
Życie podobne jest do drogi pełnej zakrętów.
Widzimy tylko odcinek do kolejnego zakrętu.

Ale wiemy, że Bóg ogarnia wzrokiem całą drogę.
 

ks. Anton Kner
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 2 lutego przypada święto Ofiarowania Pańskiego, 
w polskiej tradycji zwane także świętem Matki Bożej 
Gromnicznej. Tego dnia Kościół obchodzi Światowy 
Dzień Życia Konsekrowanego. Z tej okazji rozmawiamy 
z benedyktynką, s. Bernadetą Mantey o powołaniu, 
życiu zakonnym, osobistych przemyśleniach 
i doświadczeniach związanych z realizacją reguły 
zgromadzenia.

Jak siostra odkryła swoje powołanie?
 Jako 7-8 letnie dziecko chodziłam na Mszę 

Świętą, różaniec lub drogę krzyżową do klasztoru 
sióstr benedyktynek misjonarek w mojej rodzinnej 
miejscowości. Zawsze podobała mi się modlitwa 
sióstr, śpiewy, ciekawiła mnie tajemnicza cisza, 
odgłosy dochodzące z niektórych pomieszczeń 
w klauzurze. 

 W klasie V szkoły podstawowej myślałam 
już o życiu zakonnym, a udokumentowałam to, 
wpisując się do zeszytu tzw. „złotych myśli”, 
który prowadziła moja koleżanka. Wszystko, co 
pisałyśmy miało być tajemnicą, więc wierzyłam, 
że tak będzie i na pytanie „kim będziesz, gdy 
dorośniesz?”, napisałam: „zakonnicą”. Można 
sobie wyobrazić, co było potem.

  Po ukończeniu szkoły podstawowej chciałam 
pójść do naszych sióstr benedyktynek i prosić 
je o przyjęcie do zgromadzenia. Miałam jeszcze 
przed sobą rozmowę z rodzicami i zastanawiałam 
się, jak im to powiedzieć. Gdy wróciłam ze szkoły, 
zastałam mamę przy obieraniu ziemniaków, tata był 
jeszcze w pracy. Dołączyłam do niej i zapytałam, 
co by powiedziała na to, gdybym chciała pójść 
do naszych sióstr. Po chwili milczenia mama 
odpowiedziała, że byłoby lepiej, gdybym miała 
ukończoną szkołę, zdobyła zawód… Z pewnym 
trudem przyznałam jej rację i powiedziałam: 
„dobrze, ale po szkole idę do sióstr”.

 W szkole średniej, uczęszczając na katechezę 
spotkałam dziewczyny, które były już u sióstr na 
początkowej formacji w postulacie. Rozmawiałam 
z nimi, zadawałam dużo pytań. W tym też czasie 
należałam do scholii, którą prowadziła siostra 
benedyktynka - nasza organistka. Prócz tego, 
wraz z koleżankami, postulantkami i wspomnianą 
siostrą, przygotowywałyśmy przedstawienia dla 
pensjonariuszy w domu pomocy dla dorosłych. 
Moje pragnienie oddania swego życia Jezusowi 

jeszcze bardziej umacniało się. Czytałam sporo 
książek o tematyce duchowej. 

 Kiedyś oglądałam komedię z Louisem 
de Funès w roli głównej - były tam siostry 
w kornetach. Mówiłam, że nie poszłabym 
do takiego zgromadzenia z tymi śmiesznymi 
zakonnicami w kapeluszach jak samoloty. 
W ostatnim roku nauki, w czasie ferii zimowych 
pojechałam z koleżanką do Warszawy na 
rekolekcje dla dziewcząt, organizowane przez 
siostry miłosierdzia, zwane szarytkami. W trakcie 
rekolekcji wyświetlono film o św. Wincentym 
à Paulo, założycielu sióstr miłosierdzia. Postać 
św. Wincentego - jego dobroć, miłosierdzie 
i poświęcenie dla bliźniego - tak mnie urzekła, 
że byłam pewna jednego: idę do szarytek. Nie 
pomyślałam, że Pan Jezus przygotował tam dla 
mnie drobny żarcik. Gdy na korytarzu klasztornym 
zobaczyłam kartki przedstawiające strój sióstr, 
jaki był od początku istnienia tego zgromadzenia, 
z zaskoczeniem stwierdziłam, że to właśnie są te 
siostry z kornetami, które jeździły samochodem 
jak piratki drogowe z Louisem de Funès. Wtedy 
przypomniałam sobie, co kiedyś powiedziałam 
i zrozumiałam, że chcę być szarytką - siostrą, 
którą kiedyś nie chciałam być, bo śmieszył mnie 
ich kornet. Pan Jezus też ma poczucie humoru 
- uśmiechnął się pewnie na widok mojego 
zdziwienia i zaskoczenia. 

 W roku 1984 zgłosiłam się do Zgromadzenia 
Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie, gdzie odbyłam 
postulat i nowicjat (u nas ten czas formacji nazywa 
się SEMINARIUM), a w 1986 roku zostałam 
posłana do posługi w Wejherowie.

 

Jaką rolę w odkryciu powołania siostry 
odegrał dom rodzinny?

 Na pewno duży wpływ na rozwój mego 
powołania mieli rodzice, którzy zaszczepiali 

„Pan Jezus też ma poczucie humoru…”

Już 14 lutego wkroczymy w okres Wielkiego Postu. W tym wyjątkowym dla 
Kościoła czasie wielokrotnie usłyszymy wezwanie do nawrócenia. Nawróćcie się 
do Mnie całym swym sercem  (Jl 2,12). Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło 
uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło (Iz 1,16)! W kontekście 
powyższych słów zwróćmy uwagę na dwie bardzo istotne sprawy. Po pierwsze 
na konsekwencje lekceważenia grzechu i po drugie na społeczny wymiar grzechu. Kasjan, starożytny pisarz 
chrześcijański pisze: Dom nie zapada się z powodu jednorazowego uderzenia. Najczęściej przyczyną jest 
wada konstrukcji. Czasami jest nią długotrwałe niedbalstwo jego mieszkańców, którzy dopuścili się, żeby dach 
przeciekał. Kropla po kropli niepostrzeżenie powoduje przegnicie belek. Z biegiem czasu drobna dziura staje 
się coraz większa, powodując szczeliny i znaczne wyrwy. Na koniec deszcz wdziera się całą mocą. Odstępstwo 
od wiary, niewierność Chrystusowi, sprzeniewierzenie się powołaniu zawsze ma swoją historię. Nie bierze się 
znikąd. Zaniedbywanie życia duchowego, modlitwy, świadome narażanie się na grzech, dwuznaczne sytuacje, 
świętokradzkie spowiedzi i komunie święte, życie w zakłamaniu są oznakami duchowego regresu. Mówią 
o kondycji duchowej człowieka. W kwestii grzechu nie można być niepoprawnym optymistą. Tu potrzeba 
realizmu, właściwej oceny sytuacji i odpowiednich środków, aby negatywny proces zatrzymać. Ojciec Święty 
Jan Paweł II w adhortacji „Reconciliatio et paenitentia” pytał: Czy mamy prawidłowe pojęcie sumienia? Czy 
nie grozi człowiekowi współczesnemu zaćmienie sumień? Wypaczenie sumień? Martwota, znieczulenie sumień… 
Wraz z utratą wrażliwości sumienia następuje również zaćmienie poczucia Boga… Przywrócenie właściwego 
poczucia grzechu jest pierwszym sposobem przezwyciężenia poważnego kryzysu duchowego, jaki trapi człowieka 
naszych czasów.  Jesteśmy dziećmi tego czasu. I ten świat ma również wpływ na nas. 

I druga rzecz, to społeczny wymiar grzechu. Nasz grzech osobisty dotyka wspólnotę, w której żyjemy. Jan 
Paweł II w Encyklice Veritatis splendor pisze: Każdy grzech z większą lub mniejszą intensywnością, z mniejszą 
czy większą szkodą odbija się na całości Kościoła i na całej rodzinie ludzkiej. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, 
że mój grzech ma wpływ na konkretną wspólnotę, rodziną, parafialną… Wielki Post jest stosownym czasem, aby 
prosić Pana Jezusa, by pomógł nam dobrze ukształtować swoje sumienie.  

Częste rozważanie Męki Pańskiej w okresie czterdziestodniowej pokuty, sprzyja rozpoznaniu i uznaniu 
swoich grzechów. Dobrze jest, tak bardzo osobiście przeżywać wydarzenia z ostatnich dni Pana Jezusa na ziemi. 
Zachęcam do udziału w nabożeństwach pasyjnych, drodze krzyżowej i gorzkich żalach. W Środę Popielcową 
rozpoczniemy nasze wielkopostne rekolekcje parafialne. W tym roku rekolekcje poprowadzi ks. Maciej Kubiak, 
proboszcz z Wilkowic k. Leszna.

                             ks. Marian Sikora

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 14-18 lutego 2018

14 lutego (Środa Popielcowa ) – Msza św. z nauką, godz. 10:00, 17:00 i 19:00
15 lutego – (czwartek) Msza św. z nauką, godz. 10:00 i 18:00
16 lutego – (piątek) Msza św. z nauką, godz. 10:00 i 18:00, 19:30 nauka dla młodzieży
17 lutego – (sobota) Msza św. z nauką, godz. 10:00 i 18:00
18 lutego – (niedziela) Msza św. z nauką, godz. 8:00, 10:00, 12:00 i 18:00

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihmrD7j93YAhVQI1AKHR4-CdAQFgjKATAA&url=http%3A%2F%2Fwww.filmweb.pl%2Fperson%2FLouis.Defunes&usg=AOvVaw3jLI4uWrUbM7KBBGDuDkfS
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihmrD7j93YAhVQI1AKHR4-CdAQFgjKATAA&url=http%3A%2F%2Fwww.filmweb.pl%2Fperson%2FLouis.Defunes&usg=AOvVaw3jLI4uWrUbM7KBBGDuDkfS
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihmrD7j93YAhVQI1AKHR4-CdAQFgjKATAA&url=http%3A%2F%2Fwww.filmweb.pl%2Fperson%2FLouis.Defunes&usg=AOvVaw3jLI4uWrUbM7KBBGDuDkfS
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i pielęgnowali we mnie i moim rodzeństwie to, 
co w życiu człowieka wierzącego powinno być 
największą wartością i sami dawali nam tego 
przykład. 

 Od dziecka zabierali nas do kościoła na 
Msze Święte i nabożeństwa. Mama uczyła nas 
katechizmu, przygotowując mnie i rodzeństwo do 
egzaminów przed I Komunią św., nauczyła mnie 
także odmawiać różaniec. Kiedy przystąpiłam do 
I Komunii, rodzice razem ze mną, a potem i z moimi 
siostrami co miesiąc przystępowali do sakramentu 
spowiedzi św., by podczas każdej niedzielnej Mszy 
św. przyjąć Pana Jezusa. Całą rodziną braliśmy 
udział w rekolekcjach parafialnych. Pamiętam, 
że podczas pewnych rekolekcji wielkopostnych 
ksiądz, który je prowadził uczył nas Koronki do 
Miłosierdzia Bożego. Odmawiam ją od tamtej 
chwili.  

 W domu był zwyczaj, że podczas silnych 
burz, nawet w nocy, szłyśmy z moimi siostrami 
do pokoju rodziców i przy zapalonej gromnicy 
wszyscy odmawialiśmy różaniec. Często także 
w niedzielę klękaliśmy całą rodziną do wspólnego 
różańca. Wieczorami mama czytała na głos 
żywoty świętych, książki wypożyczała z biblioteki 
parafialnej. Sama potem wypożyczałam taką 
lekturę, która pomagała mi wzmocnić się duchowo. 

Na czym polega praca siostry?
 Praca sióstr miłosierdzia w naszej prowincji, 

chełmińsko-poznańskiej, polega na służeniu 
Jezusowi w drugim człowieku - ubogim, chorym, 
samotnym, bezdomnym, dzieciom w szkołach, 
świetlicach, przedszkolach, domach dziecka, 
w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym, 
w domach pomocy społecznej, na misjach 
(Kazachstan, Ukraina, Rosja, Dominikana 
i Rwanda). 

 Obecnie moja praca polega na służeniu 
dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną 

w szkole im. Małgorzaty Naseuo, znajdującej 
się na terenie placówki Specjalnego Ośrodka 
Wychowawczego w Poznaniu. Poza tym służę 
jako organistka w naszej parafii i w kościele 
Przemienienia Pańskiego na placu Bernardyńskim.

 Jak w każdym domu, tak też u sióstr, 
zajmujemy się również pracami domowymi. 

Jak wygląda siostry dzień?
 Wstajemy o godz. 5.30, by wspólnie odmówić 

jutrznię o godz. 6.00, a po niej następuje pół godziny 
rozmyślania. Na Mszę św. o godz. 7.30 idziemy 
do kościoła parafialnego. Po Mszy jemy śniadanie. 
Zajęcia w szkole zaczynam o 8.50. O godz. 11.30 
mam przerwę, w tym czasie do dzieci przychodzi 
druga nauczycielka. Ja natomiast idę do kaplicy na 
Anioł Pański i obiad. Po obiedzie mamy modlitwy 
popołudniowe (tzw. czytanie duchowe), a po 
nich kolejne pół godziny rozmyślania. Do szkoły 
wracam o 14.05 i kończę zajęcia o 15.40.

 Po zajęciach w szkole mam czas do godz. 
17.30 na przygotowanie się do kolejnych zajęć, 
na modlitwę, adorację indywidualną, czytanie, 
załatwianie spraw w mieście, prace domowe. 
O 17.30 odmawiamy wspólnie różaniec, po nim 
nieszpory i kolacja. Po kolacji do godz. 21.00 jest 
czas do wykorzystania na modlitwę, adorację, 
przygotowanie do zajęć, itd.

 Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00, ale 
nie zawsze oznacza to udanie się na spoczynek, 
ponieważ mamy też nocne dyżury w naszej 
placówce, które zaczynają się o godz. 22.00 
i kończą o godz. 6.00 następnego dnia. 

 Więcej informacji o naszym Zgromadzeniu 
można znaleźć w internecie, wpisując 
w wyszukiwarkę nazwę: Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia Chełmno. 

Serdecznie dziękujemy za rozmowę.
ks. Marian Sikora

 13 maja 1992 roku papież Jan Paweł II ustanowił Światowy 
Dzień Chorego. Była to data symboliczna, ponieważ przypadała 
na 75-lecie objawień fatimskich oraz 11. rocznicę zamachu na Ojca 
Świętego na placu św. Piotra w Watykanie. Mimo że wspólnoty 
chrześcijańskie od zarania działalności Kościoła szczególną 
troską otaczały chorych i słabych, ustanowienie Dnia Chorego, 

36. Światowy Dzień Chorego

który obchodzimy 11 lutego, ma na celu zachęcenie 
instytucji kościelnych i świeckich, by dokładały 
starań o poprawę opieki nad chorymi. Chodzi 
o dowartościowanie cierpienia na płaszczyźnie 
ludzkiej, ale i w sferze nadprzyrodzonej, a także 
o to, by w duszpasterstwo służby zdrowia włączały 
się wspólnoty chrześcijańskich rodzin zakonnych 
i wolontariusze. 

 „Osoba chora” to pojęcie bardzo szerokie, 
choroba zaś bywa pojmowana i przeżywana 
w sposób indywidualny. Choć obejmuje ona sferę 
fizyczną, socjalną, psychiczną i duchową i choć od 
wieków ludzkość próbuje zgłębić jej tajemnice, 
to nadal stajemy bezradni w przypadku nowych 
jej rodzajów. Mimo zaangażowania ludzkiego 
geniuszu, jego dociekliwości i naukowych metod 
wydaje się, że tajemnica życia i śmierci pozostanie 
dla nas zakryta. Wraz z rozwojem nauki głębiej 
poznajemy wiele problemów, lecz równocześnie 
coraz trudniej objąć nam całość naszego 
człowieczeństwa. Każdy z nas jest niepowtarzalny.

 Osoba ludzka - jak nauczał święty Jan Paweł 
II - nie znajdzie odpowiedzi na stawiane sobie 
pytania, jeżeli odrzuci istnienie Boga. My, 
chrześcijanie, pokładamy pełną ufność w Jezusie 
Chrystusie i wypełniając swoje powołanie życiowe, 
przybliżamy się do spotkania z Nim w wieczności. 
On jedyny ma moc prowadzenia nas, dając nam 
poczucie sensu życia doczesnego i wiecznego. 
Nawet jeśli doświadczamy chorób i cierpienia, 
naszym powołaniem jest pełne zaufanie Bogu 
i odczytywanie Jego zamierzeń. 

 Problematykę tę zgłębiał również nasz były 
proboszcz, śp. ks. kan. Zbigniew Pawlak. Jako 
absolwent filozofii na KUL-u oraz duszpasterz, 
przez 30 lat swojej posługi w Kicinie spotykał 
się z przeróżnymi formami ludzkich niedomagań 
i chorób. Miał również własne doświadczenia, które 
ukształtowały jego niezwykłą osobowość. Wiedzę 
teoretyczną przekazywał młodym studentom 
medycyny w ramach przedmiotów obejmujących 
etykę. Chciał ich szczególnie uwrażliwić na sferę 
duchową, która musi być - szczególnie w czasie 
długotrwałej choroby - traktowana na równi 
z doraźną pomocą medyczną. 

 Ksiądz Pawlak wiedział, że z posługą 
duszpasterską należy iść do chorego na każdym 
etapie choroby, bo nawet chorzy, którzy w pierwszej 
chwili odmawiali rozmowy, często stopniowo 
otwierali swe serca na działanie łaski Bożej. 

Takie rozumienie potrzeb bliźniego zaowocowało 
współpracą przy organizacji pierwszego 
w Polsce Zespołu Opieki Paliatywnej przy 
katedrze onkologii w Poznaniu. Za jego inspiracją 
powstało Hospicjum Palium, które nadal aktywnie 
się rozwija, by nieść pomoc nieuleczalnie chorym 
i osobom w stanie agonalnym. 

 Dziś, po ponad 20-letnim okresie swego 
istnienia, działania pracowników hospicjum 
skupiają się na:

- promowaniu filozofii i zasad opieki 
paliatywnej;

- kształceniu w dziedzinie medycyny oraz 
opieki paliatywnej;

- leczeniu bólu, obrzęku limfatycznego oraz 
innych objawów przewlekłych, postępujących 
schorzeń o niekorzystnym rokowaniu;

- popieraniu badań naukowych i badawczo 
rozwojowych w dziedzinach mających 
zastosowanie w medycynie i opiece paliatywnej;

- poprawie jakości życia chorych;
- pomocy dla chorych objętych opieką 

paliatywną i wspieranie ich bliskich;
- działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych, 

a także przewlekle chorych, uwzględniając pomoc 
w przypadku wszelkich schorzeń prowadzących 
do niepełnosprawności; 

- prowadzeniu programu wsparcia dla rodzin 
i osób bliskich, również w okresie żałoby.

 Obecnie, gdy hospicja tak mocno wrosły 
w nasze życie społeczne i zaistniały w naszej 
świadomości, powinniśmy pamiętać, jak wielki 
wkład w ich powstanie i rozwój miał nasz kapłan, 
nasz śp. proboszcz.

Robert Miciniak

Śp. prob. ks. kan. Zbigniew Pawlak wraz z ordynatorem 
Hospicjum Palium prof. dr. hab. Jackiem Łuczakiem                            
fot. archiwum red. 
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Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek 
innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie 

(1Kor 10, 31)
Z nieopisaną radością za aprobatą naszego 

proboszcza będziemy gościć w naszej parafii 
Leopolda Twardowskiego wraz z grupą poznań-
skich muzyków. Poldek (jak mówią bliscy i zna-
jomi), to świetny muzyk jazzowy, wokalista, gita-
rzysta i kompozytor. Jest bardzo zaangażowany 
w projekty ewangelizacyjne. Koordynuje Inicja-
tywę Poznańskich Muzyków „Bogu Jedynemu 
Chwała”. We współpracy z oo. dominikanami 
organizuje razem z żoną rekolekcje „Na fali wiel-
bienia”. Dzieli się swoją wiarą i praktyką muzyka, 
prowadząc warsztaty. Koncertuje w Polsce i za gra-
nicą. Jako uczestnik muzycznych projektów „Song 
Of Songs” czy „Jednego Serca Jednego Ducha” 
służy wraz z zespołem swoim talentem, by wiel-
bić Boga. Jest autorem hymnu „Gdzie chrzest, tam 
nadzieja”, skomponowanego z okazji 1050-lecia 
Chrztu Polski. W wywiadzie pt. „Bóg i pauzy” 
udzielonym dla tygodnika Niedziela (nr 10/2017) 
przedstawił swoją motywację do wielbienia: Bóg 
stworzył mnie. A jeżeli stworzył, to stworzył dla 
siebie, żebym Go wielbił, był obecny w nurcie miło-
ści. Więc rzeczywiście, jak myślę o sobie, to myślę 
o wielbieniu. Wielbienie jest tym, do czego czuję 
się powołany - całym życiem, każdą myślą, każ-
dym czynem. Różnie wychodzi... Ilekroć nie jestem 

„on-line” w Bogu, 
tylko chodzę swo-
imi ścieżkami, 
wtedy nie ma już 
wielbienia. A jak 
nie ma wielbienia, 
to jest pustka. A jak 
jest pustka, to już 
nie ma Boga, tzn. 
On jest, ale ja nie 
jestem dla Niego. Wielbienie to pierwsze słowo, to 
fundament, to największe ciążenie w moim sercu. 

Wielbienie śpiewem przed Najświętszym 
Sakramentem prowadzone przez Poldka nie jest 
„zwykłym” koncertem, ale ma na celu wielbienie 
Boga we wspólnocie, którą 11 lutego br. zawią-
żemy podczas Eucharystii o godz. 18.00. Dzięki 
tekstom pieśni wyświetlanym na ekranie będziemy 
mogli włączać się w śpiew. Zespół muzyków, soli-
ści i chór są narzędziem Boga, by pobudzić nasze 
serca do nieustannej wdzięczności i dziękczynie-
nia. Mają pomóc nam otworzyć się na prowadze-
nie przez Ducha Świętego i szukać Bożej obecno-
ści we wszystkim, co nas otacza, czego doświad-
czamy, w każdym człowieku postawionym na 
naszej drodze życia. 

Magdalena Orczyńska

Wielbienie w kicińskim kościele Zimowe półkolonie dla dzieci 
w Parafii Świętego Józefa w Kicinie

 Serdecznie zapraszamy dzieci ze szkoły podstawowej na półkolonie zimowe, organizowane w naszej 
parafii w terminie od 12 do 16 lutego. Zajęcia będą się odbywać w godzinach od 9.00 do 13.00 w domu 
parafialnym. W programie przewidziane jest między innymi: w poniedziałek - wyjście do kina, we wtorek 
- Podkoziołek (gry i zabawy, warsztaty plastyczne - „decoupage”), w środę - katecheza wielkopostna 
i Eucharystia, w czwartek - wycieczka do Muzeum Archidiecezjalnego oraz w piątek - wyjście na basen 
w Koziegłowach. Dzieci prosimy o przyniesienie obuwia na zmianę oraz przekąski na drugie śniadanie, 
a w dniach wycieczkowych - biletów ulgowych na przejazd autobusem.

 Zapisu dziecka dokonuje rodzic lub opiekun, składając wypełnioną deklarację w zakrystii po Mszach 
Świętych do 4 lutego.

Red.

Rekolekcje wielkopostne
Środa Popielcowa – I niedziela Wielkiego Postu

14-18 lutego 2018 r. 

 Przed nami rekolekcje. Czas refleksji i zadumy nad swoim życiem. Ten czas zaczynamy Środą 
Popielcową, by tą zadumą ogarnąć także nasze ciało. Rekolekcje także mają nas przygotować na 
zawierzenie parafii św. Józefowi. Mąż Maryi i opiekun Pana Jezusa chce nam pomóc, byśmy ciesząc się 
spokojem zewnętrznym, mogli się cieszyć darem Boga czyli pokojem serca. ON w swym trudnym życiu 
cieszył  się pokojem serca, ale nie miał spokoju zewnętrznego. Zachęcam do otwarcia serc i sumień, 
także umysłów, by Pan Bóg widząc naszą wiarę i dobrą wolę, okazał nam swoją łaskę, miłosierdzie 
oraz wszechmoc, byśmy wiedli życie sensowne, szczęśliwe, prowadzące do zbawienia. Niżej podpisany 
każdego dnia modli się za te rekolekcje i o to samo prosi Ciebie, który te słowa czytasz. 

Rekolekcjonista, ks. Maciej Kubiak

Konkurs 

Drodzy parafianie,
 Zapraszamy młodzież i dorosłych do udziału w konkursie na artystyczną pieczęć naszej parafii.
 Pieczęć będzie przybijana na okolicznościowych pocztówkach parafialnych. Ma ona upamiętnić 
rok 2018 lub datę 19 marca 2018 r. jako czas zawierzenia naszej parafii i dekanatu czerwonackiego św. 
Józefowi. 
 Praca powinna eksponować walory naszego kościoła lub wzgórza kościelnego, a także zawierać 
pełną nazwę parafii wraz z adresem oraz wspomnianą datą.
 Termin zgłaszania prac upływa 15 marca br. Czarno-białe prace plastyczne prosimy składać na 
probostwie lub w zakrystii, natomiast grafiki komputerowe należy przesłać na adres mailowy naszej 
redakcji: kicin.naszpatron@gmail.com
 Nagroda główna: publikacja projektu na łamach „Naszego Patrona” oraz wywiad i sesja zdjęciowa 
z autorem pracy.

Redakcja

mailto:kicin.naszpatron@gmail.com
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Dlaczego właśnie on 
- druh Wicek, bo tak 
o nim mówili koledzy, 
został wyniesiony na 
ołtarze i stał się patronem 
polskiego harcerstwa? 
Przyjrzyjmy się życiowej 
wędrówce tego harcerza, 
wychowawcy i kapelana, 
w którego losach 
widać prawdziwą pasję 

w realizacji chrześcijańskich i harcerskich ideałów 
aż po męczeńską śmierć.
Stefan Wincenty Frelichowski urodził się w 1913 
roku w pobożnej, kochającej i głęboko patriotycznej 
rodzinie w Chełmży niedaleko Torunia. W wieku 
14 lat wstąpił do harcerstwa, odnajdując radość 
w służbie drugiemu człowiekowi. Działał w 24. 
Pomorskiej Drużynie Harcerskiej im. Zawiszy 
Czarnego, a także rozwijał swoje życie duchowe 
w Sodalicji Mariańskiej, której został prezesem. 
Mając 18 lat wstąpił do Seminarium Duchownego 
w Pelplinie, w którym gorliwie przygotowując się 
do posługi kapłańskiej nie zapominał o harcerstwie: 
działał w Starszoharcerskim Zrzeszeniu Kleryków, 
zostając podharcmistrzem oraz opiekował się 
miejscowymi drużynami harcerskimi. Gdy 

w 1937 roku przyjął święcenia kapłańskie, na 
swoim obrazku prymicyjnym napisał: Przez krzyż 
cierpień i życia szarego - z Chrystusem - do chwały 
zmartwychwstania. Doświadczenia wyniesione 
z pelplińskiego seminarium ks. Frelichowski zaczął 
realizować w środowisku parafialnym, zostając 
w 1938 roku wikarym w parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Toruniu. Pełen młodzieńczych ideałów 
gorliwie zajmował się dziećmi i chorymi, pełnił 
funkcję kapelana Chorągwi Pomorskiej ZHP 
i redaktora „Wiadomości Kościelnych”.
Po wkroczeniu we wrześniu 1939 roku oddziałów 
Wermachtu do Polski, w Toruniu jak w wielu innych 
polskich miastach, rozpoczęły się aresztowania. 
Już w październiku władze niemieckie uwięziły 
tego młodego księdza, uważając go za szczególnie 
podejrzanego ze względu na zaangażowanie 
w ruchu harcerskim i wpływ na młodzież. Przeszedł 
on przez szereg niemieckich więzień i obozów: 
Fort VII w Toruniu, Nowy Port w Gdańsku, 
Stutthof i Grenzdorf, by wreszcie trafić do obozu 
koncentracyjnego w Sachsenhausen, a następnie 
w Dachau. W niewoli spędził ponad 5 lat - 
praktycznie całą wojnę.
 Będąc w obozie w Dachau, ks. Frelichowski 
z narażeniem życia zaangażował się w pomoc 
współwięźniom, niosąc im otuchę i pomoc 

duszpasterską, organizował wspólne modlitwy 
i tajną spowiedź, odprawiał Msze św. Gdy 
w obozie wybuchła epidemia tyfusu, najpierw 
przekradał się do baraków z chorymi, a potem do 
pomocy umierającym namówił innych polskich 
księży, którzy zgłosili się, by pielęgnować 
zakażonych. Wszyscy oni zachorowali na tyfus, 
dwóch z nich zmarło. Ks. Stefan pomagał chorym 
- spowiadał, udzielał Komunii św., dzielił się 
dobrym słowem i świadczył pomoc pielęgniarską. 
Czynił to, by ci, którzy przebywali w nieludzkich 
warunkach obozowych, czuli się przygarnięci 
przez Boga. Na dwa miesiące przed wyzwoleniem 
obozu, 23 lutego 1945 roku, zarażony tyfusem 
zmarł także ks. Frelichowski. Współwięźniowie 
zapamiętali go jako wzorowego kapłana, opiekuna 
i przyjaciela. Wyjątkowość ks. Stefana uznali 
nawet Niemcy, zezwalając na modlitwy przy jego 
trumnie udekorowanej białym prześcieradłem 
i kwiatami. Umarł w opinii świętości i jest jedynym 
męczennikiem II wojny zamordowanym w obozie, 

po którym zachowały się relikwie. Stało się tak 
dlatego, że jeden ze współwięźniów - student 
medycyny, w celu ich uratowania wyjął z jego 

palca kilka kostek zanim ciało zostało spalone 
w krematorium.
 Papież Jan Paweł II dokonał aktu beatyfikacji 
ks. Frelichowskiego w Toruniu w 1999 roku, 
nazywając go heroicznym świadkiem miłości 
pasterskiej. Jego wspomnienie obchodzimy 23 
lutego. W kościele Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Toruniu, w którym w latach 
1938-39 błogosławiony pełnił posługę, od 1985 
roku w jednej z naw znajdują się jego relikwie 
- kości palca. W 2001 roku kościół ten stał 
się też Sanktuarium bł. Stefana Wincentego 
Frelichowskiego.
Pamięć o nim wśród harcerzy była zawsze żywa, 
a Papież przy okazji jego beatyfikacji powiedział: 
Zwracam się do całej rodziny polskich harcerzy, 
z którą nowy błogosławiony jest głęboko związany. 
Niech się stanie dla was patronem, nauczycielem 
szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania. 
Już w 2002 roku, z inicjatywy Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej, Kongregacja ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów ustanowiła 
bł. ks. podharcmistrza Stefana Wincentego 
Frelichowskiego patronem wszystkich polskich 
stowarzyszeń harcerskich w kraju i na emigracji.
Dla mnie osobiście bardzo ważne są jego słowa 
z pamiętnika, który prowadził od młodych lat: Wola 
Boża objawia się w cierpieniach, w dolegliwościach 
różnorakich. Gdy mimo naszych starań one nie 
ustępują, to zrozummy, że to Wola Boża, że Bóg tak 
chce. I znośmy to z pokorą, z radością. Bo On, nasz 
Ojciec nie zrobi nam nic złego, ani nie da cierpieć 
ponad siły.

Marcin Wnęk

Źródła: parafia-wnmp.pl, brewiarz.pl

Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski – harcerz, kapłan, 
męczennik

Życie kapłana powinno być ukrzyżowaniem. Powinien ukrzyżować, przybić wolę swoją gwoździem 
posłuszeństwa, ciało - gwoździem czystości, mienie - gwoździem ubóstwa. Przez to oderwie się od ziemi.

(bł. ks. S. W. Frelichowski – „Pamiętnik”)

Ekumenizm w kontekście 
500-lecia Reformacji
 Wśród ważnych religijnych 
wydarzeń minionego 
roku należy bez wątpienia 
wymienić 500-lecie 
Reformacji. 31 października 

2017 roku minęło bowiem dokładnie pięć wieków 
od przybicia do drzwi katedry w Wittenberdze 
pamiętnych 95 tez Marcina Lutra. Różnorakie 

celebracje organizowane z tego powodu 
w ostatnich miesiącach powodowały nierzadko 
pytanie o sensowność katolickiego zaangażowania 
w obchodach. Pytano o powód świętowania, skoro 
- jak to formułowano niekiedy - wydarzenia z roku 
1517 przyczyniły się nie tylko do powstania nowej 
rzeczywistości w chrześcijaństwie, ale także do 
dotkliwego i trwającego do dziś podziału jedności 
Kościoła. Stolica Apostolska, odpowiadając na 
tego typu wątpliwości, wyraźnie zaznaczała, że nie 

Kilka słów o ekumenizmie
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chodzi tu w rzeczy samej o udział w świętowaniu, 
ale o wspólne, katolicko-luterańskie upamiętnienie 
tego momentu w historii - tak brzemiennego 
w skutki dla całego chrześcijaństwa.
 Możemy więc powiedzieć, że idea pierwszego 
w historii wspólnego przeżywania rocznicy nie 
ma na celu ani gloryfikowania Reformacji, ani 
też dyskutowania o winie za podział Kościoła. 
Trudno zresztą byłoby tę winę przypisywać 
żyjącym współcześnie katolikom czy luteranom. 
Jako chrześcijanie XXI wieku weszliśmy bowiem 
w dziedzictwo otrzymane po przodkach, nie mając 
wpływu na zdarzenia minione.
Jak uporać się z historycznym 
dziedzictwem?
 Nie możemy jednak wyrzec 
się historii. Historia jest ważna. 
Trzeba zatem wzbogacać 
swoją wiedzę, korzystając 
z wiarygodnych publikacji 
dotyczących samej Reformacji, 
biografii reformatorów, tła 
społecznego i politycznego, jak 
również postawy ówczesnej 
hierarchii kościelnej. Istotne 
jest jednak, aby celem naszego 
wzbogacania wiedzy było przede 
wszystkim poznanie. Nie jest 
niczym złym, gdy studium umacnia naszą katolicką 
tożsamość i upewnia nas w wierze, pomagając 
równocześnie zrozumieć, że na poziomie 
duchowym sprawy, które nas dzielą, są o wiele 
mniej istotne niż fundamentalne tajemnice wiary, 
które łączą wszystkich wyznawców Chrystusa. 
Staje się natomiast ryzykowne, jeśli owocowałoby 
niechęcią do braci protestantów, czy też wręcz 
przyczyniałoby się do wzmocnienia oskarżeń 
i zaognienia sporu.
 Poznając początki szesnastego stulecia 
widzimy, że rozłam chrześcijaństwa nie był efektem 
decyzji jednej osoby czy jednego środowiska. Był 
to raczej owoc potężnych napięć, które w Europie 
narastały od długiego czasu. Napięcia te - nie tylko 
na polu religijnym, ale i w wymiarze politycznym 
- nabrzmiały do tego stopnia, że okazały się 
mocniejsze od chrześcijańskiej miłości i rozsadziły 
kościelną jedność. Te wydarzenia do dziś pozostają 
świadectwem kruchości człowieka, który mimo 
udzielonej mu łaski wiary, doświadcza swojej 
słabości i grzeszności. Ukazują one ponadto, że 

nie sposób przypisać winę jednej stronie, bratnia 
miłość okazała się bowiem zbyt słaba w sercach 
chrześcijan, którzy w efekcie finalnym znaleźli się 
po dwóch różnych stronach religijnej barykady. 
Konieczna jest zatem pokora, płynąca ze 
świadomości, że nikt nie może do końca wybielić 
członków swojego wyznania, może za ich postawę 
jedynie pokutować.
 Rana podziału jest bolesna dla każdego 
prawdziwego ucznia Chrystusa także z tego 
powodu, że - nawet przy najgłębszych tendencjach 
ekumenicznych - doświadczamy głębokiej 

bezradności. Rany tej sami nie 
umiemy bowiem uleczyć. Różnice 
pomiędzy poszczególnymi 
wyznaniami są tak wielkie, że 
nie potrafilibyśmy ich zupełnie 
zlikwidować, nie tracąc przy 
tym własnej tożsamości i pokoju 
sumienia. Jedyne co nam pozostaje, 
to wspólnie stawać przed Bogiem, 
powierzając Mu historię i naszą 
wobec niej bezradność oraz 
przyzywając w modlitwie Bożego 
Ducha. W tym kontekście możemy 
powiedzieć, że ekumenizm 
oznacza modlitwę i dialog 
chrześcijan, którzy - chociaż są 

bezradni wobec wynikającego z historii stanu 
podziału - to jednak wierzą, że Duch Święty w tej 
sytuacji nie jest bezradny i potrafi prowadzić Boże 
dzieci do prawdziwej jedności i bratniej miłości. 
W pełni będzie to urzeczywistnione w niebie, 
jednak już tu na ziemi w jakimś stopniu też może 
i powinno się realizować. Stąd konieczność 
ekumenicznego zaangażowania i wysiłku. 
Dlatego też przewodniczący Papieskiej Rady 
ds. Popierania Jedności Chrześcijan, kard. Kurt 
Koch, mówił, że w upamiętnieniu Reformacji 
nie chodzi o dryfowanie katolicyzmu w kierunku 
protestantyzmu, ani o zdradę Reformacji, ale 
o stawianie dalszych kroków w tworzeniu więzi 
prowadzącej do kościelnej jedności („L’Osservatore 
Romano”, 17.01.2017).

Od konfliktu do komunii
 Szesnastowieczna Reformacja zainicjowała 
dramatyczny wewnątrzchrześcijański konflikt. 
W obecnym momencie, po kilkudziesięciu latach 
intensywnego dialogu ekumenicznego, z całą 

mocą rozwijanego po Soborze Watykańskim II, 
możemy jednak powiedzieć, że wśród chrześcijan 
nadszedł czas na zdecydowane obranie kursu na 
jedność. Ugruntowywany przez wieki konflikt 
nie jest przecież wolą Bożą. Bóg chce jedności 
wszystkich swoich dzieci, włączonych przez 
chrzest w Chrystusowe dzieło odkupienia. Mówi 
o tym ogłoszony 17 czerwca 2013 roku w Genewie 
i Watykanie wspólny dokument teologów 
rzymskokatolickich i luterańskich o znaczącym 
tytule „Od konfliktu do komunii”. Dokument 
ten miał na celu przygotować chrześcijan do 
wspominanej rocznicy. Obszerne opracowanie 
zawiera najpierw analizę historyczną i teologiczną 
zagadnienia. Kończy się jednak pięcioma 
„imperatywami” czyli konkretnymi wskazaniami, 
skierowanymi do katolików i luteranów, które mają 
na celu wspólne wypełnianie Bożej woli jedności:
1. Katolicy i luteranie powinni zawsze obierać 
jako punkt wyjścia perspektywę jedności, a nie 
rozłamu, aby wzmacniać to, co mają wspólne, 
nawet jeśli łatwiej jest dostrzegać i doświadczać 
różnice. Myśląc o niekatolickim uczniu Chrystusa 
jesteśmy zaproszeni, by najpierw widzieć w nim 
brata, a dopiero potem zastanawiać się nad tym, 
w czym się on od nas różni.
2. Luteranie i katolicy muszą otworzyć się 
na przeobrażenia, które ich będą nieustannie 
zmieniać poprzez spotkanie z innymi oraz wspólne 
świadectwo wiary. Nie wiemy, dokąd Duch Święty 
nas jeszcze w przyszłości doprowadzi. To wie 
tylko On. My mamy być mu ulegli, świadcząc 
wspólnie z innymi chrześcijanami o mocy wiary 
w Chrystusa. Tego świadectwa potrzebuje cały 
niewierzący świat!
3. Katolicy i luteranie powinni się na nowo 
zobowiązać do poszukiwania widzialnej jedności; 
wspólnie wypracować plan, uwzględniający 
konkretne kroki, które miałyby do niej prowadzić, 
i wciąż na nowo do tego celu dążyć. Fakt, że nie 

wyobrażamy sobie dzisiaj widzialnej jedności, 
nie powinien nas zniechęcać w wysiłkach 
dążenia do niej. Nie musimy dokonywać rzeczy 
niemożliwych, ale możemy dokonać wielu rzeczy 
możliwych, resztę jest w stanie zrobić Bóg.
4. Luteranie i katolicy muszą ponownie odkryć 
wspólnie siłę Ewangelii Jezusa Chrystusa dla 
naszych czasów. Największym problemem 
współczesności nie jest to, że ktoś pewne prawdy 
wiary pojmuje inaczej - może nawet błędnie - 
albo, że chrześcijańska tradycja, w której on się 
urodził, nie przekazuje niektórych przepięknych 
i niezwykle ważnych prawd. O wiele bardziej 
tragiczny jest fakt, że wielu ludzi, ochrzczonych 
w różnych chrześcijańskich wspólnotach lub 
w ogóle nieochrzczonych, nie doświadczyło mocy 
Ewangelii. Jako wierzący - zarówno katolicy 
jak i niekatolicy - mamy obowiązek zmieniać to 
każdego dnia.
5. Katolicy i luteranie powinni w zwiastowaniu 
oraz służbie światu składać świadectwo o łasce 
Bożej. Jako ochrzczeni jesteśmy świadomi własnej 
grzeszności - sami co chwilę upadamy. Ale 
doświadczamy potęgi łaski Boga, który z wielką 
miłością pochyla się nad naszą biedą. Takie 
świadectwo jest potrzebne każdemu na ziemi. 
Każdy bowiem doświadcza własnej biedy 
i - chociaż nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę - 
w głębi serca tęskni za miłosierdziem Bożym.

 Jako uczniowie Chrystusa - mimo trapiących 
nas podziałów - mamy więc na tym świecie 
zbyt wiele do zrobienia, aby utknąć w martwym 
punkcie rozbicia. Świadomi dzielących nas różnic, 
wdzięczni Bogu za wielkie tajemnice wiary, które 
nas łączą, możemy z ufnością dać się kierować 
Duchowi jedności. On niezmordowanie prowadzi 
w świecie dzieło zbawienia, posługując się przy 
tym słabymi ludźmi.

ks. Jan Frąckowiak

 Szczyt przeżyć duchowych i estetycznych 
każdy pielgrzym osiąga w Ziemi Świętej 
odwiedzając Jerozolimę. Jest to miasto 
o wielu nazwach i wielu twarzach. Uczeni różnych 
dziedzin - archeolodzy, historycy i filologowie 
ciągle dyskutują nad tym, jaką postać miało ono 

w poszczególnych, minionych okresach. Wiadomo 
wszakże na pewno, że na przestrzeni ponad 
trzech tysięcy lat Jerozolima była areną zdarzeń, 
które nawarstwiając się, stopniowo stworzyły 
miasto, które jest sercem dwóch wielkich 
tradycji - judaizmu oraz chrześcijaństwa i jednym 

Jerozolima wielu religii
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z „nerwów” islamu, reprezentując tym samym trzy 
wielkie religie monoteistyczne. 
 Wykopaliska archeologiczne prowadzone 
w Jerozolimie pokazują, że jest to miasto położone 
na kilku wzgórzach, oddalone od ważnych szlaków, 
zamieszkane przez ludzi od sześciu tysięcy lat. 
W połowie II tysiąclecia przed Chrystusem było 
ono stolicą niewielkiego królestwa o lokalnym 
znaczeniu, a jego władca prowadził korespondencję 
z faraonami Egiptu, która częściowo zachowała się 
do dziś. Według przekazu Drugiej Księgi Samuela, 
na przełomie XI i X w. p.n.e. Jerozolimę zdobył 
król Dawid i uczynił ją stolicą swego państwa. 
Zgodnie z tradycją, władca ten oraz jego syn, 
Salomon zbudowali w tym mieście swoje pałace 
i świątynię, co uczyniło Jerozolimę ważnym 
ośrodkiem o ponadregionalnym znaczeniu. 
Obecnie niektórzy badacze twierdzą że prawdziwa 
wielkość Jerozolimy zaczęła się dopiero dwa 
wieki później, gdy była ona stolicą państwa 
uczestniczącego w ważnych wydarzeniach 
międzynarodowych, o czym mówią zarówno 
Biblia, jak i źródła asyryjskie. 
 Nie budzi niczyich zastrzeżeń fakt, że od 
początku istnienia królestwa Izraela, w X wieku 
przed Chrystusem, Jerozolima była centralnym 
miejscem kultu Boga Izraela, wszechmocnego 
Stwórcy nieba i ziemi. Według Drugiej Księgi 
Samuela, kult ten zapoczątkował król Dawid, 
który ulokował Arkę Przymierza na wzgórzu 
świątynnym, a jego syn, Salomon wybudował 
tam świątynię. Tym samym, miejsce to stało się 

obiektem szczególnej troski ze strony kolejnych 
królów i kapłanów, wywodzących się od 
arcykapłana Sadoka, którego potomków w czasach 
Jezusa nazywano Saduceuszami. Świątynia 
Salomona była remontowana i przebudowywana 
przez kilku późniejszych królów, o czym mówią 
Księgi Królewskie Starego Testamentu, a po 
zburzeniu jej przez Babilończyków w roku 587 
przed Chrystusem, odbudowano ją od podstaw 
pod koniec VI wieku. Najbardziej okazałą postać 
nadał świątyni słynny władca Judei z czasów 
rzymskich - Herod Wielki, który prawdopodobnie 
zbudował ją na nowo, nadając jej wygląd typowy 
dla ówczesnych świątyń hellenistycznych. Według 
tradycji utrwalonej także w Nowym Testamencie, 
była bardzo piękna i swoim wyglądem głosiła 
chwałę Wszechmogącego (Mt 24,1). Niestety, 
została zniszczona przez Rzymian w roku 70 
n.e. podczas tłumienia przez nich powstania 
żydowskiego, a ostatnią pozostałością po niej 
jest tzw. Ściana Zachodnia, zwana także Ścianą 
Płaczu, uznawana obecnie za najświętsze miejsce 
judaizmu. 
 Po zdobyciu Palestyny przez Arabów (637 r. 
n.e.), na miejscu świątyni została zbudowana tzw. 
kopuła Na Skale. Jest to budowla przypominająca 
meczet, choć nie pełni ona takiej funkcji. Jej 
zadaniem jest upamiętnienie miejsca, gdzie 
Abraham złożył ofiarę ze swego syna, którym 
wg muzułmanów miał być nie Izaak, lecz Izmael 
i gdzie później stał ołtarz świątyni jerozolimskiej. 
Według tej samej tradycji, ze wzgórza świątynnego 

do nieba miał wstąpić prorok Mahomet i choć jego 
grób znajduje się w Medynie, to wyznawcy Allaha 
czczą wzgórze świątynne w Jerozolimie jako 
najświętsze (obok Mekki) miejsce islamu. Obok 
kopuły Na Skale, na szczycie wzgórza znajduje 
się meczet Al-Aksa, który wg niektórych badaczy 
jest dawną bazyliką Matki Bożej, zbudowaną w VI 
wieku z polecenia cesarza Justyniana Wielkiego. 
Na pochodzenie tej budowli sprzed podboju 
muzułmańskiego wskazuje jej układ przestrzenny 
i typowa bryła, przypominająca bazyliki rzymskie 
wznoszone w starożytności. 
 Wraz z bazyliką Matki Bożej wkraczamy do 
Jerozolimy chrześcijańskiej, bo w mieście tym 
znajdują się przecież najświętsze miejsca dla 
wyznawców Chrystusa. Można je podzielić na 
dwie grupy. Po pierwsze - te, które związane są 
z działalnością Jezusa przed Jego pojmaniem, 
męką i zmartwychwstaniem oraz te, które 
upamiętniają ostatnie chwile życia Jezusa na ziemi 
i wydarzenia wkrótce po Jego śmierci. Z jedną 
i drugą grupą łączą się świątynie powiązane 
z kultem maryjnym: bazylika św. Anny, kościół 
Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny oraz kościół 
Grobu Najświętszej Maryi Panny. Pierwsza 
z nich znajduje się w miejscu, niedaleko którego 
wg tradycji stał dom, gdzie urodzić się miała św. 
Anna, matka Maryi. Obecna bazylika św. Anny 
jest monumentalną, surową budowlą kamienną 
w stylu późnoromańskim, która została wzniesiona 
w czasach krzyżowców (XII w.). W sposób typowy 
dla świątyń tego okresu posiada ona zwartą 
bryłę o majestatycznych kształtach. Świątynia 
ta słynie z doskonałej akustyki. Za radą naszego 
pielgrzymkowego przewodnika, ks. Marka 

mogliśmy to sprawdzić słuchając Eli Soińskiej 
(uczestniczki pielgrzymki - przyp. red.), która 
wykonała pieśń „Ave Maria” Franza Schuberta. 
Bazylika zdaje się oddawać prostotę i siłę kobiety 
izraelskiej - cechy, które tradycja, żywa szczególnie 
w średniowieczu, przypisuje babce Jezusa. 
 W pobliżu bazyliki św. Anny jest miejsce, gdzie 
znajdowała się sadzawka Betesda, która dzisiaj 
posiada postać głębokiego wykopu z resztkami 
zabudowań w środku. Tam właśnie Jezus dokonał 
jednego z głośniejszych cudów - uzdrowienia 
paralityka. Wydarzenie to miało miejsce w szabat, 
toteż - jak pisze św. Jan w rozdziale 5 swojej 
Ewangelii - z tego powodu żydzi zaczęli naradzać 
się, jak pojmać Jezusa, co wprowadza nas w sceny 
związane z męką i śmiercią Pana. 
 Kolejnymi miejscami związanymi 
z najważniejszymi wydarzeniami naszego 
odkupienia, jakie warto odwiedzić w Jerozolimie 
są: kościół Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny oraz 
kościół Grobu Najświętszej Maryi Panny. Pierwszy 
z nich to świątynia protestancka usytuowana na 
górze Syjon, o potężnej, neoromańskiej bryle, 
z absydami, ozdobiona wewnątrz mozaikami 
przedstawiającymi Maryję oraz Trójcę Świętą. 
Znajdują się tu także symboliczne krypty 
poświęcone prorokom Starego Przymierza, 
stwarzając w tym miejscu szczególny nastrój. 
W podziemiach kościoła znajduje się obszerna 
krypta z figurą zasypiającej Matki Zbawiciela. 
Świątynia została wybudowana i poświęcona na 
przełomie XIX i XX wieku. Przyciąga turystów 
i pielgrzymów swoją monumentalną sylwetką 
z wysmukłą, potężną wieżą, górującą nad miastem, 
widoczną niemal z każdego jego zakątka. 

 

Panorama Jerozolimy

Panorama Zachodniej Ściany Płaczu z widokiem na Wzgórze Świątynne, Kopułę na Skale (po lewej) oraz meczet 
al-Aksa (po prawej z tyłu)



Luty 2018

     15

Luty 2018

14  

Misterium 
Wcielenia fot. B. Kołecka-Herman
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Druga świątynia - kościół Grobu Najświętszej 
Marii Panny, położona jest we wschodniej 
Jerozolimie, w dolinie Cedronu, nieco poniżej 
bazyliki Wszystkich Narodów na zboczu Góry 
Oliwnej. Jest to niska średniowieczna budowla, 
częściowo wpuszczona w ziemię, co powoduje, że 
wydaje się bardzo niepozorna. Wewnątrz znajduje 
się miejsce zaśnięcia Maryi, Jej grób oraz kaplica 
Joachima i Anny, rodziców Matki Jezusa. Co 
ciekawe, mimo głównego nurtu tradycji, według 

którego Najświętsza Maryja Panna zakończyła 
swoje ziemskie życie w Efezie (w dzisiejszej 
Turcji), to już co najmniej od IV wieku istniało 
inne przekonanie - że stało się to właśnie tutaj, 
w Jerozolimie. Świątynia ta, podobnie jak 
bazylika Grobu Świętego, pozostaje w posiadaniu 
i zarządzie różnych wyznań chrześcijańskich, co 
jednak nie powoduje tu tylu napięć, co w bazylice 
Grobu. 
 Po odwiedzeniu świątyń związanych z tradycją 
o zaśnięciu Najświętszej Maryi Panny pozostaje 
nam jeszcze tylko ta część świętego miasta, która 
opowiada o ostatnim pobycie w nim naszego 
Zbawiciela. Przybył On tam w niedzielę palmową 
z Betanii, spożył paschę ze swoimi Uczniami, po 
czym został pojmany, osądzony, ukrzyżowany 
i zmartwychwstał. Ta część Jerozolimy robi 
największe wrażenie na wszystkich pielgrzymach 
i tego doświadczyliśmy także i my. Opowieść ta 
jednak będzie już przedmiotem kolejnego artykułu 
z tej serii. 

Witold Tyborowski

Kościół Grobu NMP

 Sztuka dudziarska na ziemi wielkopolskiej 
liczy sobie ponad 500 lat. Zachowanych po dziś 
dzień w praktyce muzycznej aż 5 odmian instru-
mentów dudowych stawia nasz kraj w gronie 
takich potęg jak: Wielka Brytania, Włochy, Bułga-
ria, Węgry oraz Czechy i Słowacja. 
Obecnie ostoją polskiej sztuki dudziarskiej pozo-
staje Poznań i Wielkopolska. Stąd pochodzą pierw-
sze zapisy w języku polskim o dudach i kozłach 
(Marcin Czechowic rodem ze Zbąszynia i Kasper 
Miaskowski spod Gostynia - XVI/XVII w.). 
 W ludowej praktyce muzycznej Wielkopolski 

współcześnie występuje pięć odmian dud: 
bukowsko-kościańskie, gostyńsko-rawickie, kozły 
zbąszyńskie: weselny i ślubny oraz sierszeńki. 
 W Zbąszyniu w 1959 r. powstała pierwsza 
w kraju Państwowa Szkoła Muzyczna z klasą 
gry na instrumentach ludowych (kozłach, sier-
szeńkach i mazankach); równolegle powstało tam 
Stowarzyszenie Muzyków Ludowych (najstarsza 
polska organizacja zrzeszająca członków kapel 
dudziarskich i koźlarskich).
 Istnieje jeszcze kilka zespołów regionalnych, 
którym do tańca nadal przygrywają kapele 

dudziarskie (Bukówiec Górny, Szymanowo, 
Domachowo, Stara Krobia) i koźlarskie (Przypro-
stynia, Dąbrówka Wielkopolska).

 W Wielkopolsce co 
roku organizowanych 
jest aż 7 imprez dla 
samych dudziarzy 
czy koźlarzy (Turniej 
Dudziarski w Kościa-
nie i Konkurs Kapel 
w Bukówcu Górnym, 
Biesiada Koźlarska 
w Zbąszyniu, Ogól-
nopolskie Konfron-
tacje Dudziarskie 
w Poznaniu, Spotka-

nia Budowniczych Dud i Kozłów, Międzynaro-
dowe Spotkania Kolędników-Dudziarzy w Poła-
jewie, Konkurs Muzyki Ludowej w Kopanicy 
i Szlak Koźlarski im. T. i W. Brudłów), na których 
gośćmi są też dudziarze z Podhala, Beskidów, 
a także kapele spoza Polski). Co kilka lat odby-
wają się Zloty Dudziarzy Europy (2004 r., 2010 r., 
2011 r.). 
 W Poznaniu 
od 1946 r. działa 
Kapela Dudziarzy 
Wielkopolskich - 
jedyny, autentyczny, 
tradycyjny zespół 
na terenie miasta, 
zapoczątkowany po 
wojnie przez muzy-
ków z podpoznań-
skich wsi pod kie-
runkiem Jana Waw-
rzyniaka (najstarsza 
kapela dudziarska 
w Polsce posiadająca ciągłość tradycji).
 W Grodzie Przemysła znajduje się jedna z naj-
większych kolekcji dud (Muzeum Instrumentów 
Muzycznych - O/Muzeum Narodowego w Pozna-
niu).
 Coraz częściej nieodłącznym atrybutem doży-
nek, wesel, kolędowania, zapustów, jak i wyjaz-
dów oficjalnych delegacji samorządowych, jest 
muzyka dudziarska lub koźlarska wykonywana na 
żywo przez miejscowe kapele. 
 Starania o wpisanie Tradycji Dudziarskich 
w Wielkopolsce na Listę Krajową zaczęły się dwa 

lata temu (pierwszy wniosek postawiony przez 
Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu 
na forum Stowarzyszenia Muzyków Ludowych 
w Zbąszyniu). Pod egidą i z udziałem Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kul-
tury powstało Porozumienie Partnerskie na rzecz 
Tradycji Dudziarskich w Wielkopolsce, obejmu-
jące Muzeum Instru-
mentów Muzycznych 
w Poznaniu i Funda-
cję Pluribus Unum, 
S t o w a r z y s z e n i e 
Muzyków Ludowych 
w Zbąszyniu, Fun-
dację Dudziarz.eu - 
Wielkopolskie Kapele 
Dudziarskie, Poro-
zumienie partnerskie 
na rzecz Biskupi-
zny, Stowarzyszenie 
Bukówczan Manu. Po żmudnej pracy i zebraniu 
niezbędnej dokumentacji Porozumienie oficjalnie 
aplikowało do Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
o wpis na Listę. Po wszystkich niezbędnych proce-
durach i weryfikacjach, stosowne pismo dotarło do 
Poznania w ostatnich dniach września 2017 roku, 
w którym czytamy: 

 Uprzejmie informuję, że decyzją z dn. 31 
lipca 2017 r. Tradycje dudziarskie w Wielkopol-
sce zostały wpisane na Krajową Listę niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego. Serdecznie 
gratuluję Wnioskodawcom, którzy podejmują 
wysiłek zachowania pięknej i wyjątkowej trady-
cji dla przyszłych pokoleń. Mam nadzieję, że wpis 
przyczyni się do promocji niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego oraz zwiększenia świadomo-
ści ogółu społeczeństwa wagi tradycji i przekazu 
międzypokoleniowego. 

Z wyrazami szacunku
Piotr Gliński

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

opr. Janusz Jaskulski

* prof. Bogusław Linette - ur. w 1926 r. w Poznaniu, 
etnomuzykolog, etnograf, badacz folkloru polskiego; 
ceniony wykładowca, konsultant i juror w przeglądach 
zespołów regionalnych, krajowych i międzynarodo-
wych.

Z gościńca i karczmy na Krajową Listę Dziedzictwa
Dla Wielkopolski reprezentatywnym instrumentem wyróżniającym ten region w skali całego kraju są 
dudy, występujące zazwyczaj razem ze skrzypcami „podwiązanymi” w dwuosobowym składzie kapeli 
ludowej. Instrument ten był dawniej rozpowszechniony w całej południowej części Wielkopolski, 
od Poznania włącznie aż po granicę śląską w rejonie Rawicza i Krotoszyna. Również obecnie, 
choć w mniejszym stopniu, jest on żywotnym symbolem ludowej kultury muzycznej regionu. (...) Na 
zachodnim krańcu Wielkopolski (...) od Kopanicy, przez Babimost, Zbąszyń, aż po Trzciel, wzdłuż dolnej 
Obry rozciąga się obszar nazywany oficjalnie Regionem Kozła (...), a jego podstawowym wyróżnikiem 
jest, tylko tam występujący, rodzimy instrument muzyczny z rodziny dud, zwany kozłem. Występuje on 
zazwyczaj w trzyosobowym zespole ze skrzypcami i klarnetem ES, z którymi tworzy reprezentatywny dla 
zachodnio-wielkopolskiego (nie lubuskiego!) folkloru muzycznego typ kapeli ludowej. 

(Bogusław Linette, 2006)*

Kozioł ślubny

Kozioł weselny

Sierszenki
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 6 lutego to Dzień Bezpiecznego Internetu, 
który w bieżącym roku będzie przebiegał pod 
hasłem: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. 
Wprowadzenie tego dnia ma na celu przede 
wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na 
rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do 
zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, 
nauczycieli i wychowawców z problematyką 
bezpieczeństwa online oraz promocję 
pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą 

DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu 
o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie 
międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc 
zaangażowanie wielu instytucji, ale także, a może 
przede wszystkim, rodziny czyli najbliższego 
otoczenia dziecka. Podczas obchodów DBI 
organizatorzy zachęcają szkoły, domy kultury, 
organizacje pozarządowe, ale także firmy i osoby 
prywatne do wspierania tego przedsięwzięcia 
przez organizację lokalnych inicjatyw na rzecz 
bezpieczeństwa młodych internautów. Ze 
swojej strony wpisujemy się w tę inicjatywę, 
uwrażliwiając czytelników „Naszego Patrona” na 
zjawisko cyberprzemocy, abyśmy - świadomi tego 
zagrożenia - potrafili mu przeciwdziałać.
 Cyberprzemoc (z ang. „cyberbullying”, 
„cyberstalking”) to agresja elektroniczna, 
zachowanie, które przy użyciu nowych 
technologii komunikacyjnych i informacyjnych, 
ma na celu skrzywdzenie danej osoby bądź grupy. 
Dokonuje się to w wyniku stosowania przemocy 
poprzez prześladowanie, zastraszanie, nękanie, 
wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem 
internetu i narzędzi elektronicznych, takich 
jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora 
dyskusyjne, portale społecznościowe i inne. 
Osobę dopuszczającą się takich czynów określa 

się „stalkerem”. Cyberprzemoc to stosunkowo 
nowe zjawisko, które pojawiło się na przełomie 
XX i XXI wieku wraz z rozpowszechnieniem TIK, 
czyli technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Zamiarem internetowego agresora jest 
zdyskredytowanie konkretnej osoby lub grupy 
ludzi, czy nawet całych społeczności. Takie 
działania wynikają z poczucia anonimowości 
i przekonania sprawców o swojej bezkarności. 
Łatwiej poniżać, dyskredytować i szykanować, 
gdy istnieje szansa ukrycia się za internetowym 
pseudonimem i nie ma potrzeby konfrontacji 
z ofiarą oko w oko. Prześladowanie przez 
internet jest szczególnie groźne dlatego, że 
kompromitujące czy poniżające materiały są 
dostępne w krótkim czasie dla wielu osób, mogą 
być łatwo rozpowszechniane i pozostają w sieci na 
zawsze, jako kopie na wielu komputerach, nawet 
po ustaleniu i ukaraniu sprawcy.
Cyberprzemoc może przybierać bardzo różne 
formy:
•	 rozsyłanie kompromitujących materiałów;
•	 włamania na konta pocztowe 

i konta komunikatorów w celu rozsyłania 
kompromitujących wiadomości;

•	 dalsze rozsyłanie otrzymanych danych 
i wiadomości jako zapisu rozmowy, czy kopii 
e-maila;

•	 tworzenie kompromitujących i ośmieszających 
treści internetowych;

•	 rejestrowanie filmów i robienie zdjęć wbrew 
czyjejś woli;

•	 publikowanie cudzych zdjęć i filmów bez zgody 
autora/właściciela;

•	 rozsyłanie fałszywych informacji, które mają 
za zadanie skompromitować bądź zawstydzić 
dana osobę;

•	 nękanie, ośmieszanie, poniżanie czy wręcz 
prześladowanie za pomocą internetu lub 
telefonu komórkowego;

•	 straszenie, szantażowanie, grożenie;
•	 pisanie obraźliwych komentarzy na portalach 

społecznościowych, forach, blogach, itp.;
 Cyberprzemoc to zjawisko rozwijające się 
równie dynamicznie co technologia, dlatego też 
należy spodziewać się, że do już wymienionych 

form niebawem będzie trzeba dopisać kolejne 
rodzaje jej przejawów. O skali tego zjawiska mogą 
świadczyć wyniki badań TNS dla firmy Orange 
i Fundacji Dzieci Niczyje, które pokazują, że 
68,6% respondentów kontaktuje się w internecie 
z osobami, których wcześniej nie spotkało twarzą 
w twarz, a 60% rodziców, których dzieci spotkały 
się z kimś obcym twierdzi, że do takiego spotkania 
nie doszło. 67,3% polskich nastolatków zetknęło 
się w internecie z różnego rodzaju materiałami 
pornograficznymi. 22% nastoletnich respondentów 
doświadczyło przemocy w internecie, natomiast 
86% rodziców tych nastolatków nie zdaje sobie 
sprawy z tego, że ich dziecko mogło paść ofiarą 
cyberprzemocy. 
 Zwykło się uważać, że cyberprzemocy 
w głównej mierze doświadczają młodzi ludzie - 
młodzież i dzieci, jednak warto zwrócić uwagę 
na fakt, iż coraz częściej ofiarami tego rodzaju 
przemocy padają również osoby dorosłe. Akty 
cyberprzemocy, choć dokonywane są w wirtualnym 
świecie, potrafią wyrządzić bardzo realną krzywdę. 
Młodzież często nie dostrzega granicy pomiędzy 
żartem w internecie a krzywdzeniem drugiej osoby, 
mówiąc: „przecież to miał być tylko niewinny 
żart”. Pozorna anonimowość, którą zapewnia 
internet, daje większe przyzwolenie na słowa, 
które w bezpośredniej relacji twarzą w twarz nigdy 
by nie padły.
 W związku z tym, że nie jesteśmy 
w stanie odizolować siebie ani dzieci od internetu, 
najważniejsze, co możemy zrobić, to nauczyć je, jak 
się w nim odnaleźć. Brak świadomości zagrożeń, 
jakie czekają w sieci sprawia, że młody człowiek 
jest na nie bardzo podatny. Rodzice i nauczyciele 
często wiedzą, że problem istnieje, ale nie zawsze 
mają świadomość tego, z czym styka się młodzież 
w internecie, ponieważ sami nie mieli podobnych 
doświadczeń w dzieciństwie. 
 W przypadku takich zjawisk, jak cyberprzemoc, 
czy uzależnienie od internetu najważniejsza jest 
profilaktyka i świadomość zagrożenia. To, co usypia 
czujność to złudzenie, że skoro obie strony nie mają 
bezpośredniego kontaktu fizycznego, to zagrożenie 
jest mniejsze. Tymczasem cyberprzemoc niesie ze 
sobą równie zgubne konsekwencje, jak przemoc 
w świecie realnym, tyle że dzięki technologii 
znalazła nowy sposób wyrazu. Charakteryzuje ją 
m.in. szybkość, z jaką rozpowszechniana może 
być krzywdząca informacja bądź kompromitujące 

zdjęcie. Osoba doświadczająca przemocy ma 
więc wrażenie ciągłego wystawienia na kolejne 
ataki. Całkowite usunięcie tych treści często 
bywa trudne, a czasem wręcz niemożliwe. 
Łatwość, z jaką kolejni agresorzy mogą dołączyć 
do ataku nie tylko pomaga sprawcom rozłożyć 
odpowiedzialność, umniejszając ją tym samym, 
ale również sprzyja eskalowaniu przemocowych 
zachowań. Rodzice i opiekunowie dzieci 
doświadczających cyberprzemocy często nie zdają 
sobie sprawy z tego, co dzieje się w wirtualnej 
przestrzeni, co skutecznie opóźnia możliwość 
adekwatnego zareagowania. Cyberprzemoc 
nie zostawia śladów na ciele, często jest długo 
niezauważana przez otoczenie, przybiera subtelne 
metody oddziaływania, stopniowo eskalując. 
Jednak jej konsekwencje dla ofiary są realne: 
poczucie zagrożenia, bezradności czy poniżenia 
stanowią prawdziwy problem dla kogoś, kto stał 
się obiektem cyberagresora. 
 Rozważając motywację dzieci i młodzieży 
dopuszczających się przemocy w sieci warto 
wziąć pod uwagę normy rozwojowe. Czynniki 
takie, jak ograniczona umiejętność dostrzegania 
związku przyczynowo-skutkowego, czy etap 
rozwoju empatii nie pozostają bez wpływu na fakt 
stosowania cyberbullyingu. Dzieci często maja 
trudność z rozeznaniem, jak krzywdząca dla innych 
może być ich aktywność w świecie wirtualnym. 
Należy zatem pamiętać o ważnej roli opiekunów 
i nauczycieli w radzeniu sobie z przejawami 
cyberprzemocy wśród młodych ludzi. Często 
tendencja do stosowania tego typu aktów agresji 
wiąże się z niskim poczuciem własnej wartości 
i desperacką próbą budowania swojego wizerunku, 
nawet kosztem innych. Jak najszybsza reakcja na 
nawet łagodne przejawy agresji oraz edukowanie 
i modelowanie właściwych zachowań w obszarze 
nowych technologii to najskuteczniejsza metoda 
minimalizowania szkód, jakie może ze sobą nieść 
cyberstalking. Zadaniem dorosłych jest:
•	 Uświadamianie niebezpieczeństw. Wyznaczenie 
jasnych reguł korzystania z internetu i telefonów 
komórkowych, połączone z uświadomieniem 
dziecku, że nawet coś, co uważa za niewinny 
dowcip może zostać zgłoszone na policję jako 
przestępstwo;
•	 Zadbanie o to, by korzystanie z internetu 
odbywało się wyłącznie w ogólnodostępnym 
miejscu domu, np. w salonie. Uniemożliwienie 

Cyberprzemoc – współczesne zagrożenie
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dostępu do komputera (laptopa) znajdującego się 
w sypialni dziecka, czy telefonu, którego dziecko 
używa bez kontroli rodziców;
•	 Wprowadzanie jasnych i zrozumiałych 
zasad korzystania z mediów przez dzieci. Np. 
warunkiem korzystania przez dziecko z serwisów 
społecznościowych jest dopuszczenie do grona 
znajomych przynajmniej jednego z rodziców. 
Rodzice z kolei muszą zapewnić dziecko, że 
nie będą z tego korzystać w celu publikowania 
kąśliwych uwag pod adresem dziecka (to też 
cyberprzemoc);
•	 Uczenie dzieci bezpiecznego korzystania 
z internetu, przypominanie o zakazie podawania 
swoich danych osobowych (imię, nazwisko, 
adres), zwłaszcza osobom nie znanym osobiście. 
Ochrona swoich haseł;
•	 Wprowadzanie zabezpieczeń informatycznych: 
hasła do sieci, komputera, kont, zadbanie 
o aktualne programy antywirusowe, programy 
kontroli rodzicielskiej (monitorujące aktywność 
w internecie, ograniczające dostęp do sieci).

 Nade wszystko ważne jest, by być z dzieckiem 
w bliskiej relacji, opartej na dobrej komunikacji. 
Rozmawiać szczerze i mówić, co niepokojącego 
widzimy w jego zachowaniu, nazwać problem. 
Nagradzać sukcesy w ograniczaniu czasu 
spędzanego w internecie. Odłączyć internet lub 
komputer, gdy dziecko korzysta z niego w sposób, 
który zagraża jego zdrowiu i/lub życiu (powoduje 
np. zaniedbywanie podstawowych potrzeb 
fizjologicznych, uniemożliwia funkcjonowanie 
w codziennym życiu). Wyjaśnić przyczyny tych 
ograniczeń. Poświęcać dziecku jak najwięcej czasu 
i zainteresowania. Proponować inne alternatywne 

formy spędzania wolnego czasu, również takie, 
które angażują całą rodzinę. Czas spędzony 
z rodzicem dla większości dzieci jest dużo bardziej 
atrakcyjny niż czas spędzony z komputerem.
 Zadaniem dorosłych jest też kształtowanie 
dobrych wzorców. Nasz przykład będzie tu dużo 
bardziej znaczący niż same słowa. Nie jesteśmy 
w stanie dać dziecku czegoś, czego sami nie 
posiadamy. Musimy zatem najpierw zastanowić 
się nad tym, czy dajemy dzieciom dobry przykład 
swoim zachowaniem? Jak spędzamy swój wolny 
czas? 
 Natomiast w sytuacji, gdy padliśmy ofiarą 
cyberprzemocy, w sieci pojawiły się treści 
dotyczące nas lub kogoś nam bliskiego, zawsze 
możemy zgłosić sprawę na policję. W każdym 
województwie są policjanci specjalnie wyznaczeni 
do walki z cyberprzestępstwami. Ważne, aby 
w takiej sytuacji zachować wszelkie dowody, 
czyli np.: maile, sms-y, zrzuty ekranu (print 
screen), linki do stron, na których pojawiły się 
treści dotyczące sprawy. Warto zawsze poprosić 
o interwencję administratora danego forum czy 
portalu. Zwykle już na tym etapie można dość 
sprawnie poradzić sobie z agresorem. Warto też 
pamiętać, że kiedy z zaistniałą sytuacją czujemy 
się bezradni, zawstydzeni i w konsekwencji 
działań sprawców nie mamy w sobie tyle sił, żeby 
samemu zawalczyć o siebie, zawsze możemy 
skontaktować się, często nawet anonimowo, 
z organizacjami pozarządowymi, które wspierają 
osoby doświadczające przemocy w sieci. Fundacje 
i stowarzyszenia tego typu informują rzetelnie 
o tym, jakie w konkretnej sytuacji można 
przedsięwziąć środki, udzielają również wsparcia 
prawnego i psychologicznego (np. www.dyzurnet.
pl; http://dzieckowsieci.fdn.pl). 
 Technologie informacyjno-komunikacyjne 
niosą ze sobą duże szanse, możliwości, ogromny 
potencjał, ale też stanowią poważne zagrożenie 
w sytuacji ich niewłaściwego wykorzystania. To 
od ludzi zależy, jak korzystają z Bożych darów. 
Życie i śmierć jest w mocy języka (Prz 18,21), 
a współczesny język to często język nowoczesnych 
technologii. Dbajmy zatem o to, by pomagał 
szerzyć cywilizację życia.

Karolina Appelt

 W sobotni wieczór 13 stycznia w domu parafialnym odbyło się spotkanie kolędowe dla ministrantów 
i ich rodzin. Sala była pełna, co świadczy o tym, że grono naszych ministrantów stale się powiększa.

 Przy pięknym akompaniamencie 
pianina, trąbki oraz skrzypiec, 
odśpiewaliśmy większość 
popularnych kolęd, od początku do 
końca - wszystkie zwrotki. Oprawę 
muzyczną zapewnili: ministrant 
Stasiu ze swoją mamą i siostrą. Ksiądz 
proboszcz przybliżył nam historie 
poszczególnych kolęd i związane 
z nimi ciekawostki. Ministranci 
dzielili się też swoimi wrażeniami 
z odwiedzin duszpasterskich 
w domach naszej parafii.
 Stoły były pełne smacznych ciast, 

przygotowanych przez rodziców. Ale najważniejsze jest to, że mogliśmy zebrać się w tak miłym gronie 
i uczynić zadość pięknej polskiej tradycji, jaką jest wspólne śpiewanie kolęd.

Anna Tomaszewska

 6 stycznia grupa trzynastu misyjnych kolędników otrzymała błogosławieństwo od księdza probosz-
cza i powędrowała ulicami Kicina, aby zanieść innym radość Bożego Narodzenia i podtrzymać polską 
tradycję kolędowania. Dzieci były przebrane za Maryję, Józefa, królów, pasterzy i aniołki. Chodziliśmy 
od domu do domu, ochoczo śpiewaliśmy kolędy i mówiliśmy krótkie wierszyki. Nie straszne nam były 
niektóre zamknięte drzwi ani szczekające duże i małe psiaki. Chociaż chwilami bywało ciężko, nie tra-
ciliśmy zapału, radości i wytrwa-
łości. Dopisywały nam nie tylko 
wyśmienite humory, ale rów-
nież piękne słońce towarzyszyło 
naszemu kolędowaniu. Pewnie 
Pan Bóg w ten sposób uśmiechał 
się do nas. W tym roku przemie-
rzaliśmy głównie ulicę Poznań-
ską i niektóre przyległe ulice. Za 
rok zamierzamy udać się innymi 
trasami, aby poszerzać zakres tej inicjatywy. Celem naszej akcji było zbieranie funduszy na pomoc 
misyjną w Syrii i Libanie, gdzie nadal tamtejsza ludność doświadcza skutków wojny. Udało się nam 
zebrać w sumie 290 zł. Na zakończenie podzieliliśmy między siebie słodycze, które również otrzymali-
śmy w dużej ilości. To była bardzo przyjemna nagroda:) Bardzo dziękujemy mieszkańcom za otwarcie 
swoich domów, życzliwość, uśmiech i wszelkie złożone ofiary. Uczestnikom dziękujemy za zaanga-
żowanie i wytrwałość. Może i Ty pragniesz zostać misyjnych kolędnikiem? Zapraszamy w przyszłym 
roku! Przyłącz się!

Magdalena Toboła

Kolędnicy misyjni w naszej parafii

Spotkanie kolędowe
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 27 i 28 grudnia br., a więc już po świętach Bożego Narodzenia, o godz. 10.00 w naszym kościele 
odbyły się rodzinne spotkania przy żłóbku połączone ze śpiewem kolęd. Pierwszego dnia dzieci 
przyniosły stajenki betlejemskie wraz z wizerunkami postaci, które otrzymały podczas rorat. Niektóre 
z dzieci zebrały cały komplet, wkładając wiele trudu w to, by być na każdej Mszy św. roratniej. 
W nagrodę otrzymały od księdza figurkę Dzieciątka Jezus na sianku. Proboszcz zapowiedział również, 
że prawdopodobnie przyszłoroczne roraty dla dzieci będą odprawiane także o poranku, jeszcze przed 
rozpoczęciem zajęć w szkole. Ale o szczegółach dowiemy się później.
 Podczas tych dwudniowych, godzinnych spotkań, oprócz wspólnego śpiewu, chętne dzieci 
prezentowały wybrane przez siebie kolędy. Mogliśmy również wysłuchać ich w wersji instrumentalnej, 
zagranych na skrzypcach przez Ulę i na trąbce przez Stasia. Wspólne kolędowanie przeplatane było 
opowieściami o historii żłóbka, o jej pomysłodawcy*, a także o postaciach towarzyszących Jezusowi, 
Maryi i Józefowi. Dzieci bardzo chętnie brały udział w dyskusji, dzieląc się swoją wiedzą. Wciąż jednak 
nie ustaliły z księdzem, ilu było pastuszków w stajence. Według wiedzy Piotrusia - sześciu, jednak 
w naszej kicińskiej szopce jest ich tylko trzech … (może reszta ukryła się w sianie?). 
 Zgodnie ze wcześniejszą obietnicą 
księdza, dzieci nauczyły się piosenki, 
której słowa pochodzą z Księgi Izajasza:

Ci, co zaufali Panu,
odzyskują siły, 
otrzymują skrzydła jak orły: 
biegną bez zmęczenia (Iz 40,31).

 Ciekawostką było to, że piosenkę 
tę dzieci poznały w pięciu językach: 
polskim, niemieckim, rosyjskim, 
włoskim i chińskim. Śpiew połączony 
był z tzw. pokazywaniem, więc nikomu ze śpiewających, mimo chłodów panujących w świątyni, 
nie było zimno. Kto chciałby dowiedzieć się szczegółów, musi poprosić uczestników kolędowania, 
a z pewnością nauczą go tej piosenki i to w każdym z podanych języków. 
 Na zakończenie spotkań na wszystkich czekał słodki poczęstunek - „czarna skrzynka” pełna 
cukierków.

Barbara Zacharzewska 

* Tak zwana „żywa szopka” to wykonana w naturalnej skali konstrukcja, w której zamiast figur owiec i bydła 
znajdują się żywe zwierzęta. Zdarza się także, że postacie ludzkie są grane przez żywe osoby.
Pierwszą taką scenę zaaranżował św. Franciszek w 1223 roku w Greccio (Włochy).

Rodzinne kolędowanie

Serdecznie dziękujemy…
 ● Parafianom za pobranie „tytek miłosierdzia” i wypełnienie ich artykułami spożywczymi, chemią 
gospodarczą i zabawkami;
 ● Właścicielom i personelowi sklepów w Kicinie i Janikowie za umożliwienie wstawienia koszyków 
na świąteczną zbiórkę żywności w dniach 8 i 9 grudnia 2017 roku;
 ● Mieszkańcom Kicina, Janikowa i Klin za hojność i dary żywności dla osób potrzebujących.
 Zebraliśmy około 42 kg żywności. Tytkami miłosierdzia i zgromadzoną żywnością obdarowaliśmy 
27 rodzin w Kicinie, Janikowie i Klinach. Radość i wdzięczność obdarowanych była ogromna.

Parafialny Zespół „Caritas”
Halina Jagodzińska

Świąteczna atmosfera w naszej szkole

 Grudzień to miesiąc niezwykły, szczególnie dla dzieci. Kiedy zerwiemy już listopadową kartę 
z kalendarza, nowa - grudniowa jest zapowiedzią wielu szczęśliwych chwil. 
 Świąteczną atmosferę w naszej szkole można było odczuć już w pierwszych dniach grudnia. 
Wspólnie - uczniowie i nauczyciele - zaangażowaliśmy 
się w przygotowanie dekoracji, które następnie przystroiły 
pięknie hol i tablice w korytarzach. Wchodząc do każdej 
z sal trzeba było przyznać, że wyglądają one weselej niż 
zwykle, co napawało radością z powodu nadchodzących 
świąt. 
 Pierwszym wydarzeniem, na które czekaliśmy, był 
przyjazd elfów od św. Mikołaja, prosto z Finlandii. Stało 
się to 6 grudnia. Uczniowie wypatrywali tych gości po 
lekcjach. W oczekiwaniu na nich wykonywali świąteczne 
ozdoby, miło spędzając wspólnie czas. Elfy przywiozły 
słodycze i zabrały list do św. Mikołaja.
 Natomiast 9 grudnia odbył się festyn „Pod Aniołem”. 
Głównym jego założeniem było zebranie funduszy na 
leczenie dwojga dzieci - ucznia naszej szkoły oraz siostry 
jednej z uczennic. Stoły były przepełnione wytworami 
artystycznymi dzieci, w tle słychać było kolędy. Najzdolniejsi 
i najodważniejsi zaprezentowali swoje umiejętności 
wokalne. Wielu uczniów było tego dnia poprzebieranych 
w piękne stroje. Nie zabrakło również obecności św. 
Mikołaja. Na głodnych i spragnionych czekała kawiarenka. Dzieci miały możliwość uczestniczenia 
w warsztatach plastycznych. Dobra zabawa i świadomość, że pomagamy innym połączyły tego dnia 
przyjemne z pożytecznym.

Szkolny SerwiS informacyjny

https://pl.wikipedia.org/wiki/Owca_domowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Byd�o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_z_Asy�u
https://pl.wikipedia.org/wiki/Greccio
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Z ksiąg metrykalnych
Do wieczności odeszli
    1 grudnia Eugeniusz Grajek (l.71) z Kicina
  23 grudnia Wanda Sobańska (l.71) z Kicina  

 22 grudnia w naszej szkole odbyły się klasowe wigilie. Wychowawcy spotykali się ze swoimi kla-
sami i wszyscy dzielili się opłatkiem. Kilka dni wcześniej w salach lekcyjnych uczniowie przygotowali 
dekoracje i ustawili choinki. Zapach jodły, świerków i pierników wynagrodził brak śniegu. Natomiast 
o świąteczną atmosferę zadbali uczniowie przygotowujący jasełka. W tym roku podzielono przedsta-
wienia na dwie grupy wiekowe. Jako pierwsi wystąpili uczniowie z klas trzecich, którzy wystawili 
przedstawienie dla klas 0-III. W drugiej kolejności w tworzenie gwiazdkowego nastroju włączyli się 
uczniowie z klas starszych. Zarówno młodsi, jak i starsi włożyli bardzo dużo pracy w przygotowania, 
ale efekt końcowy i oklaski udowodniły, że było warto. Ostatni dzień przed przerwą świąteczną był nie-
zwykle radosny i pełen ciepła.

Milena Maziarz

Szkolny SerwiS informacyjny

WARTO OBEJRZEĆ
„IGNACY LOYOLA”. Żołnierz, grzesznik, święty – prawdziwa historia

 12 stycznia do polskich kin trafił film „Ignacy 
Loyola” w reżyserii Paolo Dy. To prawdziwa 
historia o grzeszniku, który został świętym. Ignacy 
był bardzo brutalnym żołnierzem walczącym 
w służbie wicekróla Nawarry. Jego życie „kręciło 
się” wokół kobiet, wina i bogactw. Dążył do 
zdobycia władzy i sławy. Kiedy cudem ocalał 
w bitwie, ale został ciężko ranny w nogę, musiał 
zapomnieć o swoich dotychczasowych ambicjach 
i znaleźć nowy plan na swoje życie. W przypływie 
gniewu i bezsilności bierze do ręki „Żywoty 
Świętych”. Zauważa, że pod wpływem lektury 
doznaje ukojenia, jego myślenie i podejście do 
życia zaczynają się zmieniać. Fascynuje go postawa 
św. Franciszka. Najpierw jednak Ignacy Loyola 
musi przejść długą drogę i przemianę wewnętrzną: 
zmierzyć się z depresją, myślami samobójczymi, 
wstrętem do samego siebie, by osiągnąć zdolność 
okazywania miłosierdzia wobec innych. Posądzony 
o herezję przez Inkwizycję, ostatecznie wygrywa 
tę bitwę i staje się jedną z najważniejszych postaci 
w historii Kościoła - założycielem Towarzystwa 
Jezusowego.
 Reżyser zachęcając do obejrzenia filmu, 
tak o nim mówi: Są widzowie, którzy już znają 
historię św. Ignacego, ludzie, którzy poznali ją 
dzięki jezuitom, ludzie, którzy są oddani świętemu 
i już czytali o jego życiu, jego pracy i oczywiście 
jezuici. My jednak chcieliśmy zrobić ten film tak, 
żeby nawet ktoś, kto nic nie wie o św. Ignacym, 
docenił go, znalazł coś cennego, czegoś się 
nauczył, a co najmniej docenił walkę, jaką podjął 
Ignacy. Reżyser podkreśla, że święci często przez 
większość swojego życia nie byli idealni. Są 
jednak czczeni i stają się przykładem dla innych, 

bo pokazują, jak żyć mimo swoich wad, z dobrymi 
i złymi doświadczeniami i jak z pomocą łaski 
Bożej przezwyciężać je, by stawać się lepszym 
człowiekiem.
 Przesłanie filmu, jego walory artystyczne, 
w połączeniu ze znakomitą grą aktorską głównego 
bohatera głęboko poruszają widza i skłaniają do 
refleksji nad własnym życiem duchowym. Gorąco 
polecam.

Barbara Zacharzewska

Spotkania opłatkowe i jasełka



Luty 2018

     27

Luty 2018

26  

02.02. święto Ofiarowania Pańskiego,
 Światowy Dzień Życia Konsekrowanego,

pierwszy piątek miesiąca; Msze św.
o godz. 10.00, 17.00 i 19.00; wyjazd do 
chorych z posługą sakramentalną o godz. 
8.30; spowiedź św. od 16.00-17.00 
i od 18.30-19.00.

04.02. (niedziela) po Mszy św. o godz. 8.00 
zebranie członków Wspólnoty Żywego 
Różańca; o godz.11.00 katecheza dla 
młodzieży żeńskiej i męskiej III klas 
gimnazjum.

   

08.02. (czwartek) po Mszy św. półgodzinna 
adoracja Najświętszego Sakramentu

10.02. (sobota) po Mszy św. zebranie Akcji 
Katolickiej.

11.02. (niedziela) Światowy Dzień Chorego
od 11.30 okazja do spowiedzi; o godz. 
12.00 Msza św. połączona z udzieleniem 
sakramentu chorych; po Mszy św. 
spotkanie z chorymi, osobami starszymi
i ich opiekunami w domu parafialnym;
o godz.18.00 Msza św. i wielbienie przed 
Najświętszym Sakramentem prowadzone 
przez Leopolda Twardowskiego wraz
z poznańskimi muzykami.

12.02. (poniedziałek) o godz. 18.45 zebranie
Parafialnego Zespołu Liturgicznego;
o 19.00 katecheza biblijna dla rodziców
i chrzestnych.

14.02. Środa Popielcowa, początek  parafialnych  

 rekolekcji wielkopostnych,
 o godz. 10.00, 17.00 i 19.00 Msza św.

połączona z obrzędem posypania głów 
popiołem i z nauką rekolekcyjną.

15.02. (czwartek) o godz. 10.00 i 18.00 Msza 
św. z nauką rekolekcyjną, po Mszy 
św. półgodzinna adoracja w intencji 
uświęcenia kapłanów i nowych powołań.

16.02. (piątek) o godz. 10.00 i 18.00 Msza św.
z nauką rekolekcyjną; o 17.00 
i 19.00 droga krzyżowa, o 19.30 nauka 
rekolekcyjna dla młodzieży.

17.02. (sobota) o godz. 10.00 i 18.00 Msza św.
z nauką rekolekcyjną.

18.02. (niedziela) o godz. 8.00, 10.00, 12.00
i 18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną;
o 17.00 – gorzkie żale.

19.02. (poniedziałek) o godz. 19.00 katecheza
 liturgiczna dla rodziców i chrzestnych

20.02. (wtorek) o godz. 19.00 Krąg Biblijny.

22.02. (czwartek) po Mszy św. półgodzinna 
adoracja Najświętszego Sakramentu

23.02. (piątek) o godz. 17.00 i 18.30 droga 
krzyżowa

25.02. (niedziela) o godz. 17.00 gorzkie żale.

ks. Marian Sikora

 

ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – LUTY 2018

01.02.   pierwszy czwartek miesiąca
18.00 † Agnieszka, Józef i zmarli z rodziny Gondów

02.02.  Ofiarowanie Pańskie, święto
10.00
17.00    † Edward Wawrzyniak
19.00    w intencji osób konsekrowanych

03.02.   pierwsza sobota miesiąca
18.00    † Stanisława Widerska i zmarli z rodziny

04.02.
8.00  † Gertruda Zalewska, w 2 r. śmierci

10.00 † Andrzej Wietrzyński
12.00  1) † Danuta Pospieszna i zmarli z rodziny
 2) w 40 r. ślubu Anny i Wojciecha, z
     podziękowaniem za odebrane łaski, z   
     prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże 
     w rodzinie
18.00 za Parafian

05.02. 
18.00 † Marzena Augustyniak, od siostry Ewy

   z Markiem i synem Patrykiem
06.02.  
  8.00 
07.02.  
18.00 

08.02. 
18.00 † Kazimiera, Edmund, Bolesław Kaczmarek,

   od córki z rodziną

09.02.  
18.00 w intencji dobroczyńców

10.02.
18.00 † Tadeusz Bączkowski, od Akcji Katolickiej

11.02.
8.00  za Parafian

10.00 † Zofia i Jan Kielec, Edward Błażejewski  
 i zmarli z rodziny Błażejewskich
12.00  w intencji chorych
18.00 w 18 r. urodzin Małgorzaty
 
12.02.
18.00 w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i naszej  
 parafii

13.02.
  8.00   † zmarli z rodziny Gonda i Senftleben

14.02.   Środa Popielcowa
10.00
17.00   † Walenty Wittig w 20 r. śmierci, Kwiryna

  i Marian  
19.00 † Wanda Sobańska, od rodziny Nowaków

   z ul. Rzemieślniczej

15.02.
10.00 
18.00    † Ryszard Koralewski, od kolegów   
    i koleżanek ze Szkoły Podstawowej 
    w Kicinie
16.02.
10.00  
18.00 † Zygmunt Czubaj w 3 r. śmierci oraz Rozalia,

   Wincenty, Henryk Czubaj i zmarli z rodziny

17.02.
10.00  
18.00    † Zbigniew, Weronika, Marian Nowakowski  
    i Roman Piechocki

18.02.
  8.00  za Parafian
10.00 † Tadeusz Bączkowski, od Różańca rodziców  
     za dzieci
12.00  † Ryszard Pawlak
18.00 rezerwacja

19.02.
18.00 w intencji Adama, z okazji urodzin

20.02.
  8.00  † Paweł Zielewicz i zmarli z rodziny

21.02.
18.00 † Zdzisław Kosmowski, od żony z synem

   Przemysławem i Weroniką

22.02.
18.00 Msza św. zbiorowa
 1) † Zdzisław Kosmowski, od mieszkańców  
        Klin
 2) † Karol Kayser w 5 r. tragicznej śmierci

23.02.
18.00  † Kazimiera Wawerka

24.02.
18.00  1) † Wanda, Krystyna, Helena, Bolesław,  
        Antoni, Wojciech, Tadeusz

2) † Wanda Sobańska, od Caritas Parafialnej
       z Kicina

25.02.
  8.00 † Cecylia, Stanisław, Maria, Tomasz,   
    Przemysław, Jan
10.00 w intencji Wojtka z okazji urodzin oraz   
 w intencji Arka, Agnieszki i Martyny z okazji  
 imienin
12.00    † Edward Lesiczka oraz zmarli z rodziny

   Lesiczków i Stoińskich
18.00  † Stanisława, Aleksy i zmarli z rodziny            
    Mandziak

26.02. 
18.00 † Tadeusz Bączkowski,  od żony

27.02. 
  8.00  za Parafian

28.02.
18.00  1) † Monika Głowacz, w 1 r. śmierci
  2) † Wanda Sobańska, od Pierwszej Róży  
          Kobiet

Intencje mszalne – luty 2018
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3
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5

6

7

8

10
1. Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6.01.2018, fot. BK-H
2-4. Wizyta duszpasterska AD 2018, fot. BK-H, GZ; 
5-7. Przyjęcie nowych ministrantów, 21.01.2018, fot. BK-H, PO
8. Rodzinne kolędowanie, fot. BK-H
9-11. Postępy prac przy rozbudowie domu parafialnego, fot. RD, MO.

9

11
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