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27 listopada, I Niedziela Adwentu
... jak w czasie przed potopem jedli
i pili, żenili się i za mąż wydawali aż
do dnia, kiedy Noe wszedł do arki,
i nie spostrzegli się, że przyszedł potop
i pochłonął wszystkich, tak również
będzie z przyjściem Syna Człowieczego.

(Mt 24, 37−44)
Zdecydowanie jedzenie, picie, zawieranie
małżeństw to podstawowe potrzeby człowieka, jednak brak uporządkowania w tych obszarach życia powoduje utratę czujności na
przyjście Syna Człowieczego, które przecież
będzie niespodziewane.
Nadmiar jedzenia i picia jest nawet grzechem, poza tym osłabia czujność serca, rozbudza zmysły, rozleniwia i budzi wiele namiętności. Są również i grzeszne związki mężczyzny
i kobiety, gdy one nie są sakramentalne. Jak
to jest, że czasem wierzący potrafią zrezygnować z możliwości rozgrzeszenia, a za czym idzie
i przyjmowania Komunii, aby wejść w grzeszny związek?
Przesadne zabieganie o zaspokajanie potrzeb cielesnych oddala od Boga i prowadzi do
zapominania o konieczności pogłębiania relacji z Bogiem i utraty czujności na Jego niespodziewane przyjście.
4 grudnia, II Niedziela Adwentu
Nawróćcie się, bo bliskie jest
królestwo Boże”.
(Mt 3, 1−12)
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Kolejny adwent, który nam przypomina to
wołanie. Nawrócić się, to zastanowić się nad
swoim życiem duchowym i opamiętać się. Nawrócić się, to przemienić swoje myślenie na
zgodne z Ewangelią, a następnie wykonywać
czyny ewangeliczne.
Ale kto bierze poważnie to adwentowe
wołanie? Człowiek szybciej reaguje przede
wszystkim wtedy, gdy słyszy, że grozi mu śmierć
albo ciężka choroba. Wtedy reaguje zdecydowanie, aby – o ile to tylko możliwe – uniknąć
takiego losu.
Życie i zdrowie fizyczne są bardziej namacalne, dlatego człowiek reaguje na widoczne
zagrożenie. Ale jak wspomnieliśmy tydzień
temu, zbytnie przywiązanie do życia cielesnego może osłabić życie duchowe. Choroba duchowa czy nawet śmierć duchowa nie boli…
Nawrócić się, to zatęsknić za Jezusem, to
rozpalić w sobie pragnienie świętości i stosować duchową „profilaktykę”, którą nam zostawił Jezus w Ewangelii. To Jezus jest naszym
najlepszym Lekarzem. Żeby się nawrócić, nie

trzeba być mocnym, ale słabym. Zdać sobie sprawę ze swojej słabości i zwrócić się do
wszechmocnego Boga.
8 grudnia, Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia NMP
… posłał Bóg anioła Gabriela do
miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do
Dziewicy poślubionej mężowi…

(Łk 1, 26−38)
Maryja już wybrała sobie plan na życie. Pewnie
go przemodliła wiele razy. Zaręczyła się z Józefem i pragnęła spędzić z nim resztę życia.
Gdyby anioł przyszedł do Maryi kilka miesięcy
wcześniej, to Ona byłaby jeszcze stanu wolnego. Czy Bóg się spóźnił? Czasem człowiek
w różnych sytuacjach mówi, że Bóg się opóźnia. Bóg jednak wie, kiedy jest Jego Godzina
i kiedy jest najlepszy czas. Bóg zmienia Maryi
i Józefowi plany na przyszłość. Od tej chwili wszystko u nich będzie inaczej – inne będą
i miłość małżeńska, i życie rodzinne, i planowana przyszłość.
Maryja doznaje jednak wielkiej radości
z tej Bożej interwencji. Pamiętamy Magnifikat: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch
mój w Bogu Zbawicielu moim…”.
Maryja zanurzyła zwyczajną ludzką radość,
płynącą ze związku mężczyzny z kobietą, w radość, którą Bóg może napełnić ludzkie ciało
i duszę. Maryja czysta, kochająca, pełna łask,
i sprawy Boże stawia ponad sprawami ludzkimi.
Bóg często przychodzi objawić nam swoją
wolę nie na początku naszego życia, ale wtedy, gdy ono trwa i kiedy mamy swoje plany.
Otwartość na Boga w każdym czasie naszego
życia, to jest to, czego człowiek potrzebuje
do szczęścia.
11 grudnia, III Niedziela Adwentu
Idźcie i powiedzcie Janowi o tym, co
słyszycie i co widzicie. (Mt 11, 2−11)
Na co dzień nasze myślenie, rozmowy, decyzje
wynikają z tego, co czytamy, czego słuchamy
czy oglądamy. Nasza postawa, klimaty serca
są wypadkową tego, jakie treści konsumujemy.
Jeśli zatem nasze życie nie przynosi nam
radości, pokoju, miłości, to jest to sygnał, aby
zrobić ewaluację tych treści, które generujemy
do swojego umysłu.
Dla chrześcijan ważne jest to, co Jezus mówi o pokoju, który nam daje, a którego świat
dać nie może. Jezus jest dla nas nauczycielem,
lekarzem, drogą, prawdą, życiem, pokojem.

Rembrandt van Rijn. Sen Józefa

Jeśli ktoś do Niego przyjdzie, to Jezus otworzy oczy tym, którzy nie widzą; usprawni
niechodzących; doświadczających wszelkiej
nieczystości – oczyści; głuchym umożliwi słyszenie. Każdy, kto spojrzy na Niego z wiarą
i słucha z miłością, odradza się, przemienia.
Dlaczego? Ponieważ On jest Miłością. Przejmujemy od Niego to, co nas w Nim poruszy,
pociągnie, pocieszy, wyciszy. Człowiek takim
się staje, jakim jest to, na co patrzy, i jakim
treściom pozwala wnikać w swoje serce.
18 grudnia, IV Niedziela Adwentu
… anioł Pański ukazał mu się we śnie
i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie
bój się wziąć do siebie Maryi, twej
Małżonki; albowiem z Ducha Świętego
jest to, co się w Niej poczęło».

(Mt 1, 18−24)
Z pewnością Józef nie był zadowolony z zaistniałej sytuacji. Złe emocje pewnie męczyły go.
Doskwierała mu ta sytuacja. Znamienne jest
to, że Bóg mówi do Józefa nocą. Możemy tę
noc rozumieć jako stan wewnętrznego rozdarcia. Ale z drugiej strony Józef kochał Maryję
i nawet w tej sprawie kierował się miłością,
szukał rozwiązania z „bólem serca”. Bardzo
ważne, że dał sobie czas, aby emocje opadły,
może przemodlił tę sprawę, a nie zareagował
natychmiast, spontanicznie, nerwowo, czego
człowiek później najczęściej żałuje. Bóg zawsze
przychodzi do nas z pomocą, gdy nie mamy
rozwiązania, a chcemy powoli sprawę załatwić kierując się miłością i sprawiedliwością
Gdy trwamy na modlitwie w czasie wewnętrznego przygnębienia, Bóg wyjaśni to, co
stało się niepokojem naszego serca.
Autorem komentarzy do Ewangelii
jest ks. Andrzej Jargieło
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Kończy się już listopad, który dla nas, ludzi wierzących, jest czasem szczególnej modlitwy za naszych bliskich zmarłych. Ofiarowane odpusty,
modlitwa różańcowa i Msza święta ofiarowana
w intencji zmarłych, potrzebujących jeszcze
oczyszczenia w czyśćcu, jest naszą powinnością
i pragnieniem niesienia pomocy. Pamiętajmy przez cały rok o modlitwie za zmarłych i trosce o ich groby.
Uroczystość Chrystusa Króla, którą obchodziliśmy w ubiegłą niedzielę,
była ostatnią niedzielą roku liturgicznego. Dzień ten przypomniał nam
podstawową prawdę naszej wiary, że Jezus Chrystus jest naszym Królem
i Panem, nie tylko podczas uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej, ale
i w trudach codziennego życia. W kończącym się Roku Miłosierdzia ważnym wydarzeniem wiary było publiczne złożenie Jubileuszowego Aktu
Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Uczyniliśmy to w naszym
kościele podczas każdej Mszy świętej. To wielkie zobowiązanie stawiania
Chrystusa na pierwszym miejscu wsparte jest łaska płynącą od Chrystusa. Przy tym wydarzeniu warto postawić sobie pytanie, na ile moja wiara
jest żywa, owocna i daje mi pewną nadzieję życia wiecznego. O owocność wiary trzeba się troszczyć każdego dnia. Nasza modlitwa, troska
o dobro czynione wobec ludzi i wierność przykazaniom jest najlepszą
i najprostszą drogą do wierności zasadom wiary i do osiągnięcia świętości. Tą uroczystością zakończyliśmy Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia
Bożego. Zapytajmy samych siebie: na ile odkryliśmy wielką szansę płynącą z tego czasu dla naszego rozwoju i duchowej więzi z Chrystusem?
Dzisiaj rozpoczynamy Nowy Rok liturgiczny. Jego hasło przewodnie: „Idźcie i głoście” jest zaproszeniem do szkoły Jezusa, aby umac-
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Drodzy Parafianie i Sympatycy
naszego kościoła na Poczekajce

niać swoją wiarę i głosić ją całemu światu. To wezwanie głoszenia
Ewangelii nadziei światu, który tę nadzieję już utracił. Sami mamy
być misjonarzami i prorokami dla naszych rodzin, w środowiskach pracy, względem ludzi, który odeszli od Chrystusa i Kościoła. Nie jest to
łatwe, ale nie możemy się z tego głoszenia Ewangelii zwolnić. Niech
ten rok formacji uświadomi nam wezwanie do głoszenia wiary własnym życiem i słowem.
Adwent, który również dziś zaczynamy, jest czasem krótkim, ale
bardzo treściwym. Kościół po raz kolejny wzywa do prostowania
ścieżek naszego życia dla przychodzącego Pana. Powtórne przyjście
Chrystusa na końcu czasów jest dla nas zobowiązaniem do oczekiwania tego dnia i potrzeby czuwania. To wyznacza nam troskę o jakość
naszego życia i radość z tego, że każdy dzień już nas do tego spotkania przybliża. Pomocą tym przygotowaniu będą rekolekcje, które
za tydzień zaczniemy w naszej parafii. Poprowadzi je nasz współbrat
o. Ireneusz Naumowicz – gwardian i proboszcz z Krynicy Morskiej.
Zaplanujmy swój czas tak, aby w rekolekcjach uczestniczyć i skorzystać z sakramentu Bożego Miłosierdzia. Niech będzie to czas otwarcia
serca na Boże działanie.
Zachęcam też do uczestnictwa w porannych Mszach św. Roratnich
ku czci Najświętszej Maryi Panny. To czytelny znak czekania razem
z Maryją na przyjście Zbawiciela. Co roku w uroczystość Niepokalanego Serca Maryi 8 grudnia gromadzimy się w kościele przed wystawionym Najświętszym Sakramentem na Godzinę Łaski. O tę modlitwę prosi Matka Boża, obiecując niezliczone łaski dla duszy i ciała.
W najbliższych dniach w naszym kościele pojawią się dwa nowe
zabudowane konfesjonały. Pozwoli nam to godniej sprawować sakrament Bożego Miłosierdzia. Dziękuję wszystkim, którzy wsparli to dzieło.
Niech Adwent ożywi w nas pragnienie bliskości Boga i będzie zachętą
do trwania w łasce Bożej w oczekiwaniu na przyjście Pana.
Wasz proboszcz o. Waldemar Grubka

Ojciec
Honorat
16 grudnia 2016 r. minie 100 lat
od śmierci bł. o. Honorata Koźmińskiego.

13 października br. – w jego liturgiczne wspomnienie
– w Nowym Mieście nad Pilicą rozpoczęły się obchody
Roku Jubileuszowego związanego z o. Honoratem.

Zgodnie z uchwałą Sejmu rok 2017 będzie
rokiem bł. o. Honorata Koźmińskiego

„100-lecie śmierci bł. o. Honorata Koźmińskiego to okazja do tego,
żeby dziękować Panu Bogu za jego osobę i jego dzieło, szczególnie
w Kościele w Polsce, gdyż o. Honorat działał i żył w czasach zaborów,
czasach bardzo trudnych dla Polski i dla polskiego Kościoła. Jest dla
nas przykładem człowieka niezłomnego, który nigdy się nie poddał,
zawsze szukał wyjścia z aktualnej sytuacji, żeby głosić Ewangelię, żeby cały czas apostołować, zaczynając od siebie”.
o. Grzegorz Filipiuk OFMCap
Na kolejnych stronach zamieszczamy tekst konferencji,
wygłoszonej 7 maja 2016 r. przez ojca prof. Andrzeja Derdziuka
podczas dnia skupienia Grupy Modlitwy Ojca Pio z Poczekajki
w klasztorze kapucynów w Lubartowie, a także świadectwa
członków zgromadzeń założonych przez ojca Honorata.
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Ojciec Honorat Koźmiński:
od apostaty do błogosławionego

Niemal w stulecie śmierci o. Honorata, która
miała miejsce 16 grudnia 1916 r. w Nowym
Mieście n. Pilicą, przybyliśmy do Lubartowa,
aby cieszyć się naszym współbratem i chodzić
po śladach jego świętości. Urodził się w Białej
Podlaskiej 16 października 1829 r. jako Florentyn Wacław Jan Stefan. Jego ojciec, Stefan,
był synem jednego z unickich księży, którzy
mogli się żenić. Żeby uniknąć przymusowej
rusyfikacji, rodzina wyjechała do Włocławka.
Młody Wacław zaczął chodzić do gimnazjum
w Płocku. Tak jak dzisiaj doświadcza tego wielu
młodych ludzi, stracił wiarę i to do tego stopnia, że mówił: Jeżeli mnie ktoś zobaczy w kościele, to niech mi napluje w twarz. Wcześniej mi
kaktus wyrośnie, niż pójdę do kościoła się modlić. Pan Bóg miał jednak swoje sposoby. Kiedy
późniejszy Honorat był siedemnastolatkiem,
został uwięziony i oskarżony o spisek przeciwko carskiej Rosji – praktycznie ze wskazaniem na zsyłkę na Syberię. Siedział w więzieniu w Cytadeli Warszawskiej. Zachorował na
tyfus i odszedł od zmysłów. Gdy matka przychodziła pod więzienie, słyszała hałasy i krzyk.
Pytany przez nią strażnik nazywał krzyczącego
wariatem i powiedział, że to jej syn. Po wyzdrowieniu Honorat napisał w swoim notatniku:
Matka Boża, ubłagana przez moją matkę, która modliła się w kościele paulinów przy ul. Długiej w Warszawie, sprawiła, że Pan Jezus do celi
mojej więziennej przyszedł i do wiary, i do życia
mnie przywrócił.
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Aleksandra z Kahlów,
matka ojca Honorata

Gdy w 1847 r. się nawrócił, to pierwsza jego myśl była taka: Należę do Pana Boga, bo On
uratował mi życie. Zaczął się modlić i zgłosił się
do furty klasztoru kapucynów w Warszawie.
Przyjmujący go surowy prowincjał, późniejszy biskup podlaski, o. Beniamin Szymański,
poddał Honorata pierwszej próbie pokory,
prosząc o wytarcie kurzu na ławce jego własnym fularem – ozdobną chusteczką. Druga
próba pokory była znacznie trudniejsza, bo
matka, Aleksandra z Kahlów, która miała
czworo dzieci, nie wyobrażała sobie, że syn ją
opuści i pozostawi ją samą. Młodzieniec był

bowiem zdolnym studentem Szkoły Sztuk
Pięknych i chciał zostać architektem. Dwa
miesiące błagał prosząc matkę, żeby się zgodziła na jego wstąpienie do zakonu. W końcu
7 grudnia 1848 r. wyjechał z domu, statkiem
z Włocławka, gdzie wtedy mieszkali, i przyjechał do Warszawy. Tam ponownie spotkał się
z ojcem prowincjałem, a potem szedł pieszo do
Lubartowa, dokąd dotarł 18 grudnia 1848 r.

Ojciec Honorat w wieku 18 lat

Przyjęto go do nowicjatu w dzień wspomnienia Oczekiwania Matki Bożej. Tak o tym
pisał w swoim notatniku – później już nawet
w ramach testamentu: W dzień jej oczekiwania
18 grudnia wszedłem do klasztoru i potem, dwa
lata później, w ten sam dzień uroczystą profesję
uczyniłem, że to za największą sobie łaskę poczytuję i największe szczęście, dlatego ten dzień
za najuroczystszy z dni moich uważam. Potem,
w ciągu życia zakonnego, bardzo wiele łask w jej
uroczystości mnie spotkały i doznawałem nieraz
w najcięższych razach cudownej opieki. Jestem
w szczególnej opiece mej Matki najlepszej, której
jeszcze mnie matka moja oddała. Ja też na całe
życie się oddaję.
W klasztorze w Lubartowie panowała ścisła
obserwacja, czyli surowe zachowywanie reguły
zakonnej. Zakonnicy mieli duży ogród, ale dla
nowicjuszy wydzielono tylko jego fragment, nie
mogli też nigdzie wychodzić. Wstawali o północy, posty były bardzo surowe, panowało tak
ogromne ubóstwo, że nie było czym się nakryć
w porze snu. W tym czasie w lubartowskim
klasztorze przebywało wielu zakonników, toteż było ciasno. Razem z o. Honoratem nowicjat odbywało kilkunastu nowicjuszy. Jak pisze
pani prof. Ewa Jabłońska-Deptuła, były częste
posty i głód, ale też i chłód. Ojciec Honorat,
który od początku jawił się jako ktoś niezwykły i naprawdę chciał służyć Panu Bogu, tak
napisał w swoim notatniku: Dziękuję szczególnie za łaskę powołania do serafickiego zakonu,
za wprowadzenie mnie do tego raju rozkoszy,
w którym nigdy żadnej boleści nie doznałem i za
to niewymowne szczęście, iż mi pozwolił tyle lat
przeżyć pod jednym dachem z sobą i służyć sobie, dając mi zrozumieć wielki zaszczyt tej służ-

by, którą sobie cenię nad wszystko. I gdyby mi
wolno wybierać tysiąc razy rodzaj życia, zawsze
wybrałbym sobie ten zakon seraficzny, w jakimkolwiek stanie pozostawał.
Ojciec Koźmiński z wykształcenia był architektem, więc projektem jego życia stała
się świętość. Oczywiście uważał, że trzeba
być posłusznym, ale nade wszystko się modlić. Tak napisał w swoim notatniku: Zawsze
czuję wielką wdzięczność za łaskę powołania
i zawsze pamiętam, iż nic nie uczyniłem takiego,
co by Boga mogło pobudzić do tego, by mi je dać,
a bardzo wiele czyniłem takich rzeczy, które by
mnie do jej odrzucenia pobudzić mogły. Nie czuję
ciężaru ani upału dnia, ale przeciwnie. A co do
rachunku z tylu lat, to mam skarby Mszy Świętej do wypłacenia i te same na dziękczynienie za
powołanie. Co za szczęście powołanie zakonne!
W każdej chwili mogę mieć to, do czego królowie pielgrzymowali, bo tu jest ten dom, w którym jest Dziecię i Jego Matka. A dalej pisał: Od
czasu zaś, jak nieprzebrane miłosierdzie Pańskie
wyświadczyło mi tę łaskę, o której nigdy bez
łez serdecznych pomyśleć nie umiem, że mnie,
obrzydliwego, cielesnego i grzesznego, na służbę
swoją świętą powołać raczyło. Głos ten jeszcze
żywo i bez przerwy w moim sercu jeszcze czuję.
W czasie procesu beatyfikacyjnego o. Honorata, w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku, jeden z kardynałów, znających dokumentację jego życia, powiedział: Zazwyczaj
młodzi przychodzą do zakonu z wielką gorliwością
i zapałem, ale potem słabną, pojawiają się choroby
i zwolnienia z wymagań. Ojciec Honorat zachował gorliwość nowicjusza aż do ostatniego dnia.
Jego gorliwość polegała na tym, że wyprzedzał
innych w modlitwie, był bardzo usłużny, pracował, pościł i pokutował. Ojciec Honorat
nie spowiadał się ani u magistra nowicjatu,
o. Rajmunda Smerdzińskiego, ani u socjusza, mistyka, Albina Konwerskiego, ale u o.
Prokopa Leszczyńskiego, dawnego szlachcica
z Podola, znanego autora wielu książek religijnych, między innymi o Matce Bożej, któremu
między innymi zawdzięczamy rozpropagowanie w Polsce nabożeństw majowych. Honorat
spowiadał się u o. Prokopa do jego śmierci.
Ojciec Honorat chciał być zakonnikiem
pokornym. Gdy jako dziewiętnastolatek przyszedł do Lubartowa, powiedział tak: Chcę zostać bratem zakonnym. Nie chcę być kapłanem,
bo jestem niegodzien, bo wypierałem się kiedyś
Boga (…), bo byłem apostatą i tyle naobrażałem Pana Boga swoimi grzechami. Przełożeni,
widząc jego zdolności, zdecydowali jednak, że
zostanie klerykiem i będzie się kształcił. Kiedy mając dwadzieścia lat, w grudniu 1849 r.
złożył śluby zakonne, wysłano go na studia do
Lublina. Tak wtedy pisał o swojej egzystencji:
Szczęścia mego, jakie posiadam w życiu zakonnym
i w tym ubogim klasztorku, i przy tych ofiarach
świętych, nikt zrozumieć nie jest w stanie, ani ja
bym wypowiedzieć nie umiał, bo ono jest całkowite, wystarczające choćby na wieczność całą. Nie
oddałbym go za żadne pomyślności tego świata,
za żadne najwyższe godności ani za trony, ani za
tiary, ani za żadne rozkosze i dostatki, choćbym
ich mógł na wiele rzeczy pożytecznych obrócić.
Ojciec Honorat to człowiek, który prawdziwie był szczęśliwy w klasztorze. On promieniował szczęściem, ale trzeba powiedzieć, iż

nie był łatwy w kontaktach – gdyż się na wiele
rzeczy obruszał. Później, w Nowym Mieście,
zarzucił wizytatorowi, że ubogim dawniej kapucynom pozwala się chodzić w skarpetkach,
w butach. Był czasami gwałtowny. Jego słodycz oraz okazywana dobroć płynęła z tego,
że był szczęśliwy. Będąc w Lubartowie, uważał, że odnalazł Pana Boga w klasztorze. Mówił tak: Z Chrystusem mieszkam pod jednym
dachem, z Chrystusem wychodzę z celi. (Cela
to właśnie cellum czyli niebo). Uważał też, iż
trzeba pracować nad sobą, ale faktem jest,
że Koźmiński nie zatracił swojej „ludzkości”,
co potwierdza jego korespondencja z matką.
Z nowicjatu napisał do niej trzy listy, co było
rzadkie, bo uważano, że nowicjusz powinien
być całkiem od świata oddzielony.
Jego matka, Aleksandra, napisała do niego
też kilka listów. W jednym napisała tak: Prawda, mój miły synu, że już trzeci list Twój odbieram, ale i ja też nie pierwszy piszę. Odebrałam
Twój drugi po obłóczynach z Lubartowa, a wyczuwszy, wyczytawszy tam, ile jesteś szczęśliwy,
spokojny i rady być dalekim od wszystkiego, nic
mi nie pozostało, aby ubłagać Boga, aby utrwalił to Twoje upragnione szczęście. Matka buntowała się bowiem, gdyż nie chciała dla syna
zakonnego życia. Dopiero po jakimś czasie
zrozumiała, że Honorata od niego nie odwiedzie i zobaczyła, iż jest szczęśliwy, a kiedy się
w tym utwierdziła, tak pisała do swojego syna: Jedno mam tylko jeszcze żądanie, a Ty radę
moją chciej przyjąć, a to kiedyś sobie ten stan
stanowczo obrał, żebyś się kierował na prawdziwego księdza, bo tym samym mógłbyś stać się
użytecznym ludzkości i powiększyć chwałę Pana
Boga, objaśniając ludziom czystą prawdę religii
naszej, nawracając błądzących. Ojciec Honorat
miał zawsze wsparcie w swojej rodzinie – jego siostra Stefania wstąpiła do sióstr wizytek
i modliła się za niego. Zachowały się jego listy do rodziny. Owszem, niekiedy zachowywał
się dziwnie, bo kiedy odprawił swoją pierwszą
Mszę świętą w 1853 r., to nawet z matką się
nie poszedł przywitać, ale potem zmienił swoje zachowanie. Gdy jako diakon głosił pierw-

sze kazanie, członkowie jego rodziny wówczas
przyszli i mu składali gratulacje, które przyjął.
Musiał się jednak cały czas tych relacji uczyć.
Kiedy przebywał w Warszawie, a kapucyni mieli wtedy zakaz dotykania pieniędzy, jego mały kuzynek Stasio specjalnie podsuwał
mu pełną garść monet i ciągle go kusił. Zajęty
pisaniem Honorat, pragnąc uspokoić natręta,
odsunął jego rękę w taki sposób, że pieniądze
wypadły za okno i pod łóżko. Zawstydzony
swym uczynkiem wyszedł i łamiąc zakaz pozbierał wszystkie monety, aby pocieszyć płaczące dziecko. Przestrzeganie Reguły jest istotne,
ale ważne, żeby mieć serce i Honorat taki był.
On uczył się od Matki Bożej. Pisał tak: Maryjo Zwycięska! Oto ja, Twoja zdobycz i Twój
prozelita, której potężnej opiece jestem winien
moje nawrócenie i której wszechwładnej przyczynie powołanie moje przypisuję, wspominam
sobie dzisiaj, iż w tym dniu Twojego oczekiwania
po raz pierwszy miałem szczęście zadzwonić do
furty klasztornej tu w Lubartowie i wejść w progi
tego przybytku miłości, prowadzony tam, jakby
wepchnięty przez Ciebie, przewodniczko moja.
Ideał Honorata był zbudowany nie tylko
na poszanowaniu Pana Boga, Matki Bożej,
ale i zachwycie nad św. Franciszkiem. Tak pisał o tym: Jeszcze przed wstąpieniem do zakonu nabrałem większego nabożeństwa do naszego świętego ojca Franciszka i gorąco go prosiłem
o przyjęcie mnie między swoich synów. Potem,
gdy życie jego jeszcze lepiej poznałem, doskonałość życia i ducha seraficznego, który go ożywiał,
stał się moim ukochanym świętym, którego czcić,
wysławiać i o którym marzyć i mówić zawsze za
pociechę miałem. Napisał pięć tomów dzieła
Franciszek i jego naśladowcy. Nie był geniuszem intelektu, ale tytanem pracy i dobrej
organizacji, więc stał się raczej kompilatorem.
Bardziej przepisywał z różnych książek niż je
tworzył. On raczej upowszechniał dobre treści. Zebrał ogromny materiał między innymi
na pięćdziesiąt dwa tomy encyklopedii Czem
jest Maryja – po jednym tomie na każdy tydzień. Ojciec Honorat to człowiek, który miał
mnóstwo przyjaciół w świętych w niebie. Na
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Kapucyni w Zakroczymiu (1885). Ojciec Honorat – drugi od lewej w górnym rzędzie

każdy dzień posiadał patrona. Wynajdował
święta maryjne, aby mieć okazję do wychwalania Jej, ale jego najważniejszym celem i zadaniem było to, o którym napisał w książce
Powieść nad powieściami: Od czasu wstąpienia
do zakonu zawsze na myśli to miałem, żeby dać
ludziom poznać miłość Bożą.
Jesteśmy w historycznych murach kościoła i klasztoru, w których Honorat kształtował
swoją świętość. W tym miejscu się modlił. Ważne, aby zdobyć się na pewną refleksję. Każdy
z nas ma swoje doświadczenia, dolegliwości,
swój stan. Ale czy ten chłopiec z Włocławka, który wyrzekał się Boga, modlitwy i przynależności do Kościoła, który uważał, że tu
się nic nie da zrobić, rokował jakieś nadzieje? Czy uznany za wariata, uważany za osobę,
z której nic nie będzie, chyba że kibitkami go
wywiozą na Syberię, jak przeżyje, spodziewał
się, że stanie się tak wielkim budowniczym
zakonnego życia ukrytego? Dla Boga nie ma
rzeczy niemożliwych i dlatego zbieramy się tu,
w Lubartowie, żeby umacniać swoją wiarę, bo
możemy jeszcze dokonać wielu wspaniałych
rzeczy – każdy z nas ma takie zadanie.
Kiedy Honorat miał 35 lat, skasowano klasztor w Warszawie, w którym przebywał i wtedy
władze carskie dały zakonnikom, wywiezionym
do klasztoru w Zakroczymiu, wybór między
uwięzieniem w murach klasztornych, zsyłką na
Syberię albo wyjazdem na emigrację. Ojciec
Koźmiński był w sile wieku, chciał działać, a tu
zamknęli trzydziestu kilku zakonników w ciasnym klasztorku – bez pojedynczych cel, nawet
łóżek brakowało, oświadczył jednak carskiemu urzędnikowi, że tu Bóg ich chce mieć i tu
będą pracować, więc go zostawili. Wcześniej,
umęczony pracą w Warszawie, napisał pismo
do prowincjała, ojca Aniceta Sierakowskiego, żeby go zwolnił z części obowiązków. Zanim prowincjał odpowiedział na jego pismo,
przybyli carscy żandarmi i wywieźli go do Zakroczymia. Pragnący wprawdzie odpocząć, ale
wywieziony siłą z Warszawy, Honorat buntował
się przez 11 miesięcy. Pytał Boga o przyczynę
cierpienia i złego traktowania zakonników.
Dodatkowe przykrości spotykały kapucynów
ze strony współbrata, Eufrozego Lewczuka,
agenta carskiej Ochrany, który tak bardzo
dokuczał braciom, że kiedy w końcu na prośbę o. Prokopa Leszczyńskiego interweniował
namiestnik Paskiewicz i zabrali go z klasztoru,
ojciec Honorat – pobożny człowiek, napisał
tak: Po zabraniu ojca Eufrozego jestem skłonny
uwierzyć w istnienie Opatrzności Bożej.
Po okresie buntu wewnętrznego Honorat
uświadomił sobie, że Pan Bóg dał mu uproszony
wypoczynek, tylko w innej formie niż on oczekiwał. Co więcej: zobaczył, że jego współbracia ochłonęli wcześniej po przejściach, jakich
doświadczyli ze strony władz carskich i tam,
w Zakroczymiu, odprawiano trzy nabożeństwa
czerwcowe każdego dnia: rano dla służących,
przed obiadem dla państwa, a wieczorem dla
rolników. Honorat zaczął spowiadać i odkrywać, właśnie w Zakroczymiu, swoje powołanie: rozpoczął zakładać zgromadzenia. W roku
1874, dziesięć lat po aresztowaniu, przybyła do
niego Kazimiera Gruszczyńska, która szukała
swojej drogi, bo nie wiedziała, co ma czynić.
Honorat prosił ją o modlitwę o to, aby Pan
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wyjawił mu swoją wolę, albowiem czuł, iż Zbawiciel czegoś od niego oczekuje. Bóg nakazał
mu zakładanie zgromadzeń ukrytych – założył
ich dwadzieścia sześć.
Ojciec Honorat całe życie się modlił za
potrzebujących, zwłaszcza wtedy, gdy zakładał zgromadzenia. Kiedyś przyszła do niego
jedna siostra, bo chciała coś jeszcze zrobić
dobrego, a on zaproponował, żeby założyła
ochronkę dla bezdomnych chłopców, którzy
chronili się koło kościoła św. Aleksandra na
placu Trzech Krzyży. Zakładał zgromadzenia
dla nauczycieli, służących, rolników, dzieci,
chorych, bo był człowiekiem, który kochał.
W lubartowskim klasztorze, uczył się tego, co
głosi łaciński napis na ścianie chóru zakonnego: Nie głos, lecz wołanie, nie głośna muzyka,
lecz serce. Nie krzyk, lecz miłość śpiewa w uchu
Boga (Non vox sed votum non chordula musica sed cor. Non clamor sed amor cantat in aure
DEI). Chodzi o to, żebyśmy w tym miejscu
odnowili swoją wiarę i rzeczywiście odkryli,
że Bóg nas po coś wybrał i także dla nas ma
plan zbawienia.
o. Andrzej Derdziuk OFMCap
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Dzięki Niemu odkryłam
powołanie

Po raz pierwszy o ojcu Honoracie usłyszałam
na rekolekcjach, prowadzonych przez Małe
Siostry Niepokalanego Serca Maryi. Nie wiedziałam wtedy, że ten błogosławiony będzie
miał później dla mnie jakiekolwiek znaczenie. To wszystko zmieniło się, kiedy zaczęłam
zastanawiać się nad swoim powołaniem. Nie
pamiętam już, od kogo otrzymałam obrazek
z błogosławionym ojcem Honoratem, na odwrocie którego była modlitwa o rozeznanie drogi życiowej. Postanowiłam codziennie modlić
się, aby decyzja, którą podejmę, była zgodna
z wolą Bożą. Ale to nie koniec mojej przygody
z Wacławem Koźmińskim. Gdy skończyłam 17
lat, wybrałam się na pielgrzymkę śladami ojca
Honorata – z Zakroczymia do Nowego Miasta
nad Pilicą. To właśnie w czasie tej wędrówki zrozumiałam, jak wielkiego kalibru był to
człowiek. Słuchając konferencji o Jego życiu,
uzmysłowiłam sobie, że świętość rzeczywiście
jest dla każdego. Przecież On tak samo jak ja
zmagał się z różnymi swoimi słabościami, grzechami, a mimo to prawdziwie uwierzył w to,
że: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia.
Niesamowite jest dla mnie to, że przez cały
czas mojego dojrzewania wiary byłam związana
z ojcem Honoratem przez utrzymywanie kontaktów z jednym ze Zgromadzeń założonych
właśnie przez Niego.
Odkąd rozpoczęłam modlitwę za wstawiennictwem błogosławionego Honorata, widziałam coraz jaśniej, czego chce ode mnie Bóg.
Zaczęłam zastanawiać się nad życiem zakonnym. Dziś już wiem, że była to łaska, którą
uprosił mi założyciel Zgromadzenia, w którym
obecnie jestem. Ale po kolei! W klasie maturalnej przyszedł czas na pierwsze poważne
życiowe wybory. Nadszedł czas walki duchowej. Z jednej strony czułam, że droga, którą
proponuje mi Bóg, jest tą najwłaściwszą dla
mnie, ale ciągle pojawiały się inne, atrakcyjne
alternatywy. W szkole byłam wzorową uczennicą, perspektywa dalszego kształcenia stała

Obraz beatyfikacyjny

dla mnie otworem. Ciężko było mi wytłumaczyć, szczególnie rodzicom, że nie chcę pójść
na studia. Uległam presji i zapisałam się na
uczelnię, choć w głębi serca czułam, że robię
coś wbrew sobie. Pomyślałam wtedy, że jeśli
się nie dostanę, to już będę pewna, że zakon
to moje miejsce. Dziś, już patrząc z perspektywy czasu, wiem, że było to trochę niedojrzałe
z mojej strony. Bóg szybko pokazał mi, że On
szanuje moją wolę. Na studia oczywiście się
dostałam. Postanowiłam pojechać na rekolekcje w milczeniu. Myślałam, że tam już będę
wiedzieć na sto procent, co mam robić. Niestety, tak nie było: gdy wróciłam, wydawało
mi się, że jestem w jeszcze większej rozterce
wewnętrznej, niż przed wyjazdem. Z pomocą
przyszedł mi sam błogosławiony ojciec Honorat. Wiem, brzmi to trochę mistycznie, ale
zaraz wszystko wyjaśnię.
Wybrałam się na pielgrzymkę Honoracką
w intencji rozeznania swojego powołania;
wiedziałam, że mój patron mnie nie zawiedzie i pomoże mi podjąć ostateczną decyzję.
I tak też się stało. W czasie wędrówki usłyszałam jedno pytanie: Czy chcę służyć Bogu?
W moim sercu była jedna odpowiedź: Tak,

chcę. Wtedy wszystkie wątpliwości ustąpiły
z mojego serca, w którym teraz zagościł pokój
i radość. Postanowiłam wstąpić do bezhabitowego Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, aby stać się duchową córką błogosławionego ojca Honorata, któremu
zawdzięczam rozeznanie swojego powołania.
W tym roku mija już pięć lat, odkąd przekroczyłam furtę klasztoru, a ja nie zamieniłabym swojego życia na żadne inne! Na koniec
chciałabym podzielić się z wami słowami modlitwy o dobry wybór drogi życia:
Błogosławiony Honoracie, Ty na modlitwie
wytrwale szukałeś woli Bożej, aby ją wypełnić
w doskonałej miłości. Tym, którzy przychodzili do Ciebie po rady, jasno wskazywałeś drogę
życiowego powołania. Teraz, kiedy staję przed
wyborem mojej przyszłości, wyproś mi, Bł. Honoracie, światło, abym widział jasno, jak wypełnić wolę Bożą. Uproś łaskę, abym poznał drogę, którą mam wybrać i sposób, w jaki mam ją
realizować. Pragnę całym swoim życiem wielbić
Boga. Proszę Cię, Ojcze Honoracie, wstaw się
za mną u Boga, abym mógł odważnie podjąć to,
czego Bóg oczekuje ode mnie. Amen.
s. Natalia, honoratka

Rozpoczynający się czas dziękczynienia za
osobę bł. o. Honorata Koźmińskiego, z racji
mijających 100 lat od Jego śmierci, jest szczególnym powodem do wyrażenia wdzięczności
Bogu za życie i dzieło tego wielkiego człowieka, założyciela licznych niehabitowych rodzin
zakonnych. Jest też przyczyną do podjęcia refleksji nad własnym powołaniem przez jego
duchowe córki.

Konfesjonał ojca Honorata
w Nowym Mieście nad Pilicą

Przy parafii kapucyńskiej na Poczekajce
apostołuje Zgromadzenie Służebnic Matki
Dobrego Pasterza (popularna nazwa – pasterzanki), które prowadzi Placówkę Wsparcia
Dziennego „Dom Ciepła” im. św. Antoniego
dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Jest
najmłodszym zgromadzeniem, założonym przez
bł. o. Honorata Koźmińskiego (1895 r.). Zgromadzenia niehabitowe, ukryte przed światem,
to fenomen działalności o. Honorata. Siostry
nie nosząc habitu, żyjąc na wzór Świętej Rodziny, świadczą, że można oddać swe życie
na służbę Bogu i ludziom w życiu zakonnym.
Od najmłodszych lat chciałam zostać siostrą
zakonną, ale bardzo podobała mi się również
praca nauczycielki. Nie potrafiłam zrezygnować z działalności w tym zawodzie. Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego rozpoczęłam pracę nauczycielki w klasach młodszych
szkoły podstawowej. Ciągle jednak tęskniłam
za życiem zakonnym. W trzecim roku mojej
pracy odwiedziła mnie w szkole zaprzyjaźniona
pani katechetka (dawniej na siostry niehabitowe mówiono „panie”) i wtedy Pan Bóg dał
mi wyraźny znak, że można służyć Bogu i ludziom nie nosząc habitu. Ponad 25 lat temu
nie wyobrażałam sobie tego, jak to jest możliwe, żeby być siostrą zakonną i uczyć w szkole (wtedy nie było tam jeszcze katechizacji).
Spełniło się moje marzenie. Po pierwszej formacji zakonnej rozpoczęłam pracę w szkole.
Jako nauczycielka lub wychowawczyni pracuję też w dziełach, prowadzonych przez moje
Zgromadzenie (obecnie w Lublinie). Jestem
szczęśliwa i bardzo wdzięczna Bogu za to, że
pozwolił mi poznać siostry, które nie noszą
habitu, i tak właśnie Mu służyć, a stało się to
możliwe dzięki wspaniałomyślności o. Honorata Koźmińskiego, który posłuchał natchnienia
Bożego i takie zgromadzenia utworzył. Bogu
niech będą dzięki!
siostra pasterzanka

Od obrazka do Sanktuarium

Na drodze poznawania miłości Jezusa Chrystusa przyszedł mi z pomocą bł. Honorat Koźmiński. Zaczęło się od małego obrazka, który
znalazłem na podłodze przy klęczniku w moim kościele parafialnym w Lubotyniu (niedaleko Ostrowi Mazowieckiej). Widocznie ktoś
go zgubił, abym ja mógł znaleźć. Odczytałem
na nim: Sługa Boży, założyciel licznych zgromadzeń zakonnych. Zapadło mi w pamięć, że: żyją
na wzór pierwszych chrześcijan. Ta poruszająca
informacja wpadła niczym ziarenko w glebę
mojego poszukującego serca. Chodziłem wtedy do ósmej klasy szkoły podstawowej, był to
też czas przygotowań do przyjęcia sakramentu
bierzmowania. W maju tego roku musiałem
zmierzyć się z bolesnym doświadczeniem. Była
to śmierć kochanego taty – Tadeusza w wypadku samochodowym. Nagle sytuacja całej
rodziny mocno się skomplikowała. Długo nie
mogliśmy się pozbierać. Pełen cierpienia pytałem Pana Boga, jak z tego labiryntu nieszczęść
się wydostać, by normalnie żyć. Ratowałem
się modlitwą różańcową. Wiele razy udawało
się nam modlić wspólnie z mamą, babcią i rodzeństwem. Znaleziony obrazek o. Honorata
włożyłem w duży obraz Matki Bożej, aby razem pomagali nam trwać przy Bogu. Do mojej duszy delikatnie pukała łaska powołania
zakonnego. Szukałem, ale i odnajdywałem
drogę realizacji tego, o co mnie Pan prosił.
Poprzez Zgromadzenie Braci Dolorystów poznawałem różnorodny świat Rodziny Honorackiej. Doświadczyłem, jak wiele dobra, bez
wielkiego rozgłosu, czynili ludzie z tych „cichych” zgromadzeń: to codzienne cierpliwe
tkanie nićmi Ewangelii różnych środowisk:
tak jak uczył Założyciel.
Razem z wieloma duchowymi synami i córkami o. Honorata doczekaliśmy się naprawdę
pięknych dni, kiedy w Rzymie 16 października
1988 r. uczestniczyliśmy w beatyfikacji Kapucyna
z Białej Podlaskiej. Tej niezapomnianej niedzieli przyjąłem Komunię św. z rąk Jana Pawła II.
Wiedziałem, że „załatwił” mi to nowy błogosławiony. Rosło we mnie pragnienie, by poznawać
istotę jego życia. Czytałem wszystko, co o nim
pisano, sięgnąłem nawet po Notatnik duchowy.
Wydał mi się człowiekiem niezwykłym, jednak
dla ludzi wyjątkowych i mocno zaawansowanych
w rozwoju duchowym, a ja byłem początkujący

i nie umiałem z tego skorzystać. Poskarżyłem
się i poprosiłem: „Ojcze Honoracie, pomóż mi”.
I znów przyszedł, by wprowadzić mnie do oazy
swego niezwykłego spotkania z Jezusem. Stało
się to za pomocą książki Odnaleziony przez Jezusa (autor: Claude-Charles Billot). Chrystus
przyszedł do bardzo młodego Wacława (o. Honorata), uwięzionego w Cytadeli: przyszedł do
mnie do celi więziennej i łagodnie do wiary przyprowadził. W tym „spotkaniu” odnalazłem też
siebie, tego pragnąłem i te słowa są zawsze ze
mną. Stały się moim duchowym domem. Zrozumiałem, że życie Honorata po tych „odwiedzinach” stało się dziękczynieniem. Całe życie
z tego czerpał i tym się ze mną podzielił. Było
mi to bardzo potrzebne, bo przyszły nowe wydarzenia i wyzwania, ale i problemy. Wiedziałem,
gdzie jest „źródło” i kto mnie wesprze, nauczy
odczytywania znaków na drodze życia. Nowym „punktem startowym” okazał się klasztor
kapucynów na Poczekajce w Lublinie. Błogosławiony tu czekał teraz na mnie. Pokazywał,
że jest obecny i żyje w swoich współbraciach,
w siostrach „skrytkach”, które pomagają innym
odnajdywać Boga w szarej codzienności, żyje
w Bożym ludzie, złaknionym, jak za jego dni –
miłosierdzia i ukojenia duszy. Jego pomoc jest
wyczuwalna w konfesjonałach, zwanych „szafami”, zbudowanych na podobieństwo tego
z Nowego Miasta, stanowiącego symbol misji
naszego Proroka Miłosierdzia. Ten niezwykły
konfesjonał chcą zobaczyć i dotknąć pielgrzymi, by zaczerpnąć z tajemnicy przebaczania.
Od czerwca 2016 r. mieszkam już w klasztorze w Nowym Mieście. Pracuję razem z moimi współbraćmi, podobnie jak na Poczekajce.
Dalej jestem pod ojcowską opieką bł. o. Honorata. W jego imieniu witam pielgrzymujących do naszego Sanktuarium i bardzo się
cieszę, kiedy widzę tych wyjątkowych – z Poczekajki. Ojciec Honorat w cichy i dyskretny
sposób obdarza wszystkich, umie człowieka
duchowo prowadzić. To dobra szkoła, bo
uczy rozpoznawania Pana Boga w życiu, a to
jest już szczęście. Nowe Miasto jest blisko –
nad Pilicą…
o. Ryszard Gumkowski OFMCap

O. Honorat Koźmiński w Zakroczymiu, 1887

Współpraca ze strony redakcji:
Anna Guzowska-Boreczek
Zdjęcia: z archiwum kapucynów
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Bogu niech będą dzięki!

Zwiastun

7

Zwiastun

8

REKONSTRUKCJE
Rekonstrukcje historyczne to
nowa, bardzo atrakcyjna forma
pokazywania minionych dziejów, a jak wiemy, coś, w czym
możemy uczestniczyć, uczy nas
dużo lepiej niż nawet najlepszy
opis w podręczniku czy książce.
Same rekonstrukcje nie skupiają się jedynie na historii najnowszej, ale obejmują okres od
czasów prehistorycznych do najnowszych. Bardzo często odbywają się w miejscach, gdzie
działo się odtwarzane zdarzenie, np. rekonstrukcja bitwy pod
Grunwaldem, Komarowem czy
walki oddziału Zapory.
Tak wielkie i skomplikowane
czasem przedsięwzięcia nie miałyby szans powodzenia, gdyby
nie duża liczba zapaleńców, dla
których historia to coś więcej
niż kilka zdań w podręczniku.
Członkowie grup rekonstrukcyjnych, bo o nich tu mowa, starają się jak najlepiej poznać hi-
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Bitwa pod Kraśnikiem
Fot. Adam Szwałek

Powstanie Warszawskie
Fot. Jarosław Czerniak

storię ze wszystkimi możliwymi
szczegółami. Samodzielnie zdobywają umundurowanie, broń,
niezbędne dodatki. Dzięki oryginałom lub wiernym kopiom
umundurowania, uzbrojenia
i wyekwipowania, uczestnicy
i widzowie mogą bardzo osobiście przeżywać przedstawianą historię. Często tacy zapaleńcy –
członkowie grup, samodzielnie
wykonują niezbędny ekwipunek.
Jest to praco- i czasochłonne, ale
efekt końcowy daje bardzo dużo satysfakcji. Na szczęście też,
dla osób, które nie mają zdolności rzemieślniczych, istnieje
sporo firm, które oferują szycie
replik umundurowania konkretnej jednostki. Bardzo często przy
takich mundurach pojawiają się
oryginalne szable, pistolety, bagnety, guziki, klamry pasów, naszywki i inne znaki wojskowe.
W Polsce istnieje także kilka
wyspecjalizowanych firm, zaj-

Bitwa pod Komarowem Fot. Sławomir Węgrzyn

mujących się rekonstruowaniem
lub budowaniem replik pojazdów bojowych, takich jak czołgi, wozy pancerne, ciężarówki,
armaty itd.
W czasie samej rekonstrukcji można wszystkimi zmysłami
chłonąć inscenizowaną historię.
Błysk i huk wybuchów, odgłosy
strzelaniny, zapach prochu i widok samej pokazywanej historii
znacznie potęgują doznania widzów. Członkowie naszego Koła
fotograficznego uczestniczyli
m.in. w rekonstrukcji bitwy pod
Kraśnikiem, której autentyzm był
na takim poziomie, że wywoływał mocne emocjonalne reakcje wśród oglądającej publiczności, smutek, wręcz płacz i głośne
przeciwstawienie się przemocy.
Jak już wspomniałem, jest to
wspaniała lekcja naszej historii,
o wiele łatwiej przyswajalna dla
każdego i pozostawiająca trwalszy ślad w pamięci, niż lektura
podręczników.
W Internecie można natknąć
się na całe strony poświęcone tej

tematyce np. www.dobroni.pl.
Informacje o aktualnych i planowanych rekonstrukcjach można
również znaleźć na facebooku.
Dzięki połączeniu miłości do
historii z pasją do fotografii nawiązaliśmy, jako Koło fotograficzne
przy parafii na Poczekajce, kontakt z kilkoma grupami: GRH
Grenadiere z Lublina, GRH
Gregor z Puław, SRH Wrzesień‚
39 z Krakowa, GRH SAN
z Sanoka, GRH Wilki z Żyrzyna,
PAWEŁ I KUBA „PANZER
PROJECT”, Stowarzyszenie PSZ,
GRH Kampfgruppe „Edelweiss”,
Kampfgruppe LUGER i in.
Jako przedstawiciele koła
mieliśmy przyjemność uwieczniać na fotografiach inscenizacje: bitwy pod Komarowem
w 2015 i 2016 roku; pacyfikacji Wąwolnicy; rekonstrukcję
bitwy pod Kraśnikiem; kręcenie przez TVP Historia odcinka
Historii bez cenzury o Powstaniu
Warszawskim; kilka rekonstrukcji walk oddziału Zapory.
Często na rekonstrukcjach zdarzeń z historii najnowszej pojawiają się ostatni żyjący świadkowie i uczestnicy tych wydarzeń,
jak Żołnierze Wyklęci z formacji Zapory. Istnieje wtedy niepowtarzalna możliwość spotkania
i porozmawiania z naocznymi
świadkami.
Zebraliśmy już bogaty materiał fotograficzny z rekonstrukcji, w których braliśmy udział, co
zaowocowało wystawą Jarosława
Czerniaka i Sławomira Węgrzyna
w naszej galerii w amfiteatrze.
W przyszłości planujemy znów
pokazać nasze fotografie w formie wystawy.
Gorąco zachęcamy do oglądania rekonstrukcji historycznych
lub brania w nich udziału. Bardzo
często jest możliwość wcześniejszego zgłoszenia się i odgrywania
roli ludności cywilnej.
Jarosław Czerniak, Emil Zięba

ZAPROSZENIE
NA REKOLEKCJE

On pozwala nam
z radością
przygotować się
na święta
Jego Narodzenia,
aby gdy przyjdzie,
znalazł nas
czuwających
na modlitwie
i pełnych wdzięczności.

Drodzy, Bracia i Siostry w wierze, nadziei i miłości. Dzięki uprzejmości Waszego proboszcza, o. Waldemara Grubki, spotkamy się
w czasie adwentowych rekolekcji w Waszej parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi. Cieszę się z zaproszenia radością tym większą, że wciąż mile wspominam Was z wcześniejszych rekolekcji
– sprzed kilku lat.
Tajemnica przyjścia Jezusa Chrystusa jest już odsłonięta
w Wydarzeniu z Nazaretu. Raz odsłonięta wyzwala nieustannie – poprzez całe wieki w poszczególnych pokoleniach i w sercach konkretnych osób – tęsknotę za „Słowem, które stało się
ciałem i zamieszkało między nami”. Jest to pragnienie miłości,
która czyni nas uczestnikami wiecznego szczęścia Boga. Ta Boża
miłość uświęca, upiększa, czyni nas dobrymi.
Coroczny czas adwentowych przygotowań na święta Narodzenia Pańskiego jest szczególny także dzięki rekolekcjom. One
są przestrzenią obecności Boga przez wielorakie łaski, a szczególnie przez łaskę spowiedzi i Bożego słowa. Słowo Boże zapisane
w świętej Księdze zostało podyktowane przez Ducha Świętego.
Mocą tegoż Ducha Słowo Boże zostało nam dane w Jezusie
przez Maryję. Temuż Duchowi chcemy powierzyć rekolekcje
adwentowe, by działanie Bożej mocy, mądrości i Bożego światła mogło jak najszerzej i najgłębiej przeniknąć serca Parafian.
Proszę, abyście modlili się o stosowne dary dla mnie, abym poddawał się Bożym natchnieniom, abym ulegał działaniu Bożego
Ducha, abym głosił Bożą mądrość.
Zapewne żywe są w nas przeżycia związane z przyjęciem Jezusa za Króla i Pana naszego serca. Każdy z nas pragnie, aby
królowanie Jezusa stawało się coraz wyraźniejsze w naszych
umysłach i sumieniach, w naszych sercach i w naszej woli,
we wszystkich przejawach naszego
życia. Niech do pogłębienia żywej
więzi z Jezusem przyczynią się także
rekolekcje, które są zaproszeniem na
duchowe przygotowanie do jakże pięknych Świąt Przyjścia Boga na ziemię
w ludzkiej naturze. Więc jak najszybciej zacznijmy spotykać się w Bogu na
modlitwie, by mile i z wielkim pożytkiem duchowym spotykać się w czasie
rekolekcji. Boży Duch, duch radości
i otwartości na Boga, duch modlitwy niech będzie w Was i we mnie…

(z prefacji adwentowej)
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o. Ireneusz Naumowicz OFMCap.

PROGRAM REKOLEKCJI
NIEDZIELA, 4 GRUDNIA
7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (dzieci), 13.00,
16.00, 18.00 (młodzież) – Msza św. z nauką rekolekcyjną

PONIEDZIAŁEK-ŚRODA, 5−7 GRUDNIA

Rekolekcje dla dorosłych i dzieci poprowadzi o. Ireneusz
Naumowicz – gwardian i proboszcz z Krynicy Morskiej
Rekolekcje dla młodzieży poprowadzi o. Tomasz Mantyk
Okazja do spowiedzi 30 min. przed każdą Mszą św.
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Fot. Emil Zięba

6.30 (roratnia), 8.00, 10.00,
18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
16.30 – Msza św. z nauką dla dzieci
19.30 – Msza św. z nauką dla młodzieży i studentów
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Kochane
dzieciaki
Bałwanek
Tekst: Maria Bojaczuk
Ilustracje: Monika Bojaczuk
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Zwierzęta zgromadziły zimowe zapasy. Drzewa
pozbyły się liści. Ludzie wyjmowali z szafek
ciepłe czapki i szaliki. Wszystko było przygotowane do nadchodzącej zimy. Kilka dni
potem spadł śnieg. Nie było go mało, w niektórych miejscach zwały białego puchu piętrzyły się aż po kolana. Odśnieżano, odgarniano śnieg… A wszystkie dzieci wyszły na
dwór zaraz po śniadaniu. Rzucały śnieżkami,
wznosiły rozmaite budowle ze śniegu, jak na
przykład bałwany.

Basia też wyszła na dwór, dzierżąc w ręku
marchewkę i zaraz zaczęła robić olbrzymią kulę
ze śniegu. W duchu zamarzyła sobie, by zrobić
największego bałwana na świecie. Pierwsza kula była wielkości prawie metra. Basia z zadowoleniem zaczęła toczyć drugą kulę, ale gdy
skończyła, zobaczyła, że na jej podwórku nie
ma już śniegu na kolejną!
– Hmm... – pomyślała – pójdę na podwórko
Hani, na pewno jest tam jeszcze trochę śniegu.
Jak pomyślała, tak zrobiła, czmychnęła na
podwórko koleżanki i zaczęły wspólnie toczyć
ostatnią kulę.
A gdy to robiły, koło podwórka dziewczynki
przechodziło dwóch braci trochę starszych od
Basi, znanych z tego, że byli łobuzami. Jeden zauważył niedokończonego bałwanka i powiedział:

– Zobacz, kolejny bałwan! Psujemy?
Drugi chłopiec nic nie powiedział, tylko
kopnął bałwanka tak, że całkowicie go zniszczył. Obaj chłopcy zachichotali i uciekli.
A Basia z Hanią już przytoczyły kulę na
podwórko, już miały ją nakładać na pozostałe i udekorować kamyczkami. Gdy zobaczyły
straty bardzo się zawiodły, ale nie poddały.
Zaniosły zniszczonego bałwanka za dom Basi
i tam dokończyły budowę.
Jeszcze tego samego dnia, gdy chłopcy wrócili do domu, zobaczyli, że ich model samolotu,
nad którym pracowali godzinami, leży w kawałkach na podłodze. Okazało się, że w czasie ich nieobecności psotny kot wskoczył na
biurko i zrzucił model. Bardzo się zdenerwowali i jednocześnie zasmucili, ponieważ żal im
się zrobiło ich mozolnej pracy, która została
zmarnowana. Nie ma jednak tego złego, co by
na dobre nie wyszło. Dzięki temu zdarzeniu
bracia mogli zrozumieć, jak czuły się dziewczynki, kiedy zniszczyli im bałwanka.
Pamiętajcie, by nigdy nie niszczyć tego, co
zrobił ktoś inny.


Święci polskiego tysiąclecia cz. 2

Kinga (zwana też Kunegundą) urodziła się
5 marca 1234 roku w Ostrzyhomiu. Była córką
węgierskiego króla Beli IV i jego żony, córki
cesarza greckiego Teodora I, Marii Laskaris.
Była jedną z dziesięciorga rodzeństwa. Do
Polski przybyła w 1239 roku, ale małżeństwo
z księciem Bolesławem, zaplanowane przez rodziców Kingi, musiało jeszcze poczekać. Kinga
zamieszkała na dworze księcia, w Sandomierzu,
pod opieką jego matki, Grzymisławy. Od lat
dziecinnych pragnęła zachować nienaruszone
dziewictwo. W 1246 roku nastąpiły zaślubiny
pary książęcej, ale Kinga oznajmiła swoje plany podczas uroczystości weselnej swemu nowo
poślubionemu mężowi, księciu krakowskiemu
i sandomierskiemu, Bolesławowi Wstydliwemu. Będąc wkrótce po weselu u rodziców na
Węgrzech, Kinga uratowała życie swemu ojcu, którego chciał podstępnie zgładzić jego
przeciwnik. Po kilku niełatwych latach życia
w czystości Bolesław zgodził się na to, aby Kin-

Najdroższa Patronko nasza! Kingo
święta! Tyś od zarania życia pałała
gorącą miłością ku Bogu i serdecznie współczułaś z niedolą bliźnich;
na książęcym tronie i w klasztornej
celi ratowałaś Ojczyznę naszą w potrzebie i poddanych swoich wspierałaś hojnie w ubóstwie i cierpieniu,
a z tronu niebieskiej chwały poprzez
stulecia wypraszałaś i teraz wypraszasz u Boga swoim czcicielom niezliczone łaski i cuda. Wyjednaj nam,
prosimy cię, u Boga łaskę, której tak
gorąco pragniemy, a przede wszystkim odpuszczenie win, wytrwanie
w dobrym, żywot cnotliwy i śmierć
szczęśliwą. Amen.

się w Pieninach. Po powrocie, w 1288 roku,
rozpoczęła nowicjat w założonym wcześniej
przez siebie klasztorze, a 24 kwietnia 1289 roku złożyła śluby zakonne. Zamiast przysługującego jej tytułu książęcego, używała określeń
„siostra zakonu świętej Klary” albo „pokorna służebnica Chrystusa w habicie św. Franciszka”. Zadziwiała pokorą, wszystkim wokół
pragnęła służyć.
Ciężko zachorowała we wrześniu 1291 roku, ale nawet będąc chora wykonywała ręczne
robótki, aby być pożyteczną. Zmarła 24 lipca
1292 roku. Została pochowana pod podłogą
zakonnej kaplicy.
W ciągu 20 lat po śmierci Kingi spisano aż
21 cudów dokonanych za jej przyczyną, ale starania o jej beatyfikację przeciągnęły się i dopiero po interwencji króla Jana III Sobieskiego, 11 czerwca 1690 roku papież Aleksander
VIII ogłosił Kingę błogosławioną. Starania
o kanonizację także trwały długo i zakończyły się wreszcie w 1991 roku, kiedy to Jan Paweł II w Starym Sączu wyniósł ją na ołtarze.
Małgorzata Brzozowska

Klasztor klarysek w Starym Sączu założony przez św. Kingę

Święta Kinga w polskiej tradycji ludowej

W tekstach ludowych święta Kinga jest nazywana Kunegundą i Kundą. Uważano ją za osobę
pobożną i miłosierną. Ze świętą łączono pojawienie się złóż soli w Krakowskiem. Według legend ludowych święta Kinga wrzuciła swój ślubny pierścionek do żup solnych na Węgrzech,
dzięki czemu przeniosły się one do Polski. Nie chciała brać posagu w złocie i srebrze, lecz
wolała solne skarby Wieliczki. W Krakowskiem świętą Kingę uważano za patronkę górników.
Według legendy w miejscu, gdzie święta Kinga uciekająca przed Tatarami rzuciła grzebień
(w innych wariantach legendy – różaniec, zwierciadło lub zasłonę), wyrosły lasy (według
innych wersji legendy powstały Pieniny, pojawiła się woda lub nadciągnęła czarna chmura). Święta Kinga miała schronić się przed najazdem Tatarów w zamku w Czorsztynie. Na
Spiszu wierzono, że święta przeklęła mieszkańców Krościenka za odmowę pożyczenia jej
koni, żeby mogła uciec przed Tatarami. Według legendy spisała swoje skargi na kamieniu,
który z tego powodu zmiękł. Z łez świętej Kingi miało powstać źródło: Jak głosi legenda ze
Starego Sącza, tam, gdzie padły łzy i krew świętej Kingi, wyrosły goździki, a spod kamienia,
na którym siedziała płacząca święta, wytrysnęło źródło z gorzkawą wodą. Dzięki świętej
Kindze na południu Polski miał nastąpić cudowny wzrost zboża.
Wierzono, że za sprawą świętej Kingi w Starym Sączu nigdy nie wystąpiła epidemia cholery. Do świętej modlono się w przypadku opętania. Dziesięcioletnia opętana dziewczynka
miała wyzdrowieć dzięki modlitwom swoich przyjaciółek do świętej Kingi.
Agata Bielak
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ŚWIĘTA KINGA

ga zachowała dziewictwo do śmierci, a i sam
złożył potem ślub czystości.
W 1257 roku Bolesław przekazał jej w wieczyste posiadanie ziemię sądecką i władzę książęcą nad nią z zastrzeżeniem, że ziemia ta nie
może przejść w ręce obcego władcy. Zgodził się
też na wybudowanie w Starym Sączu klasztoru klarysek. Niedługo potem Bolesław razem
z żoną ucieka przed nadciągającymi Tatarami.
Kinga znacząco przyczyniła się do rozkwitu
gospodarczego tego regionu. Na prośbę Kingi
jej ojciec, król węgierski Bela IV, ofiarował jej
żupę solną w Marmarosz Sziget, skąd przywożono sól do Polski, a dzięki pomocy węgierskich górników sprowadzonych na ziemie
polskie przez Kingę udoskonalono wydobycie
soli w zniszczonych przez Tatarów kopalniach
w Wieliczce i Bochni.
Po śmierci Bolesława w 1259 roku Kinga
nie objęła władzy w Księstwie Krakowskim, ale
rozdała ubogim swoje klejnoty i zatrzymała się
w Starym Sączu. Założyła, istniejący tam do
dziś, klasztor klarysek. W latach 1287−1288
ponownie uciekała przed Tatarami, chroniąc
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6 XI Koncert zaduszkowy pamięci prof. Beaty Dąbrowskiej FOT. JAN DRZEWIECKI

13 XI Koncert patriotyczny Kocham Cię, Polsko FOT. JAN DRZEWIECKI

18 XI Członkowie Duszpasterstwa Młodzieży solidarni
z Kościołem prześladowanym FOT. KAMIL LIPSKI
20 XI Spotkanie z prof. Bogdanem Chazanem FOT. EMIL ZIĘBA

