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Strażniczko dziewic przeczysta,  
Bogarodzico nietknięta,  
Wesele niebios i bramo  
Naszej nadziei otwarta;

Gołąbko lśniąca pięknością,  
Lilio wyrosła wśród cierni,  
Rozkwitła różdżko lecząca  
Swoim korzeniem zranionych;

Przewodnia gwiazdo rozbitków,  
Wieżo przez zło niezdobyta,  
Zachowaj nas od zasadzki,  
Prowadź swym światłem do celu.

Rozpraszaj błędu ciemności,  
Broń przed zdradliwą mielizną,  
Zbłąkanym w burz nawałnicy  
Drogę ukazuj bezpieczną.

Ty jedna łaską jaśniejesz,  
Wolna od grzechu praojca;  
Przebiegłe węża zamiary  
Zetrzyj swoimi stopami.

Niech będzie Bóg uwielbiony,  
Bóg, który jeden jest w Trójcy,  
Bo Ciebie, Pani, obdarzył 
Łaską szczególnej świętości.

Amen

Zwiastun



ZWIASTUN� 26 listopada 2017

2

e-mail�pisma�parafialnego:�pismozwiastun@wp.pl
Redakcja:�Małgorzata Grzenia, o. Waldemar Grubka OFMCap, Ryszard Zajączkowski, Anna Guzowska‑Boreczek, Agata Kornacka, Małgorzata Brzozowska, Anna Łyczewska, Emil ZIęba. 
Okładka: Giovanni Battista Tiepolo. Niepokalane Poczęcie. DTP: Piotr Zawada. Druk:�Multipress G. Wodecki, D. Wodecka, 20‑150 Lublin, ul. Ceramiczna 7b, tel. 81 7427 530. 
Redakcja�nie�zwraca�tekstów�nie�za�mó�wio�nych�oraz�zastrzega�sobie�prawo�do�ich�redagowania�i�skracania.

26 listopada 
Chrystusa Króla Wszechświata 
Zaprawdę, powiadam 
wam: Wszystko, czego nie 
uczyniliście jednemu z tych 
najmniejszych, tegoście i Mnie 
nie uczynili.  (Mt 25, 31−46)
Bardzo zobojętnieliśmy jako społeczeń-
stwo, jako ludzie. Nasze życie stało się 
rutyną – powolnym i cyklicznym przeży-
waniem wciąż tego samego. Nie możemy 
od tego uciec, ponieważ mamy swoje co-
dzienne obowiązki. I tu przychodzi nam 
z pomocą Jezus Chrystus. Bierze nas za 
rękę i pokazuje drugiego człowieka. Nie 
zobaczymy go, nie zobaczymy światła, jeśli 
nie zawierzymy. To On budzi w nas cichego 
bohatera i nie myślimy wtedy, że przyjdzie 
czas, gdy zostaniemy rozliczeni. Napraw-
dę, więcej odwagi, więcej uwagi, więcej 
współczucia. Starajmy się, byśmy trafili 
na prawą stronę i znaleźli się wśród tych, 
którzy przyjęli zaproszenie do królestwa 
Bożego. Miłujmy więc bliźnich nawet wię-
cej niż siebie samych.

3 grudnia 
I Niedziela Adwentu 
Lecz co wam mówię wszystkim: 
Czuwajcie!  (Mk 13, 33−37)
Nie znamy dnia ani godziny. Czekamy na 
nadejście królestwa Bożego. Nie wystarczy 

tylko czekać! Święty Jan od Krzyża powie-
dział, że u schyłku życia będziemy sądze-
ni z miłości. Dla mnie to czuwanie, o któ-
rym mówi Jezus Chrystus, jednoznacznie 
wiąże się z odpowiedzialnym przeżyciem 
własnego życia, z nieustanną czujnością na 
potrzeby innych, z przedłożeniem wartości 
duchowych nad te materialne. Z pomocą 
zawsze przyjdzie – każdemu, prawdziwa 
wiara w Boga i Jego Syna. Nie bądźmy 
jak faryzeusze, nie czyńmy się Dziećmi 
Bożymi tylko na pokaz. Prawdziwa mi-
łość Boga i bliźniego, prawdziwa dobroć 
nie potrzebuje fleszy i rozgłosu. Bądźmy 
Ludźmi. Czuwajmy!

8 grudnia 
Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP 
Anioł jej powiedział: „Duch Święty 
zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego 
osłoni Cię. Dlatego też Święte, 
które się narodzi, będzie nazwane 
Synem Bożym”. [...] Na to rzekła 
Maryja: „Oto Ja służebnica 
Pańska, niech mi się stanie według 
twego słowa!”  (Łk 1, 26−38)
Maria z Nazaretu, kilkunastoletnia dziew-
czyna, czy czuła strach, gdy objawił się 
anioł? Może. Nigdy się tego nie dowiemy. 
Jej wiara była prosta, niewymuszone było 
poddanie się woli Bożej. Oto stało się coś 

niepojętego dla człowieka – Niepokalane 
Poczęcie. Pokora i posłuszeństwo, jakich 
wzorem staje się ta młoda dziewczyna, wy-
pływają z zupełnego, bezwarunkowego od-
dania się Bogu. Została wybrana na Matkę 
Jezusa – Bożego Syna. Cóż my – grzesz-
nicy moglibyśmy w obliczu tego zrobić? 
Prośmy, abyśmy mieli w sobie tyle odda-
nia, czystości i posłuszeństwa, tyle odwagi 
i wiary, by tak jak Maryja otworzyć bramy 
Temu, który przychodzi, by nas zbawić.

10 grudnia 
II Niedziela Adwentu 
Jam głos wołającego na pustyni: 
Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego 
prostujcie ścieżki!  (Mk 1, 1−8)
Jan Chrzciciel to adwentowy patron świa-
domy swojej misji. To on objawia nam Je-
zusa jako Mesjasza i przygotowuje Mu dro-
gę. To on pozwala nam zrozumieć prawdę 
i wskazuje, co mamy czynić. Trwa Adwent 
– czas oczekiwania, który rozpoczyna no-
wy rok kościelny. Musimy oczyścić nasze 
serca, by z radością powitać Nowonaro-
dzonego. Musimy wyostrzyć naszą wraż-
liwość, poprzez Słowo Boże, przez współ-
obecność drugiego człowieka, na Jezusa, 
który jest już wśród nas. Powinniśmy się 
zastanawiać, jak nadać nowy sens nasze-
mu życiu, nowy sens codziennym wysił-
kom, jak dzielić się doświadczeniem wiary. 
Adwent to czas wyciszenia, prostowania 
ścieżek, wielka duchowa szansa dla każ-
dego człowieka.

17 grudnia 
III Niedziela Adwentu 
Jan im tak odpowiedział: 
„Ja chrzczę wodą. Pośród was 
stoi Ten, którego nie znacie, który 
po mnie idzie, a któremu ja nie 
jestem godzien odwiązać rzemyka 
u Jego sandała”.  (J 1, 6−8. 19−28)
Jan Chrzciciel zobaczył w Jezusie Chrystu-
sie Mesjasza wyczekiwanego przez proro-
ków i cały naród izraelski. To Jezus był tym, 
który miał Ducha Świętego. Jan – surowy, 
ale wyzbyty egoizmu i żądzy uznania, po-
korny gardzący poklaskiem, kochał Jezu-
sa bezgranicznie. To on stał się „drogą”. 
Pamiętajmy, że zło i grzech zawsze trzeba 
nazwać po imieniu i tępić, co wcale nie 
wyklucza pokory, miłości bliźniego i Boga. 
Życzę każdemu i samej sobie, byśmy mieli 
tyle odwagi i szczerości, przy jednoczesnej 
trosce o zbawienie drugiego człowieka, jak 
ostatni prorok Starego Przymierza.

Autorką komentarzy do Ewangelii 
jest Anna Łyczewska

Ewangeliarz

NICOLAS�POUSSIN. ŚWIĘTY JAN CHRZCICIEL NAD RZEKĄ JORDAN



26 listopada 2017 ZWIASTUN

3

Pogrubionym drukiem
Drodzy Parafianie i Sympatycy 
naszego kościoła na Poczekajce!
Kończy się już listopad, miesiąc, w którym 
modlitwą ogarniamy naszych zmarłych. Ich 
imiona przywołujemy w wypominkach, ofia-
rujemy za nich odpusty i zamawiamy inten-
cje Mszy świętych. Pamiętajmy przez cały rok 
o modlitwie za zmarłych i trosce o ich groby.

Mamy jeszcze w pamięci ważne wydarzenia kończącego się 
miesiąca. W piątek 17 listopada wielu wiernych, nie tylko z na-
szej parafii, uczestniczyło w niezwykle bogatym w treści nabożeń-
stwie „W Pałacu Króla”. W pierwszą rocznicę uznania Chrystusa 
za Króla Polski, pragnęliśmy pogłębić tę decyzję przez przypo-
mnienie treści obietnic złożonych wówczas Bogu i przeżyć na no-
wo bliskość z Jezusem Królem. Podczas wieczornego nabożeń-
stwa w naszym kościele, przez słuchanie słowa Bożego i przyjęte 
znaki, mogliśmy przeżyć radości z przynależności do Chrystusa 
oraz odnowić duchowe postanowienia wiernego służenia Bogu. 
Bardzo dziękuje ojcu prof. Andrzejowi Derdziukowi i wspólno-
tom za piękne przygotowanie nabożeństwa a księdzu Dominko-
wi Chmielewskiemu za wygłoszone konferencje. 

Drugim ważnym wydarzeniem było wprowadzenie do naszej 
parafii relikwii błogosławionych męczenników z Peru, ojca Zbi-
gniewa Strzałkowskiego i ojca Michała Tomaszka, które miało 
miejsce w niedzielę 19 listopada. Dzięki życzliwości ojców fran-
ciszkanów mogliśmy poznać ich gorliwe i odważne życie oraz 
okoliczności ich męczeńskiej śmierci. To patroni na nasze cza-
sy, orędownicy w walce z terroryzmem i trosce o pokój. Niech 
ich obecność w naszej parafii w relikwiach pierwszego stopnia 
będzie dla nas pomocą w trudnych sprawach. 

Uroczystość Chrystusa Króla, którą dziś obchodzimy, jest 
ostatnią niedzielą roku liturgicznego. Uświadamia nam podsta-
wową prawdę naszej wiary, że Jezus Chrystus jest naszym Kró-
lem i Panem, nie tylko podczas uczestnictwa w niedzielnej Mszy 
świętej, ale i w codziennych trudach życia. To dobry czas, aby 
postawić sobie pytanie, na ile moja wiara jest żywa, owocna i da-
je mi pewną nadzieję życia wiecznego. O owocność wiary trzeba 
się troszczyć każdego dnia. Nasza modlitwa, dobro czynione in-
nym i wierność przykazaniom jest najlepszą i najprostszą drogą 
do osiągnięcia świętości.

Adwent, który rozpoczniemy w przyszłą niedzielę, jest zara-
zem początkiem nowego roku liturgicznego. Kościół podejmie 
kolejny rok formacji pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem 
Świętym”. To zachęta dla nas, abyśmy podjęli na nowo współ-
pracę z trzecią Osobą Trójcy Świętej, daną nam po to, aby nas 
umacniać na drodze do zbawienia. Pomocą w tym będą rekolek-
cje adwentowe, które rozpoczną się 10 grudnia. Poprowadzi je 
o. Maciej Sokołowski – pracujący obecnie w Turcji, znany nam, 
bo pracował kilka lat temu w naszej parafii. Już dziś zachęcam 
do takiego zaplanowania sobie zajęć, aby uczestniczyć w tym 
szczególnym czasie łaski. 

Nabożeństwa adwentowe – poranne Roraty, połączone ze śpie-
wem Godzinek ku czci Najświętszej Maryi Panny, choć wymaga-
ją trudu porannego wstania, dają niezwykłą okazję do czujności 
i ofiarowania swojego poświęcenia, aby ten krótki, ale bardzo 
intensywny czas przeżyć z Maryją. Zapraszam dzieci, młodzież 
i dorosłych do wspólnego roratniego czuwania. 

Niech ten czas zakończenia kolejnego roku liturgicznego bę-
dzie dla nas zachętą do wdzięczności za ogrom łask i opiekę Bo-
ga nad nami a Adwent umocni nas w kroczeniu za Chrystusem 
w trosce o nasze nawrócenie. 

O. Waldemar Grubka, proboszcz

W naszym kościele 
w kaplicy Matki Bożej 
Fatimskiej na ścianie po 
lewej stronie znajduje 
się gablota z relikwiami 
świętych. Jest to – można 
by rzec – takie nasze 
małe sanktuarium. 
Znajdujemy tu relikwie: 
Krzyża świętego, św. 
Franciszka, św. Ojca Pio, 
bł. Honorata Koźmińskiego, 
św. Leopolda Mandicia, 
św. Faustyny, św. Marii 
od Jezusa Ukrzyżowanego 
(Małej Arabki), św. Rity, św. 
Jana Pawła II, św. Hiacynty 
i św. Franciszka 
(dzieci fatimskich), 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
oraz bł. męczenników 
z Pariacoto (o. Michała 
Tomaszka i o. Zbigniewa 
Strzałkowskiego).

Relikwie na Poczekajce
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Czym są relikwie 
i skąd się wziął 
ich kult? 
Chrześcijanin, prowadząc życie hero-
iczne, uświęca się – uświęca zarówno 
swoją duszę, jak i ciało. Kościół po 
przeprowadzeniu procesu beatyfika-
cyjnego danego człowieka, zezwala 
na jego kult. Poprzez heroiczne życie 
chrześcijanin wyciska piętno święto-
ści również na swoim ciele i przed-
miotach, których używał. 

Relikwie (łac. reliquia – pozosta-
łość, szczątki) to fragmenty doczesnych 
szczątków (przede wszystkim kości, 
które są trwałe, kiedy ciało ulega roz-
kładowi) osób uznanych przez Kościół 
za święte lub błogosławione, a także 
przedmioty materialne, których uży-
wały. W trójstopniowym podziale wy-
różnia się: relikwie pierwszego stopnia 
– kości; drugiego stopnia – przedmio-
ty używane przez świętych i trzeciego 
stopnia – przedmioty, które dotykały 
ciała świętego już po jego śmierci. Na 
relikwiarzach często spotykamy łaciń-
skie nazwy: ex ossibus (z kości), ex ci-
neribus (z prochów) i ex indumentis 
(z odzieży, z przedmiotów, z którymi 
święty miał styczność). 

Fundamentem kultu relikwii są: 
fakt zmartwychwstania Jezusa, ku 
któremu powołany jest każdy wierzą-
cy, wyjątkowa godność ciała człowie-
ka wynikająca z zamieszkania w nim 
Ducha Świętego oraz wiara we wsta-
wiennictwo świętych u Boga.

Kult relikwii znajduje uzasadnie-
nie w Piśmie Świętym. W Starym Te-
stamencie czytamy o czci oddawanej 
patriarchom, w Ewangelii natomiast 
opis tego, jak po śmierci Jezusa Józef 
z Arymatei poprosił o Jego ciało, by 
Je godnie pochować. Śmierć i zmar-
twychwstanie Jezusa istotnie zmieniły 
podejście do ludzkiego ciała. 

Kult relikwii rozwijał się w pierw-
szych wiekach chrześcijaństwa. W okre-
sie prześladowań Kościoła żywy był 
przede wszystkim kult męczenników, 
których – z racji ich ofiary życia – za-
raz po śmierci czczono jako świętych. 
Ich szczątki składano w katakumbach, 
które były też miejscem celebrowania 
nabożeństw. W Liście Kościoła smyr-
neńskiego o śmierci św. Polikarpa 
z II w. czytamy o powodach przechowy-
wania relikwii świętego: mają uświęcać 
miejsce, w którym spoczywają, pobu-
dzać do czci jego osoby oraz zachęcać 
wiernych do życia na wzór świętego, 
włącznie z męczeństwem, gdy będzie 
taka potrzeba.

RELIKWIE�KRZYŻA�ŚWIĘTEGO

RELIKWIE�BŁ.�HONORATA�KOŹMIŃSKIEGO�
EX OSSIBUS (Z KOŚCI)

RELIKWIE�ŚW.�OJCA�PIO�
EX INDUMENTIS ET SANGUINE�(FRAGMENT 

BANDAŻA Z KRWIĄ ZE STYGMATÓW)

RELIKWIE�ŚW.�JANA�PAWŁA�II�
EX INDUMENTIS�(SZCZĄTEK SZATY)
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Z chwilą ustania prześladowań coraz 
popularniejsze stawały się pielgrzym-
ki do grobów świętych męczenników, 
zwłaszcza w rocznice ich śmierci. Były 
one dobrą okazją, by wzmocnić swoją 
wiarę i uczyć się jej od świadków. Z cza-
sem chrześcijanie, zainspirowani słowa-
mi Apokalipsy: „Ujrzałem pod ołtarzem 
dusze zabitych dla słowa Bożego i dla 
świadectwa, jakie mieli” (6, 9), zaczęli 
ciała męczenników składać w świąty-
niach, pod ołtarzami. W końcu przyjął 
się zwyczaj, że żaden ołtarz nie mógł 
być poświęcony bez relikwii.

W okresie średniowiecza można mó-
wić o wzmożonym rozwoju kultu relik-
wii, co przyczyniło się do spotęgowania 
pielgrzymek do grobów świętych i wia-
ry w ich nadprzyrodzoną moc. Wielu 
chciało, aby ich doczesne szczątki po-
chować przy grobach świętych. W li-
teraturze hagiograficznej znajdujemy 
wiele opisów cudów i łask doznanych 
przez pośrednictwo relikwii. W kulcie 
relikwii zdarzały się jednak też naduży-
cia (np. handel relikwiami), dlatego 
papieże zalecali biskupom, aby czu-
wali nad prawowiernością tego kultu.

Sobór Trydencki przyznał, że re-
likwiom należy się cześć, ponieważ 
ciała świętych były świątyniami Du-
cha Świętego. Święci podczas swego 
doczesnego życia pozostawali w ści-
słej łączności z Chrystusem, łączność 
ta trwa po przekroczeniu przez nich 
bramy śmierci i przez ich wstawienni-
ctwo Bóg dokonuje cudów, zwłaszcza 
w miejscu obecności relikwii. 

Obecnie Kościół pozostawia kult 
oddawany relikwiom prywatnej poboż-
ności. Podkreśla się też, iż należy czcić 
jedynie relikwie uznane przez Kościół 
za autentyczne. Kult relikwii stanowi 
istotny element kultu świętych, czy-
ni go bardziej realnym, namacalnym 
(choć kult świętego może mieć miejsce 
również wtedy, gdy nie zachowały się 
żadne jego doczesne szczątki). War-
to podkreślić, że w kulcie relikwii nie 
możemy skupiać się na samym relik-
wiarzu, ale na osobie świętego, który 
cieszy się chwałą zbawionych i może 
zanosić przed Tron Boga nasze modli-
twy. „Relikwie świętego – jak obrazowo 
przedstawia to o. Gabriel Bartoszewski 
OFM Cap – są swego rodzaju pasem 
transmisyjnym, który pozwala chrześ-
cijaninowi w duchu wiary przenieść się 
w świat nadprzyrodzony. Na ile do aktu 
oddania czci relikwiom podchodzi się 
z żywą wiarą, z miłością, na tyle Bóg 
udziela za jego pośrednictwem łask. 
Tak trzeba podchodzić do relikwii”.

RELIKWIE�ŚW.�FRANCISZKA�Z�ASYŻU�
EX CINERIBUS (Z PROCHÓW)

RELIKWIE�ŚW.�RITY�
EX TUNICAE�(FRAGMENT SZATY)

RELIKWIE�ŚW.�LEOPOLDA�MANDICIA�
EX OSSIBUS (Z KOŚCI)

RELIKWIE�ŚW.�MARII�
OD�JEZUSA�UKRZYŻOWANEGO�

EX INDUMENTIS ET SANGUINE�
(PŁÓTNO Z KRWIĄ)

Święci, gdziekolwiek 
przejdą, pozostawiają coś 
z Boga: to Bóg, który daje 

odczuć swoją obecność.

św. Jan XXIII
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Warto zapoznać się ze wskazaniami 
nt. kultu relikwii świętych, które znaj-
dujemy w Dyrektorium o pobożności 
ludowej i liturgii Kongregacji ds. Kul-
tu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
z 2002 r. (nr 237):

„Odnowiony Mszał Rzymski pot-
wierdza wartość relikwii, gdy mówi: 
‚Należy zachować zwyczaj składania 
pod ołtarzem poświęco nym relikwii 
świętych, chociażby nie byli męczen-
nikami’. Relikwie umieszczone pod 
ołtarzem wskazują, że ofiara człon-
ków Ciała Chrys tusa bierze początek 
i znaczenie z ofiary Głowy tego Ciała, 
a także są symbolicznym wyrazem 
komunii całego Kościoła w jedynej 
Ofierze Chrystusa, Kościoła powoła-
nego do dawania świadectwa, nawet 
za cenę własnej krwi, wierności swe-
mu Oblubieńcowi i Panu.

Z tą formą kultyczną, wybitnie litur-
giczną, łączą się liczne formy pobożno-
ści ludowej. Wierni bowiem kochają 
relikwie. Ale dobrze zorganizowane 
duszpasterstwo odnoszące się do czci 
relikwii powinno:

 ■ upewnić się o ich autentyczności; 
jeśli w tym względzie występuje 
wątpliwość, relikwie takie w spo-
sób roztropny powinny być wyłą-
czone z oddawania im czci;

 ■ zapobiegać przesadnemu dziele-
niu relikwii, sprzeciwiającemu się 
godności ciała ludzkiego. Przepi-
sy liturgiczne nakazują bowiem, 
aby relikwie były „takiej wielkoś-
ci, by można było się upewnić, że 
są częściami ciał ludzkich”;

 ■ napominać wiernych, by nie ule-
gali manii kolekcjonowania relik-
wii; w przeszłości miało to czasem 
opłakane konsekwencje;

 ■ czuwać nad tym, aby unikano 
wszelkiego oszustwa i różnego 
rodzaju pokątnego handlu oraz 
wszelkich zabobonnych dewiacji.

Różne formy ludowej czci dla relikwii 
świętych, takie jak: ucało wanie relik-
wii, zdobienie ich światłami i kwiata-
mi, udzielanie nimi błogosławieństwa, 
noszenie ich w procesji, nie wyklu-
czając zwyczaju zanoszenia ich do 
chorych, by ich duchowo wesprzeć 
i umocnić ich błaganie o uzdrowienie, 
powinny być praktykowane z wiel-
ką godnoś cią i wynikać z prawdzi-
wej wiary”.

Oprac. Małgorzata Grzenia
Zdjęcia: Emil Zięba

RELIKWIE�ŚW.�HIACYNTY�I�ŚW.�FRANCISZKA�
EX INDUMENTIS�(FRAGMENTY TRUMIENEK, 

W KTÓRYCH DZIECI BYŁY POCHOWANE)

RELIKWIE�BŁ.�JERZEGO�POPIEŁUSZKI�
EX OSSIBUS (Z KOŚCI)

RELIKWIE�ŚW.�FAUSTYNY�
EX OSSIBUS (Z KOŚCI)

RELIKWIE�BŁ.�MĘCZENNIKÓW�Z�PARIACOTO�
EX OSSIBUS (Z KOŚCI)

Świętość nie jest luksusem 
dla wybranych, ale jest zwykłym 

obowiązkiem twoim i moim.

bł. Matka Teresa z Kalkuty



Litania do św. Stanisława Kostki
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, 
Królowo wyznawców, módl się za nami.
Święty Stanisławie,

 – miłością Boską zawsze pałający,
 – gorliwy czcicielu Najświętszego 

Sakramentu Ołtarza,
 – ukochany synu Najświętszej Maryi Panny,
 – pobożny sługo św. Barbary,
 – łaskawy obrońco konających,
 – wybrana ozdobo Towarzystwa Jezusowego,
 – mężny siebie samego zwycięzco,
 – dzielny pogromco duchów piekielnych,
 – wspaniałomyślny wzgardzicielu świata,
 – niewzruszona wśród prześladowania opoko,
 – jaśniejące zwierciadło nabożeństwa,
 – doskonały wzorze posłuszeństwa,
 – mistrzu skromności i świątobliwości,
 – piękny kwiecie czystości,
 – gorliwy w dopełnianiu powołania Boskiego,
 – zwycięzco własnych zmysłów,
 – któryś świętej ze chrztu niewinności 

aż do śmierci dochował,
 – którego aniołowie niebiescy 

Ciałem Najświętszym karmili,
 – któremu Maryja Dziecię 

Jezus na ręku złożyła,
 – któryś nieprzyjaciela dusz 

znakiem krzyża św. odpędził,
 – któryś godzinę śmierci swej przepowiedział,
 – którego sława wielkiej świątobliwości 

słynie po całym świecie,
 – któryś ojczyznę swoją z różnych przygód 

i niebezpieczeństw wyratował,
 – opiekunie młodzieży niewinnej, 

Abyśmy cnoty Twoje naśladowali, 
 uproś nam u Boga.
Abyśmy bez sakramentów świętych 
z tego świata nie schodzili,
Abyśmy natchnieniom Boskim uległymi byli,
Abyśmy pokusy czarta, świata 
i ciała zwyciężali,
Abyśmy zawsze bogobojnie żyli,
Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  
 przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
 wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
 zmiłuj się nad nami.
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ŚWIĘTY 
STANISŁAW KOSTKA
Stanisław Kostka urodził się jesienią 1550 
roku na Mazowszu we wsi Rostkowo ko-
ło Przasnysza. Był synem kasztelana za-
kroczymskiego, Jana Kostki, i jego żony, 
Małgorzaty, z Kryskich. Obydwie rodziny 
były bardzo szanowane i zdobywały co-
raz większe znaczenie. Miał trzech braci 
i dwie siostry. O jego dzieciństwie niewiele 
wiadomo. Dzieci były wychowywane dość 
surowo w wierze katolickiej. Stanisław był 
bardzo skromny i uczciwy. 

W sierpniu 1564 roku ojciec wysłał 
synów Stanisława i Pawła po nauki do 
kolegium jezuickiego w Wiedniu. Wraz 
z wychowawcą i służbą zamieszkali przy 
kolegium w konwikcie. Stanisław miał 
wpojony ideał wiary katolickiej, szybko 
rozbudziło się w nim życie wewnętrzne 
i zmysł kontemplacji. Charakteryzowała 
go też wytrwałość i silna wola. Od począt-
ku pobytu w Wiedniu był pod dużym uro-
kiem i wpływem jezuitów, którzy stanowili 
wtedy awangardę Kościoła, stanowili też 
duchową i intelektualną elitę (polskimi 
jezuitami byli m.in. Jakub Wujek i Piotr 
Skarga), a szkolnictwo jezuickie stało na 
najwyższym poziomie. Niektórzy ucznio-
wie (w tym brat Stanisława) chcieli wyko-
rzystać pobyt w Wiedniu jako okazję do 
„wyszumienia się”. Chcieli się bawić i by-
wać w wyższych sferach. Zresztą kolegia 
jezuickie nie przygotowywały kandydatów 
do zakonu, ich zadaniem było przekazanie 
wiedzy i nauczenie ogłady towarzyskiej. 
Uczniowie po zakończeniu nauki powracali 
do domów i zajmowali stanowiska zgodne 
z ich urodzeniem.

Stanisław był innego zdania. Długo się 
modlił, kontemplował, pościł, biczował się. 
Starał się z tym nie obnosić, ale koledzy 
i tak to zauważali, drwili, dokuczali, a na-
wet grozili – za to, że był pobożny. Zmę-
czony i wyczerpany praktykami religij-
nymi i obroną swoich ideałów, Stanisław 
pod koniec 1565 roku poważnie zachoro-
wał i był nawet bliski śmierci. Miał wizję 
św. Barbary, która przyniosła mu wiatyk, 
a Maryja podała mu do rąk Dzieciątko Je-
zus. Stanisław wyzdrowiał i złożył ślub, że 
wstąpi do zakonu jezuitów. W liście po-
prosił o zgodę ojca. Ponieważ odpowiedź 
była odmowna i gniewna, Stanisław oka-
zał nieposłuszeństwo. Próby wstąpienia 
do nowicjatu były początkowo nieudane, 
ponieważ nie chcieli go przyjąć z powodu 
braku zgody rodziców. Kiedy skończył się 
czas nauki w Wiedniu, Stanisław w prze-
braniu żebraka udał się do Augsburga, 
a potem do Dylingi, do niemieckiego pro-
wincjała zakonu, Kanizjusza, ale dopiero 

Święci polskiego tysiąclecia cz. 11

generał zakonu, Franciszek Borgiasz, za-
decydował o zatrzymaniu młodzieńca na 
próbę w nowicjacie, do najniższych posług. 
Pod koniec września 1567 roku Kanizjusz 
wyprawił Stanisława z Dylingi do Rzy-
mu. Drogę tę przebył pieszo. W Rzymie 
28 października został przyjęty do nowi-
cjatu przy kościele św. Andrzeja na Kwi-
rynale. W następnych miesiącach coraz 
częściej doznawał „oderwania od zmy-
słów” podczas modlitwy. Zaczął przewi-
dywać swoją śmierć, ale był przy tym ra-
dosny, bo wiedział i mówił: „Początkiem, 
środkiem i zakończeniem rządź łaskawie, 
Chryste”. Uderzającymi cechami Stani-
sława były zawsze jego radość, pogoda, 
łagodność i słodycz.

10 sierpnia napisał list do Matki Bożej, 
gorączka i wyczerpanie rosły. Po północy 
15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, zmarł. 

Ks. Piotr Skarga, kiedy przybył do Rzy-
mu, pisał: „Zbiegli się do niego ojcowie 
i bracia, i nogi jego całując, łzami po-
lewali, dziękując Panu Bogu za takiego 
towarzysza w niebie. Drudzy, urywając 
szaty jego i rzeczy, których używał, na 
relikwie chowali”. 

W 1570 roku otwarto grób Stanisława 
Kostki i odnaleziono tam jego ciało bez 
śladów rozkładu. W 1605 roku Paweł V 
zezwolił na oddawanie publicznej czci Sta-
nisławowi, a w 1670 Klemens X pozwolił 
jezuitom odprawiać Mszę świętą ku jego 
czci. W 1674 roku ogłosił Stanisława Kost-
kę patronem Polski. Te wydarzenia uznano 
za jego beatyfikację. Został kanonizowany 
przez Benedykta XIII w 1726 roku. 

Od XIX wieku jest patronem polskiej 
młodzieży.

Małgorzata Brzozowska
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Służył Bogu i Ojczyźnie
Zygmunt Łupina – mój Mąż – urodził się 
2 maja 1929 roku we wsi Obrocz na Za-
mojszczyźnie. Wcześnie został sierotą: 
ojciec, Władysław, członek ZWZ, zginął 
w 1941 roku w obozie koncentracyjnym 
w Oświęcimiu, a mama, Stanisława, zmar-
ła w 1947 roku. 

Ukończył Liceum im. Hetmana Jana Za-
moyskiego w Zamościu. W tym czasie na-
leżał do drużyny harcerskiej, z którą tuż po 
wojnie zwiedził całą Polskę bez pieniędzy. 
Nasze dzieci i wnuki lubiły 
słuchać opowieści o tej har-
cerskiej przygodzie.

Po przyjeździe do Lubli-
na rozpoczął studia – naj-
pierw na weterynarii, a na-
stępnie na historii (UMCS), 
gdyż zawsze chciał być 
nauczycielem. W czasie 
studiów był aktywnym 
sportowcem (uprawiał lek-
koatletykę), a także działa-
czem politycznym (w la-
tach 1953−1957 należał 
do PZPR). Po zamknię-
ciu studenckiego pisma 
„Po Prostu” w 1957 roku 
oddał legitymację partyj-
ną i przeszedł do opozy-
cji. Stracił wówczas szansę 
na obiecany wcześniej etat 
w Katedrze Historii Nowo-
żytnej i Najnowszej.

Z Zygmuntem poznali-
śmy się w trakcie studiów, 
w Bibliotece Uniwersyte-
ckiej UMCS. W roku 1959 
wzięliśmy ślub w kościele 
akademickim Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskie-
go. Pan Bóg dał nam troje 
dzieci, dwie córki i syna. 
Obecnie mamy także sied-
mioro wnucząt i jedenaś-
cioro prawnucząt.

 W 1958 roku mój ów-
czesny narzeczony zaczął uczyć historii 
w liceach lubelskich. Najdłużej pracował 
w II Liceum im. Jana Zamoyskiego. Za 
cel postawił sobie przekazywanie mło-
dzieży prawdy historycznej, wbrew zafał-
szowanym treściom ówczesnych podręcz-
ników. Mimo krytyki władz partyjnych 
zawsze otrzymywał bardzo wysokie oce-
ny od wizytatorów. Był jednym z najlep-
szych nauczycieli historii w Lublinie. Aby 
pogłębić swoją wiedzę historyczną, podjął 
się napisania pracy doktorskiej, na temat 
Narodowej Demokracji, pod kierunkiem 
prof. Tadeusza Jędruszczaka z Instytutu 

Historii PAN. Obrona odbyła się w 1977 
roku na UMCS.

W październiku 1980 roku wstąpił do 
„Solidarności”. Był współtwórcą i prze-
wodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” 
w Liceum im. Jana Zamoyskiego w Lubli-
nie. Od października 1980 roku do lutego 
1981 kierował Regionalną Sekcją Oświaty 
i Wychowania „Solidarności”, przewod-
niczył też Wszechnicy Nauczycielskiej. 
Uczestniczył w rozmowach w Minister-

stwie Oświaty na temat zmian w szkolnych 
programach nauczania. Główną płasz-
czyzną jego działalności była Wszech-
nica Związkowa i prowadzone w jej ra-
mach wykłady dla nauczycieli o „białych 
plamach” naszej historii. Nade wszystko 
jednak lubił pracę w terenie – do grudnia 
1981 roku odbył ok. 460 spotkań i wykła-
dów w całym Regionie Środkowowschod-
nim, pomagając zakładać „Solidarność” 
w szkołach. Ludzie chętnie słuchali jego 
wykładów, gdyż byli spragnieni prawdy 
o polskiej historii, zafałszowanej przez 
komunistów. 

Pod koniec 1981 roku (19 XI – 2 XII) był 
współorganizatorem strajku nauczycieli na 
Lubelszczyźnie. W nocy z 12 na 13 grudnia 
1981 roku (początek stanu wojennego) zos-
tał aresztowany i internowany (do 15 wrześ-
nia 1982 roku). Przebywał wówczas w wię-
zieniach – najpierw we Włodawie, potem 
w Załężu k. Rzeszowa i w Kielcach. W tym 
czasie organizował i prowadził Wszechnicę 
Internowanych, w której wygłaszano wy-
kłady z różnych dziedzin, on sam oczywiś-

cie z historii. Po zwolnieniu 
był aktywnym działaczem 
„Solidarności” podziemnej. 
Nadal jeździł z wykładami 
po całym Regionie. Orga-
nizował też wiece z okazji 
3 Maja i 11 Listopada, na któ-
rych wygłaszał płomienne 
patriotyczne przemówienia. 
Za tę działalność był wielo-
krotnie zatrzymywany, wię-
ziony i skazywany na karę 
grzywny, często też w na-
szym mieszkaniu odbywały 
się rewizje. Mimo prześlado-
wań nigdy nie tracił nadziei 
na odzyskanie przez Polskę 
wolności i suwerenności. 

W latach 1989−1991 był 
posłem na Sejm RP X ka-
dencji. Następnie wrócił do 
pracy w szkolnictwie, tym 
razem w Liceum im. Stefa-
na Batorego, gdzie pracował 
do 72. roku życia.

W „Solidarności” spoty-
kał się z wieloma księżmi, 
którzy popierali działalność 
Związku, organizując Msze 
św. za Ojczyznę i zezwalając 
na wygłaszanie wykładów 
historyczno-patriotycznych 
w kościołach. W 1988 ro-
ku, w trakcie wycieczki do 
Włoch, spotkał się z Ojcem 
św. Janem Pawłem II na au-

diencji w Castel Gandolfo. Wygłosił tam 
w imieniu grupy krótkie przemówienie 
do Ojca św., który mu podziękował i ujął 
go za rękę. Rok później, 1 maja 1989 roku, 
Zygmunt odbył wielogodzinną spowiedź 
u ks. Mieczysława Brzozowskiego, kapela-
na „Solidarności”. Te wydarzenia, a także 
kazania ks. Jerzego Popiełuszki, sprawiły, 
że mój Mąż po wieloletniej przerwie, jak 
syn marnotrawny, powrócił do Ojca i do 
Kościoła. W 1992 roku wszedł, wraz ze 
mną, do wspólnoty neokatechumenalnej 
w parafii OO. Kapucynów na Poczekajce. 
Gorliwie uczęszczał na katechezy, liturgie 

śp. Zygmunt Łupina
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Słowa i Eucharystie. Przeszedł w ten spo-
sób długą drogę nawrócenia i sam stał się 
katechistą – głosił katechezy w parafii MB 
Różańcowej. Rodzina i przyjaciele obser-
wowali przemianę jego serca i umysłu, wi-
dzieli w nim oznaki dojrzałej wiary.

Wiosną 2017 roku wykryto u Zygmunta 
chorobę nowotworową, która szybko wy-
niszczała jego organizm. W czasie choroby 
jeszcze bardziej zbliżył się do Boga. Leczony 
w domu – w każdą sobotę otrzymywał Ko-
munię św., którą przynosił mu ks. Maciej 
Zachara, prezbiter naszej wspólnoty, albo 
Ojcowie Kapucyni. Dużo się modlił i kilka 
razy uczestniczył we Mszy św. odprawianej 

u nas w domu. Za wszystkie przysługi ser-
decznie dziękował księżom, pielęgniarkom, 
a także braciom i siostrom ze wspólnoty 
oraz członkom rodziny, którzy na wszelkie 
sposoby wspierali go w tym trudnym cza-
sie. Zaczął umierać 5 października około 
godziny 15.00, kiedy to codziennie odma-
wiał ze mną koronkę do Miłosierdzia Bo-
żego. Tym razem modliły się z nami nasze 
córki i synowa, które potem były przy je-
go śmierci. Odszedł pojednany z Bogiem 
i z ludźmi. Tego dnia Kościół wspominał 
św. Faustynę – apostołkę Miłosierdzia.

Zygmunt był człowiekiem skromnym, 
pełnym dobroci, szacunku i wyrozumiało-

ści dla innych. Jego pragnieniem było stać 
się człowiekiem Ośmiu Błogosławieństw. 
Był kochającym i kochanym mężem, oj-
cem, dziadkiem i pradziadkiem. Kochał 
Boga i ludzi. Do końca leżało mu na sercu 
dobro Kościoła, Ojczyzny i młodego poko-
lenia. Gorąco dziękował Bogu za prezbi-
terów, za katechistów i za Drogę Neoka-
techumenalną. 

Pragnę dzisiaj oddać chwałę Bogu za 
życie mojego Męża, za 58 lat naszego mał-
żeństwa, za całą naszą rodzinę i wspólnotę. 
Wierzę, że Zygmunt spotkał się już z mi-
łosiernym Ojcem w Niebie.

Żona

SPOTKANIE�Z�JANEM�PAWŁEM�II,�1988�R.
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Dziękuję…
Zygmunta Łupinę poznałem czternaście 
lat temu, jesienią 2003 roku, kiedy zo-
stałem prezbiterem wspólnoty neokate-
chumenalnej na Poczekajce, tej właśnie, 
do której należał Zygmunt. Dlatego nie 
znałem go jako nauczyciela, działacza „So-
lidarności” czy historyka, ale jako brata 
ze wspólnoty. Teraz, po jego 
śmierci, wraz z innymi brać-
mi uświadamiamy sobie dzieła 
Boże, które w nim widzieliśmy, 
a z których za jego życia może 
nawet nie zdawaliśmy sobie 
w pełni sprawy. 

Pierwsza rzecz to jego gor-
liwość. Przez wiele lat był poza 
Kościołem, więc nawróciwszy 
się, kiedy dał się wreszcie Bo-
gu pochwycić, chciał Go szukać 
dziesięciokrotnie. Przywołam 
jedno drobne, ale dużo mówią-
ce zdarzenie z pierwszych mie-
sięcy naszego bycia razem we 
wspólnocie. Pod koniec kolejne-
go tygodnia miały już być święta 
Bożego Narodzenia i Zygmunt 
stanowczo powiedział: „Ale jesz-
cze przed świętami nasza litur-
gia słowa się odbędzie!”.

Zygmunt stał się gorliwy nie 
tylko w słuchaniu, ale także 
w głoszeniu Ewangelii. Dokąd 
tylko siły pozwalały, uczestni-
czył jako katechista w głoszeniu katechez 
i zakładaniu nowych wspólnot, z zapałem 
brał też udział w ewangelizacjach na uli-
cach i placach. Był w tym pełen młodzień-
czej werwy i wcale nie uważał, że w jego 
wieku czy przy jego pozycji „nie wypada” 
brać udziału w takich inicjatywach. 

Kolejna rzecz to pokora. Zygmunt miał 
przecież swoją pozycję i autorytet. Krótko 
przed wejściem na Drogę Neokatechu-
menalną był nawet posłem na Sejm. Ale 
wcale nie uważał, że z tego powodu jest 
„kimś”. Owszem, opowiadał o tym wszyst-
kim, o swej pracy nauczyciela, o „Solidar-
ności”, również o swoim posłowaniu, ale 
robił to bez żadnego „odcinania kuponów” 
od swej historii, po prostu dzieląc się swoim 
życiem, tak jak każdy z nas dzieli się swoim.

Zygmunt nie był jakąś postacią posągo-
wą. Miał swoje zmagania, których byliśmy 
świadkami. Zmagał się zwłaszcza z ewan-
gelicznym przykazaniem miłości nieprzy-
jaciół (Mt 5,43−48) i otwarcie o tym mó-
wił. Zawsze o tym mówił w duchu „mam 
z tym problem”, nigdy zaś „to słowo jest 
nierealne i nieżyciowe”. Szczególną trud-
ność miał z przebaczeniem wobec gen. Ja-
ruzelskiego z powodu roli, jaką on odegrał 
w powojennej historii Polski. Kiedy w ma-
ju 2014 roku gen. Jaruzelski zmarł, zaraz 

zadzwoniłem do Zygmunta, spytałem, czy 
już o tym wie, a potem zapytałem: „Zyg-
munt, co czujesz w związku z tym?”. Od-
powiedział mi bez wahania: „Modlę się 
o jego zbawienie i nie mam wobec niego 
żadnych negatywnych uczuć”. Zmaganie, 
w którym Pan Bóg zwyciężył, ale Zygmunt 
Mu na to pozwolił. Dawał się korygować 
słowu Bożemu i pozwolił się poprowadzić 
Duchowi Świętemu.

Wspomniałem o młodzieńczej gorliwo-
ści Zygmunta w ewangelizacji. Uświada-
miam sobie również, że Zygmunt zachował 
młodzieńczą otwartość także w swojej dzie-
dzinie wiedzy, w historii, która była zresztą 
naszym wspólnym hobby. Nigdy nie przy-
bierał pozy wszechwiedzącego belfra, który 
już wszystko poznał. Z zapałem czytał ko-
lejne tomy Dziejów Polski niezrównanego 
prof. Andrzeja Nowaka i potem dzieliliśmy 
się tym, czego nowego się dowiedzieliśmy. 
A po lekturze książki Rafała Ziemkiewicza 
Jakie piękne samobójstwo (książka z ga-
tunku publicystyki historycznej) Zygmunt 
skomentował: „Naprawdę dowiedziałem się 
nowych rzeczy o Polsce międzywojennej”, 
nie poczytując sobie za dyshonor tego, że 
oto on, zawodowy historyk, dowiaduje się 
czegoś dla siebie nowego z książki nie hi-
storyka, lecz publicysty.

Zwieńczeniem życia Zygmunta było je-
go odchodzenie. Umierał na raka trzust-
ki, w szybkim tempie tracąc siły. W ciągu 
ostatnich tygodni jego życia, za zgodą oj-
ca proboszcza, regularnie przychodziłem 
z sakramentami, kilkakrotnie odprawiłem 
także u niego w domu Mszę świętą. To był 
dla Zygmunta czas ostatniego zmagania, 
fizycznego i duchowego, ale Pan Bóg zwy-
ciężył w nim także i tym razem. Wycień-

czony chorobą Zygmunt był jak dziecko 
przyjmujące wszystko z ręki Ojca. Nie 
usłyszałem z jego ust słowa skargi, za to 
była w nim wdzięczność za każdą posługę, 
którą przyjmował od innych. Widząc przy 
sobie zjednoczonych bliskich powiedział: 
„Dziękuję Bogu za raka”. Kiedy bracia ze 
wspólnoty przychodzili go odwiedzić, pro-
sili go o błogosławieństwo, wyczuwając 
w nim szczególną obecność Chrystusa. 

Ja sam podczas jednej z ostatnich wizyt 
uklęknąłem przy jego łóżku i poprosiłem: 
„Zygmunt, połóż mi rękę na głowie i po-
błogosław mnie”. Tak nawzajem przeka-
zaliśmy sobie błogosławieństwo. Ostatnią 
Mszę świętą odprawiłem w jego domu 
dzień przed śmiercią. Zygmunt był przy-
tomny, ale nie mógł już mówić. Jednak 
podczas mszalnej modlitwy wiernych on 
też postanowił wypowiedzieć swoją in-
tencję. Nie dało się jej zrozumieć, poza 
pierwszym słowem: „Dziękuję”. To było 
ostatnie słowo, jakie usłyszałem z jego 
ust, jakby podsumowanie życia. Jak na-
pisał św. Paweł w 1 Liście do Tesaloni-
czan: „Nieustannie się módlcie, w każdym 
położeniu dziękujcie” (5,16−17). W Zyg-
muncie widziałem to słowo wypełnione. 
To był już przebłysk zmartwychwstania.

Zygmunt bardzo chciał odbyć wraz ze 
swoją wspólnotą pielgrzymkę do Ziemi 
Świętej. Pan Bóg postanowił inaczej. Ufam, 
że wziął Zygmunta od razu do prawdziwej 
Ziemi Świętej, czyli Jerozolimy niebieskiej, 
dla której Ziemia Święta w Palestynie jest 
tylko znakiem.

Dziękuję Bogu za Zygmunta. Móc go 
znać było dla mnie pięknym darem od 
Pana.

ks. Maciej Zachara MIC

SPOTKANIE�RODZINNE�Z�OKAZJI�ODZNACZENIA�ZYGMUNTA�
KRZYŻEM�OFICERSKIM�ORDERU�ODRODZENIA�POLSKI,�2013�R.
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AKT ODDANIA
przeciw niepokojom i zmartwieniom
Nauka o oddaniu się Bogu (w orygi-
nale fragm. listu do córki duchowej 
Eleny Montelli), przekazana przez 
samego Pana Jezusa, spisana przez 
ks. Dolindo Ruotolo w latach czter-
dziestych XX w. (O ks. Dolindo pisa-
liśmy w 122 numerze „Zwiastuna”.)

Dlaczego zamartwiacie się i niepokoicie? Zo-
stawcie Mi troskę o wasze sprawy, a wszyst-
ko się uspokoi. Zaprawdę powiadam wam, 
że każdy akt prawdziwego, ślepego i całko-
witego oddania się Mnie rozwiązuje trud-
ne sytuacje. Oddanie się Mnie nie oznacza 
zadręczania się, wzburzenia, rozpaczania, 
a później kierowania do Mnie modlitwy 
pełnej niepokoju, abym podążał za wami. 
Oddanie się oznacza zamianę niepokoju na 
modlitwę. Oddanie się oznacza spokojne za-
mknięcie oczu duszy, odwrócenie myśli od 
udręki i poddanie się Mnie, bo tylko dzię-
ki Mnie poczujecie się jak dziecko uśpione 
w objęciach matki, gdy pozwolicie, abym 
mógł przenieść was na drugi brzeg.

Mnie oddajcie to, co wami wstrząsa, co 
was boli bezgranicznie – te wasze wątpliwo-
ści, wasze przemyślenia, wasze niepokoje 
i chęć powzięcia odpowiednich kroków za 
wszelką cenę, aby zapobiec temu, co was 
trapi. Czegóż nie dokonuję, gdy dusza, tak 
w potrzebach duchowych, jak i material-
nych, zwraca się do Mnie, patrzy na Mnie 
mówiąc: TY SIĘ TYM ZAJMIJ!, a przy tym 
zamyka oczy i uspokaja się!

Dostajecie niewiele łask, kiedy się mę-
czycie i dręczycie, aby je otrzymać. Otrzy-
mujecie ich bardzo dużo, kiedy wasza mod-
litwa jest pełnym oddaniem się Mnie. 
W cierpieniu prosicie, żebym oddalił je 
od was, ale w taki sposób, jak wy sobie 
tego życzycie… Zwracacie się do Mnie, 
ale chcecie, bym to Ja dostosował się do 

waszych planów. Nie bądźcie jak chorzy, 
którzy proszą lekarza o kurację, ale sa-
mi mu ją podpowiadają. Nie postępujcie 
tak, lecz módlcie się, jak was nauczyłem 
w modlitwie Ojcze nasz: Święć się imię 
Twoje – to znaczy: bądź uwielbiony w tej 
mojej potrzebie; Przyjdź Królestwo Twoje 
– to znaczy: niech wszystko przyczynia się 
do chwały Królestwa Twojego w nas i na 
świecie; Bądź wola Twoja – to znaczy: Ty 
decyduj. Ja wkroczę z całą Moją wszech-
mocą i rozwiążę najtrudniejsze sytuacje.

Czy widzisz, że nieszczęścia następują 
jedne po drugich, że sytuacja wciąż się po-
garsza, zamiast się poprawiać? Nie przej-
muj się – zamknij oczy i powiedz Mi z uf-
nością: Bądź wola Twoja, TY SIĘ TYM 
ZAJMIJ! Powiadam ci, że się zatroszczę, 
że interweniuję jak lekarz, a nawet uczynię 
cud, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dostrze-
gasz, że stan chorego się pogarsza? Nie 
przerażaj się, ale zamknij oczy i powiedz: 
TY SIĘ TYM ZAJMIJ! Zapewniam cię, że 
się o ciebie zatroszczę.

Sprzeczne z oddaniem się Mnie jest za-
martwianie się, niepokój, chęć rozmyślania 
o konsekwencjach zdarzenia. Przypomina 
to zamieszanie spowodowane przez dzieci, 
które domagają się, aby mama troszczyła 
się o ich potrzeby, a jednocześnie wszyst-
ko chcą zrobić samodzielnie, utrudniając 
swymi pomysłami i kaprysami jej pracę. 
Zamknijcie oczy i pozwólcie się ponieść 
nurtowi Mojej Łaski; zamknijcie oczy i po-
zwólcie Mi działać; zamknijcie i nie myślcie 
o chwili obecnej, także odwróćcie myśli od 
przyszłości jako od pokusy.

Oddajcie się Mnie, uwierzcie w Moją 
dobroć, a przysięgam wam na Moją Mi-
łość, że kiedy z taką ufnością powiecie: TY 
SIĘ TYM ZAJMIJ!, Ja w pełni wezmę to 
na siebie, pocieszę was, wyzwolę i popro-

wadzę. A gdy zmuszony jestem poprowa-
dzić was drogą odmienną od tej, jaką wi-
dzielibyście dla siebie, wówczas pouczam 
was, noszę w Moich ramionach, bo nie 
istnieje skuteczniejsze lekarstwo niż in-
terwencja Mojej Miłości. Jednak troszczę 
się tylko wtedy, kiedy zamkniecie oczy. Je-
steście bezsenni, wszystko chcecie oceniać, 
wszystkiego dociec, o wszystkim myśleć, 
i w ten sposób zawierzacie siłom ludzkim, 
albo jeszcze gorzej – ludziom, pokłada-
jąc ufność w ich interwencji. A to właśnie 
stoi na przeszkodzie Moim słowom i Mo-
im zamiarom.

O! Jak bardzo pragnę tego waszego cał-
kowitego oddania się Mnie, abym mógł 
was obdarować, i jakże smucę się widząc, 
że jesteście niespokojni! Szatan do tego 
właśnie zmierza: aby was podburzyć, by 
oddzielić was ode Mnie i od Mojego dzia-
łania i rzucić na pastwę ludzkich poczynań. 
Przeto ufajcie tylko Mnie, spocznijcie we 
Mnie, oddajcie Mi się we wszystkim. Czynię 
cuda proporcjonalnie do waszego pełnego 
oddania się Mnie, a nie waszego zaufania 
do siebie samych. Wylewam na was skar-
by łask, kiedy znajdujecie się w całkowitym 
ubóstwie! Jeżeli macie swoje zasoby, nawet 
niewielkie, lub staracie się je posiąść, po-
zostajecie w naturalnym obszarze, a zatem 
podążacie za naturalnym biegiem rzeczy, 
który jest często zakłócany przez szatana. 
Żaden człowiek rozumujący i rozważający 
tylko według logiki ludzkiej nie czynił cu-
dów, nawet spośród Świętych.

Na sposób Boski działa ten, kto odda się 
Bogu. Kiedy widzisz, że sprawy się kompli-
kują, powiedz z zamkniętymi oczyma du-
szy: JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ! I odwróć 
swoją uwagę w inną stronę, bo dociekliwość 
twego umysłu utrudnia ci dostrzeżenie zła. 
Zawierzaj Mi często, nie skupiając uwagi 
na samym sobie. Czyń tak we wszystkich 
swoich potrzebach. Czyńcie tak wszyscy, 
a zobaczycie wielkie, nieustanne i ciche cu-
da. To wam poprzysięgam na Moją miłość. 
Zapewniam was, że Ja się o was zatroszczę. 
Módlcie się zawsze z tą gotowością do od-
dania się Mnie, a zawsze będziecie odczu-
wać wielki pokój ducha i osiągać znaczne 
korzyści, również wtedy, gdy udzielam wam 
łaski ofiary, zadośćuczynienia i miłości, któ-
ra nakłada na was cierpienie. 

Wydaje ci się to niemożliwe? A zatem 
zamknij oczy i powiedz całą swoją duszą: 
JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ! Nie lękaj się, 
Ja się zatroszczę. A ty błogosławić będziesz 
Imię Moje, nie dbając o siebie samego. In-
ne twoje modlitwy nie mają takiej wagi, jak 
ten akt pełnego ufności oddania się Mnie 
– zapamiętaj to sobie dobrze. Nie ma sku-
teczniejszej „nowenny” od tej: Och Jezu, 
oddaję się Tobie, troszcz się o mnie Ty.

 
Na podstawie https:// 

obroniewiaryitradycji.wordpress.com
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Uchwycić kolory
Bieszczadzki plener koła fotograficznego

To już druga obecność naszego koła w Bieszczadach. Po zimowym 
plenerze wiedzieliśmy, że musimy tam wrócić jesienią. Decyzja za-
padła na jednym z naszych spotkań. Ustaliliśmy termin na 19−23 
października br. Pojechaliśmy na cztery dni, 12-osobową grupą, 
z nadzieją spotkania i sfotografowania bieszczadzkiej zwierzyny, 
„duchów” i pejzaży w jesiennej odsłonie.

Z Lublina wyjechaliśmy w czwartkową noc, by zdążyć, z Połoni-
ny Wetlińskiej, obejrzeć Boży spektakl pt.: „Wschodząca Gwiazda”. 
Udało się! Niebo tej nocy było tak rozgwieżdżone, że serce rosło. 
Dla niektórych było to pierwsze nocne wejście na szczyt albo też 
w ogóle pierwsza wyprawa w góry. To bardzo ciekawe, zobaczyć 
kogoś, kto niemalże piszczy z zachwytu, gdy widzi po raz pierwszy 
coś, co dla innych wydaje się już zwyczajne, bo widzą to enty raz.

Po cudownym wschodzie słońca, przeszliśmy przez Połoninę 
Wetlińską do wsi Smerek, gdzie zjedliśmy obiad. Tego dnia zmę-
czenie dawało się we znaki. Dlatego podjęliśmy decyzję, że poje-
dziemy nad Solinę, a potem zakwaterujemy się w Bukowcu i zre-
generujemy siły na następny dzień.

W sobotę naszym celem była Wielka Rawka (1307 m n.p.m.), 
na którą wchodziliśmy z Przełęczy Wyżniańskiej. Mimo iż jest 
to stosunkowo krótki szlak (1,30 h), to jest mocno wyczerpujący 
ze względu na swoje strome podejścia, jedne z najtrudniejszych 
w Bieszczadach. Uff, jesteśmy na górze! Można odpocząć. Pięk-
nie! Dość silny wiatr, ale jest super! Cieszmy się, bo ze względu na 
zapowiadany deszcz, nie mamy na to wiele czasu. Podejmujemy 
decyzję o zejściu szlakiem do doliny Rzeczycy w kierunku Ustrzyk 
Górnych, co oznacza, że będziemy musieli wrócić do aut pieszo, 
dwugodzinnym marszem, po asfalcie, pod górę, być może w desz-

czu, lub liczyć na podwózkę przez jakąś przyjazną duszę. Prognoza 
zaczyna się sprawdzać i w połowie zejścia zaczyna padać. Dzięki 
Bogu, docieramy do celu. Jarek i ja łapiemy stopa, by podjechać 
po samochody i wrócić po resztę grupy. Niedługo po tym jesteśmy 
z powrotem. Odjazd. Jest pięknie. Pada deszcz i nasycają się ko-
lory. Co pewien czas zatrzymujemy się, wysiadamy, robimy zdję-
cia i do wozów, itd. Mimo deszczu, żal byłoby ominąć te widoki 
i nie próbować uchwycić ich barw. Wariaci? Może… Ale miłość do 
Bieszczadów i fotografii czasem właśnie tak się objawia.

Wróciliśmy na kwaterę. Co robić z dalszą częścią deszczowego 
dnia? Może małe zakupy z myślą o jutrzejszym śniadaniu. Czemu 
nie. Właściciele sklepu w Bukowcu polecili nam restaurację w Woł-
kowyji. Niedrogo, smacznie, po bieszczadzku. Zjedliśmy z ape-
tytem. A dalej? Msza święta w pobliskim Polańczyku. Jedziemy 
do Sanktuarium MB Pięknej Miłości, gdzie znajduje się oryginał 
obrazu Maryi z Łopienki. Niestety dojechaliśmy już na sam koniec 
Mszy. Jednak nic nie dzieje się bez przyczyny. W tym właśnie cza-
sie Jarek zagląda do bagażnika i… „gdzie jest mój plecak?”, zdzi-
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wienie, chwila zastanowienia… Został pod wiatą, jakieś 50 km od 
Polańczyka. W drogę! Robi się ciemno, ale trzeba ruszyć. Plecak 
fotografa przyrody, to właściwie wszystko, co do życia potrzebne ;) 
Reszta grupy udała się nad Solinę, na deszczowe, nieco mroczne 
i mocno klimatyczne zdjęcia. Wracamy na kwaterę a wiadomość 
od Jarka, że plecak jest i nic nie zginęło, utwierdza w przekonaniu, 
że to właśnie są Bieszczady i oby takie pozostały. Możesz komuś 
„obcemu” dać klucze do auta, żeby je przestawił tam, gdzie zej-
dziesz ze szlaku, i będzie czekało. Tutaj tak jest, swojsko, normal-
nie, wszędzie bieszczadzkie anioły. Pewnie to one przykryły swym 
skrzydłem ów plecak, by nie kusił tych o słabszej woli.

Późny wieczór, w kwaterze głównej planujemy niedzielę. Nie-
którym tak spodobało się nocne zdobywanie szczytów, że posta-
nowili kolejny raz podziwiać wschód słońca, tym razem z Rawek. 
Wstali o drugiej w nocy i wyruszyli: Jarek, Marina, Emil i Jaro-
mir. Reszta o poranku wybrała się w swoje miejsca: Krzyśkowie 
dwaj z Mucznego na Bukowe Berdo i z powrotem, Asia, Agniesz-
ka, Natalka i Magda podobną trasą, ale dalej na Tarnicę i zejście 
do Wołosatego, Kasia i ja, cóż, tego dnia fotografowaliśmy doliny, 
przełęcze, żubry, mgły i konie. Po zejściu ze szlaków uczestniczyli-
śmy we Mszy świętej w Wetlinie, a potem, mocno po zmroku, do-
tarliśmy do cerkwi w Łopience, która zawsze jest otwarta. Nocny 
pobyt w tym miejscu robi ogromne wrażenie, zwłaszcza gdy znasz 
jego historię. Następnie udaliśmy się na obiadokolację do Wołko-
wyji, gdzie zasiedzieliśmy się aż do zamknięcia lokalu. Po powrocie 
do kwatery głównej przejrzeliśmy nasze fotograficzne dokonania 
i zaplanowaliśmy ostatni dzień pobytu. 

W poniedziałkowy ranek wstaliśmy chętnie, by nie zmarnować 
ani chwili z pożegnalnego dnia. Chmury były bardzo nisko, było 
dżdżysto, słaba widoczność, co utrudniało robienie zdjęć. Dla-
tego też postanowiłem więcej podróżować autem i zobaczyć jak 
najwięcej. Ruszyliśmy z Bukowca przez Wołkowyję, Górzankę do 

Baligrodu, gdzie fotografowaliśmy jeden z najlepiej zachowanych 
kirkutów na tych ziemiach. Tam też doświadczyliśmy pewnej sy-
tuacji, kiedy to przez swoją wygodę wjechaliśmy na tę „świętą zie-
mię” i auto nagle zgasło. Mogliśmy ruszyć dopiero, gdy opuściło 
ono teren cmentarza. Można myśleć o przypadku, a jednak… jest 
w tym jakaś tajemnica.

Ruszyliśmy dalej w kierun-
ku nieistniejącej już wsi 
Rabe. Zwiedziliśmy tam 
rezerwat „Gołoboże” 
i smakowaliśmy wodę mi-
neralną z ujęcia Rabe. Da-
lej udaliśmy się do Łup-
kowa, gdzie znajduje się 
okazały dworzec kolejowy, 

na którym był swego czasu cesarz austrowęgierski Franciszek Jó-
zef I. Jednak głównym naszym celem był tunel kolejowy, liczący 
416 m, z czego 234 znajduje się na terenie Słowacji. Stamtąd ru-
szyliśmy w drogę powrotną do Woli Michowej i dalej do Duszaty-
na, pokonując w bród kilkakrotnie rzekę Osławę. To zawsze budzi 
emocje, szczególnie zaś u kierowców, którzy robią to po raz pierw-
szy. Dotarliśmy na miejsce. Naszym celem są jeziorka Duszatyń-
skie, miejsce niezwykłe, owiane tajemniczą legendą. Niebawem 
zmierzch, a do celu 1 godz. 15 min. i z powrotem ok. 1 godz. Po 
drodze pokonujemy trzykrotnie potok Olchowaty. Dajemy radę. 
Napotykamy salamandry, które chętnie „pozują” do zdjęć. Docie-
ramy do pierwszego jeziorka. Robi się coraz ciemniej, a jesteśmy 
przecież w środku lasu. Grupa się rozciąga, niektórzy idą do gór-
nego jeziorka, inni już w drogę powrotną. Nagle zostaję sam. Znam 
historię tego lasu, więc przechodzą mnie dreszcze. Warto poczytać 
o masywie Chryszczatej i Krąglicy. Karol Wojtyła wspomina to 
miejsce w swoim utworze „Przed sklepem jubilera”:

[…] „Nie zapomnę nigdy tych jeziorek, 
co zaskoczyły nas po drodze
jak gdyby dwie cysterny niezgłębionego snu.
Spał metal zmieszany z odblaskiem
jasnej sierpniowej nocy.
Księżyca jednak nie było.

Nagle, gdy tak staliśmy wpatrzeni
– tego nie zapomnę do końca życia –
gdzieś sponad naszych głów
doszło wyraźne wołanie.
Było ono zresztą podobne
do zawodzenia raczej lub jęku
czy też może nawet do kwilenia.
Wszyscy wstrzymali oddech.
Nie było wiadomo, czy woła człowiek,
czy też zawodzi spóźniony ptak.
Ten sam głos powtórzył się raz jeszcze,
wówczas chłopcy zdecydowali się odkrzyknąć.
Przez cichy uśpiony las,
przez noc bieszczadzką szedł sygnał.
Jeśli to człowiek – mógł go usłyszeć.
Jednakże tamten głos już nie odezwał się więcej […]”

Zszedłem ze szlaku, by skrócić sobie drogę i dogonić grupę, by 
jednak nie zostać całkiem sam w tym tajemniczym miejscu. 

Dotarliśmy do aut. Przed nami droga powrotna do Lublina. 
Nieco zmęczeni, ale ze śpiewem na ustach, jeszcze przed północą 
byliśmy na miejscu. Mimo iż nie wszystkie nasze plany udało się 
zrealizować, z pewnością wszyscy zostaliśmy braćmi zielonych 
bieszczadzkich aniołów.

Adam SzwałekFo
t. 
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Kochane 
dzieciaki

Legenda 
o Niepodległej 

i o śpiących 
rycerzach

Tekst: Małgorzata Brzozowska 
Ilustracje: Maria Bojaczuk

– Co się dzieje? Kto przyjdzie? Kiedy 
przyjdzie? Czy do nas? – dzieci pytały ro-
dziców przekrzykując się wzajemnie.

Tata uśmiechnął się tylko i gestem po-
kazał, żeby się uspokoiły.

– Ciii… przecież nie dajecie mi nic po-
wiedzieć.

Ania i Jacek wreszcie zamilkli. 

– Najpierw opowiem wam pewną hi-
storię. 

– Czy ciekawą, tatusiu? O czym?
– To legenda o dawnych, bardzo daw-

nych czasach. Opowiadali ją starzy góra-
le, a spisał Jan Kasprowicz. Posłuchajcie 
uważnie.

Dawno, dawno temu polskie wojsko pod 
dowództwem króla Bolesława Chrobre-
go zawędrowało w Tatry i tam gdzieś za-
ginęło. Nikt go nie widział ani nie słyszał 
szczęku oręża. 

Był jednak kiedyś w Kościelisku pod 
Zakopanem mały chłopiec. Wyganiał na 
pastwisko stado owiec, należących do je-
go ojca. 

Owce pasły się na hali, pilnował ich pies-
-owczarek, a chłopiec, który był zręczny 
i zwinny, wdrapywał się po skałach i patrzył 
w dół na Kościelisko i Zakopane. A tuż koło 
siebie, w skałach, widział jaskinie. Wiele 
z nich odkrywał jako pierwszy człowiek. 
Kiedyś doszedł do miejsca sobie jeszcze 
nieznanego. Wszędzie były tylko niebez-
pieczne skały i urwiska z gęstymi krzewa-
mi i wysokimi jodłami. Na dodatek nie 
zauważał dróżki, którą jeszcze pięć minut 
temu wędrował. Trochę się przestraszył 
i żeby dodać sobie odwagi huknął z całych 

sił na góry. Raz, drugi i trzeci. Wtem wy-
dawało mu się, że usłyszał ze środka góry 
grające bardzo głośno organy. Ale nie ko-
niec na tym. Ściany urwiska się rozstąpiły 
i pastuszek zobaczył olbrzyma w zbroi i ze 
skrzydłami u ramion z wielkim mieczem 
w dłoni. Rycerz zapytał: 

– Kto ośmiela się budzić nas ze snu wie-
kowego? Czy nadszedł już czas?

Chłopiec był przerażony. Nigdy nie wi-
dział takich cudów. Olbrzym znowu się 
odezwał:

– Nie bój się mnie. Nie zrobię ci nic 
złego. Razem z innymi rycerzami prze-
lewałem krew za naszą ojczyznę. Teraz, 
z Bożego rozkazu, zapadliśmy w wiekowy 
sen. Obudzimy się, kiedy ludzie będą mą-
drzy i pełni wiary w Boga i miłości do Nie-
go i do ludzi. I nie będą mogli wytrzymać 
zła i jego ucisku, Wtedy zjawi się dzielny 
chłopiec o czystym sercu i zawoła:

„Wstańcie, wojownicy, ze snu wieko-
wego, wstańcie i uwolnijcie ludzi, którzy 
stali się już dobrzy i wielka jest ich wia-
ra, uwolnijcie ich z pod panowania złe-
go. Wstańcie, Ci, którym skrzydła zdobią 
nieugięte plecy, wstańcie niczym zastępy 
aniołów, bronić swego ludu”. Wtedy obu-
dzimy się, rozpoczniemy walkę i zwycię-
żymy nieprzyjaciół.

Potem rycerz pokazał chłopcu 
podziemne jaskinie, napełnione 
światłem, w których znajdowała się 
uśpiona husaria w złotych zbrojach 
i ze złotymi skrzydłami u ramion. 
Coraz to któryś z nich podnosił 
głowę i oczami pytał swego wodza: 

– Czy już czas? – 
A ten odpowiadał: 
– Jeszcze nie!
I husarze znów posnęli. Rycerz-

-przewodnik wyprowadził chłopca 
na powierzchnię, sam zszedł z po-
wrotem do jaskiń, zatrzasnęła się 
złota brama, skały się zsunęły, ko-
sodrzewina i inne rośliny zarosły 
to miejsce nie do poznania.

Chłopiec powrócił do swoich 
owiec, a po powrocie do domu wy-
ruszył w świat, żeby opowiadać 
wszystkim o śpiących rycerzach 
i ich przesłaniu.

– I co dalej, tatusiu? Czy ci ry-
cerze już się obudzili? 

– Legenda o tym nie mówi, ale 
myślę, że tak. Według mnie obu-
dziły ich i wezwały do walki wy-
strzały w 1914 roku i w 1918 ro-
ku, 11 listopada, Polska odzyskała 
niepodległość. Miała potem wiele 
problemów, ale teraz możemy się 
cieszyć wolnością naszej Ojczyzny. 
Musimy tylko z tej wolności roz-
sądnie korzystać.





26 listopada 2017 ZWIASTUN

15

Dzieci Fatimskie
Nowa dziecięca grupa modlitwy na Poczekajce

Kochani Czytelnicy! Mam 
przyjemność przedstawić 
Wam nową wspólnotę 
dzieci, która niedawno po-
wstała przy naszej parafii.

Dzieci Fatimskie (DF) 
to grupa najmłodszych pa-

rafian i sympatyków poczekajkowskiej pa-
rafii, która działa od czerwca 2017 r. Obec-
nie liczy 62 dzieci w różnym wieku i ma za 
zadanie troskę o modlitwę i jej rozwój oraz 
pielęgnowanie bardzo szczególnej intencji 
modlitwy. Pomysł stworzenia Dzieci Fa-
timskich ma w swojej genezie dwa wyda-
rzenia. Pierwszym był ubiegłoroczny kon-
kurs listopadowy na modlitwę za zmarłych. 
Za różne modlitwy dzieci w ramach kon-
kursu wykonywały tzw. „banknoty modli-
twy” o różnym „nominale” i składały je do 
wykonanych własnoręcznie skarbonek. Po 
miesiącu trwania konkursu i modlitw oka-
zało się, że wiele dzieci wzięło w nim udział 
i sporo z nich naprawdę dużo się modliło za 
zmarłych. Wówczas po raz pierwszy pomy-
ślałem, żeby dziecięce pragnienie modlitwy 
ująć na stałe w jakąś formę grupy modlitew-
nej. Niedługo potem rozpoczęliśmy w parafii 
przygotowania do obchodów setnej rocznicy 
objawień w Fatimie. Nie da się o nich mówić 
bez zaakcentowania udziału dzieci, którym 
Matka Boża się objawiła. I to było drugie 
wydarzenie, które utwierdziło we mnie za-
mysł założenia grupy modlitwy dla dzieci 
w naszej parafii, tym bardziej, iż Maryja 
wybrała sobie akurat tę grupę wiekową do 
przekazania bardzo ważnych treści swojego 
orędzia. Jednoczenie objawienia fatimskie 

nadały kształt tej grupie modlitwy i nazwę: 
Dzieci Fatimskie. Dlatego ma swój bardzo 
konkretny program, formę spotkań, forma-
cję i założenia. Dzieci Fatimskie mają już 
także własną Regułę. Za swoich patronów 
obraliśmy oczywiście święte dzieci z Fati-
my: Hiacyntę i Franciszka. Mamy w parafii 
nawet ich relikwie. 

Formacja Dzieci Fatimskich jest oparta 
na objawieniu Maryi i Anioła w Fatimie, 
którzy uczyli Łucję, Franciszka i Hiacyntę 
bardzo konkretnych zachowań, modlitw 
i intencji modlitw. Najwyższymi prakty-
kami duchowymi DF są: modlitwa, poku-
ta, Eucharystia, adoracja. Dzieci w parafii 
są również rozpoznawalne: noszą meda-
liki Matki Bożej Fatimskiej i modlą się na 
okolicznościowych różańcach z Fatimy, 
wykonanych w setną rocznicę objawień.

Chciałbym, aby formacja Dzieci Fatim-
skich kończyła się (po odpowiednim przy-
gotowaniu) ślubowaniem, z założeniem 
Maryjnej obrączki.

Dziecięca grupa modlitwy spotyka się 
w każdy 13. dzień miesiąca na adoracji 
i modlitwie różańcowej, czyli na nabo-
żeństwie fatimskim. Jest to szczególny 
dzień Maryi, dlatego uczyniliśmy go sta-
łym punktem spotkań.

Dzięki grupie DF spróbujemy rozpocząć 
w parafii regularne adoracje Najświętsze-
go Sakramentu dla dzieci, będą one jed-
nak wyglądały inaczej niż te dla dorosłych.

Podstawową ideą Dzieci Fatimskich 
jest POGŁĘBIENIE MODLITWY, dlatego 
zadaniem dla wszystkich jej uczestników 
i jednocześnie Regułą jest: 

Kto nie zna żadnej modlitwy 
– aby się jakiejś nauczył. 
Kto jeszcze się nie modli, 
aby rozpoczął od jednej, choćby 
krótkiej modlitwy codziennie. 
Kto się zaczął modlić, 
aby robił to regularnie.
Kto się modli regularnie, 
aby dołożył do swojej modlitwy 
intencję, o którą prosił Anioł 
i Maryja w Fatimie. 
Kto się modli codziennie z intencją, 
aby dołożył ofiarę lub wyrzeczenie, 
zgodnie z objawieniami fatimskimi.

Jak widać, Reguła tej wspólnoty zaczyna się 
zachętą do nauczenia jakiejkolwiek mod-
litwy, ponieważ grupa DF obejmuje dzieci 
bez minimalnej granicy wieku (zgłosiły się 
nawet czterolatki) i zakłada pogłębienie 
życia modlitwy, jako swoją podstawową 
ideę. W Regule nie ma zawartego rodzaju 
i ilości modlitwy, bo w wymiarze ducho-
wym taka granica przecież nie istnieje.

Pozdrawiam bardzo serdecznie Czytel-
ników „Zwiastuna” i zachęcam wszystkie 
dzieci, nie tylko z parafii, do przyłączenia 
się do Dzieci Fatimskich! Wszystkich za-
interesowanych naszymi działaniami i ter-
minami kolejnych spotkań zapraszam do 
rozmowy po niedzielnych Mszach św. dla 
dzieci, które są odprawiane o godz. 11.30 
w dużym kościele.

 
Z Panem Bogiem! 

o. Andrzej Cebula OFMCap

Czy warto zapisać się do 
grupy Dzieci Fatimskich?
Tak, warto! A dlaczego? – każ-
dy zadaje to samo pytanie. Jest 
wiele odpowiedzi, ale jedna jest 
dla mnie najważniejsza. Po-
nieważ Maryja czeka na nasze 
spotkanie z Nią, czeka na nasze 
odmawianie różańca świętego 
we wspólnocie Dzieci Fatim-
skich. Przez te spotkania mo-
żemy pogłębić własną wiedzę 
o historii trójki dzieci (Łucji, 
Franciszka i Hiacynty), którym 
objawiła się Matka Boża. 

Niektóre osoby pytają się, po 
co mi takie spotkanie? Warto 
wtedy powiedzieć: po to, żeby 
być bliżej Matki Bożej, Matki 
naszego Króla Chrystusa.

Maja Oniszczuk, lat 12

DZIECI�FATIMSKIE�PRZED�
KOŚCIOŁEM�NA�POCZEKAJCE. 
FOT. MAŁGORZATA GRZENIA



Program

niedziela, 10 grudnia
Msze św. z nauką rekolekcyjną:
7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (dzieci), 13.00, 16.00, 18.00 (młodzież)

poniedziałek-środa, 11−13 grudnia
 6.30 – Msza św. roratnia z nauką dla dorosłych 
 8.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
10.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych 
16.30 – Msza św. z nauką dla dzieci
18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych 
19.30 – Msza św. z nauką dla młodzieży i studentów

Okazja do spowiedzi 30 min. przed każdą Mszą św.

Rekolekcje Adwentowe
Poczekajka 2017

 
Nazywam się brat Maciej Sokołowski, 
urodziłem się w Białej Podlaskiej, a obec-
nie pracuję jako misjonarz w Turcji. Mam 
wielką przyjemność zaprosić drogich Pa-
rafian na rekolekcje adwentowe na Po-
czekajce, które przygotują nas na zbliża-
jące się święta Bożego Narodzenia. 
W związku z tym, że od ponad trzech lat 
posługuję w Efezie, do którego św. Jan 
Apostoł przybył wraz z Matką Pana Je-

zusa i gdzie św. Paweł ewangelizował i umacniał pierwotny Koś-
ciół, chciałbym abyśmy przeżyli ten czas w gronie pierwszych 
uczniów, którzy oczekiwali przyjścia Pana modląc się gorąco: 
„Maranatha, Przyjdź Panie Jezu!”. Fundamentalne pytanie, 
które uczniowie św. Jana sobie stawiali, było następujące: Czy 
gdy przyjdzie Pan Jezus, to zabierze mnie ze sobą do swego 
Królestwa? Czy gdy stanę naprzeciw Niego, czy On powie, że 
mnie zna? 

Rekolekcje to dni wielkiej łaski, święty czas kairos, aby odnowić 
relację z Bogiem, ale też szansa, aby zweryfikować własną wiarę 
w Niego, sprawdzić, czy ona faktycznie jest prawdziwa, czy tylko 
iluzoryczna. Wspólnota św. Jana Apostoła wypracowała genialne 
testy, aby popatrzeć na własne życie oczami Jezusa. Chciałbym je 
wykorzystać, abyśmy dzięki nim mogli się przekonać, czy faktycz-
nie należymy do grona Jego uczniów, czy tylko do tłumu sympaty-
ków. Wierzę, że Duch Święty będzie odnawiał w nas więź z Bogiem 
i uzdrawiał relacje z bliskimi. Ufam głęboko, że nikt z nas nie wróci 
do domu taki sam, jak był, ale zostanie umocniony przekonaniem, 
że jest umiłowanym synem lub córką Dobrego Ojca. 

Na koniec zwracam się z gorącą prośbą o modlitwę za mnie 
i za wszystkich, którzy zdecydują się na uczestnictwo w rekolek-
cjach. Zawierzmy ten zbliżający się czas Niepokalanemu Sercu 
Maryi i Jej opiece.

Serdecznie zapraszam i błogosławię. Pokój i Dobro! 
br. Maciej Sokołowski OFM Cap
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