 1749-1826. „Demon Laplace’a”
to abstrakcyjna istota dysponująca wiedzą
5
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o położeniu wszystkich cząstek elementarnych
we wszechświecie oraz znająca wszystkie siły
działające na nie. Dzięki analizie tych danych
„demon Laplace’a” zdolny jest do odtworzenia
całej przeszłości i przewidzenia całej przyszłości
ruchów wszystkich obiektów we wszechświecie.
Dziś wiemy, że w fizyce kwantowej taką możliwość
wyklucza zasada nieoznaczoności, która sprawia,
że niemożliwym jest dokładne poznanie stanu
cząstki, a co za tym idzie, nie da się przewidzieć
jej stanu w późniejszym czasie. Niemniej naukowy
determinizm znajduje wielu zwolenników, uznając
powszechne obowiązywanie praw natury w całej
przyrodzie bez wyjątku, także w człowieku.
Związki przyczynowo-skutkowe mają wyjaśniać
wszystko, łącznie z przeżyciami psychicznymi
i zachowaniem człowieka. Determinizm neguje
więc istnienie klasycznie rozumianej wolnej woli
i co za tym idzie, odpowiedzialności moralnej.
W kontekście tych filozoficznych dyskusji
warto przypomnieć na koniec nauczanie Kościoła
zawarte w Katechizmie:
(1712) Prawdziwa wolność jest w człowieku
„szczególnym znakiem obrazu Bożego”. (…)

(1714) Człowiek, którego natura została zraniona
przez grzech pierworodny, jest podatny na błąd
i skłonny do zła w urzeczywistnianiu swojej
wolności. (…)
(1739) Wolność człowieka jest ograniczona
i omylna. Rzeczywiście, człowiek zbłądził.
Zgrzeszył w sposób wolny. Odrzucając plan
miłości Bożej, oszukał samego siebie; stał się
niewolnikiem grzechu. (…)
(1745) Wolność charakteryzuje czyny właściwe
człowiekowi. Sprawia, że istota ludzka jest
odpowiedzialna za czyny, których jest dobrowolnym
sprawcą”.
A zatem, człowiek „czyniąc sobie ziemię
poddaną” poznaje odwieczne prawa przyrody,
które żądzą światem, ale sam „stworzony na obraz
i podobieństwo Boga”, nie jest zdeterminowany
ani do czynienia dobra, ani zła. Jego losem nie
rządzi ślepe fatum, które z góry przesądzałoby
o jego losie, dlatego musi wziąć odpowiedzialność
za swoje wolne decyzje.
ks. Adam Adamski COr

Święty Leon I Wielki
Patronem dnia 10
listopada jest św. Leon
I Wielki, papież i doktor
Kościoła.
Pochodził
z prowincji Toskania
w Italii, z okolic
dzisiejszego
miasta
Viterbo. Urodził się
pod koniec IV wieku.
Zdobył
doskonałe
wykształcenie
specjalizując
się
w rzymskiej retoryce,
jak również dał się
poznać jako wybitny dyplomata i teolog. Św.
Leon postanowił swoje życie poświęcić na służbę
Bogu i Jego Kościołowi, dlatego przyjął święcenia
diakonatu. Papież św. Celestyn I podniósł Leona do
godności archidiakona rzymskiego i powierzał mu
ważne misje kościelne. Św. Leon był dobrze znany
duchownym rzymskim, jak i ludowi Wiecznego

Miasta, cieszył się szacunkiem i powszechną
sympatią. Po śmierci papieża św. Sykstusa III na
stolicę Piotrową wybrano właśnie św. Leona (29
kwietnia 440 r.), wówczas nieobecnego w Rzymie
z powodu pełnienia poselstwa w Galii. Nowo
wybrany papież przybył z Galii do Rzymu, gdzie
przyjął najpierw święcenia kapłańskie, następnie
zaś biskupie.
Św. Leon - 45. papież rozpoczął swój
pontyfikat w niełatwych czasach najazdów
barbarzyńców, a także w okresie zagrożeń wiary
przez głoszone wówczas błędne nauki i poglądy.
Papież bronił czystości wiary wykazując błędy
u manichejczyków1, pelagian2, nestorian3,
monofizytów4. Z inicjatywy papieża zwołano sobór
powszechny do Chalcedonu (451 r.), któremu
przewodniczyli legaci papiescy, gdzie odczytano
entuzjastycznie przyjęty specjalny list św. Leona
do ojców soborowych, na podstawie którego
ułożono wyznanie wiary zwane chalcedońskim.
Ojcowie soboru chalcedońskiego, przyjmując

6									

przez aklamację papieski list dogmatyczny,
zawołali: Piotr przemówił przez usta Leona.
Papież akcentował prymat biskupa rzymskiego;
głosił, że rola biskupa Rzymu jako następcy
Piotra jest w Kościele niepowtarzalna, ponieważ
jednemu tylko apostołowi powierzone zostało to,
co wszystkim apostołom jest oznajmione (kazanie
83, 2).
Pod istotnym wpływem św. Leona ustalono
podstawy liturgii i chrystologii możliwe do
zaakceptowania zarówno przez Kościół wschodni,
jak i zachodni. Sobór przyjął wiarę w jednego
Chrystusa w dwóch naturach, obu niezmiennych
i nieprzemieszczalnych, ale także nierozdwojonych
i nierozdzielnych - obie natury razem tworzą jedną
osobę.
Św. Leon nie tylko strzegł czystości wiary,
ale też mężnie stawał w obronie życia i mienia
mieszkańców Italii. Gdy w roku 452 Hunowie pod
wodzą Attyli najechali Italię, nieustraszony Papież
wyruszył naprzeciw barbarzyńcom i w okolicach
Mantui spotkał się z Attylą, przekonując go
skutecznie do odwrotu. Trzy lata później Papież
stanął przed groźnym wodzem Wandalów, królem
Genzerykiem. Uratował wówczas mieszkańców
Rzymu od rzezi, nie mógł jednakże powstrzymać
najeźdźców od plądrowania miasta, niszczenia
kościołów. Jego działania zmniejszyły jednak
straty zadane przez Genzeryka.
Św. Leon zakończył swoje życie pełne
trudów i zasług 10 listopada 461 r. Jako pierwszy
z papieży został pochowany w Bazylice św. Piotra
w Watykanie Nadano mu przydomek „Wielki”,
a papież Benedykt XIV ogłosił go w roku
1754 doktorem Kościoła. Św. Leon Wielki jest
patronem muzyków i śpiewaków. W ikonografii
przedstawiany jest w stroju papieskim z krzyżem,
tiarą i księgą Ewangelii. Czasami na jego obrazach
umieszcza się smoka dla przypomnienia spotkania
Papieża z wodzem Hunów, Attylą. Jego atrybutami
są: księga, kielich oraz orszak z półksiężycem,
któremu zastępuje drogę.
Św. Leon wypełniając swoje powołanie
był prawdziwym pasterzem powierzonego mu
Kościoła oraz gorliwym obrońcą czystości wiary.
Jego orędownictwa bardzo nam dziś potrzeba.
Jak powiedział ks. kard. Robert Sarah, prefekt
Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów, podczas konferencji głoszonej
w Paryżu, 25 maja br.:
					

W wielu chrześcijanach tkwi lęk i niechęć
do świadczenia o wierze czy do niesienia światu
światła Ewangelii. Nasza wiara stała się letnia,
jak wspomnienie, które stopniowo się zaciera.
(…) Bardzo pilnie trzeba więc nalegać na
nauczanie katechizmu zarówno dorosłych, jak
i dzieci. Mamy w tym celu do dyspozycji wspaniałe
narzędzie: Katechizm Kościoła Katolickiego
i jego Kompendium. Słabość katechezy prowadzi
wielu chrześcijan do podtrzymywania pewnej
nieokreśloności wokół wiary lub synkretyzmu
religijnego. Niektórzy wybierają wiarę w ten czy
inny artykuł Credo, a odrzucają inny. (…) Wiara
nie jest straganem, gdzie możemy sobie wybrać
owoce i warzywa, które nam odpowiadają!
Przyjmując wiarę, przyjmujemy całego Boga.
Uroczyście apeluję do chrześcijan, by ukochali
dogmaty, artykuły wiary, i by je cenili. Kochajmy
nasz katechizm! Jeśli go przyjmiemy nie tylko
wargami, lecz także sercem, wtedy przez formuły
wiary naprawdę wejdziemy w komunię z Bogiem.
(…)
Nasza apatia wobec doktrynalnych odchyleń
świadczy o letniości, jaka wśród nas zapanowała.
Nierzadko na uniwersytetach katolickich czy
w publikacjach nominalnie chrześcijańskich
naucza się poważnych błędów. Nikt nie reaguje!
(…) Drodzy Przyjaciele, mamy płonąć miłością
do naszej wiary. Nie możemy jej rozmywać
w kompromisach ze światem. Nie możemy jej
fałszować, psuć. Chodzi o zbawienie dusz,
naszych własnych i naszych braci! W dniu,
w którym przestaniemy płonąć miłością do naszej
wiary, świat umrze z zimna, pozbawiony swego
najcenniejszego dobra. To naszą rzeczą jest bronić
wiary i ją głosić! (…) Wiara jest jak ogień! Aby
móc ją przekazywać, samemu trzeba płonąć.
Czuwajcie nad tym świętym ogniem! Niech będzie
waszym ciepłem w samym środku zimy Zachodu.
Kiedy ogień rozświetla noc, ludzie stopniowo się
wokół niego gromadzą.
Pomocą w podtrzymywaniu ognia wiary,
w poznawaniu bogactwa jej skarbów mogą być
spotkania poświęcone czytaniu i wyjaśnianiu
Katechizmu Kościoła Katolickiego, które
odbywają się raz w miesiącu - w czwarty czwartek
miesiąca po Mszy św. To nowa inicjatywa
w naszej parafii i każdy jest zaproszony do wzięcia
w niej udziału. Jak powiedział papież Benedykt
XVI: Kościół posoborowy to nie plac budowy,
7

Listopad 2019

Listopad 2019

na którym zagubiono plany i każdy buduje, jak
mu się podoba...! Z wiary, w której wszystko jest
połączone nie można usunąć żadnego elementu,
tak jak nie można usunąć poszczególnych cegieł
z budowli. („Raport o stanie wiary”). Abyśmy
dobrze znali poszczególne cegły i potrafili z nich
wznosić budowlę, która się Panu Bogu podoba
musimy znać KKK.
Na zakończenie modlitwa mszalna dana nam
przez Kościół na wspomnienie św. Leona: Boże, Ty
nie pozwalasz, aby potęga piekła przemogła Twój
Kościół zbudowany na opoce Apostołów, spraw,
aby za wstawiennictwem świętego Leona, papieża,
trwał w prawdziwej wierze i cieszył się stałym
pokojem.

manichejczycy - sekta religijna głosząca równorzędne
istnienie i działanie w świecie potęgi dobra i zła, wędrówkę
dusz, brak wolności woli, odgórne decydowanie o losie
człowieka;
2
pelagianizm - nazwa herezji pochodząca od mnicha
angielskiego Pelagiusza, według którego o własnych siłach
i bez Bożej łaski można dojść do doskonałości moralnej
i osiągnąć zbawienie, bowiem człowiek przychodzi na świat
bez skażenia grzechem pierworodnym;
3
nestorianizm - doktryna chrystologiczna zapoczątkowana
w latach 428–431 w wyniku kontrowersji powstałej wokół
nauczania Nestoriusza, patriarchy Konstantynopola,
Nestoriusza, który uważał, że w Chrystusie są dwie natury:
boska i ludzka, a także dwie osoby, odmawiał więc Maryi
bycia Matką Boga, tylko człowieka;
4
monofizytyzm - doktryna teologiczna głosząca, że Chrystus
miał jedynie naturę boską.
1

Karolina Appelt

„…że Cię nie opuszczę aż do śmierci”
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.
Co więc Bóg złączył,
niech człowiek nie rozdziela (Mt 19, 6).

Pośród sakramentów świętych specjalne
miejsce zajmuje sakrament małżeństwa - jako
instytucja prawa naturalnego, podniesiona przez
Chrystusa, pomiędzy ochrzczonymi, do godności
sakramentalnej, a tym samym włączona do
porządku nadprzyrodzonego. Na fundamencie
sakramentu małżeństwa wyrasta rodzina - „Kościół
domowy”, jako podstawowa komórka życia
społecznego. W obliczu wielu zagrożeń godzących
w trwałość i nierozerwalność małżeństwa troska
o formację duchową katolickich małżonków
wydaje się być czymś oczywistym. A jednak nie
dla wszystkich… Wiele małżeństw przeżywa
kryzys i nie podejmując wysiłku nad odnowieniem

swojego małżeństwa, rozchodzi się, częstokroć
zakładając kolejne związki. Kryzys jest poniekąd
wpisany w dojrzewanie każdego małżeństwa,
tyle że jedni małżonkowie, współdziałając z Bożą
łaską, poprzez dialog małżeński wychodzą z niego
ubogaceni i dojrzalsi, a inni nie podejmują nawet
próby naprawy wzajemnych relacji. Wobec takiej
dramatycznej dewaluacji sakramentalnego „tak”,
przedstawiamy czytelnikom „Naszego Patrona”
wspólnotę niosącą nadzieję, że każde trudne,
sakramentalne małżeństwo jest do uratowania!
Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR
istnieje od 2003 roku i powstała z inicjatywy
małżonków. Celem wspólnoty jest ratowanie
małżeństw sakramentalnych przeżywających
kryzys. Jej założycielami są małżonkowie, których
sakramentalne związki małżeńskie, patrząc po
ludzku, rozpadły się, a mimo to postanowili oni
trwać w miłości i wierności, wypełniając złożoną
przed Bogiem przysięgę. W Polsce i za granicą działa
obecnie już kilkadziesiąt ognisk wspólnoty, m.in.
w Poznaniu u karmelitów. Rdzeniem SYCHARU
jest grupa liderów ognisk, moderatorów, opiekunów
duchowych i współpracowników. Od 2012 roku
wspólnota ta ma swego krajowego duszpasterza
mianowanego przez episkopat Polski. Charyzmat
Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR
opiera się na następującym przekonaniu: każde
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sakramentalne małżeństwo (nawet po rozwodzie
i gdy współmałżonek jest w drugim związku) ma
szanse się odrodzić, gdyż każdy sakramentalny
małżonek ma szanse otworzyć się na łaskę
nawrócenia i wypełnienia przysięgi małżeńskiej.
Małżonkowie ze Wspólnoty SYCHAR wierzą,
że Pan Bóg daje dość łaski, żeby „uzdrowić”
wszystkich sakramentalnych małżonków, uzdolnić
ich do wypełnienia przysięgi małżeńskiej w każdej
sytuacji kryzysu, gdy tylko pójdą drogą nawrócenia.
Taką drogę wspólnota proponuje także tym, którzy
po rozwodzie żyją w nowym związku. Pan Bóg
zawsze i w każdej sytuacji widzi małżonków
sakramentalnych razem, o czym świadczą Jego
słowa zapisane w Ewangelii św. Mateusza: A tak
już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg
złączył, tego człowiek niech nie rozdziela (Mt 19,
6; por. Rdz 2,24; Mk 10,6-9; Ef 5,31). Przysięga
małżeńska w jednakowym stopniu obowiązuje
wszystkich sakramentalnych małżonków - tych
co skrzywdzili i tych, co zostali skrzywdzeni.
W przysiędze nie ma klauzul dodatkowych
warunkujących jej ważność. W małżeństwie
sakramentalnym małżonkowie wypełniają wolę
Bożą, gdy realizują w codziennym życiu słowa
przysięgi, którą przed Bogiem sobie składali:

(…) ślubuję ci wierność, miłość i uczciwość
małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci.
Pan Jezus trwa z małżonkami w niezmiennym
i nierozerwalnym przymierzu od momentu ich
ślubu. Święty Jan Paweł II nauczał: Małżeństwo
jest drogą świętości, nawet wtedy, gdy staje się
drogą krzyżową.
„Sycharowicze” udzielają sobie wzajemnie
pomocy w grupach spotykających się w ogniskach,
grupach
12-krokowych,
na
„mityngach”
i spotkaniach modlitewnych na Skype, na
internetowym Forum Pomocy, podczas rekolekcji,
„Wakacji z SYCHAREM”,
pielgrzymek, etc.
Dzięki tym różnym formom wzajemnego wsparcia
mogą mimo kryzysu wzrastać w coraz większej
miłości do Boga i do współmałżonka, żyć pełnią
życia z Panem Bogiem! Na tym właśnie polega
„czekanie – nie czekając”, aby codzienną radość
życia czerpać z relacji z Bogiem i innymi ludźmi,
aby w postawie otwartości na pojednanie twórczo,
w pełni wykorzystać czas kryzysu, separacji, stając
się dla współmałżonka Bożym drogowskazem,
przykładem rozwoju duchowego, emocjonalnego,
intelektualnego, fizycznego, zawodowego.
Wspólnota SYCHAR, wśród różnych
podejmowanych dzieł i inicjatyw, zachęca

MODLITWA O ODRODZENIE MAŁŻEŃSTWA
Panie, przedstawiam Ci nasze małżeństwo – mojego męża (moją żonę) i mnie.
Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem
i umocniłeś nasz związek swoim sakramentem.
Panie, w tej chwili nasze małżeństwo nie jest takie, jakim Ty chciałbyś je widzieć.
Potrzebuje uzdrowienia.
Jednak dla Ciebie, który kochasz nas oboje, nie ma rzeczy niemożliwych.
Dlatego proszę Cię: o dar szczerej rozmowy, o „przemycie oczu”,
abyśmy spojrzeli na siebie oczami Twojej miłości,
która „nie pamięta złego” i „we wszystkim pokłada nadzieję”, o odkrycie – pośród mnóstwa różnic –
tego dobra, które nas łączy,
wokół którego można coś zbudować - zgodnie z radą Apostoła: zło dobrem zwyciężaj,
o wyjaśnienie i wybaczenie dawnych urazów, o uzdrowienie ran i wszystkiego, co chore,
o uwolnienie od nałogów i złych nawyków.
Niech w naszym małżeństwie wypełni się wola Twoja.
Niech nasza relacja odrodzi się i ożywi, przynosząc owoce nam samym oraz wszystkim wokół.
Ufam Tobie, Panie Jezu, i już teraz dziękuję Ci za wszystko, co dla nas uczynisz.
Uwielbiam Cię w sercu i błogosławię w całym moim życiu. Amen.
Święty Józefie, sprawiedliwy mężu i ojcze, który z takim oddaniem opiekowałeś się Jezusem i Maryją
- wstaw się za nami. Zaopiekuj się naszym małżeństwem. Powierzam Ci również inne małżeństwa,
szczególnie te, które przeżywają jakieś trudności. Proszę – módl się za nami wszystkimi! Amen.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, nr 1243(K)2010 (do prywatnego odmawiania)

					

9

Listopad 2019

Listopad 2019

do włączenia się w Ruch Wiernych Serc
(RWS), który powstał 30 maja 2008 roku w dniu uroczystości Najświętszego Serca Pana
Jezusa. RWS przeznaczony jest dla małżonków
sakramentalnych przeżywających kryzys na
każdym jego etapie: gdy są razem lub w separacji,
po rozwodzie, gdy współmałżonek wchodzi
w nowy związek (także, gdy już są dzieci). Skupia
wszystkich małżonków, którzy poważnie traktują
złożoną w dniu ślubu przysięgę i umacniając się
Bożą łaską płynącą z sakramentu małżeństwa,
decydują się żyć w miłości i wierności wobec
współmałżonka aż do śmierci.
Małżonkowie sakramentalni borykający się
z wielorakimi trudnościami, wspierani przez
wspólnotę odnajdują NADZIEJĘ - ufność Bogu,
którego miłość nie ma granic. Trwając w łasce

uświęcającej, w wierności współmałżonkowi, bez
względu na trudności, modląc się za współmałżonka,
odnajdują w Bogu pokój, radość i pewność, że
są przez Boga kochani! Częstokroć wymaga to
jednak z ich strony ogromnego wysiłku, który
wspierany przez łaskę Bożą, w efekcie przyniesie
obfite owoce - ocalone małżeństwo, powrót do
współmałżonka i ostatecznie - zbawienie.
Aga ze wspólnoty SYCHAR
Przydatne strony internetowe:
Wspólnota SYCHAR www.sychar.org;
Forum Pomocy www.kryzys.org;
RWS www.rws.sychar.org;
program „Wreszcie żyć” www.12krokow.sychar.org

Zaproszenie na VI Forum Ewangelizacyjne

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach (Dz 2, 42).
16 listopada br. w parafii pw. Matki Boskiej
Bolesnej w Poznaniu przy ul. Głogowskiej
97 odbędzie się VI Forum Ewangelizacyjne
Archidiecezji Poznańskiej. Zaproszenie na
forum skierowane jest do wszystkich osób
świeckich oraz duchownych, działających we
wspólnotach parafialnych, ewangelizacyjnych,
ruchach,
stowarzyszeniach
i
fundacjach.
Tematem przewodnim tegorocznego spotkania
jest „Wspólnotowość parafii”. Przygotowany
przez organizatorów - Fundację Pro Publico program ma na celu ukazanie, jak ważne jest
zaangażowanie w funkcjonowanie wspólnot
parafialnych. Uczestnicy tego wydarzenia powrócą
więc do swoich parafii „wyposażeni” w konkretną
teorię i praktykę, które mają służyć świadomemu
budowaniu odpowiedzialnej wspólnoty parafialnej.
Spotkanie rozpocznie się we wspomnianym
wyżej kościele. Warsztaty natomiast prowadzone
będą w Katolickiej Szkole Podstawowej przy ul.
Głogowskiej 92. Ciekawym doświadczeniem
może być też uczestnictwo w ewangelizacji
w domach tamtejszych parafian. Spotkanie dla
chętnych odbędzie się w salce parafialnej.
W tym roku będzie można dokonać wyboru
spośród 30 inspirujących warsztatów! Oto niektóre
propozycje:

1. Parafialna droga formowania dojrzałych
chrześcijan,
2. Szkoła Nowej Ewangelizacji (SNE) św.
Barnaby,
3. Parafialna Szkoła Nowej Ewangelizacji,
4. Kurs Alpha dla dorosłych,
5. Kurs małżeński Alpha,
6. Kurs Alpha dla młodzieży,
7. Parafia w służbie ubogim,
8. Modlitwa za kapłanów za przyczyną Matki
Bożej Kapłańskiej,
9. Przygotowanie parafian do osobistego oddania
się Matce Bożej,
10. Szkoła lektora i psałterzysty - dla dorosłych,
11. Parafialny zespół liturgiczny,
12. Jak ewangelizować po domach?,
13. Polskie Forum Rodziców,
14. Parafialne kino z wartościami,
15. Przygotowanie rozważań drogi krzyżowej
w oparciu o Pismo Święte,
16. Niedziele ewangelizacyjne w parafii,
17. Koło misyjne w parafii - wolontariat misyjny,
18. Spotkania dla dzieci „Kredkami do nieba”,
19. Czy wiara parafian wymaga odnowienia i czy
jest to możliwe podczas Warsztatów Odnowy
Wiary?
20. „Spotkanie w Kanie” propozycją dla
małżonków,
21. Katecheza dorosłych o relacjach nauka-religia.
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PROGRAM
Część I Kościół - parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej, ul. Głogowska 97, Poznań
09:30-10:00 Wprowadzenie
10:00-10:45 Konferencja:
„Rola kapłana w budowaniu wspólnoty parafialnej” - ks. Radosław Siwiński (egzorcysta diecezjalny
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, prezes Stowarzyszenia „Dom Miłosierdzia” w Koszalinie,
odpowiedzialny w diecezji za ewangelizację);
10:55-11:40 Konferencja:
„Rola świeckich w budowaniu wspólnoty parafialnej” - Monika i Marcin Gajdowie (małżeństwo od 28
lat, czwórka dzieci, podejmują szeroko pojmowaną służbę ludziom na styku psychologii i duchowości.
Monika Gajda - pedagog ogólny i specjalny, choreoterapeutka i terapeutka chrześcijańska. Marcin Gajda
- lekarz, magister nauk o rodzinie /Wydział Teologiczny/, terapeuta chrześcijański. 18 czerwca 2016 r.
przyjął sakrament święceń w stopniu diakona.
12:00-13:30 Msza Święta
Część II Szkoła - Katolicka Szkoła Podstawowa, ul. Głogowska 92, Poznań
13:30-14:30 Przerwa obiadowa
14:30-17:30 Warsztaty
Część III Salka - Parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej, ul. Głogowska 97, Poznań
17:45-18:00 Spotkanie informacyjne dla osób chętnych do ewangelizacji w parafii
18:00-20:00 Ewangelizacja po domach w parafii Matki Boskiej Bolesnej: wspólna modlitwa i posłanie
20:00 Modlitwa dziękczynienia
Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 604 447 929, 668 234 979 oraz poprzez e-mail: fundacja@
propublico.org, a koszt uczestnictwa to 15 zł.
oprac. Magdalena Orczyńska
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Chodź i zobacz!
c. Duch Święty
d. Kościół
e. Słowo Boże
f. Modlitwa
g. Liturgia
h. Świadectwo
i. Nowa kultura
j. Agape.
Kiedy i gdzie?
Oprócz tego pojawiają się specjalne
Spotykamy się w salce na końcu korytarza (na wydarzenia, np. uczestnictwo w Dniu Wspólnoty
pierwszym piętrze), w domu parafialnym, w parafii w Koziegłowach, czy w Poznaniu; aktywne
pw. św. Józefa w Kicinie. Widujemy się co tydzień, uczestnictwo w liturgii słowa podczas trzeciej
w soboty, o godz. 10:30 (dzięki temu zostaje niedzieli miesiąca; oglądanie wartościowych
jeszcze dużo czasu wolnego na
filmów, etc. Jesteśmy otwarci
dalszy ciąg dnia).
także na Wasze propozycje.
Uwieńczeniem formacji w ciągu
Kto prowadzi?
roku jest wyjazd na wakacyjne
rekolekcje oazowe.
Pan
Jezus,
nasz
Pan
Kto może przyjść?
i Zbawiciel, a z Nim animatorka
Gosia
Herman,
studentka
Nasza wspólnota zaprasza
pierwszego
roku
teologii
młodzież
w wieku od 15 lat.
na
Wydziale
Teologicznym
Tematy
tegorocznych
spotkań
w Poznaniu. Absolwentka Liceum
dedykujemy zwłaszcza osobom,
Sióstr Urszulanek UR. Ukończyła
które były na Oazie Nowego
roczny kurs Szkoły Animatora
Życia
pierwszego
stopnia,
Młodzieży oraz ewangelizacyjny
ponieważ konspekt, z którego
kurs „Paweł”. Jeździ także na
korzystamy, jest przygotowaniem
oazową Szkołę Animatora. Na
do dobrego przeżycia wakacyjnej
tegorocznych wakacjach pełniła
ONŻ drugiego stopnia. W naszej
funkcję animatorki Oazy Nowego
wspólnocie są dwie takie osoby.
Życia w Pawełkach, gdzie
Omawiane
treści
są jednak bardzo uniwersalne,
była odpowiedzialna za zabawy integracyjne,
dla
każdego,
więc
z radością przyjmiemy nowych
prowadzenie spotkań i poranny fitness. W Kicinie
prowadzi Oazę od 2 lat. Od tego roku ma czuwać uczestników! Kto zatem nie był na ONŻ pierwszego
stopnia, po naszej formacji ze spokojem będzie
również nad Oazą studencką w Poznaniu.
mógł na owe rekolekcje pojechać.
Co robimy?
Czy naprawdę warto?
Na początku dzielimy się tym, co u nas słychać,
Jeśli do nas dołączysz, czeka Cię na pewno wiele
jemy ciasteczka i pijemy herbatkę. Potem modlitwą
zaczynamy formalne spotkanie. Rozmawiamy dobra! Po pierwsze - masz szansę pogłębić relację
następnie na konkretny temat w oparciu o oazowy z Bogiem i porozmawiać o wierze z rówieśnikami.
konspekt formacyjny, noszący tytuł „10 kroków ku Po drugie - poznasz ciekawe osoby, opowiadające
dojrzałości chrześcijańskiej”. Poniżej przytaczam się za wartościami chrześcijańskimi. Po trzecie tematy, które omawiamy na jednym spotkaniu zjesz „małe co nieco” i pośmiejesz się. Po czwarte
w ujęciu teoretycznym (na podstawie wiedzy - dobrze wykorzystasz sobotnie przedpołudnie. Po
teologicznej), a na drugim - w ujęciu bardziej piąte… – oceń sam! Po prostu chodź i zobacz.
praktycznym (zastosowanie tej wiedzy w życiu):
Małgorzata Herman
a. Jezus Chrystus
(więcej informacji: tel. 790 721 414)
b. Niepokalana
Jeśli szukasz wspólnoty – ludzi, z którymi
chciałbyś porozmawiać o wierze i Bogu, osób
radosnych, „normalnych”, które tak jak Ty lubią
przy tym coś niecoś zjeść, pośmiać się i czasem
obejrzeć film – dobrze trafiłeś! Zapraszamy Cię do
Oazy w Kicinie!
Jak to wygląda w szczegółach?
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Tobie Ojczyzno!
Tobie oddam serce waleczne!
Tobie położę moje życie na Twe ręce!
Dla Ciebie zniosę każdą mękę!
Dla Ciebie będę ostatnim tchnieniem!
Tyś mą Matką, tam zginę!
Tyś mą chlubą, świętą kompanią!
Dla tych pól złocistych!
Dla malowanych świątyń ojczystych!
Do Ciebie!
Tobie Ojczyzno!
Karol Babiarczyk

Rekolekcje adwentowe – „O cnocie nadziei
i ufności w Bogu” (ks. Dawid Pietras)
Dla osób indywidualnych i rodzin
Harmonogram: 6 - 8 grudnia 2019 r.
Adres: Ośrodek Rekolekcyjny Domowego Kościoła Archidiecezji Poznańskiej,
ul. Ledóchowskiej 1, 64-551 Otorowo
(ok. 45 min z centrum Poznania)
Kontakt: (+48) 603 755 301; biurorodzina@gmail.com
Przybliżony program:
6 XII – od. 17.00 – zakwaterowanie, 18.00 Msza św., 19.20 kolacja, 20.00 katecheza,
21.00 rozmowy w kawiarence
7 XII – 8.00 modlitwy poranne, 8.30 śniadanie, 10.00 katecheza, 12.00 Msza św.
14.00 obiad, 14.30 rekreacja, integracja 17.10 katecheza dla dzieci,
17.30 katecheza, 19.00 kolacja, 20.00 modlitwy wieczorne,
rozmowy w kawiarence
8 XII – 8.00 modlitwy poranne, 8.30 śniadanie, 10.00 katecheza, 12.00 Msza św.
14.00 obiad
Zakwaterowanie 70 zł/os. z wyżywieniem dorosły/dzień (np. 2 os. dorosłe 6-8.XII = 280 zł),
dzieci w zależności od wielkości rodziny, poniżej 3 lat bezpłatnie.
Samo wyżywienie dla dojeżdżających na Msze św. i katechezy - ok. 20 zł obiad, 10 zł kolacja.
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fot. GZ

fot. BK-H, GZ
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Z cyklu: Nasi parafianie
śp. Franciszek Gaca

Dobrze żyć – to wiele. Dobrze umrzeć – to wszystko!
Wieczór, późny
wieczór. Usiadłam
nad kartką papieru,
aby napisać o moim
doświadczeniu
towarzyszenia
umierającym
(od
1997
roku
jestem
zelatorką
Apostolstwa
Dobrej
Śmierci).
Moje zamyślenie przerwała jednak wiadomość
o nagłej śmierci prof. Jana Szyszki, znanego
zapewne wszystkim z wielu debat telewizyjnych
dotyczących stanu polskich lasów. Wczoraj
uczestniczył on w konferencji klimatycznej, a dziś
nagle odszedł do wieczności. Myślę, że jest wolą
Pana, abym rozpoczęła rozważanie od słów Pana
Jezusa pouczających o przygotowaniu do śmierci,
a skierowanych do nieżyjącej już francuskiej
aktorki,
Gabrieli
Bossis,
zaczerpniętych
z 3-tomowego zbioru „On i ja – rozmowy duchowe
Stwórcy ze stworzeniem”:
(306.) Stabilizuj już teraz alfabet miłości na
chwilę twojej śmierci. Twoje ostatnie tchnienie
to twoje „consummatum est” – „Wykonało
się!”. Powiedz mi je już teraz. Nie pozwól, by
było coś przypadkowego (nieprzygotowanego)
w tej ważnej i pięknej chwili jaką jest śmierć. To
chwila spotkania. Spiesz się, Moja umiłowana, aby
ofiarować mi myśl o śmierci. Umieraj już naprzód
- Czy rozumiesz? - przyjmując śmierć jak radość
oczekiwaną, którą się piastuje w myśli, radość,
która się zdarzy tylko raz … i którą należy przeżyć
w całej pełni.
Mów: „Gdy moje powieki zaczną się zamykać
na sprawy tej ziemi, oczy moje będą szukały Twego
spojrzenia miłości. Gdy uszy moje się zamkną,
będę nadsłuchiwać Twojego głosu miłości.
Panie, przyjmiesz cierpienia mego ciała jako
wynagrodzenie za grzechy mojego życia i życia
grzeszników, dla uwielbienia prawdy. A jeśli moje
konanie się przedłuży, niech się przedłuża także
moja miłość.” Niech będzie wierną odpowiedzią
na Twoją miłość na krzyżu. Mów tak często, Moje
dziecko, nie zostawiaj niczego przypadkowi.
16

To pouczenie uczyniłam też swoim
przygotowaniem na tę najważniejszą chwilę
życia - odejście do Pana. Nadto słowa: Czuwajcie
więc, bo nie znacie ani dnia ani godziny (Mt 25,
13) niech będą dla każdego z nas motywacją do
życia w łasce uświęcającej, nieustannej gotowości
na spotkanie z Bogiem twarzą w twarz. Pokochać
Jezusa całym sercem już tu, pielgrzymując przez
ziemię, to radość niewymowna - taka cząstka nieba
na ziemi. Śmierć, czyli przejście do nowego życia
w wieczności, jest również czasem zmagania się
i walki z atakami szatana, który chce umierającego
pokonać, odbierając mu nadzieję na życie wieczne.
Bądźmy z odchodzącymi do Pana, towarzysząc
im w tej decydującej chwili. Potrzebna jest im
obecność i modlitwa jako wyraz naszej miłości.
W zasięgu wzroku umierającego umieśćmy
krzyż, zapaloną i poświęconą świecę (gromnicę),
a znakiem krzyża znaczmy często jego czoło.
Naszą bliskość okazujmy np. uściskiem dłoni.
Odmawiajmy spokojnie i powoli akty wiary,
nadziei, miłości i skruchy, akty strzeliste
pobudzające wiarę i uśmierzające niepokój (np.
z modlitewnika Apostolstwa Dobrej Śmierci).
Pokój serca przynosi Koronka do Miłosierdzia
Bożego. Różaniec święty jest egzorcyzmem, który
odmawiamy jako katolicy w wielu okolicznościach
naszego życia. Wezwanie aniołów i świętych, nade
wszystko Matki Najświętszej i Świętego Józefa jako patronów dobrej śmierci - przynoszą wiele
pożytku konającemu. Pamiętajmy również, aby
jak najwcześniej zapewnić przybycie kapłana do
chorego dla udzielenia sakramentów: spowiedzi
świętej, Komunii Świętej (wiatyku) oraz
namaszczenia chorych. Niech serca nasze będą
otwarte na tę posługę miłosierdzia względem
bliźnich. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7).
Z darem modlitwy - Barbara Rosenthal

Wielkim zaskoczeniem była dla nas śmierć
pana Franciszka, człowieka - zdawać by się mogło
- nie „do zdarcia”. Jeszcze niedawno malował
płot na kościelnym wzgórzu, widziany był, jak
pędził na motorze, i to bez kasku, a i wielu z nas
podziwiało jego formę w tegorocznych trudach
pielgrzymek w intencji Kościoła i Ojczyzny.
Zawsze uśmiechnięty, pomocny i skory do żartów.
Pani Genowefa, żona pana Franciszka, mówi
o mężu, że był to „prawdziwy twardziel”.

Franciszek Gaca urodził się 18 sierpnia 1938
roku w Janowie, w dawnym powiecie wrzesińskim.
Jego mama, Zofia była „najprawdziwszą”
góralką ze wsi Szaflary z dawnego województwa
nowosądeckiego.
Po
skończeniu
szkoły
podstawowej Franciszek ukończył kurs dla
kierowców i odtąd samochody oraz prowadzenie
rożnych pojazdów stały się jego pasją. Już w wojsku
zauważono jego niezwykłe umiejętności i starszy
szeregowy Gaca stał się polecanym kierowcą
najwyższych stopniem dowódców, którzy zawitali
do jego jednostki.
Po odbyciu służby wojskowej powrócił do
rodzinnej wsi i wraz z pięciorgiem rodzeństwa
pomagał w rodzinnym gospodarstwie. W kościółku
parafialnym, który mieścił się w pobliskim
Brudzewie, spotkał swoją przyszłą żonę, Genię
i wkrótce w 1964 roku młodzi wzięli ślub, do
którego pojechali warszawą „garbusem”.
Pan Franciszek, by zapewnić rodzinie godne
życie, zatrudnił się jako kierowca w poznańskim
przedsiębiorstwie transportowym PST. W 1965
roku na świat przychodzi Katarzyna. Młody tata
					

przez dwa lata dojeżdża 80 km pociągami do
pracy, aż w końcu powiększona rodzina dostaje
przydział na małe mieszkanko w Poznaniu. Tutaj
też w 1968 roku rodzi się druga córka, Grażyna.
Pan Franciszek postanawia zmienić pracę i zostaje
kierowcą taksówki, a krótko potem - właścicielem
stara i małej firmy transportowej. Pracy jest dużo
i firma zaczyna dobrze prosperować.
W 1970 roku państwo Gacowie kupują
działkę w Kicinie z myślą o wybudowaniu domu.
W latach siedemdziesiątych mama pana Franciszka
wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, by zobaczyć
się z siostrą, której nie widziała od pięćdziesięciu
lat i niedługo potem kuzyn z Ameryki wysyła
Franciszkowi zaproszenie. Pan Gaca przylatuje do
Stanów w 1978 roku i dostaje pracę w zakładach
mięsnych. Zirytowany dojazdami autobusem
do pracy, już w tydzień po przylocie zdaje
egzamin kierowcy i tego samego dnia otrzymuje
amerykańskie prawo jazdy (po latach nosi je nadal
w swoim portfelu jako szczególną pamiątkę).
Franciszek jednak tęskni za rodziną i po półtora
roku postanawia statkiem Batorym wrócić do
Polski. Do końca życia nie może odżałować tego,
że nie zabrał wówczas rodziny do Stanów.
W grudniu 1981 roku wybucha w Polsce
stan wojenny. Pani Genowefa Gaca bardzo źle
wspomina ten okres. Jedzenie i paliwo na kartki,
nieuprzejme ekspedientki, strach przed wojną…
Gacom pomaga rodzina i Kazimierz Pięta, kolega
Franciszka z wojska.
Mijają lata. Pan Franciszek postanawia
zdobyć nowy zawód. Zostaje pilarzem i odtąd
uczestniczy w wyrębie i transporcie drewna
z lasu, uwielbia to zajęcie. Na potrzeby leśnego
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transportu postanawia zbudować specjalistyczny,
wielofunkcyjny pojazd samobieżny, nazywany
przez mieszkańców Kicina „wehikułem czasu”
z racji swego nietypowego wyglądu, natomiast
przez samego konstruktora nazywany „SAM-em”.
Jak wyjaśnia pani Gaca, Franciszek tak nazwał
swój pojazd, bo sam go zrobił. Prototyp był jednak
nieudany - konstrukcja na bazie nysy rozłamała się
przy testach. Sprawdziło się natomiast podwozie
od łaza. Przy pracach konstrukcyjnych pomagał
również niezawodny sąsiad, Henryk Błażejewski.
SAM wyposażony został w wiele pomocnych
funkcji załadunkowych, miał nawet własny dźwig.
Od tamtej pory pan Gaca widywany był w swoim
wehikule bardzo często. Pomagał przy corocznych
misteriach w naszej parafii i wielu pracach
gospodarskich na probostwie.
Barbara Wojciechowska, sąsiadka, wspomina
o wielkiej bezinteresownej pomocy, którą
otrzymała od państwa Gaców krótko po śmierci
swojego pierwszego męża. W styczniu 1995 roku
na podwórku Barbary zjawia się pan Franciszek
w swoim autorskim pojeździe z przyczepką pełną

drewna opałowego, mówiąc, że żona zauważyła,
że w całej wsi leci dym z kominów, tylko u niej
nie. Wspominając to Barbara ma łzy w oczach.
Wówczas dla wdowy z dwójką małych dzieci była
to ogromna pomoc.
Pan Franciszek rzadko wypoczywał, na
urlop najczęściej wyjeżdżał z rodziną do swojej
rodzinnej wsi Janowo, by wraz z rodzeństwem
pracować w gospodarstwie. Czasami zdarzały się
wypady nad jezioro do Skorzęcina. Pasjonował
się piłką nożną i żarliwie kibicował rozgrywkom
piłkarskim. Lekarzy unikał, nigdy się nie skarżył,
nawet gdy dokuczał mu ból kręgosłupa. Kilka
lat temu, na 50. rocznicę ślubu, ku przerażeniu
rodziny sprawił sobie motor. Niewielu wiedziało,
że jest po dwóch zawałach i ma tętniaka na aorcie,
bo i on sam żył tak, jakby te ograniczenia go
nie dotyczyły. Zmarł 22 września 2019 roku po
krótkiej chorobie, powróciwszy z ojczyźnianej
pielgrzymki do Włocławka, która odbyła się 14
września.
Barbara Kołecka-Herman
fot. arch. red.

Rekolekcje w Chludowie
W dniach od 4 do 6 października br. w Domu
Misyjnym oo. Werbistów w Chludowie odbyły
się rekolekcje pod hasłem „Czyńcie to na
moją pamiątkę” (1 Kor 11,24) dla członków
Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej.
Zorganizował je Zarząd Diecezjalnego Instytutu
Akcji Katolickiej w Poznaniu. Z naszego
parafialnego oddziału udział wzięły 4 panie i 1 pan
- sympatyk Akcji Katolickiej.
Celem spotkania było wprowadzenie do
nowego program duszpasterskiego poświęconego
Eucharystii jako „Wielkiej tajemnicy wiary”.

fot. LP

Rekolekcje, w oparciu o Adhortację apostolską
Ojca Świętego Benedykta XVI „Sacramentum
Caritatis” o Eucharystii, źródle i szczycie życia
i misji Kościoła.“, prowadził ks. prof. Zbigniew
Teinert. Tematami rozważań były: „Tajemnica
Eucharystii”, „Nawrócenie” i „Eucharystia
a eschatologia”. Rekolekcjonista przybliżył nam
wielką tajemnicę wiary jaką jest Eucharystia.
Wykłady uzupełniał dzieleniem się osobistymi,
bogatymi doświadczeniami. Mogliśmy poznać
m.in. historię 18-letniej Irki, która pragnęła
umrzeć i pójść do Boga; historię bohaterów
z czasu II wojny światowej, dla których wiara była
najważniejsza oraz historię o obronie kościoła
w Grodnie w okresie komunizmu.
Obejrzeliśmy również przejmujący film pt.:
„Życie stygmatyczki”. Bohaterką filmu była
Teresa Neumann, wizjonerka, mistyczka, która od
1922 r. do swojej śmierci w 1962 r. nie spożywała
żadnych pokarmów oprócz codziennej Eucharystii,
a od 1927 r. nie piła napojów. Obliczono, że 780
razy, co piątek, przeżywała w swym ciele śmierć
Chrystusa na krzyżu. W czasie wizji, które trwały od
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czwartku do niedzieli, mówiła bezbłędnie kilkoma
językami, m.in. aramejskim i greckim. Natomiast
od poniedziałku do środy była wesołą kobietą
wykonującą zwyczajne prace domowe. W 2005 r.
został rozpoczęty jej proces beatyfikacyjny.
Podczas rekolekcji codziennie uczestniczyliśmy
we Mszy św. w miejscowej kaplicy, podejmując
funkcje liturgiczne. Odmawialiśmy różaniec
z rozważaniami św. Jana Pawła II, patrona Akcji
Katolickiej w Polsce oraz Koronkę do Miłosierdzia

Bożego. Rano modliliśmy się Jutrznią, a dzień
kończyliśmy Apelem Jasnogórskim z rozważaniem
prowadzonym przez ks. Romana Dworackiego,
asystenta DIAK. W niedzielne przedpołudnie,
przy sprzyjającej pogodzie, mogliśmy spacerować
po uroczym parku i podziwiać piękno przyrody. Po
obiedzie, pełni duchowej mocy powróciliśmy do
Kicina.
Halina Bączkowska

Szkolny serwis informacyjny
Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
21 października br. w Szkole Podstawowej im.
Augusta Cieszkowskiego w Kicinie odbyło się
uroczyste pasowanie na ucznia, które odebrały
dzieci klas: 1A - mgr Małgorzaty Dolskiej i 1B mgr Izabeli Geisler.
Pierwszoklasiści od dłuższego czasu pilnie
przygotowywali się do tej uroczystości, ucząc się
wierszyków, piosenek i ćwicząc tak, aby ten dzień
wypadł jak najuroczyściej.
To był wyjątkowy dzień, pełen radości
i wzruszeń, na którym - oprócz dyrektora,
przedstawicieli grona nauczycielskiego i rodziców
- pojawiły się też wróżki. Pierwszoklasiści, aby stać
się pełnoprawnymi uczniami, musieli wykazać się
swoją wiedzą i umiejętnościami, odpowiadając na
wiele pytań zadanych przez wróżkę.
Odświętnie ubrani uczniowie najpierw
zaprezentowali się w części artystycznej,
a następnie przed sztandarem szkolnym odśpiewali

hymn narodowy i złożyli ślubowanie.
Potem nastąpił moment najbardziej przez
wszystkich wyczekiwany. Pan dyrektor za pomocą
okazałego ołówka pasował każde dziecko na
ucznia.
Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali
pamiątkowe dyplomy, legitymacje i w radosnym
nastroju udali się na słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców.
Mama Kuby

Filharmonia Pomysłów

22 października najmłodszych uczniów
w Szkole Podstawowej w Kicinie odwiedzili
muzycy z Filharmonii Pomysłów. Był to pierwszy
koncert z cyklu dziesięciu comiesięcznych
spotkań pt. „Na granicy pięciolinii”. Pełnej energii
osoba Mistrza Szarpidruta oraz efekty dźwiękowe
i interaktywna zabawa z publicznością rozbawiła
dzieci od samego rana i nastroiła muzycznie na
cały dzień. Dzieci wraz z gośćmi poszukiwały
MUZOLKA i MUZOLINKI - bohaterów
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i przewodników spotkań. Mieliśmy przyjemność
spotkać MISTRZA SZARPIDRUTA, postać
niezwykle barwną i niezwykłą, która oczarowała
dzieci. Uczniowie tańczyli i śpiewali. Bawili się.
Celem spotkań jest muzyczna edukacja małego
człowieka w formie przedstawień muzycznych.

Dziecko najlepiej uczy się przez zabawę, która
w naturalny sposób zaspokaja jego potrzebę
poznawania. Nie starajmy się hamować tej
pożytecznej, dziecięcej energii.
Małgorzata Dolska

Półfinał powiatu poznańskiego dziewcząt w unihokeju
Podczas
zawodów
Półfinału
Powiatu Skład reprezentacji Szkoły Podstawowej im. A.
w Unihokeju Igrzysk Dzieci Szkolnego Zrzeszenia Cieszkowskiego:
Sportowego w Paczkowie, 24 października, żeńska
reprezentacja naszej szkoły uzyskała IV miejsce.
Nadia Stępień
Zabrakło odrobiny szczęścia do uzyskania lepszego
Amelia Weber
wyniku, jednak waleczności i hartu ducha można
Natalia Wieczorek
jedynie pogratulować.
Olga Piotrowska
Aleksandra Cichocka
Pola Słaba
Michalina Grobelna
Katarzyna Mańczak
Martyna Ziemska
Michalina Abramczyk
Maria Steinke
Katarzyna Grajek
Ze sportowym pozdrowieniem - Szymon Gogola
z zespołem nauczycieli wychowania fizycznego

Dzień Nauczyciela
Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście
obchodzony
w
instytucjach
związanych
z nauczaniem. To okazja do nagradzania
wyróżniających się nauczycieli i pracowników
oświaty. Minister Edukacji Narodowej wręcza
nauczycielom złote, srebrne i brązowe Krzyże
Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej
oraz nagrody Ministra Edukacji za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze.
Odznaczenia
i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są przez
kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz
dyrektorów szkół na uroczystych galach.
Dzień ten w Szkole Podstawowej w Kicinie
rozpoczął się uroczystym apelem przygotowanym
przez samorząd uczniowski. Wiele ciepłych
i miłych słów popłynęło w kierunku naszych
nauczycieli. Uczniowie doceniają i podkreślają
swoją wdzięczność za codzienny trud pracy
nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę
20

o dobro wychowanków. Na zakończenie akademii
głos zabrała p. dyrektor Beata Jędrzejewska,
która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy
nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe
zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości
w tym wyjątkowym zawodzie. Po zakończonej
akademii uczniowie udali się do klas, gdzie
czekały kolejne atrakcje przygotowane przez
wychowawców.
Młodsi uczniowie obejrzeli fragment filmu
„Plastusiowy pamiętnik”. Następnie odwiedzili
szkolne muzeum - dowiedzieli się co to kałamarz,
stalówka czy kleks J. Dzięki słonecznej pogodzie
bawili się w dawne i troszkę zapomniane gry
podwórkowe: klasy, kapsle, mysz i kot, berek,
linka, czekolada, itp. Był to wyjątkowy dzień.
Małgorzata Dolska

Dziewczęta z Kicina mistrzami gminy w unihokeju
11 października 2019 r. w Szkole Podstawowej
w Kicinie odbył się Gminny Turniej Unihokeja
Dziewcząt i Chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej Powiatu Poznańskiego. Reprezentacja
naszej szkoły w rozgrywkach dziewcząt wygrała
zawody, natomiast chłopcy zajęli IV miejsce.
W rozgrywkach udział wzięły szkoły podstawowe
z Bolechowa Osiedle, Koziegłów, Czerwonaka
i Owińsk.

Skład reprezentacji Szkoły
im. A. Cieszkowskiego:
Chłopcy
Szymon Gożdziak
Wiktor Różański
Aleksander Michałowicz
Krzysztof Springer
Paweł Appelt
Oliwier Potok
Beniamin Wieczorek
Jan Błoch
Ryszard Grochowski
Jędrzej Wiśniewski
Fabian Urbaniak

Podstawowej

Dziewczęta
Nadia Stępień
Amelia Weber
Natalia Wieczorek
Olga Piotrowska
Aleksandra Cichocka
Pola Słaba
Michalina Grobelna
Katarzyna Mańczak
Martyna Ziemska
Michalina Abramczyk
Maria Steinke
Helena Dragon
Nadia Lisowska
Agata Kołdyk

Ze sportowym pozdrowieniem - Szymon Gogola
z zespołem nauczycieli wychowania fizycznego

Pierwszaki w Szreniawie
W piątek, 27 września klasy pierwsze udały się
na wycieczkę autokarową do Muzeum Rolnictwa
w Szreniawie. Tematem przewodnim wyjazdu
była „Jesień w sadzie i ogrodzie”.
Muzeum w Szreniawie to jedno z najlepszych,
w swoim rodzaju, miejsc wartych poznania.
W zbiorach ma ponad 20 tys. eksponatów - od
maszyn i silników, przez samoloty, zabytkowe
pojazdy i warsztaty dawnych rzemieślników, po
zwierzęta, które dla najmłodszych są zdecydowanie
ulubionym punktem programu zwiedzania.
Już na miejscu uczniów przywitał pan
przewodnik. Zaprosił ich do obejrzenia krótkiego
filmu pt.: „Jesień na wsi”. Dzieci poznały dawne
metody młócenia, czyszczenia i przemiału ziarna,
a także typowe jesienne prace w gospodarstwie
wiejskim. W kolejnych pawilonach oglądały
maszyny i sprzęt, których używano na przestrzeni
wieków oraz podziwiały zainscenizowane
warsztaty rzemieślnicze: cieśli, bednarza,
kołodzieja, piekarza, tkacza (z pięknymi,
kolorowymi wzorami na krosnach) czy garbarza.
Następnie wzięły udział w warsztatach i zwiedzały
muzeum. Obserwowały krowy, woła w kieracie,
					

konie, owce, świnie, króliki i kurczęta. W programie
imprezy znalazły się również pokazy związane
z zagospodarowaniem i konserwowaniem płodów
rolnych: pasteryzację kompotów oraz kiszenie
ogórków i kapusty.

fot. www.muzeum-szreniawa.pl

Przed pawilonami dzieci obejrzały kolekcję
maszyn parowych, z których część wyprodukowano
w zakładach Cegielskiego w XIX w. i których
używano np. w dawnych gorzelniach.
Wycieczka była bardzo udana, a dzieci
zmęczone, ale zadowolone wróciły do szkoły.
Małgorzata Dolska
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Wizyta pierwszaków w gospodarstwie wiejskim
W piątek 4 października, dzięki uprzejmości
państwa Edyty i Arkadiusza Wawrzyniaków,
pierwszaki odwiedziły gospodarstwo wiejskie.
Nasza przygoda rozpoczęła się od krótkiej rozmowy
z gospodynią na temat hodowli zwierząt oraz
płynących z tego korzyści. Następnie przystąpiliśmy
do podziwiania jesiennego sadu i ogrodu, maszyn
rolniczych, następnie zabudowań gospodarczych,
takich jak stajnia, obora czy chlew. W dalszej części
odwiedzin dzieci oglądały zwierzęta hodowlane:

konie, krowy, byki, kury, koguty, króliki oraz
psy. Ogromną atrakcją była dla dzieci możliwość
dotknięcia, nakarmienia lub pogłaskania zwierząt.
Do szkoły wróciliśmy w wyśmienitych humorach,
bogatsi o nowe doświadczenia. Wycieczka była
bardzo udana i z pewnością na długo pozostanie
w naszej pamięci. Serdecznie dziękujemy pani
Edycie za miłe przyjęcie i poświęcony czas.
Małgorzata Dolska

Szkolny serwis informacyjny
Protokół z posiedzenia Parafialnej Rady Ekonomicznej
16 października 2019 r.
Obecni:
ks. proboszcz Marian Sikora
Roman Nowak
Zbigniew Celka
Krzysztof Biniaś
Tomasz Appelt
Tematy główne spotkania
Dom parafialny – remont domu parafialnego
oraz jego wyposażenie - zakończone.
Instalacje kominiarskie wykonane. Koszt łączny
- 55 tys. zł. Rozliczenie z firmą p. Napiontka.
W górnej sali będzie zorganizowana sala TV
z ekranem rozsuwanym, rzutnikiem i głośnikami.
Zakupiono 30 krzeseł drewnianych oraz niskie
fotele.
Remont ogrodzenia na wzgórzu kościelnym
zakończony. Czerwiec 2019 – wymiana podpór,
pierwsze malowanie. Sierpień 2019 – powtórne
malowanie. Monitoring i ochrona przechodzi
pod opieką nowej firmy. Zabezpieczenie ppoż.
przejęła firma Stanisław Gierat (tel. 603 799 522)
wraz z konserwacją i przeglądami systemów
alarmowych, pożarowych oraz przeglądami gaśnic.
Naprawiono również instalację odgromową.
Podniesiono problem konserwacji dzwonów na
dzwonnicy zewnętrznej. Plan wykonania - wiosna
2020.
Budynek gospodarczy - konieczne jest
pomalowanie elementów drewnianych konstrukcji

dachu (krokwi i tzw. podbitki), co zabezpieczy je
przed działaniami warunków atmosferycznych.
Prace może uda się jeszcze wykonać w roku 2019.
Cmentarz - celowe jest wyłożenie drogi
głównej cmentarza kostką brukową. Przy okazji
będzie poprowadzona woda do kaplicy cmentarnej.
Przewidywany koszt łączny to około 50 tys. zł.
Wykonawca - p. Mieczysław Garasz. Fundusze na
ten cel zostaną zebrane podczas kwesty w dniach
31.10. - 02.11.2019.
Powstał pomysł, aby w celu poprawy
estetyki otoczenia kościoła, przy ul. Kościelnej
naprzeciwko tablicy upamiętniającej więźniów
byłego hitlerowskiego obozu pracy, wybudować
symetryczny murek oporowy. Prace zaplanowano
na wiosnę 2020.
Temat dodatkowy – odkupienie zdjęć
z pierwszego wystawienia Męki Pańskiej
w Kicinie. Nadal żyje autor zdjęć i zdecydował
się na znaczą obniżkę ceny, aby fotografie te
nie uległy zniszczeniu. W ramach tej kwestii
zastanawiano się, w jaki sposób zebrać konieczną
kwotę ok. 30 tys. zł; jak sprowadzić zdjęcia/obrazy
z Hiszpanii; czy je później eksponować; wreszcie jak je magazynować i zabezpieczyć dla przyszłych
pokoleń.
Protokołował Robert Miciniak
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Jarek Kostka Jazz Quartet i „Swingujące kuranty
czyli prząśniczka w opałach”
Ideę tegorocznego koncertu jesiennego
przedstawiła już wyczerpująco pani Lidia
Pludra-Przewoźna w październikowym numerze
„Naszego Patrona”. Dość przypomnieć, że dla
uczczenia roku moniuszkowskiego Jarosław
Kostka zaczerpnął garść pieśni ze „Śpiewników
domowych” i z pomocą zaproszonych muzyków
zaproponował ich jazzową odsłonę. Jaki zaś był
rezultat?
Dobór wykonanych utworów i skupienie uwagi
na moniuszkowskich „standardach” („Znasz-li ten
kraj”, „Słoneczko”, „Pieśń wieczorna”) kosztem
dzieł muzycznie ciekawszych (jak choćby ballada
„Dziad i baba” do słów Ignacego Kraszewskiego),
wydaje się być zabiegiem świadomym.
Zaprezentowanie utworów prostych i dobrze
znanych uczyniło ich słuchanie tym ciekawszym,
ułatwiając konfrontację oryginału z niebanalną

laureata nagrody Grammy, Włodka Pawlika
zatytułowany „Pawlik/Moniuszko – Polish Jazz”
(marzec 2019). Na tym tle aranżacje Jarka Kostki
niewątpliwie wyróżnia zwięzłość i wyrazistość
rytmiczna, niekiedy o wybitnie tanecznym zacięciu
- np. „Prząśniczka”. Jednocześnie inwencja
twórcza aranżera w żaden sposób nie przyćmiewa
zastanego materiału muzycznego; wprost
przeciwnie, wydobywa z niego całe spektrum
nieoczekiwanych
możliwości.
Przyznajmy
sami - któż spodziewałby się tanecznej cza-czy
w wielokrotnie już opracowywanej „Złotej rybce”?
Podobnie przedstawia się sprawa obsady.
Dotychczasowe jazzowe przygody z Moniuszką
to eksperymenty stricte instrumentalne z pianistą
w roli głównej. Tymczasem Jarek Kostka
stworzył spójny muzyczny organizm, łącząc
elementy klasycznego jazzowego trio (Jarek
Kostka – klawisze, Szymon Wieczorkiewicz kontrabas, Piotr Szulc - perkusja) z interludiami
fletu poprzecznego (Oliwia Smuszkiewicz),
lirycznym śpiewem solistki (Joanna Czajkowska)
i energetycznymi akcentami chóralnymi (w tej roli
znakomicie sprawdził się chór Arsis pod dyrekcją
Karoliny Piotrowskiej-Sobczak), pozostawiając
tym samym w uszach i oczach publiczności obraz
artystów znakomicie komunikujących się ze sobą
i czerpiących niekłamaną radość ze wspólnego
muzykowania. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne
muzyczne projekty Jarka Kostki będą równie
aranżacją.
udane, zaś kicińscy słuchacze jeszcze nie raz będą
Obfita twórczość pieśniarska Stanisława mieli okazję wziąć w nich udział.
Moniuszki niekoniecznie wytrzymuje porównanie
Łukasz Toboła
z XIX-wieczną klasyką gatunku, choćby z pieśniami
Schuberta czy Schumanna (bądź co bądź, wileński
kompozytor adresował swe „Śpiewniki…” do
muzyków-amatorów), niemniej ujmuje słuchacza
prostymi, lecz trafnymi efektami ilustracyjnymi
oraz łatwo wpadającą w ucho melodyką. Te zalety
Jarek Kostka umiejętnie wykorzystał w swych
aranżacjach. Warto podkreślić, że mamy w tym
względzie porównanie - nie jest to bowiem pierwszy
mariaż muzyki Moniuszki ze stylistyką jazzową na
polskiej scenie muzycznej. Podobny eksperyment
przeprowadził już Bogdan Halicki ze swoim trio
u końca lat 90. Mamy też całkiem świeży projekt
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„Tajemnica OJCA PIO” –
dokumentalny film biograficzny

WARTO OBEJRZEĆ – „Nieplanowane”

Ojciec Pio jako wzór do naśladowania
i niesamowity dokument, który koniecznie trzeba obejrzeć
Wymieniony w tytule obraz to przepiękny film,
ukazujący prawdziwe oblicze Świętego poprzez
zeznania świadków, którzy doznali uzdrowienia
i również nawrócenia. Prezentuje on wiele zdjęć
nieznanych dotąd światu, wiele nagrań i krótkich
filmików, a także wypowiedzi współbraci
z San Giovanni Rotondo. Bardzo emocjonalny
dokument biograficzny, w którym można usłyszeć
autentyczny głos Ojca Pio (!).

Myślałam, że za życia był uwielbianym przez
cały świat duchownym. Dzięki temu filmowi
zrozumiałam, że nawet taki wspaniały i - przede
wszystkim - skromny włoski kapucyn nie
miał łatwej drogi do bycia świętym. Jak wiele
nienawiści ze strony ludzi go otaczało! Poddano
go wielu próbom, a głównym atakiem na jego
świętą osobę były zarzuty dotyczące stygmatów
Chrystusa na ciele zakonnika. Świeccy i Kościół

nie mogli pojąć tego cudu. Ich podejrzliwość
przyczyniła się do powstawania teorii spiskowych,
które sugerowały, że o. Pio sam się okalecza
(więcej informacji na temat stygmatów świętego
i analiz lekarskich jego ran można przeczytać na
stronie www.zycie-duchowe.pl - Stygmaty Ojca
Pio). Zakazano spotykać się z nim i wydawano
pisma na temat zakonnika, które w negatywnym
świetle przedstawiały duchownego. To nie koniec
oszczerstw i podejrzeń ukazanych w filmie.
Zarzucano mu pedofilię, zakładano podsłuchy
w konfesjonale i w celi oraz izolowano go od
świata. Wszystko to skierowane było przeciwko
temu świętemu, a on oddawał to Bogu. Oprócz
cierpień jakie przeżywał, mogliśmy poznać „drugą
stronę” o. Pio. Znany nam ze swej surowości
wobec zatwardziałych grzeszników, których
niekiedy wyrzucał z konfesjonału, okazał się
dowcipnym i radosnym zakonnikiem, który lubił
żartować razem ze współbraćmi. Mimo cierpienia
spowodowanego stygmatami i chorobami, na co
dzień był uśmiechnięty. Bracia z zakonu w San
Giovanni Rotondo opowiadali o problemie pustych
butelek po oranżadzie i piwie, które zaśmiecały
otoczenie klasztoru. Zaczęli się zastanawiać,
co z nimi zrobić. „Wyrzućmy je przez taras” –
zaproponował ktoś. „A jak trafią w głowę kogoś
przechodzącego pod nim?” – padło słuszne
pytanie. „To będzie o jednego mniej” – zażartował
o. Pio. Potem wychylił się za balustradę tarasu
i poinformował zebranych: „Słuchajcie, właśnie
przechodzi tędy ojciec przełożony. Biedna ta
butelka, która spadnie mu na głowę”. Po jego
słowach rozległ się gromki śmiech.
Film “Tajemnica Ojcia Pio” trwa 1 godz. 20
min., lecz wszystkie te ciekawe fakty o słynnym
zakonniku z Pietrelciny powodują, iż ma się
wrażenie, że film przemija w mgnieniu oka.
Polecam zabrać chusteczki, bo wzruszeń tam jest
niemało.
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Zuzanna Herman

Wstrząsający, rewolucyjny, ukazujący całą
prawdę o aborcji obraz - tak można w kilku
słowach określić film „Nieplanowane”, który 1
listopada wchodzi do polskich kin. Jest on oparty na
autentycznej historii Abby Johnson, która jedyne,
czego pragnęła, to pomagać́ kobietom. Głęboko
wierząc w prawo kobiet o decydowaniu o własnym
ciele, w tym czy donoszą lub przerwą swojej ciążę,
została wolontariuszką, a potem pracownicą jednej
z klinik aborcyjnych potężnej organizacji Planned
Parenthood. Zrobiła tam zawrotną karierę,
szybko awansowała, by ostatecznie zostać́ (jedną
z najmłodszych w USA) dyrektorką filii należącej
do sieci klinik „przemysłu aborcyjnego”. Johnson
była współodpowiedzialna za przeprowadzenie
przeszło 22 tys. aborcji.
Przełom w jej życiu nastąpił w chwili, gdy
podczas asystowania przy aborcji, na obrazach USG
zobaczyła, jak nienarodzone trzynastotygodniowe
dziecko broni się przed narzędziem lekarza.
Wówczas to dopiero uświadomiła sobie,
czym tak naprawdę jest aborcja - że nie jest to
„zwykły zabieg”, ale zabijanie dzieci. Po tym
traumatycznym przeżyciu odeszła z kliniki,
z czasem założyła organizację, która do dziś
pomaga byłym pracownikom branży aborcyjnej,
którzy – podobnie jak ona - przeżyli nawrócenie
i walczą o rozpoczęcie nowego życia.
Film
„Nieplanowane”
(„Unplanned”)
od początku swojej premiery w Stanach
Zjednoczonych w lutym 2019 roku napotykał
na szereg trudności, by wejść do kin. Burza
spowodowana zablokowaniem reklamy filmu,
		

a później trudności dystrybucyjne wywołały
z kolei debatę o współczesnej cenzurze, która
otarła się o amerykański Kongres. W części stanów
dziewczęta mogły zabić dzieci, ale nie mogły
zobaczyć filmu. Konta społecznościowe promujące
film były blokowane. A mimo to film odniósł sukces
kinowy i ideowy, a od jego premiery dziewięć
stanów USA wprowadziło ustawodawstwo mające
na celu ochronę nienarodzonych.
Film „Nieplanowane” pokazuje dramatyczną
przemianę̨ kobiety - od aborcjonistki do obrończyni
życia. Niesie on przesłanie – przesłanie nadziei, że
Pan Bóg nigdy nas nie opuszcza i każdy z nas może
stanąć w prawdzie i zmienić swoje życie, prosząc
o przebaczenie. Pokazuje również, jak wielka jest
moc modlitwy, także tej za nienarodzone dzieci –
modlitwy, która jest walką o każdego człowieka,
zwłaszcza tego bezbronnego w łonie matki.
Obraz ten jest wreszcie szansą, by poruszyć serca
i sumienia tych, którzy albo są zwolennikami
aborcji, albo nie mają określonego poglądu w tej
sprawie. Gorąco polecam!
Barbara Zacharzewska

Z ksiąg metrykalnych
Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni
19 października
26 października
27 października

Liliana Koplin
Kinga Przybysz
Teodor Franciszek Wieczorek

Sakramentalny związek małżeński zawarli
5 października
11 października
19 października

Adam Krugiołka i Agnieszka Plenzler
Przemysław Pieniak i Karolina Borowiec
Mirosław Koplin i Sandra Koplin

3 października
7 października
15 października
17 października

Kazimierz Dyguda
Eleonora Lewandowska
Danuta Stachowiak
Lech Lipiecki

Do wieczności odeszli
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Intencje mszalne – listopad 2019
01.11. uroczystość Wszystkich Świętych
8.00 w intencji Parafian
14.00 † Stanisława, Aniela, Walenty, Widerscy oraz
zmarli z rodziny
02.11. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
10.00 † zmarli z rodzin Bobaków, Aniołów,
Kurkowiaków i Niemczalów
17.00 † Edward Lesiczka w 3. r. śmierci oraz zmarli
z rodzin Lesiczków i Stoińskich
18.00 † zmarli z rodzin Błażejewskich i Stefańskich
03.11.
8.00 w intencji Parafian
10.00 1) † Stanisław Stoiński oraz zmarli z rodzin
Stoińskich i Lesiczków
2) w intencji Domowego Kościoła
12.00 † Władysława i Józef Matuszewscy oraz
zmarli z rodziny
18.00 † Stanisław Gaca – od brata Franciszka z
rodziną
04.11.
18.00 † Łucja i Edmund Witkowscy oraz zmarli
z rodzin Babiarczyków, Cyferkowskich
i Sitków
05.11.
8.00
06.11.
18.00

07.11.
18.00

08.11.
18.00

† Wanda, Helena, Krystyna, Bolesław, 		
Antoni, Wojciech i Tadeusz
z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz
z prośbą o Bożą opiekę i błogosławieństwo
dla Joanny w rocznicę urodzin
1) † Bronisław w 18. r. śmierci, Joanna
Barańscy, Józef Henryk Banach i dusze
w czyśćcu cierpiące
2) w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza
i nowych powołań
† Agnieszka, Józef, Stanisława, Józef i Marek

09.11.
18.00 1) † Tomasz, Zofia, Andrzej, Ryszard oraz
zmarli z rodzin Banachów i Perlicjantów
2) † Edmund Kurzawa – od syna Waldemara
z rodziną
10.11.
8.00 † Wiesław Rembowski oraz zmarli z rodzin
Matuszewskich i Rembowskich
10.00 † Andrzej Zwiernik
12.00 † Zygmunt, Leonarda, Stefan
18.00 w intencji całej rodziny
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11.11. 101. rocznica odzyskania niepodległości
8.00 † Kazimiera Bartoszewska, Cecylia 		
i Władysław Begier
10.00 † Adam i Mirosława Dubowscy
12.00 † Tadeusz Bączkowski i ks. kanonik Czesław
Ksoń
18.00 † Maria i Stanisław Szkudlarek w 8. r. śmierci
12.11.
8.00 w intencji Parafian
13.11.
18.00 † Zofia, Franciszek, Wanda, Adam i Krystyna
14.11.
18.00 † Stanisław i zmarli z rodzin Nowaków
i Hildebrańskich
15.11.
18.00 † Marianna i Stanisław Luboszczyk oraz
zmarli z rodziny Nowickich
16.11.
18.00 1) † Urszula Turek i zmarli z rodziny
2) intencja dziękczynna w 10 r. Caritas
Parafialnego
17.11. 267. rocznica poświęcenia kościoła 		
parafialnego
8.00 † Stanisława, Aleksy Mandziak i zmarli
z rodziny
10.00 † Zdzisław Ławniczak - od bratanicy
z rodziną
12.00 † Ryszard Pawlak
18.00 1) w intencji Parafian
2) w intencji Dobroczyńców

7) † Przemysław Śrama – od brata Stanisława
8) † Lech Lipiecki – od żony Liliany
i wnuczki Marty
22.11.
18.00 † Cecylia, Gabriel, Adam Sobański
23.11.
18.00 † Kazimiera i Aleksander Wawerka oraz
zmarli z rodziny
24.11.
8.00 † Marta i Józef Knypińscy oraz zmarli z
rodziny
10.00 † Paweł Zielewicz i zmarli z rodziny
12.00 † Wacław Kujawa i zmarli z rodziny
18.00 1) w intencji Parafian
2) † Józef Tonder – od rodziny Gondów

26.11.
8.00 w intencji Parafian
27.11.
18.00 † Wojciech Koralewski – od rodziców i żony
28.11.
18.00 † Barbara Przybyłowicz – od siostry Grażyny
z córkami
29.11.
18.00 z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalszą opiekę Bożą
30.11.
18.00 † Andrzej Bobak i zmarli z rodzin Bobaków
i Aniołów

ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – LISTOPAD 2019
01.11.
02.11.
03.11.
04.11.
07.11.

18.11.
18.00 w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i naszej
parafii
19.11.
8.00 † Helena i Andrzej Wietrzyńscy

08.11

20.11.
18.00 w intencji Bogu wiadomej

10.11.

21.11.
18.00 Msza św. zbiorowa
1) † Seweryn Klepka – od mieszkańców
Janikowa
2) † ks. kanonik Remigiusz Pieprzyk –
od mieszkańców Janikowa
3) † Bogumiła Jürndt – od syna Pawła
z Agnieszką
4) † Kazimierz Dyguda – od mieszkańców
Klin
5) † Krzysztof Biedny – od przyjaciółki Kasi
z córkami Kariną i Nikolą
6) † Krystyna Lewandowska – od 		
chrześniaczki Anity z mężem i dziećmi

25.11.
18.00 w intencji Kasi z okazji urodzin i imienin

11.11.
12.11.
14.11.
15.11.
16.11.

(piątek) uroczystość Wszystkich Świętych, 		
Msze św. o 8.00 (w kościele) i o 14.00 (na 		
cmentarzu przed Mszą św. procesja).
(sobota) Wspomnienie wszystkich wiernych 		
zmarłych; Msze św. o 10.00, 17.00 i 18.00.
(niedziela) po Mszy św. o 8.00 zebranie członków
Wspólnoty Żywego Różańca.
(poniedziałek) po Mszy św. zebranie Akcji
Katolickiej.
pierwszy czwartek miesiąca, od 17.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu w intencji uświęcenia
kapłanów i nowych powołań; o 18.00 Msza św.
z udziałem służby liturgicznej i ich rodzin; po
Mszy św. zbiórka dla ministrantów i spotkanie dla
rodziców ministrantów; o 19.30 zebranie Parafialnej
Rady Duszpasterskiej.
(piątek) od 8.30 odwiedziny chorych z posługą
sakramentalną; o 18.45 spotkanie Parafialnego
Zespołu Liturgicznego.
(niedziela) Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym. Niedziela pomocy dla
Arcybiskupiego Seminarium Duchownego
w Poznaniu, po Mszach św. zbiórka do puszek.
(poniedziałek) 101. Rocznica odzyskania
niepodległości; Msze św. wg porządku
niedzielnego.
(wtorek) o 19.00 katecheza biblijna dla rodziców
i chrzestnych.
(czwartek) od 17.00 do 18.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu w intencji
uświęcenia kapłanów i nowych powołań.
(piątek) katecheza dla młodzieży
przygotowującej się do sakramentu bierzmowania –
o 19.00 grupa I, o 19.45 grupa II.
(sobota) Msza św. dziękczynna w 10. r.
powstania Parafialnego Zespołu Caritas;

					

17.11.

18.11.
21.11.
22.11
24.11.

25.11.

28.11.

29.11.
30.11.

po Mszy św. spotkanie w domu parafialnym.
(niedziela) Światowy Dzień Ubogich; 267. rocznica
poświęcenia kościoła w Kicinie,
o 18.00 Msza św. w intencji dobroczyńców
i osób zaangażowanych w prace duszpasterskie,
porządkowe i remontowe w naszej parafii.
(poniedziałek) o 19.00 katecheza
liturgiczna dla rodziców i chrzestnych.
(czwartek) od 17.00 do 18.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu w intencji
uświęcenia kapłanów i nowych powołań.
(piątek) katecheza dla młodzieży
przygotowującej się do sakramentu bierzmowania –
o 19.00 grupa I, o 19.45 grupa II.
(niedziela) uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata, święto patronalne Akcji
Katolickiej; rozpoczęcie dziewięciomiesięcznej
nowenny przed nawiedzeniem obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej w naszej parafii.
(poniedziałek) o 18.00 Msza św.
z udziałem osób, które podjęły duchową adopcję
dziecka poczętego zagrożonego zagładą; po Mszy
św. różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej i
spotkanie w domu parafialnym Apostolstwa Dobrej
Śmierci.
(czwartek) od 17.00 do 18.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu w intencji
uświęcenia kapłanów i nowych powołań;
o 19.00 „Czytamy i rozważamy Katechizm
Kościoła Katolickiego”, spotkanie w domu
parafialnym.
(piątek) katecheza dla młodzieży
przygotowującej się do sakramentu bierzmowania –
o 19.00 grupa I, o 19.45 grupa II.
(sobota) święto św. Andrzeja Apostoła.
ks. Marian Sikora
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2

3

74

75

76

7
78
1. Nowe pomieszczenia w domu parafialnym, 29.09.19, fot. GZ
2. Rekolekcje w Chludowie, 5.10.19, fot. LP
3-4. Parafianie z Wierzenicy w Kicinie, 6.10.19, fot. GZ

5. XIX Dzień Papieski, 13.10.19, fot. BK-H
6-7. Światowa Niedziela Misyjna, 20.10.19 fot. GZ
8. Wystawa zdjęć z okazji 20-lecia pielgrzymki do Rzymu, 6.10.19 fot. GZ

