Wzruszeni stajemy przed szopką, aby wraz z Maryją
spotkać Oczekiwanego przez narody, Odkupiciela człowieka,
którego pragną wszystkie ludy.
Jan Paweł II
Boże Narodzenie 2002 r.
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Adwent

Słowo księdza proboszcza
W ubiegłym roku, 12 grudnia, podczas Mszy
św. roratniej poświęciłem ikonę z wizerunkiem
Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe. Od tej
pory Matka Boża czczona w tym wizerunku
stała się w naszej parafii patronką duchowej
adopcji dziecka poczętego zagrożonego zagładą.
O objawieniach z 1531 roku w Meksyku oraz
o samej ikonie obszernie pisaliśmy w „Naszym
Patronie” w wydaniu grudniowo-styczniowym
2018 roku. Nie ukrywam, że już wówczas myślałem,
aby nowy kościół, który zostanie wybudowany na
naszym wzgórzu nosił wezwanie Najświętszej
Maryi Panny z Guadalupe. W niniejszym numerze
„Naszego Patrona” dzielę się z Wami radością,
że Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański
Stanisław Gądecki z przedstawionych propozycji
tytułu przyszłej świątyni w Kicinie wybrał
tytuł: Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe.
W prośbie o przychyleniu się księdza arcybiskupa
do tegoż wezwania napisałem: 12 grudnia
obchodzimy wspomnienie liturgiczne Najświętszej
Maryi Panny z Guadalupe. Jest ono rozciągnięte
na Kościół Powszechny. Epoka rewolucji
informatycznej sprawiła, że to, co wydawało
się odległe i egzotyczne, dzisiaj jest przeżywane
w całym Kościele. Do rozpropagowania objawień
Matki Bożej z Guadalupe przyczynił się św. Jana
Paweł II swoją pierwszą podróżą apostolską do
Meksyku w 1979 roku. Historia obrazu jest dość
znana w Polsce. Maryja z Guadalupe czczona
jest jako broniąca życia poczętego, a tym samym
każdego życia. W mojej parafii w Kicinie każdego
roku grupa około pięćdziesięciu osób podejmuje
duchową adopcję dziecka poczętego zagrożonego
zagładą. Bardzo chcemy propagować Ewangelię
życia. Z przekazów historycznych wiemy,
jak istotny wpływ na ewangelizację Ameryki
Środkowej i Południowej miało i ma ciągle wpływ
sanktuarium z Meksyku. W dzisiejszym, coraz
bardziej poganiejącym środowisku poznańskim
i podpoznańskim trzeba także takiego impulsu
w pracy duszpasterskiej. We wtorek, 3 grudnia
br., po Mszy św. roratniej rozpoczniemy nowennę

pismo parafii pw. św. Józefa w Kicinie
Nakład 250 egz.

Adres redakcji: ul. Kościelna 2,
62-004 KICIN
e-mail: kicin.naszpatron@gmail.com
www.kicin.archpoznan.pl

w nauczaniu Benedykta XVI

przed
wspomnieniem
liturgicznym
NMP
z Guadalupe. Każdego
dnia nowenny będziemy
polecać Matce Bożej
wspólne
i
osobiste
intencje. O pracach związanych z projektem nowego
kościoła poinformuję parafian jeszcze przed
tegorocznymi odwiedzinami duszpasterskimi.
Z pierwszą niedzielą Adwentu wchodzimy
w nowy, trzyletni program duszpasterski:
„Eucharystia daje życie”. Jego realizacja
w kolejnych latach jest wpisana w następującą
tematykę: rok 2019/2020, temat: „Wielka
tajemnica wiary”, motto biblijne: „[…] abyście
uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał” (J 6, 29);
rok 2020/2021, temat: „Zgromadzeni na świętej
uczcie”, motto biblijne: „Ojciec mój da wam
prawdziwy chleb z nieba” (J 6, 32); rok 2021/2022,
temat: „Posłani w pokoju Chrystusa”, motto
biblijne: „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył na
wieki” (J 6, 57).
Celem pierwszego roku jest pogłębienie
wiedzy o Eucharystii, jej duchowych owocach,
liturgicznym i osobistym przebiegu. Szczególnym
wyzwaniem dla Kościoła w Polsce jest właściwe
świętowanie niedzieli przez wiernych.
Bardzo zachęcam do udziału w roratach. Nazwa
„roraty” pochodzi od pierwszych słów pieśni
towarzyszącej rozpoczęciu Mszy św. w okresie
Adwentu: „Rorate coeli de super... (niebiosa
rosę spuśćcie nam z góry...)”. Roraty w naszym
kościele odprawiane będą od poniedziałku do
piątku o godz. 6:30. Codzienny udział w roratach
może wiązać się z niemałą ofiarą. Podejmijmy
dobre postanowienie w tym względzie.

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: Grota betlejemska z korzenia drzewa oliwnego przywieziona z Izraela, oraz włoskie figurki z drewna
lipowego. Zdjęcie Barbara Kołecka-Herman dzięki uprzejmości właścicieli szopki (rodziny z Kicina).

2									

W ogólnym pojęciu Adwent, jest czasem
radosnego oczekiwania na święta Narodzenia
Pańskiego. I chociaż w tym szczególnym czasie
kolor ornatu jest fioletowy, to powinniśmy radośnie
oczekiwać przyjścia Zbawiciela, na ziemię.
Benedykt XVI w swoich wypowiedziach
mocno zaznacza, że Adwent to czas oczekiwania.
Zaznacza, że to oczekiwanie jest wymiarem, który
przekracza całe nasze istnienie osobiste, rodzinne
i społeczne. Słusznie zauważa, że z oczekiwaniem
spotykamy się w tysiącu sytuacjach naszego życia.
Od tego banalnego, najbardziej prostego czekania,
aż po najważniejsze oczekiwanie, które angażuje
człowieka całkowicie, do głębi. To najprostsze
oczekiwanie to np. oczekiwanie w kolejce do kasy
sklepowej, a to głębokie, to np. oczekiwanie na
narodziny dziecka, przez rodziców. W stosunkach
uczuciowych to oczekiwanie oznacza, oczekiwanie
na ukochaną osobę, na odpowiedź na list, na
przyjęcie przebaczenia. Papież Benedykt XVI
wypowiedział takie proste słowa: „człowiek żyje,
dopóki czeka, dopóki w jego sercu żyje nadzieja”.

Dodał także, że po tym w jaki sposób człowiek
oczekuje, poznaje się człowieka, a konkretnie
jego postawę moralną i duchową. I my także,
według tej myśli Papieża, możemy ocenić samych
siebie, naszą własną postawę moralną i duchową,
a możemy to zmierzyć tym, na co czekamy oraz
w czym pokładamy swoją nadzieję.
(ks. Artur Merhol; www.wakcji 24.pl)

„Czuwajcie więc, bo nie wiecie,
kiedy pan domu przyjdzie”
(Mk 13, 33-37)
Od 2 grudnia (poniedziałek) zapraszamy
Marana tha! – Przyjdź, Panie Jezu! (Ap
wszystkich na adwentowe czuwanie – na 22, 20c). Przyjdź i odnów nasze spojrzenie
Msze św. roratnie, które odprawiane będą na siebie, na cały nasz świat. I pozostań
od poniedziałku do piątku o godz. 6.30.
z nami na zawsze!
Wykorzystajmy ten szczególny czas
Redakcja
Adwentu, by zwrócić się ku Bogu,
by zdystansować się od codziennych,
przyziemnych spraw, niejednokrotnie
absorbujących nas bez reszty. Odpowiednio
przeżyty Adwent pozwoli nam w pełni
czerpać łaski i radość ze świąt Bożego
Narodzenia.
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Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny –
żywa tajemnica Bożej łaski
8 grudnia będziemy obchodzić uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. To dla nas dobra okazja, aby pochylić się
nad tą zadziwiającą prawdą wiary.
Jednocześnie warto uświadomić sobie, że jest
to tajemnica żywej łaski - Bóg dziś dokonuje przez
Matkę Bożą wielkich dzieł, z których wiele ma
miejsce w naszej archidiecezji.

była poddana potędze Złego. Tą, którą Bóg Duch
Święty obdarzył pełnią wszystkich swoich darów.
Łaska ze względu na nas
Warto sobie uświadomić, że przywilej
Niepokalanego Poczęcia został Maryi udzielony
ze względu na nas, z miłości do nas. W tym
przywileju widać wyraźnie, że Bóg „do końca nas
umiłował”. Maryja jest Niepokalanym Poczęciem,
aby Jezus mógł stać się naszym Zbawicielem.
Maryja jest całkowicie wolna od grzechu,
aby uwalniać od niego swoje ziemskie dzieci.
Maryja jest doskonale czysta, aby wstawiać się
za wszystkimi, w których grzech zeszpecił obraz
Bożego podobieństwa. Maryja jest Niepokalana,
aby być skuteczną i potężną Matką, która Bożą
mocą ocala swoje dzieci od Złego.
Łaska, która działa dzisiaj

„Jestem Niepokalanym Poczęciem”
Zdanie,
które
Maryja
wypowiedziała
w Lourdes, spędziło sen z powiek wielu katolickim
myślicielom i teologom. Jednym z nich był św.
Maksymilian Maria Kolbe. Nad tym zdaniem
rozmyślał wiele lat. Dlaczego Maryja powiedziała:
„Jestem Niepokalanym Poczęciem”, zamiast
powiedzieć: „Jestem niepokalanie poczęta”? To
pytanie nie dawało mu spokoju. Mówiąc: „Jestem
Niepokalanym Poczęciem” Maryja łączy swoją
tożsamość z tą wielką Bożą łaską. Określa samą
siebie poprzez łaskę, którą otrzymała od Boga.
8 grudnia 1854 roku papież Pius IX ogłosił
nowy dogmat wiary - prawdę o Niepokalanym
Poczęciu Maryi. Niespełna 4 lata później, 11
lutego 1858 roku, Maryja wypowiedziała to, co
chwilę wcześniej Kościół uroczyście potwierdził.
Maryja jest Tą, w której Bóg Ojciec
odzwierciedla doskonały plan, jaki miał w chwili
stwarzania całego świata. Tą, z której Bóg Syn
wziął ciało i krew przez swe ludzkie zrodzenie,
przyjmując naturę, która ani przez chwilę nie
4

W czasach wielkiego zamętu, w których obecnie
żyjemy, Bóg posyła Maryję, aby czyniła „wielkie
dzieła Boże”. W naszej archidiecezji trwa właśnie
peregrynacja kopii ikony Matki Bożej z Jasnej
Góry. Maryja nawiedziła naszą archidiecezję
przynosząc od swego Syna wielkie łaski.
Już na kilka miesięcy przed peregrynacją miał
miejsce proroczy, Boży znak. Podczas V Forum
Ewangelizacyjnego Archidiecezji Poznańskiej,
na uroczystej Mszy Świętej, która odbywała się
w tzw. godzinie łaski, bp Damian Bryl zaprosił
wszystkich zgromadzonych do wspólnotowego
odmówienia aktu całkowitego oddania się Maryi,
ułożonego przez sługę Bożego, prymasa Stefana
Wyszyńskiego. Kilka miesięcy później, pierwsze
parafie naszej diecezji zaczęły przygotowywać
swoich parafian do takiego właśnie aktu.
W marcu 2019 roku przygotowanie rozpoczęło
120 parafian z Lusowa oraz kilkadziesiąt osób
z naszej parafii (parafii autora – przyp. red.).
W kwietniu na tą drogę weszło 40 osób z parafii
w Ceradzu Kościelnym oraz niespełna 100 osób
z parafii św. Andrzeja w Spławiu. W maju takie

przygotowania rozpoczęli parafianie z parafii: św.
Augustyna w Czapurach, św. Ducha w Antoninku,
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tulcach
oraz Nawiedzenia NMP na osiedlu Bohaterów
II wojny światowej. W przygotowaniach
uczestniczyły również całe rodziny z dziećmi
oraz wiele osób młodych. Było to dla nas znakiem
Bożego błogosławieństwa, kiedy dzieci, same
z siebie zaczęły prosić swoich rodziców, aby
mogły się oddać Matce Bożej.
W miesiącach wakacyjnych Matka Boża nie
odpoczywała. Przygotowania do oddania się Jej
trwały wtedy w parafiach w Radlinie, Solcu oraz
w Mórce.
We
wrześniu
rekolekcje
rozpoczęli
parafianie w Dolsku, Nowym Tomyślu oraz na
podpoznańskim Świerczewie - w parafii Chrystusa
Króla Wszechświata, prowadzonej przez oo.
oblatów. W październiku rekolekcje rozpoczęły
kolejne parafie: Wszystkich Świętych w Kórniku,
dwie parafie w Komornikach, parafia w Starych
Oborzyskach, Konojadzie, fara w Przemęcie
oraz parafia Imienia Maryi w Smochowicach.
W listopadzie przygotowania do oddania się Panu
Jezusowi przez Maryję zaczęli parafianie z kościoła
św. Stanisława Kostki na poznańskich Winiarach,
parafianie w Dubinie, we farze w Kościanie oraz
w Strykowie.
W kolejce na takie przygotowania czekają
już kolejne parafie, które rozpoczną rekolekcje
w okresie od grudnia do lutego: parafia w Modrzu,
w Lusówku, parafia św. Jana Kantego w Poznaniu,
fara w Śremie, katedra poznańska czy sanktuarium
Matki Bożej Literackiej w Buku.
Na koniec Moje Niepokalane Serce zatryumfuje
Dopełnieniem i rozwinięciem objawienia
Matki Bożej z Lourdes jest objawienie Maryi
w Fatimie. Z ust Matki Bożej padły tam słowa:
„Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do
Mojego Niepokalanego Serca - jako ostateczną
deskę ratunku dla świata”. Nabożeństwo do
Niepokalanego Serca Maryi polega przede
wszystkim na osobistym poświęceniu się temu
Sercu, które jest równoznaczne z oddaniem się
Matce Bożej. Polega ono również na przyjęciu
przesłania fatimskiego, które jest naglącym
i ostatecznym wezwaniem do nawrócenia, pokuty,
modlitwy oraz wynagradzania.
					

Godzina łaski
Pamiętajmy, że 8 grudnia obchodzimy tzw.
godzinę łaski. Trwa ona od godz. 12:00 do 13:00.
Matka Boża obiecała w tym czasie udzielać
szczególnie obfitych łask wszystkim, którzy będą
wtedy trwać na modlitwie.
W tym roku ten dzień przypada w niedzielę,
dlatego już teraz zaplanujmy sobie czas w taki
sposób, aby między godz. 12:00 a 13:00 trwać na
gorącej modlitwie przez wstawiennictwo naszej
Niepokalanej Matki.
Dobroć Boża jest nieskończona - niech takie
będą również nasze pragnienia, które tego dnia
przedstawimy Bogu przez ręce Maryi. Bądźmy
w naszych prośbach śmiali i odważni jak dzieci,
które ufają miłości swojego Ojca w niebie.
Maryja nigdy niczego Bogu nie odmówiła
i dlatego Bóg niczego Jej nie odmawia. Cieszmy
się i dziękujmy tego dnia naszemu Panu za to, że
dał nam taką dobrą i potężną Matkę!
Adrian Pakuła

Godzina Łaski – prośby i obietnice:
1. Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8
grudnia, w południe obchodzono Godzinę
Łaski dla całego świata.
2. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę
wiele łask dla duszy i ciała.
3. Będą masowe nawrócenia.
4. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur
poruszone będą łaską Bożą i znów staną
się wierne i miłujące Boga.
5. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie
miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się
modlić za bliźnich.
6. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina
była rozpowszechniona.
7. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej
Godziny łaski.
8. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść
do kościoła, niech modli się w domu.

5

Grudzień 2019/Styczeń 2020

Grudzień 2019/Styczeń 2020

A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Niech słowa kolędy będą dla nas pokrzepieniem i umocnieniem w wierze, że Bóg
jest wciąż obecny wśród nas, że narodził się
w ubogiej stajence, by nieść nam światłość,
radość, pokój, nadzieję i miłość.
Błogosławionych, radosnych i rodzinnych
świąt Narodzenia Pańskiego oraz wielu łask
płynących z Nieba w Nowym Roku 2020
życzy
Redakcja

Z Maryją w nowe czasy!
Podczas grudniowo-styczniowych odwiedzin
kolędowych pozostawię w domach parafian
książeczkę zatytułowaną „Z Maryją w nowe czasy!”.
Jej treść pomoże w duchowym przygotowaniu na
spotkanie z Matką Bożą w Jasnogórskiej Ikonie,
które w naszej parafii nastąpi 24/25 sierpnia
przyszłego roku.
Bardzo potrzebujemy spotkania z Maryją,
która przychodzi w zewnętrznym znaku, jakim jest
Obraz Jasnogórski. Z Maryją chcemy iść w czasy,
które są przed nami, czasy – należy się tego
spodziewać – pod względem duchowym coraz
trudniejsze.
To, jak przebiegnie wielkie święto związane
z odwiedzinami Maryi w naszej parafii, rodzinie,
w naszym sercu, w dużej mierze zależy od nas
samych. Maryja chce okazać nam miłość, chce
odnowić i umocnić naszą wiarę, nasze rodziny. Chce
nam pomóc odnaleźć drogę życiową i towarzyszyć
nam w spełnieniu naszego powołania.
Treść książeczki przypomina historię
peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego w Polsce
oraz historię samej Ikony. Uczy nas, jak przyjąć
Maryję wierzącym sercem, a zarazem rozumem
oświeconym wiarą. W ostatniej części książeczki
znajdziemy kilka najważniejszych modlitw
maryjnych. Zachęcam do uważnej lektury.
ks. proboszcz Marian Sikora
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Pokochać Mszę Świętą cz. 4
W obrzędach wstępnych, po pozdrowieniu
wiernych i krótkim wprowadzeniu w liturgię
dnia przez kapłana, następuje akt pokutny.
Kapłan wzywa nas do podjęcia kroku, który jest
fundamentalny dla modlitwy i dla Bożego kultu:
mamy upokorzyć się przed Bogiem, uznając, że
jesteśmy grzeszni. Człowiek, który nie korzy się
przed Bogiem, nie daje Mu miejsca w swoim
życiu. Nie widzi też potrzeby uciekania się do
Jego miłosierdzia. Aby uznać swoją grzeszność
(grzech), trzeba „wejść w samego siebie” i stanąć
przed Bogiem. To wymaga chwili milczenia. Po
tej chwili kapłan i wierni wspólnie spełniają akt
pokuty, wyznając, że są grzeszni. Mszał Rzymski
dopuszcza następujące formy pokuty:
● Spowiadam się Bogu wszechmogącemu
i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem
myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem…
● Zmiłuj się nad nami, Panie, bo
zgrzeszyliśmy przeciw Tobie…
● Panie, który zostałeś posłany, aby
uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad
nami…
● W niedzielę zamiast aktu pokuty może
się odbyć poświęcenie wody i pokropienie
wiernych.
Akt pokuty jest wezwaniem do nawrócenia.
Składają się nań: przyznanie się do grzechu, żal za
grzechy oraz prośba o Boże miłosierdzie. Kiedy
wypowiadamy na głos słowa pokuty, starajmy się
myśleć o tym, co mówimy. Prośba o przebaczenie
poprzedza liturgię eucharystyczną, jak również
modlitwę osobistą. Należy dopowiedzieć, że
prośba o przebaczenie nie zastępuje sakramentu
spowiedzi, ale go poprzedza. Jeśli chodzi
o grzechy ciężkie, indywidualna spowiedź oraz
rozgrzeszenie stanowią jedyny sposób, przez który

wierny, świadomy grzechu ciężkiego, dostępuje
pojednania z Bogiem i Kościołem.
Po odmówieniu pierwszej lub drugiej formy
pokuty śpiewa się lub recytuje Kyrie eleison.
To wezwanie skierowane jest do Chrystusa
Zmartwychwstałego. Zwracamy się do Niego
określeniami: „Panie” i „Chryste”, ponieważ jest
tylko jeden Pan, Jezus Chrystus. Tym samym
uznajemy Jego najwyższą władzę i wszechmoc.
Po akcie pokuty śpiewa się lub recytuje hymn
Chwała na wysokości Bogu. To starochrześcijański
hymn, w którym Kościół uwielbia Boga Ojca, Syna
i Ducha Świętego. Jest to pieśń radości i chwały.
Wysławia ona Bożą wszechmoc i świętość. Hymn
ten śpiewa się lub recytuje w niedziele poza
okresami Adwentu i Wielkiego Postu, a także
w uroczystości i święta oraz podczas szczególnie
uroczystych celebracji. Wewnętrzną postawą, która
najwłaściwiej koresponduje z hymnem Gloria jest
postawa adoracji i uwielbienia.
Po hymnie Gloria następuje kolekta, zwana też
modlitwą dnia. Najpierw kapłan wzywa wiernych
do modlitwy słowami: „Módlmy się”. Wezwanie
do modlitwy sformułowane jest w pierwszej
osobie liczby mnogiej. Oznacza to, że skierowane
jest do wszystkich, do całego zgromadzenia
i do każdego z osobna. Krótka chwila milczenia
przeznaczona jest na osobistą modlitwę. Pomaga
nam uświadomić sobie, że stoimy w obliczu Boga.
Następnie kapłan wygłasza orację, a lud przyłącza
się do modlitwy przez aklamację „Amen”. Mówiąc
„Amen” nie tylko zgadzamy się ze słowami
kapłana, ale też wyrażamy swoją ufność wobec
Boga: „tak”, w tym pokładam swoją nadzieję,
wierzę niezłomnie, że wszystko to się spełni. cdn.
ks. Marian Sikora

Katolicka nauka o obecności Chrystusa w Eucharystii
Za każdym razem kiedy przyjmujemy
Komunię Świętą, kapłan podnosi konsekrowany
kawałek chleba i wypowiada słowa: „Ciało
Chrystusa”. Naszą odpowiedzią wówczas jest
krótkie: „Amen”, czyli „tak jest, zgadza się!”.
Warto jednak postawić sobie pytanie, co w istocie
					

oznacza owo „Amen” i jak należy rozumieć
prawdę o tym, że Chrystus przychodzi do nas
pod postacią chleba. Opublikowane w sierpniu
bieżącego roku badania przeprowadzone przez
waszyngtoński Pew Research Center, Religion
and Public Life, wśród amerykańskich katolików
7
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wskazują, że aż 69% z nich nie uznaje katolickiej
nauki w tym względzie! Spróbujemy więc krótko
sobie tę prawdę wiary przedstawić, nawiązując do
jej teologicznej historii.
Zacznijmy od początku
Eucharystię Pan Jezus ustanowił podczas
Ostatniej Wieczerzy. Wówczas nad chlebem
i winem wypowiedział po raz pierwszy słowa,
które znamy bardzo dobrze z każdej Mszy Świętej:
„Bierzcie i jedzcie…, To jest Ciało moje…; Bierzcie
i pijcie…, To jest moja Krew…”. Nowy Testament
przekazuje z tego wydarzenia aż cztery relacje,
które zostawili nam: św. Mateusz (Mt 26,26-29),
św. Marek (Mk 14,22-25) i św. Łukasz (Łk 22,1920) oraz św. Paweł (1 Kor
11,23-26). Mimo różnic
w szczegółach, wszystkie te
teksty są niemal identyczne
co do istoty. Interesująca
jest zwłaszcza relacja św.
Pawła, który do wspólnoty
wierzących dołączył długo
po zmartwychwstaniu –
początkowo był przecież
prześladowcą chrześcijan –
i w Ostatniej Wieczerzy nie
uczestniczył. Kiedy więc
został ochrzczony, dołączył
do Kościoła, w którym
z wielką pieczołowitością
sprawowano Eucharystię
i przekazywano naukę
o niej. Św. Paweł sam
to zresztą przyznaje: „Ja
bowiem otrzymałem od
Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej
nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki
uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało
moje…»” (1 Kor 11,23-24).
Niektórzy zastanawiają się, czy Pan Jezus
miał na myśli swoje prawdziwe Ciało i Krew,
czy też myślał tylko o symbolu. Tu z pomocą
przychodzi nam szósty rozdział Ewangelii według
św. Jana. Znajdziemy w nim długą tzw. „mowę
eucharystyczną”, w której Pan Jezus zapowiada,
że da ludziom chleb z nieba, którym będzie
Jego Ciało. Reakcja słuchaczy dowodzi, że nie
zrozumieli tych słów jedynie jako zapowiedzi
symbolu, lecz jako mowę o realnym Ciele. Stąd
zgromadzeni zaczynają się gorszyć i buntować.
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Nie mieści się im to w głowach, „jak On może nam
dać swoje Ciało do jedzenia?” (J 6,52). Co więcej,
wielu z nich opuści Mistrza, a On nie protestuje,
ponieważ nie ma zamiaru zmienić swojej nauki
tylko dlatego, że oni jej nie pojmują.
Kolejne wieki
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa
pojawiało się wiele teologicznych kontrowersji,
które dotyczyły rozmaitych prawd wiary.
Rzeczywista obecność Chrystusa w Eucharystii nie
była jednak przedmiotem sporu, gdyż chrześcijanie
pielęgnowali eucharystyczną wiarę, troszcząc
się o jej wierne przekazywanie z pokolenia na
pokolenie. Świadectwem tego może być choćby
tekst napisany około roku
130 przez św. Justyna:
Albowiem nie przyjmujemy
tego pokarmu jak zwykły
chleb albo zwykły napój.
Lecz jak za sprawą Słowa
Bożego nasz Zbawiciel
Jezus Chrystus stał się
człowiekiem i przybrał
ciało i krew dla naszego
zbawienia, tak pokarm,
który stał się Eucharystią
przez modlitwę zawierającą
Jego własne słowa, dzięki
przemianie
odżywia
nasze ciało i krew naszą.
Przekazano
zaś
nam
w pouczeniu, że ów pokarm
jest
właśnie
Ciałem
i Krwią wcielonego Jezusa
(Apologia I, 66).
Pierwsze poważniejsze teologiczne pęknięcia
pojawiły się dopiero w IX wieku w środowisku
mnichów francuskich, kiedy to Paschazy Radbertus
stwierdził, że wprawdzie Ciało Chrystusa jest
realnie obecne w Eucharystii, ale dzieje się to
jedynie w sposób duchowy. Inny mnich tej epoki,
Ratramnus, poszedł o krok dalej, nauczając, że
obecność ta jest jedynie symboliczna (chleb jest
tylko symbolem Chrystusa).
Poglądy te odżyły w XI w. za sprawą
Berengariusza z Tours, który podważył rzeczywistą
obecność Chrystusa w Eucharystii, głosząc, że
chleb i wino przemieniają się tylko duchowo (czyli
de facto nie są prawdziwym Ciałem i Krwią).
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Chociaż Berengariusz swoje stwierdzenia odwołał,
to jednak teologowie średniowiecza spostrzegli,
że troska o czystość przekazu wiary wymaga
gruntownego opracowania tematu i precyzji
w nauczaniu.
Późniejsze doprecyzowania
Owocem tego spostrzeżenia było wypracowanie
nauki o transsubstancjacji (przeistoczeniu),
przyjętej oficjalnie przez Sobór Laterański IV
(1215 r.). W nauce tej Kościół wyznaje, że w czasie
konsekracji mszalnej zmienia się substancja czyli
istota złożonych na ołtarzu darów: chleb przestaje
być chlebem, a staje się Ciałem Chrystusa, wino
z kolei nie jest już dłużej winem, lecz przemienia się
w Jego Krew. Mimo tej istotowej (substancjalnej)
przemiany nie zmieniają się tzw. przypadłości,
czyli cechy postrzegalne przez nas zmysłowo:
Ciało Pańskie nadal wygląda, smakuje i pachnie
jak chleb (chociaż nim już nie jest), a Krew ma
wszystkie docierające do naszych zmysłów cechy
wina (chociaż także nim już nie jest).
Dalsze doprecyzowanie nauczania o obecności
Chrystusa w Eucharystii było dziełem Soboru
Trydenckiego, a zwłaszcza jego dekretu
o Najświętszej Ofierze Mszy św. i następujących
po nim kanonów. Ojcowie soborowi użyli
wówczas trzech słów, które poprawnie określają,
w jaki sposób Pan Jezus w Eucharystii jest obecny:
vere (prawdziwie), realiter (rzeczywiście),
substantialiter (substancjalnie). Kontekstem dla
tych pojęć były wysuwane przez Reformację
stanowiska sprzeczne z nauczeniem przejętym od
Apostołów. Ulrich Zwingli († 1531) błędnie uważał, że obecność Chrystusa jest jedynie symboliczna
(chleb jest symbolem) – stąd vere. Johann
Oekolampadius († 1531) mylnie twierdził z kolei,
że chleb po konsekracji pozostaje chlebem, stając
się dla uczestników jedynie znakiem czy obrazem
Ciała Pańskiego – dlatego realiter. Wreszcie
Jan Kalwin († 1564) nauczał nieprawidłowo,
że Chrystus jest obecny w Komunii św. jedynie
duchowo, tzn. przez swoją moc lub moc Ducha
Świętego – dlatego substantialiter.
Warto w tym miejscu dodać, że dla klasycznego
luteranizmu problemem nie jest realność obecności,
ale jej trwałość. Marcin Luter nauczał bowiem, że
Chrystus jest obecny tylko in usu, czyli w czasie
„używania” chleba w liturgii, nie zaś na stałe: od
momentu konsekracji tak długo, jak istnieją postaci
chleba i wina.
					

Z katolickiego punktu widzenia uznanie realnej
obecności Chrystusa w chlebie konsekrowanym
we wspólnotach protestanckich jest niemożliwe
z powodu braku wyświęconego szafarza. Od
głębokiej starożytności Kościół naucza przecież,
że przemiana eucharystyczna dokonuje się
wyłącznie wtedy, gdy liturgii przewodniczy ważnie
wyświęcony biskup lub kapłan – a to z uwagi na tzw.
sukcesję apostolską, czyli nieprzerwany łańcuch
sakramentalnego nakładania rąk, sięgający aż do
Apostołów, którzy w Wieczerniku od samego Pana
Jezusa otrzymali świętą władzę.
Trzeba też wiedzieć, że chociaż obecność
Chrystusa w Eucharystii jest namacalna
(konsekrowanej hostii możemy przecież dotknąć),
to jednak w określaniu tej obecności unikamy
słowa „fizycznie”, uznając je za niepoprawne.
Obecność zmartwychwstałego Pana wykracza
bowiem poza granice doczesnej fizyki, która
wobec tajemnicy sakramentu jest bezradna: gdy
zmierzymy i zbadamy hostię, fizyka powie, że to
jest tylko chleb. Tutaj mamy już zatem do czynienia
z „fizyką” chwalebną, w której jako śmiertelni
ludzie zupełnie się gubimy. I dlatego starożytni
chrześcijanie woleli mówić, że Eucharystia jest
mistycznym Ciałem Chrystusa.
Śledząc historyczny rozwój nauki o Eucharystii,
widzimy, że w jej poznawaniu nie wystarczył
sam rozum czy zmysły. Co więcej, wielu
mądrych ludzi pogubiło się na teologicznych
ścieżkach. Bo tajemnica obecności naszego Pana
w świętych postaciach wymaga przede wszystkim
wiary rodzącej się z trwania na kolanach
przed tym największym skarbem Kościoła.
Dlatego św. Tomasz z Akwinu († 1274), jeden
z najwybitniejszych umysłów średniowiecza,
a
jednocześnie
rozmodlony
głosiciel
eucharystycznej wiary, adorował z zachwytem
Najświętszy Sakrament, wyznając:
Gdzie zmysł darmo dojść się stara,
Serca żywa krzepi wiara
Porządkowi rzeczy wbrew
(Lauda, Sion, Slavatorem).
ks. Jan Frąckowiak
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Nieodwołalność darów Bożych
Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne (Rz 11, 29)
Na początku historii biblijnej w powołaniu
Abrahama odczytujemy Boży plan zbawienia
dla Jego ludu wybranego - Izraela (por. Rdz
12). Za pośrednictwem swoich wysłanników,
proroków Stwórca objawiał się stopniowo jako
Bóg Prawdziwy, Bóg Jedyny, Bóg Żywy, Bóg
Odkupiciel. W narodzie izraelskim świadomość
jego mesjańskiej roli wzrastała na skutek
doświadczeń, cierpień, a nade wszystko dzięki
Bożemu działaniu. Dopiero po pierwszej wielkiej
interwencji zbawczej Boga - wyzwoleniu
Izraelitów z niewoli egipskiej (por. Wj 13, 17)
i objawieniu się Izraelowi poprzez zawarcie
przymierza z Mojżeszem na górze Synaj (por.
Wj 19), „dwanaście pokoleń Izraela” stało się
rzeczywiście narodem i odkryło swoją tożsamość
jako lud Boży. Relacja Izraela ze swym Panem to
dzieje wierności i niewierności ludu, historie życia,
które powtarzają się w kolejnych pokoleniach
ludzkości. Bóg zawarł przymierze z każdym z nas:
Przymierze moje, które zawieram pomiędzy Mną
a tobą oraz twoim potomstwem, będzie trwało
z pokolenia w pokolenie jako przymierze wieczne,
abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa
(Rdz 17,7). Aby wypełnić swoje dzieło zbawienia,
pomimo niedoskonałości i słabości wybranych
przez siebie narzędzi, Pan Bóg okazał swoje
miłosierdzie, a także wierność w realizacji
obietnic, których żadna ludzka niewierność
nie może zniweczyć! Bo i cóż, jeśli niektórzy
stali się niewierni, czyż ich niewierność miałaby
zniweczyć wierność Boga? (Rz 3, 3). Przez wzgląd
na „niewielu”, którzy zwracali się z błaganiem
do Pana o wybaczenie niewierności, Bóg nie
odstąpił od swego planu zbawienia. Gdyż Bogiem
miłosiernym jest Pan, Bóg wasz, nie opuści was,
nie zgładzi i nie zapomni o przymierzu, które
poprzysiągł waszym przodkom (Pwt 4, 31). Jak
obiecał, tak też uczynił! Niezmiennie przedmiotem
Bożego wyboru i miłości pozostał naród wybrany,
abyśmy jako jego potomkowie mogli stanąć przed
Panem w czasie paruzji.
Kiedy Bóg daje jakiś dar, to jest on nieodwołalny.
BÓG JEST WIERNY, WIĘC JEGO DARY SĄ
NIEODWOŁALNE! Jednakże tylko wtedy, gdy
pozwolimy Bogu okazać nam Jego miłosierdzie,

gdy staniemy przed Nim z pokorą i w prawdzie;
ze swoimi grzechami, słabościami, wadami możemy otworzyć się na Jego nieodwołalne dary:
wybranie, obietnicę i przymierze. Nieodwołalność
dotyczy także powołania człowieka, które
pozostaje aktualne przez całe życie, ale to człowiek
musi na nie odpowiedzieć i pójść drogą zgodną
z wolą Bożą. Pan Bóg jednak nieustannie upomina
się o człowieka, posyłając swoich aniołów,
dopuszczając różne sytuacje, wręcz objawiając się
w taki sposób, że w głębi serca jesteśmy pewni,
że odczuwane wewnętrzne poruszenie pochodzi
od Pana. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy
Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do
wyśledzenia Jego drogi! (Rz 11, 33). Pan Bóg,
stwarzając nas na swój obraz i podobieństwo,
obdarzył nas tożsamością dziecięctwa Bożego
i nic nie może tego faktu przekreślić. Następnie
powierzył człowiekowi kolejny dar – Ziemię,
powołując go do panowania nad nią, czyniąc ją
sobie poddaną. Bóg obdarzył człowieka godnością
królewską, pragnie bowiem, aby człowiek nie
był niewolnikiem, lecz panem. Zatem jesteśmy
dziećmi królewskimi: córkami i synami Króla!!!
Warto o tym pamiętać, gdy spadają na nas
trudności, które zdają się nie do udźwignięcia.
Wreszcie MIŁOŚĆ – kolejny dar Boga, który
wydał swojego umiłowanego Syna na śmierć dla
zbawienia każdego z nas. Miłość Boga jest tak
bardzo wszczepiona w nasze istnienie, że Bóg nie
może człowieka unicestwić. Co więcej, nie może go
przestać miłować, chociaż nam nieraz się wydaje:
«nikt mnie nie kocha». Nikt ciebie nie kocha?
Kocha cię Ktoś, w Kim jest cała miłość. Kocha cię
Bóg i nie może ciebie nie kochać. Wiemy, że Bóg
jest wszechmocny, ale w tej dziedzinie Bóg jest
«nie-mocny». Nie ma siły i możliwości przestać
kochać człowieka. Ma wewnętrzną konieczność
– chociaż przymusom nie ulega – miłowania
każdego (kard. Stefan Wyszyński z książki
„Maryjne drogi wolności Prymasa Tysiąclecia”
Anny Rastawickiej).
Świadomość tak wielkiego obdarowania
każdego z nas licznymi darami skłania do osobistej
refleksji nad własnym życiem. O ile angażujemy
się w pomnażanie zasobów materialnych, które
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zostały nam powierzone lub do nas należą,
tak lekceważymy często duchowe dary, jakie
zsyła nam Bóg. Może dlatego, że w pierwszym
wypadku jesteśmy rozliczani przez społeczeństwo,
podlegamy przepisom, a ostatecznie życie
weryfikuje nasze wysiłki. Zapominanie o darach
Bożych lub pamiętanie wybiórczo tego, co akurat
nam jest „potrzebne” w danej chwili, wynika
oczywiście z ludzkiej niedoskonałości, czasem też
z niedojrzałości. Warto jednak każdego wieczoru
przyjrzeć się swoim reakcjom na konkretne
wydarzenia minionego dnia, relacjom z drugim
człowiekiem – we wszystkim jest przecież obecny
Pan Bóg. Budząc się każdego ranka od nowa
musimy przypominać sobie, co Bóg dla mnie
czyni. Historia narodu wybranego - Izraela to
historia każdego z nas, historia naszych zrywów
i upadków, historia Bożego przebaczenia, historia
drogi ku wolności i wyjścia z „Egiptu naszych
grzechów,
przyzwyczajeń,
wygodnictwa”.
Człowiek wierzący winien czytać codziennie
słowo Boże, aby wiedzieć, jak przeżyć kolejny
dzień, by na nowo odczytywać wolę Boga,
trwać w powołaniu i otwierać się na dary Boże
przygotowane dla każdego z nas. Bóg objawił
się w swoim słowie, aby być zrozumianym przez
ludzkość w konkretnych sytuacjach historycznych.
To słowo zaprasza wszystkich ludzi do odpowiedzi.
Jeśli są one zgodne z Bożym słowem, to relacja
człowieka ze Stwórcą jest właściwa. Wiara
chrześcijańska utwierdza nas w przekonaniu,

że Bóg chce doprowadzić wszystkich ludzi do
zbawienia, że Jezus Chrystus jest powszechnym
pośrednikiem zbawienia, i że: nie dano ludziom
pod niebem żadnego innego imienia, w którym
moglibyśmy być zbawieni (Dz 4, 12).
Jak ja odczuwam wybranie? Czy czuję się
chrześcijaninem z przypadku? Jak żyję obietnicą
zbawienia daną mi przez Pana? Jak dochowuję
wierności przymierzu w codziennym życiu?
Pozwólmy Panu Bogu działać w nas. On nas
obdarzył największym darem: wolnością. To
właśnie od naszego wyboru, od naszej woli zależy,
czy na Jego miłość odpowiemy miłością. Bóg czeka
na każdego z nas. Jego cierpliwość, wytrwałość
i poszanowanie naszej wolności są po ludzku
niemożliwe do zrozumienia. On czeka cały czas,
bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne.
Jeśli nawet życiowe decyzje, popełniane grzechy
doprowadziły nas na zupełne bezdroża, to nigdy
nie możemy zapomnieć, że istnieje droga powrotu!
Nigdy nie jest za późno, by na nowo rozpocząć
budowanie solidnych fundamentów swojej wiary.
Niech ta niewyobrażalna Boża cierpliwość umacnia
nas w chęci ciągłego powracania ze ślepych
zaułków naszego życia na drogę wiary, zaufania
i chrześcijańskiej miłości. Wybrałem Ciebie, gdy
planowałem stworzenie (por. Ef 1,11-12).
Źródła: www.wiara.papież.pl,
www.osservatoreromano.va/pl

Magdalena Orczyńska

Nadziejewo. Miejsce, które pomaga zostać księdzem
Twierdzenie: „chcę zostać księdzem”
wywołuje różne reakcje. Dla niektórych to
„coś” nieprawdopodobnego. Inni uważają, że to
strata życia, dziwactwo, itd. Można też spotkać
się z bardziej optymistycznymi opiniami, że
ostatecznie to „coś” dobrego, ale dzisiaj tyle mówi
się na temat księży, więc rodzi się pytanie, czy
w taką rzeczywistość warto się angażować. Bez
wątpienia są i tacy, którzy słysząc, że ktoś wstępuje
do seminarium, bardzo się cieszą i zapewniają
o duchowym wsparciu.
A co na to sami powołani? Od kilku lat
pracuję w naszym poznańskim seminarium jako
wychowawca. Niejeden raz bywałem świadkiem
tego, jak Pan Bóg prowadzi człowieka, aby
odpowiedział na Jego wezwanie. Sami powołani
					

przyznają, że jest to sprawa, która ich przerasta.
Niektórzy klerycy od dziecka noszą w sobie
pragnienie zostania księdzem. Pomimo tego,
że pojawiają się lęki i wątpliwości, to jednak
pragnienie służby Panu Bogu jest tak wielkie, że
chcą z ufnością pójść za Jezusem. Dla innych,
z kolei, droga do seminarium prowadzi przez
studia lub pracę i decydują się później.
Dlaczego Nadziejewo? Nadziejewo to wieś
blisko Środy Wielkopolskiej (parafia Mądre).
W tej miejscowości znajduje się Ośrodek
Rekolekcyjny
Arcybiskupiego
Seminarium
Duchownego w Poznaniu. Od 2018 roku
decyzją ks. abpa Stanisława Gądeckiego ten
ośrodek stał się miejscem formacji kleryków
roku propedeutycznego, niektórzy mówią roku
11
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„zerowego”, a więc wstępnego. W 2016 roku
Stolica Apostolska wydała specjalny dokument
dotyczący seminariów i w nim znajdziemy
informacje o obowiązkowym i koniecznym
wprowadzeniu takiego czasu. Przygotowanie do
kapłaństwa wydłuża się z sześciu do siedmiu lat.
Dlaczego dodatkowy rok? W dokumentach
kościelnych wyznaczono mu dwa konkretne cele:
przygotować kandydata do życia w seminaryjnej
wspólnocie oraz pogłębić jego życie duchowe
i intelektualne. To wszystko po to, aby bardziej
świadomie wejść w formację kapłańską. Można
powiedzieć, że rok propedeutyczny jest czasem
spokojnego i pogłębionego przejścia ze świata do
seminarium. Każdy, kto myśli o kapłaństwie i nie
wie do końca, czy to jego droga, ma rok wstępny,
który może pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji.
Kandydaci zgłaszający się do seminarium w dużym
procencie są pewni powołania, ale są i tacy, którzy
przeżywają dylematy, dlatego taki czas pomaga
w określeniu drogi życia. Ogromnie cieszy fakt, że
w decyzji o wstąpieniu do seminarium kleryk ma
wsparcie u swoich bliskich, znajomych, a zwłaszcza
rodziców. Niestety, czasami jest inaczej - zamiast
wsparcia jest negowanie lub namawianie, żeby
odejść od powołania. Na pewno trzeba zaznaczyć,
że każde powołanie jest bardzo powiązane
z modlitwą, zwłaszcza samego zainteresowanego.
Bez modlitwy nie można żyć, ale nie można też
dobrze rozeznać, do czego Pan Bóg człowieka
powołuje. Wszystkie osoby duchowo wspierające
powołanych i modlących się w intencji nowych
powołań są wielkim skarbem.
Na koniec kilka słów o tym, co klerycy na
co dzień robią w Nadziejewie. Mają wykłady
m.in. z Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła
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Katolickiego, historii, poznają katolicką naukę
społeczną Kościoła, wkraczają w poznanie
teologii oraz mają zajęcia z literatury. Warto
zaznaczyć, że uczą się muzyki kościelnej oraz
języków nowożytnych. Jest miejsce na sport
i pracę fizyczną. Sercem formacji jest życie
duchowe, dlatego codzienna Eucharystia, adoracje
Najświętszego Sakramentu, krąg biblijny oraz inne
praktyki pobożnościowe. Aktualnie przeżywamy
33 dni przygotowania do zawierzenia się Panu
Jezusowi przez Maryję. Ten ważny moment nastąpi
8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny. Oczywiście, nie
może zabraknąć dni skupienia i rekolekcji. Aby
lepiej wejść w relację z Panem Bogiem, drugim
człowiekiem i samym sobą, klerycy dwa razy w roku
- na dwa tygodnie w Adwencie i na cały Wielki
Post – wyłączają swoje telefony komórkowe. Poza
tym jest również czas na uczenie się posługi wobec
chorych i potrzebujących. W tej sferze mocnym
doświadczeniem są praktyki w Domu Pomocy
Społecznej u ss. serafitek w Poznaniu oraz pomoc
w organizacji rekolekcji dla bezdomnych. To tylko
zarys tego, co dzieje się na co dzień w Nadziejewie,
a jest tych zajęć znacznie więcej… Każdy ma
okazję w tym czasie umocnić się w powołaniu lub je
rozeznać. Aktualnie na roku propedeutycznym jest
14 kleryków, a wśród nich Jan Wawrzyniak z parafii
w Kicinie. Dziękujemy za modlitwę, o nią prosimy
i zapewniamy, że i my pamiętamy o naszych
dobrodziejach, którzy duchowo i materialnie nas
wspierają.
ks. Przemysław Tyblewski
prefekt Arcybiskupiego Seminarium Duchownego
w Poznaniu
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Święty Józef Sebastian Pelczar
Już w okresie gimnazjalnym pociągała go
nauka, zwłaszcza historia oraz kapłaństwo:
Wnet zrozumiałem, jak wielkim jest zaszczytem
i niewymownym szczęściem być kapłanem; i już
wtenczas zapisałem w swoim pamiętniku: Ideały
ziemskie blednieją. Ideał życia widzę w poświęceniu
się, a ideał poświęcenia w kapłaństwie.
Po ukończeniu szóstej klasy gimnazjalnej, Józef
Sebastian zdecydował się wstąpić do seminarium
duchownego w Przemyślu. Zamieszkał w budynku
seminaryjnym, a na lekcje uczęszczał do gimnazjum,
gdyż warunkiem przyjęcia do grona kleryków było
ukończenie ośmiu klas gimnazjalnych i uzyskanie
świadectwa dojrzałości.

Józef Sebastian przyszedł na świat w 1842 r.
w Korczynie. Jego ojciec, wrażliwy i otwarty
na wartości religijne oraz patriotyczne, w tym
samym duchu wychowywał swoje dzieci. Dla
całej swej rodziny zorganizował domową
biblioteczkę, z której Józef Sebastian korzystał
niemal nieustannie. Matka przyszłego świętego,
bardzo pobożna, ofiarowała każde swe dziecko
Matce Najświętszej w pobliskim sanktuarium
Matki Bożej Leżajskiej. Rodzinny dom był
więc pierwszym i chyba najważniejszym
„uniwersytetem” przyszłego rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Bogactwo umysłu, serca i wiary,
jakie wyniósł z domu rodzinnego stało się kanwą,
na której budował osobistą wielkość.
Uczeń
W szkole był wzorowym uczniem. Wiele lat
później w swojej „Autobiografii” napisał: Z łaski
Bożej nauka szła mi dobrze. To, co zaskakuje, to
jego ogromna dojrzałość i samodzielność - mając
zaledwie osiem/dziewięć lat sam mieszkał na
stancji, sam decydował o planie dnia, o tym co
będzie jadł, jak długo będzie się uczył...
Wysoki poziom nauczania i koleżeńska
rywalizacja w nauce mobilizowały go do sięgania
po najwyższe oceny i nagrody. O czym marzył?
Zwierzył się kiedyś swemu katechecie, ks.
Feliksowi Dymnickiemu: Pragnę zostać wielkim
człowiekiem.
					

Kapłan
Święcenia kapłańskie otrzymał 17 lipca 1864 r.
Tydzień później odprawił w swej rodzinnej parafii
Mszę Świętą prymicyjną.
Wikariusz w Samborze
Na swoją pierwszą parafię, do Sambora, ks.
Pelczar wyjechał w sierpniu 1864 r. Tam okazał
się być znakomitym spowiednikiem, przyjacielem
młodzieży oraz oparciem dla chorych i ubogich.
W grudniu 1865 r. wyjechał na studia do Rzymu.
Student w Wiecznym Mieście
Zdolności
intelektualne
ks.
Pelczara
i zamiłowanie do odkrywania coraz to szerszych
horyzontów wiedzy obudziły w nim marzenie
o dalszych, specjalistycznych studiach.
Wykładowcami oraz słuchaczami wydziału
jezuickiego Collegium Romanum byli duchowni
z całego świata. Tempo studiów ks. Pelczara było
imponujące. Dzięki zezwoleniom na szybszy
tok studiów już w lipcu 1866 r. zdał on egzamin
licencjacki z teologii, a w grudniu tegoż roku
uzyskał tytuł doktora na papieskim uniwersytecie
Sapientia.
Obok studiów teologicznych ks. Pelczar podjął
z powodzeniem również studia z zakresu prawa
kanonicznego w Instytucie św. Apolinarego. Tak
zakończył się pewien etap w życiu tego kapłana.
Dzięki ogromnej pracowitości, konsekwencji
i ponadprzeciętnym zdolnościom w ciągu niecałych
trzech lat uzyskał dwa doktoraty, pogłębiając
zarazem życie duchowe.
13
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Po latach swoje przeżycia związane z tym okresem
ujął w jedno, pełne treści zdanie:
Codziennie dziękuję Bogu, że mnie przyprowadził
do Rzymu, bo wiele tam skorzystałem dla umysłu
i serca.
Wikariusz w Wojutyczach i Samborze
Po ukończeniu studiów w 1868 r., ze względu
na brak wolnego etatu wykładowcy w przemyskim
seminarium duchownym, ks. Pelczar zdecydował
się na podjęcie posługi wikariusza w jednej
z najbiedniejszych parafii diecezji przemyskiej
- w Wojutyczach. Był to trudny teren pracy
dla kapłana, gdyż wierni stronili od kościoła
i sakramentów, a więc pracę należało zaczynać
od dzieci, w nadziei, że być może przyniesie ona
owoc w ich dorosłym życiu. Ks. Pelczar ubolewał
nad stanem parafii, a jednocześnie, mając dużo
wolnego czasu, wykorzystywał go na osobistą
lekturę.
Wykładowca w seminarium przemyskim
W październiku 1869 r. ks. Pelczar przyjechał
do Przemyśla, by podjąć obowiązki prefekta
w Wyższym Seminarium Duchownym. Dla
pracowitego i pełnego energii młodego wykładowcy
obowiązki te pozostawiały wystarczającą ilość
czasu, by - jak sam pisze - swobodnie oddać się
prawieniu kazań, prowadzeniu dusz pobożnych,
czytaniu a następnie pisaniu dzieł. W trakcie
pracy w seminarium napisał i wydał drukiem
chyba najpoczytniejszą ze swoich prac: „Życie
duchowne, czyli doskonałość chrześcijańska” oraz
- będącą owocem odbytej wówczas pielgrzymki
do Ziemi Świętej - książkę pt. „Ziemia Święta
i islam”.
Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kiedy w 1876 r. Józef Sebastian dowiedział
się o zbliżającym się wakacie Katedry Teologii
Pastoralnej na Wydziale Teologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego, podjął o nią starania.
Wymagający dla siebie, zachęcał innych
profesorów do ulepszania metod nauczania:
Nie wystarczy dzisiaj dyktować odwieczne jakieś
skrypta albo recytować płynnie frazesy, wyjęte
żywcem z małego kompendium, lecz postęp
umiejętności i dobro młodzieży wymaga, aby
profesorowie jasnym i przetrawionym wykładem
utrzymywali ciągłą uwagę uczniów, wyjaśniali im
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rzeczy trudniejsze po polsku, zapytywali ich często
o zdanie i nie tyle obciążali pamięć mnóstwem
cytatów, ile kształcili ich w samodzielnym myśleniu.
Zaszczytne stanowisko rektora uczelni
piastował w latach 1882-83, a jako dziekan
Wydziału Teologicznego, położył wielkie zasługi
na rzecz jego odnowienia.
Ksiądz Pelczar oprócz pracy dydaktycznej
i naukowej wiele sił poświęcał na działalność
społeczną, charytatywną i oświatową, podejmował
inicjatywy celem zdobycia funduszu dla ubogich.
Zainicjował powołanie Bractwa NMP Królowej
Korony Polskiej, które oprócz celów religijnych
miało spełniać zadania społeczne, takie jak: opieka
nad rzemieślnikami, biednymi i opuszczonymi
wdowami i sierotami.
Warto wspomnieć o działalności ks. Pelczara
w Towarzystwie Oświaty Ludowej, które za jego
wieloletniej prezesury założyło ponad 600 czytelni
i wypożyczalni książek. Spośród licznych inicjatyw
społecznych ks. Pelczara próbie czasu ostało się
jedynie jego najbardziej osobiste dzieło - założone
w 1894 r. Zgromadzenie Służebnic Najświętszego
Serca Jezusowego, które pomimo zmieniających
się warunków nadal służy Kościołowi w Polsce
i na świecie.
Biskup
Stolica apostolska mianowała go w lutym
1899 r. sufraganem przemyskim. W rok później,
po śmierci ordynariusza, bpa Łukasza Soleckiego,
bp Pelczar rozpoczął długi, bo trwający aż do 28
marca 1924 r., okres posługiwania Kościołowi
przemyskiemu jako ordynariusz, nosząc w sobie
jedno, wielkie pragnienie: Chcę mieć świętą
diecezję.
Wyrazem
troski
Świętego
o
dobro
powierzonych mu dusz było m.in. poświęcenie
diecezji Najświętszemu Sercu Jezusowemu
i Matce Najświętszej, liczne wizytacje parafii
w celu zachęcenia wiernych do ożywienia
w sobie ducha wiary oraz niezmiernie aktywna
działalność
synodalna
dla
wzmocnienia
karności duchowieństwa i podniesienia poziomu
życia religijnego. Będąc gorącym czcicielem
Najświętszego Sakramentu bp Pelczar zachęcał
wiernych do udziału w czterdziestogodzinnych
nabożeństwach i do częstej adoracji. W tym celu
polecił, by kościoły przez dłuższy czas pozostawały
otwarte w ciągu dnia. Dzięki jego staraniom
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wzrosła też liczba nowych kościołów i kaplic, Przy końcu życia
Gdy w marcu 1924 r. bp Pelczar zachorował na
a wiele świątyń zostało odnowionych.
zapalenie płuc powiedział: Jeżeli wolą Bożą jest,
Św. Józef Sebastian był gorącym patriotą. aby ta choroba była ostatnią w moim życiu, gotów
Głoszone przez niego kazania i mowy jestem na śmierć, na którą zresztą cale życie się
okolicznościowe
emanowały
umiłowaniem gotowałem.
Zmarł w nocy z 27 na 28 marca 1924 r. Jego ciało
Ojczyzny, tradycji narodowych i troską o duchowy
i materialny rozwój kraju. W czasie zaborów spoczęło w podziemiach kościoła Najświętszego
wzywał do pokładania ufności w Bogu i obrony Serca Jezusowego w Przemyślu.
wiary katolickiej. Słowem mówionym i pisanym
2 czerwca 1991 r. Jan Paweł II dokonał
przypominał o prawie Polaków do wolnej w Rzeszowie beatyfikacji bpa Józefa Sebastiana
ojczyzny. Odzyskanie niepodległości powitał Pelczara, zaś 18 maja 2003 r., w Rzymie, ogłosił
z wielką radością, ale i zatroskaniem o przyszły go świętym Kościoła Powszechnego. Obecnie
jego relikwie spoczywają w katedrze przemyskiej
kształt Rzeczypospolitej.
Na kilka lat przed śmiercią, w liście otwartym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
do posłów Sejmu Ustawodawczego wyznał: i Świętego Jana Chrzciciela. Wspomnienie
Przez całe życie tęskniłem za Polską wolną, silną liturgiczne św. Józefa Sebastiana Pelczara przypada
i świętą, modliłem się o taką Polskę i pracowałem 19 stycznia.
jak mogłem dla takiej Polski.
oprac. GZ
W uznaniu jego zasług dla Ojczyzny w 1923 r.
na podstawie informacji zawartych na stronie
został mu przyznany order komandorski z gwiazdą
internetowej ss. sercanek: https://sercanki.org.pl
Polonia restituta.

Wigilia po staropolsku
Jakże inna jest staropolska oprawa wigilii
od tej, którą znamy obecnie. Zaskakuje
licznymi przesądami, wróżbami, brakiem
choinki i podarków od świętego Mikołaja,
a przypomina dawno zapomniane specjały
świąteczne i zachwyca pielęgnowanym zwyczajem
pojednania nie tylko wśród domowników, ale
i sąsiadów.
Wigilijne drzewko w postaci choinki
przywędrowało do nas z Prus dopiero w połowie
dziewiętnastego wieku. Wcześniej świąteczną izbę
przystrajano snopami niewymłóconego zboża,
które stawiano w czterech kątach na pamiątkę
betlejemskiego żłóbka i na dobrą wróżbę.
Gospodarz wnosząc snopy mówił: „słoma do
chałupy, a bieda z chałupy”. Potem z namaszczeniem
oglądano losowo wyciągnięte kłosy, by wywróżyć
z nich plony na następny rok. Sianko, podobnie
jak obecnie, umieszczano pod obrusem,
z tym, że po skończonej wieczerzy dla rozrywki
wyciągano jak losy pojedyncze źdźbła, by
przekonać się, kto się ożeni/wyjdzie za mąż rychło
(zielone, długie źdźbło), kto za rok (zwiędłe
źdźbło), a komu nie będzie to dane (zeschnięte
Wincenty Pol „Pieśń o domu naszym” źdźbło). Pod stołem kładziono coś żelaznego, jak

Jak obrządek każe dzienny
Snopy wnosi sam gumienny;
Bo trza chleba do wesela –
W pamięć żłobu Zbawiciela, I po kątach snopy stawi
I coś z cicha błogosławi. […]
Przełamali się pospołu –
I stanęli koło stołu –
A trzy krzesła polskim strojem –
Koło stołu stoją próżne;
I z opłatkiem każdy swoim
Idzie do nich spłacać dłużne:
I pokłada na talerzu
Anielskiego chleba kruchy;
Bo w tych krzesłach siedzą duchy…
Nikt nie pyta o kim mowa,
Wszyscy wiedzą, co się święci,
I dla kogo serce chowa
Winna pamięć w tej pamięci!
Łzą się uczta rozpoczyna –
Niemo liczy się drużyna,
Ze strat wszystkich,
Z lat ubiegłych, nieobecnych i poległych…
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Fot. B.K-H
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sierp czy młot, by wzmocnić nogi – „(…) by nogi Kolejność zasiadania do stołu była bardzo
twarde jak żelazo mieli i nie kaleczyli ich sobie na ważna, bowiem wierzono, że w takiej samej
cierniach.”
kolejności po członków rodziny przyjdzie
śmierć. Głośno rozmawiać wolno było tylko
gospodarzowi i starszym. Pozostali musieli
się porozumiewać na migi, by nie grzeszyć
w przyszłym roku gadulstwem. Każdy biesiadnik
uważał, by nie spadła mu łyżka, bo to oznaczało
rychłą śmierć.
Stół
wigilijny
był
suto
zastawiony
świątecznymi potrawami z uwzględnieniem
wszystkich postnych darów jezior, lasów, łąk,
Już od samego rana w dzień Wigilii Bożego pól i sadów. Obowiązkowo serwowano zupy:
Narodzenia bacznie wypatrywano, kto pierwszy migdałową z rodzynkami, barszcz z uszkami,
pojawi się w progu domostwa. Gdy był to mężczyzna, w biedniejszych domach z kaszą jaglaną; zupę
brano to za dobrą wróżbę, która oznaczała grzybową z łazankami i również żur na głowach
dostatni przyszły rok. Z tego też powodu kobiety karpia (Śląsk). Ryby jako symbol chrześcijaństwa
przesiadywały w ten dzień w domach, by swoimi podawano w przeróżnych potrawach. Zajadano się
niespodziewanymi odwiedzinami w sąsiedztwie szczupakiem w szafranie, okoniami z posiekanymi
nie sprowokować złego losu. Kobietom w ciąży jajami na twardo, śledziami marynowanymi
w ten dzień zabraniano prząść i prać. Gotowanie w oleju lnianym, karpiem, leszczem lub linem
i wszelkie zajęcia gospodarskie powinny były w szarym sosie i przeróżnymi pasztetami z ryb.
odbyć się wcześniej. W ten dzień wypadało być
czystym, a najlepiej obmytym wodą z cebrzyka,
w którym na dnie spoczywały wrzucone na dobrą
wróżbę złote monety. Pan domu lub gospodarz już
z samego rana dzielił się opłatkiem z rodziną,
służbą, sąsiadami. Dbano, by w domu panowała
zgoda. Mówiono: „jakiś we Wiliją, takiś cały
rok”. Aranżowano pojednanie się sąsiadów przez
zaproszenie ich do wigilijnego stołu . Dzieciom
opowiadano, że w dniu Wigilii na przystawionych
do stołu krzesłach zasiądą duchy przodków i że
można je podpatrzyć rano, zaglądając do zamkniętej
świątecznej izby przez dziurkę od klucza. By nie
wystraszyć duchów nie wolno było w tym dniu
Przepis na szczupaka z szafranowym
rąbać drewna i skręcać powrozów. Natomiast sosem z poradnika „Wielkopolski Kucharz”
dla żyjących, a nieobecnych domowników, na z 1876 roku:
wigilijnym stole zostawiano po wieczerzy bochen
„Odgotować szczupaka tak, jak zwykle
chleba, który leżał tam do następnego dnia. w smaku z włoszczyzny z dodaniem cebuli
Postna wieczerza zaczynała się od wypatrzenia i korzeni. Zasmażyć masła z mąką, rozprowadzić
na niebie pierwszej gwiazdki. Wcześniej smakiem rybiem, wlać wina, octu, rodzynków
wolno było zjeść kawałek chleba bez omasty, sułtanek i trochę sproszkowanego szafranu,
a w południe trochę pieczonych ziemniaków zagotować razem, oblać szczupaka na półmisku,
i jabłko, które trzeba było podzielić umiejętnie, obłożyć rodzenkami i krajaną w plastry cytryną.
by nie przeciąć pestek, bo to źle wróżyło. Siadając
Zupa migdałowa:
do stołu trzeba było dmuchnąć na krzesło, by
1 i ½ litra mleka zagotować z cukrem, ¼ funta
się dusza zmarłego przesiadła na wolne krzesło słodkich migdałów i kilka gorzkich migdałów
i wówczas można było rozpocząć wieczerzę, sparzyć, obrać z łupin, umleć na miałko i włożyć
najlepiej przy parzystej liczbie uczestników. w mleko. Osobno podgotować rodzenków sułtanek
18
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fot. GZ

i wrzucić na wydaniu w zupę. Do zupy można dać
ryż ugotowany na gęsto w mleku”.
Kapustę podawano z grzybami i osobno
z grochem. Jadano kluseczki z makiem
i miodem, łamańce z makiem, strudel z makiem,
cukry, kutię, a na Śląsku makówki czyli bułki
namoczone w mleku z miodem i bakaliami.
Na stole nie mogło zabraknąć też suszonych
owoców, które układano w misach lub podawano
ugotowane w zupie. Na wschodzie ziem polskich
królowały pierogi z kapustą i grzybami. Jako
ciekawostkę należy wymienić zapomniane już
pierogi z siemieniem lnianym z Kielecczyzny.
Okazuje się, że liczba potraw wigilijnych nie miała
wówczas znaczenia. Starano się bogato zastawić
stół, by w myśl ludowych wierzeń owych potraw
nie zabrakło w przyszłym roku.
Skoro tyko skończyła się wieczerza wigilijna,
gospodarz szedł do obejścia podzielić się
z gospodarskimi zwierzętami resztkami ze stołu
i okruchami opłatków. W tej tradycji odnajdujemy
szacunek do zwierząt, praprzodków z betlejemskiej
szopki. Opłatki czasami barwiono na różne kolory,

by jak „lekarstwo” podać je zgodnie w ludowymi
wierzeniami. Tego samego wieczoru i z podobnych
pobudek odwiedzano sad. Zaraz po wieczerzy
ze snopów zboża stojących w izbie świątecznej
kręcono drobne podwiązki i opasywano drzewa
w sadzie, by dobrze rodziły w przyszłym roku.
Gdy zbliżała się północ, wszyscy zmierzali
do najbliższego kościoła na pasterkę. Często
organizowano wyścigi bryczek, furmanek i sań
w drodze do kościoła, bo wierzono, że gospodarz,
który jako pierwszy pojawi się w kościele, będzie
mógł cieszyć się lepszymi zbiorami w nowym
roku. Kolędowano głośno i z zapałem na chwałę
Dzieciątka Jezus. Trzeba wspomnieć, że pasterka
w Polsce pojawiła się już w średniowieczu
i do dzisiaj cieszy się ogromną „popularnością”.
Z biegiem lat nasze zwyczaje wigilijne uwolniły
się od pogańskich naleciałości i dziś Wigilia
Bożego Narodzenia jest bardziej chrześcijańska
niż 300 lat temu, z czego możemy być dumni.
oprac. Barbara Kołecka-Herman

Młodzi duchem

czyli limeryk dla seniorów
Babcia z dziadkiem, nieco nudząc się w Kicinie,
Chcieli zrobić psikusa swej rodzinie,
Wyłączyli telefony,
Polecieli do Lizbony,
Nowe żarty obmyślając tam przy winie.
***
Drogim Babciom i szanownym Dziadkom,
z okazji ich styczniowego święta życzymy,
aby nigdy nie zabrakło im
radości życia i sił do realizacji śmiałych, dobrych
pomysłów.
Szczęść Wam Boże!
Redakcja

fot. BK-H, GZ
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Miejsce dla Jezusa w Watykanie
Kilka dni przed trzecim Światowym
Dniem Ubogich, ustanowionym przez papieża
Franciszka na niedzielę poprzedzającą
niedzielę Chrystusa Króla, otwarto watykańską
noclegownię dla bezdomnych. Mieści się ona tuż
przy placu św. Piotra, w historycznym pałacu, który
rzymska rodzina Migliori w 1930 r. podarowała
Stolicy Apostolskiej. W czteropiętrowym budynku
mieszkały kiedyś siostry, był nowicjat i bursa dla
dziewcząt. Z czasem został opuszczony i popadał
w ruinę. Inicjatorem całego przedsięwzięcia jest
kard. Konrad Krajewski, papieski jałmużnik.
Jak sam wyjaśnia: Ojciec Święty natychmiast
zdecydował, że przeznaczamy budynek na
noclegownię, którą chcemy, by zaszokowała
pięknem. Zaszokowała pięknem, tak jak syn
marnotrawny został zaszokowany tym, że ojciec
na niego czekał i dał mu wszystko, co najlepsze.
I myślę, że my tutaj musimy właśnie tak działać.
Nie mówić bezdomnym o Bogu, tylko tak żyć, tak
się nimi opiekować, żeby oni nas zapytali dlaczego.
(…) Najpierw była zebrana grupa bezdomnych:
murarzy, stolarzy, tynkarzy, hydraulików. I oni
odnawiali ten dom. Jest dokładnie ich. Dom już
jest otwarty, bowiem od wczoraj mieszkają
nasi pierwsi goście. Jeden z nich od sześciu lat
mieszkał na ulicy. Chcemy żeby zapytali: «kim ja
jestem, żebym był przyjmowany w tak pięknych
pomieszczeniach». Ci, którzy tutaj wchodzili
wczoraj mówili: «to nie dla nas, chyba ksiądz
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pomylił budynek». No właśnie nie. Taki jest Jezus.
(…) Wiele mebli dostaliśmy z 5-gwiazdkowego
hotelu Hilton. Dlatego wyposażenie jest na takim
poziomie. I to wszystko przeznaczamy dla biednych,
czyli dla Jezusa. Jest sala komputerowa, żeby mogli
np. przez Skypa porozmawiać z bliskimi, żeby
mogli napisać podanie o dokumenty, o wyrobienie
paszportu. I oczywiście wszędzie tutaj będą
wspierani przez wolontariuszy ze Wspólnoty św.
Idziego, którym powierzona jest ta noclegownia.
Papieski jałmużnik zakłada, że noclegownia
będzie zarabiała na swoje utrzymanie. Zostanie
do tego wykorzystany taras budynku, z którego
roztacza się przepiękny widok na bazylikę
watykańską. Taras chcemy przeznaczyć dla
dziennikarzy. Kiedy będą chcieli robić różne
nagrania z Watykanu, to mogą robić wywiady
z naszego tarasu, gdzie prawie dotyka się kopuły
św. Piotra, a to co zapłaciliby na mieście, zostawią
w noclegowni, by ją utrzymywać – podkreśla kard.
Krajewski.
Nie pierwszy to raz, kiedy papieski jałmużnik,
nasz rodak, trafia swoim działaniem w samo sedno
Ewangelii: Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych, Mnieście
uczynili (Mt 25, 40).
Źródło: vaticannews.va

oprac. Zenon Zbąszyniak

Wspólnotowość parafii
Miłość bliźniego zakorzeniona w miłości
Boga jest przede wszystkim powinnością każdego
poszczególnego wierzącego, ale jest także
zadaniem całej wspólnoty kościelnej, i to na
każdym jej poziomie: od wspólnoty lokalnej, przez
Kościół partykularny, aż po Kościół powszechny
w jego wymiarze globalnym. Również Kościół,
jako wspólnota, winien wprowadzać miłość w czyn.
Konsekwencją tego jest fakt, że miłość potrzebuje
również organizacji, aby w sposób uporządkowany
mogła służyć wspólnocie. Świadomość tego
zadania odgrywała w Kościele rolę konstytutywną
od samych jego początków. «Ci wszyscy, którzy
uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli
wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali
je każdemu według potrzeby» (Dz 2, 44-45).
(Z Encykliki Deus Caritas est papieża
Benedykta XVI)
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, 16
listopada 2019 r. w parafii pw. Matki Bożej
Bolesnej w Poznaniu odbyło się VI Forum
Ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej,
w którym uczestniczyła również grupa naszych
parafian. Kicińska wspólnota zaznaczyła swoją
obecność w szczególny sposób - Anna Gajewska
prowadziła warsztat dotyczący zaangażowania
świeckich w Parafialnym Zespole Liturgicznym.
Po oficjalnym powitaniu zgromadzonych,
konferencję „Rola kapłana w budowaniu wspólnoty
parafialnej” rozpoczął ks. Radosław Siwiński,
diecezjalny egzorcysta diecezji koszalińskokołobrzeskiej, odpowiedzialny za ewangelizację,
prezes Stowarzyszenia „Dom Miłosierdzia”
w Koszalinie. Prelegent powiedział: „zwątpiliśmy

					

w uznanie możliwości naszego ludzkiego umysłu
i to niszczy wiarę Kościoła!”. Człowiek, jako istota
społeczna, ma naturalne pragnienie wspólnoty. Ks.
Siwiński stwierdził, że umysł ludzki może bez
wiary dojść do przekonania, że musi istnieć byt,
który dał początek istnieniu świata. Bez wspólnoty
zaś, bez realnego spotkania osób, które się
kochają, człowiek „umiera”. W obecnych czasach
funkcjonuje fałszywe spojrzenie na człowieka
według kategorii jego skuteczności i wydajności.
Dla prawidłowego i pełnego rozwoju konieczne jest
funkcjonowanie w środowisku, które wyznaje inne
wartości niż „świat”. Przechodząc do właściwego
tematu prelekcji ks. Radosław podkreślił, że
nadrzędną rolą kapłana w powierzonej mu
wspólnocie jest troska. Dobry kapłan troszczy się
o każdego parafianina, „karmiąc” go sakramentami
i słowem Bożym. Podkreślił też, że „Kościół to
troskliwa Matka pielęgnująca wiarę, nadzieję
i miłość, aby doprowadzić do spotkania z Bogiem
w niebie”. Kapłan dotyka największej świętości,
gdyż trzyma w swoich dłoniach Ciało Boga, więc
spoczywa na nim ogromna odpowiedzialność.
W tej roli nikt go nie zastąpi. Służba kapłana
wyraża się w trosce o wiernych. Wspólnota
pasterzy Kościoła jest niezbędna, aby byli nie
tylko wzajemnym wsparciem dla siebie, ale przede
wszystkim, aby trwali wspólnie na modlitwie.
Kapłan głosi słowo Boże i udziela sakramentów
- prowadzi duchowo. Żniwo wprawdzie wielkie,
ale robotników mało; proście więc Pana żniwa,
żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. (Łk
10, 2). To jasne przesłanie, że trzeba modlić się
o powołania kapłańskie.
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W niezwykle interesujący sposób tematykę
o roli świeckich w budowaniu wspólnoty
parafialnej poruszyli Monika i Marcin Gajdowie.
Małżeństwo od 28 lat, z czworgiem dzieci,
podejmują codziennie szeroko pojmowaną służbę
ludziom na styku psychologii i duchowości.
Monika Gajda - pedagog ogólny i specjalny,
choreoterapeutka i terapeutka chrześcijańska,
natomiast Marcin Gajda - lekarz, magister nauki
o rodzinie Wydziału Teologicznego, terapeuta
chrześcijański, który 18 czerwca 2016 r. przyjął
sakrament święceń w stopniu diakona.
Konferencja traktowała o doświadczeniu
miłości; o tym, w jaki sposób „łamać chleb miłości
z innymi” – jakim być dla bliźniego. „Wszyscy
jesteśmy Ciałem Chrystusa, więc każda komórka
musi być zdrowa” - tymi słowami prelegenci
rozpoczęli swoje rozważania. Jeśli mówimy
o Kościele, to mówimy o miłości, bo Kościół to
nasza matka, nasza miłość. Jeśli kochamy, to
nie mówmy: „musimy coś zrobić dla parafii”.
Wspólnotowość polega na budowaniu relacji
miłości. Gdy sprawujemy Eucharystię (jako
wspólnota stołu Pańskiego) bez więzi osobowych,
to każdy spełnia wyłącznie swoją rolę bez relacji
z bliźnim. W budowaniu wzajemnych relacji
pomiędzy wiernymi, a także z duszpasterzem,
pożądana jest prostota. Zbyt często angażujemy
się w różnych kościołach, nie identyfikując się
z własną parafią i nie angażując się w pracę dla
niej. Należy pamiętać, że parafianami są również
ci, którzy krytykują; ci, którzy nie przychodzą
do kościoła; ci, którzy nie wpuszczają do domów
księdza na kolędę. Warto się zastanowić, jak
kochać tych, których nie ma w kościele i jak do
nich dotrzeć.
Prelegenci postawili znaczące pytania: „Czy
osoby stawiane na twojej drodze życia spotykają
w tobie Chrystusa? Czy masz doświadczenie
miłości?” U początku bycia chrześcijaninem nie
ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest
natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która
nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym
decydujące ukierunkowanie (Encyklika Deus
Caritas est, Benedykt XVI). Jeśli doświadczyłem
spotkania z Bogiem-Miłością, to nie muszę myśleć
w sposób szczególny o ewangelizacji. Jestem
człowiekiem, który doświadczył wielkiej miłości
Boga i to doświadczenie obecne jest we mnie,
w mojej pracy, w mojej codzienności - to jest moja
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nowa tożsamość. Mam „wspólne nazwisko” ze
wszystkimi tworzącymi wspólnotę wierzących
- jesteśmy rodziną! Chrystus czyni nas jednym
ciałem! Jakże cenne jest otwarcie się na bliźniego,
rozpoznanie jego potrzeb, wysłuchanie, bycie
z nim w jego cierpieniu… Jeśli doświadczyłeś
cierpienia, jeśli doświadczyłeś strachu, że nie
starczy ci pieniędzy do pierwszego, jeśli masz za
sobą doświadczenie rozpadu rodziny, a mimo to
jesteś radosny, to człowiek potrzebujący sam ciebie
odnajdzie. Wyczuje w tobie osobę otwartą i chętną
do pomocy. Chrystus przez ciebie ma możliwość
dotrzeć do serca człowieka oddalonego od Boga.
Mamy być narzędziami w Jego rękach! W tym
przejawia się też odpowiedzialność za Kościół.
Po prostu trwać z miłością przy bliźnim, nawet
nie wypowiadając słowa „Bóg”, a nasz Pan będzie
działał - to jest Jego obecność i działanie. Mamy
być iskrą rozpalającą miłość, więc musimy się
modlić, dojrzewać w wierze, doświadczać Boga
i budować z Nim bliskie relacje. W środowisku
ewangelizatorów istnieje pewne ryzyko działania
„w świecie” (np. ewangelizowanie na ulicy)
w oderwaniu od swojej codzienności. Trzeba być
ewangelizatorem w swoim środowisku – tam, gdzie
Pan nas postawił. Najpierw trzeba dać świadectwo
swoim życiem. Powinniśmy być „przyjaciółmi
w świecie” – choć najtrudniej kochać tych, którzy
nas krzywdzą, ale przecież Bogu ufam, nie będę
się lękał: cóż może mi uczynić człowiek? (Ps
56,12). Dzisiejszy świat jest miejscem ludzi
spragnionych miłości. Wspólnota ewangelizująca
to wspólnota gotowa towarzyszyć człowiekowi
„inaczej myślącemu”, pogubionemu. Nie znaczy
to, że mamy pozostawić „na boku” swoje wartości.
Chcemy przede wszystkim bliźniemu powiedzieć,
że jest bezcenny, wartościowy, zaproszony przez
Boga do życia w wolności. Trzeba prosić Ducha
Świętego o natchnienie, aby prowadził i aranżował
spotkania z potrzebującymi - tego nie trzeba
się uczyć. Konieczna jest także równowaga przezwyciężanie postawy klerykalizmu, który
traktuje wiernych jak dzieci. Sztywny podział
Kościoła na świeckich i duchownych jest
bardzo raniący i taka wspólnota funkcjonuje
nieprawidłowo – brak w niej więzi. Jako świeccy
musimy ofiarować kapłanom przyjaźń, otwartość
i włączać ich w nasze świeckie życie. Księża nie
muszą być samotni i pozostawieni ze swoimi
problemami. Naturalne, szczere zachowanie
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wobec kapłana, bez sztuczności i „usztywnienia”,
pozwoli duszpasterzowi po prostu być sobą. We
wspólnotach należy troszczyć się o miłość, a nie
o atmosferę, bo to MIŁOŚĆ - BÓG troszczy się
o relacje. Gdy kapłan nie ma informacji zwrotnej
od swych parafian, dotyczącej głoszonego
słowa, nie wie, czy dociera ono do ludzkich serc.
Wspólnota parafialna to my wszyscy: wierni
i kapłani. Kapłan zajmuje się często sprawami,
którymi nie powinien się zajmować - sprawy
do których nie potrzeba święceń kapłańskich.
Powinniśmy słuchać natchnień Ducha Świętego
i gdy chodzi o przyciągnięcie osób, które są daleko
od Kościoła, świeccy mogą wesprzeć swoich

duszpasterzy, np. poprzez organizowanie spotkań
w klubach prowadzonych przez katolików, które
byłyby otwarte dla wszystkich, do których Bóg
powinien dotrzeć. Nie musimy od razu informować
wszem i wobec, że takie spotkanie przygotowują
katolicy. Najpierw trzeba przygotować przestrzeń
do ewangelizacji.
Duszpasterstwo nie może opierać się na
zasadzie: „bo zawsze tak się robiło”. Nie bójmy
się zmian! Parafia to „twór elastyczny” i może
być kreatywnie kształtowana przez duszpasterza
i wspólnotę parafialną.
oprac. Magdalena Orczyńska

Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej
7 listopada 2019 roku
1. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą do Ducha
Świętego.
2. „Eucharystia daje życie” to temat nowego
programu duszpasterskiego na lata 2019-2022.
Program nawiązuje do encykliki Jana Pawła
II „Kościół żyje dzięki Eucharystii”. Jego
adresatami są wszyscy ochrzczeni, niezależnie
od wieku. W działaniach duszpasterskich
powinniśmy uwzględnić m.in. pogłębienie
wiedzy pastoralno-teologicznej o Eucharystii
(dokumenty, prezentacje, filmy), refleksję nad
właściwym jej sprawowaniem oraz rozwijanie
pobożności eucharystycznej.
3. Celem
programu
jest
troska
o piękno sprawowanej liturgii, odpowiednie
jej przygotowanie, twórcza opieka nad
liturgiczną służbą ołtarza oraz szerzenie kultu
eucharystycznego.
4. Pierwszy rok wyżej wspomnianego programu,
rozpoczynający się z pierwszą niedzielą
Adwentu (1 grudnia br.), przeżyjemy pod hasłem
„Wielka tajemnica wiary”. Towarzyszyć mu
będzie motto z Pisma Świętego: „[…] abyście
uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J
6,29). Więcej o programie na rok 2019/2020
w „Słowie księdza proboszcza” grudniowostyczniowego numeru „Naszego Patrona”.
					

5. W niedzielę 17 listopada obchodzimy 267.
rocznicę poświęcenia kościoła parafialnego.
Msza św. w intencji dobroczyńców kościoła
i parafii zostanie odprawiona o godz. 18:00.
Po Mszach św. wierni są zaproszeni na kawę
do domu parafialnego.
6. 24 listopada br. rozpoczynamy comiesięczną
nowennę przed nawiedzeniem naszej parafii
przez Matkę Bożą w Jasnogórskiej Ikonie (24
sierpnia 2020 r.). Nowenna będzie się odbywała
przez 9 miesięcy, każdego 24. dnia miesiąca.
Jej celem jest duchowe przygotowanie parafian
na to wydarzenie.
7. Kontynuujemy
czwartkową
adorację
Najświętszego Sakramentu w intencji
kapłanów, służby liturgicznej i o nowe
powołania kapłańskie. Pierwsze czwartki
miesiąca są połączone z formacją służby
liturgicznej. Na Msze św. w pierwsze czwartki
miesiąca zapraszamy rodziców ministrantów.
8. Uczestnictwo parafian w Mszy Świętej. Im
żywsza jest wiara eucharystyczna w Ludzie
Bożym, tym głębsze jest jego uczestnictwo
w życiu kościelnym poprzez świadome
przylgnięcie do misji, jaką Chrystus powierzył
swoim uczniom. Świadczy o tym sama historia
Kościoła. Każda wielka reforma wiąże
się, w jakiś sposób, z odkryciem w wierze
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obecności eucharystycznej Pana wśród swego
ludu (Benedykt XVI, Sacramentum caritatis).
W rozmowie zastanawialiśmy, się jak zachęcić
do udziału we Mszy św. parafian obojętnych
na sprawy wiary. Nasza refleksja: trudno
przekonać samym mówieniem, bardziej
pociąga przykład. Niezbędna jest modlitwa
w intencji konkretnej osoby.
9. Podczas
spotkania
ksiądz
proboszcz
zaprosił członków PRD do udziału w Forum
Ewangelizacyjnym. Propozycje z Forum
omówione zostaną na najbliższym spotkaniu
PRD.

10. Nowy kościół w Kicinie będzie pod wezwaniem
Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe.
Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański
Stanisław Gądecki przychylił się do wniosku
przedłożonego przez księdza proboszcza.
11. Obecnym na spotkaniu osobom ksiądz
proboszcz zaproponował udział w Parafialnej
Radzie Duszpasterskiej w kolejnej kadencji.

Protokół sporządziła Dorota Celka

Korowód Świętych
31 października br., w dzień wigilii uroczystości
Wszystkich Świętych, miałam okazję po raz
kolejny uczestniczyć razem z moją rodziną
w Korowodzie Świętych, organizowanym przez
naszą parafię. Uczestnictwo w korowodzie to
dla mnie świadectwo wiary, a sam przemarsz to
prawdziwe święto radości, któremu towarzyszy
wspólny śpiew, gra na instrumentach i piękne stroje
świętych i błogosławionych. Jak co roku, o oprawę
muzyczną zadbali trębacze: Stanisław Karczmarek,
Mateusz Cofta z synem Benedyktem oraz Monika
Grajek-Kaczmarek, która grała na gitarze.
Zgodnie ze zwyczajem, na przedzie korowodu
kroczyły postacie trzech wybranych świętych: św.
Urszuli Ledóchowskiej, św. Jana Marii Vianney
oraz św. Juana Diego, których życiorysy zostały
pokrótce przedstawione w czasie marszu przez
Hanię Matuszewską.
Gdy dotarliśmy do kościoła i zakończyliśmy
nasz przemarsz, na dzieci czekał przygotowany
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specjalnie dla nich w domu parafialnym bal
Wszystkich Świętych, który - jak co roku poprowadziła Małgorzata Dolska. Były tańce,
konkursy i słodkości. Dzieci świetnie się bawiły,
a kiedy nadszedł czas powrotu do domu, większość
z nich była zaskoczona, że bal tak szybko minął.
W czasie kiedy dzieci świętowały, dla rodziców
zorganizowane zostało w kościele modlitewne
czuwanie, podczas którego odmawiano różaniec
i czytano rozważania św. Urszuli Ledóchowskiej.
Zwieńczeniem adoracji była możliwość ucałowania
relikwii św. J.M. Vianney, które specjalnie na
tę uroczystość zostały sprowadzone przez ks.
proboszcza do naszego kościoła.
Korowód dobiegł końca, a w naszych uszach
pozostały słowa piosenki: „…taki ja i taki ty może
świętym być…”
Honorata Smuszkiewicz
fot. BK-H

Gruzja – fenomeny natury i kultury
W drugiej połowie października mieliśmy
okazję udać się do niezwykłego kraju, jakim jest
Gruzja i odkryć jej niezwykłe piękno oraz poznać
wielowiekową historię. Ten kraj przecudnej,
nieskażonej przyrody, prastarej historii i ciekawych
tradycji oraz zakorzenionej od IV w. n.e. religii
chrześcijańskiej, fascynuje i przyciąga coraz
liczniejszych turystów.
Gruzini, podobnie jak inne narody kaukaskie,
w legendach wywodzą swe korzenie od potomków
Noego. Badania archeologiczne wykazały, że
człowiek żył na tych terenach już 1,8 mln lat
temu, a człowiek europejski przybył właśnie
z Kaukazu. Już od XIII wieku p.n.e. istniały na
tych terenach rozwinięte cywilizacje. Historia
Gruzji, od jej początków w starożytności, jest
pasmem wzlotów i upadków, okresów dobrobytu
i rozwoju, gdy Gruzini panowali w rejonie od
Morza Czarnego do Morza Kaspijskiego; a także
mrocznych czasów, gdy państwo było okrojone
do maleńkiego skrawka ziemi broniącego swej
kultury, języka (powstałego 4 tys. lat temu) i prawa
do życia. Najeżdżana i podbijana w ciągu wieków
przez Persów, Turków i Mongołów, na początku
XIX wieku zostaje włączona do Imperium
Rosyjskiego. Niepodległość Gruzji jako republiki
zostaje proklamowana – podobnie jak Polski w 1918 roku. Niestety, już w roku 1922 na skutek
okupacji przez Armię Czerwoną zostaje włączona
do ZSRR i stan ten utrzymuje się aż do 1991 r.
Odzyskaną niepodległością Gruzja cieszy się więc
stosunkowo krótko i wciąż jest ona narażona na
rosyjską agresję (do dziś trwa rosyjska okupacja
rejonu Abchazji i Osetii Południowej). Kraj
wyniszczony gospodarczo powoli podnosi się
z biedy, m.in. dzięki turystom, których przyciągają
niesamowicie atrakcyjne walory przyrodniczokulturowe Gruzji.
Rozpoczynając
gruzińską
przygodę,
przylecieliśmy bezpośrednio z Poznania do
Kutaisi. Zostaliśmy tam powitani na lotnisku przez
naszego gruzińskiego kierowcę, który przez cały
tydzień woził nas po kraju swoim samochodem
i bardzo starał się pokazać jak najwięcej
pięknych i ciekawych miejsc. Zaraz następnego
dnia, korzystając z pięknej, słonecznej pogody,
wyruszyliśmy w stronę gór Kaukazu.
					

Jechaliśmy tzw. gruzińską drogą wojenną
(starożytny
szlak
wojskowy,
kupiecki
i podróżniczy), podziwiając spektakularne, górskie
krajobrazy i dziwiąc się często spotykanym
na drodze, chodzącym samopas zwierzętom.
Najczęściej były to krowy i psy, ale spotykało się też
konie, owce czy świnie. Stwarzały one zagrożenie
na drodze, ale Gruzinom to najwidoczniej nie
przeszkadzało. Dojechaliśmy „drogą baśniowych
widoków”, ale też niebezpiecznych serpentyn,
na wysokość 2170 m n.p.m., skąd roztaczał się
niesamowity widok na góry Kaukazu, nad którymi
górował Kazbek. Jego ośnieżony szczyt wznosi się
na wysokość 5047 m n.p.m.
Nieskażony cywilizacją urok tego miejsca
zapierał dech w piersiach. Patrząc na cuda natury
bezgłośną modlitwą wielbiliśmy w sercu Stwórcę
za piękno stworzenia…

fot. Kaukaz - góra Kazbek

Wiele modlitw gruzińskiego narodu musiało
płynąć stąd przez wieki, gdyż stoi tu od XIV wieku
symbol Gruzji - monaster Cminda Sameba czyli
cerkiew Świętej Trójcy, gdzie w czasie okupacji
kraju przechowywano skarby narodowe, m.in.

fot. Monastyr Cminda Sameba
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krzyż św. Nino – kobiety, dzięki której Gruzja
przyjęła chrześcijaństwo.
Wydawało nam się, że zobaczyliśmy
najwspanialsze miejsce w tym kraju i że nic nie
wywrze już na nas takiego wrażenia, ale okazało
się, iż każdego kolejnego dnia podziwialiśmy inne,
bajecznie piękne miejsca: wąwozy, wodospady,
kaniony rzeki Kura, jaskinie, skalne miasto
- klasztor Wardzia, wydrążony w skale 1300
m n.p.m. Ale, niestety, nie wystarczyło czasu
na wszystko. Nie zdołaliśmy zobaczyć jaskini
Prometeusza, wykąpać się w gorących źródłach,
zwiedzić twierdz ani dojechać do niewątpliwie
pięknej Swanetii.

Odwiedziliśmy po drodze kurort Bordżomi,
gdzie zaczerpnęliśmy najsłynniejszej w czasach
ZSRR wody mineralnej. Woda Bordżomi,
wulkanicznego pochodzenia, naturalnie gazowana,
wykazuje niezwykłe właściwości zdrowotne,
mające zastosowanie w leczeniu wielu chorób.
Warte zwiedzenia są również niektóre miasta
Gruzji, jak np. Mccheta, dawna stolica, jedna
z najpiękniejszych miejscowości kraju, pełna
zabytków, wśród których jest XI-wieczna katedra
Sweti Cchoweli – przez stulecia duchowe centrum
Gruzji i siedziba głowy Gruzińskiego Kościoła
Prawosławnego. Pierwszy kościół w tym miejscu
powstał już w latach 30. IV wieku na polecenie
pierwszego chrześcijańskiego króla Gruzji,
Miriana.
Choć w gruzińskim krajobrazie obecne są
świątynie różnych wyznań, najczęściej spotyka
się oczywiście te prawosławne. Wyznawców
prawosławia jest 87,8% ludności, 10 % stanowią
muzułmanie, zaś 0,8% to katolicy. Co ciekawe,
Gruziński Kościół Prawosławny i Apostolski
jest jedną z najstarszych ostoi chrześcijaństwa
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na świecie. O tym, że ruch religijny oparty na
wierze w Jezusa Chrystusa pojawił się w Gruzji
wiele wieków temu świadczą źródła historyczne
oraz wspomniane już budowle sakralne – jedne
z pierwszych na świecie, obok armeńskich
i etiopskich. Gruziński Kościół Prawosławny
został założony w I wieku n.e. przez apostoła
Andrzeja, ucznia Jana Chrzciciela. Jednak bardziej
znana jest postać świętej Nino, przybyłej w 337 r.
n.e. z Kapadocji.
Niewątpliwie godne uwagi jest Tbilisi, zwane
„perłą Kaukazu” – stolica kraju od VI wieku.
Tbilisi jest miastem wielokulturowym, w którym
mieszka ok. 80 narodowości, a panująca tu
od wieków wolność wyznania zaowocowała
nagromadzeniem kościołów różnych wyznań.
W najstarszej części miasta, która liczy ok.1500
lat, oprócz wielu urokliwych uliczek znajdują
się tyfliskie łaźnie, zbudowane na siarkowych
źródłach. Nad miastem góruje z jednej strony
twierdza Narikala i monumentalny pomnik matki
Gruzji, a z drugiej strony - cerkiew Cminda
Sameba, największa świątynia Kaukazu i trzecia
najwyższa świątynia prawosławna na świecie.

wieki i buduje się je także obecnie. Wspaniała
cerkiew Cminda Sameba, czyli Święta Trójca,
której budowę rozpoczęto w latach 90., a do użytku
oddano w 2008 r., znajdując się na pograniczu
pasm Wysokiego Kaukazu, toczy walkę o rząd
dusz z największym kaukaskim meczetem, który
leży po północnej stronie gór, w Groznym,
stolicy Czeczenii. Na powstanie tej przepięknej
świątyni złożyli się wierni. Tbiliski sobór został
ufundowany z prywatnych środków ludzi, i tych
ubogich i tych zamożniejszych, którzy chcieli
w ten sposób pokazać, jak silny jest renesans wiary
chrześcijańskiej po upadku Związku Radzieckiego.
Siłę tę dobrze oddają również gabaryty budowli.
Wnętrze cerkwi może pomieścić aż 10 tys.
wiernych, a jej kopuła sięga 84 m wysokości
– jest to więc olbrzymi i niezwykle piękny
budynek. W jego podziemiach znajdują się dwa
puste sarkofagi, które symbolizują oczekiwanie
na powrót szczątków ostatnich królów regionu,
władców z dynastii Bagrationi, rządzącej Gruzją
przez tysiąc lat. Gdy Gruzja stała się częścią
carskiej Rosji, królowie ci pojechali na dwór do
Petersburga prosić o to, aby najeźdźca opamiętał
się i nie ingerował w gruzińskie sprawy. Po dziś
dzień sarkofagi czekają na tych, którzy odważyli
się przeciwstawić carowi.
Gruzini chodzą do świątyń chętnie i często, a ich
nabożeństwa trwają minimum półtorej godziny. Dla
nich nie ma to jednak nic wspólnego z uciążliwym
poświęcaniem się. Msza odprawiana jest tyłem do
wiernych, tak jak w kościele rzymskokatolickim
do lat 60. XX wieku. Kiedy będąc w Kutaisi
poprosiliśmy naszego kierowcę, aby w niedzielę
rano zawiózł nas do kościoła, okazało się, że przed
nabożeństwem nie wolno jeść śniadania, więc
pojechaliśmy na czczo. W czasie Mszy, kapłan
zanim podał turystom Komunię w postaci kawałka
chleba, pytał, czy na pewno zachowali post.

fot. Cerkiew Cminda Sameba w Tbilisi

Pomimo stuleci wojennych zawieruch
i wieloletnich rządów sowieckich, religijność była
i nadal jest podwaliną potęgi Gruzji. Nic zatem
dziwnego, że obiekty sakralne budowano tu przez
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Zaskoczyło nas również zachowanie Gruzinów,
którzy przejeżdżając obok świątyni zawsze się
żegnali, a kiedy pokazaliśmy naszemu kierowcy
zakupioną na pamiątkę ikonę, wziął ją i ucałował
nabożnie. W jego domu jedna ściana była cała
wypełniona niezliczonymi ikonami.

Spędziliśmy dwie noce w domu naszego
kierowcy, gdzie mogliśmy doświadczyć gruzińskiej
gościnności i życzliwości. Częstowano nas bardzo
smacznymi potrawami i domowym winem, które
w każdym domu produkuje się na własne potrzeby.
A tradycja produkcji wina w Gruzji zaczęła się ok.
5000 lat p.n.e.!
O gruzińskiej kuchni można by się długo
rozpisywać… Oparta na świeżych, naturalnych
produktach smakuje wyśmienicie. Niestety,
skutkiem zajadania się pysznym chaczapuri (chleb
nadziewany serem), chinkali (sakiewki nadziewane
mięsem), czy nazuki (ciasto z rodzynkami) jest
szybki wzrost wagi.
Polacy cieszą się tam szczególnym szacunkiem
ze względu na wsparcie ze strony prezydenta
Lecha Kaczyńskiego w 2008 roku po napaści
Rosji na Gruzję. Dlatego często wznoszą toasty
za Polskę, a w Tbilisi i Batumi znajdują się ulice
imienia Lecha Kaczyńskiego.
Podróżując po górach spotkaliśmy też bardzo
biednego człowieka mieszkającego w drewnianej
chatce, w której na podłodze było klepisko, a żył
tam razem z kurami i psem. Miał też pole kukurydzy
i 2 krowy. Mimo to ugościł nas chętnie, częstując
serem, ostatnimi 2 pomidorkami i czaczą (wódka
z pestek winogron). Niestety, wielu ludzi w Gruzji,
zwłaszcza na wsiach, żyje w bardzo skromnych
warunkach, wręcz w biedzie. Wszędzie włóczą się
wygłodzone psy rozpoznające z daleka turystów,
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którzy dokarmiają je z litości. W miarę dobrze
radzą sobie ci, którzy żyją w miejscowościach
na wybrzeżu Morza Czarnego, np. w okolicach
Batumi. Widać dużą przepaść między takimi
miastami jak Tbilisi, Kutaisi czy piękne,
nowoczesne, rozbudowujące się szybko Batumi,
a małymi miejscowościami, gdzie bieda wyziera
z mizernych chałupek.

W Gruzji wydaje się, jakoby wszystko podlegało
zasadzie „panta rhei” („wszystko płynie”), ale nie
jest tak do końca. Dawny, kształtowany przez

stulecia świat nie odchodzi zupełnie w niepamięć,
nadal co krok o sobie przypominając. Mieszaninę
starych i nowych gruzińskich realiów trudno
zrozumieć komuś, kto przyjeżdża tu jedynie
na krótki urlop. Wtedy dostrzega się tylko to,
co „na wierzchu”. Jest oszałamiająco pięknie.
Zabytków – co niemiara! Ludzie cudowni, wino
leje się wartką rzeką, atmosfera przednia. Żyć
nie umierać! I to wszystko najczystsza prawda.
Jednakże „pod spodem” Gruzja to kilometry
niezadeptanych szlaków – tych realnych i tych
metafizycznych. To również kraj spowity siecią
symboli i znaczeń. Niełatwo się w nich połapać.
Trzeba wniknąć głębiej, by naprawdę zrozumieć
lokalną rzeczywistość i pojąć, na czym polega
jej niesamowity magnetyzm. Dlatego zapewne
wrócimy tam, może nawet nie raz...

Na granicy pięciolinii
12 listopada w Szkole Podstawowej im.
Augusta Cieszkowskiego odbyło się kolejne,
drugie z dziesięciu, spotkanie z cyklu „Na
granicy pięciolinii” prowadzone przez poznańską

Marta Kurzawa
fot. autorki

Humor świętych

Św. Jan XXIII
„Często zdarza mi się, że budzę się w nocy
i zaczynam rozmyślać o całej masie poważnych
problemów. Podejmuję więc odważną decyzję,
żeby pójść rano i rozmawiać o tych sprawach
z papieżem. Wtedy budzę się i przypominam sobie,
że przecież to ja jestem papieżem!”

Szkolny serwis informacyjny

księciu Kościoła”. Przyszły papież odpowiedział:
„Ale czy nie wiesz, eminencjo, że w Polsce robi
to 50% kardynałów?” [Polska miała wtedy tylko
dwóch kardynałów.

Św. Ojciec Pio
Pewnego razu ktoś opowiadał ojcu Pio, że jeden
profesor z Florencji głosi publicznie, że stygmaty
Św. Teresa od Jezusa
są efektem autosugestii i zostały wywołane przez
Teresa jechała przez La Manche, w stronę nieustanną medytację Męki Pańskiej i wielkie
Malagón. Opowiadają, że w pewnej gospodzie, pragnienie współcierpienia. Ojciec Pio pokiwał
gdzie zatrzymała się po kolejnym etapie podróży, głową, a potem uśmiechnął się i rzekł: „Powiedzcie
alkad – burmistrz miasteczka – kazał jej podać mu, żeby wyszedł na pole. Potem niech bardzo
nadziewaną kuropatwę. Teresa zjadła ją z wielkim intensywnie myśli, że jest bykiem. I zobaczymy,
apetytem. Ktoś z jej otoczenia, może sam alkad, czy wyrosną mu od tego rogi”.
poczuł się zaskoczony, zgorszony niemal, tym
brakiem umiarkowania u „bosej reformatorki”, Św. Franciszek Salezy
mającej sławę świętej. Teresa odparowała: „Kiedy
Święty Franciszek na pytanie pobożnej damy,
kuropatwa, to kuropatwa, a kiedy pokuta, to czy wolno używać szminki, odparł: „Niektórzy
pokuta”.
święci mężowie są temu przeciwni, inni zaś nie
widzą tu czegoś niestosownego. Proponuję coś
Św. Jan Paweł II
pośredniego: umalowanie jednego policzka”
Podczas konklawe do kardynała Wojtyły
oprac. Małgorzata Herman
podszedł pewien starszy kardynał, żeby go
Źródła: „Kwiatki świętej Teresy od Jezusa” Tomas
zbesztać: „Eminencjo, słyszałem, że jeździ
Alvarez; https://pl.aleteia.org/; http://swjozef.com/ https://
eminencja na nartach, chodzi po górach, jeździ regulamin.opoka.org.pl/
na rowerze i pływa. Uważam, że to nie przystoi
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Filharmonię Pomysłów. Tym razem dzieci
zwiedziły Zakamarki Sonostworków, poznały Uku
– sonostworka z ukulele i Heli, mieszkającego
w helikonie oraz pomogły zrozumieć Muzolkowi,
że przyjaźń i miłe słowa są bardzo ważne. Spotkania
te mają na celu zapoznanie dzieci z instrumentami,
twórczością poetów i kompozytorów, zapoznanie
z muzyczną kulturą polską i zagraniczną, a także
przypomnienie dziecięcych piosenek. Już czekamy
na kolejne, tak wyjątkowe, przedstawienie
muzyczne!
Małgorzata Dolska

Szkolny serwis informacyjny
		

Z ksiąg metrykalnych
Do wieczności odeszła:
8 listopada

Józefa Hryniewska

Warto przeczytać
„Akita. Objawienia i przesłania”
Pod koniec października br. nakładem wydawnictwa Esprit
ukazała się książka Tomasza P. Terlikowskiego, dotycząca
objawień w Akicie. Jak napisał autor we wstępie, jest ona
poszukiwaniem sensu tego, co się tam zdarzyło, spojrzeniem na
jedno z najważniejszych, a tak mało znanych (również w samej
Japonii) objawień maryjnych XX wieku, których znaczenie wciąż
odkrywamy.
Na obrzeżach japońskiej miejscowości Akita mieści się mały
klasztor sióstr służebniczek Eucharystii. Właśnie to miejsce,
z pozoru mało znaczące, wybrała Matka Boża, by w 1973 roku
objawić się światu. Objawienia w Akicie nazywane są drugą Fatimą,
bo podobnie jak w Portugalii, także w Japonii Maryja wzywa
nas, byśmy jak najszybciej stoczyli walkę z gorszącym kryzysem
w Kościele i oczyścili świat z grzechu. Ostrzega przed nadchodzącą
karą nieporównywalną z niczym, co widział dotychczas świat.
Maryja w Akicie wzywa do modlitwy różańcowej, w sposób
szczególny za papieża, biskupów i kapłanów. Dlaczego jest to
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szczególnie ważne w czasach nam współczesnych,
Maryja dała następujące uzasadnienie dla swojego
apelu: Działanie diabła będzie przenikało także do
Kościoła w taki sposób, że będzie się zdarzało, iż
kardynałowie będą przeciwko kardynałom, biskupi
przeciwko biskupom. Kapłani, którzy mnie czczą
będą pogardzani i będą natrafiali na przeszkody
ze strony swoich współbraci… Kościoły i ołtarze
będą plądrowane; Kościół będzie pełen tych, którzy
pójdą na kompromisy i diabeł będzie skłaniał
wielu kapłanów i wiele dusz konsekrowanych do
porzucenia służby Panu. Szatan będzie szczególnie
zaciekły przeciwko duszom poświęconym Bogu.
Powodem mojego smutku jest myśl o utracie
tak wielu dusz. Jeżeli grzechy będą się mnożyły
oraz stawały się coraz cięższe, to nie będzie dla
nich przebaczenia. Jak napisał ks. Dominik
Chmielewski SDB, opiekun duchowy męskiej
wspólnoty „Wojownicy Maryi”: Tamte proroctwa
wypełniają się na naszych oczach, i trudno się
z nim nie zgodzić.

fot. KA

Swoje przesłanie Maryja przekazała siostrze
Agnieszce (Katsuko) Sasagawa, której powiedziała
między innymi: Jeżeli ludzie nie będą żałować
i nie poprawią się, Ojciec wymierzy straszliwą
karę całej ludzkości. Będzie to kara większa od
potopu, taka, jakiej przedtem nigdy nie widziano.
Ogień spadnie z nieba i zmiecie wielką część
ludzkości, dobrych i złych, nie oszczędzając ani
kapłanów, ani wiernych. Ci, którzy przeżyją, będą
się czuli tak bardzo udręczeni, że będą zazdrościć
umarłym. Jedynym środkiem obrony, jaki zostaje,
jest różaniec i znak pozostawiony przez mojego
Syna. Codziennie módlcie się na różańcu, módlcie
się za papieża, biskupów i kapłanów. Choć, jak
pisze w swojej książce Tomasz Terlikowski,
Maryja w Akicie mówi apokaliptycznym językiem,
Jej celem nie jest grożenie, lecz wzywanie do
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nawrócenia i czuwania. Matka Boża przychodzi,
chcąc przebudzić świat.
Matka Boża z Akity nazywana jest Matką
Bożą Płaczącą, bowiem 4 stycznia 1975 roku
z oczu figurki Matki Bożej popłynęły ludzkie
łzy, co potwierdzili niezależni naukowcy. Choć
drewno, z którego została wykonana figurka było
dość wysuszone, w kącikach oczu Maryi zbierały
się łzy. Według świadków wyglądało to tak, jakby
płakała żywa osoba. Pierwszego dnia Maryja
płakała
dwukrotnie,
później – do 15
września 1981 roku –
jeszcze sto jeden razy.
Tego samego roku, pod
koniec noworocznych
rekolekcji, s. Sasagawa
po raz ostatni ujrzała
swojego Anioła Stróża,
który przekazał jej
końcowe
przesłanie.
Wyjaśnił
w
nim
znaczenie łez Maryi:
Nie dziw się, że
widzisz Matkę Bożą
płaczącą. Ona płacze,
fot. KA
bo pragnie nawrócenia
jak największej liczby ludzi. Chce, by za Jej
wstawiennictwem dusze poświęciły się Jezusowi
i Ojcu.(...) Jest tak dlatego, że wiara wasza jest
słaba. Najświętsza Maryja Panna cieszy się z
poświęcenia Japonii Jej Niepokalanemu Sercu,
kocha bowiem Japonię. Smutno Jej jednak, że to
poświęcenie nie jest traktowane poważnie. Na
koniec orędzia skierowanego do s. Agnieszki
Maryja powiedziała: Ci, którzy będą mieli do mnie
zaufanie zostaną ocaleni.
Dlaczego Maryja wybrała prostą zakonnicę
Agnieszkę, by powierzyć jej najbardziej
wstrząsające proroctwo dotyczące współczesnego
świata? I dlaczego swoje dramatyczne orędzie
przekazała nam właśnie w japońskiej Akicie?
Tomasz Terlikowski, pielgrzymując do Japonii,
na Dalekim Wschodzie szuka odpowiedzi na te
ważne pytania. Zachęcam zatem do lektury, by
spróbować lepiej zrozumieć, co Maryja pragnie
powiedzieć współczesnemu człowiekowi.
Karolina Appelt
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02-24.12. Roraty: od poniedziałku do piątku o 6.30.
01.12.

I niedziela Adwentu
po Mszy św. o 8.00 zebranie członków Wspólnoty
Żywego Różańca.
02.12. (poniedziałek) o 18.00 zebranie Akcji Katolickiej.
03.12. (wtorek) początek nowenny przed wspomnieniem
liturgicznym NMP z Guadalupe; 19.30 – spotkanie
dla rodziców dzieci przygotowujących
się do I Komunii św.
04.12. (środa) 9.00 – spotkanie dla rodziców dzieci
przygotowujących się do I komunii św. (do wyboru
wtorek lub środa).
05.12. pierwszy czwartek miesiąca; od 17.00 do18.00
adoracja Najświętszego Sakramentu 		
w intencji uświęcenia kapłanów i nowych powołań.
06.12.		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 6.30 i 18.00;
o 19:00 katecheza i próba dla młodzieży przed
przyjęciem sakramentu bierzmowania.
07.12. (sobota) o 16.30 Msza św. w intencji
rodziców i dzieci pierwszokomunijnych;		
o 19:00 spowiedź św. dla młodzieży przed
przyjęciem sakramentu bierzmowania.
08.12.

09.12.

10.12.
12.12.

15.12.
19.12.

22.12.
24.12

25.12

II niedziela Adwentu
uroczystość Niepokalanego
Poczęcia NMP; o 10.00 Msza św. połączona
z przyjęciem dzieci do Stowarzyszenia Dzieci
Maryi.
(poniedziałek) o 19.00 katecheza
i próba dla młodzieży przed przyjęciem
sakramentu bierzmowania; o 19.00 spotkanie
Parafialnego Zespołu Liturgicznego.
(wtorek) o 18.00 Msza św. połączona z
udzieleniem sakramentu bierzmowania.
(czwartek) wspomnienie liturgiczne NMP
z Guadalupe; od 17.00 do 18.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu w intencji uświęcenia
kapłanów i nowych powołań.
III niedziela Adwentu
(czwartek) od 17.00 do 18.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu w intencji
uświęcenia kapłanów i nowych powołań.
IV niedziela Adwentu
(wtorek) Wigilia Bożego
Narodzenia; Roraty o 6.30 połączone z nowenną
przed nawiedzeniem obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej w naszej parafii; Msze św.
pasterskie o 22.00 i o północy.
(środa) uroczystość Narodzenia Pańskiego;
Msze św. o 10.00, 12.00 i 18.00

					

(środa) święto św. Szczepana, pierwszego
męczennika; Msze św. według porządku
niedzielnego; podczas Mszy św. o 12.00
zakończenie duchowej adopcji dziecka poczętego
zagrożonego zagładą.
27.12. (piątek) początek odwiedzin duszpasterskich.
29.12. (niedziela) święto Świętej Rodziny: Jezusa,
Maryi, Józefa, o12.00 – Msza św. w intencji
rodzin z naszej parafii.
31.12. (wtorek ) od 16.00 adoracja Najświętszego
Sakramentu; o 17.00 Msza św.
26.12.

W styczniu Msze św. od poniedziałku
do piątku o 8.00 rano.
01.01.

(środa) uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Maryi; Światowy Dzień Modlitw o Pokój Msze
św. o 10.00, 12.00 i 18.00.
02.01. pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. o godz.
8.00 półgodzinna adoracja w intencji uświęcenia
kapłanów i nowych powołań; o 19.00 katecheza
biblijna dla rodziców i chrzestnych.
03.01 (piątek) od 8.30 odwiedziny chorych z
posługą sakramentalną; od 17.00 okazja
do spowiedzi św., o 18.00 Msza św.
05.01. (niedziela) po Mszy św. o 8.00 zebranie członków
Wspólnoty Żywego Różańca; o 15.00 Misterium
Wcielenia.
06.01. (poniedziałek) uroczystość Objawienia
Pańskiego; Misyjny Dzień Dzieci,
Msze św. połączone z poświęceniem
kredy i kadzidła.
08.01. (środa) o 19.00 katecheza liturgiczna dla
rodziców i chrzestnych.
12.01. (niedziela) święto Chrztu Pańskiego;
dzień dziękczynienia za sakrament chrztu
św., zakończenie okresu Narodzenia Pańskiego.
13.01. (poniedziałek) rozpoczyna się liturgiczny okres
zwykły; o 19.00 katecheza biblijna dla rodziców
i chrzestnych.
18-25.01.Tydzień Powszechnej Modlitwy
o Jedność Chrześcijan.
20.01. (poniedziałek) o 19.00 katecheza
liturgiczna dla rodziców i chrzestnych.
24.01. (piątek) Msza św. o 8.00 połączona z nowenną
przed nawiedzeniem obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej w naszej parafii.
25.01. (sobota) święto Nawrócenia
św. Pawła Apostoła.
ks. Marian Sikora
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1-4. W 267. rocznicę poświęcenia kościoła,
fot. GZ
5. Relikwie św. Jana Pawła II wystawione
w święto Akcji Katolickiej 24.11, fot GZ

6. Utwardzona nawierzchnia alei cmentarnej
24 .11, fot. GZ

