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Naucz nas, Panie,
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Ewangeliarz
29 października
XXX Niedziela zwykła

Będziesz miłował Pana Boga
swego… Będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie
samego. (Mt 22, 34−40)

To takie proste: wystarczy miłować! Na tym
jednym przykazaniu opiera się całe Prawo
i Prorocy. To jest podstawowa zasada życia
chrześcijańskiego: Będziesz miłował… Bo
kiedy miłujesz, nie potrzeba ci dodatkowych
wytycznych. Kiedy prawdziwie kochasz Pana
Boga, zawsze postawisz Go na pierwszym
miejscu w swoim życiu. Kiedy prawdziwie
kochasz bliźniego, we wszystkich swoich
działaniach będziesz miał na celu tylko jego
dobro. Ale czy kochasz też siebie?…
N.M.

1 listopada
Uroczystość Wszystkich Świętych

Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia
dostąpią. (Mt 5, 1−12a)

Każdy z nas jest kochany przez Boga. Bóg
otacza nas swoją troską i miłością. Każdego
człowieka traktuje na równi z innymi. Bóg
wskazuje nam drogę, jaką powinniśmy postępować w życiu. Daje nam rady i wskazówki, abyśmy żyli godnie. Każdym swoim czynem, w którym przekraczamy siebie

sługą. „Kto się wywyższa, będzie poniżony
– powiedział Jezus – a kto się poniża, będzie wywyższony”. Pamiętajmy o tym na co
dzień i naśladujmy naszego Nauczyciela.
Patrycja Spaczyńska

i czynimy wiele dobra dla innych, okazując
im miłosierdzie, przybliżamy się do Boga.
A im bliżej jesteśmy Boga, tym bardziej
upodabniamy się do Niego. Stajemy się
błogosławieni. A błogosławiony to znaczy
szczęśliwy. Któż nie chciałby być szczęśliwym? Kiedy zaczniemy podążać śladami
Boga, będziemy szczęśliwi. Będąc obrazem
Boga, jesteśmy obrazem Jego miłosierdzia.
A Bóg nigdy nie zostawi nas w potrzebach.

12 listopada
XXXII Niedziela zwykła

Czuwajcie więc, bo nie znacie
dnia ani godziny. (Mt 25, 1−13)

Człowiek musi żyć pełnią życia i pamiętać
o docenianiu najdrobniejszych rzeczy, które go spotykają. Bez tego może nas ominąć coś bardzo ważnego, co nigdy więcej
się nie powtórzy. Nie zapominajmy o Bogu w naszym życiu, bo to On pomaga nam
przeżyć je jak najpełniej.
Anna Rusek

Julia Szczepaniak

5 listopada
XXXI Niedziela zwykła

Czyńcie więc i zachowujcie
wszystko, co wam polecą, lecz
uczynków ich nie naśladujcie.
Mówią bowiem, ale sami
nie czynią. (Mt 23, 1−12)

W tym fragmencie Ewangelii według św.
Mateusza Jezus poleca uczniom, żeby słuchali i wypełniali wszystkie przykazania,
o których mówią faryzeusze, mimo że oni
sami się do tego nie stosują. Dla uczonych
w Piśmie najważniejsze są zaszczyty i bogactwa w życiu doczesnym, uczniowie Jezusa natomiast powinni być skromni i żyć
dla Boga, a nie na pokaz, nie po to, aby ich
ludzie chwalili. Za cel muszą stawiać sobie
naśladowanie swojego Mistrza-Chrystusa,
który jest największy, dlatego… jest również

19 listopada
XXXIII Niedziela zwykła

… żniesz tam, gdzie nie
posiałeś, i zbierasz tam, gdzie
nie rozsypałeś. (Mt 25, 14−30)

Panie, ile to razy w strachu przed Tobą
ukryłam się przed ludźmi. Szatan zawsze
próbuje odwieść mnie od Ciebie, skrytego
w bliźnim. Dajesz mi siebie całego, bym
korzystała z Twoich darów i dzieliła się
nimi z innymi. Pomóż mi, Panie, abym
tak, jak dwaj pierwsi słudzy z przypowieści o talentach, potrafiła rozmnażać Twoje
dary, by podczas sądu ostatecznego wejść
do Twej radości.
Joanna Piórkowska
Autorkami komentarzy są
uczennice IX LO im. Mikołaja
Kopernika w Lublinie

Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się! Mt 14, 27
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Pogrubionym drukiem
Drodzy Parafianie i Sympatycy
naszego kościoła na Poczekajce!

Bez większego trudu zauważamy, jak szybko
mija czas. Za nami już prawie dwa miesiące
nauki dzieci i młodzieży. Brać akademicka
także powróciła na uczelnie, zaczynając kolejny rok zajęć i wykładów. Duszpasterstwo
Młodzieży wraz z o. Tomaszem Mantykiem
zorganizowało już po raz kolejny rekolekcje Na dobry początek, w których uczestniczyło dużo osób młodych. W naszym
seminarium nowy rok akademicki rozpoczęło 12 braci kleryków. Zachęcam do codziennej modlitwy za nich i o nowe dobre
powołania z naszej parafii do służby Bożej. Niech kolejny rok
akademicki będzie dla studentów czasem owocnej pracy i pomnażania mądrości.
Październik to szczególny miesiąc, w którym kościół wkłada
w nasze ręce różaniec, poprzez który możemy wypraszać wiele
łask. Przypomnijmy, że w naszym kościele modlitwa różańcowa
odbywa się przez cały rok, nie tylko w październiku, trzy razy
dziennie: po Mszy św. o godz. 8.00 i po Mszy św. o godz. 18.00
w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej, a o godz. 17.30 przed głównym ołtarzem. Warto zadać sobie pytanie, czy dołożyłem starań
i trudu, aby modlić się w tym miesiącu na różańcu we wspólnocie Kościoła. Rozwijajmy tę formę modlitwy w naszych domach.
Klękajmy do różańca wraz z cała rodziną. Zwróćmy szczególną
uwagę, aby zachęcić do tej modlitwy dzieci i młodzież. Jest to
modlitwa dla wszystkich i daje możliwość obcowania z Bogiem
i kroczenia wraz z Maryją po drogach zbawienia.
Na zakończenie jubileuszowego roku stulecia objawień fatimskich, w dniu 13 października, uroczyście wyprowadziliśmy do
naszego kościoła relikwie świętych dzieci fatimskich Hiacynty
i Franciszka. W procesji uczestniczyła Grupa Modlitwy Dzieci
Fatimskich. Grupa ta powstała z inicjatywy o. Andrzeja Cebuli,

wikarego i duszpasterza dzieci. Niech obecność relikwii dzieci
fatimskich mobilizuje nas do wsłuchiwania się w przesłanie Maryi z Fatimy. Tego dnia również obchodziliśmy wspomnienie kapucyna, bł. o. Honorata Koźmińskiego, którego stulecie śmierci
obchodzimy w tym roku. Ojciec Honorat jest patronem trudnych
spraw i rozeznawania drogi w życiu.
Za kilka dni rozpocznie się listopad. W tym miesiącu poprzez
naszą modlitwę pomagamy tym, którzy czekają na nasze wsparcie, przechodząc oczyszczenie z grzechów, aby móc godnie stanąć przed Bogiem. Kościół, poprzez odpust zupełny ofiarowany
za zmarłych, którzy możemy zyskać w dniach oktawy uroczystości Wszystkich Świętych, uczy nas troski o naszych bliskich,
także po ich śmierci. Listopadowe wypominki, czytane podczas
nabożeństw różańcowych, i ofiarowane Msze św., są nie tylko
wspomnieniem zmarłych, ale gorącą modlitwą o dar zbawienia
dla nich. Nie wystarczy tylko złożyć kartkę, ale wskazane jest,
aby uczestniczyć we wspólnej modlitwie w kościele i ofiarować
przyjęte Komunie św. Wielką pomocą są również Msze św. zamawiane za zmarłych w ciągu całego roku. Świadczą one o naszej
pamięci i wdzięczności dla tych, których już nie ma pośród nas.
Z radością informuję, że na chórze organowym znajduje się już
38 nowych ławek. Dzięki temu mamy więcej miejsc siedzących
w kościele. Jak podawałem w ogłoszeniach, koszt całości tego
dzieła to 108 tys. złotych. Brakuje nam jeszcze prawie 30 tysięcy
złotych. Zachęcam, w miarę możliwości, do wsparcia tego dzieła
poprzez ofiary składane w zakrystii, kancelarii lub do skarbony
przy wyjściu z kościoła od strony kaplicy Matki Bożej Fatimskiej.
Można też wpłacać na konto bankowe z dopiskiem „ławki”. Za
życzliwość i zrozumienie dziękuję!
Niech odwiedziny naszych bliskich zmarłych na cmentarzach
pobudzą nas do głębszej refleksji nad naszym życiem. Zapytajmy, czy jesteśmy przygotowani na spotkanie z Królem królów?
Czy budujemy swoje codziennie życie na mocnym fundamencie
Chrystusa?
o. Waldemar Grubka, proboszcz

RELIKWIE DZIECI FATIMSKICH
w naszej świątyni

Fot. Małgorzata Grzenia

„Drodzy pielgrzymi, mamy Matkę. Uchwyciwszy się Jej, jak
dzieci, żyjemy w nadziei, która opiera się na Jezusie (…).
Niech ta nadzieja będzie dźwignią życia nas wszystkich! Nadzieja, która wspiera nas zawsze, aż do ostatniego tchnienia.
Mocni tą nadzieją, zebraliśmy się tutaj, aby podziękować za
niezliczone błogosławieństwa, których Bóg udzielił w ciągu
minionych stu lat spędzonych pod tym płaszczem Światła,
którym Matka Boża, wychodząc z Portugalii bogatej w nadzieję, ogarnęła wszystkie krańce Ziemi. Jako wzory mamy
przed oczyma świętych Franciszka i Hiacyntę Marto, których
Dziewica Maryja wprowadziła w ogromne morze Światła
Boga, doprowadzając ich do wielbienia Go. Stąd wypływała
dla nich moc, aby pokonywać przeciwności i cierpienia. Boża
obecność stała się stałym elementem ich życia, jak wyraźnie przejawia się to w usilnych modlitwach za grzeszników
i stałym pragnieniu trwania przy Jezusie ukrytym w tabernakulum” – powiedział ojciec święty Franciszek w Fatimie
13 maja 2017 r. w homilii w czasie Mszy św., podczas której
dokonał kanonizacji fatimskich pastuszków.
13 października w naszej parafii uczciliśmy setną rocznicę ostatniego objawienia fatimskiego. Podczas Mszy św.
o godz. 18.00 do naszej świątyni zostały wprowadzone relikwie świętych dzieci fatimskich.
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4 października, w uroczystość św. Franciszka z Asyżu, Minister
Prowincjalny o. Andrzej Kiejza poświęcił w naszej świątyni
płaskorzeźby przedstawiające sceny z życia Maryi oraz Ostatnią
Wieczerzę, wykonane przez p. Radosława Sikorę.
Członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich poprosiliśmy
o napisanie rozważań do poszczególnych stacji.

tać wolę Bożą dla mojego życia? Bóg komunikuje mi ją przez różnych swoich posłańców, poprzez wewnętrzne poruszenia
i zewnętrzne znaki. Czy umiem w razie
potrzeby rezygnować z własnych przyzwyczajeń, wygody, poczucia komfortu
i bezpieczeństwa?... Czy wierzę Bogu, że
Jego plan dla mojego życia jest dobry, że
doprowadzi mnie do świętości, do Nieba?
Czy konsekwentnie podążam drogą Bożą?
Maryja, uczestniczka tamtego pierwszego zwiastowania, przychodzi do nas
i dziś, choćby w jubileuszu stulecia objawień fatimskich. Znów na nowo wzmógł
się Jej głos, wzywający do odmawiania różańca, modlitwy za grzeszników i do pokuty. Czy umiem być dobrym zwiastunem
Bożych spraw dla innych? Co przynoszę
swoją osobą bliskim: współmałżonkowi,
dzieciom, wnukom, sąsiadom, braciom
i siostrom ze wspólnoty, współpracownikom, podwładnym? Czy choć trochę
przenika przeze mnie „Pokój i Dobro”?
Rozważając tę tajemnicę, prośmy Maryję, abyśmy umieli rozpoznawać i podejmować Boże wezwania.
s. Teresa Hostman

II. NAWIEDZENIE

I. ZWIASTOWANIE
Gabriel i Maryja. Anioł – posłaniec Boga
i młoda, zwykła dziewczyna – już przyrzeczona Józefowi, ale jeszcze nie żona.
Nie wiemy, jak dokładnie wyglądało to
spotkanie. Dla Maryi było na pewno niespodziewane, niezwykłe i pełne zadziwienia. Jakże otwarte, wrażliwe i wyczekujące Zbawiciela serce musiała mieć córka
Joachima i Anny. Jak ogromną łaską Ją
Bóg obdarzył, skoro odczytała i przyjęła zwiastowanie. Ten moment historii
zbawienia jest wciąż obecny w naszych
modlitwach, w każdym „Zdrowaś Maryjo” i „Anioł Pański”. Różaniec to piękna,
prosta i popularna modlitwa. Dorastamy
do niej przez całe życie, ale przecież prawie
każdy nosi przy sobie różaniec. Modlą się
na nim dzieci, młodzież, dorośli i starsi.
W radościach i strapieniach, w podzięce, w świątyniach i w domach, w podróży
i w kolejce do lekarza.
Maryja, otwarta na Słowo Boga, przyjmuje Boży plan, choć nie wie, co Ją czeka,
jak się sprawy ułożą. Jej sytuacja w momencie zwiastowania była bardzo trudna. Wymagała zmiany dotychczasowych
wyobrażeń i planów życiowych. Maryja
była zmieszana z powodu słów Gabriela,
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że oto będzie matką Zbawiciela – Syna
Bożego. Ale ufała Bożemu posłańcowi.
Wierzyła Bogu, że Jego plan dla Jej życia jest najlepszą drogą. Na pewno mogła
się obawiać reakcji Józefa, najbliższych
i środowiska, w którym żyła, na wieść
o nieślubnym dziecku. W tamtych czasach
sytuacja taka narażała kobietę na wykluczenie społeczne, a nawet na śmierć przez
ukamienowanie. Pomimo tego, w obliczu
pełnego miłości, ciepła i akceptacji spojrzenia Bożego Anioła mówi: Fiat – „Oto
ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Młoda Miriam
wznosi się ponad ludzką potrzebę bezpieczeństwa, składa swe życie, całą swą
przyszłość w ręce Boga.
„I my też mamy małe zwiastowania”…
Czy potrafimy je odczytać, rozważyć, przyjąć? Trudna sytuacja w pracy, nieuleczalna choroba, narodziny kolejnego, może już nieplanowanego dziecka, śmierć
bliskiej nam osoby, trudne małżeństwo,
zaskakujące decyzje dorastających dzieci, nagłe zdarzenie na ulicy… Czy umiemy wtedy powiedzieć: „Jestem, Panie!”?
Czy po pierwszym zaskoczeniu, a może
nawet szoku, rozważam to wydarzenie,
przyjmuję je, nawet jeśli jeszcze jego sens
widzę niejasno?... Czy staram się odczy-

Nawiedzenie… Człowiek spotyka człowieka… Człowiek spotyka Boga…
Maryja udała się z pośpiechem w góry,
do Elżbiety. Hojnie obdarowana Bogiem,
od razu odczytała swoją misję. Maryja
Spiesząca, by podzielić radość zwiastowania, by pospieszyć z pomocą matce
oczekującej narodzin, by zanieść Boga ludziom w podeszłym wieku, by uwielbiać
Stwórcę za wielkie rzeczy, które czyni…
W tej tajemnicy wędruj razem z Maryją przez góry swojego życia, niewygodne
momenty, trudne fakty, przeciwności…
Spróbuj przeżyć choć chwilę, dzień – z ufnością, że pełnisz wolę Dobrego Boga. Wyrusz w swoją codzienność bez narzekania,
niezadowolenia, przyjmując drobne ofiary. Zaryzykuj, daj się poprowadzić Bogu,
jak Maryja. Bez zabezpieczeń, bez koncentracji na sobie, nie wszystko do końca wiedząc, rozumiejąc. Zaufaj, jak Ona!
Zobacz drugiego człowieka, jego potrzeby, jego głód miłości, głód Boga. Wyrusz,
z pośpiechem, jak Maryja. Nie zatrzymuj
dla siebie, podziel się Bogiem, jak Ona.
Spotkanie Maryi z Bogiem, Błogosławionej, która uwierzyła Miłości, poprowadziło Ją do spotkania z człowiekiem. Na
głos Maryi poruszyło się z radości dzieciątko w łonie Elżbiety. Na głos Maryi
Duch Święty napełnił Elżbietę. I spotkanie z człowiekiem zaowocowało uwielbieniem Boga. Maryja wyśpiewała Magnificat.
Czy twoje serce potrafi zatrzymać się
przy drugim człowieku? Zasłuchać się?
Ucieszyć jego radością? Umocnić? Usłu-

STACJE MARYJNE

żyć? Podzielić się Bogiem? Być wdzięcznym świadkiem Jego darów, łaski?
Ty też nosisz w sobie Jezusa otrzymanego w darze Komunii Świętej, w darze
Słowa, nosisz w sercu czystym, słuchającym, ufnym, uległym, wiernym, miłosiernym, przebaczającym – i wtedy, gdy służysz innym, i wtedy, gdy dźwigasz krzyż,
gdy przyjmujesz cierpienie niezawinione,
wtedy, gdy oddajesz chwałę Bogu za dary i łaski, gdy dziękujesz i uwielbiasz…
Jak wielkie to błogosławieństwo! Jaki
Boży dar! Jaka łaska! Nosić w sobie Jezusa! Nosić Boga w sercu! I nieść Boga
człowiekowi!
Patrz na Maryję! Jak nosi w sobie Jezusa. Najpierw wierząc Słowu Boga, że
ześle na ziemię Zbawiciela. Potem przyjmując Słowo i nosząc Go pod swoim sercem. A gdy dorastał, zachowując wszystko

w swoim sercu… A gdy był krzyżowany, trwając przy Nim w cierpieniu, cicho
i z pokornym sercem.
Patrz na Maryję! Jak niesie Boga człowiekowi. Bo tak Bóg to zamyślił, że chce
przychodzić do człowieka przez człowieka.
Patrz na Maryję! I nieś Boga każdym
swoim słowem, czynem, obecnością.
Maryjo Spiesząca, wspieraj mnie w drodze, by moje nawiedzenia wnosiły poruszenie radości, pokój, miłość Jezusa.
s. Aleksandra Ślęp

III. BOŻE NARODZENIE
Od początku dzieła zbawienia Matka Boga i Jej Syn Jezus Chrystus są dla nas
uosobieniem pokory i miłości. Stacja narodzenia Pana Jezusa podkreśla pełnię
tych cnót.

Maria, „w której była i jest wszelka
pełnia łaski i wszelkie dobro” – jak pisze
o Niej św. Franciszek – wierna Służebnica Pańska, nie buntuje się wobec planów
Bożych. Ona nie pyta, dlaczego Bóg wybiera właśnie Ją. Kocha, więc przyjmuje
i do końca wypełnia słowo dane wcześniej
Stwórcy. Rodzi Syna Bożego. Nie oczekuje „pałaców”, hołdów i wdzięczności.
Cierpliwie znosi upokorzenie. Od samego
początku odrzucona przez ludzi, zawierza swoje życie Temu, Któremu zaufała.
Z pokorą przyjmuje ubóstwo świata, oddając mu w zamian To, co otrzymała najcenniejszego – Owoc swojego łona, Króla Wszechświata, Emmanuela, który jest
znakiem nadziei, pokoju i miłości. Boża
Rodzicielka, pełna wiary i ufności, wie,
że dzieło Boga realizuje się w pokornych
i poprzez pokornych.
Jezus Chrystus, Syn Boży, Mesjasz stał
się człowiekiem, czyli wszedł w historię
ludzką, nie po to, aby się jej przeciwstawić, ale aby ją oświecić, ukierunkować,
zbawić, odkupując każdą poszczególną
duszę. W swoim uniżeniu przyjmuje On
ludzkie ciało, aby być jak najbliżej tych,
do których przyszedł. Pragnie czuć tak
jak oni, kochać tak jak oni, cierpieć tak
jak oni, umierać tak jak oni i dla ich zbawienia. Nasz Zbawiciel przychodzi jako
dziecko: bezbronne, zależne, zdane na łaskę innych. Ale też ufne i łagodne. Rodzi
się w ubóstwie, wskazując nam tę drogę
jako znak Bożej obecności. Tylko w sercu pozbawionym pychy i zarozumiałości
może zrodzić się Bóg. Tylko takie serce
otwiera się na działanie łaski i gotowe
jest do służby w miłości swoim braciom.
Kto potrafi uniżyć się przez miłość jak
Bóg, jest w stanie prawdziwie uwielbiać
Go swoim życiem.
Kto z wiarą przyjmuje, że Bóg stał się
człowiekiem, ma pewność, że mimo zamętu tego świata istnieje prawdziwa nadzieja i prawdziwa radość, bo Bóg przyszedł i pozostał z nami.
„Gdzie jest cierpliwość i pokora, tam
nie ma gniewu ani zamętu” – mówi św.
Franciszek (por. Np. 27).
s. Anita Mamos

IV. Z
 ESŁANIE DUCHA
ŚWIĘTEGO
Patrzymy na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. Pięćdziesiąt
dni wcześniej Syn Boży zmartwychwstał,
a potem na ich oczach został wzięty do
nieba i zasiadł po prawicy Boga (por. Mk
16, 19). Pamiętają o obietnicy Jezusa, że
Ojciec ześle im Ducha Pocieszyciela, który uzdolni ich do pójścia na krańce ziemi
i do głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16, 15). I rzeczywiście:
„Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby
5
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uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił
cały dom, w którym przebywali. Ukazały
się im też języki jakby z ognia, które się
rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem
Świętym” (Dz 2, 2−4).
Rozważając to wydarzenie, zastanówmy się nad rolą Ducha Świętego także
w naszym życiu. Przypomnijmy sobie sakrament bierzmowania, w którym Duch
Święty umocnił każdego z nas, byśmy
umieli odważnie wyznawać wiarę i według niej żyć. Pamiętajmy też, że od momentu chrztu świętego jesteśmy świątynią Ducha Świętego: „Czyż nie wiecie, że
ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od
Boga, i że już nie należycie do samych
siebie?” (1 Kor 6, 19). Powinniśmy więc
z szacunkiem traktować nasze ciało i nie
ulegać jego słabości, bo „co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim,
jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje
w duchu, jako plon ducha zbierze życie
wieczne” (Ga 6, 8).
Mamy również – jak napomniał swych
braci św. Franciszek z Asyżu − „pragnąć
posiąść Ducha Pańskiego wraz z Jego
uświęcającym działaniem” (1 Reg 10, 8).
To On udziela nam darów mądrości, ro6
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zumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Ponadto − jak
nauczał św. Paweł − życie w Duch Świętym owocuje w nas: miłością, radością,
pokojem, cierpliwością, uprzejmością,
dobrocią, wiernością, łagodnością, opanowaniem (por. Ga 5, 22).
Prośmy Maryję, Oblubienicę Ducha
Świętego, łaski pełną, by wstawiała się za
nami u Boga, wypraszając nam wrażliwość
serca na natchnienia Bożego Ducha, byśmy w ten sposób zawsze pełnili jedynie
Jego wolę w naszym życiu.
br. Adam Zadroga

V. WNIEBOWZIĘCIE
NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY
Niesamowita jest historia Maryi. Dziewczyna z Nazaretu – prosta, uboga, pokorna – nosiła w łonie Boga. Zabrana z duszą
i ciałem z tego świata, została Królową nieba i ziemi. Z drugiej strony, cóż za „szaleństwo” Stwórcy, który tak się uniżył, że
przyjął ciało swego stworzenia i stał się
mu posłuszny! Maryja tak bardzo spodobała się Panu, że zechciał właśnie w Niej
zamieszkać. Cała Jemu oddana, Córka
Niebieskiego Ojca, Matka Syna Bożego,

Oblubienica Ducha Świętego – wyniesiona do tak wielkiej chwały, nazywała siebie służebnicą. Niepojęta jest ta Miłość,
która łączy Trójcę Świętą i Maryję. Czymś
oczywistym jest fakt, że Ta, która dała ciało Zwycięzcy śmierci, nie mogła podlegać
zepsuciu ciała i została zabrana z duszą
i ciałem do nieba. Jak wielka musiała być
tęsknota Maryi, kiedy pozostała na ziemi
po Wniebowstąpieniu Jezusa. Była jeszcze potrzebna uczniom, do końca wypełniła wszystko, czego Bóg od Niej pragnął.
Jak niezwykłe musiało być to spotkanie,
kiedy wreszcie nadszedł czas zakończenia
Jej ziemskiej misji. Wśród niewymownego
smutku tych, których opuszczała, ale także
wśród wielkiej radości Chórów Anielskich
i wszystkich mieszkańców Nieba, Maryja
łączy się wreszcie ze swoim Ojcem, Synem
i Oblubieńcem już na wieczność. Ta radość,
miłość, ukojenie już nigdy się nie zaćmi
i nie skończy. Tam już na zawsze przebywa najbliżej Tego, Którego tak ukochała,
Któremu oddała wszystko, doskonale Mu
posłuszna i wierna po krzyż.
Możemy podziwiać Maryję, rozważać
Jej cnoty i świętość, zachwycać się Nią,
ale to nie wszystko. My mamy być jak
Ona! Bo Niebo jest miejscem także naszego przeznaczenia. Może się to wydawać

STACJE MARYJNE

zupełnie nierealne, bo przecież Maryja
była tak wyjątkowa, święta, nieskalana.
Jezus sam jednak powiedział, w jaki sposób może się to zrealizować: „Gdy jeszcze
przemawiał do tłumów, oto Jego Matka
i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim
mówić. Ktoś rzekł do Niego: Oto Twoja
Matka i Twoi bracia stoją na dworze
i chcą mówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: Któż
jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który
jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą
i matką” (Mt 12, 46−50). Oto odpowiedź,
jak stawać się takim, jak Maryja: wypełnić
w swoim życiu wolę Bożą. Tylko tyle i aż
tyle. Czasem może okazać się to bardzo
trudne, wręcz nieosiągalne, ale z łaską
Bożą wszystko jest możliwe. Prośmy Tę,
która jest „do nieba ścieżką najprościejszą”, aby wspomagała nas w naszym ziemskim życiu i wprowadziła do wiecznego.
s. Iwona Włodarczyk

Kościół od dawna w tej Niewieście
upatrywał osobę Maryi, która po swym
ukoronowaniu na Królową nieba i ziemi
nie staje się czwartą Osobą Boską, lecz
jest personifikacją przebóstwionego człowieczeństwa, do którego wszyscy jesteśmy wezwani i do którego Maryja swoim
przykładem wskazała nam drogę. Jezus
Chrystus w kulminacyjnym momencie
historii wszechświata, tj. wisząc na krzyżu w ogromnym cierpieniu, zwraca się do
Maryi stojącej u stóp krzyża, z sercem
przeszytym mieczem boleści. Wskazał
na stojącego obok ucznia Jana ze słowami: „Niewiasto, oto syn Twój”. W tym oto
momencie Jezus uczynił Ją naszą Matką,
a nas Jej dziećmi. A ponieważ Jezus jest
Jej Synem, my stajemy się Jego braćmi.
Jakże wielkie to wyróżnienie. Odtąd nie

jesteśmy bezpańscy, nie jesteśmy pozbawieni opieki, mamy w osobie Maryi
wielką Orędowniczkę, Opiekunkę i prawdziwą Matkę.
Tytuł Królowej, który nosi Maryja, nie
jest bezpodstawny, ponieważ Ona jest
Matką Mesjasza – Jezusa Chrystusa, Zbawiciela – jest Matką Syna Bożego. Św Ludwik Grignion de Montfort pisze: „Maryja
jest najstraszniejszym wrogiem, jakiego
Bóg uczynił przeciw diabłu”. Jest jeszcze
inny motyw królowania Maryi. Otóż nawet pokonanie szatana przez Boga nie
upokarza tego upadłego ducha tak bardzo, jak pokonanie go przez Maryję. Szatan jest pełen wielkiej pychy i pokonanie
go przez słabszą istotę, przez stworzenie,
jest dla niego dużo większą klęską, wręcz
ogromną hańbą; a pokora Maryi jest dla
niego czymś bardzo uwłaczającym, więc
przeżywa on ogromny wstyd, gdy zostaje
pokonany przez pokorną Niewiastę. Dlatego Maryja jest tą, która króluje nad złem,
Bóg uczynił Ją pogromczynią sił ciemności
i pycha całego piekła tym bardziej cierpi
z tego powodu, że została pokonana przez
słabą kobietę, pokorną Służebnicę.
Dlatego Pan zechciał nam dać w Maryi
najlepszą obronę przed złem, przed pokusą, grzechem, przed atakiem sił ciemności
w naszym życiu. Ona króluje nad tym, nad
czym my w swoim życiu nie panujemy.
Módlmy się do Królowej nieba i ziemi,
aby uprosiła dla nas łaskę naśladowania
Jej cnót i odpowiadania Bogu „amen”,
abyśmy po przejściu bramy śmierci zostali przebóstwieni i mogli współuczestniczyć w królowaniu razem z naszą Królową i Matką.
br. Przemysław Zimny
Zdjęcia: Emil Zięba

VI. UKORONOWANIE
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI
PANNY NA KRÓLOWĄ
NIEBA I ZIEMI
W Piśmie Świętym nie ma opisu ukoronowania Maryi na Królową nieba i ziemi.
Jedynie Apokalipsa w dwunastym rozdziale zawiera pewien tajemniczy opis znaku,
który ma ukazać się na niebie, znaku Niewiasty obleczonej w słońce, z księżycem
pod stopami i koroną z dwunastu gwiazd,
ze stojącym przed Nią Smokiem, Wężem
starodawnym, który zwie się diabeł i szatan. Natomiast na początku Biblii, w Księdze Rodzaju, znajdujemy obietnicę, że
Niewiasta zmiażdży głowę węża.
7
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OD EWANGELII DO ŻYCIA
Neoprofesi Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

W dniu 4 października 2017 r., podczas Mszy św. odpustowej ku czci św.
Franciszka z Asyżu o godz. 18.00 dwoje naszych parafian: Dorota Mazurek
i Adam Zadroga złożyło profesję wieczystą we Franciszkańskim Zakonie
Świeckich. Czym jest ta wspólnota i co to jest profesja wieczysta?
Franciszkański Zakon Świeckich (w skrócie: FZŚ) jest Wspólnotą-Rodziną (zwracamy się do siebie: „siostro”, „bracie”),
w której realizujemy swoje powołanie do
świętości poprzez życie Ewangelią w świecie za przykładem św. Franciszka z Asyżu
i według wskazań Kościoła. Nie tworzymy
wspólnoty życia, nie mieszkamy razem,
każdy z nas ma swoją rodzinę. Swoje powołanie wypełniamy w świecie w ramach
obowiązków rodzinnych, zawodowych
i społecznych swojego świeckiego stanu.
Przez ciągłe nawracanie się i pokutę dążymy do miłości doskonałej, naśladując
Jezusa Chrystusa posłusznego, ubogiego
i ukrzyżowanego. Przykładem na tej drodze jest dla nas oczywiście św. Franciszek,
który pociągał za sobą ludzi z wielu epok.
Również i obecnie wielu podejmuje trud
pójścia za Chrystusem drogą franciszkańską, czego przykładem są nasi neoprofesi.
Wstąpienie do FZŚ jest przede wszystkim łaską Ducha Świętego i charyzmatycznym Jego darem. Do wspólnoty mogą
należeć wszystkie pełnoletnie osoby, które
pragną pójść za Chrystusem, podążając śladami św. Franciszka. Z powołaniem wiążą
się też konkretne zobowiązania. Głównym
obowiązkiem jest życie Ewangelią według
Reguły FZŚ. Ważnym zadaniem jest budowanie braterskiej wspólnoty jako miejsca
własnego rozwoju i formacji powołania,
jak również realizacja siebie w świecie,
jako człowieka niosącego pokój i dobro.
Franciszkanie świeccy mają – jak stwierdza nasza Reguła − „przechodzić od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii”.
Oznacza to, że zgłębianie Pisma Świętego
nie powinno być tylko czytaniem ludzkimi oczyma, poznawaniem historii czy zaspokajaniem zwykłej ciekawości. Mamy
otworzyć swoje serca i z wiarą i pokorą,
w szczerości, wsłuchiwać się w głos przychodzącego w Słowie Boga. Słuchać i słyszeć, co do mnie w tej chwili, w tej sytuacji, w której obecnie jestem – mówi Pan
Bóg. W ten sposób franciszkanie świeccy
w świetle Słowa Bożego starają się szukać
sensu codziennego życia, w radościach
i trudach, w powodzeniach i porażkach.
Franciszkański Zakon Świeckich dzieli
się na wspólnoty różnych stopni: miejscowe, regionalne, narodowe i międzynarodowe. Wspólnoty te są połączone i podporządkowane sobie wzajemnie według norm
Reguły i Konstytucji. Każda Wspólnota jest
8

kierowana przez Radę i Przełożonego, wybieranych przez profesów, zgodnie z normami Konstytucji. Na każdym poziomie
struktur FZŚ opiekę duchową sprawują
mianowani przez władze zakonne kapłani
z I Zakonu Franciszkańskiego lub III Zakonu Regularnego. Są tak zwanymi asystentami duchowymi.
Formacja we Franciszkańskim Zakonie Świeckich przebiega na wzór zakonny.
Wyróżnia się następujące etapy formacji:
kandydat (wzajemne poznawanie się Kandydata i Wspólnoty), postulat (formacja
wstępna, trwa około 6 miesięcy: członkowie
Wspólnoty pomagają rozeznawać powołanie), nowicjat (trwa jeden rok: tworzy
się poczucie wspólnoty i odpowiedzialność za nią; charakteryzuje się dzieleniem
i doświadczeniem z własnego życia i życia
wspólnoty), profesja Reguły, czyli przyrzeczenia zachowywania jej. Profesję czasową składa się na 1 rok i można ją powtórzyć przez kolejne dwa lata. Po tym czasie
składana jest profesja wieczysta. „Reguła
i Życie Franciszkanów Świeckich jest następująca: zachowywać Ewangelię Pana
naszego Jezusa Chrystusa, naśladując św.
Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus
był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi” (Reg. 4).
Należy podkreślić, że profesja we FZŚ
ma inny charakter niż profesja w zakonach
i zgromadzeniach zakonnych, gdyż franciszkanie świeccy nie składają ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Aktem profesji franciszkanin świecki odnawia swoje
obietnice chrztu świętego i poświęca się na
służbę Bożego królestwa, a także przyrzeka żyć Ewangelią na wzór św. Franciszka
w swoim świeckim stanie. „I ktokolwiek to
zachowa, niech w niebie będzie napełniony błogosławieństwem Ojca najwyższego,
a na ziemi błogosławieństwem Syna Jego z Najświętszym Duchem Pocieszycielem…” (Błogosławieństwo św. Franciszka
z Testamentu).
Warto przypomnieć, że FZŚ na Poczekajce istnieje od 1968 r., pierwsza profesja
została złożona już w 1969 (do dzisiaj br.
Jerzy uczestniczy w spotkaniach), rok później w nowicjacie było już 13 osób. Początkowo spotkania odbywały się raz w miesiącu, ale już w latach dziewięćdziesiątych
ustalono spotkania raz na tydzień − sobota
godz. 17.00 (tak jest do dzisiaj). Obecnie

APOSTOŁ
MIŁOŚCI UKRZYŻOWANEJ
(homilia wygłoszona podczas sumy
odpustowej 4 X 2017 r. - fragm.)
Ukochani w Chrystusie Siostry i Bracia,
zwołani przez brata Franciszka z Asyżu,
aby słuchać Bożego słowa. Franciszkowymi oczyma chcemy spojrzeć na misterium
Chrystusa, to jest na tajemnicę, która go
ożywiała, zapalała i posyłała do ludzi oraz
uczyniła tak pięknym i owocnym. Pragniemy się przyjrzeć jego postaci, by zaprzyjaźnić się z jego postawą, aby w naszym sercu
zamieszkała ożywiająca go miłość. W zrozumieniu Franciszka może nam pomóc
wyobrażenie sobie go, gdy chodząc, raczej
biegając, wokół Porcjunkuli z ekscytacją
wołał: Miłość nie jest kochana. Obraz ten
daleki jest jednak od sentymentalizmu czy
zachowań lekkoducha, którego pragnie ukazać Franco Zeffirelli w swoim filmie Fratello
sole sorella luna. Daleki także jest Franciszek od obrazu kontestacji, to jest odrzucania i krytyki chylącego się ku upadkowi
Kościoła, jak chce go przedstawić w „kwestii
franciszkańskiej” Paul Sabatier.
Franciszek to po prostu ewangeliczny
człowiek, który uznaje z prostotą i pokorą,
że Ewangelia nadal jest aktualna. Jego wołanie o tym, iż Miłość nie jest kochana, rodzi
się z przeżycia spotkania, osobistego spotkania z Chrystusem, które do tego stopnia
naznaczyło jego życie i otworzyło jego serce
na coraz głębsze pragnienie potwierdzania
go, że napisał o nim w swoim Testamencie:
Mnie, bratu Franciszkowi, Bóg tak dał zacząć życie pokuty, że kiedy żyłem w grzechach, widok trędowatych wydawał mi się
trudny i nie do zniesienia. Gdy Pan wprowadził mnie między nich, przemieniło mi
się to w słodycz duszy i ciała. Franciszek to
ktoś, kto zrozumiał, iż szalona miłość Boga,
która uniża się aż do postaci człowieka, jest
czymś nieustannie aktualnym. Jest czymś,
co zdumiewa kogoś, kto się nad tym zastanowi, kto wpuści do swojego serca choć
odrobinę tego potężnego światła. W spotkaniu z Chrystusem w trędowatym Franciszek odkrył także samego siebie, chociaż
szlachetnego i mającego bardzo pojemne
serce, to jednak poranionego i zanurzonego
w grzechach. Mając świadomość wielkości
wybrania przez łaskę, Franciszek nazywający
siebie „heroldem wielkiego Króla” i uznający swą godność Bożego dziecka, potrafi być
dumny ze swojego chrześcijańskiego powołania. Na pytanie brata Masseo: Dlaczego
za tobą, dlaczego za tobą, Franciszku? –
odpowiada: Widzisz, bracie Masseo, gdy
Bóg patrzył na ziemię, to nie zobaczył nikogo bardziej nędznego ode mnie i na mnie
złożył swoje dary, aby nikt nie mówił, że
to zasługa Franciszka.

OD EWANGELII DO ŻYCIA
oczywiście formalnie nie należy do FZŚ,
ale jest tu przynoszony przez swoich rodziców), po 90-letniego br. Jerzego i ponad 90-letnią s. Reginę. Tworzymy więc
swoistą rodzinę wielopokoleniową. Młodsi
uczą się od starszych, starsi od młodszych.
Każdy z nas wnosi swoją historię życia do
Wspólnoty. Dzielimy się swoimi doświadczeniami, uczymy się kochać wzajemnie,
szanować, być uważnymi na drugiego człowieka. Razem wzrastamy w wierze, by później umocnieni iść w świat i pokazywać
swoim życiem Chrystusa i Jego miłość do
każdego człowieka.
Zapraszamy do naszej wspólnoty młodych, starszych, samotnych, małżonków,
rodziny z dziećmi − każdego, kto chce iść
za Chrystusem naśladując św. Franciszka. Spotykamy są w każdą sobotę o godz.
17.00 w salce FZŚ w dolnej części kościoła
(obok wejścia do amfiteatru).
s. Bożena Grzywaczewska
przełożona wspólnoty miejscowej
FZŚ przy Poczekajce

Fot. Agnieszka Trojanowska

jest tak, że w każdą kolejną sobotę miesiąca nasze spotkanie ma inny charakter
i zasadniczo odbywa się w cyklu czterech
spotkań: Nieszpory wraz z Adoracją; „Mała
kapituła” z katechezą formacyjną; Liturgia Słowa z dzieleniem; Eucharystia. Dodatkowo spotykamy się raz w tygodniu
na kręgach biblijnych, podczas których
rozważamy Słowo Boże do naszego życia
i dzielimy się nim wzajemnie. Ponadto
raz w roku uczestniczymy w rekolekcjach.
Reguła i Konstytucje zachęcają nas także do uczestniczenia we Mszy św. w dni
powszednie, systematycznej spowiedzi
i odmawiania liturgii godzin (brewiarza).
Oprócz spotkań wspólnotowych angażujemy się w życie parafii poprzez aktywny
udział w nowennie przed uroczystością św.
Franciszka, animowanie czuwania przy
Grobie Pańskim oraz czuwania w czasie
Wigilii przed Zesłaniem Ducha Świętego. Dwa razy w roku udzielamy się także
w kawiarence „u Franka”.
Obecnie w naszej wspólnocie jest prawie
40 osób. Rozpiętość wiekowa jest bardzo
duża: od 7-miesięcznego Feliksa (który

ŚWIADECTWA NEOPROFESÓW
Mam na imię Adam. W tym roku kończę
40 lat. Jestem żonaty od 15 lat. Mam dwoje dzieci: Franciszka (12) i Klarę (11). Duchowość franciszkańska pasjonuje mnie
się od czasów liceum. Przez zdecydowaną
większość mojego dorosłego życia wiara
była bardzo ważnym elementem mojej
codzienności: dość często uczestniczyłem we Mszy świętej w tygodniu, systematycznie spowiadałem się, czytałem
książki religijne. Brakowało jednej rzeczy.
Nie byłem członkiem żadnej kościelnej
wspólnoty. Szczerze mówiąc, nie szukałem jej specjalnie, bo myślałem, że moja
osobista pobożność wystarczy. Aż przyszedł dzień, gdy – jak wierzę – sam Pan

Bóg powołał mnie do Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich.
To był 25 sierpnia 2014 r.. Msza św.
o godzinie 18.00 na Poczekajce. Tego dnia
Kościół wspomina św. Ludwika IX, króla,
patrona Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Kapłan modlił się o nowe powołania
do tej wspólnoty. To dotknęło mego serca.
Byłem przekonany, że Pan Bóg chce mnie
tam mieć, że taka jest Jego wola. Poszedłem na pierwsze spotkanie. I tak się zaczęło.
Wciągnąłem się na całego… Tu otrzymałem i otrzymuję niezliczone łaski. Otwierają mi się oczy i serce na rzeczywistość
duchową. To pomaga mi funkcjonować
w codziennym życiu. Przewartościowa-

Dlatego z tej miłości, rozpoznanej w uniżeniu Boga, który sam stał się dla nas wyrzutkiem ukrzyżowanym na Kalwarii, na
miejscu odrzucenia, i znakiem hańby zawieszonym na krzyżu, Franciszek nieustannie
dociekał, a zarazem pokornie kontemplował, jak można tego Chrystusa nie tylko samemu spotkać i doznać Jego miłości, ale
też Go skutecznie zwiastować innym. To
stąd we Franciszku, z rozpoznania uniżenia Boga, rodzi się nowa forma pobożności.
Forma, którą nazywamy mądrze w teologii chrystocentryczną, bo jest całkowicie
skoncentrowana na Chrystusie, ale zarazem jest taka prosta, ludowa i zrozumiała dla każdego człowieka, gdyż Franciszek
chce w serca innych, jak uczynił to w sercu
swoim, wpisać Chrystusa jako normę życia, jako Kogoś, wobec którego dokonują
się wszystkie nasze myśli, czyny, działania
i zaniechania. Dlatego w 1223 r. w Greccio
zorganizował obchód szopki – tajemnicy narodzenia Chrystusa ubogiego w Betlejem,
aby przybliżyć ludziom człowieczeństwo.
Miłość Boga stała się bowiem dostępna.
Bóg stał się człowiekiem, naznaczył naszą
ludzką historię i Franciszek kontempluje
tę Jego pokorę.
Drugą płaszczyzną Franciszkowego
chrystocentryzmu jest pokorna adoracja
Chrystusa ukrzyżowanego. Jako swoje pozdrowienie, a także motto życia, które rozpoczynało każdą jego modlitwę, każde spotkanie z Chrystusem w kościele, Franciszek
powtarzał słowa antyfony z Drogi krzyżowej,
ze święta Podwyższenia Krzyża: Kłaniamy
Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy
Tobie, żeś przez święty krzyż swój świat
odkupić raczył! Pamiętajmy, iż za jego czasów w kościołach benedyktyńskich i innych
na krzyżu wisiał Chrystus w kapłańskich
szatach, niejednokrotnie w królewskiej koronie. Chrystus był przedstawiany jako wywyższony. Nawet na krzyżu z kościółka San
Damiano, jak napisał w książce na ten temat
nasz minister prowincjalny, Andrzej Kiejza, Jezus jawi się jako Król, Mesjasz, Zbawiciel, z otwartymi oczami – zmartwychwstały Pan. A Franciszek czci Chrystusa
upokorzonego aż do końca, odartego z szat,
poranionego jak trędowaty. Czcząc takiego Jezusa, przybliża Go człowiekowi, daje
rozpoznać miłość, która aż do tego stopnia
się uniżyła, że Bóg stał się solidarny z nami – grzesznikami i wziął na siebie nasze
grzechy. Bóg okazał nam miłość, która się
nigdy nie zatrzymuje, a którą Franciszek
nie tylko kontempluje, ale nieustannie podejmuje zabiegi, aby ją rozszerzyć po całym
świecie. Stąd pojawia się w jego duchowości
nakaz misyjny. Wysyła braci, by szli i głosili
Ewangelię wszystkim ludziom. W jedenastym rozdziale Reguły zatwierdzonej mówi
o powołaniu misyjnym, które wcześniej nie
było tak rozumiane w Kościele.
9
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łem wiele spraw. Zmieniłem się (tak twierdzi np. moja żona) oraz mój stosunek do
pracy, pieniędzy, problemów w relacjach
z ludźmi, cierpienia itd. Po trzech latach
formacji, 4 października tego roku, w uroczystość św. Franciszka z Asyżu złożyłem
profesję wieczystą. Oznacza to, że chcę do
końca życia kierować się Regułą FZŚ, która polega na zachowywaniu Ewangelii na
wzór św. Franciszka.
Czym jest dla mnie FZŚ? Szkołą życia
duchowego: kształtowania serca pod wpływem słuchania słowa Bożego (wcześniej
bardzo mi tego brakowało) i dzięki poznawaniu życia św. Franciszka z Asyżu. Jest
też doświadczeniem wspólnoty chrześcijańskiej – działania Boga w braciach
i siostrach, a także poprzez nich. Cenię
sobie rys pokutny naszej duchowości,
tzn. wezwanie do podejmowania pokuty przede wszystkim za własne grzechy,
ale też innych ludzi. Przy tej okazji chcę
wyjaśnić jedną rzecz. Czasem słyszę, jak
ktoś mówi, że nie przyjdzie do III Zakonu,
bo nie jest godny… To nie tak! Nie tworzymy wspólnoty świętych, doskonałych
ludzi. Jesteśmy normalni. Mamy swoje
wady i grzechy. Jak każdy. Ale chcemy
coś z tym robić. Coś konkretnego. Nawracać się, prowadząc życie skoncentrowane na Jezusie Chrystusie. Dlatego
w centrum zasad naszej Reguły jest życie
eucharystyczne, słowo Boże, modlitwa
brewiarzem, pokuta. Przynależność do
wspólnoty bardziej motywuje mnie do
trzymania się tych chrześcijańskich zasad
i środków zbawienia, a świadectwo braci
i sióstr umacnia mnie w przekonaniu, że
można nie tylko nimi żyć, ale i skutecznie
uświęcić się, osiągając wewnętrzny pokój i radość już tu na ziemi, a po śmierci
szczęście wieczne w niebie.
br. Adam Zadroga
Mam na imię Dorota. Dzięki łasce Pana
jestem żoną, matką i franciszkanką świecką. Pragnienie bliskości Boga, szukania
Jego woli, towarzyszyło mi od dziecka,
a Matka Najświętsza obecna była w moim
życiu od zawsze (dorastałam pod troskliwą opieką Matki Bożej Kębelskiej). Pan
Bóg postawił na mojej drodze wspaniałe
osoby, którymi posłużył się, abym mogła
odnaleźć swoją drogę, a jest nią formacja
we Franciszkańskim Zakonie Świeckich.
Na spotkania wspólnoty zaprosił mnie o.
Michał Gawroński. To, co mnie urzekło,
tak po ludzku, w tej wspólnocie, to wielopokoleniowość. Są małżeństwa z dziećmi, osoby w wieku młodszym, dojrzałym
i starszym. Bardzo cenna jest każda osoba, ale grupę starszych sióstr cenię sobie
szczególnie. Podziwiam ich zaangażowanie w życie wspólnoty i Kościoła, radość
z życia, gotowość do pomocy w różnych
sytuacjach oraz niezawodność w modli10

OD EWANGELII DO ŻYCIA
twie za innych. Jestem wdzięczna za osobę, wkład i czas każdego z naszych Asystentów: o. Michała Gawrońskiego, o.
Szczepana Dzyra i obecnego o. Jarosława
Banasiuka. To za ich pośrednictwem i posługą Bóg oświeca moją drogę, pomaga
odkryć Siebie.
Bycie we Franciszkańskim Zakonie
Świeckich jest dla mnie ogromną łaską
i szczęściem, tym bardziej, że w spotkaniach i formacji uczestniczymy całą rodziną
(mąż jest wiernym sympatykiem). To tutaj
uczę się wciąż na nowo, jak przeżywać codzienność z Jezusem, otwartości na relacje
z Panem i drugim człowiekiem, dostrzegam
potrzebę ciągłego nawracania się. Sobotnie spotkania są dla mnie wytchnieniem,
przystankiem w tym codziennym biegu,
miejscem na refleksję, skupienie, pokrzepienie i modlitwę.
4 października 2017 roku był bardzo
ważnym dniem w moim życiu, kiedy to
złożyłam profesję wieczystą, gdzie świadomie i publicznie wyraziłam swoje pragnienie życia Ewangelią Pana naszego Jezusa
Chrystusa idąc za przykładem św. Franciszka i zachowując Regułę FZŚ. To było
ogromne i bardzo radosne przeżycie, w tak
uroczystym i ważnym dniu dla całej parafii. Przez całą Mszę świętą czułam nieopisaną radość i pokój w sercu – a to nie moja
zasługa. Miałam też szczęście odpowiednio przygotować się do tego wydarzenia
poprzez uczestnictwo w rekolekcjach FZŚ
w Asyżu w dniach 14−25 września (potem
nowenna przed uroczystością). Przepiękny i niezapomniany czas, gdzie mogłam
zobaczyć i dotknąć miejsc, w których św.
Franciszek przeżywał ważne chwile na drodze swojego nawrócenia i bycia z Jezusem.
Było dużo czasu na modlitwę, bycie sam
na sam z Panem, bogate w treści konferencje, rozważania. Czas błogosławiony
– bo uczestniczyłam w tych rekolekcjach
nie tylko z braćmi i siostrami ze wspólnoty, ale przede wszystkim z moim mężem
i córkami. Doświadczyłam tam mocy Jezusa, zrozumiałam, że jeśli otworzę się na
Jego działanie, to On ma moc przemiany
serc i przemienił… i dalej przemienia…
Powołanie franciszkańskie nie przeszkadza w byciu żoną i matką, przeciwnie ubogaca, motywuje do nieustannej pracy nad
sobą, pokazuje, co w życiu ma największą
wartość, zmusza do stawania w prawdzie
o sobie i pomaga przezwyciężać kryzysy
życia małżeńskiego. To duże wyzwanie,
bo przecież najtrudniej jest być uczniem
Chrystusa we własnym domu, gdzie nie
ma miejsca na udawanie i maski.
„Cóż oddam Panu, za wszystko, co mi
wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pańskiego. Moje śluby,
złożone Panu wypełnię przed całym Jego
ludem” (PS 116, 12−14).
s. Dorota Mazurek

Franciszek jest świadomy trzeciej płaszczyzny swojej chrystocentrycznej pobożności: Bóg chce być pokarmem, uniża się do
tego stopnia, że wydaje się w ręce ludzi nie
tylko raz na krzyżu, lecz za każdym razem,
gdy przychodzi do Kościoła, przychodzi do
świata przez ręce kapłana, gdy przychodzi
do ust i serca człowieka. Ileż to razy słyszymy o profanacjach, wykradaniu, deptaniu
Najświętszych Postaci! Bóg to wybrał, aby
stać się tak prosty i pokorny, by mówić
o „nielimitowanej” miłości, która w każdych
warunkach jest tak samo aktualna i Jezus
to okazał w Eucharystii.
Franciszek to ktoś, kto dlatego stał się
odnowicielem Kościoła, nie zamierzając
tego, nawet nie podejrzewając, że Pan dokonał przez niego misji objawiania miłości.
Stał się przez to zarazem człowiekiem nowej
epoki dzięki swej pobożności, sposobowi odnoszenia się do Boga i konsekwentnie – do
człowieka. Bo skoro Bóg tak ukochał człowieka, zakochał się w nim, że wykorzystuje
wszystkie sposoby, by go o tej miłości przekonywać, to jakże cenny musi być człowiek,
jakże wspaniały świat, w którym Pan zechciał
mieszkać. Franciszek mówił: Czcimy Najświętszą Dziewicę Maryję, bo w Jej łonie
mieszkał prawdziwy Syn Boży. Szanujemy
kapłanów, bo przez nich Bóg przychodzi na
świat. Ten sam Franciszek wyśpiewuje na
cześć stworzonego świata hymn pochwały
stworzeń, bo choć on, syn Piotra Bernardone,
wyniszczył swoje ciało na wzór Chrystusa,
to przecież nie wynikało to z jakiejś negacji,
ale z „totalnej” afirmacji swojego dziecięctwa, z ogromnego pragnienia, by być jak
najbliżej Chrystusa, który właśnie taki sposób wybrał. Dlatego Franciszek w pochwale
stworzeń wyśpiewuje swoją radość na cześć
przyrody, na cześć życia człowieka, akceptując je aż do przyjęcia śmierci, na której cześć
dodaje jedną zwrotkę.
Patrzymy zatem na takiego Franciszka
i pytamy, czy już zaprosiliśmy go do serca,
czyśmy go pokochali taką miłością, o jakiej
on nieustannie mówi i nią płonie. Widzimy,
że ten ideał jest nadal aktualny, a Franciszek wśród wielu innych świętych ciągle
jest taki niezwykły. (…)
Trzeba nam zatem jeszcze o jedno prosić Franciszka – o tę jego odwagę bycia
innym, bo kiedy odkrył swoje powołanie,
a nie przyszło mu to łatwo, był obrzucany
śmieciami, postponowany i wyśmiewany.
Nawet właśni rodzice go nie zrozumieli do
końca, choć przecież po swojemu, po ludzku, go bardzo kochali. Franciszek chciał być
Boży i stał się inny. Może właśnie po to,
aby nam pokazać, że inni od świata, także
my, możemy stać się szczęśliwi przez to, iż
coraz bardziej podobni do Boga, będziemy
się uniżali i rozdawali siebie w geście ofiarnej miłości.
o. Andrzej Derdziuk
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Z ŻYCIA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ CZERWIEC – WRZESIEŃ 2017
Do wspólnoty Kościoła
przez sakrament chrztu
świętego zostali włączeni:

Adam Kamil Maksymiuk
Zuzanna Jolanta Kowalska
Alicja Pastor
Iga Tokarzewska
Ignacy Ksawery Haras
Antoni Jan Kwiatkowski
Marcelina Kloc
Rozalia Rozińska
Lilianna Mach
Filip Marcin Korba
Piotr Leon Żychowski
Alicja Krystyna Bobrzyk
Antoni Kur
Weronika Alina Łapa

Laura Kosowska
Weronika Maria Wdowska
Franciszek Józef Puła
Cyprian Jerzy Grochowski
Blanka Wielgus
Alicja Magdalena Galicka
Filip Świderski
Aniela Magdalena Krawczyk
Jakub Podgórski
Diana Jadwiga Warzecha
Alicja Skiba
Matylda Dobosz
Lena Anna Wójtowicz
Helen Ingrid Mach
Julia Anasiewicz
Zofia Winiarczyk
Aleksandra Anna Tutaj
Dominika Kowalczyk
Anna Oliwia Maciuszczak

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

Piotr Korzeb i Dorota Król
Marcin Bieńko i Joanna Zając
Przemysław Rodaczek i Marzena Kura
Robert Przybylski i Agnieszka Skibińska
Michał Plewik i Ewelina Jakubczyk
Mateusz Lembowicz i Monika Włodarczyk
Krzysztof Kostecki i Aleksandra Niedźwiedź
Michał Lemieszek i Magda Kasprzyk
Krzysztof Antończak i Beata Żurkowska
Piotr Szeklicki i Kinga Hemperek
Adrian Kołciuk i Karolina Stojaniuk
Bartosz Filipowicz i Aleksandra Kopiuk
Szymon Muszyński i Katarzyna Irzyk
Tomasz Biaduń i Dominika Draszek

Aleksander Anuszkiewicz
Kaja Agata Suchocka
Jagoda Drzazga
Pola Danuta Jagitka
Zuzanna Zofia Ostapowicz
Bartosz Kacper Kubera
Natasza Maria Popik
Zuzanna Walczyk
Anna Maria Dec-Kisiel
Lena Ewelina Dydarak
Franciszek Mikołaj Chmielewski
Oliwia Pieczonka
Zofia Wioletta Wolińska
Jan Przemysław Woliński
Mikołaj Żebura
Jerzy Grzegorz Rudzki
Hugo Marcin Ślepko
Aleksandra Krusińska
Aleksandra Przesmycka

Adrian Wójtowicz i Aleksandra Pizoń
Jan Czyżewski i Debora Wilk
Damian Tkaczyk i Dominika Flisiak
Kamil Tryniszewski i Karolina Białkowska
Kamil Wójcik i Karolina Woźniak
Tomasz Gnieciak i Iwona Zaborska
Tomasz Pałys i Katarzyna Fijałkowska
Marcin Suder i Agnieszka Chmielewska
Zenon Kucharski i Anita Wójtowicz
Tomasz Gajowiak i Jolanta Żuber
Piotr Bogucki i Agnieszka Jurek
Wojciech Rosa i Agnieszka Grzelak
Piotr Mandziuk i Monika Tarkowska
Dawid Pawelec i Judyta Janowska
Piotr Sienkiewicz i Oksana Forys
Szymon Gdula i Magdalena Kalińska
Przemysław Horubała i Anna Łukaszczyk
Dawid Parys i Aleksandra Ośko
Mirosław Berliński i Krystyna Pulińska
Mirosław Pąk i Anna Kosik

Marek Fikus, ur. 1956 r.

Henryk Potrzyszcz, ur. 1953 r.

Władysława Nowak, ur. 1917 r.

Barbara Sawka, ur. 1931 r.

Krzysztof Panasiuk, ur. 1961 r.

Stanisława Mierzyńska, ur. 1932 r.

Aleksander Sałaga, ur. 1936 r.

Jakub Wąsik, ur. 1936 r.

Zenona Cioch, ur. 1935 r.

Edward Krawczyk, ur. 1937 r.

Stanisław Bednarczyk, ur. 1948 r.

Andrzej Wójcik, ur. 1939 r.

Bolesław Miazek, ur. 1935 r.

Henryk Bichta, ur. 1942 r.

Tomasz Szpejna, ur. 1967 r.

Elżbieta Niezbecka, ur. 1949 r.

Stanisław Jędrych, ur. 1940 r.

Michał Gawryjołek, ur. 2017 r.

Sabina Szozda, ur. 1922 r.

Tadeusz Korecki, ur. 1942 r.

Marian Król, ur. 1938 r.

Agnieszka Stróżek, ur. 1985 r.

Irena Bornus, ur. 1940 r.

Teresa Matłaszewska, ur. 1957 r.

Jan Chomicki, ur. 1930 r.

Justyna Flis, ur. 1931 r.

Helena Zygar, ur. 1925 r.

Zbigniew Mazuś, ur. 1941 r.

Bartłomiej Chomik, ur. 2017 r.

Helena Dudek, ur. 1942 r.

Krystyna Genca, ur. 1935 r.

Jan Chabros, ur. 1942 r.

Jadwiga Surmacka, ur. 1954 r.

Odeszli do Domu Ojca
w nadziei wiecznego
zmartwychwstania:
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Za czym biegniesz?
Czwórgłos o Duszpasterstwie Młodych na Poczekajce
Ten tytuł nie wziął się znikąd!
Takie pytanie towarzyszyło
uczestnikom tegorocznej Golgoty
Młodych. Jednym z organizatorów
corocznych spotkań w Serpelicach
jest brat Tomasz Mantyk OFMCap.
– opiekun Duszpasterstwa
Młodych w naszej Poczekajce.
Co to jest Duszpasterstwo Młodych? W jego ramach spotyka się młodzież w różnym
wieku – istnieją grupy: licealna, studencka
i absolwencka. Nie są to grupy formalne,
nie posiadają sztywnej struktury. Chodzi o to, by zmobilizować młodych ludzi
do modlitwy, do wspólnej lektury Pisma
Świętego, do rozmów o tym, co w życiu
najważniejsze.
„Tworzymy środowisko (tego słowa używał często św. Jan Paweł II), w którym
młodzież się całkowicie odnajdzie, poprzez
budowanie znajomości, przyjaźni, wspólne działania, wyjazdy – mówi brat Tomasz
Mantyk. – Chodzi o to, by dać młodzieży
przestrzeń, w której każdy młody człowiek
będzie mógł żyć kulturą, cywilizacją życia,
bo mamy wokół nas wiele kultury – cywilizacji antyduchowej, antyreligijnej. Sama
młodzież nazywa czasy współczesne dobą
DUSZPASTERSTWO MŁODYCH PODCZAS
REKOLEKCJI W WIERCHOMLI WIELKIEJ
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hedonizmu, konsumpcjonizmu i panseksualizacji. Wszyscy jesteśmy w tym „zanurzeni” i potrzebujemy pewnego rodzaju
antidotum. Takim antidotum są właśnie
spotkania Duszpasterstwa Młodych”.
„Brakowało mi bardzo takiej wspólnoty, która jest skierowana do osób w wieku
mniej więcej licealnym, bo właśnie po bierzmowaniu zaczęłam się zastanawiać nad
tym, że warto kontynuować to, co osiągnęłam w tym okresie, co wypracowałam – tak
mówi Agnieszka, obecnie studentka WAT.
– Dołączenie do Duszpasterstwa Młodych
stało się szansą na rozwój. Pokazało mi,
że są młodzi ludzie, którzy mają taki sam
świat wartości, z którymi można spędzać
czas w wartościowy sposób, który mnie
rozwijał i rozwija. Dzięki Duszpasterstwu
zwiedziłam wiele ciekawych miejsc w czasie różnych wyjazdów, dowiedziałam się
wielu mądrych rzeczy, które pomogły mi
później w życiu”.
„Grupa licealna – dodaje brat Tomasz
– jest najmniej liczna. Ta młodzież jest
bardzo zamknięta w sobie i pełna obaw.
Licealiści są ostrożni i tak naprawdę nie
bardzo potrafią gospodarować swoim czasem. Owszem, przygotowują się do matu-

BRAT TOMASZ MANTYK

Za czym biegniesz?
ry, ale sporo tego czasu trwonią. Studenci
są bardziej operatywni i zorganizowani,
i to dobrze, że w dorosłość wchodzą przez
Duszpasterstwo. Często jest tak, że przyjeżdżają z małych miasteczek lub wsi, gdzie
mieli bardzo tradycyjny przekaz kulturowy, gdzie co niedzielę chodzili do kościoła.
Wchodzą w środowisko wielkomiejskie,
gdzie „hulaj dusza, piekła nie ma” i często
się gubią. Nikogo nie obchodzi, czy byli
w kościele, czy nie. Jeszcze na pierwszym
roku „z rozpędu” chodzą na Msze św.,
ale po kilku latach bycia i zanurzenia się
w tej pseudokulturze, gdy nie ma pewnej
kontrkultury niosącej wartości, „topią
się”. Przetrwają tylko najsilniejsze jednostki. I właśnie o to chodzi, by tworzyć
takie środowisko, w którym te osoby mogą zaczerpnąć trochę normalności. Czy ci
młodzi przychodzą trzy razy w tygodniu
(śmieję się wtedy, że mogliby mieszkać
pod kościołem, zaoszczędziliby, nie płacąc za stancję), czy raz na kilka miesięcy,
to nie jest istotne. Chodzi o to, by w takiej
wolności mogli korzystać tyle, ile potrzebują, ile chcą i mogą”.
„Każdy z nas ma inne doświadczenia,
w inny sposób trafił do tej wspólnoty – mówi Karolina z Terespola, z grupy studenckiej – i dzięki temu możemy się uczyć, korzystając z własnego doświadczenia, z tego,
co każdy z nas przeżył. Wszyscy jesteśmy
indywidualnymi osobami, więc możemy
poznawać różne spojrzenia na świat. Możemy lepiej zrozumieć, dlaczego inne osoby postępują tak, a nie inaczej, i czerpać
od nich tę wiedzę. Uczymy się rozwiązywać swoje problemy i rozumieć, jak na to
patrzy Pan Bóg, jak się do tego odnosi”.
Monika pochodzi z okolic Białegostoku,
przyjechała do Lublina na studia i zaczęła
od grupy studenckiej. Obecnie już pracuje,
ale stara się utrzymywać kontakt z Duszpasterstwem Młodych – jest w grupie absolwenckiej. „Jesteśmy w Duszpasterstwie
– stwierdza – żeby budować relacje między sobą, dowiedzieć się czegoś nowego,
wzrastać w wierze. Uczyć się o Bogu i o sobie nawzajem”.
„To dobrze – dodaje brat Tomasz – że
mają przestrzeń, w której mogą zaczerpnąć duchowości, normalności. Widzą, że
inni też mają podobne poglądy, podobnie
myślą. Na pierwszym spotkaniu w tym
roku było około 50 osób – starych i nowych. Nowi mogli zobaczyć, że są osoby,
które chcą żyć tymi wartościami. To dało
mi poczucie, że „nie jestem wielbłądem”,
że nie jestem sam. To pomaga, naprawdę!
Ta logika środowiska sprawdza się. Zawiązują się głębokie przyjaźnie, nawet miłości. W maju i we wrześniu mieliśmy dwa
śluby – obie pary poznały się na Duszpasterstwie Młodych. Niektórzy poznają się
poza i przyprowadzają na spotkania swoje
dziewczyny, swoich chłopaków. Par pew-

nie będzie więcej, wkrótce też pewnie będą pierwsze chrzty...”
Duszpasterstwo Młodych, choć luźno,
stara się działać całościowo. Młodzież chce
się angażować ewangelizacyjnie. Włącza się
w przygotowywanie grup gimnazjalnych do
bierzmowania, odwiedza stancje, zapraszając studentów na spotkania. W ubiegłym roku nasze Duszpasterstwo Młodych
uczestniczyło w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.
Wspólnie się modlą, czytają Pismo Święte, wyjeżdżają na rekolekcje, bawią się na
potańcówkach, grają w siatkówkę, organizują kurs tańca, kurs naturalnego planowania rodziny. Ostatnio uczestniczyli
tłumnie w Rekolekcjach na dobry początek i z ogromną uwagą słuchali pana Jacka
Pulikowskiego i ojca Tomasza Nowaka OP.
„W grupie studenckiej jest ponad sto
osób. Młodzież wie, że nie musi regularnie być na spotkaniach, więc przychodzi,
gdy ma taką potrzebę i znajdzie czas – do-

powiada brat Tomasz. – Mówimy im, gdy
przyjdą: Dobrze, że jesteś!
Sam nie dałbym rady. Pomagają mi
siostry kapucynki, szczególnie siostra Agnieszka, a grupę absolwencką, która liczy
20−30 osób duchowo wspomaga brat Andrzej Derdziuk OFMCap.”
Działania Duszpasterstwa Młodych z naszej Poczekajki pięknie wpisują się w treści
Komunikatu, jaki wydało Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, które
obradowało w Lublinie w dn. 13−14 X br.
z okazji 100-lecia KUL. Polscy biskupi podkreślili, że takie zaangażowanie młodych
ludzi w życie Kościoła „budzi nadzieję na
pogłębienie wiary i odpowiedzialne przeżywanie swojego powołania”. Poza tym
Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła
rok 2018 Rokiem św. Stanisława Kostki
i zawierzyła jego wstawiennictwu sprawy
dzieci i młodzieży.
Anna Łyczewska
Zdjęcia: Tomasz Matuszkiewicz

JACEK PULIKOWSKI NA POCZEKAJCE
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Kochane
dzieciaki
Historia
o różańcu
Tekst: Maria Bojaczuk
Ilustracje: Monika Bojaczuk

Było to na początku października, w jedną bardzo słoneczną niedzielę. Właśnie
skończyła się Msza święta i wszyscy ludzie
wracali do domów. Do domu szła również
raźno mała Julka razem ze swoim bratem Adamem i rodzicami. Było pięknie.
Na bezchmurnym niebie świeciło słońce,
a dzięki spokojnemu, ciepłemu wietrzykowi trawniki wyglądały teraz jak zielone, falujące morze. Pogoda ta podobała
się Julce. Skakała, tańczyła, zrywała trawę
i zbierała kasztany. Gdy się trochę uspokoiła, z przyjemnością zaczęła sobie nucić
piękne pieśni, które usłyszała w kościele,
a także cytować mądrą treść kazania i ogłoszenia na koniec. Wnet przypomniała sobie, jak ksiądz w tych ogłoszeniach żywo
zapraszał dzieci do uczęszczania co tydzień
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lub nawet codziennie do kościoła na różaniec. Zaczęła się nad tym zastanawiać, aż
w końcu spytała brata:
– Adam, a co to jest ten różaniec? Dlaczego mamy na to chodzić?
Po tych słowach jej brat zmarszczył
brwi i po chwili powiedział:
– Chodzi o to, że trzeba ciągle powtarzać jakieś słowa.
Gdy mama to usłyszała, spojrzała na
synka trochę z uśmiechem, trochę
z oburzeniem.
– Adasiu, tu nie chodzi
o „jakieś” słowa – powiedziała. – To są słowa anioła i św. Elżbiety!
– Jak to? – spytały ze
zdziwieniem dzieci.
– W czasie zwiastowania anioł przyszedł do Maryi i powiedział do Niej:
„Bądź pozdrowiona, łaski
pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. A kiedy
Maryja udała się do swojej
krewnej Elżbiety, usłyszała
od niej: „Błogosławiona
jesteś między niewiastami i błogosławiony jest

owoc twojego łona”. Dlatego w różańcu
modlimy się tymi słowami.
– Ale po co mamy go odmawiać? – zapytały dzieci razem.
– To trudne pytanie, ale znam
odpowiedź.
Modlitwa to
najlepszy sposób, w jaki możemy podziękować Matce Bożej za
wszystko, co dla nas
zrobiła. Za miłość, zaufanie do ludzi i...
– I obiad – dokończył Adam. Mama
roześmiała się i zwichrzyła mu włosy.
– Oczywiście! Bez obiadu nie mamy
siły na dobre uczynki, a to też jest forma
wdzięczności!
Drogie Dzieciaki!
Październik, który jest miesiącem
różańcowym, już się kończy. Ile razy byliście w kościele na tym nabożeństwie?
A kto wziął udział w konkursie
różańcowym?


PAŹDZIERNIKOWY KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!
Był to konkurs na najbardziej
pomysłowy różaniec wykonany
własnoręcznie. Wzięło w nim udział
37 dzieci w wieku 4−13 lat.
Nagrody:
I miejsce: Adaś Łagowski (otrzymał
ikonę o. Pio z San Giovanni Rotondo
i voucher do kina dla 2 osób)
II miejsce: Alicja, Franciszek i
Antonina Kościołek (różaniec z Fatimy
i Megakolorowanki)
III miejsce: Natalia Panasiuk (różaniec
z Fatimy i komplet naklejek do
odebrania „Swieżaka” z Biedronki)

Wyróżnienia:

Dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali słodkie nagrody pocieszenia.
Serdecznie wszystkim gratuluję!
o. Andrzej Cebula
14
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Dominika Gagol, Maciej Wardach,
Milenka Iracka i Piotr Golda.
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Święci polskiego tysiąclecia cz. 10
ŚWIĘTY JAN KANTY
Święty Jan Kanty, inaczej Jan z Kęt lub Jan
Wacięga, urodził się 23 lub 24 czerwca 1390
roku w Kętach, około 30 km od Oświęcimia, w zamożnej rodzinie mieszczańskiej.
O matce wiadomo, że miała na imię Maria.
Jego ojcem był Jan Wacięga, mieszkaniec
i burmistrz Żywca. Mając 23 lata Jan rozpoczął studia w Akademii Krakowskiej na Wydziale Filozoficznym, a w 1418 roku uzyskał
tytuł magistra sztuk. Między rokiem 1418
a 1421 przyjął święcenia kapłańskie, w 1421
roku został kierownikiem szkoły klasztornej bożogrobców w Miechowie, niedaleko Krakowa. Głosił tam również kazania
i przepisywał prace św. Augustyna, robiąc

to z wielkim oddaniem. Oddawał się temu
przez kolejne 40 lat, kopiując także dzieła
innych autorów, np. św. Tomasza z Akwinu. Był wzorem pracowitości, w ciągu całego życia przepisał około 18 tysięcy stron.
Od 1429 roku wykładał na Akademii Krakowskiej na Wydziale Filozoficznym (gdzie
wykładał sztuki wyzwolone, tj. logikę, fizykę
i ekonomię Arystotelesa). Będąc profesorem, równocześnie studiował przez 14 lat
teologię na Akademii Krakowskiej i zakończył te studia otrzymaniem stopnia magistra teologii. Potem wykładał tam również
teologię. Kilkakrotnie pielgrzymował do
Rzymu, a legendy mówiły, że i do Ziemi
Świętej. Faktycznie były to pielgrzymki do
Miechowa, gdzie w bazylice bożogrobców,

w Grobie Pańskim przechowywano relikwie
ziemi z Jerozolimy, z grobu Pana Jezusa.
Słynął z miłosierdzia, głosił kult eucharystyczny i zachęcał do częstego przyjmowania
Komunii Świętej, dużo czasu poświęcał na
spowiadanie. W kościele parafialnym w Marianowie koło Korycina jest obraz, przedstawiający świętego Jana Kantego, który
oddaje kobiecie cudownie scalony rozbity
garnek z mlekiem. Ten obraz nawiązuje do
legendy (tekst poniżej).
Nie jest to zresztą jedyna legenda. Inna
mówi, że św. Jan został kiedyś napadnięty i złożył bandytom obietnicę, że puszczą
go z życiem, a on odda im wszystkie pieniądze, które ma ze sobą. Rabusie puścili
go wolno, a gdy Jan przypomniał sobie,
że ma jeszcze pieniądze zaszyte w płaszczu, zawrócił, by nie złamać danego słowa.
Inne legendy opowiadają o tym, że ilekroć Jan zobaczył z okna jadalni uniwersytetu żebraka, wstawał od stołu z okrzykiem „Jezus przychodzi!”, sadzał biednego
na swoim miejscu za stołem i oddawał mu
swój posiłek. Dzięki temu wykładowcy Akademii Krakowskiej zwyczajowo oddawali
jeden swój posiłek ubogim. Jan słynął ze
skromności i troski o najuboższych. Zimą zdjął z nóg buty i dał je bosej kobiecie,
a swoje stopy okrył sutanną.
Zmarł w opinii świętości 24 grudnia 1473
roku. Został pochowany w podziemiach
kościoła św. Anny w Krakowie. Beatyfikowano go 27 września 1680 roku, a kanonizowano 16 lipca 1767.
Jest patronem Polski, głównym patronem Archidiecezji Krakowskiej, samego Krakowa, profesorów, młodzieży,
studentów, „Caritas” i szkół katolickich.
Zazwyczaj przedstawia się go jako kapłana w ornacie, albo jako teologa i profesora w todze i birecie doktorskim na głowie
z księgą w rękach.
Małgorzata Brzozowska

ROZBITY DZBAN Z MLEKIEM
Biegła dziewczyna, gdzieś z przedmieścia sługa,
Na sprzedaż z mlekiem; ale tak się zdarzy,
Że nieszczęśliwie dzban się w ręce zważy…
I stłukł się padłszy, i spłynęła struga
Mleka po bruku. Tedy od żałości
Biedna dziewczyna płaczem się zaniosła;
A ciżba ludzi dokoła niej rosła,
I jako zwykli czynić ludzie prości,
Ten jej wymyśla, a ów upomina,
Ów się lituje… A biedna dziewczyna
W żałości serca załamała dłonie:
„A cóż ja pocznę, cóż ja biedna zrobię!
Gospodarz srogi, i gdzież ja się schronię?
I jakąż teraz radę dam ja sobie?
Ani co sprzedać, ani kupić za co.

Oj! Źle za taką służbę mi zapłacą –
Skrzywdzą i jeszcze wytrącą z zasługi!...”
I osłupiała, i patrzy gdzie strugi
Spłynęły mleka, w żalu zadumana.
Wtem nadszedł Kanty i do niej powiada:
„Zbierz te skorupy!” – Padła na kolana...
I dzban w jej rękach sam się cudem składa.
Kanty po ludziach spojrzał wkoło siebie:
„O! Krzywda sługi wielka krzywdą w niebie!
I upominam nie krzywdźcie służebnych!
Bo Bóg odmówi wam rzeczy potrzebnych,
I w nędzy ducha sami zostaniecie.
A ty chodź ze mną opłakane dziecię”.
I w trwodze Bożej szła dziewczyna za nim –
A że był ludu prostego kochaniem,
Więc cała rzesza zdziwiona wypadkiem

Szła tuż za nimi z bardzo wielkim statkiem,
Czekając tego, co się zdarzyć miało,
I poza miastem doszli do Rudawy.
A Kanty kazał dzban napełnić cało,
I Bogu zlecał nędzę ludzkiej sprawy.
I cud się zdarzył śród ludu nad rzeką;
Bo gdy w modlitwie rzewnej się rozczulił
I dzbanów z wodą do swych ust przytulił,
Tedy się woda przemieniła w mleko.
I rzekł Jan Kanty: „Ludziom małej wiary
Powiedzcie o tem, że Bóg dobre sługi
W opiece chowa; i bierzcie stąd miary,
A niech się kaja i jeden i drugi”.
ks. Wł. Gasidło
na podstawie: „Żywota św. Jana z Kęt”
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