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24 grudnia 
IV niedziela Adwentu 
Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 
bowiem łaskę u Boga. Oto 
poczniesz i porodzisz Syna, któremu 
nadasz imię Jezus. (Łk 1, 26−38)
Tego wyczekuje cały świat, do stóp Two-
ich się ścielący. I słusznie, ponieważ na 
Twoich ustach zawisło pocieszenie nie-
szczęśliwych, odkupienie niewolników, 
wyzwolenie skazańców; słowem, zbawienie 
wszystkich synów Adama, całego ludzkiego 
plemienia, które jest i Twoim plemieniem. 
Odpowiedz więc, Dziewico, co prędzej, od-
powiedz aniołowi i nie zwlekaj.

z kazania św. Bernarda

25 grudnia 
Uroczystość Narodzenia Pańskiego 
Józefie, synu Dawida, nie bój 
się wziąć do siebie Maryi, twej 
Małżonki; albowiem z Ducha 
Świętego jest to, co się w Niej 
poczęło. (Mt 1, 1−25)
A więc to dlatego przyszedłeś 
By z bliska przyjrzeć się naszym łzom
I milczeć ze współczuciem…

A więc to dlatego
My z prochu utkani
Pomiędzy nami dzisiaj 
Ciebie mamy

o. Andrzej Kiejza

31 grudnia 
Uroczystość Świętej Rodziny 
Tak bowiem jest napisane w Prawie 
Pańskim: Każde pierworodne 
dziecko płci męskiej będzie 
poświęcone Panu. (Łk 2, 22−40)
Rodzina żyjąca radością wiary jest solą 
ziemi i światłością świata, jest zaczynem 
dla społeczeństwa.

papież Franciszek

1 stycznia 
Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi 
Pasterze […] Udali się […] 
z pośpiechem i znaleźli Maryję, 
Józefa i Niemowlę, leżące 
w żłobie. (Łk 2, 16−21)
Tymi słowami liturgia wzywa nas dzisiaj, 
w Oktawie Bożego Narodzenia, byśmy 
z nowym i świadomym zapałem udali się 

do Betlejem i tam oddali cześć Boskiemu 
Dziecięciu, narodzonemu dla nas. Zachę-
ca nas, byśmy poszli śladami pasterzy, 
którzy wszedłszy do stajenki, rozpoznali 
w tej małej ludzkiej istocie, «zrodzonej 
z niewiasty» – Wszechmogącego, który 
stał się jednym z nas. Stojący przy Nim 
Józef i Maryja są milczącymi świadkami 
cudu Bożego Narodzenia. 

św. Jan Paweł II

6 stycznia 
Uroczystość Objawienia Pańskiego 
A oto Mędrcy ze Wschodu przybyli 
do Jerozolimy […]. Weszli do 
domu i zobaczyli Dziecię z Matką 
Jego, Maryją; upadli na twarz 
i oddali Mu pokłon. (Mt 2, 1−12)
Dzisiejsza liturgia zachęca nas do takiej 
odpowiedzi na przyjście Pana, jaką dali 
Mędrcy. Jezus przychodzi dziś do każde-
go z nas, przychodzi jako Król, Mesjasz-
-Zbawiciel, Bóg-Człowiek. Przyjmijmy Go! 
Powiedzmy Mu dziś, że Go potrzebujemy, 
przyjmijmy Jego miłość i zbawienie. [...] 
gdy kapłan uniesie białą Hostię, powiedz-
my z wiarą: „Panie nie jestem godzien, 
abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko 
słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. 
Panie, potrzebuję Ciebie, Twej obecności, 
Twej miłości, Twojego słowa, które ma moc 
uleczyć moje chore serce”.

ks. Rajmund Pietkiewicz

7 stycznia 
Niedziela Chrztu Pańskiego 
Ja chrzciłem was wodą, On zaś 
chrzcić was będzie Duchem 
Świętym. (Mk 1, 7−11)
To poprzez obmycie nas w wodach chrztu 
świętego w imię Trójcy Przenajświętszej, 
Bóg Ojciec przez Chrystusa w Duchu Świę-
tym uczynił nas swymi dziećmi, brać-
mi Jezusa, świątynią Ducha Świętego. 
W momencie chrztu zostaliśmy przez 
Boga usynowieni i każdy z nas usłyszał: 
Jesteś moim umiłowanym synem, moją 
umiłowaną córką, w tobie mam upodoba-
nie. Bóg sobie w nas, kochani, upodobał, 
Bóg wybrał nas po imieniu i oczekuje od 
nas postępowania na miarę Jego dzieci 
i Jego dziedziców.

bp Artur Miziński

14 stycznia 
II niedziela zwykła 
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli 
od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, 
brat Szymona Piotra. Ten spotkał 
najpierw swego brata i rzekł do 
niego: «Znaleźliśmy Mesjasza – to 
znaczy: Chrystusa». I przyprowadził 
go do Jezusa. (J 1, 35−42)
Spotykam się dziś z wami, kapłanami, 
których Chrystus powołał, abyście Mu 
służyli w nowym tysiącleciu. Zostaliście 
z ludzi wzięci, ustanowieni w sprawach 
odnoszących się do Boga, abyście składa-
li dary i ofiary za grzechy. Wierzcie w moc 
waszego kapłaństwa!

papież Benedykt XVI

21 stycznia 
III niedziela zwykła 
«Pójdźcie za Mną, a sprawię, 
że się staniecie rybakami ludzi». 
I natychmiast zostawili sieci 
i poszli za Nim. (Mk 1, 14−20)
Nie ma co przed Bogiem uciekać, bo i tak 
dogoni. On jest od nas silniejszy, a my 
chcemy Mu uciec – nie da się. Nie rozu-
miem zupełnie Jego decyzji, że wybrał 
mnie. Przecież mam tyle wad. 

Kochani szukający, pytający. Ja 4 lata 
temu stałam przed tym wyborem i nie by-
ło łatwo… wiedziałam tylko jedno… że nie 
mogę przegrać Miłości… zawierzyłam i mi-
mo lęku… poszłam. Dziś jestem szczęśliwą 
siostrą nazaretanką. Życzę odwagi i wiary 
i ogarniam was modlitwą.

s. nazaretanka

Ewangeliarz

Niech kilka myśli niezapomnianego 
brata Kaliksta będzie dla nas 
wskazówką na nowy 2018 rok.
Pan Bóg nieraz dopuszcza na nas krzyż, 
aby wskazać nam właściwy kierunek 
i przybliżyć do siebie.

Człowiek sam z siebie dużo nie wymyśli, 
jeśli Pan Bóg nie da.

Nie kradnijmy tego czasu, który jest 
przeznaczony dla Pana Boga.

br. Kalikst

Oprac. Anna Pasek
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Pogrubionym drukiem
Drodzy Parafianie i Sympatycy 
naszego kościoła na Poczekajce!
Wigilia to najpiękniejszy dzień w roku, kiedy 
chcemy być wszyscy razem. Jest to niezwykła 
okazja do okazania sobie życzliwości, może 
przekazania słów przeproszenia. Pęd codzien-
nego życia sprawia, że coraz mniej czasu ma-
my dla rodziny. Wigilia i święta Bożego Naro-

dzenia to dobry czas, aby pobyć ze sobą, posłuchać siebie i scalić 
na nowo więzy rodzinne. Tradycyjnie zasiądziemy do stołu wigi-
lijnego, rozpoczynając wieczerzę modlitwą, czytaniem Ewangelii 
o narodzeniu Jezusa Chrystusa, dzieląc się opłatkiem. Niech nie 
zabraknie wspólnego śpiewu kolęd. Świąteczne prezenty niech 
będą wyrazem naszej życzliwości i pamięci.

Jak co roku o północy Mszą świętą ogłosimy światu, że na-
rodził się Zbawiciel. Te wszystkie zdarzenia dają nam sposob-
ność wyznania wiary i umocnienia więzi parafialnej. Nie może 
nas zabraknąć przy ołtarzu eucharystycznym. Przyjęta Komu-
nia św. jest świadectwem otwarcia na Jezusa, który rodzi się 
w naszych sercach. Z tych religijnych wydarzeń czerpmy praw-
dziwą radość. Święta Bożego Narodzenia nie polegają tylko na 
wspaniałych prezentach, dobrze przygotowanym stole czy zna-
komitych gościach, którzy nas odwiedzą, ale przede wszystkim 
na zaproszeniu Nowonarodzonego Jezusa do naszego serca, do 
naszych rodzin, zakładów pracy, szkół czy uczelni. Nie ulegajmy 
modzie, jaką lansują środki społecznego przekazu, ześwieccze-
nia tych świąt i nadania im charakteru magii. Jezus Chrystus 
niesie nam największy prezent – zbawienie. Nic tego prezentu 
nie zastąpi. Pomyślmy o tym, co w te święta jest dla nas waż-
ne: czy to, co stanowi tylko ich otoczkę, czy to, co jest ich istotą. 
Gdy odpowiednio ustawimy naszą hierarchię wartości, wówczas 
radość bożonarodzeniowa nie obróci się w powierzchowność, 
ale pozostanie w naszych sercach na czas poświąteczny. A No-
wy Rok 2018 zacznijmy z Maryją – Bożą Rodzicielką, prosząc, 
aby wypraszała nam te dary, które pozwolą nam lepiej żyć i sta-
wać się świętymi.

Wizytę duszpasterską zwaną „kolędą” rozpoczniemy w naszej 
parafii we wtorek 2 stycznia. Kolejność osiedli będzie następująca: 
Konstantynów, Krasińskiego, Sienkiewicza i Błonie. Zaplanujmy 
czas, aby uczestniczyć w wizycie duszpasterskiej, pomodlić się 
wspólnie z kapłanem i przyjąć błogosławieństwo.

Uroczystość Objawienia Pańskiego, w tradycji polskiej zwana 
świętem Trzech Króli, to nie tylko wspomnienie wydarzenia za-
pisanego na kartach Ewangelii, ale uświadomienie sobie, że Je-
zus Chrystus przynosi zbawienie całemu światu, także poganom. 
My również zaproszeni jesteśmy, aby świadczyć o tym darze Boga 
wobec współczesnych pogan, żyjących w naszych środowiskach. 
Zewnętrznym tego wyrazem jest oznaczenie drzwi domów sym-
bolami imion Mędrców.

Niedziela Chrztu Pańskiego wprowadzi nas w okres zwykły 
w Kościele, zapraszając zarazem do wdzięczności Bogu za dar na-
szego chrztu. Przypomnijmy sobie na nowo zobowiązania, które 
wypływają z tego pierwszego i podstawowego sakramentu. Te-
go dnia czterech braci kleryków złoży śluby wieczyste, na trwałe 
wiążąc swoje życie ze wspólnotą kapucyńska. Nie zapominajmy 
o nich w modlitwie. 

Kończymy kolejny rok – 2017. Wydaje się, że minął bardzo 
szybko, był bogaty w wydarzenia w Kościele i w naszej parafii. 
Różnorakie działania i inicjatywy dały nam możliwość tworzenia 
wspólnoty i angażowania się na różnych płaszczyznach. Dziękuję 
wszystkim za zrealizowane zadania i za wszelką działalność na 
różnych frontach parafii, a także za hojność okazywaną w wy-
miarze materialnym oraz w postaci pracy wolontariackiej wielu 
osób. Niech Pan, który nas gromadzi we wspólnocie, okaże nam 
hojność swojej łaski.

Wszystkim Parafianom i Sympatykom naszego koś-
cioła, klasztoru i seminarium życzę, aby Boża Dzieci-
na zamieszkała w naszych sercach i wzbudziła w nas 
miłość, pragnienie świętości i gorliwość w życiu sakra-
mentalnym. Nowy Rok 2018 niech będzie napełniony 
Bożą łaską i codzienną opieką naszej Patronki Najświęt-
szej Maryi Panny, abyśmy mogli wszyscy schronić się 
w Jej Sercu i być Jej naśladowcami. 

o. Waldemar Grubka, proboszcz

Radość Bożego Narodzenia, z jaką witamy przyjście Zbawiciela, 
niech napełni wszystkich ufnością w moc prawdy i cierpliwą 
wytrwałością w czynieniu dobra. Do każdego z nas niech dotrze 
Boże orędzie z Betlejem: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość 
wielką: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym 
jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10−11).

Wy wszyscy, którzy szukacie sensu życia; którzy z pałającym 
sercem oczekujecie zbawienia, wyzwolenia i pokoju, wyjdźcie 
na spotkanie Dziecięciu narodzonemu z Maryi: On jest Bogiem, 
naszym Zbawicielem, jedynym godnym tego imienia, jedynym 
Panem. On narodził się dla nas, pójdźmy z pokłonem!

Jan Paweł II

Radość i pokój betlejemskiej nocy
niech przenika serca nas wszystkich.

Światłość, która zajaśniała w noc Bożego Narodzenia,
niech rozprasza wszelkie ciemności.

Błogosławieństwo Bożej Dzieciny
niech wydaje w nas owoce 

jedności, wzajemnej miłości i dobroci.

Błogosławionych Świąt i wszelkiego dobra w Nowym Roku
życzy Redakcja „Zwiastuna”
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W sobotę 2 grudnia 2017 r. już dziesiąty raz przybył do 
naszej parafii tak bardzo oczekiwany przez dzieci gość. 
Akcja Święty Mikołaj na Poczekajce, wspólne przed-
sięwzięcie parafii i Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii 
„ Poczekajka”, od początku stała się ważnym, potrzeb-
nym i pięknym wydarzeniem w parafialnym kalenda-
rzu. Pieczę nad nią sprawuje o. Waldemar Grubka i pani 
Joanna Kontnik – koordynator, ale lista współpracow-
ników jest długa. Zanim opowiemy o jubileuszowej im-
prezie, warto odkryć tajemnice przygotowań do spotkań 
ze św. Mikołajem.

Na początku zawsze wyłania się dzieci, które zostaną obda-
rowane przez hojnego gościa. O swoich wymarzonych prezentach 
piszą do św. Mikołaja w listach, które trafiają do Stowarzysze-
nia, a później do szkół – fundatorów. Najwięcej zadań realizuje 
się w listopadzie. Wtedy tematyka związana z akcją pojawia się 
w ogłoszeniach duszpasterskich. Publikujemy ją jako wydarzenie 
na FB, stronie internetowej parafii i Stowarzyszenia. Aby zgro-
madzić jak najwięcej środków finansowych, w kolejne niedziele 
działa Sekretariat Świętego Mikołaja, pozyskiwani są indywidu-
alni darczyńcy w charakterze „Pomocników Świętego Mikołaja”. 
Zgłaszają się też rodzice, którzy pragną, aby św. Mikołaj wręczył 
pociechom prywatne prezenty. W tym roku była ich blisko setka.

Pod koniec listopada na Poczekajce worek św. Mikołaja 
zawierał 185 paczek z upominkami rzeczowymi. Ufundowali je 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego (20), IX LO im. 
M. Kopernika (16), XIX LO im. M.J. Kuncewiczów (8), Szkoły 
Podstawowej nr 57 z klasami gimnazjalnymi Gimnazjum nr 7 (11), 
Zespołu Szkół Elektronicznych im. Obrońców Lublina 1939 r. 
(28) oraz Stowarzyszenie (94), które sfinansowało także zakup 
słodyczy do 280 paczek. Jak co roku wielką wdzięczność obda-
rowanych i organizatorów zaskarbili sobie wszyscy sponsorzy – 
ich finansowe wsparcie jest ważnym elementem kolejnych akcji 
Święty Mikołaj na Poczekajce.

Inny dar serca ofiarowali siódmoklasiści i gimnazjaliści z obec-
nej Szkoły Podstawowej nr 57. Posługiwali 2 grudnia podczas 
imprezy Święty Mikołaj na Poczekajce, a po jej zakończeniu 
uporządkowali amfiteatr. Dzień wcześniej, 1 grudnia, poświę-
cili piątkowe popołudnie i wieczór z zaangażowaniem pracując, 
aby pomóc sfinalizować przygotowania do spotkania młodszych 
koleżanek i kolegów ze św. Mikołajem. W sali „Kuźnia” członko-
wie Szkolnego Koła Caritas z panią Elżbietą Nesteruk pakowali 
słodycze do 280 paczek – to dziesiąty rok udziału w mikołaj-
kowej imprezie w piętnastoletniej historii Koła. Kiedy dorośli 
zajmowali się sprawami technicznymi amfiteatru i rozwieszali 
lampki, uczniowie pod kierunkiem p. Nagacz dekorowali sce-
nę. Kandydaci do sakramentu bierzmowania, „niezrzeszeni”, 
członkowie Młodych Przyjaciół Poczekajki solidarnie moco-
wali balony, przypinali draperie i ażurowe anioły, wcześniej 
przygotowane w szkole. Inna grupa wolontariuszy adaptowała 
na szatnię kawiarenkę „U Franka”. Pani Katarzyna od lat jest 
związana z mikołajkową imprezą i zachęca do pomocy swoich 
podopiecznych.

Kiedy trochę przewrotnie padło pytanie: „Dlaczego na to 
przedsięwzięcie poświęcacie tyle prywatnego czasu?”, kilkoro 
młodych wolontariuszy przedstawiło swoją motywację:

Jestem uczennicą Szkoły Podstawowej nr 57 (dawne Gimna-
zjum nr 7) i kolejny raz uczestniczę w mikołajkowej uroczystości. 
Najpierw śpiewałam ze scholą, a już drugi rok pomagam w orga-
nizacji imprezy. W 2016 r. byłam odpowiedzialna za zakup pre-
zentu i opowiem, jak się to odbyło. Najpierw klasa zgłosiła chęć 
uczestnictwa w akcji. Potem otrzymała jeden list do św. Mikoła-
ja tylko z podanym imieniem i wiekiem dziecka – reszta danych 
była utajniona. Zebraliśmy pieniądze do kwoty ustalonej przez 
organizatorów i wybraliśmy osobę odpowiedzialną za zakupy, do 
której dołączyli ci, którzy pomogli nabyć to, o co dziecko prosiło. 
Wszystko spakowaliśmy w ładną torebkę. W tym roku pomaga-
łam przy organizacji szatni, ale zostałam jeszcze, żeby poprzypi-

NARADA�–�I�KAŻDY�WIE,�CO�MA�ROBIĆ

ANIOŁKI�ZOSTAŁY�PRZYGOTOWANE�W�SZKOLE
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nać dekoracje. Dlaczego przychodzę? Ja nie dostaję tu prezentu 
– rodzice mi kupili… Julia

Należymy do Szkolnego Koła Caritas, w którym „udzielamy 
się” w pracach społecznych. Uczęszczamy do gimnazjalnej klasy 
2b Szkoły Podstawowej nr 57. Nasza szkoła często uczestniczy 
w różnego rodzaju działaniach w parafii. My już drugi rok bierze-
my udział w przygotowaniach do Świętego Mikołaja na Pocze-
kajce – między innymi wycinałyśmy papierowe aniołki i przyno-
siłyśmy płótna, potrzebne do dekoracji. Daje to nam satysfakcję, 
że mogłyśmy pomóc wielu osobom, poświęcając swój czas. Edyta 
Bielak, Wiktoria Bortacka

Biorę już drugi raz udział w „Mikołaju” i to jest cudowne prze-
życie. Uwielbiam oglądać radość dzieci odbierających prezenty. 
Lubię, kocham tu przychodzić, aby pomagać. To jest naprawdę 
cudowna praca (jeśli można to nazywać „pracą”). Najbardziej 
lubię oglądać efekty mojego działania i moich przyjaciół. To jest 
cudowne – pomaganie innym! Moi rodzice nauczyli mnie kochać 
człowieka, więc ja chcę dawać, dzielić się miłością, radością z in-
nymi ludźmi. Moja mama też miała z tym do czynienia – z poma-
ganiem. Angelika, kandydatka do sakramentu bierzmowania

Uczęszczam na spotkania Koła Caritas trzeci rok. Co mnie za-
chęciło do pomocy przy imprezie mikołajkowej? Zachęciło mnie 
to, że będąc małą dziewczynką sama pisałam list do św. Mikołaja 
i chciałam zobaczyć, jak wszystko jest zorganizowane. W pierw-
szym roku, gdy pakowałam i „rozdawałam” (podawałam) paczki, 
zobaczyłam wiele szczęścia u dzieci, kiedy dostawały swój wyma-
rzony prezent. Spodobało mi się to i już trzeci rok się angażu-
ję. Nie będę ukrywać – oceny z zachowania na semestr są nam 
podwyższane, lecz za rok kończę tę szkołę, a i tak będę pomagać 
przy organizowaniu tej imprezy, chociaż to już nie będzie miało 
wpływu na ocenę. Wiktoria

Jestem kandydatem do sakramentu bierzmowania. Przyszed-
łem na Poczekajkę, żeby pomóc w przygotowaniu „Mikołaja”. 
Trafiłem tu ze szkoły, która bierze udział w jego organizowaniu. 
Pomagam pierwszy rok. Byłem już kiedyś na spotkaniu z Miko-

łajem, lecz wtedy dostałem prezent, to było miłe. W tym roku 
z moimi kolegami z klasy przygotowywałem szatnię. Musieli-
śmy postawić stoły, żeby można było przejść, a także napisać na 
kartkach numery i poprzyklejać odpowiednio do stołów, które 
sami ustawiliśmy. Nie będziemy, niestety, obsługiwać tej szat-
ni 2 grudnia. Przyszedłem tu, żeby inne dzieci były szczęśliwe 
z powodu tego, co dostaną, i by wszystko było dopięte do końca, 
idealnie. Chciałem pomóc, bo warto. A kiedyś ktoś się może od-
wzajemnić – w innej sytuacji. Jestem szczęśliwy będąc dziś tu-
taj tym bardziej, że daję coś od siebie temu kościołowi (parafii), 
w którym przyjmę sakrament bierzmowania. Kacper

W akcji Święty Mikołaj na Poczekajce uczestniczę od siód-
mego roku życia. Oczywiście, na początku odbierałem tylko 
prezenty. Teraz pomagam w organizacji i sprawia mi to frajdę. 
Myślę, że organizowanie takich imprez może zbliżyć niektórych 
parafian i, mam nadzieję, że będą częściej nawiedzać kościół na 
Poczekajce. Takie akcje mogą zmienić czyjeś zdanie o tutejszej 
parafii. Najbardziej dziękuję rodzicom i siostrom, że przekona-
li mnie do pomocy, ale przede wszystkim dziękuję Panu Bogu, 
że daje mi odwagę do działania. Inaczej bym siedział tylko z te-
lefonem w ręku lub pilotem i oglądał telewizję. Chwała Panu! 
Bernard Chinek, lat 14 (uczeń OSM I i II st. im. K. Lipińskiego)

Już drugi rok pomagam w akcji pakowania prezentów, a to 
wszystko dzięki pani Elżbiecie Nesteruk, wicedyrektorce naszej 
szkoły. Powiedziała, że jest takie zadanie i zaryzykowałam – po-
szłam. Spodobało mi się (szczególnie efekt końcowy). Cieszę się, 
że w mojej szkole organizowane są takie akcje, w których biorę 
udział. Nawet jeśli ją już opuszczę, nadal, z czystą przyjemnoś-
cią, będę pakować upominki. Atmosfera podczas tej akcji jest na-
prawdę przyjemna: śmiejemy się, żartujemy. Już drugi rok nie 
żałuję swojej decyzji i mam nadzieję, że w dalszym ciągu będę 
mogła robić to samo. Po prostu warto pomagać, a potem widać 
tego skutek. Cieszy mnie radość w oczach dzieci, dla których pra-
cujemy. To najpiękniejszy widok, szczególnie wtedy, kiedy wiesz, 
że się do tego przyczyniłaś. Dlaczego poświęcam swój czas? To 

RADOŚĆ�WIELKA�–�PRZYBIĆ�PIĄTKĘ�ZE�ŚWIĘTYM�MIKOŁAJEM
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proste: lubię pomagać i dawać radość najmłodszym. Tych kilka 
poświęconych godzin może sprawić przyjemność nie tylko dzie-
ciom, ale też i nam, wolontariuszom. Radość z pomagania jest 
naprawdę wielka, dlatego warto to robić. Martyna

Czas na zabawę i … spotkanie ze św. Mikołajem
Kto w sobotnie popołudnie, już przed godz. 14.30, zajrzał do 
amfiteatru, zobaczył dzieci i członków ich rodzin, wypełniają-
cych ławki niemal do ostatniego miejsca. Nic w tym dziwne-
go! Cóż może się równać z mikołajkami na Poczekajce? Gdy na 
scenę wszedł pan Robert Gospodarek, prowadzący imprezę, 
wiadomo było, że tylko czekać św. Mikołaja, który tymczasem, 
jak pokazywał film, ćwiczył w siłowni pod okiem trenera. Po 
ubiegłorocznym zawale serca musiał przecież zadbać o kondy-
cję. Na ringu bokserskim uczył się bronić siebie i prezentów. 
To jednak Mikołaj XXI wieku, więc odbierał też listy od dzieci 
przez Internet. Dzięki szybkiej aktualizacji danych ojciec Pro-
boszcz też otrzymał prezent, ale musiał wystąpić jako śpiewak. 
Dzieci pomogły mu zaśpiewać piosenkę Taki duży, taki mały. 
Kiedy św. Mikołaj zasiadł w swoim fotelu na scenie, nadeszła 
najbardziej oczekiwana chwila: wręczanie prezentów. Rzesza 
pomocników pomagała rozdawać upominki szybko i sprawnie. 
Radość była tym większa, że dzieci otrzymywały nie jeden, ale 
dwa prezenty – drugim była torba słodyczy. Oczywiście, spo-
koju i bezpieczeństwa uczestników po raz czwarty bronili opie-
kunowie siłowni „Wyciskajka” w niebieskich firmowych koszul-
kach i mikołajowych czapkach. Wszyscy wychodzący bez trudu 
odnaleźli swoje ubrania w szatni, obsługiwanej przez członków 
Duszpasterstwa Młodzieży.

Zanim miejsce dziecięcej radości zmieniło się w zwykły am-
fiteatr, przedstawiciele trzech pokoleń uczestników podzielili się 
z Czytelnikami swoimi przemyśleniami:

Od sześciu lat przyprowadzam na spotkania z Mikołajem 
wnuka Oskara. Wcześniej przychodził jeszcze z bratem Fili-
pem, ale ten ma już piętnaście lat i nam nie towarzyszy. Kiedy 
chłopcy kilka lat temu stracili mamę, bracia kapucyni z Pocze-
kajki zainteresowali się ich sytuacją i od tamtej pory zaprasza-
ją co roku. Chętnie i sama tu przychodzę, bo to ciekawa, ładna 
impreza. Trochę rozrywki – można się oderwać i razem poba-
wić. Babcia Kazimiera

Poczekajka to wyjątkowa parafia. Zachęca do pomocy dzie-
ciom, którym żyje się trudniej. Akcja mikołajkowa jest rozpro-
pagowana w szkołach. Na spotkaniu z dziećmi św. Mikołaj ma 
strój biskupa, co stanowi zachowanie i podtrzymywanie tradycji, 

a zaprzeczenie komercjalizacji świąt. Myślę, że sponsorowanie 
zakupu prezentów sprawia, że osoby samotne mogą się poczuć 
mniej samotnie. Mama 

Opracowanie: Agata Kornacka, Anna Guzowska-Boreczek
Zdjęcia: Emil Zięba

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i pomoc 
p. Joannie Kontnik, p. Katarzynie Nagacz i p. Elżbiecie Nesteruk. 

Jesteśmy też wdzięczne wszystkim osobom, 
które podzieliły się swoimi świadectwami i przemyśleniami. 

Rada Duszpasterska Parafii na lata 2017−2022
17 grudnia podczas Mszy św. o godz. 13.00 przysięgę złożyli członkowie nowo wybranej Rady Duszpasterskiej. Oto jej skład:

Z URZĘDU:
o. Waldemar Grubka – proboszcz parafii
o. Andrzej Cebula – wikary parafii
o. Tomasz Mantyk – wikary parafii 
o. Jarosław Kubera – gwardian klasztoru
s. Bogumiła Czemko – przełożona sióstr Honoratek
s. Małgorzata Jabłońska – przełożona sióstr Kapucynek 

MIANOWANI:
Sabina Marcowska – przedstawiciel Caritas Parafialnego
Emil Zięba – przedstawiciel laikatu
Małgorzata Grzenia – przedstawiciel katechetów

Z WYBORU:
Lidia Majewska
Anna Zajączkowska
Teresa Paszkowska
Teresa Próchniak
Wanda Kowalczyk 
Jerzy Próchniak 
Małgorzata Jędryszek 
Maria Wójtowicz 
Maria Szulc
Adam Zadroga 
Jan Szczęch
Marcin Mazurek

Miniwywiad z uczestnikiem spotkania 
– ośmioletnim Mikołajem:
Witaj! Który raz uczestniczysz w mikołajkowej 
imprezie? Z kim przychodzisz?
Na spotkaniu ze św. Mikołajem jestem czwarty raz. Byłem 
już z mamą, z babcią, z wujkiem. W tym roku przyszedłem 
z mamą, ciocią i siostrą cioteczną.

Skąd Mikołaj wie, co ci przynieść?
Piszę do niego listy.

Czy zawsze otrzymujesz to, o co prosiłeś?
Tak, ale to podlega negocjacji z rodzicami. W tym roku do-
stałem niespodziankę.

Które spotkanie mikołajkowe zapamiętałeś 
najbardziej? Dlaczego?
Najbardziej zapamiętałem film z zeszłego roku, na którym 
Mikołaj zasłabł, zabrała go karetka pogotowia i udzielono 
mu pierwszej pomocy. Pamiętam też wcześniejszy film, kie-
dy trzeba go było ratować. W ubiegłym roku pomagałem 
w przygotowaniach – nosiłem paczki z owocami dla dzieci.

Czy będziesz chciał przychodzić w następnych latach? 
Kogo byś jeszcze na te imprezy przyprowadził?
Tak, będę chciał być na następnych spotkaniach ze św. Mi-
kołajem. Chcę też przyprowadzić dziadków, żeby zobaczyli, 
jak fajnie jest w trakcie imprezy, jak pięknie jest przygoto-
wany amfiteatr. Pewnie będzie super kolejny film o przygo-
dach św. Mikołaja. Przyjdę też z kolegami, aby go poznali.

Dziękujemy za rozmowę. Życzymy kolejnych spotkań 
ze św. Mikołajem i następnych upominków.
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STULECIE URODZIN PANA 
WŁADYSŁAWA ROKICKIEGO
Pan pułkownik Władysław 
Rokicki, żołnierz wojny obronnej 
1939 roku, inicjator budowy 
pomnika „Obrońcom Lublina 
we wrześniu 1939 roku”, wielki 
patriota i społecznik, a zarazem 
parafianin z Poczekajki, 
3 grudnia 2017 roku obchodził 
setną rocznicę urodzin.
Z tej okazji 1 grudnia o godz. 12.00 w Sa-
li Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego 
w Lublinie odbyły się uroczystości jubile-
uszowe. Dostojny Jubilat, w dowód uzna-
nia, z rąk szefa Urzędu do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych ministra 

Jana Józefa Kasprzyka otrzymał szablę, 
a z rąk wojewody lubelskiego Przemysła-
wa Czarnka dyplom uznania za: „piękne 
świadectwo życia, szczególne zaangażo-
wanie w sprawy Ojczyzny oraz odpowie-
dzialną, sumienną i pełną poświęcenia 
służbę Polsce”.

Uroczystość Jubileuszu pana Władysła-
wa Rokickiego zaszczycili również swoją 
obecnością Prezydent Miasta Lublin pan 
Krzysztof Żuk i Lubelski Kurator Oświaty 
pani Krystyna Misiuk.

Wśród wielu zaproszonych gości zna-
leźli się przyjaciele, rodzina i sąsiedzi Ju-
bilata, a także społeczność Zespołu Szkół 

Elektronicznych na czele z panią dyrektor 
Elżbietą Hanc.

Uroczystość została uświetniona mon-
tażem poetycko-muzycznym w wykona-
niu uczniów Technikum Elektronicznego 
im. Obrońców Lublina 1939 roku, które-
go jednym z patronów jest właśnie pan 
pułkownik Władysław Rokicki. Młodzież 
przygotowana została przez Elżbietę Ste-
fańską i Katarzynę Komstę. Montaż pre-
zentował najważniejsze fakty z życia Do-
stojnego Jubilata ukazane z perspektywy 
młodego pokolenia.

W sobotę 2 grudnia o godz. 13.00 
w kościele na Poczekajce w intencji Ju-
bilata została odprawiona Msza św., któ-
rej przewodniczył o. proboszcz Walde-
mar Grubka a homilię wygłosił o. Tomasz 
Mączewski.

Elżbieta Stefańska
Zdjęcia: Michał Tarnowski

Wręczenie�panu�Rokickiemu�pamiątkowej�repliki�szabli�oficerskiej�
oraz�dyplomu�uznania�za�piękne�świadectwo�życia

Montaż�słowno-muzyczny�w�wykonaniu�młodzieży�z�ZSEl�w�Lublinie
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Proszę powiedzieć, co to jest za 
książka? I skąd ten tytuł?
Literackie ślady wiary to pozycja nauko-
wa. Dotyczy zwłaszcza twórczości litera-
ckiej Mickiewicza, Krasińskiego, Norwida, 
a ze współczesnych pisarzy Aleksandra Wa-
ta, Józefa Wittlina i Romana Brandstaet-
tera. Potencjalnym czytelnikom powiem: 
tego nie dowiecie się w szkole. Program 
szkolny po prostu 
nie obejmu-
je tematyki, 
o której piszę. 
Książka (wy-
dana w Wy-
dawnictwie 
KUL) wskazuje 
na ważny nurt 
w kulturze pol-
skiej – związki li-
teratury z chrześ-
cijaństwem 
i Kościołem. Jest 
to problematyka 
istotna nie tylko 
dla kultury polskiej, 
choć w badaniach 
na Zachodzie i na 
Wschodzie bardzo 
rzadko dziś podej-
mowana. Pamiętajmy, że w tym nurcie 
wzrastał Jan Paweł II i kształtowało się 
jego przesłanie do świata. 

To nie jest Pana pierwsza publi-
kacja naukowa. Praca nad każdą 
książką, praca naukowca wyma-
ga czasu, skupienia i samotności, 
ale nie może wykluczać aktywnej 
współpracy z innymi. Jak sobie 
Pan z tym radzi?
Oprócz pracy naukowej zajmuję się też 
m.in. dydaktyką uniwersytecką i publi-
cystyką, wychowaniem dzieci, robieniem 
zakupów etc. W okresie studenckim, 35 lat 
temu, związałem się z odnową charyzma-
tyczną, a od kilkunastu lat jestem wraz z żo-
ną w Kościele Domowym Ruchu Światło-
-Życie. Małżeństwa należące do Domowego 
Kościoła wezwane są do kształtowania swej 
duchowości małżeńskiej w oparciu o Sło-

wo Boże, liturgię, modlitwę indywidual-
ną i wspólną, dialog małżeński i realizację 
zobowiązań małżeńskich. Co miesiąc od-
bywają się spotkania formacyjne kręgów. 
W każdym z nich jest kapłan i kilka mał-
żeństw. Zapraszamy zwłaszcza młode pary, 
które poszukują w Kościele czegoś więcej 
niż tylko niedzielnej Eucharystii. 

Był Pan stypendystą re-
nomowanych uczel-
ni w USA, w Wielkiej 
Brytanii, w Niemczech 
i w Japonii. Czym róż-
nią się te uniwersytety 
od naszych, polskich? 
Czy rzeczywiście wie-
dza o Polsce ogranicza 
się do Wałęsy, Miło-
sza i Chopina?
Różnic jest sporo, ale ci, 
którzy tam nie studiowali, 
nie muszą czuć się gorsi. 
Uczelnie polskie w po-
równaniu z zachodni-
mi są zazwyczaj znacz-
nie biedniejsze. Jest to 
w ogóle problem pol-

skiej nauki. Z drugiej jed-
nak strony nasza humanistyka nie jest mo-
że tak zideologizowana, jak na niektórych 
(skądinąd bardzo drogich) uczelniach za-
chodnich. Doświadczenia zagraniczne stały 
się dla mnie okazją do poszerzenia hory-
zontów, odwiedzenia dalekich miejsc i po-
znania zupełnie innych ludzi. Jeśli chodzi 
o wiedzę na temat Polski, to rzeczywiście 
często jest ona niewielka (w kręgach na-
ukowych jest lepiej). Należy więc zasta-
nowić się, jak najskuteczniej prezentować 
naszą kulturę i poszerzać jej ogląd u obco-
krajowców. Na kulturze można też zarobić. 

Przetłumaczył Pan około 70 ksią-
żek z języka angielskiego, francu-
skiego i niemieckiego, co zaowoco-
wało w 2015 roku Nagrodą Feniksa 
Stowarzyszenia Wydawców Katoli-
ckich. Jest Pan założycielem i pre-
zesem Stowarzyszenia Inicjatyw 
Naukowych na KUL. Lubi Pan do-

bre lektury, pływanie i wysublimo-
waną turystykę. Jest Pan redakto-
rem „Zwiastuna”. Skąd bierze Pan 
na to wszystko czas?
Trzeba sobie postawić pewne priorytety 
i dobrze zorganizować czas zajęć. Ciekawie 
pisał o tym choćby Stephan Covey w swych 
bestsellerowych książkach. Przywództwo 
i autoprzywództwo, czyli zarządzanie sobą 
to wielkie tematy. Planuję niebawem prze-
prowadzić – również w oparciu o własne 
doświadczenia – kilka kursów dla wspólnot 
i firm zainteresowanych tymi kwestiami. 
Czytałem kiedyś książkę pt. Zbyt zajęci, 
aby się nie modlić. Sprawy pilne nie mogą 
przesłonić spraw najważniejszych. Szuka-
jąc Pana Boga odnajdujemy (czasem nie-
spodziewanie) to, co jest nam potrzebne 
na poziomie zupełnie prozaicznym.

I ostatnie pytanie. Tłumaczył Pan 
książkę Anne Adams Życie w cza-
sach Jezusa. Praca, zwyczaje, reli-
gia, więc proszę nam powiedzieć: 
co Jezus jadł na śniadanie?
Posiłki w czasach Jezusa były diametralnie 
różne niż dzisiaj. To był inny świat. Moż-
na domniemywać, że w ówczesnej diecie 
były owoce, ryby, wino, placki pszeniczne. 
Inaczej odżywiali się ludzie bogaci, inaczej 
ludzie pracujący w polu czy rybacy. Pisał 
o tym trochę Daniel Rops w książce Życie 
w czasach Jezusa. Ciekawie starał się to 
też odtworzyć Roman Brandstaetter w Je-
zusie z Nazarethu. W każdym razie die-
ta Jezusa nie zawsze jest możliwa do sto-
sowania obecnie – zwłaszcza w naszych 
uwarunkowaniach, co nie znaczy, że nie 
należy się odżywiać zdrowo i dbać o ciało.

W imieniu czytelników „Zwiastuna” 
pięknie dziękuję Panu za poświę-
cony czas i wypowiedzi.

Z prof. Ryszardem Zajączkowskim 
rozmawiała Anna Łyczewska 

ŻYĆ AKTYWNIE
Kiedy wzięłam tę książkę pierwszy raz do ręki, urzekła mnie piękną, 
subtelną okładką. Na szaro-beżowym piasku znak ryby – symbol 
pierwszych chrześcijan. Nieco wyżej tytuł: Literackie ślady wiary. 
Od romantyzmu do współczesności i autor: Ryszard Zajączkowski.

Pan profesor – Kierownik Katedry Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie 
Kulturoznawstwa KUL zgodził się na krótką rozmowę.
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W sobotę 7 października 2017 r. 
cała Polska została opleciona 
modlitwą różańcową na granicach 
Ojczyzny. W ogólnopolskiej akcji 
modlitewnej „Różaniec do granic” 
nie zabrakło parafian i sympatyków 
kościoła na Poczekajce, 
którzy modlili się w Lubyczy 
Królewskiej i Kostomłotach. 
Oto świadectwa uczestników.
Na modlitwę wybrałam się do Lubyczy Kró-
lewskiej – małego polskiego miasteczka po-
łożonego w pobliżu granicy z Ukrainą. Gdy 
tylko wyjechaliśmy autobusem z Lublina, 
mijając uśmiechniętych, zajętych swoją 
pracą ludzi, z niecierpliwością czekałam, 
kiedy dotrzemy na miejsce. Okazało się, 
że mieliśmy odmawiać różaniec na peryfe-
riach miasteczka… Dlaczego pojechałam? 
Oczywiście, jak każdy, miałam swoje inten-
cje, ale nie tylko… Najważniejsza była in-
tencja patriotyczna: za Polskę i cały świat. 
Siła modlitwy indywidualnej jest wielka, bo 
wyprasza wiele łask, zmienia nasze serca, 
a co dopiero połączenie tysięcy modlących 
się ludzi… Ich modlitwa ma jeszcze więk-
szą moc… Bardzo istotne w takich spotka-
niach jest poczucie wspólnoty i to, że jest 
to nasza wspólna wielka intencja… Ludzie, 
którzy na co dzień się nie znali (tylko wi-
dywali się w kościele) połączyli swoje siły 
do walki ze Złym i jego zakusami. A moje 
osobiste intencje? – Oczywiście, jak więk-
szość ludzi, chciałam prosić o zdrowie dla 
najbliższych i dla siebie, o pracę i o to, że-
by spełniły się różne moje marzenia. Z tymi 
myślami jechałam do Lubyczy. 

Po przybyciu poczułam, że dzisiaj wyda-
rzy się coś ważnego. Drżały mi ręce i szybciej 
niż zwykle biło serce. Najpierw dotarliśmy 
do kościoła stacyjnego, w którym odbyła 
się modlitwa i konferencja wprowadzająca 
oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. 
Wówczas przystąpiłam też do sakramentu 
pokuty, co było istotnym przygotowaniem 
do godnego i głębokiego przeżycia całe-
go wydarzenia. Już podczas samej ado-
racji poczułam ten specyficzny niepokój, 
o jakim wspomniałam, który pojawia się 
zawsze, gdy czekam na coś ważnego. Po-
tem pojechaliśmy na miejsce odmawiania 
różańca – dla mnie jednej z najwspanial-
szych i najważniejszych modlitw chrześci-
jańskich. Gdy się tam zbliżaliśmy, ucichły 
rozmowy w autokarze, zapanował nastrój 
podniosłego oczekiwania. Modlitwy trwa-
ły ponad dwie godziny. Poczułam jedność 
i to, że przez połączenie sił i dusz możemy 
osiągnąć prawdziwy spokój wewnętrzny, 
który przekłada się na prawdziwy, szczery 
kontakt z Bogiem i z Maryją. To przez Jej 
wstawiennictwo u Najwyższego Pana na-
sze prośby mogą być wysłuchane. Wszyscy 
modlili się z całych sił, w pełni się angażując: 
Boże, błogosław Polskę, Boże, błogosław 
nas… Święta Maryjo, Matko Boża, módl 
się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę 
śmierci naszej. Amen.

Udział w „Różańcu do granic” stał się 
dla mnie niezapomnianym doświadcze-
niem religijnym i mam nadzieję, że proś-
by, które wszyscy zanosiliśmy do Maryi, 
naszej Pani, zostaną wysłuchane.

Agata Kornacka

Na Różaniec do granic wybrałem się z gru-
pą współparafian i członków wspólnoty 
neokatechumenalnej z naszej parafii. Po-
jechaliśmy do jedynej na świecie parafii 
neounickiej w obrządku bizantyjsko-sło-
wiańskim pw. św. Nikity w Kostomłotach. 
Jechałem tam, by modlić się w inten-
cji naszej Ojczyzny i o pokój na świecie. 
W sumie w tym miejscu było nas prawie 
1500 osób. Przepiękna Boska Liturgia 
we wschodnim rycie, w całości śpiewa-
na, trwająca około 2 godzin była począt-
kiem tego dnia modlitwy. Sama modlitwa 
różańcowa była odmawiana w czterech 
językach: starocerkiewnosłowiańskim, 
białoruskim, ukraińskim i polskim, przy 
czym druga część każdego Zdrowaś Ma-
ryjo odmawiana była po polsku. Taki spo-
sób odmawiania wprowadził atmosferę 
wspólnoty ponadnarodowej, wspólnoty 
modlitewnej wykraczającej poza granice 
terytorialne, łączącej ludzi wielu narodo-
wości. Odmawiając modlitwę, zwróceni 
byliśmy w stronę odległej o 200 m gra-
nicy z Białorusią. Ciekawostką jest fakt, 
że po drugiej stronie granicy, na drugim 
brzegu rzeki Bug, znajduje się białoru-
ski poligon pancerny. Całe nabożeństwo 
zakończyliśmy przy kaplicy chrzcielnej, 
gdzie zostaliśmy pokropieni wodą świę-
coną i pobłogosławieni przez kapłanów. 
Czułem wspólnotę i siłę, jaką daje wspólna 
modlitwa. Ten dzień i to miejsce było dla 
mnie jednym z największych przeżyć reli-
gijnych w całym dotychczasowym życiu. 
Naładowałem „akumulatory” na długo. 

Emil Zięba

RÓŻANIEC�W�KOSTOMŁOTACH. FOT. EMIL ZIĘBA

Różaniec do granic
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Kochane 
dzieciaki

Opowiadanie 
świąteczne

Tekst: Maria Bojaczuk 
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Pewien ubogi starzec mieszkał w mieś-
cie, którego król był niegodziwy i skąpy, 
a mieszkańcy fałszywi i niesprawiedliwi. 
Jednak ten starzec, który miał na imię 
Jerzy, był zupełnie inny. Zapraszał w goś-
cinę strudzonych wędrowców, pomagał, 
jak tylko mógł, dzielił się, choć sam miał 
niewiele. Życie nie upływało mu zbyt ko-
lorowo, ponieważ zawsze czegoś mu bra-
kowało. Jednak był szczęśliwy, tak jak lu-
dzie, którym pomagał.

Pewnego razu jeden z mieszkańców, 
najbardziej zły i podstępny, poszedł do 
króla. Bardzo chciał, żeby staruszek został 
wypędzony z miasta. Nie lubił go dlatego, 
że Jerzy był mądrzejszy od niego. Pokazy-
wał mu jego błędy i kazał się poprawić. „Co 
on sobie wyobraża?” – myślał zły człowiek 
– „Krytykuje mnie na każdym kroku. Że 
nie mogę kraść jabłek, czy kłócić się z są-
siadami. Niech pilnuje własnego nosa!”. 
Tak myśląc, doszedł do zamku. Położył 
przed królem olbrzymi stos złotych mo-
net i zażądał wyrzucenia Jerzego z miasta. 
Ponieważ król był bardzo chciwy i zły, to 
pomimo tego, że Jerzy nic złego nie zrobił, 
zgodził się przepędzić starca. Dał mu zaled-
wie dwa dni na spakowanie swoich rzeczy 
i zabrał jego chatę, którą potem sprzedał.

Biedny Jerzy nie miał wyboru. Zebrał 
swoje rzeczy i następnego dnia był gotów 
do drogi. Wziął trochę jedzenia, koc, któ-
ry ktoś mu podarował, i niewesołe myśli. 
Staruszek miał jeszcze jeden dzień do dys-
pozycji. Postanowił pomagać kupcom na 
bazarze, na którym – ponieważ zbliżały się 
święta Bożego Narodzenia – było więcej 
pracy niż zwykle. Wieczorem przekro-
czył bramy miasta i wyruszył w daleką 
drogę. Był zrozpaczony. Przypuszczał, 
że do końca życia będzie bezdomny. Ale 
starał się nie tracić optymizmu. Wykrzesał 
iskierkę nadziei, że w nowym mieście, jeśli 
uda mu się do niego dotrzeć, będzie miał 
lepsze życie, a przynajmniej wielu życzli-
wych, oddanych przyjaciół. Natchniony 
nową nadzieją szedł przez las wiele go-

dzin. Zaczął padać śnieg. Jerzemu zro-
biło się zimno. Otulił się podarowanym 
kocem i szedł dalej przez leśną gęstwinę. 
Nagle, po kilku godzinach marszu, ujrzał 
duże miasto. Z daleka było widać świa-
tełka na drzewach i przeróżne dekoracje. 
Zmęczony dotarł do bram miasta i stru-
dzony usiadł na ziemi. Otarł pot i odpo-
czywał przez kilka minut. Nagle podeszła 
do niego jakaś kobieta.

– Proszę pana, widzę, że przebył pan 
długą i z pewnością trudną podróż. Na 
pewno zrobi się panu lepiej, gdy napije 
się pan gorącego barszczu. 

Gestem zaprosiła go do chatki, wokół 
której biegały dzieci. Jerzy wysłuchał tych 
prostych, ciepłych i pełnych troski słów, 
i ogromnie się zdziwił. Od urodzenia żył 
w mieście, w którym brakowało jakie-
gokolwiek zaufania czy ciepła. Ludzie 
byli wobec siebie podli, zawsze oba-
wiali się, czy przypadkiem ktoś nie 
zamierza im czegoś ukraść. Jerzy 
starał się pokochać tamto miasto, 
ale, po prostu, nie widział po-
wodu. Były tam ciągłe sprzecz-
ki, nieustanne żale czy zimne 
spojrzenia. Zwykłe zda-
nie prostej, dobrotli-
wej kobiety zmieniło 
jego spojrzenie 
na świat. Zo-
baczył, że są 
dobrzy, peł-
ni ciepła lu-
dzie. Dziękując 
kobiecie z ca-
łego serca za 
jej dobroć, 

poszedł za nią, odzyskał siły dzięki pysz-
nemu, domowemu barszczowi z uszkami 
i wciąż dziękując, wyszedł na ulicę. Spot-
kał jeszcze kilku ludzi, którzy z dobrego 
serca oferowali mu pomoc.

Wkrótce nadeszły święta. Jerzy od-
wdzięczył się wszystkim i zdobył przyjaciół. 
Pomagał również w kościele. Wszystko wy-
glądało pięknie, a dobry staruszek zosta-
wiał uśmiech w każdym domu, w którym 
się zjawił. Z czasem wszyscy w mieście 
pokochali pana Jerzego.

Muszę wam również powiedzieć, że w mieś-
cie, w którym wcześniej mieszkał pan Jerzy, 
szybko zaczęło go brakować. Ludzie stawali 

się coraz smutniejsi. W końcu po-
szli go szukać. Znaleźli miasto, 

w którym teraz zamieszkał, 
i tak jak sam Jerzy zdziwi-
li się miłą atmosferą wśród 
mieszkańców. W końcu i oni 
przestali sobie przeszkadzać 

i zobaczyli, że wśród życz-
liwości lepiej się żyje. Na-
stępną Wigilię mieszkań-
cy obu miast spędzą już 

razem.  
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ŚWIĘTY RAFAŁ 
KALINOWSKI
Józef Kalinowski urodził się 1 września 
1835 roku w Wilnie. Był synem nauczy-
ciela gimnazjum, Andrzeja Kalinowskie-
go i Józefy z Połońskich, która zmarła 
wkrótce po urodzeniu syna. Ojciec ożenił 
się z jej siostrą, Wiktorią Połońską, która 
także zmarła po kilku latach małżeństwa. 
Trzecią w kolejności opiekunką Józefa by-
ła 7 lat od niego starsza i bardzo poboż-
na córka Maryli Wereszczakówny, Zofia 
z Puttkammerów. Miał jednego rodzonego 
brata i kilkoro przyrodniego rodzeństwa. 
Dzieci były wychowywane przez kuzynkę, 
Klementynę Szaniawską. Majątek rodziny 
został skonfiskowany po wojnach Napole-
ońskich. Uczył się w Instytucie Szlache-
ckim w Wilnie (1843−1850), w którym 
jego ojciec był nauczycielem i przez kil-
ka lat dyrektorem. Była to elitarna szko-
ła z internatem, z rosyjskim i francuskim 
językiem wykładowym, do której uczęsz-
czała młodzież polska, litewska, żmudzka 
i rosyjska ze szlacheckich i bogatych ro-
dzin. Kształcenie i wychowanie było bar-
dzo patriotyczne, kładziono nacisk na ję-
zyk polski, literaturę i historię Polski. Józef 
Kalinowski interesował się przede wszyst-
kim przedmiotami ścisłymi i był jednym 
z najlepszych uczniów w historii Instytutu. 
Następnie studiował agronomię oraz uzy-
skał dyplom inżyniera w Szkole Inżynierii 
Wojskowej w Petersburgu.

Tam doświadczył młodzieńczego kryzy-
su wiary i przestał regularnie chodzić do 
kościoła, Jednocześnie studiował dzieła 
religijne i teologiczne, poszukując sensu 
życia. Łaskę nawrócenia wymodliła mu 
jego rodzina. Po lekturze Wyznań św. Au-
gustyna na nowo spotkał Boga, ale zawsze 
z szacunkiem i delikatnością odnosił się do 
ludzi wątpiących i poszukujących. 

Po ukończeniu Szkoły Inżynierii Woj-
skowej miał stopień porucznika. Przed wy-
buchem Powstania Styczniowego odszedł 
z wojska rosyjskiego, a następnie wstąpił 
do oddziałów powstańczych (chociaż wątpił 
w powodzenie powstania). Za udział w po-
wstaniu został skazany na śmierć. Dzięki 
zabiegom rodziny Rosjanie zamienili mu 
tę karę na 10 lat ciężkiej katorgi na Sybe-
rii. Podczas zesłania podtrzymywał lu-
dzi na duchu, modlił się z nimi, ujmował 
cierpliwością i delikatnością. W 1874 ro-
ku powrócił do kraju. Potem wyjechał do 
Francji. W Paryżu był wychowawcą księ-
cia Adama Czartoryskiego.

W lipcu 1877 roku rozpoczął karmeli-
tański nowicjat w Grazu, w Austrii i przy-
jął imię Rafał. Poświęcił się tam modlitwie 
kontemplacyjnej i dążeniu do doskonałości. 

Święci polskiego tysiąclecia cz. 12

Tak, jak św. Paweł stracił wszystko, byle 
pozyskać Chrystusa. Odbył studia filozo-
ficzne i teologiczne, a 15 stycznia 1882 roku 

otrzymał święcenia kapłańskie w Czernej 
koło Krakowa i wkrótce został tam prze-
orem. Przyczynił się do założenia klasz-
toru karmelitów bosych w Przemyślu, we 
Lwowie i w Wadowicach. W Wadowicach 
nazywano go „więźniem konfesjonału”, bo 
zasłynął jako spowiednik – ludzie przyjeż-
dżali z daleka, żeby się u niego wyspowia-
dać, bo odzyskiwali spokój serca.

Zmarł 15 listopada 1907 roku. Został be-
atyfikowany przez Jana Pawła II w Krako-
wie w 1983 roku, a kanonizowany w Rzy-
mie w 1991.

Święty Rafał Kalinowski jest patronem 
Sybiraków, oficerów, żołnierzy, kolejarzy, 
inżynierów, diecezji sosnowieckiej, także 
osób przeżywających sprawy trudne lub 
beznadziejne. W 100. rocznicę śmierci Ra-
fała Kalinowskiego osoba świętego została 
uznana w uchwale Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej za wzór patrioty, oficera, inży-
niera, wychowawcy i kapłana.

Małgorzata Brzozowska

Z homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas 
Mszy św. kanonizacyjnej ojca Rafała 
Kalinowskiego w Rzymie 17 XI 1991 r.
Człowiek «zdobyty przez Chrystusa». Człowiek, którego duch po wszystkich cięż-
kich doświadczeniach poprzedniego życia – a także poprzez te doświadczenia, 
które tak wiele kosztowały – odkrywa pełne znaczenie Chrystusowych słów z wie-
czernika: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. (...) nie ma więk-
szej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich» (J 15, 9.13).

– Oddaje życie… za rodaków, dla większej wspólnej sprawy. «Ojczyznę ziem-
ską ukochał tak, że dla jej sprawy wybrał śmierć» (…)

– Oddaje życie… «z miłości do ojczyzny wiekuistej» (…) przez karmelitańską 
profesję, aby jeszcze pełniej miłować na podobieństwo Chrystusa, stając się Jego 
przyjacielem: «Wy jesteście przyjaciółmi moimi» (J 15, 14).

– Oddaje życie… za bliskich poprzez kapłańską służbę, zachęcając wszystkich 
do doskonałości i do świętości. Staje się on modlitwą i pracą, pragnąc uczynić się 
«własnością innych».

– Oddaje życie… za sprawę jedności Kościoła. Płonie pragnieniem ujrzenia 
zjednoczonych w tej samej owczarni braci prawosławnych, pełen nadziei we wsta-
wiennictwo Najświętszej Maryi Panny, tak bardzo przez nich czczonej.

Raduj się, miasto rodzinne świętego, z sanktuarium w Ostrej Bramie. Raduj się, 
Wilno. Raduj się, ziemska Ojczyzno o. Rafała Kalinowskiego.

Oto wstępuje do chwały ołtarzy twój syn: już drugi – po bracie Albercie Chmie-
lowskim – uczestnik powstania narodowego z 1863 r. zostaje dziś ogłoszony świę-
tym Chrystusowego Kościoła.

Raduj się, święty Karmelu, duchowa ojczyzno o. Rafała – raduj się w roku 
twego jubileuszu!

Święci są dojrzałym owocem królestwa Bożego na ziemi. W nich w sposób 
szczególny wypełnia się Chrystusowe wybranie: «Nie wyście Mnie wybrali, ale 
Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by 
owoc wasz trwał» (J 15, 16) – ażeby owoc twój trwał, o. Rafale!

Raduj się, Matko Polsko! Raduj się, Litwo!
Raduj się, Bogarodzico, Matko Karmelu!
Raduj się, Bogarodzico Dziewico, Polski Królowo!
Matko Kościoła, Matko wszystkich ludów!
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