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To bowiem,
co widzialne,
przemija, to zaś,
co niewidzialne,
trwa wiecznie
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30 października, XXXI Niedziela zwykła
… chciał koniecznie zobaczyć Jezusa,
któż to jest, ale sam nie mógł z powodu
tłumu, gdyż był niskiego wzrostu.

(Łk 19, 1−10)
Ile rzeczy nam przeszkadza, aby zobaczyć Jezusa. Jedni są zajęci własnymi sprawami, inni
odrzucają Go, bo za trudne jest dla nich to, co
mówi. A Jezus sam dostrzega człowieka i chce
z nim dzielić życie. Czy jest we mnie głębokie
pragnienie, aby spotkać Go w konkretnych
okolicznościach oraz na trwale uradować się
Jego obecnością? Czy potrafię wznieść się nad
sprawy codzienne, wspiąć się na swą sykomorę modlitwy, medytacji i Eucharystii, aby Go
dojrzeć i zaprosić do swojego życia?
1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią.
(Mt 5, 1−12a)
W tym dniu Kościół przybliża nam Ewangelię
ośmiu błogosławieństw.
Błogosławieni miłosierni… W Roku Miłosierdzia odmieniamy to słowo na różne sposoby,
aby zgłębić jego sens i przenieść je w konkret
życia. Nie trzeba wielkich dokonań. Miłosierdzie można wcielać w życie poprzez dobre słowo, czyn i modlitwę. Każda chwila życia może
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być okazją do tego. Miłosierni są błogosławieni, czyli szczęśliwi. Jest to jeden z wielkich paradoksów Ewangelii. Wezwanie do czynienia
miłosierdzia nie oznacza, aby zająć się tanim
wsparciem i pocieszaniem. Jest to dana nam
szansa na odkrycie i przyjęcie Bożego błogosławieństwa. W naszej drodze do Boga towarzyszą nam święci, których co roku wspominamy. Oni orędują za nami. Służą za wzór, są
wsparciem i pomocą.
6 listopada, XXXII Niedziela zwykła
Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz
żywych; wszyscy bowiem dla Niego
żyją.
(Łk 20, 27−38)
Każdy pragnie spełnienia i szczęścia, czyli tego, co Biblia nazywa życiem. Jest to słuszne
pragnienie, wpisane głęboko w naturę człowieka. W poszukiwaniu szczęścia można jednak pójść niewłaściwą drogą. Tylko Bóg jest
Bogiem żywych. Inne bóstwa, te które człowiek sam sobie tworzy, nie dają życia, ale je
odbierają. Pójście drogą prawdziwego Boga
może jednak dokonać się tylko wbrew ludzkim
ułomnym kalkulacjom. Życie od Boga zawsze
jest darem, który jedynie w prostocie można
przyjąć. Jest to dar, który ma zakończyć się
naszym zmartwychwstaniem i życiem z Bogiem w wieczności.

13 listopada, XXXIII Niedziela zwykła
Lecz przed tym wszystkim podniosą
na was ręce i będą was prześladować.
Wydadzą was do synagog i do więzień
oraz z powodu mojego imienia wlec
was będą przed królów i namiestników.

(Łk 21, 5−19)
Uczniów Chrystusa zawsze spotykały, spotykają i będą spotykać prześladowania. Być
chrześcijaninem oznacza stanąć w obliczu zła,
niekiedy nawet śmiertelnego, ale mu się nie
poddać. Aby tak się stało, trzeba mieć wiarę,
że Bóg jest większy niż wszelkie przeciwności
i zagrożenia. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa
Chrystusa; z ciągłego przebywania z tym Słowem. Ten, kto się nim stale napełnia, przygotowuje się najlepiej na trudne chwile życia, ma
zabezpieczenie większe niż cokolwiek innego.
Trudne czasy i przeciwności będą zawsze i nie
da się od nich uciec. To one najlepiej testują wartości, na których człowiek się opiera.
20 listopada, XXXIV Niedziela zwykła
Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę,
powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną
w raju”.
(Łk 23, 35−43)
W uroczystość Chrystusa Króla Ewangelia
przywołuje obraz cierpiącego na krzyżu Jezusa.
W tak trudnym dla Niego momencie pochyla
się nad grzesznikiem, który w ostatnich minutach swego życia nawraca się, który dostrzega
swój grzech i prosi o wybaczenie, o zmiłowanie.
Jest to opis pierwszej kanonizacji. Jej okoliczności dalekie są jednak od wspaniałości.
Świętość nie polega na blasku i dostojeństwie;
jej realizacja dokonuje się w okolicznościach dalekich od splendoru. Jest ona przede wszystkim
tajemnicą jedności z Jezusem ukrzyżowanym.
Można do niej dojść różnymi drogami i w każdym czasie. Być może sytuacje najtrudniejsze
są najlepszą okazją, aby doświadczyć Boga,
który uświęca i spełnia obietnice. Otwarcie
się na Boga pozwala doświadczyć zbawienia
nawet w sytuacjach bez wyjścia.

Autorką komentarzy
do Ewangeii jest
Anna Zajączkowska
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Drodzy Parafianie i Sympatycy
naszego kościoła na Poczekajce
Spadające liście z drzew i szare, często deszczowe
dni bez słońca uświadamiają nam prawa jesieni.
Za nami już drugi miesiąc nauki dzieci i młodzieży. Studenci także powrócili na uczelnie.
W naszym seminarium nowy rok akademicki
rozpoczęło 15 braci kleryków. Dla wszystkich studentów niech będzie
to czas owocnej pracy i pomnażania mądrości.
Za nami podniosła uroczystość odpustowa ku czci św. Franciszka
z Asyżu – patrona naszego kościoła i założyciela naszej rodziny zakonnej. Sposób życia zawarty w poszczególnych rozdziałach Reguły zmienił
życie tysięcy ludzi, którzy poszli za Biedaczyną z Asyżu wiernie naśladując Ewangelię Jezusa Chrystusa.
W październiku Kościół zaprasza nas do wspólnej modlitwy różańcowej. Matka Boża, objawiając się dzieciom w Fatimie, bardzo prosiła
o wspólne odmawianie różańca. Jest to oręż do walki ze złem i pomoc
w nawróceniu grzeszników. Mamy tyle różnych spraw i problemów,
z którymi nie możemy sobie poradzić. To właśnie przez tę modlitwę
możemy wyprosić dla siebie i świata ogrom łask. Mimo że kończy
się październik, w naszym kościele modlitwa różańcowa trwa nadal
i odmawiana jest trzy razy dziennie. Gorąco zachęcam do wspólnego
odmawiania różańca. Niech nie zabraknie nas we wspólnocie modlących się. Rozwijajmy tę formę modlitwy w naszych domach wraz
z całą rodziną. Zwróćmy szczególną uwagę, aby zachęcić do tej modlitwy dzieci i młodzież, których bardzo niewielka liczba uczestniczyła
w nabożeństwach w kościele.
W tym roku rozpoczęliśmy obchody setnej rocznicy śmierci naszego współbrata bł. Honorata Koźmińskiego. Ten człowiek, żyjący
w trudnych czasach zaborów, założył liczne rodziny zakonne, ukryte

dla świata, ale posłane, aby w różnych środowiskach nieść Ewangelię.
Ojciec Honorat jest patronem trudnych spraw i rozeznania drogi w życiu. Jego obraz znajduje się w naszym kościele w kaplicy Matki Bożej
Częstochowskiej. Polecajmy przez jego wstawiennictwo nasze sprawy.
W środę 19 października została poświęcona sala wielofunkcyjna
za amfiteatrem. Będzie ona służyć wszystkim wspólnotom. Mogą się
w niej odbywać wykłady, spotkania grup, ale także spotkania towarzyskie jednoczące wspólnoty. Sala posiada aneks kuchenny i dużą
szatnię. Cieszę się bardzo, że udało się zaadaptować nowe duże pomieszczenie dla wspólnot.
W październiku zostały też poddane małemu remontowi główne
schody prowadzące do kościoła. Jak widzieliśmy, krawężniki wspierające
kostkę na stopniach zostały wyłamane przez duży napór kostki z placu
przed kościołem. Wielokrotnie zwracałem się z prośbą o niewjeżdżanie
na plac przed kościołem samochodami, poza osobami niepełnosprawnymi. Bezmyślni kierowcy parkowali samochody, wjeżdżając nawet
we wnęki kościoła, co doprowadziło do popękania położonej dwa lata temu terakoty. Musieliśmy więc również wymienić płytki. Liczę na
zrozumienie i dostosowanie się do tej prośby. Oprócz miejsc parkingowych wzdłuż ul. Monte Cassino i z tyłu kościoła, mamy jeszcze do
dyspozycji duży parking przy ul. Pielęgniarek, który dzięki uprzejmości
Dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego jest dostępny w niedzielę bez opłat
i posiada ponad 60 miejsc parkingowych.
Z radością czekamy już na dwa nowe zabudowane konfesjonały.
Jest to nasz dar wdzięczności za przeżyty Rok Miłosierdzia. Pozwoli to
zarówno penitentom, jak i spowiednikom dyskretniej sprawować ten
sakrament. Dziękujemy ofiarodawcy jednego konfesjonału i zachęcamy
do ofiarności na rzecz drugiego, którego wykonanie kosztuje 18 tys. zł.
Konfesjonały powinny być wykonane w listopadzie.
Za kilka dni rozpoczniemy listopad – czas szczególnej modlitwy za
zmarłych w kościołach i na cmentarzach. Pamięć o zmarłych wyrażona w wypominkach i zamawianych Mszach św. niech nas mobilizuje do troski o jakość życia przed Bogiem i ludźmi, abyśmy sami mogli
kiedyś dołączyć do grona świętych w Niebie.
o. Waldemar Grubka, proboszcz
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Błogosławieni
miłosierni
Światowe Dni Młodzieży to spotkania młodych
katolików, które – zapoczątkowane przez papieża Jana Pawła II w 1985 roku – odbywają
się systematycznie, zwykle co dwa – trzy lata
w umówionym (coraz to innym) miejscu na
świecie. Przyjęto zasadę, że miejsce to znajduje się na zmianę w Europie i na innym kontynencie. Są to spotkania z papieżem, skupiające
młodzież z całego świata, która chce wspólnie
spędzić czas i modlić się. W pozostałych latach Światowe Dni Młodzieży są organizowane w Niedzielę Palmową w każdej diecezji.
Podczas nich młodzież spotyka się ze swoimi
biskupami. To, że centralne Światowe Dni
Młodzieży w 2016 roku odbędą się w Krakowie, ogłosił papież Franciszek na zakończenie
ŚDM w Rio de Janeiro w 2013 roku. Polska
młodzież otrzymała wtedy insygnia Świato-

wych Dni Młodzieży – Krzyż i Ikonę Matki
Bożej. Dni miały odbyć się pod hasłem: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią (Mt 5, 7).
Niezwłocznie rozpoczęto przygotowania –
najpierw modlitewne (insygnia pielgrzymowały po polskich parafiach) i organizacyjne, bo
trzeba było przygotować się na przyjazd rzeszy
pielgrzymów z kraju i z zagranicy, przewidzieć
dla nich miejsca do spania i modlitwy oraz
spędzania pozostałego czasu. Każda parafia
miała przyjąć grupę zagranicznych pielgrzymów i zapewnić im gościnę przez tydzień,
a następnie wszyscy udawali się do Krakowa
na uroczystości centralne, w których miał
wziąć udział także papież Franciszek. Spotkanie w Krakowie było nie lada wyzwaniem,
bo tysiące młodych ludzi z Polski i spoza niej

miało zgromadzić się w jednym miejscu! Na
dodatek pojawiło się poważne zagrożenie terrorystyczne, co wymagało wielkiej czujności
służb bezpieczeństwa.
W Krakowie było ostatecznie półtora do
trzech milionów osób. Uroczystości rozpoczęły się 26 lipca Mszą świętą, odprawioną przez
księdza kard. Stanisława Dziwisza na krakowskich Błoniach. Dzień później, w środę 27 lipca
przyjechał Papież i przywitał się z młodzieżą,
a wieczorem pojawił się w Krakowie w „oknie
papieskim”. W czwartek nawiedził Jasną Górę, gdzie w Sanktuarium odprawił Mszę świętą w 1050 rocznicę chrztu Polski, a następnie
spotkał się z polskimi władzami. Wieczorem
w Krakowie oficjalnie dołączył do młodzieży
całego świata, która przybyła na ŚDM i po ceremonii powitania wygłosił pierwsze przemó-
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wienie. Piątek był dniem papieskiej pielgrzymki
na teren byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Po południu
odbyła się Droga Krzyżowa. Rozważania przy
kolejnych stacjach i same stacje nawiązywały do uczynków miłosierdzia względem ciała
i ducha. W sobotę odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitewne czuwanie
z Papieżem. W niedzielę, 29 lipca, w Kampusie
Miłosierdzia w Brzegach papież Franciszek odprawił uroczystą Mszę świętą kończącą ŚDM
2016 w Krakowie.
Wbrew obawom podczas ŚDM nie doszło
do aktów terrorystycznych. Wszyscy odetchnęli z ulgą.
Niemal całość uroczystości była transmitowana przez polską telewizję.
Światowe Dni Młodzieży 2016 skończyły
się. Pozostały wspomnienia spotkania z Papieżem i Jego słów, myśli o wzajemnej miłości
i wielkim miłosierdziu Boga wobec człowieka. Wspomnienia wielkiej wspólnoty młodych i Bożego miłosierdzia. Niektóre z takich
wspomnień i przemyśleń publikujemy poniżej.
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działaniu Boga w moim życiu mogłyby powstać dziesiątki świadectw. Moje całe istnienie jest jednym wielkim
Bożym działaniem. Obiecałam Matce Bożej,
że jeśli dotrę na ŚDM w Krakowie, to napiszę
świadectwo. Już na kilka miesięcy przed przyjazdem Papieża wiedziałam, że chcę tam pojechać. Miałam mieć urlop specjalnie w tym terminie, ale okazało się, że dostałam stałą pracę
– kosztem wakacji. Gdy przyszło lato, powstała
też ogromna potrzeba odbycia pielgrzymki do
Częstochowy. Wiedziałam, że nie będę miała
pieniędzy, by być w obu miejscach, a także, że
w biurze nie dostanę aż tylu dni wolnych. Zrezygnowałam ze Światowych Dni Młodzieży na
rzecz pielgrzymki i byłam przekonana o tym,
że mnie na nich nie będzie, ale bardzo chciałam przynajmniej móc śledzić transmisje on-line i przez cały tydzień jednoczyć się duchowo z papieżem Franciszkiem. Gdy oglądałam
kolejną relację, było mi smutno, że nie mogę
być w Krakowie, bo mnie zwyczajnie nie stać,
zwłaszcza, iż ja tak bardzo chciałam pójść do
Częstochowy, do Maryi. Ale któregoś dnia patrząc na ekran, zaczęłam zwyczajnie płakać, iż
mnie nie ma na ŚDM, chociaż tyle czekałam
na ten moment. Podjęłam spontaniczną decyzję, że muszę tam pojechać za wszelką cenę,
bo inaczej będę żałować do końca życia. Powiedziałam Maryi, że bardzo chciałabym iść
do Niej na pielgrzymkę, ale zdecydowałam się
podążyć do Krakowa. Moje koleżanki najpierw
też zrezygnowały z wyjazdu, bo bały się terrorystów, ale w końcu i tak pojechałyśmy razem
na spotkanie z Ojcem Świętym.
W Krakowie okazało się, że rozdawali darmowe wejściówki, ale na miejsca bardzo dalekie
od Papieża, gdzie właściwie można było go oglądać jedynie na telebimie. Do każdego sektora
prowadziły odrębne szlaki i bez mapki byłoby
trudno tam dotrzeć, na szczęście na drodze spotkałyśmy dobrych ludzi, którzy podarowali nam
jedną ze swoich. W pewnym momencie szlak
do naszego sektora J krzyżował się ze szlakiem
do A. Podjęłyśmy decyzję, że spróbujemy zmienić
sektory. Odmówiłyśmy w tej intencji Zdrowaś

Maryjo i takim to cudem trafiłyśmy do sektora
A4, skąd na wprost naszego wzroku miałyśmy
ołtarz, na którym Papież odprawiał Eucharystię.
Same ŚDM w Krakowie stały się dla mnie
jednym wielkim, niesamowitym przeżyciem.
Tam naprawdę był Duch Święty (to się po
prostu czuło), odczuwało się jedność Kościoła
i istniała możliwość porozmawiania z ludźmi
z innych narodów. Papież tak pięknie mówił
– najbardziej dotarły do mnie słowa, że mamy
być siewcami nadziei, do dziś noszę je w swoim sercu i ciągle rozważam.
B., 28 lat

P

rzez trzy lata z niecierpliwością czekałam
na ŚDM w Krakowie. Decyzję o wyjeździe podjęłam zaraz po ogłoszeniu miejsca tego wielkiego religijnego wydarzenia. Początkowo największą zachętą do uczestnictwa
było spotkanie z papieżem, wysłuchanie na
żywo homilii i towarzystwo przyjaciół. Moje
podejście zmieniło się jednak pod wpływem
rozmów z osobami, które także się wybierały.
Uświadomiłam sobie, że to Jezus jest Osobą,
dla której wszyscy tam się zgromadziliśmy i to
On powinien być w centrum. Podczas ŚDM
poczułam, że jestem częścią Kościoła, że beze
mnie nie byłby taki sam. Każdy wnosi do Kościoła cząstkę siebie. Można myśleć, że to mało, ale dla Boga to niesamowicie dużo znaczy.
Czas ŚDM to dla mnie także czas skupienia
i zachęty do dalszej pracy nad sobą. Katechezy,
w których uczestniczyłam, dały mi do zrozumienia, że nikt nie jest do końca nawrócony,
każdy popełnia błędy, lecz ważna jest chęć
poprawy i pracy nad sobą.

Najbardziej wzruszająca była dla mnie
piątkowa Droga Krzyżowa, poprzez połączenie stacji z uczynkami miłosierdzia zrozumiałam, że Jezus nie pozostawia cierpiących, ale
cierpi wraz z nimi. Nikt nigdy nie zostanie
sam z trudnościami, bo nawet jeśli odwrócą się od ciebie przyjaciele i rodzina, to jest
jeszcze Ktoś. Jezus nigdy cię nie zostawi i już
udowodnił, jak bardzo cię kocha, na pewno
nie wahałby się, gdyby miał umrzeć za ciebie jeszcze raz.
Na końcu chciałabym wspomnieć o wielkiej
radości, jakiej doświadczyłam. Dni spędzone
w Krakowie były zdecydowanie najszczęśliwszymi w moim życiu, zbliżyłam się do Boga,
znalazłam swoje miejsce w Kościele i poznałam wielu cudownych ludzi.
Karolina Olech, maturzystka

D

laczego pojechałem na Światowe Dni
Młodzieży? To był czysty przypadek.
Szczerze mówiąc, to trochę myślałem o tym wyjeździe, ale ja, jak to ja, zawsze
potrzebuję dodatkowego bodźca do podjęcia
decyzji w sprawie tego typu zdarzeń i taki bodziec się znalazł. Nic szczególnego, chciałem
po prostu zobaczyć, jak „na żywo” wygląda takie wielkie światowe wydarzenie. Kierowała
mną zwykła ludzka ciekawość i chęć przyjrzenia
się wszystkiemu z bliska. Nie miałem żadnych
oczekiwań, nie chciałem się jakoś specjalnie
nastawiać. Zależało mi na tym, aby przeżyć to
wydarzenie z mojego punktu widzenia. I powiem, że udało się.
Czy chciałbym pojechać jeszcze raz na takie spotkanie? Oczywiście, że tak, aczkolwiek

Z

apisałam się na wyjazd na Światowe Dni
Młodzieży w Krakowie trochę z przypadku. Jechało wielu moich znajomych i za
ich namową ja również postanowiłam, że pojadę. Mimo to czułam jakąś dziwną obojętność
i nie potrafiłam cieszyć się tak, jak inni, z przygotowań do tego ważnego dla nas, młodych,
czasu. Wręcz przeciwnie. Im bliżej było dnia
wyjazdu, tym bardziej coś mnie od niego odpychało. Czułam wewnętrzny lęk. Nie wiem,
czy to w związku z obawą przed zagrożeniem
terrorystycznym, czy może raczej z powodu wygodnictwa i przywiązania do własnej kanapy.
Szukałam potwierdzenia moich obaw wśród
bliskich. Myślałam, że mama będzie mnie odwodzić od wyjazdu, gdy tymczasem usłyszałam
od niej, że na moim miejscu pojechałaby, bo
taka okazja już się nie powtórzy. Nawet babcia, która zawsze martwi się wszystkimi moimi podróżami, mówiła jak bardzo się cieszy, że
zobaczę papieża. Dziwne. Wszyscy moi bliscy
nie martwili się zamachami terrorystycznymi,
za to cieszyli się, że będę mogła wziąć udział
w tym pięknym wydarzeniu. Wszyscy, tylko nie
ja. Sytuacja zmieniła się dzień przed wyjazdem,
kiedy słyszałam wypowiedź papieża Franciszka
o szanowaniu dziadków i o nieodkładaniu niczego na potem. Poczułam ogromne wzruszenie
i wstyd, że tak się bałam jechać. Pierwszy raz
całym sercem zapragnęłam być w Krakowie.
Trzy dni, od piątku do niedzieli – tyle wystarczyło, żeby na nowo poczuć, że młodzi ludzie chcą obecności Boga w swoim życiu. I nie

jest to Bóg nudny, rzucający gromami czy niedostępny. Ten Bóg jest pełen energii i chęci
do życia. To Bóg, który jest radością prawdziwą, szczerą i dobrą. To Bóg, dla którego każdy
z nas jest tak samo ważny. To Bóg działania,
wrażliwości na potrzeby innych. Jest to też Bóg
odpowiedzialny i jednocześnie „szalony”, daleki od paraliżującego lęku, który nas niewoli. Bóg wolności. To Bóg, którego dostrzegać
mamy w każdym bliźnim, bez względu na to,
skąd pochodzi.
Nie widziałam ani razu z bliska Papieża
(nie licząc jego ręki, wystawionej z samochodu). Na Brzegach byłam w dużo bardziej
odległym sektorze niż miałam na wejściówce
(nie starczyło dla nas miejsc we właściwym).
Wracając do Lublina przemokłam do suchej
nitki, czekając w środku nocy na peronie na
pociąg. Mimo to, po tych trzech cudownych,
pełnych dobra dniach, czułam, że już dawno
nie byłam tak szczęśliwa. Paraliżujący lęk minął, a na jego miejsce przyszedł radosny pokój
serca. Bóg chce, żebyśmy my, młodzi, właśnie
tacy byli – szaleni Bożym szaleństwem. I to
nie tylko od święta, ale każdego dnia. Życzę
wszystkim, żeby owoce Światowych Dni Młodzieży „nie zgniły”, ale żeby dojrzewały i piękniały każdego dnia.
K., 33 lata
Oprac.: Małgorzata Brzozowska,
Agata Kornacka
Zdjęcia: Adam Szwałek
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wątpię, iż mi się to się uda, bo teraz bodajże
będzie w Panamie i koszt takiego przedsięwzięcia jest niemały. Ale kto wie?…
Były dwie rzeczy, które na pewno zostaną
w mojej pamięci. Pierwsza, to cały ten klimat, multum ludzi, każdy mówiący w innym
języku, wiele grup, które ze śpiewem w swoim
ojczystym języku kroczyły w stronę Brzegów.
Widać było w tych ludziach dużo radości,
uprzejmości i serdeczności. To piękne i warte zobaczenia. Druga rzecz to było czuwanie
i słowa papieża Franciszka, którego darzę
wielkim szacunkiem za to, co mówi, a przede
wszystkim za to, co robi. Powiedział na tym
czuwaniu coś, co mi dało dużo do myślenia,
a mianowicie: „Że nie przyszliśmy na świat,
aby wegetować, aby wygodnie spędzić życie,
żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi;
przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby
zostawić ślad, trwały ślad”. Czy to nie jest
prawda? Niech każdy we własnym sumieniu
sobie na to pytanie odpowie.
Czy mi się coś nie podobało? Jak to na każdej takiej wielkiej imprezie zawsze pojawi się
jakiś problem, ale przy odpowiednim nastawieniu przestaje mieć znaczenie.
Czym jest dla mnie sacrum? Ciężkie pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Czy rzeczywiście poczułem działanie Boga podczas
tego spotkania? Tego też nie wiem, natomiast
jedno wiem na pewno, że to nie był dla mnie
zmarnowany czas.
M., 33 lata
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Spotkanie
u błogosławionego
Honorata
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23 września rodziny z Domowego Kościoła miały dzień skupienia w Nowym
Mieście nad Pilicą. Była to zarazem inauguracja całorocznej pracy
formacyjnej. Wyjazd zgromadził ok. 70 osób, a głównym odpowiedzialnym
za jego przebieg był o. Tomasz Mantyk – Moderator Rejonowy DK.

Spotkanie odbyło się w kościele i w klasztorze
ojców kapucynów – sanktuarium bł. Honorata
Koźmińskiego. Mieszkał on tu przez kilkadziesiąt lat i zmarł w 1916 roku. Ojciec Honorat,
odkąd osiadł w tym miejscu, był obleganym
spowiednikiem. Specjalnie dla niego wykonano nawet konfesjonał w kształcie „szafy”, aby
w ten sposób mógł bez obawy przed carskimi
konfidentami rozmawiać z ludźmi, którzy przychodzili do niego po radę i kierownictwo duchowe. W klasztorze znajduje się muzeum bł.
Honorata, w którym można zobaczyć właśnie
ten legendarny konfesjonał i szereg pamiątek
po Błogosławionym. W podziemiach są też katakumby – miejsce pochówku zakonników. Życie pielgrzymów skupia się jednak w świątyni,
w której znajduje się ołtarz z wizerunkiem bł.
Honorata i jego relikwiarzem. Świętość staje
się tu niemal namacalna.
Błogosławiony Honorat (Wacław Koźmiński)
przebył trudną drogę życiową. Będąc w gimnazjum zaniechał praktyk religijnych, a podczas
studiów na wydziale budownictwa warszawskiej
Szkoły Sztuk Pięknych zupełnie stracił wiarę i stał
się wojującym ateistą. 3 kwietnia 1846 r. został
aresztowany przez policję carską pod zarzutem
udziału w spisku i osadzony w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej – najcięższym ówczesnym
więzieniu, przeznaczonym dla więźniów z wyrokiem śmierci. Warunki były nieludzkie, a uwięziony był poddawany brutalnym przesłuchaniom.
Koźmiński wówczas ciężko zachorował. Był to
też czas, gdy przemyślał dokładnie swoje życie
i nawrócił się. Nieoczekiwanie uwolniony z więzienia po 11 miesiącach, podjął dalsze studia,

a jednocześnie prowadził bardzo surowy tryb
życia. Po studiach w 1848 r. wstąpił do klasztoru kapucynów, a w 1852 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Jako młody prezbiter gorliwie
działał w wielu świątyniach Warszawy, przede
wszystkich głosząc kazania, które przyciągały
licznych słuchaczy. Gdy klasztor w Warszawie
został zamknięty przez zaborców, ojciec Honorat wyjechał do Zakroczymia, gdzie rozpoczął
zakładanie ukrytych zgromadzeń zakonnych
– fenomenu w skali ówczesnego Kościoła.
Z Zakroczymia zakonnicy zostali przeniesieni
do Nowego Miasta nad Pilicą. Miało to być
ostatnie miejsce istnienia zakonu w Polsce, bo
władze carskie zakazały przyjmować nowicjuszy,
a w klasztorze pozostali tylko starzy i schorowani bracia. Około 1889 r. o. Honorat zwrócił się do Stolicy Świętej o zatwierdzenie zgromadzeń bezhabitowych i w tym samym roku
uzyskał aprobatę. Dzięki niemu powstało 26
stowarzyszeń tercjarskich (co jest swoistym „rekordem świata”), z których na przestrzeni lat
uformowały się liczne zgromadzenia zakonne.
Działalność o. Honorata zaowocowała niebywałym paradoksem. Władze zaborcze kasując
klasztory w 1864 r. przewidywały, że po 30 latach życie zakonne w Polsce przestanie istnieć.
Tymczasem liczba osób zakonnych znacznie się
powiększyła, tak, że z końcem XIX wieku wynosiła około 10 tys. członków. Koźmiński dokonał tak wielkiego dzieła dzięki szczególnemu
charyzmatowi, jaki otrzymał od Boga. Pociągnął
do służby Bożej tysiące ludzi, ponieważ działał
w oparciu o czyste idee ewangeliczne. Wykazywał przy tym dużą odwagę. Zrezygnował bo-

wiem z pewnych form zakonnych dla ratowania życia zakonnego w jego najczystszym ideale
– praktykowaniu rad ewangelicznych. Stanowi
to o jego wielkim nowatorstwie w tej dziedzinie. Zgromadzenia o. Honorata podejmowały
prace charytatywne i apostolskie, m.in. wśród
młodzieży szkolnej i rzemieślniczej, w fabrykach,
wśród ludu wiejskiego, w przytułkach dla ludzi
starych i upośledzonych. Powstały w 1893 r. na
terenie Królestwa ruch mariawitów zaszkodził
opinii na temat o. Honorata. Gdy w 1908 r. biskupi zreorganizowali jego zgromadzenia, a ich
postanowienie zatwierdził Watykan, zalecając
o. Honoratowi powstrzymanie się od dalszego
kierowania nimi, przyjął to z posłuszeństwem.
Warto pamiętać, że dzięki inicjatywie i współpracy o. Honorata zostało też ustanowione święto
Matki Bożej Częstochowskiej, obchodzone po
raz pierwszy 29 sierpnia 1906 r., a 15 sierpnia
tego roku, pomimo utrudnień ze strony zaborców, odbyła się narodowa pielgrzymka do
Częstochowy.
W konferencji o. Tomasza Mantyka na
temat osoby i dzieła ojca Honorata pojawiły
się pytania: czym jest świętość? czym ją mierzyć? czy wymierne osiągnięcia mogą być jej
sprawdzianem i dowodem? Wbrew pozorom
święty nie musi być człowiekiem doczesnego
sukcesu. Tajemnica świętości jest poza ludzkim wzrokiem. Choć święci mogą mieć spektakularne osiągnięcia, to jednak nie one decydują o wartości ich życia. Tajemnicą świętego
jest przede wszystkim zjednoczenie z krzyżem
Jezusa Chrystusa. Najistotniejszy dla świętości jest jej ukryty walor duchowy, który może
zaowocować też ważnymi widzialnymi dziełami. W przypadku bł. Honorata są to zwłaszcza
działające do dziś zgromadzenia.
W sanktuarium bł. Honorata jest duży
obraz św. Jana Pawła II. W związku z tym warto
przypomnieć, co powiedział Papież o bł. Honoracie podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej,
16 października 1988 r.: „Wskazywał drogę
do doskonałości, która rodziła się z lektury
Ewangelii i kontemplacji. Zachęcał do pozostania w swoim środowisku i naśladowania
życia Jezusa i Maryi w Nazarecie, do praktykowania rad ewangelicznych w ukryciu, bez
zewnętrznych oznak. Stał się odnowicielem
życia zakonnego i twórcą jego nowej formy
na wzór dzisiejszych instytutów świeckich.
Poprzez swoje córki i synów duchowych starał
się odradzać w społeczności ducha gorliwości
pierwszych chrześcijan, a docierał przez nich do
wszystkich środowisk. Dziś jeszcze siedemnaście zgromadzeń wywodzących się z kręgu jego
duchowości działa w dziewiętnastu krajach,
na czterech kontynentach”. Papież zauważył
również, że Honorat: „Oddał się Chrystusowi, Mądrości Wcielonej, jako Jej niewolnik,
według wskazań świętego Ludwika Grignion
de Montfort. Powtarzał często „Tuus totus”.
Trudno nie dostrzec podobieństwa między tymi wielkimi Polakami.
Dla wielu rodzin z DK Ruchu Światło-Życie
wyjazd zaowocował ważnym doświadczeniem
duchowym. Ruch daje bowiem okazję dla formacji małżeństw i rodzin.
Ryszard Zajączkowski
Zdjęcie: Agnieszka Gieroba

Zbliżający się do końca Jubileuszowy Rok Miłosierdzia skłania do postawienia sobie pytania, jak go wykorzystaliśmy i na ile wielkie
wydarzenia tego Roku stały się skutecznym
impulsem do odnowy życia wiary i umocnienia
przyjaźni z Chrystusem. Organizowane przez
papieża Franciszka w Rzymie spotkania jubileuszowe różnych środowisk i grup zawodowych
gromadziły tysiące ludzi i dostarczały okazji do
poruszenia serca miłością do Boga i przeżycia
wspólnoty wiary Kościoła. Wydarzenie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, modlitewne
czuwanie na Arena Lublin, Ekstremalna Droga
Krzyżowa, Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę i różne spotkania modlitewne organizowane w parafiach archidiecezji lubelskiej
ożywiały radość z przynależności do Chrystusa i dawały poczucie osobistego uczestnictwa
w misterium miłosiernej miłości dotykającej
naszych serc. Istnieje jednak ciągle wiele zakamarków, gdzie światło Bożego Miłosierdzia
jeszcze nie dotarło. Dotyczy to zarówno sporej grupy osób, które nie miały okazji uczestniczyć w wymienionych wyżej podniosłych
wydarzeniach, jak i tych, którzy mimo tego,
iż starają się żyć przyjętym przed laty chrztem,
to jednak z powodu przeżywanych trudności,
zawirowań w pracy i rodzinie, zagubili radość
i przygasła ich nadzieja.
Rok Jubileuszu to wielka szansa, by odkryć
ponownie w Obliczu Chrystusa miłosierną
miłość, która jest przebaczająca, ale nie przestaje być wymagająca. Wchodząc w tysiącletnie dziedzictwo Chrztu Polski, nie możemy go traktować jako tylko historycznego
wspomnienia, ale przyjąć jako wezwanie do
ożywienia wiary i przekazania jej następnym
pokoleniom. Przekaz wiary w rodzinach jest
dziś największym wyzwaniem, przed którym
stoi obecne pokolenie Polaków. Jeśli nie odnowimy ducha misyjnego, który będzie nas
prowadził do dawania w codziennym życiu
czytelnego świadectwa przywiązania do Boga
i Kościoła, to Polska będzie się upodabniać do
zsekularyzowanych krajów Europy Zachodniej,
gdzie w sytym i wymierającym społeczeństwie

Maryjo, Matko Miłosierdzia, pod Twoją obronę uciekam się i pragnę się
schronić pod płaszczem Twojej miłości do Jezusa. Naucz mnie wysławiania
Bożego Miłosierdzia w codziennym realizowaniu mojego życiowego
powołania i pełnego ufności powierzania się Jezusowi, mojemu Panu.
Uczyń mnie narzędziem Ducha Świętego, niosącym braciom i siostrom
radość, pokój i nadzieję przez życie Ewangelią i odważne wyznawanie wiary
we wspólnocie Kościoła. Odnawiam moje przyrzeczenia chrztu świętego
i obiecuję podjąć uczynek miłosierdzia w służbie bliźniemu. Amen.
nie ma miejsca dla Boga i brakuje odwagi do
przyjęcia nowego życia.
Do każdego z nas mogą odnosić się zawarte
w Apokalipsie świętego Jana słowa z Listu do
Kościoła w Laodycei, które z troską skierował
Pan Jezus w duchu upomnienia i zachęty do odnowienia pierwotnej miłości: „Obyś był zimny
albo gorący!” (Ap 3, 16) oraz „Ty bowiem mówisz: Jestem bogaty, i wzbogaciłem się, i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś
nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy,
i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu
oczyszczonego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna
twa nagość, i balsamu do namaszczenia twych
oczu, byś widział” (Ap 3, 17−18). Miłosierdzie
rozpoczyna się od Bożej inicjatywy zbawienia,
który prosi człowieka o jej przyjęcie. Jednak
człowiek prosi o miłosierdzie tylko wtedy, gdy
dostrzega jego potrzebę i gdy otworzy się na
nadzieję, której Bóg udziela nieustannie przebaczając grzechy.
Dlatego, by ożywić nadzieję i zapalić serca do
zanurzania się w Bożym Miłosierdziu, chcieliśmy
na nowo przeżyć prawdę słów Zbawiciela, który
pragnie wyzwolić człowieka z letniości i udzielić zbawczej pomocy łaski. Chcieliśmy schronić się pod płaszcz Maryi, Matki Miłosierdzia,
odnawiającej w nas świadomość dzieci Bożych,
które otrzymały białą szatę na chrzcie świętym
i tylko dzięki Jej pomocy mogą zachować czyste
serca i umysły na wzór Jej Niepokalanego Serca
zawsze oddanego Bogu. Szukaliśmy okazji, by
zyskać namaszczenie balsamem miłosierdzia, który uzdrowi nasze oczy i uzdolni je do dostrzegania Oblicza Bożego Miłosierdzia. Otwieraliśmy
się też na dar złota miłosierdzia przez pełnienie
uczynków miłosierdzia co do duszy i do ciała,
gdyż „błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).
Spotkanie Strumienie Miłosierdzia Bożego
w dniu 21 października 2016 w kościele kapucynów w Lublinie na Poczekajce mimo bardzo
brzydkiej, deszczowej pogody zgromadziło ponad
600 osób, z entuzjazmem odpowiadających na
zaproszenie Maryi Matki Miłosierdzia. Spotkanie miało na celu uwielbienie Boga i przyjęcie
daru umocnienia wiary. Było jakby rzutem na
taśmę przed końcem roku łaski, kolejną szansą,
by doświadczyć, że Bóg czeka na nasze nawrócenie i pokutę, będących właściwą odpowiedzią
na objawienie Miłosierdzia. Całonocne czuwanie, prowadzone przez różne grupy modlitewne
na co dzień gromadzące się przy kapucyńskim
kościele, było wspaniałym wyznaniem wiary,
modlitewnym uczynkiem miłosierdzia za żywych
i umarłych oraz aktem pokuty i wynagradzania
za grzechy całego świata.
Oddanie w opiekę Maryi Matki Miłosierdzia
dokonało się przez akt recytacji modlitwy zawierzenia, w której każdy ponowił swoje przyrzeczenie chrztu i zobowiązał się do pełnienia

konkretnego uczynku miłosierdzia co do duszy i do ciała. Namaszczenie oczu olejkiem
z sanktuarium Domku Matki Bożej w Loreto było znakiem gotowości przyjęcia w swoim codziennym życiu wskazań Ewangelii jako
światła w pełnieniu woli Bożej. Maryja Matka
Miłosierdzia przedstawiana w ikonografii Kościoła jako rozpościerająca płaszcz opieki nad
chroniącymi się u Niej ludźmi, jest bowiem
czczona od wieków w Kościele Wschodnim,
jako Pokrow, a w Kościele Zachodnim oddaje
się Jej cześć w tytule Matki Bożej Opieki. Ona
bowiem okrywa swoje dzieci opiekuńczą szatą
łaski Zbawiciela i prowadzi do Ojca w mocy
Ducha Świętego. Kierując czysty wzrok ku Jezusowi, pomaga ludziom dostrzegać dobro i żyć
nadzieją na zwycięstwo miłosierdzia nad grzechem i śmiercią. Kwestię tę dogłębnie wyjaśnił
w homilii ks. Robert Muszyński.
Nabożeństwo Roku Jubileuszowego na Poczekajce w prostych znakach czytelnie przekazało istotę owocnego przyjęcia Miłosierdzia,
które musi dotknąć oczu i serca człowieka oraz
wyrazić się w czynie pokuty i służebnej miłości. Zaproszeni kapłani i wspólnoty pomagali
w modlitewnym otwarciu serca, które tylko
przez chwałę oddawaną Bogu znajduje najlepszą atmosferę do zyskania tego, co jedynie jest
konieczne, by życie człowieka było spełnione.
Konferencję o Kościele w Laodycei wygłosił
o. Andrzej Kiejza Minister Prowincjalny Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych
Kapucynów. Centralnym punktem spotkania
była Msza święta, której przewodniczył ks. Eugeniusz Derdziuk z Krasnobrodu. Uwielbienie
Jezusa Eucharystycznego trwające do godziny
trzeciej nad ranem, animowane przez Rodzinę Serca Miłości Ukrzyżowanej, zakończyło
się odmówieniem Koronki do Miłosierdzia
Bożego. Do końca czuwania dotrwało prawie
dwieście osób. Oprawę muzyczną pierwszej
części spotkania zapewniła schola Odnowy
w Duchu Świętym Miłosierny Samarytanin na
Poczekajce. W organizację spotkania zaangażowane było Duszpasterstwo Młodzieży, Grupa
Modlitwy Ojca Pio oraz Wspólnota Dobrego
Słowa z Lubartowa animowana przez o. Józefa
Koszarnego. Atmosfera skupienia i głębokiej
modlitwy oraz duchowej radości sprawiła, że
ponad osiem godzin modlitwy minęło bardzo
szybko i owocnie.
Termin spotkania z piątku na sobotę umożliwił obecność ludziom, którzy mając wolną sobotę mogli poświęcić więcej czasu na modlitwę
i pokutę. 22 października przypada bowiem
wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II,
który szczególnie przysłużył się propagowaniu
kultu Bożego Miłosierdzia i tym bardziej swoim
przykładem zachęca, by łącząc się ze Świętym
Papieżem, uczestniczyć w spotkaniu, które otwiera serce na uwielbienie Boga.
o. Andrzej Derdziuk OFMCap
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STRUMIENIE
MIŁOSIERDZIA
na Poczekajce
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Z ŻYCIA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ
CZERWIEC – WRZESIEŃ 2016
Do wspólnoty Kościoła
przez sakrament chrztu świętego
zostali włączeni:

Przed Bogiem
i wobec
wspólnoty
sakramentalne
„tak”
wypowiedzieli sobie:
Bartłomiej Mazurewicz i Klaudia Bors
Przemysław Świerszcz i Karolina Szycholec

Laura Nela Evans
Laura Michalec
Adam Mełgieś
Lena Agnieszka Otachel
Zofia Janczak
Julia Konstancja
Kapturowska
Franciszek Józef Szymula
Amelia Gabriela Dorosz
Natan Marcin Gogłoza
Marcel Musiatowicz
Liliana Hanna Gałagus
Jakub Tomaszewski
Radosław Józef Zalewski
Helena Stachura
Szymon Mikołaj
Kołodziejczyk
Kacper Filip Chomicki
Nina Adamiak
Michał Rafał Frąk
Julian Jan Romańczuk
Pola Helena Cyran
Hanna Aleksandra
Sosnowska

Paweł Pińkowski i Justyna Dziurda

Piotr Zgórski
Zofia Anna Klimek

Julia Anna Niziołek

Maja Wesołowska

Helena Madejek

Remigiusz Wojciech
Banach

Adrian Przemysław
Zalewski

Dawid Surtel i Katarzyna Marcinkowska

Gaja Niedzielska

Wiktor Knap

Marcin Klębowski i Anna Jaszczewska

Barbara Siwek

Leonard Kurzydłowski

Jakub Janowski i Dominika Hagel

Natalia Alicja Lodowska

Liliana Zajkowska

Krzysztof Pawłowicz i Ewelina Banach

Lilia Rita Książek

Lilianna Łozak

Mateusz Mędrek i Dorota Adamowska

Klara Dyś

Julianna Łozak

Antonina Karolina
Szkutnik

Julian Wiszniewski

Piotr Pawlukowicz i Maria Fariaszewska

Zofia Babińska
Gabriela Bareja

Dawid Piotr Baraniak
Mikołaj Przebierowski
Natalia Barbara Certa

Michał Tomaszewski
i Katarzyna Dobrowolska
Łukasz Strużek i Małgorzata Sołtys

Piotr Ginalski i Katarzyna Kułach
Maciej Bartoń i Amelia Żurek
Łukasz Ciechociński i Sylwia Stępień

Tymoteusz Artur Rachwał

Radosław Sokołowski
i Magdalena Skrzymowska

Natalia Kubić

Aniela Maria
Krzyżanowska

Łukasz Szczygielski i Justyna Kępowicz

Zofia Alicja Dejnek

Julian Domański

Oliwia Wziątek

Tymon Szczepaniuk

Nikodem Wójcik

Antoni Perdeus

Dominika Gągoł

Aleksandra Matuszak

Wiktoria Gągoł

Leon Kosik

Michalina Gawlik

Remigiusz Jan Mysiak

Mikołaj Julian Abramek

Tymoteusz Paweł Mysiak

Borys Kacper Woch
Igor Kubić

Konrad Charytanowicz i Katarzyna Skórka
Przemysław Kubić i Ewelina Machowska
Radosław Skorek i Magdalena Jaroniec
Łukasz Kosik i Aleksandra Suchodolska
Karol Szewczak i Natalia Piłat
Karol Odzioba i Alicja Wolska
Wojciech Boniaszczuk i Renata Piątkowska
Rafał Abramek i Julita Miller
Mikołaj Szulak i Jagoda Nykiel
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Odeszli do Domu Ojca
w nadziei
wiecznego zmartwychwstania:
Dariusz Stępień, ur. 1962 r.
Zofia Grzegorczyk, ur. 1932 r.
Elżbieta Stachura, ur. 1947 r.
Mieczysław Repecki, ur. 1947 r.
Jan Zmysłowski, ur. 1948 r.
Stanisław Pytka, ur. 1950 r.
Bogdan Kucharczyk, ur. 1938 r.
Stanisław Kowalczyk, ur. 1944 r.
Zofia Zając, ur. 1935 r.
Małgorzata Brygała, ur. 1963 r.
Józef Borowski, ur. 1946 r.
Władysław Cisek, ur. 1952 r.
Marek Turula, ur. 1958 r.
Roman Szyszka, ur. 1936 r.
Zygmunt Bojarski, ur. 1927 r.
Józef Sałek, ur. 1930 r.

Władysława Urban, ur. 1927 r.
Janina Kuczyńska, ur. 1920 r.
Krystyna Sołtys, ur. 1946 r.
Czesława Targońska, ur. 1932 r.
Teresa Szewczyk, ur. 1936 r.
Waldemar Wójcik, ur. 1944 r.
Dorota Gęca, ur. 1959 r.
Lucjan Jeżewski vel Iżewski, ur. 1948 r.
Barbara Dziesińska, ur. 1928 r.
Władysław Grochowski, ur. 1930 r.
Krystyna Zdunek, ur. 1929 r.
Wiesława Zienkiewicz, ur. 1945 r.
Jan Hiżewski, ur. 1934 r.
Jan Góra, ur. 1947 r.
Piotr Ochmiński, ur. 1968 r.
Czesław Drąg, ur. 1945 r.

Szymon Łój i Karolina Tabor
Łukasz Mazurek i Catherine Moore
Jakub Hołaj i Monika Jarosz
Krzysztof Hordejuk i Magdalena Łyk
Michał Jakubiec i Magda Latosiewicz
Paweł Bartkiewicz i Agnieszka Jóźwiak
Jacek Mulak i Aleksandra Golecka
Michał Wrzos i Paulina Smutek
Andrzej Dudziak i Dorota Bałamut
Paweł Adamczyk i Małgorzata Stępień
Damian Homa i Agnieszka Jaszczuk
Karol Wiśniewski i Anna Gdula
Krystian Kołtun i Paulina Dąbrowska
Rafał Jaszczuk i Monika Wyszogrodzka
Radosław Flis i Natalia Łoś
Bartłomiej Kopiński i Katarzyna Biarska

FOTOGRAFIA – NASZA PASJA
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FOT. SŁAWOMIR WĘGRZYN

przygodę ze światem fotografii, fotografów
i sztuki. To możliwość startu i uzyskania
swojego własnego dorobku artystycznego.
Do dziś w galerii odbyły się cztery wernisaże. Rozpoczęliśmy wystawą zbiorową
wszystkich ówczesnych członków koła:
Aleksandry Jaszcz, Wiesława Bojarskiego,
Jarosława Czerniaka, Adama Szwałka, Jakuba Suszyńskiego, Sławomira Węgrzyna

FOT. EWA BRODZIAK

i Emila Zięby. Każdy mógł pokazać 5 swoich
zdjęć. Wspólnie je komentowaliśmy i wybieraliśmy. To także jedno z dobrodziejstw:
nauka umiejętności oceny i komentowania
fotografii. Następną wystawą, którą zaprezentowaliśmy, były „Wichry Bieszczadów”
autorstwa Adama Szwałka. Po niej swoje fotografie pokazali Jarosław Czerniak
i Sławomir Węgrzyn. Ich „Rekonstrukcje
historyczne” były przekrojem ich kilkuletniej fascynacji naszą historią i prezentacją uczestnictwa w rekonstrukcjach bitew
i ważnych wydarzeń. Teraz w galerii prezentujemy wystawę, będącą podsumowaniem
wydarzeń ostatniego roku w naszej parafii.
Nabożeństwa, koncerty, festyn parafialny –
6 fotografów, nie tylko z naszego koła, prezentuje swoje zdjęcia. Planujemy wystawy
następnych członków koła, Wiesława Bojarskiego, Emila Zięby, zbiorową wystawę
prac nowych członków, a także fotografów
zaprzyjaźnionych z nami.
Chciałbym w tym miejscu podziękować
wszystkim, którzy wspierają nasze koło:
Ojcu Proboszczowi, Stowarzyszeniu Przyjaciół Parafii „Poczekajka” i przede wszystkim członkom koła, którzy zaangażowali się
w jego działalność.
W imieniu członków Koła – Emil Zięba
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Z wystawą w tle

W planach mamy odwiedziny Elektrociepłowni z jej najwyższym w Lublinie kominem, Kuźni Matrycowej w byłym FSC,
a także wyjazd w Bieszczady. Dzięki naszym
staraniom i wsparciu, jakiego udzielił nam
Ojciec Proboszcz i Stowarzyszenie, w ubiegłym roku otworzyliśmy galerię fotograficzną,
która znajduje się w amfiteatrze pod kościołem. Samodzielnie wykonaliśmy oświetlenie
i mocowanie do zdjęć. Dzięki temu możemy
pokazywać efekty naszej pasji, a także wystawy innych twórców, zarówno mieszkających
na terenie parafii, jak też poza nim. Galeria
jest też wspaniałym miejscem, w którym początkujący fotografowie mogą zacząć swoją

C

Rozpoczęliśmy już trzeci rok działalności Koła Fotograficznego „Poczekajka”.
Koło powstało w 2014 dzięki uprzejmości o. Proboszcza Waldemara Grubki i przy
wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii
„Poczekajka”. Nasz parafianin, Emil Zięba,
fotograf, członek Lubelskiego Towarzystwa
Fotograficznego im. Edwarda Hartwiga, wpadł
na pomysł zebrania na terenie parafii grupy
ludzi zainteresowanych fotografowaniem
i chcących rozwijać swoją pasję. Pierwsze
spotkanie odbyło się w październiku 2014
roku i od tej pory spotykamy się w każdy
wtorek o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej. Obecnie mamy dwunastu członków
stałych i kilka osób wspierających i byłych
członków Koła, którzy rozjechali się po świecie. Członkami są osoby w każdym wieku,
najmłodsi mają 15 lat, najstarsi ponad 70.
Wspólna pasja nie patrzy na różnice wieku.
Na spotkaniach oglądamy swoje zdjęcia,
rozmawiamy o nich. Organizujemy warsztaty
z obsługi sprzętu i oprogramowania do edycji
zdjęć, a także uczymy się, jak przygotować
swoją własną stronę internetową z galerią.
Od czasu do czasu oglądamy także w amfiteatrze filmy o fotografii, fotografach, a także
takie, w których praca operatora zaowocowała pięknymi obrazami.
Czym byłoby koło fotograficzne bez plenerów fotograficznych? Do tej pory byliśmy już
na kilku plenerach. Fotografowaliśmy nocny
Lublin, piękno przyrody w Jeziorzanach nad
Wieprzem, Muzeum Wsi Lubelskiej, Zakłady
Azotowe w Puławach, nasz kościół. Bardzo
ważnymi plenerami, na które jeździmy, są
rekonstrukcje historyczne. Dwaj nasi koledzy, Jarosław Czerniak i Sławomir Węgrzyn,
pasjonują się historią naszego kraju. Jeżdżą
i fotografują rekonstrukcje. Dzięki nim nawiązaliśmy współpracę z grupami rekonstrukcyjnymi z Puław i Warszawy. Efektem
tej współpracy była wystawa w naszej galerii,
a także możliwość ekskluzywnego fotografowania m.in. rekonstrukcji walk z powstania
warszawskiego, która odbyła się w byłej cementowni w Rejowcu.
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Kochane
dzieciaki
Pamiętam
o Tobie
Tekst: Maria Bojaczuk
Ilustracje: Monika Bojaczuk
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Rozpoczynał się cudowny, listopadowy poranek.
Pierwsze promienie słońca leniwie przedzierały
się przez delikatne, puszyste chmurki. Niebo
miało fioletowo-szary odcień, który z czasem
przechodził w blady błękit. Kiedy słońce całkowicie wynurzyło się zza horyzontu, a niebo
dobrało odpowiednią barwę, wybiła godzina
ósma. Wtedy obudziła się siedmioletnia Helena. Wyskoczyła z łóżka i podbiegła do kalendarza wiszącego na ścianie. Zobaczyła datę
– 1 listopada. Odwróciła głowę w stronę kuchni, gdzie mama zmywała naczynia i przygotowywała śniadanie, i krzyknęła:
– Mamusiu! Czy dzisiaj jest Wszystkich
Świętych?
Mama, która właśnie skończyła pracę, wyszła z kuchni i zajrzała do pokoju córeczki.

– Oczywiście. Razem z tatą pojedziemy
niebawem do babci, więc lepiej już się ubierz
i chodź na śniadanie.
Helena posłusznie ubrała się, poszła do
kuchni i zjadła z rodzicami śniadanie. Potem
mama przygotowywała wszystko, co potrzebne
do podróży, tata majstrował jeszcze coś przy
samochodzie, a Helenka czekała w swoim pokoju. W końcu wszyscy zgromadzili się przy
garażu i mogli wyjechać. Jechali całą godzinę
i w końcu zapukali do drzwi babci.
– Witaj, babciu! – powiedziała Helena i serdecznie uściskała babcię.
Rodzice także się przywitali i po chwili wszyscy znaleźli się w środku dużego, pomarańczowego domu babci. Zjedli pyszny obiad przygotowany przez babcię i rozeszli się po domu.
Helena oglądała telewizję i rysowała. Gdy po
jakimś czasie wyszła z pokoju, zobaczyła babcię, która siedziała w kuchni w fotelu i czytała
książkę. Gdy spostrzegła wnuczkę, podniosła
oczy znad okularów i powiedziała:
– Ubierz się ciepło, kochanie. Zaraz pójdziemy na cmentarz.

Helenka podeszła do babci i zapytała:
– Ale dlaczego, babciu?
Na te słowa babcia westchnęła.
– Widzisz, wnusiu… W ten dzień wszyscy
modlą się za swoich bliskich zmarłych. Takie
święto jest tylko raz do roku. Ale ja uważam,
że powinniśmy częściej modlić się za bliskich…
Na cmentarzu zapalamy również znicze.
– Po co?
– To jest tak, jakbyś powiedziała do dziadka: „Pamiętam o tobie”.
– Ale dziadek umarł…
– No właśnie… Ale pamięć o nim pozostała w naszych sercach…
Przez chwilę panowało milczenie. Aż w końcu babcia powiedziała:
– No już, ubieraj się!
Po kilkunastu minutach wszyscy byli w drodze na cmentarz. Nagle Helena wyjęła z kieszeni kurtki kilka monet, szarpnęła mamę za
rękaw i powiedziała:
– Mamusiu, chciałabym kupić znicz dla
dziadka…

eíf
Kochane Dzieciaki! Zbliża się dzień Wszystkich Świętych. Pamiętajmy w modlitwach
o naszych zmarłych.
Módlmy się wspólnie:
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
A światłość wiekuista niechaj im świeci!


Święci polskiego tysiąclecia cz. 1
Wdzięczni Bogu za wprowadzenie nas do wspólnoty narodów chrześcijańskich,
w roku 1050 rocznicy chrztu Polski, rozpoczynamy w „Zwiastunie” nowy dział,
w którym pragniemy przedstawić sylwetki wybranych świętych polskich.

pierwszy polski kanonizowany święty.
Był z pochodzenia Czechem z możnego rodu
Sławnikowiców osiadłych na Libicach nad Łabą.
Urodził się w Libicach ok. 956 r., zmarł
23 kwietnia 997 r. w Świętym Gaju w okolicach
Pasłęka. Był jednym z młodszych dzieci wśród
licznego rodzeństwa, dlatego też zwyczajowo
przeznaczono go do służby Bożej.
Kiedy miał lat 16, został oddany pod opiekę

Pomnik św. Wojciecha
i bł. Radzima w Libicach

św. Adalberta, pierwszego arcybiskupa Magdeburga. W szkole katedralnej w Magdeburgu
kształcił się przez 10 lat, tam też otrzymał sakrament bierzmowania. Przybrał wówczas imię
Adalbert z wdzięczności dla biskupa, którego
uważał za duchowego opiekuna.
Po śmierci biskupa Adalberta Wojciech
powrócił do Pragi, gdzie przyjął święcenia kapłańskie. Po śmierci biskupa praskiego Dytmara sam został mianowany biskupem. Dobra
biskupie przeznaczył Wojciech na utrzymanie
ubogich, których odwiedzał. Zajmował się
również więźniami. Organizował wykup niewolników, powodowany snem, w którym objawił mu się Chrystus pytający z wyrzutem:
„Oto jestem znowu sprzedawany, a ty śpisz?”
Działalność duszpasterską biskupa Wojciecha utrudniała sytuacja zderzenia między
wymaganiami Kościoła a nawykami wiernych,
nieprzyzwyczajonych do przestrzegania przykazań Bożych – panowało wielożeństwo i z trudem przyzwyczajano się do postów. W tej sytuacji zniechęcony biskup prosił o zwolnienie
go z urzędu, na co nie zgodził się papież Jan
XV. Pozwolono mu jednak zostać w Rzymie,
gdzie wstąpił do benedyktynów i razem ze swoim bratem bł. Radzimem złożył śluby zakonne.

W tym czasie biskupstwem praskim zarządzał biskup pomocniczy Falkold, który wkrótce
zmarł. Wracając po 3 latach do Pragi Wojciech
zabrał ze sobą kilkunastu benedyktynów, których osadził w klasztorze pod Pragą. Wkrótce
jednak musiał uciekać z Pragi ze względu na
zemstę rodu Werszowców, na który rzucił klątwę za okrutne zabójstwo. Mścili się oni nadal
mordując braci biskupa. Najstarszy z nich znalazł schronienie w Polsce na dworze Bolesława
Chrobrego. Po krótkim pobycie w Rzymie św.
Wojciech został życzliwie przyjęty przez Bolesława Chrobrego.
Wtedy to na dworze powstał pomysł pracy wśród pogańskich plemion. Król Bolesław Chrobry wyposażył Wojciecha w orszak
30 wojów. Biskup razem z bratem, bł. Radzimem oraz Benedyktem Boguszem udali się do
Gdańska, a następnie do Prus (okolice dzisiejszego Elbląga), gdzie głosił Ewangelię. Prusowie przyjęli go nieprzyjaźnie, atakując misjonarzy włóczniami. Wojciech zginął przeszyty
6 ostrzami a odciętą głowę Świętego osadzono
na żerdzi. Wypadki te miały miejsce w roku
997. Radzima i Benedykta odesłano na dwór
króla polskiego po okup. Istnieje legenda, że
Bolesław Chrobry wykupił ciało Męczennika
płacąc złotem o wadze równoważnej z ciałem
świętego. Inny przekaz mówi, że szalę przeważył
pieniążek rzucony przez wdowę. Św. Wojciecha sprowadzono do Gniezna. Na podstawie
zeznań świadków: bł. Radzima i Benedykta
w roku 999 papież Sylwester II wpisał go do
katalogu świętych.

Święty Wojciech w polskiej tradycji ludowej

Najbardziej utrwaloną w polskiej tradycji ludowej funkcją świętego Wojciecha jest nawracanie pogan i nauczanie. Według podań ludowych nauczał w Prusach, Opolu, Krakowie, Wieluniu, Starym Wiśniczu i w wielu innych miejscowościach. Podanie z Poznańskiego mówi,
że święty Wojciech zatopił w jeziorach posągi bóstw pogańskich i pogańską świątynię. (…)
Według zapisów ludowych święty Wojciech w gniewie rzucał klątwy. Jak mówi podanie z
Poznańskiego, święty, rozgniewany na mieszkańców Gniezna, którzy go wyśmiewali, przeklął
to miasto na dwadzieścia dwa pokolenia. Wedle podania z Kaliskiego święty, rozgniewany
kradzieżą rękawiczki, rzucił klątwę na słuchających go mężczyzn oraz na następne pokolenia, aby nikt z nich nie został księdzem. Miał przekląć też sroki, ponieważ przeszkadzały
mu odprawiać Mszę świętą i zdradziły prześladowcom jego kryjówkę. Jak podają legendy
ludowe, za sprawą świętego Wojciecha węże, gady i płazy skamieniały, ponieważ przeszkadzały mu odprawiać Mszę. (…)
Z działalnością tego świętego nosiciele polskiej kultury ludowej wiązali wzrost lip i powstanie źródeł. Wierzono, że na pamiątkę swojego pobytu w Modlnicy posadził lipę do góry korzeniami. Wedle podania zapisanego w Poznańskiem lipa wyrosła z kija, który święty Wojciech wbił w ziemię. Miał także sprawić, że w Krakowskiem powstały źródła. Było
wierzenie, że źródło w Wielkopolsce, w którym święty Wojciech umył nogi, zyskało właściwości lecznicze.
W polskiej tradycji ludowej z działalnością świętego Wojciecha wiązano pewne kamienie. Przypisywano mu na przykład odprawienie Mszy na świętym kamieniu pogan. Podania głoszą, że na kamieniach, na których stał święty Wojciech podczas głoszenia kazań,
odcisnęła się stopa, berło, książka, czapka tego świętego oraz liczby od 1 do 4. Kamień ze
śladem stopy świętego Wojciecha miał nie dać się ruszyć z miejsca, gdy chciano przenieść
go do katedry gnieźnieńskiej. (…)
Agata Bielak
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ŚWIĘTY WOJCIECH to

W roku 1000 cesarz Otto III odbył pielgrzymkę do grobu św. Wojciecha. Rezultatem
Zjazdu Gnieźnieńskiego było ustanowienie
metropolii gnieźnieńskiej z katedrami w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Metropolia
ta była zależna bezpośrednio od Rzymu, co
utrwalało suwerenność Polski jako samodzielnego państwa.
Znane są dwa żywoty św. Wojciecha, powstałe niedługo po jego śmierci. Pierwszy pióra benedyktyna Jana Kanapariusza powstał
w związku z kanonizacją. Podstawą drugiego
były świadectwa bł. Radzima i Benedykta spisane przez św. Brunona z Kwerfurtu.
W ikonografii Święty występuje w stroju
biskupim, w paliuszu, z pastorałem. Jego atrybuty to także orzeł, wiosło oraz włócznie, od
których zginął.
Św. Wojciech jest jednym z czterech głównych patronów Polski. Jest też patronem archidiecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej, warmińskiej
i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz kilku
miast, m.in. Gniezna, Trzemeszna, Serocka.
Życie św. Wojciecha zostało przedstawione na
drzwiach gnieźnieńskich – jednym z największych dzieł sztuki średniowiecznej w Polsce.
Według tradycji jest autorem „Bogurodzicy”.
O rozpowszechnieniu jego kultu świadczy
170 kościołów i kaplic pod jego wezwaniem oraz
137 miejscowości wywodzących swoją nazwę
od imienia św. Wojciecha. W kulturze ludowej odnotowano 89 przysłów w rodzaju: „Na
św. Wojciecha w polu pociecha”. Uroczystość
św. Wojciecha wyznaczono na dzień 23 kwietnia i tego dnia co roku w Gnieźnie zbiera się
cały Episkopat Polski. U grobu św. Wojciecha
rozpoczęły się tegoroczne uroczystości związane z uczczeniem 1050 rocznicy Chrztu Polski.
Maria Kunowska-Porębna

Zwiastun

11

24 IX
Pielgrzymka
maturzystów
na Jasną Górę
FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

18 IX
Sztuka „Mieszczanin szlachcicem”
FOT. JAN DRZEWIECKI

FOTOGALERIA WYDARZEŃ PARAFIALNYCH
4X
Odpust św. Franciszka
FOT. WIESŁAW BOJARSKI

9−11 X
Rekolekcje dla młodzieży wygłoszone
przez o. Grzegorza Kramera
FOT. EMIL ZIĘBA

12 X
Katolicyzm
codziennego
użytku
FOT. EMIL ZIĘBA

23 X
Koncert zespołu BeU
FOT. EMIL ZIĘBA

16 X
Otwarcie wystawy „Rok z życia parafii”
FOT. EMIL ZIĘBA

