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Ewangeliarz
29 stycznia, VI Niedziela zwykła

Cieszcie się i radujcie, bo
wielka jest wasza nagroda
w niebie. (Mt 5, 1−12a)

Wielka nagroda, zaraz powiemy „super” i radość nas ogarnia. Tym bardziej, że żyjemy
w czasach promocji i darmowych zysków.
Jednak biblijna radość i nagroda dotyczy
konkretnych sytuacji i postaw. Błogosławieni, czyli szczęśliwi ubodzy, smutni, cisi,
pragnący, miłosierni, czystego serca i pokój
wprowadzający, a nade wszystko szczęśliwi,
którym urągają i prześladują ich z powodu
Jezusa. Jeśli doświadczamy tych sytuacji
w naszym życiu – nagroda gwarantowana.
Panie, przypominasz mi, skąd płynie radość życia. Daj mi być szczęśliwym w sytuacjach, które przynosi codzienność.

»»Trudy, prześladowania – to zwyczajna droga, którą się idzie do świętości
i chwały. (bł. Honorat)

2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego

Za natchnieniem więc Ducha
przyszedł do świątyni. (Łk 2,22−40)

Symeon i Anna oczekiwali na przyjście Pana, przebywając w świątyni. Byli to ludzie,
których cechowała sprawiedliwość, pobożność i służba. Uwielbiali Boga każdego dnia
w świątyni. Bóg objawia się nam w prostych i pokornych znakach, przychodząc do
nas w zwykłych sytuacjach. Doświadczamy
tego szczególnie w świątyni podczas Eucharystii. Postawa Symeona i Anny może
nam pomóc dostrzec w prostych znakach
chleba, wina i słowa przychodzącego Pana.
Panie, dziękuję Ci za dar Eucharystii,
na której doświadczam spotkania, Twojej
bliskości i umocnienia.

solą i rozświetlone światłem słowa Bożego.
Tylko wtedy owoce naszego działania będą
dobre i pobudzą innych do wychwalania
Boga, który jest naszym Ojcem.
Panie, tak trudno innych zachęcać do
wychwalania Ciebie. Spraw, bym to czyniła przede wszystkim własnym życiem.

»»Uczyliśmy dotąd słowy, zacznijmy teraz nauczać przykładami. (bł. Honorat)

12 lutego, VI Niedziela zwykła

Zostaw dar swój przed ołtarzem,
a najpierw idź i pojednaj się
z bratem swoim. (Mt 5, 17−37)

Często opieramy się tylko na prawie: tego
nie zrobiłem, a tamto wypełniłem. Jednak
doskonałym wypełnieniem prawa jest miłość – to pokazał nam swoim życiem Jezus.
Nie wystarcza, że nie zabijasz, nie zdradzasz i nie kłamiesz, a nadto składasz dary
na ołtarzu. To za mało! Jezus domaga się
życzliwości, szacunku i miłosierdzia wobec bliźnich, czyli miłości. Jeśli ktoś ma
coś przeciw tobie, zostaw to, z czym przychodzisz do kościoła, i idź, porozmawiaj
z bratem swoim. Zrób najpierw wszystko,
aby się pojednać z bliźnim.
Panie, proszę Cię, wyzwalaj moje serce spod władzy prawa i naucz mnie relacji
przepełnionych miłością.

»»Naprzód poprawiać się z tego, w czym
dla drugich przykrymi jesteśmy.
(bł. Honorat)

19 lutego, VII Niedziela zwykła

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy
was miłują, cóż za nagrodę mieć
będziecie? (Mt 5, 38−48)

Dziś Jezus zadaje nam pytanie na temat
jakości naszej miłości do bliźnich. Co więcej – porównuje nas do celników i pogan,
jeśli nasza miłość ogranicza się tylko do
odwzajemniania tego, co sami otrzymujemy od nam życzliwych. Zła nie zatrzyma
się nienawiścią, zło można powstrzymać
tylko miłością. Jezus chce nas zaprosić na
najtrudniejszą lekcję chrześcijaństwa, lekcję
miłości nieprzyjaciół. Wzywa do miłości na
miarę doskonałości Ojca niebieskiego, który
co dnia obdarza słońcem dobrych i złych.
Panie, codziennie jestem obdarowywany Twoją miłością, dlatego pragnę dawać
kolejne szanse tym, którzy mnie do czegoś
zmuszają, krzywdzą i wykorzystują.

»»Lustrem chrześcijanina jest krzyż

Chrystusowy: w Nim powinien się co
dzień i kilkakroć na dzień przeglądać
dla przekonania się, czy miłość jego
do Chrystusowej miłości podobna.
(bł. Honorat)
Autorką komentarzy do Ewangelii
jest s. Ewa, pasterzanka

OFIAROWANIE PAŃSKIE. MISTRZ ŚWIĘTEGO SEWERYNA

»»Kto Mszy św. słucha, to tak jakby obecny był wszystkim cudom na świecie.
(bł. Honorat)

5 lutego, V Niedziela zwykła

Aby widzieli wasze dobre uczynki
i chwalili Ojca waszego. (Mt 5, 13−16)

Poważne zadanie stawia przed nami dzisiejsza Ewangelia: być solą ziemi i światłem świata. Raczej trudno nam wyobrazić
sobie życie bez soli i światła. Sól nadaje
smak i chroni przed zepsuciem, a światło
wskazuje drogę w życiu chrześcijanina. Zatem nasze uczynki mają być przyprawione
e-mail pisma parafialnego: pismozwiastun@wp.pl
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Pogrubionym drukiem
Drodzy Parafianie i Sympatycy
naszego kościoła na Poczekajce

Mija już pierwszy miesiąc 2017 roku – bardzo bogaty w wydarzenia religijne i kulturalne w naszej parafii. Krótki w tym roku, bo
trwający zaledwie dwa tygodnie, okres Bożego Narodzenia wprowadził nas po raz kolejny
w tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Uroczystość Objawienia Pańskiego, w tradycji polskiej zwana świętem
Trzech Króli, pozwoliła nam uświadomić sobie, że Jezus Chrystus przynosi zbawienie całemu światu, także poganom. Również
my jesteśmy zaproszeni do świadczenia o Bogu i Jego Ewangelii
wobec współczesnych pogan, ludzi żyjących czasami także w naszych środowiskach. Czytelnym tego wyrazem jest oznaczenie zewnętrznych drzwi naszych domów znakami: C+M+B 2017, to znaczy „Christus mansionem benedicat” – „Chryste, błogosław temu
domowi/mieszkaniu”. Te znaki na drzwiach domu są widocznym
świadectwem naszej wiary. Niedziela Chrztu Pańskiego wprowadziła nas w okres zwykły w Kościele. Dzień ten był też okazją do
wdzięczności Panu Bogu za dar naszego chrztu, a zarazem sposobnością do przypomnienia sobie zobowiązań, jakie wypływają
z tego pierwszego i podstawowego sakramentu.
Za nami trzytygodniowy czas odwiedzin duszpasterskich w Waszych rodzinach. Głównym celem kolędy była wspólna modlitwa
oraz poświęcenie i błogosławieństwo mieszkań i mieszkańców.
Jak co roku była to też dobra okazja do rozmów na tematy związane z wiarą, praktykami religijnymi, a także problemami dnia
codziennego. Dziękujemy tym, którzy jak co roku serdecznie nas
przyjęli, okazując nam życzliwość i dobre słowo. Dziękujemy też
za wszystkie słowa krytyki, które świadczą o trosce o dobro całej
wspólnoty parafialnej. Smuci nas fakt, iż są rodziny, z którymi od
wielu lat nie udało nam się spotkać. Daje się też zauważyć wśród

wielu wiernych duży relatywizm w sprawach wierności przykazaniom, na przykład odnośnie obowiązku niedzielnej Eucharystii.
W tym roku już po raz szósty mieliśmy okazję uczestniczyć w koncertach kolęd „Bliżej żłóbka”, dzięki czemu mogliśmy wspólnie
świętować tajemnicę miłości Boga do człowieka objawioną w cudzie Jego narodzenia. Niezwykłe i piękne koncerty, dzięki wspaniałym wykonawcom, pozostaną na długo w naszej pamięci. Dziękuję wszystkim artystom i organizatorom, a także uczestnikom.
Dzieciom i młodzieży, którzy wracają po zimowych feriach do
szkoły, życzę sił i radości w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu
swego charakteru w przyjaźni z Chrystusem.
W tym roku w naszym kościele pragniemy podjąć dalsze prace,
które są wyrazem wspólnej troski o Dom Boży. Mamy nadzieję, że
do końca wakacji zostaną zakończone prace związane z wystrojem
prezbiterium: wykonanie stacji maryjnych i głównej stacji „Ostatnia Wieczerza” nad tabernakulum. W tym roku chcemy też wykonać drewniane ławki z oparciami na chórze organowym. Koszt
wykonania 36 ławek to ponad 110 tys. złotych. Wierzę, że dzięki
Waszej hojności uda się nam to dzieło zrealizować. Ławki planujemy wykonać do końca tego roku. Stawiamy sobie także zadanie
modernizacji ogrzewania według nowszych technologii. To również potrzebna inwestycja, wszyscy chcielibyśmy, aby w kościele
było cieplej. Jeśli się uda, to również podejmiemy prace związane
ze zmianą oświetlenia na prezbiterium, aby oświetlić stacje maryjne. Bardzo dziękuję wszystkim za dotychczasową współpracę.
I proszę o pomoc także w tym roku.
Niech kolejny okres zwykły w Kościele będzie dla nas czasem
pracy duchowej, przez systematyczny kontakt ze słowem Bożym,
wzmacnianie sił duchowych przez korzystanie z sakramentów
świętych, a także poprzez codzienną troskę o uczynki miłosierdzia.
Zachęcam do wytrwałej i systematycznej pracy nad sobą, życząc
Bożych owoców podejmowanych wysiłków.
Niech wezwanie Chrystusa „Idźcie i głoście” będzie dla nas
zaproszeniem do wytrwałej pracy w miłości wobec Boga i ludzi.
Wasz proboszcz, o. Waldemar Grubka

Podsumowanie roku 2016

w parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie
Parafia w liczbach

(i osób mieszkających samotnie) zostaliśmy
przyjęci w 3457 domostwach. Nie zauważyliśmy zwiększonej (w stosunku do roku poprzedniego) liczby osób nieprzyjmujących
kapłana po kolędzie. Zwiększa się natomiast
liczba mieszkań rotacyjnych, w których często zmieniają się lokatorzy (studenci), którzy
nie mają żadnego związku z parafią, jest też
stosunkowo dużo mieszkań niezamieszkałych
(wyliczyliśmy 863 mieszkania puste lub wynajęte dla osób, których nie ma w kartotece).
54 rodziny zamieszkujące na terenie naszej
parafii deklarują, że są innego wyznania.

Podczas jesiennego liczenia wiernych na
Mszach św. było obecnych 5 390 wiernych, a do
Komunii przystąpiły tego dnia 2 833 osoby.
Wizyta duszpasterska trwała w tym roku
od 2 do 21 stycznia. Nasze domy odwiedzało
13 duszpasterzy z naszej parafii i 3 współbraci z innych klasztorów. Na 4390 rodzin

Inwestycje roku 2016

Na terenie parafii jest zameldowanych 13 477
osób.
■■ W minionym roku:
■■ udzielono 135 chrztów (o 10 więcej niż
w roku 2015),
■■ 166 dzieci przystąpiło do I Komunii św.
(mniej o 11),
■■ 67 osób przystąpiło do sakramentu bierzmowania (mniej o 5),
■■ 63 pary zawarły sakrament małżeństwa
(więcej o 5),
■■ odprawiliśmy 96 pogrzebów (mniej o 7).

W kościele:

■■ oczyszczono ściany kościoła i uszczelniono

okna witrażowe,
■■ wymieniono 4 duże okna w prezbiterium,

poddano renowacji witraże,

■■ rozpoczęto

wykonanie 6 stacji maryjnych
(drewnianych płaskorzeźb) i głównej stacji
nad tabernakulum „Ostatnia Wieczerza”,
■■ zamontowano zabezpieczenia pod dachem
przed ptakami, które robiły tam gniazda,
■■ przeprowadzono adaptację „Kuźni” – dużej
wielofunkcyjnej sali z aneksem kuchennym
za amfiteatrem, wyposażono ją w meble
i naczynia,
■■ wykonano dwa duże zabudowane konfesjonały do kościoła jako wotum wdzięczności za Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia,
■■ w ramach gwarancji wykonano przegląd
glazury we wnękach kościoła i naprawiono zniszczenia,
■■ naprawiono główne schody do kościoła
zniszczone przez napór ziemi wywołany
przez samochody jeżdżące po placu przy
kościele,
■■ zakupiono nowe mikrofony i statywy do
amfiteatru.
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W klasztorze:
■■ przeprowadzono

remont 5 łazienek w celach zakonnych braci,
■■ zrealizowano projekt wystroju końcowego
chóru zakonnego,
■■ pomalowano chór zakonny.

Zmiany personalne:

■■ o. Ryszard Gumkowski – został przeniesio-

ny do klasztoru w Nowym Mieście n. Pilicą,

■■ o. Stefan Majkowski – został przeniesiony

do klasztoru w Lublinie przy Krakowskim
Przedmieściu,
■■ o. Adam Dobrodziej – powrócił do nas
z Krynicy Morskiej,
■■ o. Przemysław Kryspin – przybył do nas
z klasztoru w Olsztynie,
■■ o. Andrzej Cebula – został mianowany wikarym parafii,
■■ w klasztorze goszczą bracia mniejsi podejmujący studia specjalistyczne na KUL-u:
o. Leopold Marek, o. Solan Dąbrowski i o.
Magnus Kula,
■■ 27 lutego w 74. roku życia odszedł do Domu
Ojca nasz współbrat o. Józef Korzeniowski.

Ważne wydarzenia roku 2016
Wizytacja kanoniczna

W niedzielę 13 marca nasza parafia przeżywała wizytację kanoniczną, którą przeprowadził
ks. bp Mieczysław Cisło. Celem wizytacji było
spotkanie ze społecznością parafialną, złożoną
z wielu środowisk i grup. Było to święto naszej wspólnoty, a zarazem sposobność dania
świadectwa przywiązania do tej parafii. Ksiądz
Biskup przez cały dzień głosił Słowo Boże na
Mszach św. i spotykał się z wiernymi.

Dni Parafii na Poczekajce

Tradycyjnie już od kilku lat przed odpustem
Niepokalanego Serca Maryi w naszej parafii
odbyły się Dni Parafii, w tym roku w dniach
1−6 czerwca. Główną ideą tych dni jest wyrażenie wdzięczności Bogu i ludziom za ich
obecność w naszej wspólnocie. Każdy dzień
poświęcony innej grupie osób: ludziom starszym, rodzinom i młodzieży, daje okazję do
modlitwy i wspólnego spotkania. Jubileusze
małżeńskie w uroczystość odpustową pokazują piękno życia małżeńskiego. Cieszę się, że
w tym roku wiele osób znalazło czas i ochotę,
aby w tych wydarzeniach uczestniczyć.

Nawiedzenie relikwii św. Ojca Pio

W czwartek 16 czerwca nasza parafia gościła
relikwie habitu i rękawicy używanych przez
Ojca Pio. Relikwie przybyły z Włoch, nawiedzając w Polsce miejsca szczególnego kultu
świętego Stygmatyka. Przez kilka godzin kościół nawiedziło kilka tysięcy ludzi.

Strumienie Miłosierdzia

W piątek 21 października, z okazji zakończenia Roku Miłosierdzia, wspólnoty modlitewne
z naszej parafii poprowadziły w kościele nocne czuwanie i uwielbienie Boga. W programie
była Msza święta, konferencje i namaszczenie
olejem oraz oddanie się w opiekę Matce Miłosierdzia. Całonocne czuwanie było wyznaniem
4
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wiary, modlitewnym uczynkiem miłosierdzia
za żywych i umarłych oraz aktem pokuty i wynagradzania za grzechy całego świata.

Inicjatywy podejmowane
w parafii przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Parafii „Poczekajka”

I w tym roku Stowarzyszenie pięknie i owocnie służyło naszej społeczności parafialnej.
W roku 2015 życzliwi ludzie przekazali nam
przy rozliczeniu podatkowym 33 077 zł. Od
początku działalności Stowarzyszenie podejmuje na wielką skalę działania, które służą
nam wszystkim:
Wakacje na Poczekajce i zimowisko dla
dzieci – w sumie uczestniczyło w nich ponad 100 dzieci. Ciekawe zajęcia prowadzone
przez wolontariuszy i siostry kapucynki cieszyły się zainteresowaniem dzieci. Poza tym
w wakacje w oazach i innych wyjazdach dzieci
i młodzieży (m.in. na Światowe Dni Młodzieży) uczestniczyło ponad 190 osób. Wszystkie
formy wypoczynku zostały dofinansowane
ze środków zebranych podczas Dni Parafii,
a także ze środków Stowarzyszenia i parafii,
na kwotę 27 000 tys. zł.
Święty Mikołaj na Poczekajce – w tym
roku przygotowano 198 paczek tematycznych
i 260 paczek ze słodyczami dla dzieci z naszej
parafii oraz uczących się na jej terenie. W ramach wsparcia materialnego „Pomocnik Świętego Mikołaja” od osób prywatnych i życzliwych
firm zebraliśmy 20 000 zł.
Wigilia dla osób samotnych – uczestniczyło w niej ponad 80 osób zaproszonych na
wieczerzę w klasztornym refektarzu. Potrawy
zostały przygotowane przez wspólnoty działające w naszej parafii. W spotkaniu co roku
bierze udział młodzież tworząca piękny chór
śpiewający kolędy. To wspaniałe spotkanie
na długo pozostaje w pamięci uczestników.
Puchar Niepokalanej – w minionym roku
został zorganizowany już po raz dwudziesty
trzeci. Do rozgrywek zgłosiło się 16 drużyn,
które były podzielone na trzy kategorie wiekowe. Razem w rozgrywkach wzięło udział
160 zawodników.
Festyn parafialny „Wspólnota to ty i ja”
– w roku 2016 został zorganizowany po raz
dziesiąty. Dzięki zaangażowaniu wielu wolontariuszy, grup i instytucji, a także życzliwych sponsorów, od kilku lat festyn cieszy się
ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców parafii, ale i z całego Lublina. Ponad
pięć tysięcy ludzi spędza czas na różnego rodzaju atrakcjach dla całych rodzin. Program
artystyczny przygotowany przez szkoły z naszej parafii daje możliwość zobaczenia wielu
talentów dzieci i młodzieży. To czas integracji,
radości i zabawy. Co roku wspieramy w ten
sposób organizację wyjazdów wakacyjnych
dla dzieci i młodzieży. Wielu z nas czeka cały
rok na to wydarzenie. Jubileuszowy festyn zakończony został wieczornym koncertem znanej i lubianej piosenkarki Haliny Frąckowiak.
Przedstawione tu działania podejmowane przez członków Stowarzyszenia ożywiają

naszą społeczność parafialną, czyniąc z niej
nie tylko miejsce modlitwy, ale także miejsce
edukacji, pomocy i rekreacji. Wielu z nas zauważa, że trudno wyobrazić sobie naszą parafię bez Stowarzyszenia. Wiele jeszcze inicjatyw możemy zrealizować, potrzeba jednak
ludzi, którzy zechcą się aktywnie zaangażować
jako wolontariusze. Co roku zapraszam do
Stowarzyszenia nowe osoby chętne do działania. Wszystkim, którzy działają w Stowarzyszeniu na różnych płaszczyznach, bardzo
dziękuję za ogromny trud, poświęcony czas
i współpracę. To dzięki Wam tak wiele dzieje
się w naszej parafii.

Franciszkańskie Centrum Promocji
Kultury Chrześcijańskiej

Ta inicjatywa to „dziecko” Stowarzyszenia
Przyjaciół Parafii „Poczekajka”. Bardzo pięknie wpisuje się w krajobraz wydarzeń w naszej
parafii i znajduje miejsce na mapie kulturalnej naszego miasta. Dzięki środkom pozyskiwanym od Miasta Lublin w ramach różnych
konkursów (wspierających działalność kulturalną) podejmowane są różne inicjatywy.
W roku 2016 zrealizowano V edycję koncertów kolęd „Bliżej żłóbka” oraz V i VI edycję
projektów „Z kulturą do Nieba”. Udało się
zrealizować różnorakie prelekcje, warsztaty
i koncerty, o różnorodnej tematyce, skierowane do różnych odbiorców.
W tym roku także zostały zaplanowane nowe, ciekawe wydarzenia. Warto w nich uczestniczyć, ponieważ dają możliwość bezpłatnego
korzystania z dóbr kultury, rozwijają nas intelektualnie, pozwalają znaleźć odpowiedzi na
różne nurtujące nas pytania.

Poradnia rodzinna

Poradnia rodzinna jest już wpisana od lat
w działalność naszej parafii. Głównym jej celem jest pomoc osobom, które przeżywają
różne problemy natury prawnej, potrzebują
pomocy w wychowaniu dzieci czy też w życiu
małżeńskim. Wolontariusze Stowarzyszenia
(psycholodzy, prawnicy, pedagodzy) służą pomocą zgłaszającym się osobom. Korzystanie
z poradni jest bezpłatne, wszystkim zapewnia
się dyskrecję. Poradnia działa w poniedziałki,
wtorki i piątki. Warto skorzystać z tej formy
pomocy rodzinie.

Klub seniora

Ta inicjatywa też pięknie wpisuje się w szeroki wachlarz działań realizowanych w naszej
parafii. Klub seniora podejmuje rożne inicjatywy aktywizacji kulturalnej, sportowej czy
towarzyskiej. Jest tu miejsce dla wszystkich.
Zachęcam ludzi starszych do korzystania z tej
formy bycia razem. Ciekawe spotkania z wartościowymi ludźmi, dyskusje, prelekcje dają
możliwość rozwijania nowych horyzontów.
Spotkania odbywają się we wtorki od godziny
16.00 w sali nr 3. Uczestnictwo jest bezpłatne. Warto wyjść z domu i mile spędzić czas.

Wyciskajka

Nasza siłownia szczególnie w okresie jesienno-wiosennym przeżywa oblężenie chętnych,

Podsumowanie roku 2016w parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie
pragnących zadbać o swoje zdrowie i kondycję
fizyczną. Cieszy fakt, że z siłowni korzystają
i młodzi, i starsi, do czego zapewne zachęca
też niewysoka opłata. Nie trzeba chyba nikogo
przekonywać, jak ważna jest troska o własne
zdrowie i aktywny tryb życia. Siłownia „Wyciskajka” czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 17.00−21.00, a w sobotę w godz.
10.00−12.00.

Gazetka parafialna „Zwiastun”

Ten miesięcznik od kilkunastu lat gości w naszych domach jako wspaniały informator
o tym, co dzieje się w parafii. To zasługa zgranej grupy osób. Bardzo dziękuję głównej redaktor p. Małgorzacie Grzeni za prowadzenie
od początku tego dzieła, a także wszystkim
członkom redakcji za poświęcony czas, za ciekawe pomysły. Dziękuję grafikowi p. Piotrowi
Zawadzie oraz drukarni Multipress. Zachęcam do współpracy przy tworzeniu naszego
czasopisma.

Klub fotograficzny

Stosunkowo nowa inicjatywa, skierowana
do miłośników fotografii, zadomowiła się na
dobre na Poczekajce. Związana grupa spotyka się we wtorki o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej. W tym roku udało się już pokazać parafianom owoce pracy członków klubu
dzięki wystawom zorganizowanym na górnej
antresoli naszego amfiteatru. Klubowicze zapraszają chętnych do uczestniczenia w spotkaniach i rozwijania swoich pasji.

Kawiarenka parafialna „U Franka”

Kawiarenka to przytulne miejsce, gdzie można spotkać się i porozmawiać przy dobrej
kawie, herbacie czy czekoladzie, smakując
domowych wypieków. Z perspektywy czasu
widać, że był to dobry pomysł. Grupy duszpasterskie wyszły ze swoich sal i otworzyły

się na szerokie grono parafian, przygotowując słodkości i prowadząc obsługę kawiarni.
Warto przypomnieć, że w kawiarni nie prowadzimy sprzedaży ciast na wynos – bo to
nie cukiernia. Ofiary, które są składane przy
okazji korzystania z kawiarenki, są przeznaczone na wspieranie działań Stowarzyszenia
i parafii. Zachęcamy do korzystania z tego
miejsca spotkań i do hojności. Jeśli tu jeszcze nie byłeś, przyjdź koniecznie i zobacz, jak
tu jest miło! Kawiarenka czynna jest w każdą
niedzielę w godz. 10.00−14.30 i 17.00−19.30.

Caritas parafialna

Ludzi potrzebujących pomocy jest coraz więcej. Pomoc tym osobom udzielana jest w miarę
możliwości przez Caritas parafialną, prowadzoną przez br. Henryka Piłata i wolontariuszy. Akcje zbiórki ubrań w dobrym stanie czy
też artykułów spożywczych przed świętami
dają możliwość konkretnej pomocy. Ofiary
materialne pozwalają służyć pomocą w wykupieniu leków czy opłacie rachunków. Bardzo dziękuję tym, którzy wspierają to dzieło,
dając świadectwo miłości otwartej na innych.
Jeśli ktoś chciałby jeszcze pomóc, może kontaktować się z br. Henrykiem Piłatem w kancelarii parafialnej.

Laboratorium Teatralne

Grupa ta rozpoczęła działalność w maju 2013
roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Jana Pawła II. Z czasem uniezależnili się od
uczelni i spotykają się przy naszej parafii.
Członkami laboratorium są studenci i absolwenci chcący rozwijać się artystycznie,
a równocześnie oderwać się od codzienności
i w kreatywny sposób spędzać czas w sympatycznym gronie. Zaprezentowali już w naszym
amfiteatrze kilka przedstawień sztuki A. Fredry „Damy i Huzary”, które spotkały się z bardzo dobrym odbiorem i liczną publicznością.

Przedstawione tutaj działania pokazują, jak
wiele dobra dzieje się w naszej parafii, nie tylko w sferze religijnej, ale także edukacyjnej,
kulturalnej i rekreacyjnej. Sami podkreślacie
podczas wizyty duszpasterskiej, że jest za co
Bogu dziękować: za taki ogrom działań i otwartość serc. To dzięki Waszej pomocy materialnej i zrozumieniu możemy podejmować
różne prace, a także na bieżąco finansować
utrzymanie kościoła, klasztoru, seminarium
i pracowników. Ta ofiarność pozwala nam
także wspierać ludzi potrzebujących pomocy.
Tak bogata oferta działań powinna być dla
nas zachętą do radosnego uczestnictwa w tych
wydarzeniach. Czasami czuję smutek, że tak
mało parafian korzysta z tych propozycji. Spotykamy ludzi z całego Lublina, ceniących tę
działalność i uczestniczących systematycznie
w różnych inicjatywach, a w naszej parafii
często spotykam się z biernością. Jeszcze raz
zachęcam Was, kochani Parafianie, abyśmy korzystali z bogactwa różnych działań. Pomnoży
to radość organizatorów i wolontariuszy, a nas
samych jeszcze bardziej zachęci do kolejnych
działań. Zapraszam całym sercem!
Kochani Parafianie i Sympatycy naszego
kościoła na Poczekajce, tworzący piękną
wspólnotę. Dziękuję za wszelkie dobro otrzymane od Was w różnorakiej formie, za życzliwość i podejmowane działania. Mam świadomość ograniczeń i niedoskonałości, dlatego
przepraszam za to, co było brakiem dobra, a co
mogło być jakąś przeszkodą, zgorszeniem czy
nieporozumieniem w kontaktach.
Niech ten rok będzie dla nas owocny w łaskę
Bożą i daje wiele okazji do okazywania sobie
wzajemnie dobra i wspierania siebie w dążeniu do świętości. Pan niech nam błogosławi!
proboszcz parafii
o. Waldemar Grubka

Z ŻYCIA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2016
Do wspólnoty Kościoła
przez sakrament chrztu
świętego zostali włączeni:

Zuzanna Natalia Fronc, Aleksandra Listoś, Stanisław Jan Michta, Weronika Barbara Pszonak,
Małgorzata Anna Stasicka, Wiktoria Amelia Cieśla, Hanna Łagód, Adam Zych, Mikołaj Radosław
Dudek, Kacper Wilczyński, Jan Kalinowski, Olivier Grzegorz Seta, Julia Hanna Zając, Weronika
Frączek, Julian Tadeusz Łachowski, Franciszek Lipiec, Lilianna Diana Nowacka, Agata Maria Kołyga,
Wojciech Smyl, Gabriela Głowacka, Wiktoria Wołk, Olga Sylwia Tarasiuk, Dominik Artur Bryda,
Urszula Drąg, Alicja Natalia Lewartowicz, Alicja Maria Gurgacz, Amelia Pietroń, Jagoda Ziemba

Przed Bogiem i wobec
wspólnoty sakramentalne
„tak” wypowiedzieli sobie:

Kamil Pszkit i Dorota Puszka, Jacek Kobyliński i Agnieszka Rybołowicz, Radosław Pietraszek
i Izabela Sobczak, Tomasz Fereniarz i Iwona Piórkowska, Łukasz Wasil i Agnieszka Koper,
Kamil Brzyski i Anna Mazur, Grzegorz Chwiejczak i Jagoda Nizioł,
Bartłomiej Korszeń i Agnieszka Ząbek, Zbigniew Zając i Katarzyna Pawlak

Odeszli do Domu Ojca
w nadziei wiecznego
zmartwychwstania:

Marianna Wolska, 1940
Wiesław Gryta, 1940
Helena Malik, 1932
Mieczysław Wójtowicz, 1946
Krystyna Michalska, 1939
Jerzy Jaroński, 1937
Bogdan Styk, 1950
Wojciech Iwaniak, 1955
Zofia Januszkiewicz, 1928
Bronisław Grzegorczyk, 1931

Salomea Koszel, 1937
Leokadia Gęca, 1932
Zenon Wrona, 1956

Zdzisław Bicz, 1934
Władysława Kupisz, 1941
Helena Królikowska, 1930
Helena Jakoniuk, 1922
Krystyna Szczepaniak, 1931
Aleksander Gutthy, 1929
Stanisław Basak, 1946
Wojciech Sroczyński, 1941
Franciszek Kupisz, 1939
Mieczysław Oleszek, 1939

Zdzisław Czerkas, 1930
Zofia Strzelecka, 1940
Halina Siczek, 1932
Waldemar Teodorowicz, 1935
Jerzy Henzell, 1942
Adam Zienkiewicz, 1971
Zbysław Sławek, 1949
Marianna Bernecka, 1924
Stefan Symotiuk, 1943
Marek Gryglewski, 1952
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Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej
Na pewnym etapie duchowej drogi zostajemy zaproszeni do pogłębienia relacji z Bogiem poprzez
formację we wspólnocie. Duch Święty podpowiada, jak rozpocząć poszukiwania swojego miejsca
w Kościele. Do nas należy odpowiedź na to wezwanie.
Moje poszukiwania trwały kilka lat. Otrzymywałam wiele propozycji, ale nic mnie
nie wzruszało. Aż pewnego dnia usłyszałam od jednej z koleżanek: „Zapraszam do RSMU”. Musiałam zrobić niewyraźną minę, ponieważ nie czekając na
pytanie, rozwinęła tajemniczo brzmiący
skrót. Rozmowa o Rodzinie Serca Miłości Ukrzyżowanej trwała bardzo długo,
ale jej skutkiem było dźwięczące w moim sercu: „Idę”.
Mijają dwa lata od chwili, gdy rozpoczęłam formację w duchowości RSMU.
Jest to czas umacniania się w przekonaniu, że Rodzina jest przygotowaną przez
Pana drogą do świętości. Wdzięczna Bogu
za powołanie, oddaję w Twoje ręce, Drogi
Czytelniku, kilka okruchów Rodziny Serca
Miłości Ukrzyżowanej.

Charyzmat RSMU
Na wstępie pochylmy się przez chwilę nad
nazwą wspólnoty. Jak rozumieć jej poszczególne człony?
Rodzina. Charyzmat nadprzyrodzonej
rodzinności objawia się na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, jest to relacja między
nami a Bogiem, którego traktujemy jako
Ojca, Brata i najlepszego Przyjaciela. Rodzinność to również miłość do Maryi, która
nas wychowuje, uczy oddania i zawierzenia Bogu. W końcu rodzinność to miłość
bliźniego. Nawiązujemy we wspólnocie głębokie relacje, oparte na danej przez Boga
duchowej więzi. Sam Pan Jezus łączy nas,
wskazując każdemu przygotowane dla niego miejsce w Rodzinie.
6

»»Jestem Bogiem Żywym, waszym Ży-

wym Bratem i Przyjacielem i w was,
w was właśnie, dzieci Mej Miłości
Ukrzyżowanej, chcę mieć rodzinę i dom,
gdzie zawsze będę u Siebie i wśród
swoich. (…) Chcę w was znaleźć Moją
najbliższą rodzinę, dom, gdzie Mnie
kochają jak Ojca i dzielą ze Mną dzień
codzienny – wszystko. (Dialogi 1813)

Serca. Kolejnym charyzmatem RSMU
jest podążanie za Jezusem na ślepo, w duchu całkowitego oddania Mu swojej woli.
W czasach wielu trosk, kiedy toczy się walka
pomiędzy sercem a umysłem, gdy zabijana
jest radość życia, naszym zadaniem jest wychodzić na spotkanie drugiemu człowiekowi
z prostym sercem, przepełnionym ładem,
cichością i pokojem. Jest to tzw. Mała Droga św. Tereski od Dzieciątka Jezus, droga
dążenia do świętości w duchu dziecięctwa
i ufności w Bożą miłość, która nas wychowa i doprowadzi do zjednoczenia ze sobą.

»»Otóż wy, dzieci, na waszej drodze nie

macie miejsca na zniechęcenie, to naprawdę optymistyczna droga (…). Ja
jestem Zwycięzcą, a wy osiągacie metę
za cenę dziecięcego i zupełnego zawierzenia się Mym ramionom. Na to jednak jednego potrzeba. Trzeba wyzbyć
się ambicji dorosłego człowieka, który
sam chce działać, uznać swą nicość, nędzę i małość i nie zsuwać się na chwilę
z ramion Mych na ziemię. Trzeba siebie
przekreślić i jak maleńkie dziecko dać
się prowadzić. (Dialogi 2997−2998)

Miłości. Zadaniem, które w sposób szczególny powierzył nam Pan Jezus w Rodzinie,
jest duchowe macierzyństwo i ojcostwo,
które polega na wspomaganiu innych ludzi w nawiązywaniu i pogłębianiu relacji
z Nim. Jest to droga całkowitego oddania
się na służbę Bogu i drugiemu człowiekowi
oraz – w myśl słów Anioła, który objawił się
pastuszkom w Fatimie – zadośćuczynienia
Bogu za tych, którzy Go nie kochają. Niepisanym hymnem RSMU, który, trzymając
się za ręce, śpiewamy pod koniec naszych
cotygodniowych spotkań, są słowa aktu
strzelistego, rozpowszechnionego przez
sł. Bożą s. Marię Konsolatę Betrone: „Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie dusze!”

»»Macie kochać swych bliźnich tak, jak Ja
ich kochałem i kocham. A Ja kocham ich
miłością miłosierną, kochając tym goręcej, im na większą nędzę napotkam,
na ciężej zranioną grzechem. Miłosierdzia chcę, nie ofiary – miłosierdzia,
a więc miłości, która się nie należy, która [tak] odpłaca za nienawiść, obojętność, wzgardę. (…) I takiej miłości od
was oczekuję. Dla wszystkich – miłości życzliwości, z zapomnieniem siebie, jeśli trzeba – aż do wydania się za
nich, aby życie mieli. Chcę, byście taką
miłość do wszystkich mieli w sercach
waszych, do wszystkich bez wyjątku.
(Dialogi 2614−2615)

Ukrzyżowanej. Każdy z nas przeżywa
swoje cierpienia. Ale nasz ból ma sens jedynie wtedy, gdy przeżywany jest w jed-

Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej
ności z ofiarą Pana Jezusa. Misją członków
RSMU jest tzw. apostolstwo dusz smutnych, które polega na braniu na swoje ramiona trosk osób w duchowej potrzebie.
Jest to cierpienie w ukryciu, które ofiarowujemy za świat, za dusze potrzebujące
nawrócenia. Miłość ukrzyżowana realizuje
się również przez całkowite posłuszeństwo
Jezusowi, na wzór Maryi.

»»Być ofiarą wyniszczającej miłości – to

kochać i dać się krzyżować, to pragnąć,
by ten krzyżyk własny złączony z Jezusowym, wyrosły w Jego cieniu, stał się
w złączeniu z ofiarą Jezusową okupem
za wiele, wiele dusz. (Dialogi 145)

Kilka słów o początkach
i działalności RSMU
Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej powstała jako owoc natchnień Bożych, doświadczanych przez Ludmiłę Krakowiecką (1900−1971), która w życiu duchowym
poszukiwała bliskiej relacji z Panem Jezusem. Pan odpowiedział na jej pragnienia,
prowadząc ją drogą całkowitego oddania
się Jego woli i ofiarowania Mu całego życia
dla zbawienia dusz. Ludmiła na polecenie
ojca duchowego prowadziła zapiski swojej
wyjątkowej relacji z Jezusem, które zostały wydane w postaci publikacji Dialogi.
Są one dla nas drogowskazem – tłumaczą
słowa Pana Jezusa, zapisane w Ewangelii.
Są także, obok Pisma Świętego, podstawą
funkcjonowania wspólnoty. Życie Ludmiły
nie szczędziło jej cierpień. Straciła podczas
Powstania Warszawskiego jedynego syna,
który podjął się obrony kraju jako niespełna
osiemnastoletni chłopak. Jako docent dr
filozofii współpracowała i wspierała swojego ojca, prof. Adama Wrzoska. Jednak
sednem jej życia była więź z Bogiem. Pan
Jezus konsekwentnie prowadził ją w życiu duchowym do założenia wspólnoty,
której członkowie żyliby oddaniem się Bogu z pragnieniem zdobywania grzesznych
dusz dla Nieba. Przyjmujemy, że początek Rodziny przypada na 1936 r., kiedy to
Ludmiła złożyła w Gostyniu uroczysty akt
oddania się Matce Bożej.
Ze względu na niebezpieczeństwo zakazu działalności przez władze państwowe, przez wiele lat Rodzina była tajnym
ugrupowaniem, działającym przy Kościele. Dopiero w 1996 r. została oficjalnie
zatwierdzona, przez ówczesnego abpa poznańskiego, jako stowarzyszenie wiernych.
Z RSMU związani byli ojcowie duchowi:
ks. Walerian Porankiewicz, ks. Aleksander
Woźny (kandydat na ołtarze) i ks. Marian
Piątkowski, jeden ze współzałożycieli charyzmatycznego ruchu Odnowy w Duchu
Świętym w Polsce.
Obecnie wspólnota obejmuje swoim
zasięgiem całą Polskę, a kluczową rolę odgrywa Poznań. W Bąblińcu pod Poznaniem
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znajduje się dom rekolekcyjny RSMU, do
którego jeździmy, by w atmosferze ciszy
i bliskości przyrody chłonąć Jezusa wspólnie z ludźmi, którzy poświęcili Dziełu całe
swoje życie. Rekolekcje „Jezus uwalnia”,
Soboty Fatimskie i nocne adoracje to tylko
niektóre z form działalności ewangelizacyjnej podejmowane przez członków Rodziny. W Bąblińcu istnieje także Wspólnota
Życia – należą do niej osoby, które całkowicie oddały się Dziełu, niosąc pomoc ludziom szczególnie poranionym.

Posługa Rodziny w Lublinie
Początek działalności RSMU w Lublinie
przypada na rok 2013. Wspólnota zawiązała się przy kościele oo. kapucynów na
Krakowskim Przedmieściu, pod duchową
opieką o. Radomira Kryńskiego. Dnia 29
stycznia 2015 r. otrzymaliśmy błogosławieństwo z rąk abpa Stanisława Budzika.
Tym aktem przypieczętowano naszą obecność na terenie archidiecezji lubelskiej. We
wrześniu 2015 r. Rodzina została przeniesiona na Poczekajkę, gdzie kontynuuje swoją
działalność, angażując się w życie parafii.
Do podejmowanych przez nas posług
należą m.in. modlitwa za kapłanów i za
dzieci nienarodzone, posługa w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ametystowej,
prowadzenie rekolekcji Maryjnych, oprawa
Mszy świętych z modlitwą o uzdrowienie
i uwolnienie, wspomaganie o. Radomira
przy egzorcyzmach oraz posługa modlitwy
wstawienniczej, wynikająca z charyzmatycznego charakteru naszej wspólnoty.
Prowadzimy również otwarte spotkania
formacyjne.

Kto i w jaki sposób może
zostać członkiem Rodziny?
RSMU to wspólnota, do której powołane
są osoby wszystkich stanów: osoby samotne, małżeństwa, a także kapłani. Formacja trwa kilka lat, w czasie których pytamy
Boga, czy zaprasza nas do ofiarowania na-

szego życia na drodze dziecięcego oddania
się dla ratowania dusz. Dojrzała decyzja
o oddaniu życia w służbie Panu owocuje trzema ślubami: posłuszeństwa Bogu
poprzez osobę przełożonego oraz miłości
i wierności Chrystusowi na drodze powołania i posługi we wspólnocie. Z uwagi na
formację do ślubów zaleca się, by małżeństwa wstępowały do wspólnoty razem. Śluby, zwłaszcza ślub posłuszeństwa, nadają
naszej wspólnocie charakter zakonny. Jak
każde Boże dzieło, RSMU również ma swoich świętych patronów. Są nimi św. Józef,
wspomniana św. Tereska od Dzieciątka Jezus oraz św. Michał Archanioł. W sposób
szczególny czcimy również Matkę Bożą,
w której Niepokalanym Sercu upatrujemy
najpewniejszą drogę do Boga.

Jak do nas dotrzeć?
Obecny czas w Kościele to coraz silniejsza
walka o dusze grzeszników. Osoby, które
pragną służyć Bogu na drodze całkowitego
oddania się Jego woli dla ratowania świata, zapraszamy na spotkania otwarte, które
odbywają się w I, II i III środę miesiąca
o godz. 19.30 na Poczekajce, zwykle w amfiteatrze. Więcej informacji na
temat RSMU można znaleźć na stronie:
http://rsmu.pl/.
Serdecznie zapraszamy również do
udziału w seminarium uzdrowienia
wewnętrznego, rozpoczynającym się
w środę 1 lutego br. o godz. 19.30
w kościele na Poczekajce. Wyjdźmy
Bogu na spotkanie i módlmy się razem:
Najświętsze Serce Jezusa,
przyjdź królestwo Twoje,
przez Niepokalane Serce Maryi,
Królowej świata.
Maryjo, Królowo świata,
módl się za nami!
Joanna Skałba, Anna Goral
Zdjęcia z archiwum RSMU
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Kochane
dzieciaki

Narzędzia
Tekst: Maria Bojaczuk
Ilustracje: Monika Bojaczuk

Był sobie raz stolarz, który miał dużo narzędzi do obróbki drewna: młotek i gwoździe, siekiera, papier ścierny, wiertarka...
Jednak wśród wszystkich narzędzi zawsze najlepsza była piła. Duża, wytrzymała, ostra – cięła deski jakby były zrobione
z waty, a nie z solidnego drewna. Nic więc
dziwnego, że stolarz był bardzo zadowolony z tak dobrego przyrządu.
Jednak to, że piła dobrze spełniała swój
obowiązek, nie znaczy, że również była dobra dla innych. Przy każdej możliwej okazji
przechwalała się mówiąc, że jest idealna,
że stolarz uważa ją za najlepsze narzędzie
i że reszty równie dobrze mogło by nie być,
bo ona i tak świetnie by sobie ze wszystkim
poradziła. Innym narzędziom było przykro z tego powodu i w końcu gdy słońce
zaszło, ze wstydu po cichu opuściły pracownię stolarza. A on właśnie wtedy dostał
zamówienie na okrągły stół z najlepszego
dębowego drewna.
Wszedł do pracowni i postanowił od razu
zacząć. Położył na stole dużą deskę i wziął

Kochani!

do ręki piłę, po czym przeciął drewno na
dwie równe części. Ale już nic nie mógł
zrobić, gdyż spostrzegł, że nigdzie nie ma
jego narzędzi. Przeszukał całą pracownię,
lecz nigdzie ich nie było. Piła dopiero wtedy zrozumiała, że mimo tego, iż jest bardzo
dobrym przedmiotem, nigdy nie da rady
zrobić sama dobrego mebla. Ona jedynie
podzieli deskę na części. Bardzo chciała,
by jej przyjaciele wrócili i jej pomogli. I jak
to piła zaśpiewała:
– Wraaacaa–aa–aajcie!!!
Choć myślała, że już nie dadzą jej drugiej szansy, zjawili się wszyscy: i młotek,
i siekiera, i hebel, i papier ścierny, i tokarka, i nawet cyrkiel, metr i gwoździe.
Na ich widok stolarz bardzo się ucieszył, zabrał je do warsztatu, gdzie czekała
samotna piła. Ona również ucieszyła się
widząc ich, po czym przeprosiła i zapro-

Jak myślisz, jak narzędzia nazwą drewnianego pajacyka?



UWAGA! KONKURS!

Zakończyły się ferie zimowe, ale wiele wspomnień z nimi związanych pozostanie na długo w Waszych sercach. Niektóre z nich
zapewne utrwaliliście na kartach pamięci Waszych komórek czy
aparatów fotograficznych.

Redakcja „Zwiastuna” wspólnie z kołem fotograficznym „Poczekajka” ogłasza konkurs na najpiękniejsze zdjęcie z zimowego wypoczynku. Coś was zaskoczyło? Jakieś zjawisko przyrodnicze, jeszcze przez Was nie spotkane? A może udało się Wam sfotografować
jakąś świetną przygodę czy super zabawę? Może to był największy
bałwan tej zimy? Albo… zjazd z górki na pazurki…? Podzielcie się
z nami swoją radością!
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy mieszkają w naszej parafii lub uczęszczają
do szkół znajdujących się na jej terenie.
Termin nadsyłania prac: do 28 II 2017 r.
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ponowała, by wspólnie dokończyli dzieło.
Skończony mebel wyglądał najlepiej ze
wszystkich, które razem zrobili.
Po ich pracy na stole zostało wiele
drewnianych fragmentów. Stolarz spojrzał na nie i pomyślał, że szkoda je wyrzucać, a skoro nie wiedział, co może jeszcze
z nich zrobić, poprosił o to swoje narzędzia. One ochoczo zabrały się do pracy.
Po kilku godzinach stworzyły pięknego
pajacyka.
Pajacyk był bardzo miły, tak jak wszystkie narzędzia, jednak zachował w sobie
trochę dawnej zuchwałości piły.
– Jak go nazwiemy? – zapytały wszystkie przedmioty.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dwa swoje zdjęcia,
w rozmiarze nieprzekraczającym 3 Mb każde, opatrzone krótkim
opisem (tytułem).
Prace prosimy przesyłać na adres redakcji: pismozwiastun@wp.pl, z dołączonymi informacjami o autorze zdjęcia:
imię i nazwisko, szkoła, klasa, adres, telefon kontaktowy. Nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego
publikację w „Zwiastunie”.
Prace oceni komisja złożona z członków koła fotograficznego
oraz przedstawiciela redakcji „Zwiastuna”. W zależności od liczby
przesłanych prac przewidujemy podział na kategorie (np. ludzie,
przyroda) oraz na grupy wiekowe. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej parafii 17 marca a nazwiska
laureatów wraz z nagrodzonymi pracami w marcowym numerze
„Zwiastuna”. Wręczenie nagród będzie miało miejsce w niedzielę
26 marca po Mszy św. o godz. 11.30.
Patronat nad konkursem objął proboszcz naszej parafii o. Waldemar Grubka.
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Święci polskiego tysiąclecia cz. 4
ŚWIĘTA JADWIGA
Jadwiga urodziła się w 1374 roku. Była
córką króla Węgier i Polski, Ludwika i Elżbiety Bośniaczki oraz cioteczną wnuczką
Kazimierza Wielkiego. Być może nosiła
też drugie, słowiańskie imię – Draga. Była spadkobierczynią polskiego tronu. Wiadomo, że jako przyszła królowa odebrała
staranne wykształcenie – umiała czytać,
znała języki obce, cechowało ją też zamiłowanie do sztuki, muzyki, lektury i nauki.
Nakłoniono Jadwigę do przeniesienia się
do Krakowa i w 1384 roku koronowano
na króla Polski (ona sama używała jednak tytułu królowej), a wkrótce rozpoczęto
starania o wydanie jej za mąż. W dzieciństwie była zaręczona z Wilhelmem Habsburgiem, niemieckim księciem z Austrii.
Był on podobno wielką miłością Jadwigi,
ale polscy panowie nie chcieli Habsburga na polskim tronie, woleli wypłacić odszkodowanie stronie niemieckiej. Na męża Jadwigi wbrew jej woli został wybrany
Jagiełło, wielki książę litewski. Wiążą się
z tym planowanym małżeństwem dwie
opowieści. Jan Długosz w swojej „Kronice” podaje, że Wilhelm przyjechał do Krakowa, a młodziutka królowa próbowała
uciec do niego, próbując toporem rozbić
bramę Wawelu. Królową powstrzymano,
ucieczka nie udała się, a do Krakowa zmierzał już Jagiełło. Zbigniew z Oleśnicy miał
na polecenie Jadwigi dokładnie przyjrzeć
się Litwinowi. Oględzin dokonał w łaźni,
wypadły pomyślnie. Małżeństwo, poprzedzone chrztem Jagiełły, zostało zawarte
w 1386 roku. W następnym roku Jagiełło
udał się na Litwę, aby ją ochrzcić, a Jadwiga na czele wojska wyruszyła na Ruś Halicką, zagarniętą przez Węgrów po śmierci
Ludwika Węgierskiego, i odzyskała te tereny. Podjęła też negocjacje z Krzyżakami
w sprawie powrotu do Korony Polskiej Ziemi Dobrzyńskiej. Na swoim dworze skupiła elitę intelektualną Polski tego okresu,
zleciła również pierwszy przekład psalmów
(znany jako „Psałterz Floriański”). Fundowała nowe kościoły. W Krakowie Jadwiga
zajmowała się biednymi i chorymi, fundowała szpitale i przytułki. Była władczynią współczującą. Zaczęła ją otaczać aura
świętości, krakowiacy byli z niej dumni.
14 lipca 1399 roku królowa urodziła
długo wyczekiwane dziecko, córkę Elżbietę
Bonifację, która jednak zmarła po trzech
tygodniach. Cztery dni później umarła
także królowa.
W testamencie Jadwiga przeznaczyła
swoje wszystkie kosztowności i cały majątek ruchomy na odnowienie uniwersytetu w Krakowie. Od tego czasu Akademia
Krakowska zaczęła nosić nazwę Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego. W zamyśle królowej
miał on kształcić teologów, niezbędnych
do szerzenia chrześcijaństwa na Litwie.
Jagiełło dokładnie wypełnił wolę żony, nawet w jej trumnie znalazły się drewniane
klejnoty grobowe.
Zmarła w opinii świętości, została otoczona kultem, ale dopiero 31 maja 1979
roku Jadwiga została beatyfikowana przez

zatwierdzenie kultu, a kanonizowana
8 czerwca 1997 roku.
Jest patronką Polaków i apostołką Litwy. Została także ogłoszona patronką kilku
miast polskich (m.in. Nieszawy, Radomska i Inowrocławia).
W ikonografii jest przedstawiana w stroju królewskim, a jej atrybutem są buciki.
Małgorzata Brzozowska

Święta Jadwiga królowa w polskiej tradycji ludowej
Według polskich przekazów ludowych święta Jadwiga królowa odznaczała się
miłosierdziem i hojnością. Była bardzo kochana przez swoich poddanych, którzy
nazywali ją świętą panią. Miała wyznaczyć granice Polski miedzianymi słupami
i uprosić Pana Jezusa, żeby Moskale i Tatarzy za jej życia nie napadli na Kraków.
Wierzono, że dzięki niej w Bochni i Wieliczce pojawiły się złoża soli. Podczas snu
świętej Jadwigi z obcych stron sól ciągnęła do Polski.

Sądzono, że w pewnych miejscach pozostały ślady przebywania świętej Jadwigi. Na kamieniu, na którym oparła nogę święta, miał odcisnąć się ślad jej
stopy. Kamień ten nazwano stopką królowej Jadwigi. Ze świętą Jadwigą królową łączono powstanie nazw Iłża, Skaryszew i Radom.
Agata Bielak
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FOTOKRONIKA ROKU 2016

10 I KONCERT KOLĘD FOT. M. GRZENIA

17 I KONCERT KOLĘD FOT. M. GRZENIA

23 I KOMEDIA „DAMY I HUZARY” FOT. M. GRZENIA

24 I KONCERT NOWOROCZNY „BLIŻEJ ŻŁÓBKA” FOT. M. GRZENIA

16–17 I WEEKEND MAŁŻEŃSKI „JAK
OKAZYWAĆ ŻONIE MIŁOŚĆ, BY CZUŁA SIĘ
KOCHANA” FOT. A. ZAJĄCZKOWSKA

1 II KOPIA OBRAZU MATKI
BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ NA
POCZEKAJCE FOT. T. MĄCZEWSKI

10 II – 20 III III PIELGRZYMKA WIELKOPOSTNA FOT. J. GAJEWSKI
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7 II PRELEKCJA P. PROF. STANISŁAWY
STEUDEN „PSYCHOLOGICZNE
ASPEKTY PRZYJMOWANIA
STAROŚCI” FOT. M. GRZENIA

15–26 II ZIMOWISKO NA POCZEKAJCE FOT. M. GRZENIA

FOTOKRONIKA ROKU 2016

27 II ŚMIERĆ O. JÓZEFA KORZENIOWSKIEGO
(1 III – POGRZEB) FOT. S. PIASEK

13 III KONCERT „BARANKU BEZ ZMAZY” FOT. M. GRZENIA

13 III PRZYJĘCIE DO GRONA MINISTRANTÓW FOT. M. GRZENIA

2 IV SAKRAMENT BIERZMOWANIA FOT. D. GUZ

2 III WARSZTATY „NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA” FOT. J. DRZEWIECKI

13 III WIZYTACJA KANONICZNA
BPA MIECZYSŁAWA CISŁY FOT. M. GRZENIA

IV – VI PUCHAR NIEPOKALANEJ FOT. J. DRZEWIECKI

8–10 IV WARSZTATY MUZYCZNE „GOLGOTA MŁODYCH” FOT. M. GRZENIA
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15 IV WERNISAŻ WYSTAWY ZBIOROWEJ FOTOGRAFII CZŁONKÓW
KOŁA FOTOGRAFICZNEGO „POCZEKAJKA” FOT. E. ZIĘBA

8 V, 15 V, 22 V PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA FOT. M. GRZENIA

20 V WERNISAŻ WYSTAWY ADAMA SZWAŁKA
„WICHRY BIESZCZADÓW” FOT. E. ZIĘBA

26 V PROCESJA BOŻEGO CIAŁA FOT. M. GRZENIA
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17 IV KONCERT PIOTRA SELIMA
„NUTA W MAKIJAŻU” FOT. E. ZIĘBA

13 V ORATORIUM O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP FOT. J. DRZEWIECKI

22 V KONCERT MAGDALENY FRĄCZEK
„LIVE SOLO ACT” FOT. E. ZIĘBA

4 VI JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE FOT. E. ZIĘBA

FOTOKRONIKA ROKU 2016

4 VI WERNISAŻ WYSTAWY „REKONSTRUKCJE
HISTORYCZNE” FOT. E. ZIĘBA

5 VI PRZYJĘCIE KANDYDATÓW NA MINISTRANTÓW FOT. M. GRZENIA

5 VI KONCERT WIOSENNY
„DIVES IN MISERICORDIA” FOT. M. GRZENIA

11 VI FESTYN PARAFIALNY FOT. M. GRZENIA

11 VI KONCERT HALINY FRĄCKOWIAK FOT. E. ZIĘBA

16–29 VI PIELGRZYMKA NA ROK MIŁOSIERDZIA FOT. K. GAJEWSKI

16 VI RELIKWIE OJCA PIO NA
POCZEKAJCE FOT. M. GRZENIA

17–19 VI WEEKEND MAŁŻEŃSKI „WARTO WSPIERAĆ
ROZWÓJ MĘŻCZYZNY” FOT. M. GRZENIA
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30 VI – 11 VII PIELGRZYMKA DO GRUZJI I ARMENII FOT. M. GRZENIA

26–31 VII ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY FOT. A. SZWAŁEK

8–12 VIII PIELGRZYMKA ŚLADAMI
JANA PAWŁA II FOT. A. CEBULA

5–18 IX PIELGRZYMKA DO GRECJI FOT. M. I J. ĆWIKLIŃSCY
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25 VII – 19 VIII WAKACJE NA POCZEKAJCE FOT. M. GRZENIA

3–14 VIII PIESZA PIELGRZYMKA LUBELSKA
NA JASNĄ GÓRĘ FOT. W. BOJARSKI

3 IX PIESZA PIELGRZYMKA DO WĄWOLNICY FOT. W. BOJARSKI

18 IX JUBILEUSZ S. DOROTY FOT. M. GRZENIA

FOTOKRONIKA ROKU 2016

18 IX KOMEDIA „MIESZCZANIN SZLACHCICEM” FOT. J. DRZEWIECKI

24 IX PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW
NA JASNĄ GÓRĘ FOT. M. GRZENIA

12 X SPOTKANIE Z SZYMONEM HOŁOWNIĄ
„KATOLICYZM CODZIENNEGO UŻYTKU” FOT. E. ZIĘBA

23 X KONCERT ZESPOŁU BEU FOT. E. ZIĘBA

9–11 X REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY GŁOSZONE PRZEZ
KS. GRZEGORZA KRAMERA FOT. E. ZIĘBA

16 X WERNISAŻ WYSTAWY „ROK Z ŻYCIA PARAFII” FOT. E. ZIĘBA

6 XI KONCERT ZADUSZKOWY „ŚPIESZMY SIĘ
KOCHAĆ LUDZI” FOT. J. DRZEWIECKI
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13 XI KONCERT PATRIOTYCZNY
„KOCHAM CIĘ, POLSKO” FOT. J. DRZEWIECKI

20 XI SPOTKANIE Z P. PROF. BOGDANEM
CHAZANEM FOT. E. ZIĘBA

12 XII SPEKTAKL POETYCKI „PIOSENKA W DRODZE
DO NIEPODLEGŁEJ” FOT. J. DRZEWIECKI

22 XII WIGILIA DLA SAMOTNYCH FOT. E. ZIĘBA
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18 XI MŁODZIEŻ SOLIDARNA Z KOŚCIOŁEM
PRZEŚLADOWANYM FOT. K. LIPSKI

4 XII ŚWIĘTY MIKOŁAJ NA POCZEKAJCE FOT. J. DRZEWIECKI

16 XII WERNISAŻ WYSTAWY WIESŁAWA BOJARSKIEGO
„KAPLICZKI I KRZYŻE” FOT. E. ZIĘBA

24 XII SZOPKA BOŻONARODZENIOWA FOT. E. ZIĘBA

