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28 maja 
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 
narody… (Mt 28, 16-20)
„Idźcie (…) i nauczajcie…”. To nie moja 
rola – myślimy najczęściej – to zadanie 
dla kapłanów, katechetów. 

A przecież to my, rodzice, jesteśmy 
pierwszymi apostołami dla swoich dzie-
ci. Przykład naszego życia, oparty na świa-
dectwie wiary, stanowi podstawę do kształ-
towania postaw naszych dzieci, rozwijania 
i umacniania ich przyjaźni z Jezusem. Przy-
jaźni na całe życie, a nie tylko w intensyw-
nych okresach przygotowań do przyjęcia 
sakramentów świętych. 

Na ile jesteśmy wzorem i zachętą dla 
naszych dzieci do regularnego korzysta-
nia z oferowanych darów? Czy rozwijamy 
ich zapał do wyrażania miłości do Jezusa, 
szczery i pełen entuzjazmu, szczególnie 
widoczny u dzieci, które po raz pierwszy 
przyjęły Komunię Świętą?

4 czerwca 
Zesłanie Ducha Świętego 
Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy 
we Mnie – niech przyjdzie do Mnie 
i pije! (J 7, 37-39)
Jezus czeka na wszystkich ludzi. Rolą nas, 
rodziców, jest przyprowadzić dzieci do 

źródła, skąd mogą czerpać wodę żywą, 
pochodzącą od samego Zbawcy. To my, 
rodzice, musimy wskazać naszym dzie-
ciom właściwą drogę, zachęcać je do ak-
tywnego uczestnictwa w życiu duchowym. 
W tych działaniach możemy wykorzystać 
wsparcie oferowane przez parafię – róż-
norodne formacje, skierowane do dzieci 
i młodzieży. Ważne jest, aby pomóc dzie-
ciom wybrać właściwą formę aktywności, 
a potem wspierać je, aby wytrwały w tym 
postanowieniu. Nie ma większej radości 
i piękniejszego wzruszenia dla rodziców, 
nad widok dzieci podczas służby Bogu.

11 czerwca 
Uroczystość Najświętszej Trójcy 
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, 
że Syna swojego Jednorodzonego 
dał…” (J 3, 16-18)
Dla kochających rodziców dziecko to naj-
większy i najcenniejszy skarb. Chronimy 
je za wszelką cenę. A Ojciec Niebieski swój 
najcenniejszy skarb – Jednorodzonego Sy-
na oddał dla nas. Z miłości. Jaka jest nasza 
odpowiedź na ten dar? Obojętność, wzru-
szenie ramion? Czasem pospieszna, nie-
dbała modlitwa? „Zaliczona” Msza święta? 
A może niechęć i krytyka? Jeśli prezentuje-
my takie postawy, jakim wzorem jesteśmy 
dla naszych dzieci?

„Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas 
Ojciec…” – uwierzcie w to i okazujcie Bogu 
swoją wdzięczność!

15 czerwca, Uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
Kto spożywa ten chleb, będzie żył 
na wieki. (J 6, 51-58) 
„… będzie żył na wieki…”. Tak bardzo za-
leży nam na zabezpieczeniu przyszłości 
swojej i swoich bliskich. Zabiegamy o spra-
wy materialne, wykupujemy różnorodne 
ubezpieczenia, polisy. Czy w wystarczają-
cy sposób troszczymy się o życie wieczne? 
Także naszych dzieci? 

Jezus wskazuje nam, że tylko przez Nie-
go i w Nim możemy odnaleźć prawdziwe 
szczęście. Szczęście, które będzie trwało na 
wieki. To my, rodzice, poprzez własne świa-
dectwo musimy sprawić, aby nasze dzieci 
w swoim życiu były spragnione obecności 
Jezusa i karmiły się Jego słowem.

18 czerwca 
XI Niedziela zwykła 
Wtedy przywołał do siebie dwunastu 
swoich uczniów i udzielił im 
władzy nad duchami nieczystymi, 
aby je wypędzali i leczyli 
wszystkie choroby i wszelkie 
słabości. (Mt 9, 36 – 10, 8)
Ponad dwa tysiące lat temu Jezus powo-
łał pierwszych Apostołów. Dzisiaj każdy 
z nas może być apostołem w środowisku, 
w którym żyje, pracuje. Szczególna rola 
przypada rodzicom, którzy poprzez mod-
litwę mogą wypraszać dla swoich dzieci 
potrzebne łaski i błogosławieństwa. Pięk-
nym przykładem jest modlitwa różańcowa. 
Kilka minut w ciągu dnia, które poświę-
cimy na modlitwę za nasze dzieci, może 
przynieść obfite łaski i niezwykłe owoce. 
Codzienne odmawianie różańca w inten-
cjach najbliższych nam osób, stanowi dla 
nich prawdziwe lekarstwo – ochronę i za-
bezpieczenie przed złem.

Błogosławmy swoje dzieci i módlmy 
się za nie!

Autorami komentarzy do Ewangelii 
są Bożena i Tomasz Jankowscy

Ewangeliarz

DUCCIO�DI�BUONINSEGNA. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
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Pogrubionym drukiem
Drodzy Parafianie i Sympatycy 
naszego kościoła na Poczekajce!
Kończy się maj – najpiękniejszy miesiąc w ro-
ku, który darowany jest Matce Bożej. Obcho-
dząc w tym roku jubileusz 100-lecia objawień 
fatimskich, mamy okazję pogłębić orędzie 
Maryi przekazane przez dzieci całemu świa-
tu. Niezwykłym wydarzeniem w naszej para-

fii i Lublinie była „Stacja Fatima”, którą przeżywaliśmy w wigilię 
wspomnienia Matki Bożej Fatimskiej (12/13 maja). W łączności 
z pielgrzymami całego świata zgromadzonymi w Fatimie uczest-
niczyliśmy w procesji dzieci z Aniołem oraz w nocnej procesji do 
sześciu stacji opisujących zjawienia Maryi fatimskim pastusz-
kom. Licznie zgromadzeni, uczestniczyliśmy we Mszy św. o pół-
nocy i czuwaniu zakończonym Koronką do Bożego Miłosierdzia 
o godz. 3.00. Dziękuję ojcu prof. Andrzejowi Derdziukowi, po-
mysłodawcy czuwania, a także wszystkim osobom i wspólnotom, 
które aktywnie włączyły się w jego organizację. 

Majowy miesiąc to także czas Pierwszej Komunii Świętej. 
W tym roku w naszej parafii w trzech grupach przystąpiło do 
tego sakramentu 248 dzieci. Roczne przygotowanie uświado-
miło dzieciom i przypomniało rodzicom, jak wielkim darem jest 
Eucharystia i jak ważne jest podjęcie wysiłku, aby Chrystus był 
często obecny w naszym życiu w Komunii św.

15 czerwca będziemy obchodzić uroczystość Bożego Ciała. To 
wielkie święto naszej wiary. Prowadząc Chrystusa w monstrancji 

przez ulice naszej parafii w uroczystej procesji, zapraszamy Go 
do naszych domów, osiedli, prosimy o Jego błogosławieństwo 
i opiekę. Ta uroczystość uświadamia nam, że podobnie jak bez 
pokarmu fizycznego człowiek nie może żyć, pracować, rozwijać 
się, tak bez pokarmu duchowego, którym jest Komunia św., nie 
możemy osiągnąć nieba, a tu na ziemi w pełni wydawać owoców 
wiary. Przyjmowanie Eucharystii pomaga nam pokonywać co-
dzienne trudności razem z Chrystusem. Każde godne przyjęcie 
Komunii św. to dotknięcie Nieba już tu na ziemi. 

10 czerwca po raz jedenasty w naszej parafii będziemy prze-
żywać Rodzinny Festyn „Wspólnota to ty i ja”. To ważne wyda-
rzenie w życiu naszej społeczności parafialnej, a zarazem wielkie 
święto rodzinne i wizytówka naszej parafii. Zachęcam do współ-
tworzenia tego wydarzenia przez ofiarowanie fantów i nagród 
do „Ogrodu św. Franciszka” oraz przez przyniesienie domowe-
go ciasta. Wszystkie nasze działania wesprą po raz kolejny wy-
jazdy wakacyjne dzieci i młodzieży z naszej parafii. Zapraszam 
i zachęcam do współpracy. 

Z radością obchodzimy już 12. rocznicę powstania „Zwiastu-
na”. Cieszy nas fakt, że parafianie chętnie sięgają po tę formę 
informacji o parafii. Dziękuję wszystkim, którzy trudzą się nad 
powstawaniem kolejnych numerów pisma, a także tym, którzy 
wspierają materialnie to dzieło. Słowa szczególnego uznania kie-
ruje do Małgorzaty Grzeni, która od początku jest głównym re-
daktorem naszej gazetki parafialnej.

Niech opieka Maryi umacnia nas i pomaga owocnie uczestni-
czyć w życiu parafii, którą tworzymy TY i JA!

Wasz proboszcz 
o. Waldemar Grubka

Program peregrynacji 
relikwii błogosławionego 
Ojca Honorata 
Koźmińskiego 
na Poczekajce

17 czerwca, sobota
18.00  Przywitanie relikwii 

i Msza święta 

19.15  Czuwanie modlitewne przy 
relikwiach Błogosławionego

21.00  Apel Jasnogórski prowadzony 
przez siostry ze zgromadzeń 
honorackich z Lublina

22.00  Zakończenie czuwania

18 czerwca, niedziela
Msze święte według porządku 
niedzielnego z kazaniem 
poświęconym bł. o. Honoratowi

19.00  Uroczyste przeniesienie 
relikwii z kościoła do klasztoru
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Taka właśnie jest nasza Mama
Czwarta nad ranem. Słońce powoli budzi się ze snu, ptaki śpiewają jak 
szalone. A my? Po kilkugodzinnej modlitwie niespiesznym krokiem wracamy 
z kościoła do swoich domów. Długo wyczekiwane przez nas „sto lat” minęło 
niczym oka mgnienie, a świat, mimo zasłyszanych pokątnie pogłosek 
o jego końcu – można powiedzieć – jaki był, taki jest. Ale czy na pewno?

Dobrze ponad miesiąc temu stałam w jed-
nym z Poczekajkowych korytarzy, czekając 
na środowe spotkanie wspólnoty. Ni stąd, 
ni zowąd pojawił się obok mnie ojciec Ra-
domir, nasz duchowy opiekun. Niedługo 
w parafii będzie czuwanie fatimskie. Zo-
staliśmy poproszeni o przygotowanie trze-
ciej stacji – powiedział. – Potrzeba kogoś 
do czytania rozważań… O! Ty przeczytasz 
– oznajmił, wyciągając w moją stronę plik 
kartek zapisanych wspomnieniami siostry 
Łucji i opisami cudów dokonanych za wsta-
wiennictwem Niepokalanego Serca Maryi. 
Co najmniej trzy razy próbowałam odwieść 
ojca od tego pomysłu. Bezskutecznie. Kilka 
dni później zrozumiałam dlaczego. Minął 
niecały tydzień, gdy dość niespodziewanie 
dostałam telefon z ciekawą propozycją kil-
kudniowego wyjazdu w ramach studiów. 
Przez chwilę wydawało mi się nawet, że 
nie mogę powiedzieć „nie”, jak gdyby od 
mojej decyzji miało zależeć to, czy wyjazd 
w ogóle się odbędzie. Ale kiedy dowiedzia-
łam się, że termin wyprawy obejmuje „fa-
timską sobotę”, uświadomiłam sobie, że 
przecież mam zobowiązanie i nie mogę 
jechać. I wtedy, w jednej chwili wszystko 
stało się jasne. Tak naprawdę to sama Mat-
ka Boża przez ręce ojca Radomira zatrosz-
czyła się o to, żebym w tym szczególnym 
czasie była blisko Niej. Chciała, żebym po 
raz drugi przeżyła swoją Fatimę, w któ-

rej na przepadłe oddałam Jej swoje życie. 
I tak też się stało. 

Wędrując za figurą Maryi w procesji fa-
timskiej myślałam o tym, że jedyną dro-
gą w życiu jest właśnie ta, którą wskazuje 
Królowa Pokoju. I chociaż nieraz chciało-
by się pójść na skróty – przez trawnik, po 
schodach, bez cofania i zawracania – to 
tak naprawdę wyłącznie kroczenie za Nią 
daje gwarancję osiągnięcia celu w najod-
powiedniejszym dla nas miejscu i czasie. 
Myślałam również o tym, że chociaż na 
szlaku, po którym idziemy, bywa ciemno 
i zimno, to zawsze znajdzie się ktoś, kto 
stanie obok nas i ogrzeje płomieniem za-
palonej świecy. Chociaż dopadają nas cza-
sem proza i szarość życia, Maryja to spra-
wi, że biorąc kolejny głęboki oddech serce 
drgnie z zachwytu, gdy odkryjemy, że tym 
wszystkim trudom towarzyszy cudowny 
zapach róż. Często jest też tak, że upada-
my. Ale wtedy Maryja wyciąga gwiazdę ze 
swojej niebiańskiej korony i daje nam ją, 
by osłodzić gorzki smak kolejnej porażki. 
Bo taka właśnie jest nasza Mama.

Punktem kulminacyjnym czuwania by-
ła uroczysta Msza święta, która rozpoczę-
ła się o północy. Fiat, magnificat i stabat 
– do tej pory pobrzmiewają mi w sercu 
płomienne słowa księdza Jacka Seredy, 
który pokazał, jak życie Matki Boga splata 
się z naszym w postawie ufnego „tak”, ra-

dosnego uwielbienia Boga oraz wiernego 
trwania pod krzyżem Jezusa. Te trzy słowa 
wcielone w życie mają pomóc nam wyjść 
na spotkanie drugiemu człowiekowi z ot-
wartym sercem i wyciągniętymi dłońmi, 
na wzór Matki Pięknej Miłości. Czuwanie 
fatimskie zakończył akt ofiarowania się 
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz adora-
cja Najświętszego Sakramentu i wspólny 
różaniec poprowadzony przez członków 
Rodziny Serca Miłości Ukrzyżowanej. 

Jaki był, taki jest… Pewnie dla wielu 
osób świat po jubileuszu stulecia objawień 
fatimskich się nie zmienił. Ja jednak 13 ma-
ja zobaczyłam wszystko trochę inaczej, bo 
jeszcze mocniej niż dotychczas, przez Ser-
ce Maryi. I modlę się, żeby to spojrzenie 
zostało mi podarowane także dziś.

Dzięki Ci, Maryjo, za miłość Twą,
Dzięki, Matko moja, za światłość Twą,
Dzięki, Matko moja!

Joanna Skałba
Zdjęcia: Małgorzata Grzenia 

PROCESJA�DO�SZEŚCIU�STACJI�NAWIĄZYWAŁA�
DO�SZEŚCIU�ZJAWIEŃ�MARYI�W�FATIMIE
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Szkoła 
Podstawowa 
im. Bolesława 
Chrobrego, 
21 maja
Przygotowanie: 
Jarosław Agaciński

Igor Adasik, Szymon Balak, 
Mateusz Bartnik, Nikodem 
Bień, Joanna Bogacka, 
Weronika Bujakowska, 
Michał Bury, Izabela 
Chabros, Aleksandra 
Czapla, Maciej Domański, 
Zofia Drewnowska-
Ciołek, Nela Dyszewska, 
Paweł Hawrył, Emilia 
Janicka, Karolina Jarosz, 
Olga Jaworska, Michał 
Juszka, Sylwia Kamińska, 
Lilianna Kępa, Oliwier 
Kępa, Dawid Kidyba, 
Wojciech Kołodziej, 
Hubert Kuczyński, Jan 
Lalak, Julia Lipska, 
Maria Lutek, Bartłomiej 
Łucjan, Maciej Mojsym, 
Dominika Murdza, Kinga 
Palak, Paweł Paradowski, 
Anna Paszkowska, Łukasz 
Pawłowski, Tymon 
Piotrkowski, Krzysztof 
Plewa, Damian Połok, 
Szymon Pytys, Michalina 
Rola, Kaja Rucińska, Kinga 
Rydz, Jakub Samborski, 
Julia Sołek, Julia 
Szydłowska, Pola Wasąg, 
Florentyna Wiechecka, 
Oliwia Wielosz, Zofia 
Wierzbicka, Konstancja 
Woźniak, Oliwia 
Wybraniec, Sebastian 
Zając, Adam Zarzycki

Pierwsza Komunia Święta – Poczekajka 2017
Grupa parafialna, 
7 maja
Przygotowanie: 
Małgorzata Grzenia

Oskar Adynowski, Kacper 
Balczyński, Adrian 
Banach, Radosław 
Bartoszcze, Wiktor 
Biedacha, Izabela 
Brodziak, Bartłomiej 
Czerwiński, Szymon 
Dołba, Nela Drżał, Agata 
Figiel, Wiktoria Filipiuk, 
Wiktoria Fiok, Izabela 
Foryt, Szymon Gardziel, 
Wojciech Gorczyca, 
Mikołaj Grzegorczyk, 
Natalia Grzegorczyk, 
Anna Grzyb, Aleksandra 
Hamera, Mikołaj 
Jankowski, Julia Kanadys, 
Tomasz Karczewski, Kuba 
Kiljan, Antoni Klempka, 
Oskar Kolak, Jakub 
Kondrat, Michał Kowal, 
Kacper Kowalski, Emilia 
Król, Karol Krycka, Michał 
Krzysztofik, Patrycja 
Kulka, Jakub Kuśmirek, 
Natalia Laskowska, Alicja 
Lewicka, Filip Lipiec, Igor 
Łaniak, Wojciech Marzęda, 
Natalia Masierak, Kinga 
Mazur, Alicja Mielniczek, 
Alan Misiorowski, 
Aleksandra Momont, 
Maksymilian Motyka, 
Paweł Myszkowski, Kamila 
Nakonieczna, Hubert 
Orłowski, Oliwia Orzeł, 
Julia Partyka, Karolina 
Paździor, Hanna Picheta, 
Wiktoria Popielarczyk, 
Krzysztof Proskura, 
Amelia Przybysz, Borys 
Rechulicz, Lena Rowińska, 
Kuba Samborski, Maria 
Semeniuk, Oliwia Sikora, 
Rafał Sołyga, Antoni 
Stepuch, Maciej Stolarz, 
Maciej Strachecki, Laura 
Strycharczuk, Amelia 
Sugier, Michał Sulowski, 
Adrian Szabla, Maja 
Szewczyk, Dorian Szwałek, 
Gabriela Szymańska, 
Joanna Śliwińska, Adam 
Tatarczak, Kinga Wiącek, 
Sebastian Zawirski, Oliwia 
Zdeb, Michał Ziętek, 
Joanna Zygmunt

Szkoła Podstawowa nr 38 
im. Henryka Sienkiewicza, 14 maja
Przygotowanie: 
s. Laura Zyzik

Kinga Andrusiak, Barbara 
Bielecka, Katarzyna Bień, 
Adam Borowiec, Mateusz 
Bortacki, Anna Charszlak, 
Szymon Ciepłowski, Julia 
Ciołek, Adrian Drozd, 
Kaja Głogowska, Kornelia 
Grunt, Julia Hałas, 
Weronika Iwanejko, 
Bartosz Jakubowski, Marta 
Kaleta, Julia Klajda, Kacper 
Kociuba, Oskar Koczy, 
Klaudia Kołodziejczyk, 
Mikołaj Korgul, Natalia 
Kozłowska, Eryk Kruk, 
Alicja Kuczyńska, Judyta 
Kurek, Agata Kurzyna, Ewa 
Lipert, Szymon Łuszczuk, 
Urszula Maryniowska, 
Wiktor Mazur, Adam 
Michalski, Szymon 
Mołdach, Igor Namedyński, 
Dominik Opaliński, 
Bartosz Paduch, Nikola 
Pietrasiuk, Julia Płowaś, 
Maja Podniesińska, Bartosz 
Proch, Martyna Przywecka, 
Kamil Robak, Iga Rożek, 
Emilia Rutkowska, 
Maksymilian Rutkowski, 
Zofia Sorbet, Bartłomiej 
Staniulewicz, Adam 
Stempniak, Daria Szałacha, 
Karolina Szymańska, Maria 
Tkaczyk, Jan Winiarski, 
Julia Włodarczyk, Michał 
Wnuk, Tristan Woch, Jakub 
Wojdat, Natalia Wolska, 
Małgorzata Woś, Paweł 
Ziętek, Antonina Zugaj

Przygotowanie: 
s. Dorota Podsiad

Michał Badurowicz, 
Aleksandra Bartosik, 
Wiktoria Bartoś, Marta 
Batorska, Tomasz Bieniek, 
Pola Bieńkowska, Adrian 
Bral, Kinga Brodacz, Iga 
Bury, Kinga Choduń, 
Karolina Chudy, Mateusz 
Dziurda, Gabriela Fornalik, 
Dominika Gągoł, Marta 
Goc, Rafał Goldman, Daniel 
Grankowski, Katarzyna 
Grzesik, Maja Grzęda, 
Bartłomiej Gumowski, 
Sebastian Gutek, Nikola 
Jakimczuk, Michał 
Jaśkowski, Gabriela 
Jaworska, Mateusz 
Kaczmarski, Julia Kociuba, 
Weronika Kucharuk, Patryk 
Kurzyna, Maria Lewkowicz, 
Wiktoria Maj, Amelia Marek, 
Klaudia Masiewicz, Mikołaj 
Matyjasek, Maria Mościcka, 
Bartosz Mróz, Julia Noga, 
Julia Nowacka, Maciej 
Opolski, Jakub Pietras, 
Jakub Ponikowski, Paweł 
Rutkowski, Aleksandra 
Sobótka, Jakub Sorbian, 
Justyna Stachańska, 
Maja Szadurska, Amelia 
Szerega, Filip Świątek, 
Alicja Turowska, Natalia 
Tys, Marcel Węgliński, 
Jakub Wojciechowski, Kuba 
Woleń, Bartosz Woliński, 
Patrycja Wolska, Kacper 
Wręga, Antonina Wysocka, 
Daria Ziętkowska

FOT. DARIUSZ GUZ
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Przytoczone powyżej liczby świadczą 
o wciąż dużej popularności i szerokim po-
lu oddziaływania ruchu, założonego ponad 
sto lat temu przez brytyjskiego generała 
Roberta Baden-Powella. Wbrew pewnym 
popularnym stereotypom istotą owego ru-
chu wcale nie jest spędzanie miło czasu na 
łonie przyrody w gronie znajomych. Isto-
tą, według założyciela, jest wychowywanie 
do wartości, które znajdą odzwierciedlenie 
w przyszłym dorosłym życiu. Wychowanie 
metodą harcerską, w swej istocie niezmien-
ną od 100 lat, okazuje się skuteczne i przy-
nosi owoce. Największym tego dowodem 
jest niesłabnąca popularność organizacji 
harcerskich, które starają się przez swój 
program realizować podstawowe założenie, 
jakim jest służba Bogu i Polsce oraz pomoc 
bliźnim. Przykładem pełnej realizacji wzoru 
harcerza może być bł. ks. Stefan Wincenty 
Frelichowski – patron harcerstwa polskie-
go, czy ksiądz kardynał Stefan Wyszyń-
ski – wiernie wspierający i podkreślający 
wartość ideałów harcerskich. Harcerzem 
ZHR-u był również pan prezydent Andrzej 
Duda, który cały czas wspiera wszelkie or-
ganizacje harcerskie i z dumą przyznaje się 
do swojej dawnej przynależności. Próbu-
jąc znaleźć kluczowy element wychowania 
w systemie skautowym, należy zajrzeć do 
podstawowego drogowskazu, jakim jest 
Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. Rota 
Przyrzeczenia mówi: „Mam szczerą wolę 
całym życiem służyć Bogu i Polsce, nieść 
chętną pomoc bliźnim i być posłusznym 
prawu harcerskiemu”. O aktualności tych 
ideałów może świadczyć również duże za-
interesowanie tą tematyką w mediach. 
Ostatnio natrafiłem na takie tematy, jak: 
„Scouting – Najlepsza praca niezarobkowa 
na świecie” (BBC News), „Kim jest współ-
czesny harcerz i dlaczego lubi spać w le-
sie?” (Aletheia), „Szukasz idealnego pra-
cownika? 10 powodów, dla których warto 
zatrudnić harcerza” (Money.pl). 

Również przy naszej parafii na Pocze-
kajce działa duże środowisko harcerskie. 
W sześciu drużynach (wspólnotach) har-
cerskich i zuchowych na regularnych spot-
kaniach formacyjnych (zbiórkach) spotyka 
się łącznie grupa ponad 150 młodych osób, 
aby w radości i bezpieczeństwie wychowy-
wać młodzież przez młodzież, do odpowie-
dzialności. Jednostki skupione przy naszym 

kościele to: 4 Lubelska Drużyna Harcerzy 
„Wulkan” im. św. Franciszka Ksawerego, 
10 Lubelska Drużyna Harcerek „Grot im. 
hm. Marii Wojciechowskiej, 4 Lubelska 
Drużyna Wędrowników „Kuźnia”, 2 Lu-
belska Gromada Zuchów „Zdobywcy Ar-
tefaktów”, 2 Lubelska Gromada Zuchowa 
„Skrzaty z Tęczowego Lasu”, 4 Lubelska 
Gromada Zuchów „Rycerze św. Graala”. 

Głównym sposobem formacji są regular-
ne spotkania drużyn i małych grup (zastę-
pów), na których przez zabawę i przygodę 
przekazuje się wartości oraz umiejętności 
praktyczne. Służą też temu biwaki, obozy 
letnie, zimowiska, wspólne pielgrzymki 
i wyjazdy, dni skupienia oraz rekolekcje, 
regularna praca nad stopniami i sprawnoś-
ciami harcerskimi. Również służba para-
fii ma swoje realne kształty. W ciągu roku 
szkolnego środowisko harcerskie angażuje 
w takie inicjatywy, jak: festyn parafialny, 
warty przy Grobie Pańskim w czasie Tridu-
um Paschalnego, wykonywanie drobnych 
prac przy kościele, pomoc w organizacji 
procesji Bożego Ciała, prowadzenie Dro-
gi krzyżowej w Wielkim Poście, dwa razy 
w roku przygotowanie wypieków i dyżur 
w kawiarence parafialnej „U Franka”, ak-
cja „Światełko Betlejemskie”, przedsię-
wzięcia, wspierające materialnie wyjazdy 
harcerskie, a także zbiórki, służące nabo-
rowi nowych członków. 

 Działania i spotkania współczesnych 
harcerzy mają za zadanie formowanie do 

wielkich, choć możliwych do osiągnięcia 
ideałów, dzięki którym młoda osoba bę-
dzie mogła stać się człowiekiem, który 
podejdzie do rozeznania woli Bożej z peł-
ną odpowiedzialnością i w duchu służby. 
To właśnie dzięki formacji do służby Bogu 
i Polsce można wychować dzieci i młodzież 
(zuchów, harcerzy) na dobrych obywate-
li, patriotów, zaradnych życiowo ludzi sil-
nej wiary. W przyszłości mają szansę stać 
się dobrych mężami, żonami, kapłanami, 
braćmi i siostrami zakonnymi – uczciwy-
mi i pracowitymi ludźmi z mocnym sys-
temem wartości. 

Młody Czytelniku! Jeśli poszukujesz 
wspólnoty formacyjnej dla siebie, to za-
praszamy do nas. Zostań zuchem, harce-
rzem lub harcerką! Czuwaj!

pwd. br. Sebastian Piasek HO 
– opiekun grup ZHR na Poczekajce 

tel.: 780 114 396, fb: zhrpoczekajka,  
e-mail: sebastian.piasek@gmail.com

ZHR NA POCZEKAJCE 
– więcej niż przygoda
Światowe Biuro Skautowe szacuje, że obecnie na całym świecie jest 
ok. 28 milionów skautów, zaś do polskiego harcerstwa należy ok. 120 tys. 
członków – w tym ponad 150 zuchów, harcerek i harcerzy z Poczekajki.

ZABAWA�NA�FESTYNIE�PARAFIALNYM

http://www.facebook.com/zhrpoczekajka /
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Gotowa do służby
Jestem w harcerstwie od siedmiu lat i bar-
dzo się cieszę, że nie odeszłam, choć wie-
le razy byłam bliska kapitulacji. Trudno 
jest mi sobie wyobrazić, jaka byłabym ja-
ko nie-harcerka, ale bez wątpienia straciła-
bym najciekawszą część swojego życia. Od 
samego początku mojej przygody ujmuje 
mnie harcerska bezinteresowność. W żad-
nym innym towarzystwie nie spotkałam się 
z tym, żeby ludzie czuli tak dużą odpowie-
dzialność za wspólnotę i dbali o siebie na-
wzajem. Pamiętam, jak na mojej pierwszej 
wędrówce nie miałam już siły dłużej nieść 
plecaka i zaczęłam płakać. Wtedy jedna ze 
starszych druhen wzięła go za mnie i nio-
sła oba – swój i mój. W innym środowisku 
taki ktoś byłby herosem – u nas gotowość 
do służby to standard. W harcerstwie wie-
lokrotnie musimy mierzyć się ze swoimi lę-
kami i słabościami. Trudności często wyda-
ją się być ponad nasze siły, jednak walcząc 
do końca, zawsze zwyciężamy. Dzięki Bogu, 
przyjaciołom i ciężkiej pracy uczymy się, że 
nie ma „błota” nie do przejścia.

Jagoda Michalina Szwałek
– drużynowa harcerek, 

tegoroczna maturzystka

Lekka stopa
Myślę, że w tej chwili harcerstwo jest dla 
mnie przede wszystkim służbą, czyli udzie-
laniem pomocy rodzicom w wychowy-
waniu ich dzieci, zaraz potem miejscem, 
gdzie rozwijają się przyjaźnie, a na końcu 
narzędziem w rozwoju swojego własnego 
charakteru i umiejętności. Oczywiście nie 
zawsze tak to wyglądało. Gdy się jest młod-
szym, najważniejszą rzeczą, jaką ci daje 
harcerstwo, jest nauka empatii, karności, 
samodzielności, przezwyciężania swoich 
słabości i wielu innych cnót. To w druży-
nie na obozie i na zbiórkach zawiązują się 
przyjaźnie na długie lata, młody człowiek 
pogłębia swoją pobożność. Tak też było 
w moim przypadku. Do dzisiaj pamię-

2�LGZ�ZDOBYWCY�ARTEFAKTÓW

2�LGZ�SKRZATY�Z�TĘCZOWEGO�LASU

4�LGZ�RYCERZE�ŚW.�GRAALA
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tam, jak będąc już starszym zuchem, kil-
ka godzin po przyjeździe z kolonii razem 
z kilkoma innymi chłopakami zostaliśmy 
zapakowani do pociągu, aby pierwszy raz 
odwiedzić obóz harcerzy i zdobyć pierwszą 
sprawność harcerską: Lekką stopę. Oczy-
wiście jest to najłatwiejsza sprawność, jaka 
istnieje, ale pamiętam, jak ją zdobywałem, 
jakby to było dziś. Ciągle przypominam 
sobie, już jako harcerz, godziny spędzone 
na ćwiczeniu musztry czy to w mieście na 
zbiórkach, na wędrówce, czy na obozie. 
To była straszna męczarnia, ale w trakcie 
nie brakowało śpiewów, śmiechu i dow-
cipów. Potem mnie, jako początkującego 
zastępowego, nauczyło lepszej organizacji, 
niepoddawania się i pokory wiele nieuda-
nych naborów i ostatnie miejsca, zajmowa-
ne przez mój zastęp na każdym wyjeździe. 
W końcu, będąc już starszym, pamiętam 
obóz, gdzie codziennie była odprawiana 
Msza święta. Zadanie, by pojechać na re-
kolekcje w milczeniu i częstsza rozmowa 
z księdzem zaowocowały głębszą relacją 
z Panem Bogiem. To jest tylko krótki ury-
wek tego, co mi dało harcerstwo.

pwd. Mateusz Homenda HO
 – były drużynowy, 

aktualnie student fizyki

Kierowany Bożą wolą
W październiku minie siedem lat, od kiedy 
jestem w ZHR-ze. Przez ten czas przyszło 
mi pełnić różne role. Niektóre – jak służbę 
kwatermistrzowską – wspominam jako wy-
magające, aczkolwiek owocne zadanie. In-
ne – jak prowadzenie zastępu – tylko z nut-
ką delikatnego zażenowania. To wszystko 
nauczyło mnie pokory (wiem, że nie mogę 
podjąć się każdego wyzwania, a nieodłączną 
częścią życia są porażki), ale i dystansu do 
rzeczywistości, który pozwala mi spoglądać 
– często z przymrużeniem oka – na to, cze-
go podejmuję się na harcerskim szlaku i nie 
tylko tam. Wreszcie, harcerstwo pomogło 
mi zarysować drogę, którą chcę podążać 
w życiu – co jest jednym z ważniejszych 
celów wychowawczych w ZHR-ze. Z czy-
sto pragmatycznego punktu widzenia po-
wiem jeszcze, że to prawdziwa szkoła życia 
i odpowiedzialności. Osiem lat temu, gdy 
przejazd autobusem do sklepu był dla mnie 
prawdziwą przygodą, nigdy nie myślałem, 

4�LDH�WULKAN

10�LDH�GROT
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że kiedyś będę przygotowywał (kupował 
i magazynował) jedzenie dla kilkudziesię-
ciu osób na dwutygodniowym obozie. Jed-
nak niewątpliwie najważniejszym aspektem 
wychowawczej pracy ZHR-u jest formacja 
religijna (fideistyczna, jak i intelektualna). 
Taka, która ma pomóc zarówno mnie, jak 
i innym członkom naszej organizacji, kie-
rować się w swojej codzienności przede 
wszystkim Bożą wolą.

Albert Mazurek
– skarbnik hufca i wędrownik, 

student prawa

Dobrze, że jesteście
Do harcerstwa należę już od siedmiu lat, 
a wciąż nie jest mi łatwo powiedzieć, czym 
ono naprawdę jest. Wydaje mi się, że ro-
zumienie harcerstwa zmienia się z biegiem 
lat. Im jest się starszym, tym więcej się za-
uważa, więcej rozumie. Dla małej harcerki 
to głównie zabawa z przyjaciółmi. To fakt, 
raz na rok się postoi na warcie przy Grobie 
Pańskim, popilnuje dzieci na festynie. Po 
jakimś czasie zauważa się, że w harcerstwie 
jesteśmy wychowywani, że harcerstwo to 
przede wszystkim służba. Ale kto powie-
dział, że służba nie może być przyjemna? 
Co prawda raz na jakiś czas trafi się „służba 
nie drużba”. Zdarza się usłyszeć od ludzi: 
Przez was nie mogę przejść na swój sek-
tor!, kiedy pilnuje się, aby wśród tłumu by-
ła jakaś droga dla służb medycznych, czy: 
Po co wy to robicie? Tylko zasłaniacie! – 
podczas noszenia wody dla ludzi w upal-
ny, słoneczny dzień. Jednak te wszystkie 
złe słowa wynagradza: Dobrze, że jesteście.

Iwona Górecka
– harcerka 10 LDH „Grot”

Zdjęcia: z harcerskiego archiwum 

Ballada o małym wilczku Qin
W pewnym zielonym lesie, był sobie mały wilczek, mówili na niego Qin, co w je-
go wiosce oznaczało „słaby, niepozorny”. Wśród rówieśników był nielubiany ze 
względu na kolor swojej sierści, był bowiem pomarańczowy, oraz przez swą małą 
zaradność. Pewnego dnia Qin wybrał się na wędrówkę, pobiegł hen za rzekę, za gó-
ry, za polanę. Nagle zatrzymał się i schował za drzewem, ujrzał bowiem inną gro-
madę wilków, o wiele mniejszą niż jego. Wilczki były w jego wieku, lecz nie z jego 
watahy, a trzeba tutaj dodać, że wilki lubiły się tylko w swoich grupach… Siedział 
tam struchlały, cichutko jak myszka, jedną godzinę, drugą i trzecią, aż w końcu 
jeden z obcej grupki zawołał: Spójrzcie! Ktoś tam się chowa. Qin przestraszył się 
niezmiernie, wilki najpierw szły, potem zaczęły biec, były coraz bliżej. Uciekać 
czy zostać? Stało się coś, czegoś rudy wilczek się nie spodziewał – ktoś z grupki 
zapytał, czy nie chciałby do nich dołączyć i się pobawić. Bawiły się świetnie. Qin 
nigdy w życiu nie był taki szczęśliwy, czuł, że jego dom jest właśnie tu. Codziennie 
więc z samego ranka biegł za rzekę, góry, by spotykać się z nowymi przyjaciółmi, 
z którymi robił najciekawsze harce, uczył się zaradności, polował na zające i kró-
liki, lecz przede wszystkim czuł się szczęśliwy. Razem z grupką wyznaczył sobie 
cel – przeżyć przygodę, jakiej nikt nigdy nie przeżył. Po długim czasie przebywa-
nia razem z grupką zza rzeki wilczek stał się wilkiem, nie był to już Qin, który nie 
umiał upolować kuny, nie spędzał czasu nudząc się bądź niszcząc wszystko, co 
spotkał na drodze. Przez te lata nauczył się, co dobre, a co nie. Czas spędzał na 
pożytecznych rzeczach, swoich obowiązków nie zaniedbywał, od reszty odróżniał 
się tym, że wyznawał swoje własne zasady. Kiedy przechadzał się po matczynej 
wiosce (a trzeba powiedzieć, że rzadko to robił), małe wilki zastygały, a reszta 
wilków nie mogła uwierzyć, że to ten 
sam Qin, co kiedyś miał dwie lewe ręce. 
Był on bowiem o głowę wyższy i o wiele 
silniejszy od reszty, a gdy się na niego 
patrzyło, czuć było to „coś”. Więc gdy 
stary wilk odszedł, nowego samca alfa 
długo nie trzeba było szukać…

Moja grupa z ballady to ZHR, a Two-
ja? Harcerstwo to szczęście. Wypełnia 
czas, uczy odpowiedzialności, „ogarnię-
cia się”. Wskazuje, co dobre, a co złe, co 
potrzebne. Harcerstwo to przeżywanie 
przygody i po prostu dobra zabawa.

dh Kuba Karaś HO

4�LDW�KUŹNIA
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Urodził się 6 lipca 1944 r. w Siennicy Nadol-
nej koło Krasnegostawu, jako trzecie z sied-
miorga dzieci Stanisława i Genowefy Ko-
walczyków. Jego ojciec, z wykształcenia 
łąkarz, był urzędnikiem zaangażowanym 
w prace melioracyjne, mama natomiast 
zajmowała się domem. 

Wkrótce po wojnie wyjechał wraz z ro-
dzicami do Brodnicy. Tam ukończył szkołę 
podstawową i rozpoczął naukę w liceum. 
Tam w czasach szkolnych był ministran-
tem u franciszkanów. W okolicy jest wiele 
jezior: tam nauczył się pływać, później chęt-
nie zabierał swoje dzieci nad wodę (m.in. 
nad Zalew Zemborzycki), lubił łowić ryby.

Po ukończeniu dwóch klas szkoły śred-
niej, gdy miał 16 lat, rodzice wrócili do 
Lublina. Tu kontynuował naukę w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego. 

Wcześnie rozpoczął pracę. Już podczas 
studiów pracował w Wyższej Szkole Inży-
nierskiej (Politechnika). Odbył także służbę 
w wojsku. Po studiach pracował najpierw 
jako projektant w Zakładzie Energetycz-
nym, następnie w kamieniołomach w Strze-
gomiu (w Kotlinie Kłodzkiej), w technikum 
w Pszczelej Woli. Przez większość życia był 
jednak związany z górnictwem. Pracował 
jako behapowiec oraz jako inspektor do-
zoru nad kopalnią w Okręgowym Urzędzie 

Górniczym (jeden z górników zapamiętał 
takie zdanie wypowiedziane przez śp. Ta-
deusza: „Każdy przepis bhp na kopalni 
pisany jest ludzką krwią”). 

Podczas studiów poznał żonę Jadwi-
gę. Ślub miał miejsce 24 kwietnia 1971 r. 
(przed rokiem świętowali 45 rocznicę). 
Razem zamieszkali na stancji, najpierw 
na ul. Matejki, potem przy Wileńskiej, 
a w 1973 r. otrzymali wymarzone własne 
mieszkanie przy ul. Pana Wołodyjowskie-
go. Doczekali się dwójki dzieci: Ola (1972) 
i Bartek (1977).

Jeszcze przed stanem wojennym zwią-
zali się z Oazą Rodzin, w lipcu 1982 r. 
uczestniczyli w 15-dniowych rekolekcjach 
w Łabuniach. To, co charakteryzuję tę 
wspólnotę, można streścić następująco: 
modlitwa osobista (podstawa: namiot 
spotkania), modlitwa rodzinna, modli-
twa małżonków, czytanie Pisma Święte-
go, comiesięczny dialog małżeński, regu-
ła życia, spotkania w kręgu, uczestnictwo 
w rekolekcjach. 

Jako małżonkowie dużo się modlili. Na 
działce obowiązkowo odmawiali koronkę 
i „Anioł Pański”, modlili się za dzieci nie-
narodzone (duchowa adopcja dziecka po-
czętego), a ostatnio za jednego z misjonarzy 
w Szwecji. „Nasze życie to modlitwa, czasa-

mi resztkami sił” – napisali jako małżon-
kowie w lutowym numerze „Zwiastuna”.

Wiarę śp. Tadeusza najlepiej było wi-
dać w cierpieniu. W ostatnich dniach ży-
cia modlił się: „Panie Jezu, kocham Cię! 
Panie Jezu, weź już mnie”. Dużo dzięko-
wał, za wszystko potrafił być wdzięcznym.

W czwartek został mu udzielony sa-
krament namaszczenia chorych, w piątek 
przyjął Komunię św. Zmarł w sobotę 29 
kwietnia, w dzień Matki Bożej… Był po-
godny w umieraniu, nie było widać despe-
racji, nie panikował, nie histeryzował. Za 
wszystko dziękował, nie skupiał na sobie 
uwagi… Cierpiał w samotności…

Ktoś z sali szpitalnej zauważył: „Co to 
za wspaniały, wierzący człowiek! Całą noc 
się modlił”. Tuż przed jego śmiercią lekarz 
zaproponował: „Pomódlmy się”. Tadeusz 
wtedy uczynił już jedynie znak krzyża. Gdy 
zmarł, ten sam lekarz powiedział: „Cóż my 
teraz możemy? Pomódlmy się Koronką do 
Bożego miłosierdzia”.

W jego życiu Bóg zawsze był na pierw-
szym miejscu: „Wszystko mogę w Tym, 
który mnie umacnia”.

na podstawie kazania 
wygłoszonego podczas pogrzebu 

przez ks. Krzysztofa Kwiatkowskiego

śp. Tadeusz Kowalczyk
1944−2017
we wspomnieniach najbliższych
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CZŁOWIEK MODLITWY
Był wspaniałym małżonkiem. Brał czynny 
udział w wielu domowych zajęciach, chęt-
nie gotował, zraz z wołowiny to danie, któ-
re lubił przygotowywać na rodzinne nie-
dzielne obiady.

Był człowiekiem modlitwy, dużo się 
modlił sam, ale także dużo było modli-
twy wspólnej.

Miał wielu przyjaciół – byli to przyja-
ciele stali od wielu, wielu lat, z którymi 
utrzymywał stały kontakt telefoniczny.

W towarzystwie męża zawsze czułam się 
spokojnie, pewnie. Mąż do końca zaskaki-
wał mnie tym, że pamiętał o ważnych da-
tach: imieninach bądź urodzinach najbliż-
szej rodziny, a także przyjaciół. 

Modlę się za zbawienie jego duszy i dzię-
kuję Panu Bogu za 46 lat wspólnego życia.

żona Jadwiga

MÓJ TATA
Mojego Tatę pamiętam od moich lat przed-
szkolnych, czyli od czasu, gdy miałam mniej 
więcej 3−4 lata. Tata odprowadzał mnie 
rano do przedszkola, a ja nie mogłam za 
nim nadążyć i musiałam biec. Albo w zi-
mie, kiedy jako jedni z pierwszych wycho-
dziliśmy z klatki naszego bloku, mój Tata 
szedł pierwszy i robił w wysokim śniegu 
ślady dla mnie, a ja nie mogłam w nie po-
celować swoimi nogami. Bardzo mi się to 
podobało. Pamiętam, jak Tata zabierał 
mnie na spacer na pola, które rozciągały 
się za blokami naszego osiedla. Tata czy-
tał mi bajki (szczególnie lubił „Krzesiwo” 

J.H. Andersena), czasem, jak czytał, to 
przekręcał tekst specjalnie, co mnie bawi-
ło lub denerwowało. Opowiadał mi swoje 
przygody z lat dziecięcych, spędzonych na 
Pomorzu, w Brodnicy. To były niesamo-
wite historie rodzinne, niektóre bardzo 
śmieszne, inne straszne, a czasem niebez-
pieczne. Na przykład gdy kolega taty dostał 
saperkę, to żeby ją wypróbować, koledzy 
i rodzeństwo zakopali mojego Tatę tak, że 
tylko głowa wystawała małemu Tadzikowi 
z ziemi. Gdy Babcia Gienia wracając z za-
kupami z miasta zobaczyła głowę swojego 
dziecka (wszystkie pozostałe dzieci uciekły) 
na ziemi, to wypuściła siatki z rąk i o mało 
nie zemdlała. I wiele jeszcze innych histo-
rii pamiętam, wiele anegdot i śmiesznych 
opowiastek mojego Taty przychodzi mi do 
głowy. Bo mój Tata był bardzo wesoły i po-
mysłowy. Nigdy nie widziałam, żeby się 
czegoś bał, przed czymś wahał. To dawa-
ło mi poczucie wielkiego bezpieczeństwa 
i spokoju. Moje Ciocie wspominały Tatę 
jako ich obrońcę i strażnika. Nikt nie wa-
żył się podnieść ręki na Rodzeństwo mo-
jego Taty, bo wiedzieli, że będą mieli do 
czynienia z ich bratem Tadkiem, który był 
silny i odważny.

Mój dom rodzinny był dla mnie oazą 
spokoju i radości, dzięki moim Rodzicom. 
Oczywiście, nie obywało się bez drobnych 
kłótni i sprzeczek, ale to mijało szybko. 
Mimo grozy tamtych czasów, stanu wo-
jennego i braku podstawowych artykułów 
żywnościowych, to dzięki mądrości mo-
ich Rodziców, którzy umieli nam (mnie 
i mojemu Bratu Bartkowi) wszystko wy-

jaśnić, wspominam moje lata dziecięce 
jako beztroskie i piękne. Tata (jako czło-
wiek wychowany na Pojezierzu) zabie-
rał mnie na ryby, na łódkę i nad Zalew 
Zemborzycki, aby się pokąpać. Wspólnie 
z Mamą i z Bratem wyjeżdżaliśmy naszym 
małym fiatem (rocznik 1977) na lody do 
Nałęczowa, do naszej Rodziny do Woj-
ciechowa i na działkę do Krężnicy Jarej. 
Uwielbiałam te podróże.

Tata (wraz z Mamą) nauczył mnie mod-
litwy rodzinnej. Codziennie wieczorem całą 
Rodziną klękaliśmy do modlitwy, co teraz 
wraz z moim mężem przekazujemy naszym 
Synom. Tata z Mamą zapoznali mnie z oa-
zą, ponieważ należeli do jednego z pierw-
szych w Lublinie kręgów Domowego Koś-
cioła. Z nimi byłam na moich pierwszych 
oazowych rekolekcjach, w Łabuniach koło 
Zamościa. Było wspaniale i zaowocowało 
we mnie przyłączeniem się do oazy mło-
dzieżowej i oazy rodzin.

córka Aleksandra Nowaczyńska

DUSZA TOWARZYSTWA
W okresie wakacji Tadeusz wraz z rodzeń-
stwem przyjeżdżał do Siennicy Nadolnej, 
do babci, dziadka i piątki ciotecznego ro-
dzeństwa. Był duszą towarzystwa. Zawsze 
dużo czytał i miał niezwykłe pomysły w or-
ganizowaniu zabawy. Lubił też rozbawiać 
rodzinę. W dzień pogrzebu rodzina z oko-
lic Krasnegostawu wspominała Tadeusza 
z uśmiechem na ustach.

Marysia z Krasnegostawu,  
cioteczna siostra Tadzika

Dwa dni przed śmiercią Tadeusza córka Aleksandra i zięć Dariusz przyszli do niego do 
szpitala i przynieśli rysunek najmłodszego wnuka Franciszka. Rysunek przedstawia 
pobyt na działce: prace i spożywanie posiłków. Franio często przebywał na działce 
razem z rodzicami i ze starszymi braćmi. Rysunek Frania do końca wisiał nad łóż-
kiem dziadzia. W ten sposób Franio pożegnał się z dziadziem Tadziem.
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Moc w słabości się doskonali
O tej ewangelicznej prawdzie zawartej 
w drugim Liście św. Pawła do Koryntian 
(12, 9) mógł się przekonać zarząd Lubelskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej (LSM) z preze-
sem Janem Gąbką na czele. W ostatnim 
czasie tematem numer jeden we wszyst-
kich niemal mediach lokalnych była sprawa 
budowy Domów Seniora na osiedlu Sien-
kiewicza i Piastowskim. Nic w tym dziw-
nego by nie było, wszak trwające budowy 
to znany mieszkańcom Lublina obraz, ale 
tu chciano budować na jedynych ocala-
łych terenach rekreacyjnych. Na osiedlu 
Piastowskim nowy budynek planowano 
postawić na miejscu placu zabaw, zaś na 
osiedlu Sienkiewicza na terenie zielonym 
bezpośrednio położonym przed budyn-
kiem Szkoły Podstawowej nr 38 im. Hen-
ryka Sienkiewicza. Obie lokalizacje budziły 
sprzeciw zarówno mieszkańców tych osied-
li, jak i społeczności szkolnej. Szczególnie 
właśnie tereny zielone przed szkołą były 
wspaniałym miejscem zabaw i gier, nie tyl-
ko dzieci z osiedla Sienkiewicza, ale rów-
nież uczniów wyżej wspomnianej placów-
ki. To tu toczyły się mecze piłki nożnej, to 
tu podczas świętowania Dnia Dziecka ba-
wiły się setki maluchów, wreszcie na tym 
terenie odbył się w minionym roku festyn 
rodzinny dla mieszkańców LSM. 

Napisy, jakie pojawiły się na postawio-
nym jesienią ogrodzeniu terenu przyszłej 
budowy przy ulicy Pana Wołodyjowskiego: 
„Tu grał mój dziadek, mój ojciec, Gąbka 
oddaj nam boisko” – oddawały nastawie-
nie ludzi do planowanej w tym miejscu 
inwestycji. Niestety, żadne rozmowy, ar-
gumenty nie przynosiły zmiany decyzji za-
rządu LSM. Zresztą, do tej pory bez więk-
szych przeszkód Jan Gąbka przeprowadzał 

wszystkie plany inwestycyjno-organizacyj-
ne. Mało osób przychodziło na zebrania 
i walne zgromadzenia mieszkańców LSM, 
zazwyczaj byli to ludzie popierający obecny 
zarząd i prowadzoną przez niego politykę. 
Nie pomogła też opinia wyrażona pisemnie 
przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 38 
Mirosława Wójcika, w której przekonywał, 
że lokalizacja Domu Seniora w bezpośred-
nim otoczeniu placówki oświatowej jest ze 
szkodą zarówno dla uczniów, jak i przy-
szłych lokatorów tego domu.

Ale moc w słabości się doskonali. Miesz-
kańcy zrozumieli, że tylko RAZEM, wspól-
nie, zjednoczeni mogą walczyć o swoje pra-
wa do mieszkania w godnych warunkach, 
w przyjaznym otoczeniu, wśród zadrze-
wionych alejek osiedlowych z widokiem 
nie na kolejny blok, ale skrawek zielonej 
przestrzeni. Dlatego rozpoczęła się od-
dolna akcja zbierania podpisów, spotkań, 
pisania pism. Kolejne osiedla na walnych 
zgromadzeniach nie udzieliły absolutorium 
zarządowi, oczekując wycofania się z nie-
trafionych decyzji. Dużą pomocą okazało 

się zainteresowanie całą sprawą przedsta-
wicieli lokalnych mediów – prasy i telewi-
zji Lublin. Pod naciskiem opinii publicz-
nej prezes Jan Gąbka obiecał rezygnację 
z planów budowy we wcześniej wyznaczo-
nych miejscach. Ale obietnice jedno, zaś 
fakty swoje. 

Następnego dnia tylko czujność miesz-
kańców osiedla Sienkiewicza pozwoliła 
uniknąć dalszej eskalacji zdarzeń. Widząc, 
że robotnicy zamiast rozbierać, dalej grodzą 
teren, zamykając alejki, w tym dojście do 
szkoły, zareagowali z mocą. Wyszli z blo-
ków i nie dopuścili do dalszych prac za-
mykających definitywnie teren budowy. Po 
kilku godzinach nastąpiło to, na co wszy-
scy z nadzieją czekali. Pracownicy zaczęli 
rozbierać ogrodzenie, wyrywać stemple, 
odsłaniając widok, którego mieliśmy już 
nigdy nie zobaczyć. To tylko poletko zie-
lonej trawy, ale teraz dla wszystkich jawiło 
się jak oaza spokoju, swobodny oddech, po-
wiew wiatru, raj, który miał być utracony. 

Jerzy Jarosiński, wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie

Zdjęcia: Jerzy Jarosiński 

OGRODZENIE�ZOSTAŁO�ROZEBRANE

TYLKO�RAZEM�MOŻNA�WALCZYĆ�O�SWOJE�PRAWA
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ŚWIĘTY BRAT ALBERT 
CHMIELOWSKI
Adam Chmielowski urodził się 20 sierp-
nia 1845 roku w Igołomi pod Krakowem. 
Był synem Józefy z Borzysławskich i Woj-
ciecha Chmielowskich. W Igołomi ojciec 
Adama był naczelnikiem Komory Celnej. 
Rodzice wkrótce zmarli (25 sierpnia 1853 
– matka, 28 sierpnia 1859 – ojciec), osie-
rocili trzech synów i córkę. Opiekę nad ni-
mi przejęła rada familijna, złożona z krew-
nych i przyjaciół.

Adam w 1855 roku otrzymał rządowe 
stypendium i rozpoczął naukę w Korpusie 
Kadetów w Sankt Petersburgu. Od 1858 
roku kontynuował naukę w Gimnazjum 
Realnym Jana Pankiewicza w Warszawie, 
a następnie (w 1861 roku) zaczął studia 
w Instytucie Politechnicznym i Rolniczo-
-Leśnym w Puławach. 

Na wiadomość o powstaniu (stycznio-
wym) razem z kolegami-studentami wstą-
pił do wojska powstańczego. Brał udział 
w bitwie pod Grochowiskami, został po 
niej przez Austriaków internowany i wy-
wieziony do Ołomuńca. Uciekł z obozu po 
trzech miesiącach i ponownie znalazł się 
w oddziale powstańczym. W bitwie pod 
Miechowem został ciężko ranny, zdruzgo-
taną granatem nogę trzeba było amputo-
wać w bardzo prymitywnych warunkach. 
(Jako środka znieczulającego użyto zapa-
lonego cygara, które Adam trzymał w zę-
bach; z bólu połknął je.)

Po powstaniu studiował w Szkole Rysun-
ków w Warszawie. W roku akademickim 
1866/67 rozpoczął w Gandawie studia inży-
nierskie, ale je przerwał. W maju 1870 roku 
został studentem Akademii Sztuk Pięknych 
w Monachium. Uczestniczył tam aktywnie 
wspólnie z braćmi Gierymskimi, Leonem 
Wyczółkowskim i Józefem Chełmońskim 
w życiu polskiej kolonii artystycznej. Je-
go obrazy były wystawiane w Krakowie 
i w Warszawie. W 1874 roku skończył stu-
dia i w następnych latach dużo malował.

24 września 1880 roku Adam Chmielow-
ski wstąpił do nowicjatu jezuitów w Starej 
Wsi, ale po kilku miesiącach został z niego 
wydalony z powodu głębokiej depresji. Po 
pobycie w szpitalu, podczas wizyty u bra-
ta odczuł nieprzepartą potrzebę spowiedzi 
i dzięki niej powrócił do równowagi. Został 
członkiem i propagatorem Trzeciego Za-
konu, w 1884 roku wydalony z zaboru ro-
syjskiego osiadł w Krakowie i tam urządził 
wigilię dla żebraków. W 1887 roku w zimie 
odwiedził ogrzewalnię dla żebraków i po-
stanowił im służyć.

25 sierpnia 1887 roku w kaplicy lore-
tańskiej ojców kapucynów w Krakowie 
zmienił imię na Albert i przywdział szary 

Święci polskiego tysiąclecia cz. 8

habit. Dokładnie rok później złożył śluby 
zakonne. Ten dzień uważa się za datę za-
łożenia Zgromadzenia Braci Albertynów 
Trzeciego Zakonu Regularnego św. Fran-
ciszka Serafickiego Posługujących Ubogim. 
W listopadzie uzyskał prawo i obowiązek 
opiekowania się Ogrzewalnią miejską.

15 stycznia 1891 roku odbyły się obłóczy-
ny pierwszych siedmiu sióstr albertynek, 
które miały zająć się kobietami w Ogrze-
walni żeńskiej. W 1892 roku założył przy-
tulisko we Lwowie, potem w innych miej-
scowościach, w sumie założył około 20 
przytulisk dla ubogich, gdzie miano „każ-
demu ubogiemu dać jeść, bezdomnemu 

miejsce, a nagiemu odzież”. On sam jadał 
to samo, co jego podopieczni. 

Od 1915 roku zaczął poważnie choro-
wać, doznał nawet częściowego paraliżu, 
ale wciąż służył najuboższym. Umierał 
na twardym tapczanie, podpartym paką 
od węgla. Gdy ktoś zaczął płakać, powie-
dział: „Co tu płakać! Z wolą Boską macie 
się zgadzać i za wszystko Bogu dziękować! 
Tak jest! Trzeba Bogu dziękować za choro-
bę i za śmierć, jak ją zsyła. Zmówić trzeba 
Magnificat”. Zmarł 25 grudnia 1916 roku 
w samo południe, kiedy dzwony biły na 
Anioł Pański. 

Małgorzata Brzozowska 

LEON�WYCZÓŁKOWSKI. PORTRET ŚW. BRATA ALBERTA
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Kochane 
dzieciaki

Dzień Dziecka
Tekst: Maria Bojaczuk 

Ilustracja: Monika Bojaczuk

W kalendarzu pierwszy czerwca.
Radość wstąpi w dziecięce serca.
Mała Jola też się cieszy.
Zaraz po szkole do domu śpieszy.

Ledwie przeszła przez drzwi,
w całym domu jej głosik brzmi:
„Dzisiaj Dzień Dziecka! Tato! Mamo!
Prezent powinnam dostać już rano!”

Rodzice prezenty jej dali.
Lecz nie podobał się jej ręczniczek dla lali,

kredki kolorowe,
rajstopki nowe,
ciekawa książka,
różowa wstążka…

Nie spojrzała na torcik mały,
który mama robiła dzień cały,
nie chciała nawet misia od taty,
bo w środku miał za dużo waty.

Rodzicom nie było przyjemnie,
że czas swój oddali daremnie.

A pewien chłopak żył w innym mieście.
I bardzo lubił jabłka w cieście.
Lecz w Dzień Dziecka o nie nie prosił, 

tylko po domu uśmiech roznosił.

Przywitał mamę
jak ważną damę,
pomógł tacie,
pomógł Agacie.

A w zamian nic nie chciał,
choć każdy i tak uśmiech mu dał.

Dzieciaki, pamiętajcie!
W żadnym święcie czy uroczystości
nie chodzi o prezenty,
tylko o to z kim i jak się je spędza. 

Jezus daje samego siebie
Drodzy przyjaciele, niezapomnianym spotkaniem z Panem Jezu-
sem jest bez wątpienia Pierwsza Komunia Święta, dzień który 
wspomina się jako jeden z najpiękniejszych w życiu. Eucharystia, 
ustanowiona przez Chrystusa w przeddzień Jego Męki, podczas 
Ostatniej Wieczerzy, jest Sakramentem Nowego Przymierza, jest 
największym z Sakramentów. W tym Sakramencie Pan Jezus 
pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem naszych dusz. 
Dzieci po raz pierwszy przyjmują ten Sakrament uroczyście — 
właśnie w dniu Pierwszej Komunii Świętej — ażeby potem móc 
Go przyjmować jak najczęściej i w ten sposób pozostawać w za-
żyłej przyjaźni z Panem Jezusem. (…)

Każdy chłopiec i dziewczynka z katolickiej rodziny zna dob-
rze to przeżycie: Pierwsza Komunia Święta jest wielkim świę-
tem rodziny. W tym dniu razem z dzieckiem przyjmują zazwy-
czaj Eucharystię także jego rodzice, rodzeństwo, dalsza rodzina 
i chrzestni, a niekiedy także nauczyciele i wychowawcy.

Dzień Pierwszej Komunii Świętej jest też wielką uroczystoś-
cią w parafii. Mam jeszcze w pamięci ten dzień, kiedy w gronie 
moich rówieśników i rówieśnic przyjmowałem po raz pierwszy 
Eucharystię w moim parafialnym kościele. Ażeby to wielkie wy-
darzenie nie zostało zapomniane, utrwala się je zazwyczaj na 
fotografiach rodzinnych. Towarzyszą one na ogół człowieko-
wi przez całe życie. Po latach, kiedy przegląda się te fotografie, 
odżywa wspomnienie tamtych dni, powraca się do tej czystości 
i radości, jakich doświadczyło się w spotkaniu z Jezusem, który 
z miłości stał się Odkupicielem człowieka.

Dla iluż dzieci w dziejach Kościoła Eucharystia była źródłem 
duchowej siły, czasem wręcz bohaterskiej! Jakże nie wspomnieć 
na przykład tych świętych chłopców i dziewcząt z pierwszych 
wieków, jeszcze dzisiaj znanych i czczonych w całym Kościele? 
Wystarczy tu przypomnieć św. Agnieszkę, która żyła w Rzymie, 
św. Agatę, umęczoną na Sycylii, oraz św. Tarsycjusza — chłopca, 
którego słusznie można nazwać męczennikiem Eucharystii, gdyż 

wolał poświęcić życie niż oddać Pana Jezusa, którego przenosił 
pod postacią chleba.

I tak, poprzez wieki aż do naszych czasów nie brak dzieci, nie 
brak chłopców i dziewcząt wśród świętych i błogosławionych 
Kościoła. Tak jak w Ewangelii Pan Jezus okazuje im szczególne 
zaufanie, tak również Jego Matka Maryja w ciągu dziejów nieraz 
czyniła małe dzieci powiernikami swej matczynej troski. Przy-
pomnijcie sobie św. Bernadettę z Lourdes, dzieci z La Salette czy 
też już w naszym stuleciu Łucję, Franciszka i Hiacyntę z Fatimy.

Wspomniałem wam wcześniej o „Ewangelii dziecka”: czyż nie 
doczekała się ona w naszym stuleciu szczególnego wyrazu w du-
chowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus? Prawdą jest, że Pan 
Jezus oraz Jego Matka wybierają często właśnie dzieci, ażeby po-
wierzać im sprawy wielkiej wagi dla życia Kościoła i ludzkości. 
Wymieniłem tutaj tylko niektóre dzieci, powszechnie znane, ale 
jest jeszcze wiele innych! Odkupiciel ludzkości niejako dzieli się 
z nimi troską o innych ludzi: o rodziców, o kolegów i koleżanki. 
Czeka bardzo na ich modlitwę. Jakże ogromną siłę ma modli-
twa dziecka! Staje się ona czasem wzorem dla dorosłych: mod-
lić się z prostotą i całkowitą ufnością, to znaczy zwracać się do 
Boga tak, jak czynią to dzieci.

W ten sposób dochodzę do sprawy najważniejszej w tym Liście: 
(…) pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali przyjacie-
le, nie tylko sprawy waszej rodziny, ale także wszystkich rodzin 
na świecie. I nie tylko to. Mam jeszcze wiele innych spraw, któ-
re chcę wam polecić. Papież liczy bardzo na wasze modlitwy. 
Musimy się razem wiele modlić, ażeby ludzkość, a żyje na ziemi 
wiele miliardów ludzi, stawała się coraz bardziej rodziną Bożą, 
ażeby mogła żyć w pokoju. (…) Dlatego Papież może liczyć na 
to, że spełnicie jego prośbę, że dołączycie się do jego modlitwy 
o pokój na świecie z takim samym zapałem, z jakim modlicie się 
o pokój i zgodę w waszych rodzinach.

List do dzieci „Tra pochi giorno” 
Ojca Świętego Jana Pawła II z 1994 r. (fragm.)
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OLGA BOŃCZYK
Koncert o godz. 20.00

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Parafii Poczekajka
w Lublinie

Gwiazda  wieczoru

XI Festyn Rodzinny
„Wspólnota to Ty i ja”

Sobota 10 czerwca
11.00-22.00

Ogród klasztorny Braci Kapucynów 
na Poczekajce (Al. Kraśnicka 76)

Zabawa, dmuchany plac zabaw, 
konkursy, występy dzieci i młodzieży, 

pokazy strażackie i ratownicze, 
klasztorne specjały, 

„Ogród św. Franciszka” z ciekawymi nagrodami
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Festyn jest organizowany przy finansowym wsparciu Miasta Lublin 
w ramach obchodów 700-lecia Miasta

S P O N S O R Z Y :

MIROSŁAW PIOTROWSKI 
europoseł
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