On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy
i stał się człowiekiem.
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Słowo księdza proboszcza
Wraz z pierwszą niedzielą Adwentu w Kościele
w Polsce wchodzi nowy Program duszpasterski.
Jego celem jest odkrycie Osoby Ducha Świętego,
otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad
sakramentem bierzmowania i jego skutkami.
Jeszcze wielu osobom ochrzczonym brakuje
głębszej świadomości przyjętego sakramentu
bierzmowania i obowiązku chrześcijańskiego
świadectwa. Pierwszy rok nowego Programu
duszpasterskiego będzie przebiegał pod hasłem:
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
W kontekst realizacji Programu wpisują się
również rocznice wydarzeń historycznych.
W naszej Archidiecezji obchodzić będziemy Rok
Jubileuszowy 1050-lecia biskupstwa w Poznaniu,
pierwszego na ziemiach polskich. Ponadto
w 2018 roku przypada 450 rocznica śmierci św.
Stanisława Kostki, patrona Polski i młodzieży.
W życiu św. Stanisława – mimo upływu tak
wielu lat – odnajdujemy wyraźne ślady obecności
działania Bożego Ducha, któremu Święty okazał
zaufanie oraz posłuszeństwo. Kolejnym ważnym
wydarzeniem będzie przypadająca na przyszły
rok 100. rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Więcej szczegółów na temat nowego Programu
duszpasterskiego znajdziemy w osobnym artykule
niniejszego numeru.
Przed nami trzy tygodnie Adwentu. Trzy, gdyż
w tym roku czwarta niedziela Adwentu przypada
już w Wigilię Bożego Narodzenia. 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...)”.
W Polsce najstarsze ślady Mszy św. roratniej
sięgają XIII w. Dzisiaj, w nawiązaniu do tej

Nasz Patron
pismo parafii pw. św. Józefa w Kicinie
Adres redakcji: ul. Kościelna 2,
62-004 KICIN
e-mail: kicin.naszpatron@gmail.com
www.kicin.archpoznan.pl

pięknej, średniowiecznej
tradycji, symbolem naszej
gotowości na przyjście
Jezusa są cztery świece
zapalane
w
kolejne
tygodnie Adwentu. Świeca roratnia (zwana też
roratką) jest jeszcze jednym ważnym symbolem
w naszej liturgii. Ta płonąca świeca, ozdobiona
często niebieską wstęgą, przypomina nam postać
Maryi, Matki Jezusa, która jest dla nas najlepszym
przykładem gotowości na przyjęcie oczekiwanego
Mesjasza.
Roraty w naszym kościele od poniedziałku do
piątku o godz. 18.00, ponadto w poniedziałek, środę
i piątek o 6.00 rano. Codzienny udział w roratach
może wiązać się z niemałą ofiarą. Podejmijmy dobre
postanowienie w tym względzie. Przygotujmy się
i odprawmy dobrą, szczerą spowiedź w tym czasie.
Gorliwie przeżyty okres Adwentu pomoże nam
otworzyć się na tajemnicę Bożego Narodzenia.
Polecam gorąco artykuł ojca prof. Adama Sikory
„Misterium wigilijnej nocy”.
Podczas odwiedzin duszpasterskich na
przełomie 2017 i 2018 roku podejmiemy refleksję
na temat działania Ducha Świętego w naszym
życiu. Podobnie jak w latach poprzednich pomoże
nam w tym książeczka, której tytuł w tym roku
brzmi „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
Na pierwszej stronie okładki znajduje się fotografia
z uroczystości bierzmowania w naszym kościele
z dnia 15 marca 2017 r. Publikacja zawiera szereg
modlitw do Ducha Świętego.
Zachęcam do lektury „Naszego Patrona”. Jak
zawsze numer grudniowy i styczniowy łączymy.
							
ks. Marian Sikora

Zespół redakcyjny: ks. Marian Sikora, Karolina Appelt, Renata Drgas,
Magdalena Orczyńska, Piotr Owczarek, Bogumiła Szymańska,
Marcin Wnęk, Barbara Zacharzewska, Grzegorz Zalewski.
Druk: P.P.H.U. Alfa Druk, ul. Spławie 15, 61-312 Poznań
Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania i skracania nadesłanych materiałów.
Zdjęcie na okładce: Barbara Kołecka-Herman.
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Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi
Jezus nie mówi tutaj o tych, których potocznie pełnią doskonałości. To 8/8. To uobecnienie ośmiu
nazywa się pacyfistami, pragnącymi żyć w harmonii błogosławieństw Pana.
z całym światem. Jezus mówi o tych, którzy Kiedy człowiek sądzi, że dla wykonania swego
pracują dla pokoju, którzy akceptują dialog jako obowiązku musi przekroczyć Przykazanie narzędzie, jako drogę do osiągniecia pokoju. i zaszkodzić sobie i innym, to zły robi interes: dla
Dialog bez granic pomiędzy rasami i narodami; ratowania 1/8 traci 7/8.
dialog polegający na przyjęciu bliźniego Jeśli w klasztorze zauważycie, że ktoś postępuje
w postawie uznania, szacunku, pomocy i służby; inaczej, niż mówię, że staje się kłótliwy, że dręczy
siebie i innych (byle doznać rozkoszy
dialog jako sprzeciw wobec przemocy
zwycięstwa, bo wszystkich przegadał,
i ucisku. Siódme błogosławieństwo jest
bo swych przeciwników zmiażdżył)...
więc wezwaniem do odrzucenia postaw,
zastanówcie się, czy może to być cnota,
które prowadzić mogą do gwałtu.
oznaka siły? O, nie! To nie cnota, to nie
W kontekście powyższych słów
siła: to klęska, to słabizna, to człowiecza
przytaczam słowa św. Doroteusza
zguba!
z Gazy (żył w Palestynie, pół wieku po
Zapowiadam wam: jeśli poślę kogoś
św. Benedykcie). Gdy masz w klasztorze
z was w jakiejkolwiek sprawie, a on
coś do załatwienia - jakąś sprawę czy
zobaczy, że przez jej załatwianie (tak jak
do ogrodnika, czy do szafarza, czy do
ja prosiłem) powstanie zamieszanie... kucharza, czy do kogokolwiek innego i da spokój, i nie załatwi niczego - ja
staraj się nade wszystko o zachowanie
z takiego obrotu sprawy będę się tylko
ładu i pokoju (oby też o to się starał
cieszył. Bo brat ten okazał się bratem
każdy, do kogo cię poślę). Nigdy nie
roztropnym, dla wspólnoty prawdziwie
unoś się wzburzeniem, antypatią,
użytecznym: dbał o 8/8 jej świętego
namiętnością. Niech upór i chęć
dziedzictwa.
udowodnienia własnej racji nie odwodzi
Jakkolwiek rada św. Doroteusza
cię od Przykazania.
z
Gazy
odnosi się do mnichów, do osób
Jakakolwiek byłaby sprawa, mała
Św. Doroteusz z Gazy żyjących w klasztorze, tym niemniej
czy wielka, w sytuacji zagrożenia
może mieć zastosowanie w innych
pokoju niechby ją zostawiono, niechby ją raczej
nie załatwiono! Bo obojętność jest zła; z drugiej wspólnotach - w rodzinie, w parafii, w miejscu
jednak strony nie wolno się ważyć na załatwianie pracy…
Usiłując wprowadzać pokój między ludźmi,
danej sprawy „za wszelką cenę” (jakiekolwiek
mielibyście sprawy, nie chcę, byście kiedykolwiek winniśmy być świadomi, iż zawsze dzielimy się
tym pokojem serca, który daje nam sam Chrystus.
popadali w utrapienia pretensji i roszczeń).
W każdej rzeczy, jaką wykonujecie - wielkiej, czy Wprowadzając pokój będziemy nazwani synami
małej - samo jej wykonanie ma wartość tylko Bożymi tylko dlatego, że nasza postawa pokoju
1/8 osiągnięcia zamierzonego celu. Zachowanie objawi ostateczne źródło pokoju, z którego on
zaś pokoju we wspólnocie (choćby za cenę pochodzi - objawi Jezusa. On sam bowiem daje
niewywiązania się z obowiązku) ma wartość 7/8. nam swój pokój: Pokój zostawiam wam, pokój
mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam
Czy zauważacie, jak wielka jest różnica?
Kiedy więc chcesz coś robić w sposób doskonały, daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie
staraj się i samą rzecz wykonać (co jednak lęka (J 14,27). Mając w sercu pokój Chrystusa
jest tylko drobnym ułamkiem wypełnienia Woli będziemy się nim dzielili z innymi.
Bożej) i równocześnie - nade wszystko! - staraj
ks. Marian Sikora
się zachować nienaruszony ład i pokój między
braćmi. Bo nie co innego, lecz to właśnie jest
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Program duszpasterski na lata
2017-2019
W pierwszą niedzielę Adwentu 2017 r.
wejdzie w życie nowy Program duszpasterski dla
Kościoła katolickiego w Polsce na lata 2017-2019.
Projektowi nowego programu towarzyszy hasło:
„Duch, który umacnia miłość…”.
Zasadniczym zadaniem pierwszego roku
realizacji programu duszpasterskiego będzie
odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego.
Drugi rok będzie poświęcony misji w mocy
Ducha Świętego.
Hasło pierwszego roku: „Jesteśmy napełnieni
Duchem Świętym” (Dz 2,4); hasło drugiego roku:
„W mocy Ducha Świętego”.
Program Duszpasterski na rok 2017-2018
Hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por.
Dz 2,4);
Symbol: olej krzyżma - namaszczenie i nałożenie
rąk.
Założenia:
• Kontynuacja refleksji nad sakramentami
chrześcijańskiego
wtajemniczenia,
która
zapoczątkowana została w poprzednim czteroletnim
cyklu i która poświęcona była sakramentowi chrztu
świętego. Istnieje duża potrzeba ukazania tych
sakramentów (chrztu, bierzmowania, Eucharystii)
we wzajemnej zależności od siebie.
• Treścią proponowanego programu jest sakrament
Ducha Świętego (bierzmowanie), jego dary
i skutki, uwzględniając ich zastosowanie w procesie
dochodzenia do szeroko rozumianej dojrzałości.
Wskazanie Jana Pawła II
Pragnę, aby to, co zostało z Ducha Świętego
poczęte i narodzone, zostało na nowo w tym samym
Duchu Świętym umocnione za sprawą krzyża
i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
(...)
Pozwólcie przeto, że tak jak zawsze przy
bierzmowaniu biskup, i ja dzisiaj dokonam
owego apostolskiego włożenia rąk na wszystkich
tu zgromadzonych, na wszystkich moich
rodaków. W tym włożeniu rąk wyraża się
przejęcie i przekazanie Ducha Świętego, którego
apostołowie otrzymali od samego Chrystusa, kiedy
po zmartwychwstaniu przyszedł do nich „drzwiami
zamkniętymi” (por. J 20,19) i rzekł: „Weźmijcie
Ducha Świętego” (J 20,22). Tego Ducha: Ducha
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zbawienia, odkupienia, nawrócenia i świętości,
Ducha prawdy, Ducha miłości i Ducha męstwa odziedziczonego jako żywą moc po apostołach przekazywały po tyle razy biskupie dłonie całym
pokoleniom na ziemi polskiej. Tego Ducha pragnę
wam dzisiaj przekazać, tak jak przekazywał
Go swoim współczesnym biskup rodem ze
Szczepanowa. Pragnę wam dziś przekazać tego
Ducha, ogarniając sercem z najgłębszą pokorą
to wielkie „bierzmowanie dziejów”, które
przeżywacie. Więc mówię za Chrystusem samym:
„Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20,22). I mówię
za Apostołem: „Ducha nie gaście!” (l Tes 5,19).
I mówię za Apostołem: „Ducha Świętego nie
zasmucajcie!” (por. Ef 4,30).
(Jan Paweł II, Kraków, 10 czerwca 1979 r.)
W ciągu czterech ostatnich lat program
duszpasterski w Polsce bardzo mocno
koncentrował się wokół tajemnicy chrztu
świętego jako najważniejszego i podstawowego
sakramentu wiary. Zgodnie z nauczaniem
Katechizmu Kościoła Katolickiego (1285),
bierzmowanie zostanie w nowym programie
duszpasterskim ukazane w jedności z pozostałymi
sakramentami inicjacji chrześcijańskiej. Refleksja
nad sakramentem Ducha Świętego wydaje się
potrzebą chwili, zważywszy na fakt, iż coraz
więcej młodzieży rezygnuje z jego przyjęcia,
a znaczna liczba młodych ludzi przyjmuje go
z bardzo małą świadomością znaczenia tego
sakramentu. Intencją programu jednak jest
kwestia zainteresowania zarówno młodzieży,
jaki i dorosłych tematem bierzmowania. Dlatego
cały wysiłek duszpasterski w nadchodzącym
roku winien być skoncentrowany na tym, aby
pomóc osobom ochrzczonym odkryć dary Ducha
Świętego, który „udziela ich każdemu tak, jak
chce” (por. 1 Kor 12,11). Dzięki pieczęci Ducha,
którą otrzymuje się w sakramencie bierzmowania,
chrześcijanin osiąga pełnię swej tożsamości i staje
się świadomy swego posłannictwa w Kościele
i świecie, angażując się w nie poprzez wiarę żywą,
czynną i apostolską.
Bardzo mocno podkreśla to Ojciec Święty
Benedykt XVI w liście apostolskim „Porta fidei”,
wskazując, że wiara oznacza zaangażowanie
i publiczne świadectwo. Chrześcijanin nigdy nie
może myśleć, że wiara jest sprawą prywatną.
Wiara jest decyzją, żeby być z Panem, aby z Nim
żyć. To „bycie z Nim” wprowadza do zrozumienia

4									

powodów, dla których się wierzy. Wiara, właśnie
dlatego, że jest aktem wolności, wymaga również
odpowiedzialności społecznej za to, w co się
wierzy. Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy ukazuje
z całą oczywistością ów wymiar publiczny wiary
i głoszenia jej bez lęku każdej osobie. Jest to dar
Ducha Świętego, który uzdalnia do misji i umacnia
nasze świadectwo, czyniąc je śmiałym i odważnym
(n. 10).
Aby podjąć całe bogactwo łaski, zawarte
w sakramencie bierzmowania, który wraz
z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów
chrześcijańskiego
wtajemniczenia”,
trzeba
uchwycić jego sens w świetle historii zbawienia.
Do realizacji tego zadania ma służyć niniejszy
program, który na różnych płaszczyznach
duszpasterskiego
oddziaływania
(martyria,
liturgia, diakonia) daje możliwość odkrycia na
nowo i współpracy z darami, które są przez Boga
ofiarowane człowiekowi.
Cele:
• odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego;
• odnowienie w sobie Bożego synostwa, odkrycie
własnej tożsamości chrześcijańskiej;
• ożywienie do bardziej świadomego udziału w życiu
sakramentalnym;
• formowanie do czynnego zaangażowania się
w życie wspólnoty parafialnej;
• odkrycie potencjału misyjnego, osobistego
i wspólnotowego.
Realizacja:
• zakorzenienie w osobistym wyborze Chrystusa
i zaangażowanie we wspólnocie Kościoła (w parafii);
• zaszczepienie
u
wiernych
umiejętności
interpretowania własnego życia i odczytywania
wydarzeń w świetle wiary;
• odkrywanie i umocnienie osobistego powołania
(bierzmowanie jako pieczęć Ducha Świętego);
• troska o chrześcijańskie przeżywanie niedzieli;
• wzmacnianie chrześcijańskiego świadectwa
małżeństw i rodzin;
• odkrycie źródła mocy do szerzenia i apologii wiary
(bierzmowanie przynosi wzrost i umocnienie łaski
chrzcielnej, uzdalniającej do składania świadectwa
wiary);
• obecność ludzi wierzących w życiu społecznym,
politycznym,
gospodarczym,
kulturalnym,
medialnym.
Priorytety pastoralne:
					

• troska
całej
wspólnoty
parafialnej
o przyjmujących sakrament bierzmowania;
• pomoc osobom wierzącym w odkrywaniu własnego
miejsca w Kościele;
• wzmacnianie
więzów
rodzinnych
osób
emigrujących za pracą;
• dowartościowanie ludzi zrzeszonych w ruchach
i stowarzyszeniach katolickich działających
w parafii.
Obszary realizacji programu
Martyria (głoszenie słowa Bożego):
• homilia niedzielna i świąteczna;
• kazania pasyjne, rekolekcje parafialne oraz
rozważania majowe i październikowe;
• rekolekcje kerygmatyczne z zaangażowaniem
różnych grup charyzmatycznych;
• katecheza sakramentalna (przygotowanie do
życia sakramentalnego poprzez chrzest św.,
Eucharystię, bierzmowanie i małżeństwo).
Tematyka akcentująca działanie Ducha Świętego:
• uczestnictwo w liturgii Kościoła;
• nawrócenie przez sakrament pokuty;
• więź z Jezusem Eucharystycznym;
• troska o dzieło misyjne Kościoła;
• dążenie do świętości;
• służenie słowem i czynem będącym w potrzebie;
• katecheza parafialna dorosłych (rodziców dzieci
i młodzieży przygotowujących się do sakramentów
inicjacji chrześcijańskiej, członków ruchów,
stowarzyszeń i wspólnot).
Tematyka katechezy dorosłych inspirowana
darami Ducha Świętego:
• zaproszenie do zaangażowania w nową
ewangelizację;
• odczytywanie Bożych zamysłów wobec
małżonków i rodziny;
• wychowywanie do życia w prawdzie i wolności;
• kształtowanie życia społecznego w świetle
Ewangelii;
• odpowiedzialne korzystanie ze środków
społecznego przekazu;
• realizowanie powołania jako osoba świecka;
• konspekty spotkań dla PRD, inspirujące
działania mające na celu ożywić świadomość życia
sakramentem bierzmowania członków wspólnoty
parafialnej.
Liturgia (sprawowanie sakramentów):
• przygotowanie
celebracji
wprowadzającej
w tematykę roku duszpasterskiego;
5
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• troska o odnowę przygotowania młodzieży do
sakramentu bierzmowania;
• zainicjowanie nabożeństwa dziękczynnego za
sakrament bierzmowania w parafii pochodzenia
kandydatów;
• podkreślenie i celebracja uroczystego charakteru
nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha
Świętego;
• propozycja rozważań związanych z tematyką
roku duszpasterskiego na nabożeństwa w ciągu
roku (roraty, Wielki Post, nabożeństwa majowe
i październikowe);
• zainicjowanie w parafiach nabożeństw pokutnych
oraz celebracji słowa Bożego przed spowiedzią na
Boże Narodzenie i Wielkanoc;
• przygotowanie, celebrowanie i przeżywanie
Eucharystii jako źródła i szczytu życia wspólnoty
Kościoła, którą buduje Duch Święty;
• zachęta do celebrowania Mszy św. wotywnych
o Duchu Świętym;
• wprowadzenie w parafiach cotygodniowych
nabożeństw do Ducha Świętego;
• troska o właściwe przeżycie procesji Bożego
Ciała z właściwie przygotowanymi komentarzami

do czterech stacji;
• celebracja nabożeństw w intencji Ojczyzny.
Diakonia (posługa miłości):
• formacja kapłanów, osób konsekrowanych
i wiernych świeckich w duchu wzajemnej
służby, budzenie wśród wiernych świeckich
współodpowiedzialności za wspólnotę parafialną
przez tworzenie i odpowiedzialne kierowanie
parafialnymi
radami
ekonomicznymi
oraz
parafialnymi radami duszpasterskimi;
• zachęcenie osób samotnych do jak najpełniejszego
uczestnictwa w życiu Kościoła;
• przygotowywanie liderów do prowadzenia grup
młodzieży przygotowującej się do sakramentu
bierzmowania;
• ożywienie, tworzenie i nabór do ruchów
i
stowarzyszeń
katolickich,
zwłaszcza
charyzmatycznych, w parafiach;
• wykorzystywanie mediów społecznościowych do
ewangelizacji.

Ogłoszenie
Parafialny Zespół Caritas, działający przy kościele pw.
Józefa w Kicinie, weźmie udział w ogólnopolskiej zbiórce
żywności w dniach 8 i 9 grudnia 2017. W akcji tej, za
zgodą właścicieli, uczestniczą wymienione poniżej sklepy:
• p. Jarosława Stafeckiego, ul. Poznańska 79 w Kicinie;
• p. Marii Greguły, ul. Asfaltowa 11 w Janikowie;
• Żabka, ul. Nowe Osiedle w Kicinie.
Od pierwszej niedzieli Adwentu po Mszach Świętych
można pobierać tytki charytatywne do wypełnienia
artykułami spożywczymi, które prosimy oddać do 17 grudnia w zakrystii kościoła. Będą one podarowane
osobom najbardziej potrzebującym.
Halina Jagodzińska

oprac. Dorota Celka

Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;
Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie.
Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota Oto co czynić wam każe
Miłość - największa cnota.

W oczekiwaniu na przyjście Jezusa
W niedzielę 3 grudnia rozpoczniemy trzytygodniowy okres Adwentu
(obejmujący cztery niedziele). Jest to czas duchowego przygotowania
i radosnego oczekiwania na narodziny Zbawiciela. Dlatego już dziś
zapraszamy na poranne Msze św. roratnie dla młodzieży i dorosłych (wzorem
roku ubiegłego) o godz. 6.00, trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy
i piątki. Natomiast codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 na
roraty zapraszamy szczególnie dzieci.
W związku z rozpoczęciem Nowego Roku Liturgicznego i ogłoszeniem
nowego Programu duszpasterskiego dla Kościoła katolickiego w Polsce,
hasłem przewodnim rorat będzie: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
(Dz 2,4). Dzieci uczestniczące w roratach otrzymają przestrzenną szopkę
do samodzielnego złożenia, a w kolejnych dniach - 14 postaci związanych
z roratnią Liturgią Słowa.
Zadbajmy o to, by w okresie oczekiwania adwentowego nie zatracić
tego, co najważniejsze, by to, co doczesne (zakupy, prezenty, itp.) nie
odebrało nam potrzeby wyciszenia, skupienia, nawrócenia i nadziei.
Duchowo przygotowani, będziemy mogli czerpać pełnię łask i radości ze
Świąt Bożego Narodzenia.

J. Kasprowicz

Niechaj przy naszych wigilijnych stołach zasiądą
WIARA, NADZIEJA i MIŁOŚĆ.
Niech kroczą z nami przez cały następny rok, przynosząc
wszystkim Boże błogosławieństwo!
Redakcja

Barbara Zacharzewska
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Misterium wigilijnej nocy
W noc wigilijną świat
chrześcijański nie śpi.
Tej nocy chrześcijanie
pod każdą szerokością
geograficzną
czuwają,
gromadzą
się
we
wspaniałych
katedrach
i prostych wiejskich
kościółkach, w wielkich
bazylikach i skromnych
kaplicach. Tej nocy czuwają ludzie starsi, młodzi
i dzieci, nieraz niemowlęta trzymane jeszcze na
rękach rodziców. Tej nocy do świątyń przychodzą
wierni, którzy w każdą niedzielę są na Mszy
Świętej, a niektórzy nawet każdego dnia tygodnia,
ale przychodzą też ludzie, którzy rzadko pojawiają
się w kościele. Nikt nie potrafi oprzeć się potędze
tej nocy, w której Bóg po raz kolejny wzywa
nas do powrotu nieraz z bardzo daleka, z krain
obojętności, lenistwa, grzechu, buntu.
Może ta noc kryje w sobie jakieś głębokie
poczucie winy i chęci zadośćuczynienia ludzkości
za tamtą noc, gdy Chrystus rodził się w Betlejem
Judzkim, a obok ludzie pogrążeni byli w głębokim
śnie. Przez swoich aniołów obudził Bóg wówczas
okolicznych pasterzy, ludzi prostych, ubogich,
często lekceważonych przez innych, nieraz
wzgardzonych. Spodobało Mu się właśnie ich
uprzywilejować, by mogli jako pierwsi spotkać
Dziecię złożone w żłobie i oddać Mu pokłon. Może
dlatego, że serca pasterzy były żywe, wrażliwe na
Boga, wyczekujące dostrzeżenia ich, zrozumienia,
miłosierdzia.
Większość z nas też, niczym wówczas pasterze,
przychodzi na Mszę św. pasterską. Ale jakże
łatwo - nawet przy takiej okazji - wpaść w pułapkę
tego, co świat, media i reklamy nazywają chętnie
i zwodniczo „magią świąt”. Jakże łatwo także
z pasterki zrobić jedynie kolejny punkt tradycji
świątecznej, którą koniecznie trzeba wpisać
w swój plan, by zwyczajom stało się zadość.
Jakże łatwo poddać się powierzchownym, płytkim
przeżyciom, które przynoszą jedynie krótkotrwałą
poprawę nastroju, a potem często rodzą jeszcze
większą pustkę.
Aby odkryć prawdziwego ducha Bożego
Narodzenia, trzeba usunąć to wszystko, co próbuje
nas łudzić pozornym szczęściem, blaskiem
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światełek i brokatem, co próbuje nas odwieźć od
prostej, ale jakże pięknej i przemawiającej prawdy
zapisanej na kartach Ewangelii. A Ewangelia
nocy wigilijnej kieruje uwagę na dwa miejsca,
z których płynie przesłanie tej nocy: na żłóbek i na
pole pasterzy, gdzie ciszę nocną przerwał Anioł
zwiastujący wielką radość o narodzeniu Zbawiciela
w mieście Dawidowym. O jednym i drugim
miejscu Ewangelia mówi tylko w kilku zdaniach.
Ale w każdym z nich wysuwa się na pierwszy plan
prawda o Nowonarodzonym Dziecięciu, Synu,
którego Maryja owinęła w pieluszki i położyła
w żłobie, a gdzie znaleźli Go pasterze, których do
Betlejem skierował Anioł Pana.
Nawet z tych paru wersetów wyłania się obraz
przejmującej prostoty i ubóstwa, ale jednocześnie
obraz emanujący serdecznością, dobrocią,
bliskością, miłością, który przekłada się na
konkretne orędzie skierowane do nas. Mówi nam
ono, że zewnętrzne okoliczności, choćby skrajnie
trudne, surowe czy nieprzyjazne, nie są wstanie
zniszczyć potęgi miłości mieszkającej w sercach
ludzi, którzy sami ubodzy, ale posłuszni głosowi
Boga niosą innym dobroć i światło, wskazują,
w jaki sposób żyć godnie i szczęśliwie, mimo
nieprzyjaznego świata. Patrząc na Maryję, Józefa
i pasterzy pamiętajmy i troszczmy się o to, by
i w naszym życiu Bóg był zawsze na pierwszym
miejscu, byśmy zrzucili z tronu własnego serca
nasze ego, nasze ciągłe podkreślanie siebie, ciągłe
stawianie na naszym, ciągłe staranie, by to nam
było lepiej, byśmy to my mieli więcej, byśmy to
my byli ważniejsi. Jeśli wszystko będzie się miało
obracać wyłącznie wokół nas, to prędzej czy później
znajdziemy się na drodze do unieszczęśliwienia
samych siebie i innych, na drodze do zgorzknienia
i przeżywania nieustannych frustracji.
W pewnym mieście amerykańskim, na
parkingu stała elegancka, bardzo droga limuzyna.
Kiedy bogaty właściciel tego auta otwierał je,
młody chłopak zagadnął go słowami: „To pana
samochód?” „Tak, mój” - odpowiedział kierowca.
„Piękny, musiał pan za niego zapłacić sporo
pieniędzy”. „Nic nie zapłaciłem, podarował
mi go mój brat”. Wtedy chłopak rzekł: „Ja też
chciałbym...”. I tu wielu z nas być może pomyśli, że
dalsza część zdania brzmiała: „...chciałbym mieć
takiego brata”. Ale jednak nie. Chłopak ten, ku
zaskoczeniu właściciela samochodu, powiedział:
„Ja też chciałbym być takim bratem”. Tym
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obrazowym przykładem trafnie można zilustrować
myśli przesłania Ewangelii wigilijnej nocy: nie
myślenie o sobie, ale bycie gotowym, by sprawiać
radość innym, by innym czynić dobro. Historia
z parkingu miała jednak ciąg dalszy. Wzruszony
właściciel samochodu zaprosił chłopaka: „Chodź,
zobacz sobie samochód w środku”. Potem zabrał go
na krótką przejażdżkę po mieście, którą zakończył
przed skromnym domem chłopca. Ten zanim
pobiegł do domu poprosił kierowcę, by jeszcze
chwilę poczekał. Po chwili wyszedł trzymając na
rękach swojego młodszego, niepełnosprawnego
brata. Kiedy stanął z nim przy samochodzie,
rzekł do brata: „Widzisz tę piękną brykę? Kiedyś
też ci taką podaruję”. Tak, to jest ewangeliczne
serce. Serce, w którym jest niepojęta miłość, która
nie myśli o sobie, ale tylko o tym, by drugiemu
było jak najlepiej. Taka miłość emanuje z groty
betlejemskiej niosąc orędzie, że Nowonarodzony
dla nas i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
Misterium nocy wigilijnej kryje w sobie
prawdę o świetle, które przyszło na świat, by
ludzkość krocząca dotąd w ciemnościach ujrzała
drogę ratunku. Nie żyjemy w większej ciemności
niż ludzie współcześni Jezusowi. A być może
w naszej części świata nawet więcej jest już
ciemności niż światła. Ludzie bowiem gaszą
Boże światło nie tylko w przestrzeni publicznej,
ale także we własnych domach i sercach. Gaszą
je odrzucając Boże przykazania, odrzucając Jego
znaki, milcząc, gdy znieważa się Jego imię, gdy
w bluźnierczy sposób szydzi się z najświętszych
spraw, gdy nieustannie podważa się autorytet
Kościoła, gdy eksponuje się tylko to, co złe
i hałaśliwe. Gasi człowiek Boże światło w swoim
sercu, gdy przestaje słuchać Boga, gdy wybiera
sobie innych panów swego życia, gdy lekkomyślnie
poddaje się agresywnej, wszechobecnej, bezbożnej
propagandzie. Gaśnie Boże światło, gdy władca
ciemności podstępnie przekonuje, że Boga nie
ma, że przykazania Boże to zbędne ograniczenia,
niegodne wolnego człowieka XXI wieku, że
Kościół to narzędzie zniewalające naiwnych.
Gaśnie Boże światło, gdy człowiek lekkomyślnie
poddaje się tym podszeptom, które prowadzą go
do moralnej katastrofy i na życiowe manowce.
Bez światła nie ma bowiem życia. Bez
światła w sercu życie człowieka staje się tułaczką,
błądzeniem, nieustannym narażaniem się na
upadek, a nawet na śmierć. Bez Bożego światła
					

w sercu gaśnie życie, które miało nas doprowadzić
do ostatecznego celu. Na przyklasztornym murze
w Poznaniu przez długi czas widniał napis
jakiejś zdesperowanej kobiety: „Nie umarłam,
ale życia we mnie już nie ma”. Można żyć
w sensie biologicznym, można pracować, nawet
z sukcesami, można bawić się i uśmiechać, a nie
mieć w sobie prawdziwego życia, być wewnętrznie
martwym.
W noc wigilijną rozbrzmiewa głos proroka
Izajasza: Nad mieszkańcami kraju mroków
zabłysło światło. We własnych sumieniach
odpowiedzmy sobie, czy nasze serce nie stało się
już taką krainą mroku, ciemności czy martwoty.
Chrystus - Światłość świata przychodzi i po raz
kolejny puka do naszych serc, pragnie je ożywić.
I to stanowi misterium tej wigilijnej nocy i świąt
Bożego Narodzenia. Czy jesteśmy świadomi, że
to jest najważniejsze, a nie sprzątanie, gotowanie
i cudowny wystrój mieszkania wg najnowszych
złotych lub srebrnych trendów w modzie
świątecznej „XMAS”? To nie są zimowe święta
gwiazdek, reniferów, bałwanków, świeczek
i prezentów, ale święta narodzin Boga, także
w naszych sercach.
Parę lat temu Ojciec Święty Benedykt XVI
przejmująco apelował: Współczesny człowieku,
dojrzały, ale często ograniczony w myśleniu
i o słabej woli, pozwól wziąć się za rękę Dziecięciu
z Betlejem; nie bój się, zaufaj Mu! Kto zjednoczy
się z Bogiem, który zamieszkał między nami, ten
ze zdziwieniem odkryje, że zmieni się zupełnie
jego patrzenie nie tylko na własne życie, ale
i na życie innych i na dzieje świata. Tak jak
pisał pewien myśliciel, po swoim nawróceniu
na chrześcijaństwo, z Chrystusem wszystko jest
inaczej:
Z Chrystusem, nawet w czasie wojny panuje pokój;
Bez Chrystusa nawet w czasie pokoju jest wojna.
Z Chrystusem biedny staje się bogatym;
Bez Chrystusa bogaty jest biedakiem.
Z Chrystusem nieszczęście staje się słodkie;
Bez Chrystusa szczęście jest gorzkie.
Z Chrystusem głupi stają się mądrymi;
Bez Chrystusa mądrzy są głupcami.
Z Chrystusem życie jest przedsmakiem niebios;
Bez Chrystusa życie jest przedsmakiem piekła.

(John Ching-Hsiung Wu)
o. prof. dr hab. Adam Ryszard Sikora OFM
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Zakończenie duchowej adopcji ’2017
Stosunek do daru życia jest
podstawowym sprawdzianem
autentycznego stosunku
człowieka do Boga i do
człowieka, czyli sprawdzianem
autentycznej religijności
i moralności.
św. Jan Paweł II,
Jasna Góra,19 czerwca 1983 r.
Trwający Adwent to czas przygotowania
na święta Narodzenia Pańskiego, ale to także
czas przygotowania do zakończenia podjętej
w 2017 roku, duchowej adopcji dziecka poczętego
zagrożonego zagładą. Tak, jak nie było miejsca
w gospodzie dla brzemiennej Maryi i musiała ona
rodzić swego Syna w trudnych warunkach, tak też
wydaje się, że często nie ma miejsca w świecie dla
poczętego życia - w rodzinach, w łonach matek,
w sercach i decyzjach rodziców. Wierzymy jednak,
że wiele dzieci otoczonych modlitwą zostało
ocalonych od zagłady, że mogło się narodzić i było
przyjęte z miłością. Zatem 26 grudnia o godzinie
12.00 na uroczystej Mszy Świętej, kończącej podjętą w 2017 roku - duchową adopcję, będziemy
dziękować za każde ocalone życie i prosić o dalsze
błogosławieństwo dla narodzonych dzieci i ich
rodzin.
Dzień dziękczynienia za tą szlachetną
inicjatywę w archidiecezji poznańskiej, podobnie
jak w latach ubiegłych, przypada w Święto
Świętych Młodzianków - 28 grudnia. Warto
dodać, iż rok 2017 jest rokiem szczególnym, gdyż
mija właśnie 30 lat tego dzieła, które wywodząc się
z Polski, zawędrowało do wielu zakątków świata.
Raz jeszcze warto wymienić owoce, jakie przynosi
duchowa adopcja. Jest ona nie tylko narzędziem
ratowania nienarodzonych dzieci, ale też budulcem
cywilizacji życia. Uzasadnione są bowiem nadzieje,
że każdy, kto chociaż raz podjął ten duchowy trud,
nie przejdzie obojętnie wobec zagrożonego życia,
nie odsunie się od matki potrzebującej pomocy.
Owo modlitewne zaangażowanie skutecznie leczy
głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane
grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać
wiarę w Boże miłosierdzie, przynosząc pokój ich
sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny

i osobisty dar, pomaga (w szczególności ludziom
młodym)
kształtować
charakter,
walczyć
z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego
rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości
oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy
i pozytywnego działania, dzieło to pogłębia sens
zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może stać
się czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy
i miłości w rodzinie.
Warto wspomnieć, że z myślą o młodzieży,
przed którą stoją poważne wybory i często trudne
decyzje, stworzono także aplikację mobilną „Powerbank for Life”. Tak, jak „powerbank” jest
przenośnym akumulatorem pozwalającym na
korzystanie z energii zgromadzonej wcześniej
w urządzeniu, tak też modlitwa - trwająca dziewięć
miesięcy - jest źródłem siły dla matki przyjmującej
nowe życie, często pomimo napotykanych przez nią
trudności i braku zrozumienia. Jest wsparciem także
dla ojca dziecka i dla całej rodziny. Wspomniana
aplikacja przypomina o modlitwie, można w niej
znaleźć tekst codziennej modlitwy, rozważania,
świadectwa. Jest to konkretna i łatwo dostępna
pomoc, stworzona po to, aby zachęcić młodych
ludzi do włączenia się w modlitwę - obronę życia
i do wytrwania w swoim zobowiązaniu.
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Trwając w radości z owoców duchowej adopcji
kończącego się już roku, przygotowujmy się na
podjęcie kolejnej - w roku 2018, do czego już teraz
zachęcamy. Dla umocnienia na tej drodze warto
przytoczyć kilka zdań zawartych w Katechizmie
Kościoła Katolickiego w odniesieniu do piątego
przykazania:
Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego
początku domaga się <<stwórczego działania
Boga>> i pozostaje na zawsze w specjalnym
odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu.
Sam Bóg jest Panem życia, od jego początku
aż do końca. Nikt, w żadnej sytuacji, nie może
rościć sobie prawa do bezpośredniego niszczenia
niewinnej istoty ludzkiej (KKK 2258).

Życie ludzkie od chwili poczęcia powinno być
szanowane i chronione w sposób absolutny. Już
od pierwszej chwili swego istnienia istota ludzka
powinna mieć przyznane prawa osoby, wśród nich
nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do
życia (KKK 2270).
Kościół od początku twierdził, że jest złem
moralnym każde spowodowane przerwanie
ciąży. Nauczanie na ten temat nie uległo zmianie
i pozostaje niezmienne. Bezpośrednie przerwanie
ciąży, to znaczy zamierzone jako cel lub środek,
jest głęboko sprzeczne z prawem moralnym (KKK
2271).
Karolina Appelt
Źródła: www.duchowa-adopcja.pl

Błogosławieni sprawiedliwi
Cnoty kardynalne cz. 2

Sprawiedliwość jest
cnotą moralną, która
polega na stałej i trwałej
woli oddawania Bogu
i bliźniemu tego, co im
się należy (KKK 1807).
Jest nam niezbędna,
aby wyleczyć ranę
pozostawioną
w nas przez grzech
pierworodny. Rana ta sprawia, że jesteśmy
zbyt skupieni na własnych sprawach i łatwo
zapominamy o obowiązkach wobec bliźnich.
Chrześcijanin nie może być człowiekiem
aspołecznym ani samotnym, ale kimś, kto traktuje
problemy swoich bliźnich tak, jakby były one jego
własnymi problemami.
Nie ma pełnej sprawiedliwości na tym
świecie, ani między pojedynczymi ludźmi, ani
między społeczeństwami. Zdarzają się sytuacje
rażące i niesprawiedliwe, także w wymiarze
globalnym. Wystarczy pomyśleć o liczbie aborcji
na świecie, która oznacza, że nie szanuje się
najbardziej podstawowego prawa ludzkiego prawa do życia. Albo o rodzinach rozbitych,
które wyrządzają krzywdę tylu dzieciom;
albo o łapówkarstwie, które generuje masową
korupcję. To sprawia, że każdy człowiek żyje
i umiera z poczuciem niezaspokojonej potrzeby
doświadczania sprawiedliwości.
					

Brak sprawiedliwości to grzech, który Pan
Bóg często potępia w Piśmie Świętym. Jest to
grzech, który niekiedy woła o pomstę do Nieba.
Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me
oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja nie
wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie
się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków
waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić
zło! Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się
o sprawiedliwość. Wspomagajcie uciśnionego,
oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy
stawajcie! (Iz 1, 15-17).
Błogosławieni, którzy łakną i pragną
sprawiedliwości, albowiem oni zostaną nasyceni
(Mt 5, 6). Kościół nieustannie zachęca nas, byśmy
praktykowali wymagania sprawiedliwości. Wielu
chrześcijan myśli, że życie zgodnie z wiarą
polega tylko na dobrym zachowaniu osobistym,
w gronie najbliższych. Ta „prywatyzacja wiary”
nie uwzględnia obowiązków względem innych,
z czego również zdamy Panu Bogu rachunek pod
koniec naszego życia. Wymagania sprawiedliwości
obowiązują każdego. Na przykład, rodzice muszą
być sprawiedliwi wobec własnych dzieci i kochać
je. Oznacza to, że winni oni robić dla nich jeszcze
więcej niż wymaga tego czysta sprawiedliwość.
Sprawiedliwość względem innych jest tak ważna,
że nie wystarczy przeprosić ich za grzechy
niesprawiedliwości, trzeba ponadto mieć szczere
postanowienie, by naprawić wyrządzoną im
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krzywdę.
Wielkie problemy społeczne mają złożone
przyczyny, bo narastały zazwyczaj podczas
wielu lat. Nie możemy spodziewać się szybkiego
i prostego ich rozwiązania. Być może naprawienie
sytuacji wielkiej niesprawiedliwości społecznej
nie leży w naszej gestii, ale wszyscy możemy
mieć swój wkład w starania budowania
społeczeństwa
bardziej
sprawiedliwego.
Pozytywnym znakiem naszych czasów jest wzrost
wrażliwości na niesprawiedliwość. Ale mówiąc
o sprawiedliwości, trzeba przyznać, że dość
często wpada się w czystą demagogię. Nie ma
sprawiedliwych struktur, jeśli nie ma ludzi, którzy
pragną być sprawiedliwi (KKK 2832). Bądźmy
więc my sprawiedliwi w tych działaniach, które są
w naszym zasięgu, wówczas przyczynimy się do
ładu społecznego. Pamiętajmy, że kto w drobnej
rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny
(Łk 16, 10).
Sprawiedliwość dotyczy wielu różnych
aspektów naszego codziennego życia i naszych
relacji. Jako przykład wymieńmy niektóre z nich:
- szacunek do własności prywatnej: nie chodzi
tylko o to, by nie kraść. Są nowe formy kradzieży,
niestety dość rozpowszechnione, jak: piractwo

internetowe, używanie programów bez licencji,
ściąganie na egzaminach, korzystanie z dóbr
będących własnością firmy dla celów prywatnych,
itp.;
- poszanowanie dobrego imienia bliźnich przez
unikanie pochopnych osądów, obgadywania,
itp. Pamiętajmy, że taką samą miarą, jaką wy
mierzycie, wam odmierzą (Mt 7, 2);
- obowiązki zawodowe: praca źle wykonana
jest grzechem przeciw sprawiedliwości. Jest
nim również łapówkarstwo, korupcja, różne
przekroczenia przeciwko etyce zawodowej,
itd. Można powiedzieć, że dobre wykonywanie
obowiązków
zawodowych
jest
właściwą
drogą prowadzącą do rozwiązywania wielkich
problemów społecznych;
- obowiązki obywatelskie, takie jak: głosowanie
podczas wyborów, płacenie sprawiedliwych
podatków, zaangażowanie osobiste (na miarę
własnych możliwości) w życie publiczne, itd. Nie
wszyscy możemy być zawodowymi politykami,
ale wszyscy powinniśmy się angażować, aby
szanowane były podstawowe prawa dotyczące
ludzkiego życia, rodziny, edukacji, itp.
ks. Jan O’Dogherty

Pokój owocem miłosierdzia
Z inicjatywy papieża Pawła VI w roku 1968
po raz pierwszy obchodzono 1 stycznia Światowy
Dzień Pokoju. Od tej pory kolejni papieże ogłaszają
z tej okazji orędzie dotyczące najbardziej istotnych
i palących, ich zdaniem, zagrożeń dla pokoju
na ziemskim globie. Nie inaczej czyni obecny
następca św. Piotra, który zapewne tradycyjnie 8
grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia
NMP, ogłosi orędzie na dzień 1 stycznia 2018.
Pięćdziesiąt lat po pierwszym papieskim
przesłaniu warto sięgnąć do podstawowego
dokumentu Soboru Watykańskiego II, jakim jest
konstytucja duszpasterska o Kościele „Gaudium et
spes”. W rozdziale dotyczącym pokoju znajdują się
programowe treści, które niewątpliwie wpłynęły
na powstanie i kształt przyszłych Światowych Dni
Pokoju. Czytamy tam m.in.: Pokój nie jest prostym
brakiem wojny ani też nie sprowadza się jedynie
do stanu równowagi sił sobie przeciwstawnych,
nie rodzi się także z despotycznego władztwa,

lecz słusznie i właściwie zowie się „dziełem
sprawiedliwości” (Iz 32, 17). (…) Do zbudowania
pokoju niezbędnie konieczna jest zdecydowana
wola poszanowania innych ludzi i narodów oraz
ich godności, jak też wytrwałe praktykowanie
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braterstwa. A przeto pokój jest także owocem
miłości, która posuwa się poza granice tego, co
może wyświadczać sama sprawiedliwość. Pokój
zaś ziemski, który powstaje z miłości bliźniego,
jest obrazem i skutkiem pokoju Chrystusowego,
spływającego od Boga Ojca.
W świetle nauczania ostatnich papieży,
wzbogaceni doświadczeniem nadzwyczajnego
Roku Miłosierdzia możemy dodać, że pokój
jest także owocem miłosierdzia. Braterstwo
i poszanowanie innych ludzi i narodów, o których
mowa w cytowanym dokumencie, nie są możliwe
do osiągnięcia bez przyjęcia postawy miłosiernego
Samarytanina. Jak mówi ojciec święty Franciszek
w orędziu na rok 2016, Chrystus (…) posługując
się tym przykładem, zachęca swoich słuchaczy,
a zwłaszcza swoich uczniów, aby się nauczyli
zatrzymywać w obliczu cierpień tego świata, aby im
ulżyć, aby opatrywać rany innych, takimi środkami,
jakie mamy do dyspozycji, począwszy od własnego
czasu, pomimo wielu zajęć. Obojętność bowiem
często poszukuje pretekstów: w przestrzeganiu
nakazów rytualnych, w ilości rzeczy, które mamy

do zrobienia, w antagonizmach, które trzymają
nas z daleka od siebie, w różnego rodzaju
uprzedzeniach, które uniemożliwiają nam, byśmy
stali się dla siebie bliźnimi.
Pokój nie rodzi się z obojętności na los
drugiego człowieka, lecz z postawy otwartości
i poświęcenia. Staje się on możliwy wówczas,
gdy każdy z nas stara się o niego w swoim sercu,
w swojej rodzinie, w swoim środowisku, w swoim
kraju. Nie służy temu postawa antagonizowania
ludzi, pomniejszania ich godności, podsycania
wrogości do tych, których uważamy w jakimś
sensie za innych. W dzisiejszym świecie, w którym
trwają i powstają liczne podziały, w którym
wybuchają różne konflikty, bomby terrorystów,
skandale obyczajowe, trudno dopatrzeć się
realnych szans na trwały pokój. Chrześcijanie
składają swoją nadzieję w Chrystusie i czerpią
wzorce postępowania wobec bliźnich z kart
Ewangelii.

Święty Franciszek Salezy
- biskup i doktor kościoła,
patron dziennikarzy
katolickich

Młody Franciszek uzyskał gruntowne
wykształcenie, najpierw w Paryżu, gdzie studiował
retorykę, filozofię i teologię, a następnie w Padwie,
uzyskując tam tytuł doktora prawa. W czasie
paryskich studiów przeżył duchowy kryzys
związany z wystąpieniem we Francji Kalwina
z jego nauką o predestynacji. Zaczął wątpić, że ma
jakikolwiek wpływ na swoje zbawienie, a może
nawet jest przeznaczony przez Boga na potępienie?
Szukając pomocy powierzył się Matce Bożej.
Po studiach ojciec planował dla syna karierę
w senacie Sabaudii oraz małżeństwo z bogatą
szlachcianką. Franciszek jednak obie propozycje
odrzucił. Wcześniej złożył dozgonny ślub czystości
i odbył pielgrzymkę do Rzymu, a po powrocie
do domu oznajmił, że wybiera stan kapłański.
Pomimo niemałego oporu ze strony ojca, uzyskując
w końcu błogosławieństwo rodziców, w wieku 26
lat przyjął święcenia kapłańskie.
Już po roku miejscowy biskup wysłał go
w charakterze misjonarza do Chamblais, aby
odnowić i ożywić wiarę katolicką w tej niemalże
całkowicie zdominowanej przez kalwinów
prowincji, która została właśnie przyłączona do
Sabaudii. Franciszek, często ryzykując życie,

O, moja piękno duszo! Możesz znać i pragnąć
Boga; dlaczego chcesz poprzestać na mniejszym?
Możesz dosięgnąć szczęśliwej wieczności, dlaczego
miałabyś się bawić chwilkami?
Franciszek Salezy urodził się w 1567 roku
jako najstarszy spośród licznego rodzeństwa
w katolickiej, szlacheckiej rodzinie na terenie
ówczesnego Księstwa Sabaudii w Alpach
Wysokich (dzisiejsza Francja). Duży wpływ
na wychowanie syna miała matka - spokojna,
pracowita i zapobiegliwa, która pomimo trudu
wychowania 13 dzieci umiała znaleźć czas na
wszystko. Przykład matki stał się dla przyszłego
świętego wzorem, jaki polecał on w swojej
pracy duszpasterskiej osobom świeckim - pośród
najliczniejszych zajęć umieć żyć w jedności
z Bogiem.
					

Źródła: opoka.org.pl, eKAI.pl

Zenon Zbąszyniak
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odwiedzał wioski i poszczególne domostwa, na praktykowanego w klasztorach, aby wskazywało
murach i parkanach umieszczał ulotki, w których drogę tym, którzy żyją wśród świata. W 1608 roku
zwięźle wyjaśniał najważniejsze prawdy wiary. biskup Salezy opublikował swe zapiski i rady
Był gorliwym i jednocześnie bardzo pogodnym dotyczące tego zagadnienia w książce „Filotea
człowiekiem. Umiarem i łagodnością szybko czyli droga do życia pobożnego”. Inne jego
zjednywał sobie ludzi. Po czterech latach ciężkiej dzieło to „Teotym czyli traktat o miłości Bożej”,
pracy przyszedł czas zbierania owoców. W epoce dotyczący mistyki chrześcijańskiej.
fanatyzmu i zaciekłych sporów metoda nawracania
28 grudnia 1622 roku Franciszek Salezy
innowierców bez użycia siły, tylko przez zmarł nagle w wieku 55 lat. W 1655 roku został
nauczanie, przez zdobywanie ich serc modlitwą kanonizowany, a w roku 1877 ogłoszono go
i miłością, w pełni się sprawdziła. Skutkiem jego doktorem Kościoła. W 1923 roku papież Pius
duszpasterskiej
działalności
XI ustanowił św. Franciszka
był powrót do prawdziwego
patronem dziennikarzy i pisarzy
Kościoła dziesiątek tysięcy
katolickich. Jest także patronem
wiernych zwiedzionych herezją
wizytek, salezjanów i salezjanek
Kalwina. W swojej żarliwości
oraz m.in. miasta Genewa.
apostolskiej Franciszek posunął
Jego wspomnienie przypada 24
się nawet do tego, że kilkakrotnie
stycznia.
w przebraniu udawał się
„Filotea czyli droga do
do Genewy, gdzie usiłował
życia pobożnego” to dzieło
nakłonić przywódcę Kościoła
należące do kanonu duchowości
kalwińskiego do powrotu do
chrześcijańskiej, które stało
Kościoła katolickiego.
się przyczyną wielu nawróceń
W roku 1602 przyszły
i powołań zakonnych. Jak
święty
został
biskupem
powinniśmy
rozumieć
Genewy. Fakt ten znacznie
pobożność? Prawdziwa i żywa
poszerzył pole jego działania,
pobożność, miła Filoteo, nie
pomimo tego, że z powodu
może płynąć z niczego innego,
zakazu wprowadzonego przez
jak tylko z miłości Boga, (...)
kalwinów nie mógł sprawować Św. Franciszek Salezy
dochodzi ona aż do tego stopnia
swojego urzędu w tym mieście.
doskonałości, że nie tylko
Jego siedziba znajdowała się w miejscowości pomaga nam do czynienia dobrze, ale sprawia
oddalonej od Genewy o kilkadziesiąt kilometrów. jeszcze, że dobre uczynki spełniamy pilnie, często
Przez następne 20 lat uczynił bardzo wiele, aby i z ochotą. Święty Franciszek proponuje prostą
odrodzić wiarę w Kościele i wprowadzić reformy metodę modlitwy - rozmyślania, która polega na
zapoczątkowane na Soborze Trydenckim. Pieszo wzbudzaniu w sercu uczucia miłości do Boga
przemierzał górzyste tereny swojej rozległej i podejmowania dobrych postanowień. Jest to
diecezji, wizytował parafie i klasztory, czuwał rodzaj medytacji, w której rozważa się obecność
nad formacją księży, organizował coroczne Boga, Jego dobroć i miłosierdzie, stworzenie,
synody. Odnawiał i reformował życie religijne grzech, śmierć, piekło i niebo, a także sceny
świeckich, zakładał szkoły, spowiadał, głosił z życia Jezusa, odkupienie, krzyż, czy wybór
nauki katechetyczne i kazania. Jego działalność drogi życia. Modlitwę należy zakończyć wiązanką
duszpasterska sięgała także poza Sabaudię. Był duchową - wybraniem z rozmyślań kilku myśli,
uznanym kaznodzieją w Paryżu i innych miastach które powinny towarzyszyć człowiekowi przez
Francji. Wpływał na postawy życiowe wielu osób resztę dnia.
szlachetnie urodzonych. Wspólnie ze św. Joanną
W dalszej części swej książki autor pokazuje,
Franciszką de Chantal założył Zakon Nawiedzenia jak walczyć z grzechem i niedoskonałościami,
Najświętszej Maryi Panny (siostry wizytki) jak przeprowadzić spowiedź z całego życia
i napisał dla niego konstytucję. Jego zasługą jest i jak wyrabiać w sobie dobre przyzwyczajenia.
także „wydobycie z ukrycia” życia duchowego, Wyjaśnia, jak się modlić, zwracając uwagę na

wewnętrzną ciszę i samotność, jak przeżywać częstą
Komunię św., jak panować nad pożądaniami. Daje
też praktyczne rady dotyczące relacji małżeńskich
i życia towarzyskiego, korzystania z odpoczynku
i rozrywek.
Popatrzmy jak według św. Franciszka może
wyglądać nasz codzienny wieczorny rachunek
sumienia:
1. Dziękujemy Bogu, że nas przez dzień
dzisiejszy zachował.
2. Zastanawiamy się, jak przebyliśmy
wszystkie godziny tego dnia, a żeby łatwiej to
poszło, przypominamy sobie, gdzie i z kim byliśmy
oraz co robiliśmy.
3. Jeżeli się pokaże, że zrobiliśmy coś dobrego,
dziękujmy najpokorniej Bogu. A jeżeli dopuściliśmy
się jakiegoś zła, bądź myślą, bądź mową, bądź
uczynkiem, przepraszajmy Boga upokorzeniem
i wielkim żalem, postanawiajmy wyspowiadać się
przy pierwszej sposobności ze swej winy i i już
teraz przyrzekajmy pilną poprawę.
4. Z kolei polecamy Boskiej Opatrzności duszę
i ciało, Kościół Święty i Ojca Świętego, naszych
rodziców i rodziny, przyjaciół i wszystkich.
Prosimy Najświętszą Pannę, Anioła Stróża
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i Świętych Pańskich, aby czuwali nad nami
i za nas. I z błogosławieństwem Bożym idziemy na
spoczynek, którego potrzeba płynie z Jego woli.
Mimo, że od napisania „Filotei” minęło 400
lat, jest to napisany prostym językiem, doskonały
i ciągle aktualny podręcznik życia duchowego,
w którym św. Franciszek Salezy przekonuje,
że jego praktykowanie wiary jest dostępne dla
każdego. Tytułowa Filotea czyli miłująca Boga,
to imię każdego, kto chce dążyć do doskonałości
i świętości, niezależnie od tego kim jest i jaką
ma pozycję społeczną: Inaczej ma się ćwiczyć
w pobożności możny tego świata, inaczej wyrobnik,
inaczej sługa, inaczej król, inaczej wdowa, inaczej
dziewica, inaczej małżonka. (...) pobożność, gdy jest
prawdziwa, nie tylko niczego nie psuje, ale owszem,
wszystko udoskonala; (...) A my, gdziekolwiek
jesteśmy, wszędzie możemy i powinniśmy troskliwie
się starać o życie doskonałe.
Marcin Wnęk
Źródła: http:// brewiarz.pl, wizytki.pl;
Cytaty pochodzą z książki Filotea czyli droga do życia
pobożnego - św. Franciszek Salezy

Jak dobrze mieć dziadków!
Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dnia
Dziadka zapytaliśmy wnuczęta - uczniów klas
trzecich, czwartych oraz siódmych Szkoły
Podstawowej w Kicinie o to, za co są wdzięczni
swoim dziadkom, za co chcieliby im podziękować.
Otrzymaliśmy bardzo wiele odpowiedzi,
które podzieliliśmy na kilka kategorii, przy czym
bardzo wiele z poniższych stwierdzeń powtarzało
się wielokrotnie, dlatego prezentujemy jedynie
przykładowe, wybrane wypowiedzi, niektóre nieco
skrócone. Gdybyśmy zdołali zamieścić wszystkie,
mogłyby one z powodzeniem wypełnić cały numer
czasopisma.

•

przy mnie;
Jestem Tobie wdzięczna, że jesteś najlepszym
Dziadkiem!

Za to, że zawsze można na nich liczyć:
• Dziękuję Babci i Dziadkowi, za to, że zawsze
można na nich liczyć i że zawsze są przy mnie;
• Dziękuję moim Dziadkom za to, że są i pomagają
mi, gdy tego potrzebuję;
• Dziękuję Babci i Dziadkowi za wsparcie, które
mnie zawsze motywuje;
• Dziękuję Babci i Dziadkowi za wsparcie
finansowe i że można na nich polegać;
• Kocham moją Babcię za to, że zawsze jest po
Po pierwsze, wnuczęta są wdzięczne swoim mojej stronie i że nigdy się na mnie nie złości.
dziadkom za to, że są:
Według mnie, można tylko zazdrościć takiej Babci.
• Dziękuję Wam za to, że jesteście, za wszystkie Moje Babcie są najlepsze na świecie!
razem spędzone chwile;
• Dziękuję mojemu Dziadkowi za to, że jest Dzieci są wdzięczne także za swoich rodziców, bo
i pomaga innym;
przecież dziadkowie to rodzice naszych rodziców:
• Za to, że po prostu są, czyli kochają mnie, są • Mojej Babci dziękuję za to, że zawsze mnie
15
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rozumiała i wspierała oraz za Tatę;
• Dziękuję moim Babciom za to, że urodziły
mojego Tatę i moją Mamę;
• Dziękuję mojej Babci za miłość i troskę o mojego
Tatę;
• Dziękuję mojej Babci i Dziadkowi za moją
Mamę i że istnieję na świecie;
• Dziękuję za to, że się mną opiekujecie
i wychowaliście super córkę - czyli Mamę.
Za miłość, troskę, opiekę, bezwarunkową
akceptację, wsparcie
dla rodziców
w procesie opieki
i wychowania dzieci:
• Babci dziękuję, że
jest dla mnie miła,
że mnie kocha, że
szanuje moje prośby,
że uczy mnie o Bogu.
Dziadkowi dziękuję
za to, że mnie kocha,
że tłumaczy mi rzeczy,
których nie rozumiem;
• Dziękuję swojej
Babci za to, że kocha
mnie z całej siły
i zawsze mi pomaga;
• Dziękuję moim Dziadkom za troskliwość,
miłość, za pocieszanie, za wszystko;
• Babci dziękuję za troskę i opiekę;
• Za to, że gdy Mama wstaje rano do pracy, to
moja Babcia przyjeżdża do mnie i mojego brata,
żeby się nami zaopiekować i zawieźć do szkoły;
• Jestem wdzięczny mojej Babci, że się mną
opiekowała, gdy moim Rodzice wyjechali;
• Dziękuję swojemu Dziadkowi za to, że kocha
mnie taką, jaką jestem i lubi ze mną uprawiać
sport.
• Kocham moją Babcię za jej poświęcenie dla
mojej Rodziny. Kocham mojego Dziadka za to, że
zajmuje się mną, gdy nie ma Rodziców;
• Dziękuję Ci Babciu, że się mną opiekujesz
i jesteś bardzo dobra dla mnie, chodzisz ze mną
na spacery i Cię bardzo kocham.
16
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Za nauczenie dzieci różnych rzeczy:
• Mojej Babci zawdzięczam to, że nauczyła
mnie zszywać różne rzeczy, nauczyła mnie trochę
gotować. Jest najlepszą Babcią;
• Dziękuję mojej Babci za to, że kocha mnie,
pomaga, uczy mnie nowych rzeczy;
• Mój kochany Dziadku! Jestem Ci wdzięczny za
to, że mnie nauczyłeś jednej rzeczy - że miłość jest
najważniejsza;
•
Dziękuję
Babci i Dziadkowi za
wychowanie i pomoc
moim Rodzicom;
•
Dziękuję Babci
i Dziadkowi za to, że
mi pomagają, że mnie
wspierają oraz za ich rady
i ciekawe historie;
•
Babci dziękuję,
że mnie nauczyła robić
różne dania i ciasta, no
i oczywiście za rosół.
Za wspólną zabawę,
spacery, spędzanie razem czasu:
• Dziękuję mojemu Dziadkowi za to, że się mną
opiekuje, czasami gra ze mną w piłkę, kiedyś
rysował ze mną;
• Dziękuję mojemu Dziadkowi za to, że zawsze
się ze mną bawi i nigdy nie mówi, że jest
zmęczony;
• Za to, że Dziadek bawi się z nami, wspólnie się
wygłupiamy, a gdy jest ciepło, to nawet polewamy
się wodą z węża ogrodowego;
• Dziękuję mojemu dziadkowi za to, że kocha
mnie, pomaga, często na wakacjach zabiera mnie
i kuzynów nad jezioro;
• Dziękuję moim Dziadkom za to, że robili ze
mną różne żarty, chodziłam z nimi do sklepu,
jeździli ze mną nad morze;

różne wycieczki, zawsze o mnie pamięta i mogę
na niego liczyć, że mogę z nim pograć w gry, że
mnie kocha;
• Dziękuję moim Dziadkom, za to, że jeżdżą ze
mną w góry, za ciastka i za wszystko, co dla mnie
robią;

za to, że mnie kochają;
• Mojej Babci dziękuję za to, że codziennie
robi mi obiad i że kocha mnie bardzo. Mojemu
Dziadkowi za to, że wozi mnie do szkoły i za
poświęcanie mi czasu;

• Dziadku, dziękuję za kino i wszystkie wycieczki
z Tobą;

• Dziękuję mojemu Dziadkowi za to, że mnie
kocha, pomaga mi w lekcjach i pomaga mi
w trudnych sytuacjach;

• Dziękuję moim Dziadkom za opiekę, za
wspólne spacery i zabawy, za to, że zawsze mogę
na Was liczyć;

• Dziękuję Ci Babciu za to, że mi gotujesz,
bawisz się ze mną i że mi na prawie wszystko
pozwalasz;

• Dziękuję Dziadkowi za nasze wspólne zabawy
i za to, że często opowiada mi żarty. Dziękuję, że
nauczyłeś mnie korzystać z każdej chwili w moim
życiu, bo nigdy nic nie wiadomo oraz za odwagę
i cierpliwość, której uczę się od Ciebie każdego
dnia.

• Dziękuję Ci Dziadku za to, że mnie kochasz,
że chodzisz ze mną na grzyby, za prezenty na
urodziny;

Źródło wsparcia, pomoc w różnych sprawach,
robienie dla wnuków różnych, ważnych rzeczy:
• Dziękuję ci Babciu, że jesteś taka dobra
dla mnie, jak jestem smutna to zawsze mnie
pocieszysz;
• Dziadkowi dziękuję za to, że opiekuje się nami,
robi mi i mojemu bratu półki, szafki, a mi nawet
zrobił antresolę;
• Dziękuję moim Babciom i Dziadkom, za to, że
pomagają mi w zadaniach domowych, za to, że
pomagają mi w nauce. Za to, że Babcia zawsze
robi coś dobrego do zjedzenia. I najważniejsze -

• Jestem wdzięczna mojemu Dziadkowi za
to, że jest fajny, i zawsze pomoże, i zawsze jest
w dobrym humorze;
• Jestem wdzięczna mojemu Dziadkowi za to, że
lubi mi pomagać i opowiadać swoje historie.
Dziękujemy dzieciom za spisane na kartkach
wypowiedzi. Zachęcamy wnuczęta do przekazania
Babciom i Dziadkom wszystkich tych podziękowań.
Paniom katechetkom bardzo dziękujemy za pomoc
w przygotowaniu tego tekstu.
Karolina Appelt

Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy
dalszego rozwijania pięknych relacji z wnuczkami
i wnukami, bo tak dobrze mieć Dziadków!
Redakcja

• Mojemu Dziadkowi zawdzięczam to, że mogę
spędzać u niego wakacje, że mnie nauczył wielu
rzeczy, np. jeździć na łyżwach, że zabiera mnie na
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Od żłóbka do…
Mieszkania Plus
Nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem w żadnej
gospodzie.
I narodziłeś się Jezu w stajni, w ubóstwie
i chłodzie.
Nie ma pewności, kto jest
autorem tekstu kolędy „Nie
było miejsca dla Ciebie”.
Niektóre źródła wskazują
na jezuitę, ks. Mateusza
Jeża, jednego z fundatorów
polskiej prowincji oo. sercanów. Inne wymieniają
ks. ppłk. Franciszka Juszczyka, pochodzącego
z Żegociny, kapelana legionistów i szpitala
powstańczego w walczącej Warszawie. Twórcą
muzyki jest ks. Józef Łaś. Pieśń ta powstała w 1932
r. w Nowym Sączu. W czasie wojny zdobyła wielką
popularność, zwłaszcza wśród Polaków więzionych
w obozach koncentracyjnych i łagrach. Po raz
pierwszy kolęda ta opublikowana została w 1938 r.
w zbiorze „Największa kantyczka” opracowanym
przez Józefa Albina Gwoździowskiego. Piękna
melodia i głęboka treść sprawiają, że jest to jedna
z najbardziej wzruszających pieśni o Bożym
Narodzeniu. Redakcję „Naszego Patrona” skłoniła
do bardzo aktualnych refleksji na temat sytuacji
demograficznej i mieszkaniowej w Polsce.
Jesteśmy krajem, który charakteryzuje się dużą
liczbą ludzi w wieku starszym w stosunku do
zmniejszającej się liczby dzieci i młodzieży. Takie
społeczeństwo określa się jako starzejące się. Co
prawda, wg danych GUS w 2016 roku zanotowano
ponad 382 tys. urodzeń, tj. o 13 tys. więcej niż
w 2015 roku. W pierwszym zaś kwartale 2017 roku
w Polsce urodziło się łącznie 100 tys. dzieci, co
oznacza wzrost o ok. 8% w porównaniu z rokiem
ubiegłym. Mamy jednak ujemny przyrost naturalny.
Cóż to oznacza? Liczba zgonów przewyższa
liczbę urodzeń. W pierwszym kwartale tego roku
ujemny przyrost naturalny wyniósł 17 tysięcy.
Współczynnik dzietności (liczba urodzonych
dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku
rozrodczym) jest zbyt mały. W 2016 roku wyniósł
on 1,36. Jest to dalece niesatysfakcjonujące,
ponieważ zastępowalność pokoleń gwarantuje
dopiero współczynnik na poziomie 2,1.
Problemy te zostały dostrzeżone przez
18
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rząd, który realizuje program oparty na trzech
filarach: Rozwój, RODZINA i Bezpieczeństwo.
Niewątpliwie pro-demograficzny charakter ma
program Rodzina 500+, którego głównymi celami
są: redukcja ubóstwa wśród dzieci, poprawa
jakości życia polskich rodzin oraz wzrost liczby
urodzeń. 398 tys. dzieci (62% dzieci do 18.
roku życia) z województwa wielkopolskiego
skorzystało z programu Rodzina 500+. Do każdej
rodziny objętej programem w Wielkopolsce trafiło
średnio 13 229 zł.
Jednym z najważniejszych czynników,
jakie powstrzymują rodziny przed podjęciem
decyzji o posiadaniu potomstwa jest z pewnością
brak mieszkania. Brak szans na własne lokum
to realny problem, z którym boryka się dzisiaj
wiele młodych małżeństw. Przyjęty przez rząd
Narodowy Program Mieszkaniowy zawiera szereg
rozwiązań prawnych i finansowych, dzięki którym
stworzone są szanse rozwoju mieszkalnictwa, ale
co najważniejsze - dają one możliwość uzyskania
samodzielnego mieszkania także osobom o niskich
i przeciętnych dochodach.
Mieszkanie
Plus
to
najważniejszy
pakiet rozwiązań Narodowego Programu
Mieszkaniowego, którego celem jest zwiększenie
liczby mieszkań na wynajem w przystępnych
cenach, w tym również z opcją dojścia do
własności. Wszyscy chętni będą mogli tanio
wynająć mieszkanie, a jednocześnie stopniowo
je wykupywać, bez zadłużania się w bankach.
Zapewne niejeden czytelnik tego artykułu zada
sobie pytanie, jak to możliwe. Postaram się
w kilku zdaniach przybliżyć szczegóły przyjętych
rozwiązań.
11 września br. powstał Krajowy Zasób
Nieruchomości (KZN). Jest to swego rodzaju
bank ziemi, do którego aktualnie przekazywane
są niewykorzystane dotychczas grunty Skarbu
Państwa, którymi gospodarują starostowie,
Lasy Państwowe, Agencja Mienia Wojskowego
i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. KZN
gromadzi i gospodaruje nieruchomościami Skarbu
Państwa, tj. przeznacza je pod budownictwo
mieszkaniowe, ale też sprzedaje, zamienia, dokonuje
podziałów i scaleń, finansuje realizację uzbrojenia
technicznego. W celu realizacji inwestycji
mieszkaniowych KZN będzie ogłaszał przetargi na
oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

podmiotom zainteresowanym (tzw. operatorom
mieszkaniowym) na zasadach ustawowych.
Dlaczego oddanie w użytkowanie wieczyste, a nie
sprzedaż? Powód jest prosty - redukcja kosztów.
Przy oddaniu nieruchomości w użytkowanie
wieczyste pobiera się opłatę w wysokości 15-25%
wartości prawa własności. Istnieje też możliwość
budowy domu jednorodzinnego - wtedy osoba
fizyczna zainteresowana będzie mogła nabyć
nieruchomość do 1500 m2 w użytkowanie
wieczyste lub na własność.
Nieruchomości wystawione do przetargu
mają być już przygotowane pod zabudowę
mieszkaniową
(przeznaczone
w
planie
miejscowym,
z
wydanymi
decyzjami
o warunkach zabudowy lub
nawet pozwoleniami na budowę).
Operator
mieszkaniowy
będzie mógł 44% powstałej
powierzchni wyodrębnionej na
lokale sprzedać na zasadach
rynkowych.
Resztę
musi
przeznaczyć na mieszkania
o
czynszu
normowanym.
Maksymalny czynsz będzie corocznie określał
rząd w drodze rozporządzenia. Mieszkania będzie
można wynajmować przez 15 lat (najem bez
opcji wykupu) lub przez 30 lat (najem z opcją).
Przy czym mieszkanie będzie można wykupić
najwcześniej po 15 latach. Ustawa przewiduje też
możliwość zmiany umowy o najem z opcją bez
wykupu w umowę z wykupem.
Kto może zostać najemcą? Każda osoba
fizyczna, która złoży wniosek o najem oraz
oświadczenie o rękojmi terminowego uiszczania
czynszu. Jednakże w przypadku większej liczby
zainteresowanych najmem, ustawa określa
pulę kryteriów pierwszeństwa, z której KZN
będzie wybierał konkretne kryteria przy danej
inwestycji, kierując się opinią rady gminy. Przy
czym absolutne pierwszeństwo mają osoby, które
utraciły dom lub mieszkanie w wyniku działania
żywiołu bądź katastrofy budowlanej, a także
w wyniku wywłaszczenia. Pozostałymi kryteriami
są np. niższe dochody, dziecko niepełnosprawne
w rodzinie, co najmniej jedno dziecko w rodzinie,
zmiana miejsca zamieszkania w celu podjęcia
pracy, status repatrianta, wiek powyżej 65 roku
życia, niepełnosprawność, Karta Polaka.
					

Wywiązywanie
się
operatorów
mieszkaniowych ze swoich obowiązków będzie
podlegało kontroli KZN. Celem ochrony najemcy
zastosowane zostaną kary administracyjne, które
nakładane będą na operatora mieszkaniowego
w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa
KZN. Kary będą stanowiły dochód budżetu
państwa.
KZN będzie mógł też tworzyć spółki celowe
z jednostkami samorządu terytorialnego. Spółki
celowe mogą być operatorem mieszkaniowym,
mogą być też wykorzystywane do tworzenia przez
gminy zasobu mieszkaniowego, w szczególności
konglomeratu
mieszkań
na
wynajem,
socjalnych,
komercyjnych.
Jak wcześniej wspomniano,
tworzenie Krajowego Zasobu
Nieruchomości
jest
na
początkowym etapie, zatem
na efekty ustawy trzeba będzie
jeszcze poczekać. Na razie KZN
podpisał umowy z 8 gminami
w całej Polsce, a w Wielkopolsce
zainteresowanie zgłosiło 25
gmin. Z jedną z nich prowadzone są bardzo
zaawansowane rozmowy. Podpisano też umowy
z Pocztą Polską i PKP, które jako spółki Skarbu
Państwa mogą przekazywać nieruchomości do
KZN.
Należy w tym miejscu wspomnieć, że przed
uchwaleniem ustawy o KZN prowadzony był
pilotaż programu Mieszkanie Plus przez spółkę
zależną Banku Gospodarstwa Krajowego BGK
Nieruchomości. Spółka ta działa na zasadach
komercyjnych, bez angażowania pieniędzy
podatników. Realizuje inwestycje mieszkaniowe
na zasadach rynkowych na nieruchomościach
należących do jednostek samorządu terytorialnego
oraz inwestorów prywatnych. W ramach pilotażu
obecnie w budowie jest ponad 1,2 tys. mieszkań
w całej Polsce, m.in. w Białej Podlaskiej, Gdyni,
Jarocinie, Pruszkowie i Wałbrzychu. W sumie
przygotowywanych jest ponad 10 tys. mieszkań
o łącznej wartości ponad 2 mld zł. Informacje
te napawają optymizmem. I nie ma co słuchać
krytykantów, tylko brać się do pracy i czekać na
jej owoce.
Dorota Stawicka
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Korowód Świętych

BAL Wszystkich Świętych
foto B. Kołecka
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Listy od przyjaciół
Barbara i Aleksander Szanieccy - świeccy
misjonarze, którzy swoją pracę i serca ofiarowali
ubogim w Tanzanii, odwiedzili niedawno naszą
parafię. Podtrzymywaniu tej kicińsko-tanzańskiej
przyjaźni służy m.in. korespondencja mailowa.
Z radością przekazujemy niniejszym jej część.
Listy od „naszych” misjonarzy nie mają dat, ale
to nie chronologia jest tu najważniejsza. Chodzi
bardziej o oddanie ducha pracy misyjnej, refleksje
i naukę płynącą z doświadczeń tamtejszej, często
bardzo trudnej, rzeczywistości.
Państwu Barbarze i Aleksandrowi, których szczerze
podziwiamy, życzymy wszelkiej pomyślności!
Redakcja
…
Znaszli ten kraj…
Jest piękny - góry i morze, jeziora i rzeki.
Ludzie życzliwi, w większości biedni. Od wielu
lat są wolni. Nie znaczy to jednak, że panuje tu
niebiański spokój. Kraj ten ma wiele bogactw
naturalnych, ale większość ich została wykupiona
przez obcy kapitał, więc rdzenni mieszkańcy nic
z tego nie mają. Nawet ziemia, stosunkowo tania
w porównaniu z cenami światowymi, zostaje
wyprzedana bogatym obcokrajowcom. Drogi,
które dla każdego kraju stanowią gospodarczy
krwioobieg, są tutaj w stanie opłakanym,
a porządnych właściwie nie ma wcale. Rynek
zalewają tanie i złej jakości produkty z Azji, przede
wszystkim z Chin. Ludzi nie stać na opłacenie
leczenia, nauki w szkołach i na studiach.
Przed laty odrzucono prawo naturalne, teraz
panuje totalny chaos moralny. Ludzie zachłysnęli
się wolnością i uważają, że wszystko im wolno
bez żadnych konsekwencji. Zauroczyli się
nowoczesnością, która wcale im nie pomaga
w normalnym życiu. Odrzucili kulturę ojców, a na
jej miejsce wkroczył kicz.
Uważają się za ludzi wierzących, ale ich
wyobrażenie o Bogu jest dalekie od nauki
Kościoła. Najbardziej odpowiada im obraz takiego
dobrotliwego Boga-staruszka, który jest tylko
i wyłącznie miłosierny, ale nie chcą słyszeć, że jest

też sprawiedliwy. I tylko starcy i dzieci lgną do
Niego na co dzień, nie tylko od święta.
Znaszli ten kraj? To nasza Tanzania, a może nie
tylko ona...
…
Zbliżamy się do końca kolejnego roku
liturgicznego, a zatem jest okazja do refleksji nad
tym, jak przebiegał.
Cały listopad to przypomnienie nam
o przemijaniu, o tym, że tutaj - na ziemi
wędrujemy ku nowemu życiu. Wydaje się nam,
że coś zdobywamy, gromadzimy, a tymczasem
musimy odejść ogołoceni ze wszystkiego, co jest
marnością. Marnością nad marnościami.
Najwyższą wartością jest życie, to fizyczne i to
duchowe, zarówno dla biedaka, jak i dla człowieka
bogatego. A ten rok przebiegał pod wzniosłym
hasłem: „Otoczmy troską życie”.
Rok temu w nocy, w pierwszą niedzielę
Adwentu urodziła się Anusha (pisałam o tym na
stronie internetowej). Jest ona dla mnie jakby
symbolem, że można i trzeba o to życie zabiegać,
a czasem nawet walczyć.
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Potem w czasie Narodzenia Pańskiego
myślałam, że ciągle zbyt mało robię dla zdrowia
i życia tamtejszych ludzi, a tutaj takie ważne zadanie
do realizacji na ten rok. I pojawiła się taka myśl:
szkoda, że nie jestem pielęgniarką lub lekarzem.
Parę dni później Liz i s. Mary John zaproponowały
mi pracę w nowej placówce szpitalnej - CTC (Care
and Treatment Centre - Centrum Opieki Leczenia).
Byłam przerażona, czy sobie poradzę z tyloma
nowymi dla mnie sprawami, a teraz... przyuczam
młodą s. Caroline oraz Tanzankę Marie.
Problem
AIDS
jest
przeogromny.
Działania rządu znikome. Pisałam o milionach
dolarów przeznaczonych w ubiegłym roku na
rozpropagowanie prezerwatyw i ich darmowe
rozdawanie. Po drodze miliony „rozeszły się”
wśród rzeszy urzędników państwowych. Dlatego
w rzeczywistości tylko w większych miasteczkach
szpitale otrzymały jakąś pulę prezerwatyw „po
znajomości”. I bardzo dobrze, że nie dotarły do
wszystkich.
Jestem
przeciwnikiem
propagowania
prezerwatyw (teraz uwaga! - przysporzę sobie
pewnie nowych wrogów). Przyczyn mojego
sprzeciwu jest wiele, ale najważniejsza z nich
to rozczarowanie tym, że takie podejście nie ma
na celu zmiany kultury życia seksualnego, tylko
pozwala ludziom łudzić się, że prezerwatywy są
dla nich ochroną, bo gwarantują bezpieczny seks.
Wygląda to tak, jakby ktoś przekonywał ludzi:
„hulaj dusza, HIV-u nie ma”.
Bodajże w 1993 roku, jeśli dobrze pamiętam,
został opublikowany raport WHO (Światowej
Organizację Zdrowia) w tej sprawie. Mówił on
o około 50-procentowej skuteczności prezerwatyw.
Czy ktoś z Was swojemu dziecku powiedziałby:
„używaj prezerwatywy, bo ona daje szansę jedną na
dwie”? Jeśli nie, to dlaczego taką ciemnotę wciska
się tym ludziom, biednym, niewykształconym,
chorym? Oni mają mnóstwo problemów
i ... kompleksów. Wierzą „białasom”, bo myślą, że
wszystko, co pochodzi z Europy lub Stanów, jest
„the best” (najlepsze). A ja w tym momencie myślę
sobie, że wstyd mi za tych donatorów, że wstyd mi
za Unię Europejską.
Benedykt XVI będąc w Kamerunie powiedział,
że prezerwatywy nie rozwiążą problemu AIDS.
I jest to święta prawda. Stanowisko Kościoła
katolickiego w tym temacie jest klarowne, choć
wydaje się trudne.
					

A może komuś na tym zależy, by Afryka się
wyludniła, bo ludzie tutaj umierają stojąc…
…
W ostatnim tygodniu przed swoim wyjazdem do
Stanów Tom dał mi książkę Marianne Williamson
pt. „Everyday Grace” (Codzienna Łaska). Czytam
ją okazjonalnie i małymi fragmentami, bo tyle
w niej pięknych myśli i wskazówek. To wszystko
jest takie znajome, jakbym to sama przeżywała.
Ale nie chciałam pisać o książce, tylko o tym,
że każdy dzień przynosi nam jakiś cud, wielki lub
mały, że każdy dzień jest dla nas łaską. Każdego
dnia spotyka nas coś pięknego, czasami jest to
bardzo ulotna chwila.
Są to np. przepiękne i jakże różnorodne
wschody i zachody słońca. Mogą to być ptaki, które
przylatują właśnie wtedy, kiedy są najbardziej
potrzebne, bo ich śpiew i ich obecność odwraca
uwagę od szarej codzienności. Są to kwiaty, które
zakwitają w najmniej oczekiwanym momencie,
bo biorąc pod uwagę klimat i porę roku, nie miały
prawa zakwitnąć. Są tęcze, które pojawiają się
jak przypomnienie o Przymierzu, o tym, że Bóg
jest z nami. Są to ludzie, których Pan posyła do
nas w jakiejś szczególnej chwili, których stawia
na naszej drodze życia. To wszystko dzieje się
tak, jakby nasz Niebieski Ojciec chciał nam
powiedzieć: „jestem z Wami”.
Dzisiaj, 13 grudnia, w rocznicę ogłoszenia
stanu wojennego w Polsce zakwitła piękna
czerwona róża…
Po południu bawiłam się z dziećmi piłką.
Nagle Teddy zawołała: „Bibi, popatrz na ptaki”.
Wszyscy zadarliśmy głowy do góry. Wielkie
stado złożone z paruset ogromnych ptaków,
podobnych do dzikich gęsi, wykonywało dziwny
taniec. Wokół nich z pewnej odległości szybowało
i przylatywało bliżej duże drapieżne ptaszysko.
Część ptaków zachowywała się jak ławica ryb.
Wyraźnie podlatywały do napastnika, potem
nagle zawracały prowokując go do pogoni. W tym
czasie druga część stada, złożona z mniejszych
ptaków, oddalała się na bezpieczną odległość.
Wyglądało to tak, jakby silniejsze i większe
ptaki osłaniały te mniejsze, może młodsze, przed
niebezpieczeństwem. Wieczorem był cudowny
zachód słońca - pojawiły się wszystkie możliwe
barwy nieba, ale najwięcej było pomarańczowej
czerwieni.
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Ta róża to dla tych wszystkich, którzy złożyli
swe życie, zdrowie, kariery i szczęście w ofierze
za wolność kraju. Za tych, którzy żyją i za tych,
co już odeszli westchnienie: „Panie, zmiłuj się nad
nimi”.
Te ptaki to przypomnienie, że silniejsi, zdrowsi,
z większymi możliwościami, powinni ochraniać
słabszych.
A ten zachód w amarancie to chwila, kiedy
dziękujemy za wszystko, za cały dzień, za wszystkie
dary i cuda, których jesteśmy świadkami.
…
Uroczystość Objawienia Pańskiego, dzień
w tak szczególny sposób poświęcony misjom,
zaczął się po prostu fatalnie. Nad ranem, jeszcze
przed dzwonami i świtaniem, rozległ się głośny
lament dochodzący ze szpitala. Wiadomo już, że
ktoś zmarł, więc pierwsza krótka poranna modlitwa
to „Wieczny odpoczynek…”
Msza św. poranna z garstką ludzi, większość
stanowią nasze dzieci. Przyszło ich prawie
dwadzieścioro. Dziewczęta z „Secondary”(szkoła
średnia) jeszcze nie wróciły po wakacjach do
szkoły. Ojciec Jim powiedział przed Mszą św., że
uroczystość zostanie przeniesiona na niedzielę, bo
jest to Święto Wszystkich Narodów Świata.
Z trudem zrobiłam śniadanie dla dzieci,
jakieś zawroty i dziwne bóle głowy, przecież
kilka dni temu miałam malarię, niemożliwe, żeby
wróciła, a jednak… W poczekalni laboratorium
kilkunastu chorych, ale Monika przyjęła mnie
poza kolejnością. Widziała pewnie, że ledwo
stoję. Wstąpiłam na chwilę do szpitala - tłumy.
W sali, gdzie dają kroplówkę i krew dzieciom,
leży wnuczek jednej z członkiń naszego chóru.
Podchodzę, parę słów, staruszka płacze, przychodzi
pielęgniarka i kręci głową, robiąc minę, która
nie daje nadziei. Chwytam dziecko za rączkę,
a ono wzdycha głęboko i…koniec! Tak, jakbym
przechodziła z nim do innego świata. Po prostu
odeszło, zmarło z rączką w mojej dłoni, a ja stałam
tak bezradnie wpatrzona w spokojną twarzyczkę.
Babka Konsolata (jeszcze to imię, które znaczy
„Pocieszenie”) chwyta moją drugą rękę i tak stoję
między życiem a śmiercią. W jednej dłoni trzymam
ciepłą, delikatną dłoń dziecka, które właśnie
zapadło w sen wieczny, w drugiej chropowatą dłoń
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staruszki, która głuchym jękiem zaczyna lament.
Przychodzi s. Jincy, ciągnie mnie: „chodź, chodź,
zostaw ich”. Wracam więc do domku, potykam się
co chwilę, nie wiem, czy to dolegliwość fizyczna,
czy szok po tym, co mnie przed chwilą spotkało.
Rzeczywiście mam malarię, trzeba zwiększyć
dawkę. Potem przychodzi Bibi Konsolata, prosi
o pomoc w opłatach za szpital - oczywiście,
pomogę. Zostaję sama i wybucham płaczem. Moja
Matuchna Bolesna spogląda na mnie ze ściany,
tym razem Ona mnie pociesza. Czuję się fatalnie,
nic nie mogłam zrobić. A Mateczka mówi, że temu
dziecku jest teraz lepiej, że tańczy przed Panem.
To dlaczego nie mogę się uspokoić, dlaczego czuję
się taka samotna i opuszczona przez wszystkich?
Jestem tak wkurzona, że powinnam zaorać pole.
A w niedzielę czytałam na Mszy św. z Izajasza:
Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała
Pańska rozbłyska nad tobą. Tylko nie po polsku,
ale w kiswahili, przy ambonce.
W ogrodzie zakwitła pierwsza od miesięcy
czerwona róża i trzy białe kwiaty księżycowe - to
tak, jak gwiazda i trzej Mędrcy.
…
Wczoraj na popołudniową naukę przyszedł
Ojwang. Wyglądał jakoś dziwnie, smutny, oczy
przymglone, chwiał się na nogach, w końcu oparł
się o mur. Myślałam, że jest chory, czoło było
chłodne. Zapytałam, jak się czuje. Oczywiście,
odpowiedź brzmiała, że dobrze, więc zapytałam,
czy jadł po południu. Spuścił oczy i odpowiedział
w taki sposób, jakby to była jego wina, że nie jadł.
Potem pytania o ranek, o dzień wczorajszy, o sobotę.
Ostatnio jadł u nas trzy dni temu kawałek chleba
po Mszy Świętej. Zaraz dostał talerz makaronu
z pomidorami. Ukradkiem obserwowałam, jak
delektuje się jedzeniem, przymykając oczy. Potem
zapytałam o Bibi Wini, o dziewczynki, Rose i Jose.
One również nie jadły od trzech dni, tylko chlebek
po Mszy Świętej. Po skończonej nauce dałam
chłopcu bochenek chleba dla rodziny.
Kiedy Wiliam mówił, że musi jechać do
kuzyna, prosić o pomoc, nie wiedziałam, o co mu
chodzi. Myślałam, że o opiekę nad schorowaną Bibi
Wini. A oni po prostu nie mieli co jeść. Do zbiorów
kukurydzy jeszcze daleko, około 2 miesiące.
Rozmawiałam z Bibi Wini, pytałam dlaczego

Wiliam przed podróżą nie zostawił im żywności,
dlaczego żadne z jej dorosłych dzieci nie pomaga
staruszce. Wiliam przed wyjazdem sprzedał co się
dało, aby zebrać pieniądze na podróż, a dzieci i ich
rodziny też klepią biedę i cierpią głód. Nawet jeśli
Wiliam przywiezie jakieś pieniądze od bogatszego
kuzyna, to na jak długo to starczy? A co potem?!
Do szkoły chodzi połowa dzieci, przed
naszym domem ciągle ktoś woła o jedzenie. Jutro
jadę znowu do Musomy, ale nie po ciuszki, jak
planowałam, tylko po żywność.
Tak właśnie wygląda pomoc dla głodującej Afryki.
Oczywiście, na początek trzeba dać im jeść, żeby
w ogóle przetrwali, ale potem pomyśleć, co
zrobić, żeby mogli sami „złowić rybę”. Udało
się to z Pendo, ma domek, umie i może na razie
pracować. Wiliamowi pomożemy „wystartować
na nowo”, ale co z resztą? Co zrobić w kraju
bez prądu, bez przemysłu, bez pracy? Ludzie są
wzburzeni, nie boją się głośno mówić o kryzysie,
o skorumpowanej władzy i urzędach opanowanych
przez muzułmanów. Ludzie widzą, że oni się
bogacą, że z pracy wyrzucani są ludzie o innych
poglądach, dla chleba niektórzy zmieniają nawet
wiarę.
Z bogatych krajów arabskich płyną pieniądze
na stypendia dla dzieci muzułmanów, na prywatne
muzułmańskie szkoły, na meczety, na otwieranie
nowych sklepów. Inni nie mają takich możliwości,
a stara Europa przestała być chrześcijańska - mam
wrażenie, że rzuca Afryce ochłapy. Dlatego chcemy
pomóc zdolnym dzieciom w kontynuowaniu nauki.
Może osoby zajmujące się tematem pomocy dla
Afryki powinny pomyśleć o stworzeniu jakiegoś
funduszu na ten cel.
Głośno mówi się o polityce rządu mającej na
celu wyrzucenie misji chrześcijańskich z Tanzanii.
Takim poważnym krokiem jest decyzja rządu
o opłatach za pozwolenie na pobyt w wysokości
550 $ na osobę. Tylko bardzo bogate konwenty to
wytrzymają, a co z resztą?
Nie mówcie mi, proszę, o kryzysie
w Europie czy w Stanach. Szczególnie w Polsce
widziałam tony wyrzucanej żywności i innych
dobrodziejstw, rozbujałą do nieprzytomności
administrację, marnotrawienie dobra wspólnego,
życie na pokaz i na kredyt, brak ręki dobrego
gospodarza. Ale ciągle macie się czym dzielić.
…
					

W sobotę odwiedziła mnie Estha. To ta kobieta,
którą nauczyłam robótek na szydełku i teraz tym
sposobem dorabia sprzedając swoje wyroby na
wiejskich jarmarkach. Jak zawsze, powitaniom
i pytaniom nie było końca. Jej córka, Penina
nauczyła się robótek szydełkowych i obecnie
pomaga mamie w tych wyrobach. Najstarszy
syn Esthy wrócił z Mwanzy ze zdiagnozowanym
AIDS. Właśnie dlatego bardzo chciała ze mną
porozmawiać. Nie rozumiała, dlaczego to się stało.
Eliash wyjechał 3 lata temu do dużego miasta wraz
z żoną i maleńkim dzieckiem w poszukiwaniu
pracy. W międzyczasie urodziło się drugie dziecko.
Do domu rodziców Eliash wrócił sam, żona go
zostawiła. Estha mówi, że wróciła do swoich, co
może znaczyć, że była z innego plemienia albo po
prostu wróciła do swojej rodziny. Eliash ma nie
tylko AIDS, ale również gruźlicę. Tłumaczyłam,
jak teraz należy żyć z tą chorobą, jak się odżywiać,
ale czy to trafiło do niej? Kiwała głową i mówiła,
że Pan Bóg pomoże. I zaczynałam od nowa, że Bóg
pomaga posyłając ludzi, którzy nam służą pomocą,
uczą nas, tłumaczą. Ale Estha tylko kiwała głową,
nie mogąc pojąć, dlaczego jej ukochany syn tak
cierpi i odchodzi powoli z tej ziemi. Mówiłam, że
jeśli będzie solidnie zażywał lekarstwa, to może żyć
wiele lat. Ale Estha ciągle kiwała głową i mówiła:
„Bibi, ty go nie widziałaś, ja wiem, że on umiera”.
Popatrzyłam w niebo i powiedziałam: „Estha,
my wszyscy umrzemy, jedyna nadzieja w Panu
na zmartwychwstanie i życie wieczne”. Estha,
która nie jest katoliczką, zapytała: „Czy ty w to
wierzysz, Bibi?”. „Nasadiki” - odpowiedziałam,
czyli „wierzę”.
…

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego
życzymy radości, miłości, pokoju
i nadziei. Niech Boża Dziecina
błogosławi wszystkim Waszym
dniom i dziełom.
Barbara i Aleksander
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Rocznica poświęcenia
kościoła parafialnego
w Kicinie
20 listopada, jak co roku, przypadła rocznica
poświęcenia kicińskiego kościoła. Jest to fakt wart
świętowania z kilku powodów. Przede wszystkim,
kościół zawsze był i nadal pozostaje duchowym
sercem naszej miejscowości. To tu mają miejsce
chrzty, pogrzeby i inne sakramenty kształtujące
duchowość naszych parafian. Przy ołtarzu
kicińskiej świątyni codziennie sprawowana jest
Eucharystia, a w tabernakulum przechowywany
jest stale Najświętszy Sakrament, największy
skarb Kościoła. Jest to więc niewątpliwie miejsce
szczególne dla wszystkich, którzy świadomie
pragną rozwijać i pogłębiać swoją duchowość.
Wielu z nas mogłoby je porównać z zaciszem
pokoju w swoim domu, gdzie jesteśmy po prostu
u siebie, gdzie możemy skupić się i przemyśleć
wszystkie sprawy naszego życia. Przy okazji
kolejnej rocznicy jego poświęcenia, która
właśnie minęła, warto przybliżyć niektóre fakty
towarzyszące budowie kicińskiego kościółka.
Wiek XVIII, kiedy to nasz kościół został
zbudowany, był szczególnym okresem w dziejach
Polski, w tym jej zachodniej części. Znaczna
część pierwszej połowy owego stulecia upłynęła
pod znakiem wojen wiążących się z walką o tron
Polski oraz interwencją obcych wojsk, najpierw
szwedzkich, a następnie
rosyjskich
i
pruskich.
Rzeczpospolita była słaba
i
wyniszczona
ciężkimi
wojnami wieku poprzedniego,
a społeczność szlachecka
rozbita, toteż brakowało i sił,
i woli do zażegnania walk
i powstrzymania obcych
interwencji. Całe nieszczęście
polegało zaś na tym, że armie
przemierzające nasz kraj były
wojskami
innowierczymi,
dopuszczającymi się łupiestw
wyniszczających substancję
ludzką
i
gospodarczą
na
szlakach
swoich
przemarszów. Ludność ziem,
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po których przemieszczały się obce wojska była
obciążana kosztami ich utrzymania. Nikt z tego
tytułu nie otrzymywał żadnej rekompensaty,
a dowódcy wojskowi wrogich nam armii nie byli
skrępowani żadnymi ograniczeniami w swojej
samowoli. Dokonywano licznych grabieży,
nakładano bezprawne kontrybucje, porywano
młodzież męską, wcielając ją w szeregi obcych
wojsk. W efekcie, ludność zamieszkująca te
tereny żyła w obawie o własne życie i materialne
przetrwanie, a tym samym wiele innych spraw
było pozostawionych samych sobie. To właśnie
wtedy wiele miast znacząco się skurczyło, niektóre
spadły do rangi wiosek, w ruinę popadały budowle
publiczne, kościoły i dwory.
Ważny etap tego dramatu historii Polski
zamyka tzw. wojna o sukcesję polską, toczona
w latach 1733-1735 po śmierci Augusta II Sasa.
Walki przyniosły zniszczenia w wielu dzielnicach
Polski, w tym także w Wielkopolsce, a uczestniczyły
w nich zarówno Rosja, Austria, jak i Saksonia.
Koniec wojny przyniósł dwa dziesięciolecia
wyczekiwanego spokoju, toteż w Wielkopolsce
obserwowany był prawdziwy zryw inicjatyw
zmierzających do naprawienia licznych szkód.
W tym kontekście należy spojrzeć na budowę
nowego kościoła w Kicinie. Świątynia ta, jak
i wiele okolicznych kościołów, popadła w ruinę
podczas tragicznych wydarzeń, jakie rozegrały
się w poprzednich dekadach, toteż istniała wielka
potrzeba działań. Gdy popatrzymy na daty budowy

innych kościołów na szlaku świątyń drewnianych
wokół Puszczy Zielonka, to warto zauważyć, że
obserwujemy wtedy prawdziwy zryw budowlany.
W ciągu dwóch dekad zbudowano tutaj aż połowę
(6 z 12) kościołów drewnianych, które zdobią ten
region do dzisiaj.
Jeszcze podczas wspomnianej wojny
rozpoczęto budowę kościoła pw. św. Jana
Chrzciciela w Kiszkowie, którą ukończono
dopiero po kilkunastu latach, w roku 1749. Nieco
wcześniej, bo tuż po wojnie (w 1737 r.) zbudowano
kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Skokach,
a dwa lata później konsekrowano kościół pw.
Bożego Ciała w Łagiewnikach. W tym samym
roku, w którym zbudowano kościół w Kiszkowie
ukończono budowę i poświęcono kościół pw. św.
Michała Archanioła w Uzarzewie, koło Kobylnicy.
I tu warto podkreślić, że także w roku 1749
rozebrano poprzednią świątynię w Kicinie, a nową
konsekrowano trzy lata potem, w roku 1752. Jako
ostatni w tym wianuszku świątyń zbudowano
i konsekrowano kościół pw. św. Michała Archanioła
w Jabłkowie.
Nietrudno zauważyć, że wszystkie te
świątynie położone są w odległości maksymalnie
30 km jedna od drugiej. Wznoszone one były
z takiego samego, drewnianego budulca,
w podobnym stylu, jako proste, jednonawowe
obiekty niewielkich rozmiarów. Wszystkie
świadczą zarówno o ubóstwie poszczególnych
parafii, potrzebie wzniesienia nowych obiektów
z powodu złej kondycji poprzednich, jak i o nadziei
na stabilizację i bezpieczeństwo. Za tym ostatnim
przemawiają wezwania tych świątyń. W dwóch
przypadkach patronem świątyń został pogromca
mocy piekielnych - św. Michał Archanioł, jeden
z kościołów przyjął wezwanie Bożego Ciała,

a w kolejnych patronami zostali mocni, „męscy”
święci, - św. Jan Chrzciciel, św. Józef i wreszcie
św. Mikołaj.
Jak chodzi o świątynię kicińską, to jej wezwanie
zazwyczaj kojarzone jest z imieniem jej fundatora,
bpa Józefa Kierskiego. W najnowszej zaś publikacji
na temat historii Kicina („Kicin przez wieki”, s.
93) można znaleźć informację o urzędującym
w tym okresie (1747-1773) proboszczu kicińskim,
Józefie Sobańskim, co także mogło przyczynić
się do wyboru takiego wezwania. Przyglądając
się wyborom patronów poszczególnych parafii,
dostrzec można pewną tendencję do poszukiwania
takich, którzy mieli wierzącym zapewniać
ochronę przed niebezpieczeństwami. Przemawiają
za tym w zasadzie wszystkie z wymienionych
wezwań, z wyjątkiem św. Mikołaja w Skokach.
Warto zauważyć, że takich wezwań nie posiadają
pozostałe kościoły na szlaku, wznoszone w innych,
spokojniejszych czasach.
Wszystko to jeszcze bardziej pokazuje,
jak silne było pragnienie spokojnego życia pod
płaszczem Bożej Opatrzności i świętych, jakie
żywili mieszkańcy Kicina i innych miejscowości
w tamtym czasie. Można powiedzieć, że choć
świątynie te, w tym także kicińska, dzieliły burzliwe
losy wiernych w tych wioskach i miasteczkach,
to nadzieje pokładane w orędownictwie świętych
spełniły się. O tym najlepiej świadczy fakt, że stoją
one do dzisiaj, zdobiąc tutejszy krajobraz jako jego
perły. Co więcej, mieszkańcy tych parafii doczekali
się pokoju i bezpieczeństwa, którym dzięki Bożej
Opatrzności cieszymy się dzisiaj. Za to winniśmy
Jej nieustannie dziękować. Chwała Panu!!!
Witold Tyborowski

Z ksiąg metrykalnych
Do wspólnoty Kościoła został włączony
25 listopada

Leon Fig

Do wieczności odeszli
11 listopada Tadeusz Bączkowski (l.69) z Kicina
26 listopada Andrzej Wietrzyński (l. 72) z Kicina
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IV Forum Ewangelizacyjne
Archidiecezji Poznańskiej
Tym zaś, którzy uwierzą…
18 listopada br. wraz z grupą naszych parafian
uczestniczyłam w IV Forum Ewangelizacyjnym
Archidiecezji Poznańskiej, odbywającym się na
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Spotkaniu temu towarzyszył cytat z Ewangelii wg
św. Marka: Tym zaś, którzy uwierzą… (Mk 16, 1520).
Forum otworzył bp Daniel Bryl, który
podkreślił, że chcemy ten czas wykorzystać po to,
by poszukiwać w naszych parafiach i wspólnotach
jak najlepszych sposobów wypełniania nakazu
Chrystusa, abyśmy szli i głosili Ewangelię
wszelkiemu stworzeniu, byśmy dzielili się
z innymi Dobrą Nowiną, którą sami usłyszeliśmy
i której mocy doświadczyliśmy w swoim życiu.
Stawialiśmy sobie pytania o to, jak dalej
owocnie posługiwać, jak wychodzić do innych,
jak ich szukać. Tym, którzy uwierzyli i szli
w mocy Ducha Świętego towarzyszyły znaki.
Wierzymy więc, że i przez nas Bóg może je czynić,
a największym z nich jest przemiana serc tych, do
których pójdziemy.
Wiemy też, że podejmując się dzieła
ewangelizacji, trzeba jednocześnie mocno zadbać
o swoje życie duchowe. Stąd tak obszernie
mówiliśmy o modlitwie - jej odmianach i drogach
rozwoju. Celem forum było ukazanie, jak ważnym
elementem w zaangażowaniu parafialnym jest
formacja duchowa dokonująca się w modlitwie
osobistej i wspólnotowej.
Pierwszą
część
forum
stanowiły konferencje:
● „Modlitwa ucznia Jezusa” o. Tomasza Nowaka,
● „Modlitwa wspólnotowa” ks. Krzysztofa Kralki,
● „Drogi rozwoju modlitwy” o. Serafina Tyszki.
Ojciec
Tomasz
Nowak
zwrócił uwagę na to, że bycie
uczniem Jezusa to zaproszenie do
bycia synem, córką, dzieckiem
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Bożym. Modlitwa, której uczy nas Jezus tworzy
więź zarówno z Bogiem, jak i z naszymi braćmi
i siostrami. Modlitwa ma być coraz głębszym
poznawaniem siebie w odniesieniu do Boga.
Słowo, które słyszymy od Boga powinno stać się
naszym życiem.
Modlitwa osobista ma prowadzić do
modlitwy wspólnotowej, a celebrowanie liturgii,
czy wspólna modlitwa uwielbienia, nie mogą być
pozbawione wymiaru osobistego. Modlitwa musi
wypływać z miłości i prowadzić do miłości.
Ksiądz K. Kralka podkreślił, że dobra
modlitwa wspólnotowa to modlitwa, w której
człowiek poddaje się prowadzeniu wspólnoty. To
potężna szkoła zapominania o sobie, a szukania
tego, czego chce Bóg, dlatego prowadzący
modlitwę wspólnotową muszą być odpowiednio
uformowani.
Ojciec Serafin Tyszko mówił, że modlitwa
powinna nas prowadzić do związania się z Jezusem
na życie i śmierć. Dlatego muszę postawić sobie
pytanie, czy przychodzę do Jezusa jedynie od
czasu do czasu, jak do „załatwiacza” moich spraw,
czy jak do przyjaciela, oblubieńca mojej duszy.
W drugiej części forum odbyły się warsztaty:
„Modlitwa Słowem Bożym” oraz „Indywidualna
posługa we wspólnocie Kościoła”, które
prowadziły osoby świeckie. Jedną z nich był Witek
Wilk - żonaty, ojciec czworga dzieci, założyciel
wielu wspólnot modlitewno-ewangelizacyjnych,
głoszący Dobrą Nowinę przez większą część
dni w roku w Polsce i w Europie. Drugim
prowadzącym był Marcin Zieliński - absolwent
warszawskiego AWF-u, lider wspólnoty „Głos
Pana”, ewangelizator, posługujący w wielu
krajach. Ewangelizatorzy ci stwierdzili, że jeżeli
chcemy, aby w Kościele pojawiły się znaki i aby
widoczna była moc Boża, to musimy uwierzyć,

iść i głosić. A wiara rodzi się ze słuchania słowa
Bożego. Cokolwiek robimy jako jednostki
i wspólnoty, robimy tak naprawdę razem jako
Kościół. Ewangelizacja powinna stać się naszym
codziennym stylem życia. Bóg chce, abyśmy
wrócili do wiary w to, że kiedy głosimy Dobrą
Nowinę, możemy oczekiwać znaków, uzdrowień,
objawiania się mocy Bożej „Wierzę, że żyjemy
w czasie „Bożego przyspieszenia” - powiedział
Marcin Zieliński.
Na zakończenie warsztatów ks. Waldemar
Grzyb poruszył temat modlitwy o uzdrowienie
w formach liturgicznych, którymi są:
- sakrament namaszczenia chorych,
- Msza Święta.
Ksiądz Waldemar stwie-rdził, że modlitwa
w małych zespołach (3-4 os.) to wspaniała

przestrzeń w służbie uzdrawiania. Wciąż widzimy,
jak wzrasta liczba osób uzdrowionych i jest to
w dużej mierze zależne od formacji i wiary tych,
którzy w tych zespołach posługują.
Trzecia część forum poświęcona była dyskusji
na temat „Doświadczenie modlitwy w Kościele
dzisiaj”. Prowadzącymi byli wymienieni wcześniej
prelegenci konferencji i warsztatów.
Na zakończenie forum odprawiona została
Eucharystia pod przewodnictwem abp. Stanisława
Gądeckiego, a po niej miała miejsce modlitwa
uwielbienia i błogosławieństwa. W IV Forum
Ewangelizacyjnym Archidiecezji Poznańskiej
wzięło udział 1800 osób.
Barbara Kubacka

KAMCH i co dalej?
W
dniach
2729
października
br.,
uzyskawszy zgodę naszego
księdza proboszcza, grupa
parafian
uczestniczyła
w kursie animacji modlitwy
charyzmatycznej (KAMCH),
prowadzonym
przez
Wspólnotę św. Barnaby
z Poznania. Blisko 50 osób
z różnych parafii naszej archidiecezji zgromadziło
się w kościele pw. św. Józefa w Baranowie,
wiedzionych pragnieniem wielbienia Boga,
chęciami nauczenia się głębokiej modlitwy
osobistej, aby otrzymanymi charyzmatami jak
najlepiej służyć we wspólnocie Kościoła. Centrum
każdego dnia stanowiła Eucharystia, podczas której
uczestnicy kursu bardzo chętnie podejmowali
różne funkcje liturgiczne. W oparciu o fundament
naszej wiary - słowo Boże, osoby prowadzące,
posługując się formą animacji, konferencji, jak
i warsztatów, krok po kroku przeprowadzały
nas przez poznawanie bogactwa darów Ducha
Świętego, by doświadczyć pragnienia głębi
modlitwy i osobistego spotkania Jezusa w Jego
słowie. Modlitwa osobista, służąca budowaniu
coraz bliższej relacji z Bogiem, stanowi punkt
wyjścia w owocnej modlitwie we wspólnocie. Uczy
ona, jak korzystać z charyzmatów, aby służyły
					

indywidualnemu i wspólnotowemu wzrostowi
duchowemu. Nie mając osobistej więzi z Panem
trudno jest otworzyć się na działanie Ducha
Świętego i trwałe zaangażować się w budowanie
wspólnoty. Pogłębianie życia modlitewnego
uwrażliwia człowieka na znaki Bożej obecności,
która objawia się nam poprzez różne zdarzenia,
przez spotkania z ludźmi, przez otaczający nas
świat. Bóg w ten sposób pobudza duszę do
wdzięczności za wszystko, co nas spotyka i rozpala
silne pragnienie wielbienia Go we wszystkim.
Dla uczestników kursu z naszej parafii
zakończenie tych dni stanowiło początek nowej
drogi i mnóstwa pytań, na które odpowiedzi zna tylko
Bóg… Ufając w Boże prowadzenie, dzieliliśmy
się naszymi przemyśleniami i kontynuowaliśmy
modlitwę w intencji rozpoznania dalszego ciągu
rozpoczętego dzieła. Wiedzeni pragnieniem
uwielbiania naszego Pana również w naszym
kicińskim kościele, ze świadomością konieczności
ciągłej formacji, otwieramy się na prowadzenie
przez Ducha Świętego. Siostro i Bracie, może
i w Twoim sercu zrodziło się pragnienie modlitwy
uwielbienia? Prosząc o rozeznanie woli Bożej,
polecamy to dzieło Waszej modlitwie.
Chwała Panu!
Magdalena Orczyńska
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Ikona to okno na świat Ducha
W październiku br. wraz z koleżanką, Asią
Tyborowską uczestniczyłam w warsztatach
pisania ikon zorganizowanych przez Pracownię
Ikon Serca Jezusowego z Tarnowa Podgórnego,
które odbyły się w parafii św. Stanisława Kostki
w Poznaniu.
Było to wspaniałe doświadczenie, dające
możliwość oderwania się od przyziemnych spraw.
W pięć kolejnych sobót, zamiast jak zwykle
zająć się zaległymi pracami domowymi, na które
ciągle brakuje czasu w tygodniu, z samego rana
jechałyśmy do Poznania i do godziny 18.00
poznawałyśmy tajniki nowej dla nas sztuki pisania ikon.
Ikona jest swego rodzaju oknem prowadzącym
ku światu duchowemu. Ikona to dzieło bardziej
modlitewne niż artystyczne. Ikona tworzona
jest przez modlitwę i dla modlitwy. Ten cytat,
pochodzący z książki „Świat ikony” Iriny
Jazykowej, trafnie określa sztukę ikonografii,
bo rzeczywiście pracy tej towarzyszy skupienie
modlitewne i podniosły nastrój, pochodzące ze
świadomości tworzenia wizerunku świętej osoby.
Ikony pisze się według określonych zasad,
dlatego też mają one swoją specyfikę i różnią się od
zwykłych obrazów. Dlaczego mówimy, że ikony
się pisze? Wynika to z faktu, że zadaniem ikon jest
głoszenie Ewangelii, przedstawianie prawd wiary
przez obraz, z użyciem odpowiednich kolorów,
symboli. W ikonie każdy szczegół ma znaczenie.
Obrazowi powinien towarzyszyć odpowiedni
teologicznie napis, najczęściej w języku starocerkiewno-słowiańskim.
Z okazji przypadającej w tym roku setnej
rocznicy objawień w Fatimie, podczas tych
warsztatów tworzyliśmy ikonę Matki Bożej
Fatimskiej. Jej oryginał powstał kilkanaście lat
temu z inspiracji franciszkanina, o. Aleksandra
Burgosa,
zafascynowanego
objawieniami
fatimskimi i ich przesłaniem dla Rosji,
a namalowany został przez prawosławnego
ikonopisarza. Wzorem dla powstania tej ikony
były dwa obrazki przedstawiające Maryję,
pochodzące z domu siostry Łucji. Ona też oceniała
i aprobowała kolejne etapy powstawania ikony,
niestety nie dożyła momentu jej ukończenia. Obok
tradycyjnego napisu: „Matka Boga” w języku
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greckim, ikona zawiera też słowa: „W Tobie
Jedność”. Jej przesłaniem jest wezwanie do
jedności Kościoła przez Maryję.
W naszych zajęciach uczestniczyło 15
osób i niesamowite jest to, że mimo iż wszyscy
korzystali z jednego wzoru, każda ikona wyszła
inna. Zastosowano rożne kolory, odcienie, różny
był wyraz twarzy Matki Bożej. 8 grudnia w kościele
na Winiarach odbędzie się poświęcenie naszych
prac podczas Mszy św. oraz zorganizowana
zostanie mini wystawa.
Po październikowych warsztatach mam
zapał do tworzenia kolejnych ikon. Zachęcam
również czytelników „Naszego Patrona” do
spróbowania tej sztuki. Co pewien czas pojawiają
się propozycje kursów czy warsztatów w Poznaniu
lub innej miejscowości. Jeśli ktoś zechce w nich
uczestniczyć, na pewno znajdzie coś dla siebie.
Anna Tomaszewska

Szkolny serwis informacyjny
Dzień Niepodległości
10 listopada br. w Szkole Podstawowej im. Augusta
Cieszkowskiego w Kicinie odbył się uroczysty apel
poświęcony 99. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. W czasie uroczystości uczniowie przedstawili
tło historyczne Polski zniewolonej przez zaborców. Po 123
latach walk i ciągłych niepokojów Polacy odzyskali swoją
ukochaną Ojczyznę.
Pokazowi
towarzyszyła
odpowiednio
dobrana
muzyka oraz piękny śpiew uczennic, które wykonały
pieśni o wydźwięku patriotycznym : „Rota”, „Wojenko,
wojenko…”. Wszyscy uczniowie i nauczyciele z wielkim
zainteresowaniem wysłuchali tej lekcji historii.
Patrycja Sobiak

Szkolny serwis informacyjny
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Warto przeczytać
„Dawkins kontra Bóg” czyli
wyjaśnienie bezdroży
tzw. naukowego ateizmu
Nauka zasadniczo zajmuje się poznawaniem
świata, w tym także człowieka, i przekazywaniem
tej wiedzy odbiorcy. Jedną z czynności, jaką
nierzadko podejmują uczeni, jest uogólnianie
swoich obserwacji i formułowanie
twierdzeń wykraczających poza
zbadane
zjawiska.
Niekiedy
twierdzenia te idą dość daleko
i wpływają na poglądy odbiorców,
choć wyniki badań nie mają
przełożenia na wyciągane przez
naukowców wnioski. Można
powiedzieć,
że
szczególnie
w naukach humanistycznych
istnieje tendencja do wywierania
wpływu na opinie i poglądy
odbiorców,
aby
stworzyć
w ich świadomości określone
przekonanie. Dzieje się tak
dlatego, że nauki humanistyczne są w niewielkim
stopniu eksperymentalne i twierdzenia głoszone
przez uczonych zajmujących się nimi nie są
w prosty sposób sprawdzalne. Korzystając z tego,
niektórzy badacze ulegają pokusie i wygłaszają
opinie, które opierają bardziej na swym osobistym
przeświadczeniu niż na wynikach badań.
Od początku bujnego rozwoju nauki
w okresie nowożytnym (XVII-XVIII w.)
szczególnie frapujące dla niektórych uczonych
stało się udowodnienie zasadności wiary
w Boga. Zwłaszcza osiemnastowieczny optymizm,
dotyczący możliwości ostatecznego poznania
i wyjaśnienia świata, poprowadził niektórych
badaczy do próby rozumowego wyjaśnienia tej
kwestii. Niestety, podejście to charakteryzowało
się często odrzuceniem tego, co na ten temat miały
do powiedzenia filozofia i teologia, rozwijające się
od tysięcy lat i oparte na logicznym rozumowaniu.
Brakowało gotowości na przyjęcie pozytywnej
odpowiedzi na pytanie o istnienie Boga.
W zasadzie częściej starano się dowodzić, że Bóg
nie istnieje, powołując się na brak naukowych
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dowodów na Jego istnienie. Wspólny dogmat
judaizmu i chrześcijaństwa, istniejący w tych
religiach od ich zarania i wskazujący na złożoność
i piękno otaczającego nas świata, był lekceważony.
Posługiwano się (z dzisiejszego punktu widzenia)
marnymi metodami naukowymi, które miały
dowodzić, że wszystko da się wytłumaczyć przy
pomocy fizyki, biologii i innych nauk. Twierdzono,
że jeśli nawet na razie nie można tego zrobić, to
stanie się to możliwe w niedalekiej przyszłości.
Ówcześni ateiści bardzo mocno i emocjonalnie
atakowali Kościół i inne religie, uznając je za
zwykłe zabobony. Co ostrożniejsi
myśliciele głosili, że Bóg nie jest
istotą spersonalizowaną, lecz jest
siłą, która kryje się w naturze
i że to ona właśnie jest bogiem
(deizm).
Po XVIII wieku, okresie
pierwotnego
rozumowego
ateizmu, który opierał się
zasadniczo na negacji, przyszedł
wiek XIX - czas „naukowego”
„dowodzenia”, że Bóg nie
istnieje. Głównym argumentem
w tym procesie było to, że nie
jest On potrzebny, bo natura ze
wszystkim radzi sobie sama. To wtedy powstała
koncepcja ewolucji, według której różnorodność
organizmów żywych jest efektem biologicznego
procesu przystosowywania się gatunków
do warunków naturalnych oraz rywalizacji
między nimi. Problemem był tylko początek
tej ewolucji, bo musiała się ona zacząć od
jakiegoś organizmu żywego. Kwestię tę zaczęto
intensywnie wyjaśniać w XX wieku i przez jakiś
czas wierzono, że możliwe było samoczynne
powstanie pierwotnego życia, co jednak budziło
spore zastrzeżenia. W tym samym stuleciu pojawił
się także problem powstania wszechświata, bo
na początku XX wieku stwierdzono bowiem,
że nieustannie rozszerza się on z prędkością
światła. W okresie międzywojennym powstała
teoria wielkiego wybuchu, według której ciągle
powiększający się wszechświat powstał wskutek
eksplozji pracząstki, zwanej „osobliwością
początkową”. W ten sposób naukowy ateizm
natrafił na dwie poważne przeszkody, które nie
pozwalają na przyjęcie, że początki świata i życia
na ziemi nie wymagały czynnika zewnętrznego.

Naukowe podejście wyklucza możliwość
powstania czegokolwiek „z niczego”. Żaden układ
pozbawiony działania czynników zewnętrznych
nie może sam przekształcić się w coś radykalnie
innego. Podobnie rzecz się ma z początkami życia.
Obecnie nikt poważny nie wierzy, że materia
organiczna pod wpływem działania ślepych
sił, takich jak np. wyładowania atmosferyczne,
mogła dać początek życiu. Tym samym zarówno
teoria wielkiego wybuchu, jak i teoria powstania
życia wymagają przyjęcia, że u początku jednego
i drugiego jeszcze stał „ktoś”.
Na tę coraz bardziej wyraźną
oczywistość
środowiska
naukowców-ateistów od dawna
reagują irytacją. Póki co, utrzymują
oni po prostu, że jedno i drugie
zaistniało jakoś samo z siebie
i formułują ciągle nowe koncepcje,
z których ma wynikać, że
wszystko zaczęło się bez ingerencji
zewnętrznego czynnika sprawczego
i odpowiednio inteligentnego. Ten
ostatni warunek jest także silnie
akcentowany przez wierzących
naukowców, bo m.in. złożoność
najprostszych organizmów żywych
na
poziomie
komórkowym,
funkcjonowanie aminokwasów oraz fenomen DNA
każą domyślać się nieprawdopodobnego geniuszu
„tego”, kto to zaaranżował. Podobnie rzecz się
ma z kosmosem. Bardzo duża liczba parametrów,
które odpowiadają za konkretne warunki naturalne
(grawitacja, promieniowanie kosmiczne, zjawisko
magnetyzmu, atmosfera, skład chemiczny ziemi,
ruch ziemi w przestrzeni, etc.) i odpowiednie ich
„skalibrowanie”, również wykluczają przypadek.
W tonie tych dyskusji wyczuwa się
narastające emocje, w których coraz uszczypliwiej
atakuje się ludzi wierzących i religie, a przede
wszystkim katolicyzm. On bowiem, korzystając
z metodologii nauk przyrodniczo-matematycznych,
najkonsekwentniej „upiera się” przy pewnej wersji
kreacjonizmu, tj. poglądu, że świat, życie na ziemi,
a w tym i człowiek, są efektem stworzenia przez
Boga.
Najnowsza faza ofensywy naukowego
ateizmu przybrała na sile na początku XXI wieku.
Dokładnie przed 11 laty w Anglii ukazała się
książka pt. „Bóg urojony” autorstwa znanego
					

brytyjskiego biologa, profesora Uniwersytetu
w Oksfordzie, Richarda Dawkinsa. Publikacja ta
była właściwie zwieńczeniem jego drogi ku coraz
mocniejszemu przeświadczeniu, że Bóg nie jest
potrzebny do wyjaśnienia fenomenu powstania
i różnorodności form życia na ziemi. Poglądy te,
w coraz bardziej radykalnej postaci, formułował
on w swoich książkach, poczynając od lat 70.
poprzedniego stulecia („Samolubny gen” - 1976 r.,
„Ślepy zegarmistrz” - 1986 r.). Dowodził w nich,
że za całą różnorodność świata ożywionego
odpowiada jedynie ewolucja, w której wszystko
dzieje się przez zupełny przypadek.
W książce „Bóg urojony” Dawkins
nie jest już tylko biologiem, lecz
otwarcie wojującym antyteistą,
dla którego religie są źródłem
wszelkiego zła. W swoim dziele
w niewybredny sposób atakuje
on wierzących, stwierdzając, że
dla niego przekonania religijne
i w ogóle religijność są czymś
w rodzaju choroby psychicznej.
Niestety, książka pełna jest
podobnych stwierdzeń i aluzji,
i mimo tła w postaci „dowodów”
ze świata biologii, bardzo wyraźnie
widać, że dla autora najważniejszym
celem jest zwalczanie religii. Wyjawia to zresztą
we wstępie swej pracy pisząc: Założony przez
mnie cel tej książki zostanie osiągnięty, jeśli
każdy religijny czytelnik, przeczytawszy ją pilnie
od deski do deski, stanie się ateistą. Z uwagi na
mocną uszczypliwość autora, dla wierzącego
czytelnika publikacja jest po prostu nieprzyjemna,
a emocjonalna antyreligijność oraz tendencyjność
w doborze argumentów sprawiają wrażenie pracy
nierzetelnej i powierzchownej, niegodnej miana
dzieła naukowego.
Mimo tych braków, książka została od
razu ogłoszona „biblią ateistów”, a jej autor
okrzyknięty geniuszem naukowym - człowiekiem,
który pogrzebał religie. Zabiegi te, oczywiście,
miały na celu wzmocnienie propagandy poglądów
Dawkinsa oraz jego antyteizmu, choć on sam był
już wcześniej hołubiony przez różne środowiska.
Warto przypomnieć, że już w 2004 r. został on
umieszczony na pierwszym miejscu listy 100
największych intelektualistów Wielkiej Brytanii,
a po opublikowaniu „Boga urojonego” został
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wymieniony przez magazyn Time jako jeden
ze 100 najbardziej wpływowych ludzi świata.
W 2004 r. Balliol College (Oksford) ustanowiło
Nagrodę Dawkinsa, przydzielaną za „wybitne
badania w dziedzinie ekologii i zachowywania się
zwierząt, których dobrobyt i przetrwanie mogą
być zagrożone w wyniku działań człowieka”.
Jak można się było spodziewać, książka
Dawkinsa wywołała błyskawiczną reakcję ze
strony uczonych i myślicieli, którzy dostrzegli
jej tendencyjność i naukową nierzetelność. Taką
książką jest dzieło teologa i doktora biofizyki
Uniwersytetu w Oksfordzie, Alistaira McGrath
i jego małżonki, Joanny Collicutt McGrath, pt.
„Bóg nie jest urojeniem”, w której
bardzo precyzyjnie punktują oni
niedociągnięcia
publikacji
Dawkinsa. Argumentacja zawarta
w książce małżeństwa McGrath ma
jednak charakter czysto teoretyczny
i odwołuje się do argumentów
filozoficznych, a w mniejszym
stopniu do tych z dziedziny
nauk przyrodniczych. Tę stronę
argumentacji
opracowali
inni
biolodzy - Scott Hahn i Benjamin
Wiker w swojej książce, która
ukazała się w 2007 r., pt. „Dawkins
kontra Bóg. Upadek nowego ateizmu
w świetle nauki”, a w bieżącym roku
wydano jej polskie tłumaczenie.
W niniejszym artykule pragnę gorąco zachęcić
do przeczytania szczególnie tej ostatniej pracy,
ponieważ bogata argumentacja zaczerpnięta ze
świata
nauk
przyrodniczo-matematycznych
pokazuje wyraźnie, jak bardzo stronnicza, niekiedy
wręcz absurdalna, jest argumentacja Dawkinsa.
I tak np. Dawkins pisze, że życie na ziemi mogło
powstać przez przypadek, wskutek procesów
towarzyszących stygnięciu planet. Według niego,
jeśli wyobrazimy sobie, że warunki sprzyjające
istnieniu materii żywej istniały w całym
wszechświecie na miliardzie planet, to w ciągu
miliarda lat na którejś z nich mogło powstać życie.
Jako dowód na to, że tak się stało Dawkins przytacza
fakt, że życie istnieje na przynajmniej jednej
z nich, tzn. Ziemi („Bóg urojony”, s. 77). Wartość
tego „dowodu”, poza sofistyką, jest oczywiście
żadna. Tymczasem, autorzy książki „Dawkins
kontra Bóg”, używając metod matematycznych,
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biorąc pod uwagę złożoność białek tworzących
środowisko konieczne dla funkcjonowania DNA
i skomplikowaną strukturę tego fenomenu,
obliczają możliwość przypadkowego powstania
życia na jakiejkolwiek planecie we wszechświecie
na 1 do 20100, a podobne powstanie samej struktury
białkowej na 1 do 12 x 10119 („Dawkins kontra
Bóg”, s. 43-44).
Pomijając absurdalność tych dowodów,
szczególnie zatrważający jest fakt, że wiodący
naukowy ateista świata formułuje takie tezy dla
wytłumaczenia zagadki nauki - powstania życia,
najważniejszej po wielkim wybuchu. Jak chodzi
o tę ostatnią zagadkę, to trzeba powiedzieć, że
w
równie
nieprawdopodobny
sposób (zakładający nie dający
się niczym wyjaśnić przypadek,
który miał być źródłem wielkiego
wybuchu)
„wyjaśnił”
znany
kosmolog,
Stephen
Hawking,
również okrzyknięty światowym
autorytetem w swojej dziedzinie.
Książka „Dawkins kontra Bóg”
zawiera wiele bardzo interesujących
argumentów
pokazujących
niedojrzałość, a niekiedy wręcz
niedorzeczność
argumentów
Dawkinsa, toteż jej lektura
wyposaża czytelnika w mocne
dowody przeciwko naukowemu
ateizmowi i dlatego naprawdę warto ją przeczytać.
Lektura tych trzech wspomnianych książek
jest bardzo pouczająca, bo patrząc na obecny
etap sporu naukowego ateizmu z wiarą, dochodzi
się do wniosku, że od XVIII wieku, tj. etapu
naiwnego ateizmu opierającego się tylko na
negacji, opcja ta tak naprawdę nie uczyniła nawet
małego kroku do przodu. Nadal atakuje prawdy
o stworzeniu świata, życia i człowieka przez Boga
z tego samego, emocjonalno-pseudonaukowego
stanowiska. W takiej sytuacji powstaje i zasmuca
zarazem pytanie: komu zależy, aby uczonych
głoszących tak niedorzeczne twierdzenia podnosić
do rangi światowych autorytetów w nauce? Pewne
jest to, że prawda wynikająca z rzetelnych badań
naukowych, ukazująca bezsporność uczestnictwa
niebywałej inteligencji w dziele stworzenia
świata i życia na ziemi sama się obroni, gdy tylko
będziemy ją poznawać i przy niej trwać.
Witold Tyborowski

Warto obejrzeć
Najważniejsze dziennikarskie śledztwo w historii – „Sprawa Chrystusa”

17 listopada br. w polskich kinach odbyła się
premiera filmu pt. „Sprawa Chrystusa”, twórców
kultowej produkcji „Bóg nie umarł”. Film oparty
jest na prawdziwej historii Lee Strobla (gra go
Mike Vogel), dziennikarza, laureata Nagrody
Pulitzera i autora bestsellerowej książki pod tym
samym tytułem.

to oszustwo i fikcja, zbiera materiały do artykułu,
w którym chce udowodnić absurdalność religii.
Przeprowadza śledztwo w sprawie chrześcijaństwa,
chce obalić fundament, na którym się ono opiera,
czyli wiarę w życie, śmierć i zmartwychwstanie
Jezusa. Im bardziej jednak zagłębia się w ten temat,
z im większą ilością ekspertów rozmawia, tym
trudniej jest mu bronić postawionej na początku
tezy. Postawa żony, która coraz mocniej żyje wiarą
i miłością do Jezusa, potęguje jego irytację i w ich
związku pojawia się poważny kryzys.

Kadr z filmu

Główny bohater to człowiek sukcesu,
szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci, zagorzały
racjonalista, pewny, że jest panem swojego losu. Aż
do czasu, gdy w rodzinie zdarza się wypadek, który
kończy się szczęśliwie, ale całkowicie odmienia
życie samego bohatera i jego najbliższych. Po tym
zdarzeniu żona Lee, Leslie (Erika Christensen)
nawraca się i staje się chrześcijanką, co burzy
dotychczasowy obraz, jaki tworzyli - perfekcyjnie
ateistycznego małżeństwa. To nie podoba się
Lee, który jest wojującym ateistą, reagującym
alergicznie na jakiekolwiek wzmianki o wierze,
religii, Chrystusie. Aby przekonać żonę, że wiara
					

Kadr z filmu

Film jest ciekawie opowiedzianą historią
niezwykłego nawrócenia. Okazuje się, że wiele
argumentów, które padają, może przydać się
w dyskusji z osobą niewierzącą, z kimś, kto
poszukuje Pana Jezusa. Pamiętajmy jednak, co
również wybrzmiało w tym filmie, że bardzo
często doświadczenie i odkrycie Pana Jezusa
dokonuje się przez miłość.
Barbara Zacharzewska
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Intencje mszalne –
grudzień 2017/styczeń 2018
01.12. pierwszy piątek miesiąca
17.00
18.00 † Danuta Pospieszna – od Ewy i Ryszarda
Antczaków z Kobylnicy
02.12. pierwsza sobota miesiąca
18.00 † Józefa i Henryk Przybylak
03.12.
8.00
† Maria Kubacka
10.00 z okazji urodzin i imienin Kasi oraz za śp.
Alfreda Mańczaka – w 2 r. śmierci
12.00 w 70 r. urodzin z podziękowaniem, za
dar życia i wiary, z prośbą o Boże 		
błogosławieństwo oraz dalszą opiekę
18.00 dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla
Mikołaja z okazji imienin
04.12.
6.00 † Edward i Józef Lesiczka – w r. śmierci
18.00 w intencji chrześniaków o potrzebne łaski
dla nich
05.12.
18.00 † Ludwik – w 10 r. śmierci i Henryka
Lewandowscy, Krystyna Barszcz
06.12.
6.00 za parafian
18.00 w intencji Ojczyzny, Radia Maryja
i naszej parafii
07.12. pierwszy czwartek miesiąca
18.00 † Monika Głowacz – od Heleny Stachowiak
z rodziną
08.12. uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
6.00 dziękczynna
18.00 w intencji Mateusza
09.12.
16.30 w intencji rodziców i dzieci
pierwszokomunijnych
18.00 † Wanda, Helena, Antoni, Bolesław, Krystyna,
Tadeusz i Wojciech
10.12.
8.00 † Joanna Szubra-Słaba – w 5 r. śmierci
10.00 † Łucja, Mieczysław, Czesław, Marek, Józef,
Agnieszka, Stanisława i Józef
12.00 † Wiesław Rembowski i zmarli z rodziny
18.00 1) za parafian
2) † Wiktoria Nowak – od wnuczki Agnieszki
z rodziną
11.12.
6.00 + rodzice i chrzestni, Małgorzata, Monika,
Krzysztof i zmarli z rodziny
18.00 † Andrzej Zoran – od mamy oraz brata 		
Ryszarda i Mariana z rodzinami
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12.12.
18.00 † Monika Głowacz – od Kazimiery Stafeckiej
z rodziną
13.12.
6.00 † Janina Walczyk
18.00 1) † Łucja Witkowska – od rodziny 		
Majewskich z Limanowej
2) † Stanisław – w 22 r. śmierci i za rodziców
14.12.
18.00 dziękczynna w intencji Pauliny w dniu 		
urodzin o potrzebne łaski
15.12.
6.00 w intencji Mirosława z okazji 60 urodzin
18.00 † Agnieszka – w 15 r. śmierci i zmarli
z rodziny
16.12.
18.00 † Marek Starowicz – w 4 r. śmierci
17.12.
8.00 † Wojciech Świątek
10.00 † Ryszard Pawlak
12.00 † Władysława, Józef Matuszewscy, zmarli
z rodziny
18.00 za parafian
18.12.
6.00 † Anna, Jan i zmarli z rodziny
18.00 † Dorota Piechocka
19.12.
18.00 intencja błagalno-dziękczynna – w 8 r. ślubu
Barbary i Tomasza
20.12.
6.00
18.00 † Andrzej Zoran – od rodziny Lewandowskich
z Pobiedzisk
21.12.
18.00 Msza św. zbiorowa
1) † Leon Głowacki – od mieszkańców 		
Janikowa
2) † Anna i Stanisław Janiszewscy
3) † Henryk Czubaj – od syna Zbigniewa
z rodziną
22.12.
6.00
18.00 † Waldemar Widerski – od Reginy Szubert
z rodziną
23.12.
18.00 † Danuta Pospieszna – od syna Krzysztofa
z rodziną
24.12.
8.00
10.00 † Adam Sobański
12.00
22.00 † Paweł Zielewicz
24.00 za parafian

25.12. uroczystość Narodzenia Pańskiego
10.00 † Marek, Agnieszka, Józef, Stanisława, Józef,
Mieczysław, Czesław, Łucja i zmarli z
rodzin
12.00 † Wiktor Rumiński – w r. ślubu
18.00 † Tadeusz Bączkowski – od córki z rodziną
26.12.
8.00
10.00
12.00
18.00

święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
† Maria Błażejewska
† Sylwester Frankiewicz
w intencji osób podejmujących duchową
adopcję
w 25 r. sakramentu małżeństwa Ewy
i Grzegorza Jedlikowskich

27.12.
8.00 † Ryszard, Maria, Tadeusz i zmarli z rodziny
28.12.
8.00 z podziękowaniem za dotychczasową opiekę
oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
dla Klaudii – w r. urodzin
29.12.
8.00
30.12.
18.00 † Stanisław Graduszewski
31.12.
8.00
10.00
12.00 w intencji rodzin naszej parafii
18.00 dziękczynna za Boże błogosławieństwo
w roku 2017
01.01. uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
10.00
12.00 † Irena Widerska
18.00 za parafian
02.01.
8.00
03.01.
8.00
04.01. pierwszy czwartek miesiąca
8.00
05.01. pierwszy piątek miesiąca
18.00 † Beata Drgas
06.01.
8.00
10.00
12.00
18.00
07.01.
8.00
10.00
12.00

uroczystość Objawienia Pańskiego
za parafian
w intencji misji

za parafian
† Grażyna Krajnik – od rodzin Reszela
i Głowacz
1) dziękczynna za dar życia i chrztu św. 		

					

18.00

Marcina oraz z prośbą o potrzebne łaski na
drodze dorosłego życia
2) w 40 r. ślubu Anny i Wojciecha
z podziękowaniem za odebrane łaski oraz
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
w rodzinie
† Anna Nikitiuk i zmarli z rodziny

08.01.
8.00 † Wanda, Krystyna, Helena, Bolesław, 		
Krystyna, Wojciech, Tadeusz
09.01.
8.00
10.01.
8.00
11.01.
8.00
12.01.
8.00
13.01.
18.00 † Czesław, Łucja, Marek, Mieczysław, Józef,
Agnieszka, Stanisława, Józef i zmarli
z rodziny
14.01.
8.00 † Marta i Józef Knypińscy
10.00 za parafian
12.00 † Grażyna Krajnik – od dzieci
18.00 † Albin Szyłko – od rodziny
15.01.
8.00 w intencji Ojczyzny, Radia Maryja
i naszej parafii
16.01.
8.00
17.01.
8.00
18.01.
8.00
19.01.
8.00
20.01.
16.30 w intencji Małgorzaty i Włodzimierza –
w 25 r. ślubu
18.00 † Grażyna Krajnik – od córki Arlety z mężem
i dziećmi
21.01.
8.00 † Agnieszka, Łucja, Marek, Czesław, Józef –
od wnuków
10.00 † Kazimiera Wawerka
12.00 † Ryszard Pawlak
18.00 za parafian
22.01.
8.00
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23.01.
8.00
24.01.
8.00 † Paweł Zielewicz
25.01.
8.00 † Zygmunt Knypiński – od żony
26.01.
8.00
27.01.
18.00 † Aleksander Daszkiewicz – w 2 r. śmierci,
Weronika i Jan

Grudzień 2017/Styczeń 2018
28.01.
8.00 za parafian
10.00 † Stanisław – w 7 r. śmierci i Irena Kozar
12.00 1) † Zofia, Franciszek, Adam Sobańscy
2) dziękczynna
18.00 † Jerzy Wójtowicz – od Basi

30.01.
8.00 dziękczynna za łaskę chrztu św. i dar wiary
31.01.
8.00 dziękczynna – z okazji urodzin i za łaskę
chrztu św. Marii

08.12.

04-22.12. Roraty:
- szczególnie z udziałem dzieci – od
poniedziałku do piątku o 18.00;
- dodatkowo – w poniedziałki, środy
i w piątki o 6.00.
01.12. pierwszy piątek miesiąca
odwiedziny chorych z posługą
sakramentalną od 8.30;
spowiedź św. od 16.00 – 17.00 i od 17.30
do 18.00; Msza św. o 17.00 i o 18.00.
02.12. pierwsza sobota miesiąca
03.12. I niedziela Adwentu
zebranie członków Wspólnoty Żywego
Różańca po Mszy św. o godz. 8.00;
11.00 – katecheza przed bierzmowaniem
dla dziewczyn z III klas gimnazjum
04.12. (poniedziałek) po Mszy św. o 18.00 		
zebranie Akcji Katolickiej
05.12. (wtorek) 19.30 – spotkanie dla rodziców
dzieci przygotowujących się do
I komunii św.
06.12 . (środa) 9.00 – spotkanie dla rodziców
dzieci przygotowujących się do
I komunii św. (do wyboru wtorek lub
środa)
07.12. pierwszy czwartek miesiąca
po Mszy św. do godz. 19.30 adoracja
w intencji uświęcenia kapłanów
i nowych powołań;
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21.12.

09.12.

10.12.
11.12.
14.12.
15.12.
17.12.
18.12.
19.12.

19.30 – zebranie Parafialnej Rady Dusz
pasterskiej
(piątek) uroczystość Niepokalanego
Poczęcia NMP
od 12.00 do 13.00 godzina łaski, adoracja
Najświętszego Sakramentu;
po Mszy św. o 18.00 procesja ze 		
świecami do figury Matki Bożej
przy skrzyżowaniu ulic Swarzędzkiej
i Fabrycznej
(sobota) dzień skupienia w Kicinie dla
ministrantów z dekanatu czerwonackiego,
początek o 10.00; 16.30 Msza św. w
intencji rodziców i dzieci pierwszokomu
nijnych.
II niedziela Adwentu
11.00 – katecheza przed bierzmowaniem
dla dziewczyn z II klas gimnazjum;
(poniedziałek) 20.00 – katecheza biblijna
dla rodziców i kandydatów na chrzestnych
(czwartek) po Mszy św. do godz. 		
19.30 adoracja w intencji uświęcenia
kapłanów i nowych powołań
(piątek) 19.00 – zebranie Parafialnego
Zespołu Liturgicznego
III niedziela Adwentu
(poniedziałek) 20.00 – katecheza
liturgiczna dla rodziców i kandydatów
na chrzestnych
(wtorek) 19.00 – spotkanie Kręgu
Biblijnego;
18:45 – katecheza i spowiedź dla
młodzieży żeńskiej II i III klas
gimnazjum;
19:45 – katecheza i spowiedź dla 		

25.12
26.12.

27.12.

28.12.

31.12.

młodzieży męskiej II i III klas gimnazjum;
(czwartek) po Mszy św. do godz. 19.30
adoracja w intencji uświęcenia kapłanów
i nowych powołań
IV niedziela Adwentu
Msze św. o 8.00, 10.00 i 12.00;
Wigilia Narodzenia Pańskiego;
Msze św. pasterskie – w Wigilię
o 22.00 i o północy.
(poniedziałek) uroczystość Narodzenia
Pańskiego
Msze św. o 10.00, 12.00 i o 18.00
(wtorek) święto św. Szczepana, pierwsze
go męczennika
Msze św. według porządku niedzielnego
podczas Mszy św. o 12.00 zakończenie
duchowej adopcji dziecka poczętego 		
zagrożonego zagładą
(środa) początek odwiedzin duszpaster
skich;
10.00 – spotkanie dla dzieci przy żłóbku,
śpiew kolęd.
(czwartek) po Mszy św. półgodzinna 		
adoracja w intencji uświęcenia kapłanów
i nowych powołań; 10.00 – spotkanie dla
dzieci przy żłóbku, śpiew kolęd.
(niedziela) święto Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi, Józefa
12.00 – Msza św. w intencji rodzin
z naszej parafii;
od 17.00 adoracja Najświętszego
Sakramentu;
18.00 – Msza św. dziękczynna za Boże
błogosławieństwo w roku 2017
W styczniu Msze św. od poniedziałku
do piątku o 8.00

01.01. (poniedziałek) uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi
Światowy Dzień Modlitw o Pokój
Msze św. o 10.00, 12.00 i 18.00
04.01. pierwszy czwartek miesiąca
po Mszy św. półgodzinna adoracja
w intencji uświęcenia kapłanów
i nowych powołań.
05.01. pierwszy piątek miesiąca
od 8.30 odwiedziny chorych
z posługą sakramentalną;
					

od 17.00 spowiedź,
18.00 – Msza św.
06.01. pierwsza sobota miesiąca
uroczystość Objawienia Pańskiego
Misyjny Dzień Dzieci
Msze św. połączone z poświęceniem
kredy i kadzidła;
od 15.00 – kolędowanie w domach przez
kolędników misyjnych w Kicinie.
07.01. (niedziela) święto Chrztu Pańskiego
zebranie członków Wspólnoty 		
Żywego Różańca po Mszy św. o 8.00;
15.00 – Misterium Wcielenia;
dzień dziękczynienia za sakrament
chrztu św.
po Eucharystii o 12.00 wystawienie w
kościele wody chrzcielnej zakończenie
okresu Narodzenia Pańskiego.
08.01. (poniedziałek) rozpoczyna się liturgiczny
okres zwykły.
11.01. (czwartek) po Mszy św. półgodzinna 		
adoracja w intencji uświęcenia kapłanów
i nowych powołań.
15.01. (poniedziałek) 20.00 – katecheza biblijna
dla rodziców i kandydatów na 		
chrzestnych.
18-25.01. Tydzień Powszechnej Modlitwy
o Jedność Chrześcijan
18.01. (czwartek) po Mszy św. półgodzinna 		
adoracja w intencji uświęcenia kapłanów
i nowych powołań.
22.01. (poniedziałek) 20.00 – katecheza
liturgiczna dla rodziców i kandydatów na
chrzestnych.
25.01. (czwartek) święto Nawrócenia św. Pawła
Apostoła
po Mszy św. półgodzinna adoracja
w intencji uświęcenia kapłanów
i nowych powołań.
ks. Marian Sikora

7 stycznia o godz. 15.00 w
kościele w Kicinie odbędzie się
Misterium Wcielenia Pańskiego.
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