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Zwiastun

Uścielajcie Mu kwiatami drogi, 
którędy Pańskie iść będą nogi.

Okrzyknijcie to na wszystkie strony:
„W środku nas idzie Błogosławiony!”
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31 maja, Uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
Odtąd nie będę już pił z owocu 
winnego krzewu aż do owego dnia, 
kiedy pić go będę nowy w królestwie 
Bożym.  (Mk 14, 12−16. 22−26)
Ileż razy w swoim życiu zwracamy się z proś-
bą do Boga, a z naszej strony nie robimy ni-
czego. Bóg nie jest czarodziejem, który za 
machnięciem różdżki da nam wszystko, o co 
prosimy. On stawia nam na naszej drodze 
ludzi i dopuszcza w naszym życiu różne wy-
darzenia, które pomagają nam uporać się 
z przeciwnościami. Nie możemy być bier-
ni. Św. Ignacy Loyola mówił: „Módl się tak, 
jakby wszystko zależało od Boga, a działaj, 
jakby wszystko zależało tylko od ciebie”. Bóg 
nie rozwiąże za nas wszystkich problemów, 
ale da nam siłę, dzięki której wytrwamy, 
i mądrość, która pozwoli na odpowiednie 
podjęcie decyzji, a także postawi na naszej 
drodze ludzi, którzy nas wesprą i pomogą 
znaleźć rozwiązanie. Trzeba nam tylko za-
ufać Bogu, poddać się Jego działaniu i po-
zwolić, aby przemieniał nasze życie.

Agnieszka Machoń

3 czerwca, IX Niedziela zwykła 
To szabat został ustanowiony 
dla człowieka, a nie człowiek 
dla szabatu.  (Mk 2, 23 – 3, 6)
Szabat został dany, aby człowiek mógł 
w tym dniu odpocząć. Jest to dzień święty, 

który powinniśmy ofiarować Bogu, tak jak 
On ofiarowuje nam siebie. Religia to nie za-
kazy i nakazy, ale ścieżka, którą dobrowol-
nie podążają ludzie, którzy chcą być blis-
ko Boga i oddawać Mu cześć. Oczywiście, 
ważne jest prawo, gdyż to ono wskazuje 
Bożą wolę, jednak nigdy nie powinniśmy 
zapominać, że liczy się przede wszystkim 
człowiek i miłosierdzie wobec niego. Ten 
fragment Biblii przypomina o pierwszeń-
stwie przykazania miłości bliźniego. Ce-
lem świętego dnia szabatu jest właśnie 
miłowanie.

Anna Jagieło 

10 czerwca, X Niedziela zwykła 
Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest 
bratem, siostrą i matką.  (Mk 3, 20−35)
Życie jest pełne wątpliwości i wewnętrz-
nych konfliktów, trudnych do rozwiąza-
nia. Zastanawiamy się, jaką drogę wybrać, 
aby żyć w zgodzie ze sobą. Powinniśmy 
pokonać wewnętrzny opór, gdy ten tylko 
się pojawi. Powinniśmy zaufać Bogu, żyć 
zgodnie z Jego wolą, ponieważ to On potrafi 
zapobiec powstaniu „skłóconego domu”. 
Przed po ludzku nieracjonalnymi czyna-
mi próbowali powstrzymać Jezusa nawet 
bliscy, twierdząc, że odszedł od zmysłów. 
Ludzkie życie jest pełne podobnych prze-
szkód. Ale nie można się poddawać i trze-
ba przyjąć do swojego życia Ducha Świę-
tego, który wskaże nam właściwą drogę, 

prowadzącą do zbawienia. Świadome jej 
odrzucenie nie pozwala na zaznanie spo-
koju. Powoduje grzech, prowadzi do zguby, 
rozdarcia. Bóg obdarzył każdego człowie-
ka wielką miłością, o której należy pamię-
tać. Jest On w stanie wybaczyć nam nasze 
grzechy. Żyjąc według Jego nauk, stajemy 
się silniejszymi.

Anita Rybicka

17 czerwca, XI Niedziela zwykła 
Czy śpi, czy czuwa, nocą 
i dniem, ziarno kiełkuje 
i wzrasta…  (Mk 4, 26−34)
Bóg, który znał nas jeszcze przed naszym 
poczęciem, zasiał w naszym sercu ziarno 
swojej łaski i miłosierdzia. Potrafi zrobić 
to w najgłębszym miejscu naszego serca. 
Człowiek nie wie, jak i kiedy to się dzie-
je. Pomimo tego, że Bóg czyni to w spo-
sób niedostrzegalny, ziarno łaski wzrasta. 
W sercu każdego człowieka znajdzie się 
kawałek „żyznej gleby”, właśnie na tym 
kawałku z tego małego ziarenka wyrasta 
ogrom królestwa Bożego. Jego dalszy los 
zależy od człowieka. Może pięknie je pie-
lęgnować i troszczyć się o nie, ale czasami 
pozwala, aby zniknęło w cieniu i obumarło. 
Nikt jednak nie jest z góry z tego powodu 
osądzony i pozbawiony możliwości pod-
jęcia nowej próby. Nawet gdy początko-
wo ziarenko wykiełkuje i potem na skutek 
oddalenia się od Boga obumrze, człowiek 
zawsze ma możliwość powrotu i podjęcia 
ponownej próby. Tak właśnie działa łaska 
i miłosierdzie Boże. 

Anita Różycka

Autorkami komentarzy do 
Ewangelii są uczennice IX LO 

im. Mikołaja Kopernika w Lublinie

Ewangeliarz
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Pogrubionym drukiem
Drodzy Parafianie i Sympatycy 
naszego kościoła na Poczekajce!

To już ostatni dzień maja. W miesiącu tym 
cieszyliśmy się słońcem, cudownym śpiewem 
ptaków, ogromną porcją zielonej trawy i drzew, 
budzących zachwyt i podziw. Chętnie przeby-
waliśmy na łonie natury, odrabiając zimowe 

siedzenie w naszych domach. Maj, darowany Matce Bożej, był dla 
nas okazją do wdzięczności Maryi za Jej opiekę nad naszą parafią. 
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w nabożeń-
stwach majowych. Śpiew Litanii loretańskiej, sławiącej przymioty 
Maryi, uczy nas zaufania Bogu i naśladowania Maryi w Jej cnotach. 

W tym roku liturgiczny kalendarz szybko doprowadził nas do 
uroczystości Bożego Ciała. To wielkie święto naszej wiary. Prowa-
dząc Chrystusa w monstrancji przez ulice naszej parafii w uroczy-
stej procesji, zapraszamy Go do naszych domów, osiedli, prosząc 
o Jego błogosławieństwo i opiekę. Ta uroczystość uświadamia nam, 
że jak bez pokarmu fizycznego człowiek nie może normalnie żyć, 
pracować, rozwijać się, tak bez tego pokarmu duchowego, jakim 
jest Komunia święta, nie możemy osiągnąć nieba, a tu na ziemi 
w pełni wydawać owoców wiary. Radość z przyjmowania Komunii 
świętej ma pomagać nam pokonywać codzienne trudności razem 
z Chrystusem. Każde godne przyjęcie Komunii świętej to dotknię-
cie Nieba już tu na ziemi. Nie ulegajmy modzie długich weekendo-
wych wyjazdów, bez przeżycia tej tak ważnej uroczystości religijnej.

Wkrótce 1 czerwca – to szczególny dzień dla dzieci. Starajmy się 
im okazać naszą miłość i życzliwość. W naszej parafii w niedzielę 
10 czerwca będziemy mieli okazję materialnego wsparcia wyjaz-
dów organizowanych dla dzieci z naszej parafii. Poprzez nabycie 

„Słodyczy Poczekajki” czy „Kapucyńskich Serc” możemy dołożyć 
swoją cegiełkę dla wsparcia najmłodszych, sprawiając uśmiech na 
ich twarzach i radość w ich sercach. 

Sobota po oktawie Bożego Ciała jest dniem odpustu patronal-
nego naszej parafii. Niepokalane Serce Maryi jest symbolem Jej 
życia wewnętrznego. Zachęcam do licznego uczestnictwa w tym 
świecie naszej parafii.

Już po raz dwunasty w naszej parafii będziemy przeżywać Dni 
Parafii na Poczekajce pod hasłem: „Wspólnota to ty i ja”. To już 
piękna tradycja modlitwy i spotkania całej parafii. Rodzinny fe-
styn parafialny w tym roku będziemy przeżywać 16 czerwca. Już 
dziś zapraszam na to wielkie święto naszej wspólnoty. Gościem 
koncertu na zakończenie festynu będzie znany nam wszystkim 
piosenkarz Krzysztof Antkowiak. Koncert odbędzie się w ogrodzie 
w sobotę 16 czerwca o godzinie 20.00. 

Na przełomie czerwca i lipca rozpoczną się zmiany personalne 
w naszej wspólnocie klasztornej. Szerzej o zmianach napiszemy 
w czerwcowym numerze. 

Z radością obchodzimy trzynastą rocznicę powstania naszego 
periodyku parafialnego „Zwiastun”. Cieszy nas fakt, że parafianie 
sięgają po tę formę informacji o parafii, mimo masowego spadku 
czytelnictwa czasopism i książek. „Zwiastun” to historia naszej 
parafii, to dotknięcie tego, czym żyjemy, co jest naszą radością 
i troską. Dziękuję p. Małgorzacie Grzeni, która od początku jest 
redaktorem naczelnym, i wszystkim, którzy trudzą się nad po-
wstawaniem kolejnych numerów tego pisma, a także tym, którzy 
wspierają materialnie to dzieło. 

Niech żywa obecność Jezusa w Eucharystii będzie dla nas bra-
mą do Nieba i radością z Jego obecności w naszym życiu. Niech 
Maryja umacnia nas i pomoże nam owocnie współpracować nad 
dziełem parafii, która tworzymy Ty i ja!

Wasz proboszcz  
o. Waldemar Grubka 

Dni Parafii na Poczekajce 2018
6 czerwca 
DZIEŃ LUDZI STARSZYCH
17.30 – Nabożeństwo czerwcowe 
z procesją 
18.00 – Msza święta 
19.00 – Spotkanie autorskie 
z dziennikarzem Krzysztofem Ziemcem 
i promocja książek „Akcja Wisła 1947” 
i „Różaniec do granic” (amfiteatr)

7 czerwca DZIEŃ RODZINY 
17.30 – Nabożeństwo czerwcowe 
z procesją 
18.00 – Msza święta 

19.15 – Monodram „Obrona Sokratesa” 
w reżyserii i wykonaniu Witolda Kopcia 
(amfiteatr)

8 czerwca DZIEŃ MŁODZIEŻY 
17.30 – Nabożeństwo czerwcowe 
z procesją
18.00 – Msza święta 
19.00 – „Śpiewać każdy może…” – 
karaoke i zabawa dla młodzieży (ogród 
klasztorny)

9 czerwca ODPUST PARAFIALNY
6.30, 7.30, 8.30, 16.30 – Msza święta 

10.00 – Msza święta – jubileusze 
małżeńskie
11.00 – Msza święta z okazji jubileuszu 
50-lecia Zespołu Szkół Elektronicznych 
im. Obrońców Lublina 1939 r.
18.00 – Suma odpustowa

10 czerwca NIEDZIELA
19.15 – Koncert „Ta droga…” – Marcin 
Styczeń z zespołem (amfiteatr)

16 czerwca SOBOTA
11.00−22.00 – Festyn Rodzinny 
„Wspólnota to ty i ja” (ogród klasztorny)

FOT.�EMIL�ZIĘBA
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Kochani bracia 
neoprezbiterzy! Umiłowani 
w Chrystusie Panu, 
siostry i bracia!
W tę dzisiejszą uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny Matki Kościoła wraz z Maryją 
i Apostołami gromadzimy się w Wieczer-
niku, aby głęboko przeżywać wydarzenie 
Jezusa Chrystusa. On przez swoją Mękę, 
Śmierć i Zmartwychwstanie dokonał dzie-
ła zbawienia rodzaju ludzkiego. To dzieło 
zostało zapowiedziane już na początko-
wych kartach Pisma Świętego, w proto-
ewangelii, w słowach Boga skierowanych 
do węża kusiciela ludzkości. W wersji Bi-
blii aramejskiej Targumie Neofiti explicite 
w słowach tych zostaje zaznaczona zbawcza 
rola przyszłego Mesjasza: „Wprowadzam 
nieprzyjaźń pomiędzy ciebie a kobietę oraz 
pomiędzy twoich synów a jej synów. Dla jej 
synów będzie ocalenie, ale dla ciebie, wężu, 
nie będzie ocalenia, gdyż oni doświadczą 
pokoju na końcu, w Dniu Króla Mesjasza”. 
Jezus wstępujący do nieba i zasiadający po 
prawicy Ojca ukazuje nam Dzień tryumfu 
Króla Mesjasza, dzień naszego zbawienia. 
Droga życia każdego człowieka osiąga swój 
sens i swoją pełnię, kiedy może uczestni-
czyć w tym blasku Dnia Króla Mesjasza, 
w doświadczeniu pokoju i szczęścia, któ-

re przynosi zbawienie. Tę drogę w sposób 
obrazowy przedstawia psalmista, zaraz 
w pierwszym psalmie, porównując życie 
człowieka prawego do drzewa zasadzo-
nego nad płynącą wodą. Jego liście nie 
więdną, wydaje wspaniałe owoce i rośnie 
pomyślnie ku niebu. 

Dzisiaj, kochani neoprezbiterzy Dawi-
dzie, Borysie, Sebastianie, wraz z Wami 

przeżywamy tę Mszę świętą prymicyjną, 
podczas której prosimy, aby Wasze kapłań-
stwo było drogą wiodącą nieustannie ku 
światłości Dnia Króla Mesjasza, aby było 
drogą szczęśliwą i pełną Bożego błogosła-
wieństwa i pokoju. Jeśli będziecie czuli się 
w swoim kapłaństwie jako drzewo zasadzo-
ne nad płynącą wodą, jeśli będziecie w swo-
im kapłaństwie szczęśliwi, wówczas z całą 
mocą będziecie mogli świadczyć o zwycię-
stwie Króla Mesjasza, wówczas będziecie 
przeżywać w swoim kapłaństwie blask te-
go Dnia ocalenia, Dnia zbawienia, który 
jest najważniejszy dla każdego człowieka. 

Kochani, kapłaństwo to posługa otwie-
rania i prowadzenia do światła tego Dnia, 
posługa dzisiaj bardzo istotna, ważna dla 
współczesnego człowieka, tak często za-
gubionego, zrozpaczonego, pozbawionego 
sensu życia, celu swojej wędrówki. Wie-
lokrotnie w swoim życiu z całą pokorą 
i drżeniem serca jako kapłani winniście 
wypowiadać słowa tak pięknie poetycko 
wyrażone przez ks. Jana Twardowskiego: 

Własnego kapłaństwa się boję, 
Własnego kapłaństwa się lękam 
I przed kapłaństwem w proch padam, 
I przed kapłaństwem klękam.

Kochani neoprezbiterzy, w tym sakramen-
cie święceń kapłańskich otrzymaliście ten 
wielki dar – kapłaństwo, aby rozwijać to, 
co jest misterium – tajemnicą spotkania 
z Bogiem Trójjedynym, Ojcem, Synem i Du-
chem Świętym. Bądźcie świadomi w czasie 
tej Waszej kapłańskiej wędrówki każdego 
dnia, że w czasie święceń zostaliście kon-
sekrowani. Biskup wyciągnął nad Wami 
ręce i przyzywał mocy Ducha Świętego, 
tak jak każdy kapłan podczas Eucharystii, 
jak Wy za chwilę wygłosicie i uczynicie to 
nad chlebem i winem. Konsekrowany ka-
płan przy ołtarzu nie mówi: „To jest Ciało 
Chrystusa”, ale razem z Chrystusem mo-

POSŁUGA PROWADZENIA DO ŚWIATŁA

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego 20 maja br. trzej bracia kapu-
cyni: Dawid Napiwodzki, Borys Karczmarzyk i Sebastian Piasek przyjęli 
święcenia kapłańskie z rąk Jego Ekscelencji o. bpa Antoniego Pacyfika 
Dydycza. Następnego dnia, w święto Najświętszej Maryi Panny Matki 
Kościoła, neoprezbiterzy odprawili Mszę św. prymicyjną w naszym koś-
ciele na Poczekajce, udzielając na jej zakończenie prymicyjnego błogo-
sławieństwa wiernym.

Poniżej prezentujemy homilię, którą podczas Mszy świętej prymicyj-
nej wygłosił ks. prof. Mirosław Wróbel.

WZYWANIE�WSTAWIENNICTWA�WSZYSTKICH�ŚWIĘTYCH
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że mówić: „To jest Ciało Moje”. W sakra-
mencie pokuty i pojednania kapłan nie 
mówi: „Chrystus ciebie rozgrzesza”, ale 
wraz z Chrystusem połączony w jedności 
alter Christi kapłan wypowiada słowa: „Ja 
ciebie rozgrzeszam”.

Kochani neoprezbiterzy, każdego dnia 
wpatrujcie się w tę światłość Dnia Pana, 
która niech Was ubogaca, dodaje nadziei, 
dodaje blasku, dodaje tego wielkiego op-
tymizmu, tak bardzo potrzebnego światu 
XXI wieku. Nikt i nic na tym świecie nie 
potrafi Wam zapewnić tego światła, tej 
nadziei, tego pokoju. Bądźcie świadkami 
Dnia Pana, bądźcie pełnymi wiary, miłości 
i pokoju. Pozdrawiajcie napotkanych przez 
siebie ludzi tym pięknym franciszkańskim 
pozdrowieniem „Pokój i dobro!”. I niech 
nie będą to tylko słowa, ale całe Wasze 
życie. Kochani, odnajdujcie w swoim ka-
płaństwie na każdy dzień Waszej posługi 
najgłębszą prawdę, najwznioślejsze do-
bro, najcudowniejsze piękno i największą 
wolność. Bądźcie kapłanami otwartymi na 
innych, służącymi tym wszystkim, którzy 
Was potrzebują. Bądźcie w swoim kapłań-
stwie nie tylko dalekowidzami, ale bądźcie 
przede wszystkim głębokowidzami, obej-
mując wrażliwym sercem potrzeby wszyst-
kich napotykanych osób. Do Was zanurzo-
nych w Sercu Miłości Chrystusa tak bardzo 
należy to, aby do Waszych kapłańskich 
serc, na modlitwie, podczas Eucharystii 
i podczas sprawowanych sakramentów 
wprowadzać wszystkich bliskich Wasze-
mu sercu: Waszych kochanych rodziców, 
rodzeństwo, braci, przyjaciół, parafian. 
Niech w tych sercach kapłańskich będzie 
także miejsce dla ludzi z marginesu, a na-
wet dla nieprzyjaciół. Burzcie zewnętrzne 
mury i pałace nienawiści, by mieć więcej 
materiału do budowania nieba w sobie 
i wokół Was. Tak bardzo potrzeba, kochani, 
aby iść i nauczać Bożej mądrości wszędzie 
tam, gdzie posyła Was Kościół, aby przez 

sakramenty święte: chrzest, Eucharystię, 
sakrament pokuty i pojednania, sakrament 
namaszczenia chorych uobecniać Jezusa 
we współczesnym świecie. Chrystus dzi-
siaj, kochani, potrzebuje Waszych rąk, aby 
dotykać poranionych serc, On potrzebuje 
Waszych ust, aby pocieszać strapionych, 
On potrzebuje Waszych nóg, aby docho-
dzić do zrozpaczonych i chorych, On po-
trzebuje Waszego serca, aby przytulic do 
niego wszystkich samotnych i utrudzo-
nych wędrówką życia. Każdy z Was jako 
alter Christi ma zadanie bycia Jego na-
rzędziem i sługą. Tylko w takiej posta-
wie zjednoczenia z Chrystusem będziecie 
mogli na każdy dzień z radością i nadzie-
ją serca wołać ze św. Pawłem: „Już nie ja 
żyję, ale żyje we mnie Chrystus”. Tylko 
wtedy będziecie szczęśliwymi i spełnio-
nymi w swoim kapłaństwie. Tylko wtedy 
Wasza droga i droga powierzonych Wam 
wiernych będzie wiodła do tego punktu 
kulminacyjnego naszego życia, do szczęś-
liwości Dnia Króla Mesjasza. Niech w tym 
Wam dopomaga Maryja Matka Kościoła, 
Matka kapłanów.

Na koniec pragnę Wam dedykować sło-
wo poezji zatytułowane „Konwalia ka-
płaństwa”:

nie trzeba wielu marzeń w krainie miłości 
gdy ludzie wokół życzliwością płoną 
zielonoocy nadzieją spoglądają w niebo 
serca ster płomienny wznosząc ku 
wieczności

nie trzeba wielu myśli w przestrzeni idei 
gdy umysł z Duchem przystaje na ślubnym 
kobiercu 
Platon schodzi na ziemię aby szukać Boga 
między pucharem wina a okruchem chleba

nie trzeba wielkich rzeczy kapłanie Jezusowy 
gdy w pokornym uścisku monstrancję 
podnosisz 
Mesjasza Dzień odsłania świetliste Oblicze 
a życie Twe zmartwychwstaje konwalią 
kapłaństwa

Amen.
Zdjęcia: 

br. Krzysztof Łaziński

PRYMICYJNA�MSZA�ŚWIĘTA

PRYMICYJNE�BŁOGOSŁAWIEŃSTWO�WIERNYCH
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Grupa Modlitwy Ojca Pio
na ścieżkach Lubelszczyzny

Wczesnym rankiem 5 maja 2018 r. sym-
patycy i członkowie Grupy Modlitwy Ojca 
Pio z Poczekajki wraz z ojcem duchowym 
o. prof. Andrzejem Derdziukiem udali się 
na pielgrzymkę do Piotrawina i Kaliszan-
-Łopoczna. Jej celem było nawiedzenie 
kościoła pw. św. Tomasza Apostoła i św. 
Stanisława Biskupa Męczennika w Pio-
trawinie oraz wspólnoty Ogniska Światła 
i Miłości Służebnicy Bożej Marty Robin 
w Kaliszanach-Łopocznie, a także roz-
ważania dotyczące adhortacji apostol-
skiej Ojca Świętego Franciszka Gaudete 
et exsultate.

Pierwszym miejscem naszego pielgrzy-
mowania była wieś Piotrawin. Po drodze 
zachwycały nas kwitnące sady owocowe, 
gdyż tereny powiatu opolskiego są praw-
dziwym zagłębiem sadowniczym.

Parafia w Piotrawinie jest najstarszą 
parafią diecezji lubelskiej i ważnym ośrod-
kiem kultu św. Stanisława ze Szczepano-
wa, do którego od wieków pielgrzymo-
wali liczni pątnicy, doznając szczególnej 
opieki, pomocy i uzdrowień. Świadczy 
o tym zachowana do dzisiaj, unikatowa 
w Polsce, kolekcja 55 obrazów wotyw-
nych z XVII w. Powstały one w podzięce 
za łaski otrzymane za wstawiennictwem 
św. Stanisława. 

Z Piotrawinem związana jest legenda 
głosząca, że pierwotnym właścicielem tych 
terenów był rycerz Piotr Strzemieńczyk. 
Przed śmiercią sprzedał wieś biskupowi 
Stanisławowi ze Szczepanowa. Ponad dwa 
lata po zgonie rodzina zmarłego zakwe-
stionowała zakup, zarzucając biskupowi 
bezprawny zabór gruntów. Ponieważ św. 
Stanisław nie dysponował dokumentami 
zakupu, sprawa trafiła pod sąd królewski. 

Biskup prosił króla Bolesława Śmiałego 
o wstrzymanie wyroku o 3 dni. W dzień 

sądu polecił odkopać grób rycerza i pro-
sił Boga, by przywrócił zmarłego do życia, 
aby ten mógł przekazać prawdę. Stał się 
cud. Rycerz wstał z grobu i przed sądem 
zaświadczył o uczciwości biskupa, po czym 
wrócił na miejsce wiecznego spoczynku.

Cennymi eksponatami muzeum para-
fialnego w Piotrawinie są m.in.: relikwiarz 
św. Stanisława z XVII w., monstrancja 
z 1700 r., mały krzyż-pacyfikał XV-XVI w. 
oraz kapa z początku XVII w., ważąca ok. 
20 kg – świadek historii, wypożyczona na 
Zamek Królewski na Wawelu na wystawę 
„Wawel 1000−2000”.

Kolejnym miejscem naszej pielgrzym-
ki były Kaliszany-Łopoczno. Tam powitał 
nas ks. Mirosław Bielecki, który jest ojcem 
duchowym wspólnoty Ogniska Światła 
i Miłości. Podziwialiśmy budujący się no-
wy Dom Wspólnoty, z piękną, już w pełni 
funkcjonującą kaplicą. Jej centralną ikoną 
jest obraz Niepokalanej Matki Kościoła, 
która wyciąga swoje ręce do wszystkich 
przychodzących do Niej, aby ich przytulić 

i prowadzić do Jezusa. Ks. Bielecki opo-
wiedział nam o działalności Ogniska (ist-
nieją 2 domy w Polsce) i o jego charyzma-
tycznej patronce – Słudze Bożej Marcie 
Robin (właściwie: Marthe Robin). Wspól-
notę w Kaliszanach-Łopocznie stanowią: 
kapłan, którego zadaniem jest głoszenie 
słowa Bożego, będącego światłem, i sześć 
osób świeckich, które podczas licznych, 
prowadzonych przez Ognisko rekolekcji, 
otaczają je modlitwą i posługą. Słowo Boże 
głoszą z uśmiechem, życzliwością. Kalisza-
ny to kolejne miejsce, gdzie mamy moż-
ność dotykania miłości Boga w ludziach.

Dla naszej pielgrzymki przygotowano 
prezentację bardzo interesującego filmu 
o Słudze Bożej Marcie Robin, francuskiej 
mistyczce, stygmatyczce i tercjarce fran-
ciszkańskiej. Marta, będąc przez 50 lat 
w pełni sparaliżowana, cierpiąca również 
z powodu uszkodzenia mózgu, który rea-
gował boleśnie na działanie światła, żyła 
wyłącznie dzięki przyjmowaniu Euchary-
stii. By nie zmarnowało się jej cierpienie, 
ofiarowała je Panu Bogu, uważając, że tym 
może przyczynić się do zbawienia rodzin, 
miast, swojej ojczyzny Francji i świata.

Po przerwie, w czasie której wszyscy 
delektowaliśmy się przepysznymi wypie-
kami, przygotowanymi przez nasze kole-
żanki z Grupy, i odpoczynku w otoczeniu 
majowej zieleni, uczestniczyliśmy we Mszy 
świętej. Celebrował ją i homilię wygłosił o. 
prof. Andrzej Derdziuk, a o oprawę mu-
zyczną zatroszczyła się członkini Grupy 
– Czesława Gołko, która z akompania-
mentem gitary śpiewała piękne, wypeł-
nione głęboką treścią autorskie pieśni. 
W homilii ojciec profesor mówił, byśmy 
jak Marta Robin i ojciec Pio zaufali Bo-
gu i Go słuchali, żebyśmy wypracowywa-
li w sobie odporność na nasze codzienne 
upadki. Ojciec Pio nigdy nie skarżył się, 
że nie głosi homilii (liczne choroby płuc 
mu to uniemożliwiały), stworzył jednak 
wielkie dzieło posługując w konfesjonale, 
cierpiąc dla Jezusa, zakładając Dom Ulgi 
w Cierpieniu. Marta Robin przez ponad 
50 lat co tydzień (od czwartku do soboty) 
jednoczyła się w bólu z Ukrzyżowanym Je-
zusem i ofiarowywała Mu samą siebie. Nie 
powinniśmy prosić Boga o to, co nas prze-
rasta, ale pracować nad odpornością i siłą 
do powstawania z codziennych upadków. 
Po Mszy św. wysłuchaliśmy konferencji o. 
Derdziuka na temat adhortacji apostol-
skiej Ojca Świętego Franciszka Gaudete 
et exsultate (O powołaniu do świętości 
w świecie współczesnym).

W drodze powrotnej do Lublina odmó-
wiliśmy modlitwę różańcową i odśpiewa-
liśmy Litanię loretańską. 

Był to piękny dzień, wypełniony modli-
twą, zasłuchaniem w głoszone słowo Boże 
i zachwytem nad odwiedzanymi miejscami.

Anna Janecka

DOM�WSPÓLNOTY�OGNISKA�ŚWIATŁA�I�MIŁOŚCI�W�KALISZANACH-ŁOPOCZNIE

MISTYCZKA�MARTA�ROBIN
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Pierwsza Komunia Święta – Poczekajka 2018
Grupa Parafialna, 6 maja, przygotowanie: Małgorzata Grzenia
Marika Berejowska, Wiktoria Bernacka, Amelia Bernat, Nel Białasik, Krystian Błażewicz, Florentyna Bolibok, Olga Buczek, 
Marcin Cioroch, Weronika Czapska, Wojciech Czyżewski, Iga Dmowska, Jagoda Dobosz, Lena Drapała, Dominika Dudzińska, 
Maja Fidecka, Michał Franczak, Małgorzata Gałkowska, Ewelina Gazda, Sandra Gibuła, Michał Gilewicz, Maria Jeleniewska, 
Zuzanna Kardas, Julia Kawczyńska, Karolina Kawka, Bartosz Kmicic, Aleksandra Knyś, Dominika Kopeć, Marcel Kowalik, 
Jakub Koźmiński, Maja Krystosiak, Sebastian Krzykała, Julia Kucaba, Przemysław Lewczyk, Jakub Matyjaśkiewicz, Zofia Mazur, 
Kinga Mazurek, Maja Mazurek, Aleksandra Mikuła, Julia Misztal, Filip Mitura, Kazimierz Napora, Martyna Nazaruk, 
Filip Palenciuk, Alicja Paluch, Oliwia Paradzińska, Jakub Pastuszak, Julia Pawlak, Piotr Pietrzak, Oliwia Puzon, Zofia Romanowska, 
Bartłomiej Smolarz, Alicja Sokołowska, Wojciech Stasiak, Igor Styka, Krzysztof Svoboda, Aniela Szatkowska, Kinga Szczawińska, 
Antoni Szczygła, Aleksander Szydłowski, Jakub Szymański, Mikołaj Tatarczak, Paweł Tokarczyk, Ewa Wawer, Natalia Wieczorek, 
Justyna Wilczewska, Martyna Wilczewska, Alicja Witczak, Maja Wlizło, Filip Wójcik, Igor Wójcik, Daria Zielińska

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza, 13 maja, 
przygotowanie: s. Dorota Podsiad, s. Laura Zyzik
Bartłomiej Bartoś, Łucja Białek, Jakub Bielecki, Jan Bielecki, Weronika Birszel, Weronika Błaszczak, Amelia Bojarska, Kornelia Boroń, 
Michał Boryc, Lena Borzęcka, Lena Bryłowska, Barbara Brzyska, Mateusz Chęć, Weronika Ciozda, Aleksander Dąbrowski, 
Michał Dębiński, Marta Dudzicz, Tomasz Dudzicz, Nikodem Filipiak, Adela Fornalik, Maria Gapska, Piotr Golda, Konrad Iwaniak, 
Zuzanna Jannicka, Karol Janus, Zuzanna Kabasa, Blanka Kalinowska, Maria Kamińska, Martyna Kawka, Oliwier Kielmas, 
Wiktor Kleniewski, Filip Knieja, Nikita Kochuro, Nicola Kocot, Piotr Komarynski, Kaja Kondraciuk, Iga Korba, Maja Korzeb, 
Natalia Kosior, Antonina Kościołek, Jakub Kozak, Malwina Kozak, Iga Kozicka, Weronika Krawczyńska, Dawid Król, 
Kacper Krukowski, Nikola Krzepisz, Magdalena Kulik, Marcel Kuryło, Kacper Lemiecha, Dawid Licewicz, Lena Łozińska, 
Monika Łukaszuk, Magdalena Markut, Zuzanna Mazurek, Agata Mendel, Beata Milanowska, Mikołaj Milcarz, Szymon Mróz, 
Damian Mykitka, Oliwia Myszala, Franciszek Niećko, Nikola Nowak, Wiktoria Nowakowska, Mateusz Obrzut, Aleksandra Olszańska, 
Max Ozga, Amelia Paluch, Oskar Pasieka, Karolina Piasecka, Szymon Pieniak, Jagoda Posturzyńska, Pola Radej, Nikola Rubczewska, 
Wiktoria Rubczewska, Natalia Rusinek, Wiktoria Rutkowska, Agata Rydz, Julia Santarossa, Kacper Sawicki, Aleksandra Serwin, 
Bartłomiej Skałecki, Sylwester Skwira, Kacper Snopek, Natalia Solis, Barbara Stalęga, Mateusz Staszczak, Nela Stączek, 
Robert Stec, Tymon Szkołut, Aleksandra Szwaczko, Paweł Szwajewski, Weronika Świech, Kacper Taracha, Alicja Trejgel, 
Wiktor Waryszak, Jagoda Wawer, Anna Wieluńska, Jakub Wilczewski, Maciej Winiarski, Damian Wójcik, Adam Wysocki-Chorąży, 
Tomasz Wysocki-Chorąży, Laura Zaprawa, Stanisław Zieliński, Julian Zimny, Oskar Złotnik, Natalia Żeleźnik

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego, 20 maja, przygotowanie: Jarosław Agaciński
Jakub Adamski, Maria Barańska, Oliwia Barszczewska, Marcin Bartosiński, Artur Bat, Karolina Białas, Szymon Bilik, 
Ksawery Bloch, Anastazja Bury, Mikołaj Czech, Nina Daniel, Jan Grzegorczyk, Zofia Gwiazdowska, Valentina Hernandez Mazur, 
Agnieszka Hołowiecka, Weronika Honcz, Hanna Janik, Zuzanna Kędra, Maciej Kępa, Antonina Kieloch, Aleksandra Kiełtyka, 
Szymon Kołodziński, Krzysztof Koncewicz, Fryderyk Kot, Maria Kryza, Zuzanna Kura, Alan Maciejewski, Piotr Margol, 
Michał Mazurek, Weronika Miks, Maciej Milanowski, Iga Nowak, Norbert Olech, Karolina Paździor, Martyna Piątkowska, 
Jakub Poleszak, Ksawery Poleszak, Dominika Powiślańska, Agnieszka Rusek, Amelia Sacharuk, Marcel Skoniecki, 
Wojciech Stankiewicz, Anna Ścisłowska, Amelia Tkaczyk, Laura Walkiewicz, Szymon Wielgus, Iga Wołos, Mikołaj Wójcicki, 
Paweł Wróbel, Bartosz Zaborowski 

PIELGRZYMKA�DZIECI�PIERWSZOKOMUNIJNYCH�DO�LUBELSKIEJ�ARCHIKATEDRY.�FOT.�MAŁGORZATA�GRZENIA
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Pielgrzymka do grobu Sługi 
Bożego ks. Dolindo Ruotolo
Kiedy do ręki wpadła mi książka pt. Jezu, 
Ty się tym zajmij J. Bątkiewicz-Brożek, 
nie mogłam się od niej oderwać. Pierw-
sze 60 stron przeczytałam jednym tchem, 
nie wstając od stołu. I już wtedy podjęłam 
decyzję o pielgrzymce do grobu tego wspa-
niałego kapłana.

Wyprawa odbyła się w dniach 15−25 
kwietnia 2018 r. Jadąc do Włoch, wstą-
piliśmy do naszej Matki Bożej Jasnogór-
skiej. Uczestnicząc w Apelu i porannej Mszy 
św. z odsłonięciem obrazu, prosiliśmy Ją 
o szczęśliwą i owocną pielgrzymkę.

Wędrówkę po włoskich sanktuariach 
rozpoczęliśmy od Padwy. Wstąpiliśmy (jak 
to zwykle jest w naszych pielgrzymkach) 
do św. Leopolda Mandicia, kapucyna, pa-
trona spowiedników i wszystkich, którzy 
mają opory w podejściu do konfesjonału. 
Jeśli ktoś ma z tym problem, to najlepiej, 
żeby pomodlił się do św. Leopolda, kapu-
cyna małego wzrostem (135 cm), a wiel-
kiego duchem i sercem. Od kilku lat relik-
wie w postaci ciała świętego są wystawione 
w kryształowej trumnie. W naszym kościele 
na Poczekajce, w kaplicy fatimskiej, również 
mamy relikwie o. Leopolda.

Mszę św. odprawiliśmy w bazylice 
św. Antoniego, a potem prowadzeni przez 
o. Sylwestra poznawaliśmy tę wielką i oka-
załą świątynię. Grób św. Antoniego jest bar-
dzo piękny, niedawno odnowiony, obwie-
szony zdjęciami ludzi, którzy wyzdrowieli 
lub wyszli z nieprawdopodobnych katastrof 
dzięki modlitwie bliskich i wstawiennictwu 
św. Antoniego.

Nigdy w pielgrzymkach po Italii nie 
opuszczamy miejsca narodzin i życia św. 
Franciszka z Asyżu. Jest to jeden z najwięk-
szych świętych czczonych na całym świe-
cie, a nam szczególnie drogi. Żyjemy wśród 
współbraci św. Franciszka, kapucynów, 

a nasz kościół nosi jego wezwanie. Ostatni 
papież przybrał imię Franciszek, aby jeszcze 
raz pokazać światu wielkość Biedaczyny.

I wreszcie późnym wieczorem dotarli-
śmy do hotelu nad morzem Tyrreńskim 
w miejscowości Torre del Greco w okolicy 
Neapolu. Następny dzień naszej pielgrzym-
ki to wizyta u ks. Dolindo. Można było za-
uważyć wśród pielgrzymów wyczekiwanie 
na spotkanie ze świętym kapłanem. Pod-
czas całej drogi, jadąc autokarem odma-
wialiśmy różaniec z tekstami ks. Dolindo, 
które przybliżał nam o. Krzysztof Gajewski, 
nasz duchowy opiekun.

Warto wspomnieć tu o zadowoleniu, ja-
kie sprawiały nam homilie o. Krzysztofa. 
Przed wyjazdem jedna z uczestniczek spyta-
ła, czy będziemy mieć jakiegoś księdza, któ-
ry potrafi mówić kazania. Odpowiedziałam, 
że ocenimy to dopiero w drodze powrotnej.

Docieramy do kościoła pw. Najświętszej 
Maryi Panny z Lourdes i św. Józefa w Nea-
polu. Z zewnątrz bardzo skromny, wtłoczony 
między budynki na wąskiej neapolitańskiej 
ulicy. Wewnątrz, po prawej stronie znajduje 
się grób ks. Dolindo. Oczywiście, wszyscy 
pobiegli w tę stronę. Na pielgrzymkach bywa 
tak, że brakuje czasu na realizację przyję-
tych punktów programu. Ks. Dolindo jakby 
czekał na nas i sprawił, że byliśmy jedyną 
grupą i mogliśmy tam spędzić tyle czasu, ile 
chcieliśmy. Od zakrystiana, który z daleka 
rozpoznał polskich pielgrzymów, usłyszeli-
śmy, że „prawie codziennie jest kilka osób 
z waszego kraju. A dziś taka wielka grupa. 
Zapukajcie do padre Dolindo i słuchajcie 
odpowiedzi!”. Na płycie grobu znajduje się 
napis „Kiedy tu przyjdziesz, zapukaj. Ja na-
wet zza grobu odpowiem ci: Ufaj Bogu”. To 
są słowa z jego testamentu.

Najważniejszym punktem naszego po-
bytu w tym miejscu była Msza św. i mod-

litwa przy grobie. „Niech Eucharystia bę-
dzie szczytem waszych pragnień, waszych 
religijnych praktyk. Niech to będzie jedyna 
meta waszych poczynań” – uczył ks. Dolindo 
Ruotolo, włoski ksiądz, tercjarz franciszkań-
ski, ogłoszony przez Kościół Sługą Bożym. 
Cieszył się on również wielkim szacunkiem 
o. Pio, który przybywających do niego do 
spowiedzi wiernych z Neapolu odsyłał ze 
słowami: „po co tu przyjeżdżacie, macie 
u siebie świętego kapłana”.

Zachęcam do przeczytania książki Jezu, 
Ty się tym zajmij, aby przybliżyć sobie po-
stać ks. Dolindo Ruotolo. Naprawdę warto!

Pompeje to przede wszystkim bazylika 
Matki Bożej Różańcowej i Jej słynny obraz. 
W 1875 r. Bartłomiej Longo dostał od pew-
nej zakonnicy stary obraz. Nie podobał mu 
się ze względu na zniszczenia i układ posta-
ci, ale namówiony zabrał go do Pompejów.

Bartłomiej Longo (1841−1926) to świe-
cki tercjarz dominikański i apostoł różańca. 
W czasach studenckich był uczestnikiem wy-
stąpień antyklerykalnych, seansów spiryty-
stycznych i kapłanem świątyni szatana. Pod 
wpływem przyjaciela nawrócił się, zaanga-
żował w pomoc chorym i został tercjarzem, 
przyjmując imię brat Różaniec. Dzięki je-
go zaangażowaniu w ciągu 20 lat powstała 
świątynia a przy niej domy wychowawcze dla 
młodzieży, dzieci, więźniów, sierot, szkoły, 
warsztaty i liczne miejsca pracy.

Po kilkudziesięciu latach pracy Bartło-
miej został posądzony przez swoich dawnych 
antyklerykalnych przyjaciół o defraudację. 
Zrzekł się wszystkich praw do świątyni oraz 
pozostałych inicjatyw. Bez dachu nad głową 
i grosza w kieszeni wrócił w rodzinne stro-
ny. Z okazji 50-lecia świątyni wrócił jako 
84-letni starzec, zrehabilitowany i uwol-
niony od wszystkich zarzutów. Pozostał tam 
przez ostatnie miesiące życia i zmarł w opi-
nii świętości. Pogrzeb odbył się 7 paździer-
nika 1926 r. w obecności tłumów wiernych. 
Został beatyfikowany przez Jana Pawła II 
26 października 1980 r. Zbudowana przez 
niego świątynia znajduje się pod osobi-
stym zarządem papieża i jest najważniej-
szym „kościołem różańcowym” na świecie, 

ŚW.�WERONIKA�GIULIANI O.�KRZYSZTOF�U�KS.�DOLINDO
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a 5 października obchodzimy wspomnie-
nie „kawalera Maryi”, który wiele lat życia 
poświęcił szerzeniu modlitwy różańcowej. 
W tym miejscu powstała znana dziś na ca-
łym świecie Nowenna Pompejańska, zwana 
również „nowenną nie do odparcia”, dzięki 
której wyproszono wiele cudów.

Dzień oddechu w naszej pielgrzymce 
to wyprawa na Capri. Po półgodzinnej po-
dróży promem znaleźliśmy się na wyspie. 
Jeszcze tylko jazda kolejką na górę i mamy 
przed sobą widok na przepiękną okolicę. 
To trzeba zobaczyć! Capri broni się przed 
najazdem turystów, a więc pospieszmy się.

Nettuno – miejscowość nadmorska z le-
żącym niemal na plaży pięknym sanktua-
rium poświęconym św. Marii Goretti, 11-let-
niej dziewczynce, która w 1902 r. zginęła 
broniąc się przed próbującym ją zgwałcić 
sąsiadem, któremu przebaczyła na łożu 
śmierci. Za jej zabójstwo Alessandro Se-
renelli został skazany na 30 lat więzienia. 
Na mocy amnestii wyszedł na wolność na 
trzy lata przed zakończeniem kary. Udał się 
do matki Marii, by prosić o przebaczenie. 
Następnego dnia wstąpił do zakonu kapu-
cynów w Maceracie. Zmarł 6 maja 1970 r. 
Maria Goretti jest patronką przebaczenia.

Zwiedzanie Rzymu objęło najpopular-
niejsze, pocztówkowe miejsca: Schody Hi-
szpańskie, udekorowane w kwietniu różo-
wymi azaliami, Fontannę Di Trevi, którą 
trudno zobaczyć przez otaczające ją tłu-
my, Kapitol, Forum Romanum, Koloseum.

Spacerując z przewodniczką, około godz. 
17.00 trafiliśmy do maleńkiego kościoła pw. 
św. Rity. Nie byłoby w tym nic nadzwyczaj-
nego, gdyby nie fakt, że był to 22 kwietnia – 
w tym czasie na Poczekajce rozpoczynało się 
nabożeństwo ku czci św. Rity. Ktoś powie: 
„przypadek”. A dla nas to było spotkanie 
ze św. Ritą, jak każdego 22. dnia miesiąca.

W niedzielę wraz z papieżem Francisz-
kiem uczestniczyliśmy w Regina Coeli na 
placu św. Piotra. Po modlitwie wszyscy ru-
szyli w stronę bazyliki. Tłum. Cieszy tylko 
to, że ten tłum, prawie w całości, udaje się 
do grobu Jana Pawła II. Wśród naszych pąt-
niczek jest Maria, która obchodziła w tych 

dniach swoje ponowne urodziny. 8 lat te-
mu przeszła dwukrotnie śmierć kliniczną. 
Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana 
Pawła II sprawiła, że Marysia jest dziś z na-
mi i gdy tylko ma okazję, udaje się do jego 
grobu z podziękowaniem.

Kościół pw. Świętego Ducha znajduje 
się blisko placu św. Piotra i tam udaliśmy 
się na niedzielną Eucharystię. Piękny wy-
strój świątyni został przygotowany spec-
jalnie na rocznicę wizyty Jana Pawła II. 
Przed ołtarzem stało wielkie serce z 380 
białych róż z czerwonym napisem Grazie 
– dziękujemy.

Ostatni dzień pielgrzymki był długim 
przejazdem z Rzymu do Tarvisio. Aby go 
nieco urozmaicić, wstąpiliśmy do małe-
go średniowiecznego miasteczka Citta di 
Castello, gdzie znajdują się relikwie św. We-
roniki Giuliani, klaryski kapucynki, która 
na swym ciele miała krwawiące rany – styg-
maty. Na jej prośbę po 3 latach stygmaty 
zniknęły, ale cierpienie ran Chrystusowych 
pozostało. Z polecenia spowiednika We-
ronika zostawiła dziennik swojego życia 
(22 tys. stron), w którym opisuje mistycz-
ne przeżycia łączności z Jezusem. Zmarła 
po długiej chorobie 9 lipca 1727 r. Msza św. 
i modlitwa przy jej relikwiach były dla nas 
wielkim przeżyciem.

Ostatni dzień pielgrzymki. Hotel w Tarvi-
sio, piękna górska okolica. Msza św. w nieco 
innych okolicznościach, w sali konferencyj-
nej. Jesteśmy w przededniu urodzin i imienin 
naszego najmłodszego pątnika, 6-letniego 
Marka. O. Krzysztof zapowiedział na począt-
ku, że dziś modlimy się w intencji Marecz-
ka. W homilii przypomniał nam o obecności 
Boga wśród nas. Często Go nie zauważamy. 
A On jest ciągle z nami, wędruje za nami, jest 
wśród nas, cichutki, niewidoczny. W pewnym 
momencie kapłan porównał małego, cichut-
kiego Mareczka, który przez całą pielgrzym-
kę był także prawie niewidoczny, cichutki, 
nie sprawiał nikomu kłopotu, do Pana Boga, 
który jest z nami zawsze, nawet wtedy, gdy 
Go nie chcemy zauważyć i uwierzyć w Jego 
istnienie. To porównanie wszystkich bardzo 
wzruszyło i uświadomiło nam, żeby częściej 
zauważać tego cichego, nienarzucającego się, 
będącego zawsze z nami Boga.

Dziękuję Bogu i ks. Dolindo, na które-
go beatyfikację czekamy, za czas spędzony 
wraz z grupą z Gorzowa i ojcem Krzyszto-
fem. Z relacji pielgrzymów dowiedziałam 
się, że wrócili „naładowani” duchowo i fi-
zycznie. Niektórzy wyruszali z dolegliwoś-
ciami, a powrócili zdrowi i szczęśliwi.

Anna Pasek
Zdjęcia: Jerzy Gajewski

PRZY�GROBIE�ŚW.�LEOPOLDA�MANDICIA ZAPUKAJ�A�JA�ODPOWIEM�„UFAJ�BOGU!”
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Kochane 
dzieciaki

Lipa
Tekst: Ewa Mazurek 

Ilustracje: Maria Bojaczuk

W pięknej polskiej krainie, zwanej Roz-
toczem, znajduje się stara posesja. Przy 
drodze prowadzącej do tego domu, zbu-
dowanego z drewnianych belek, posadził 
Jasio lipę. Drzewko było z tego miejsca 
bardzo zadowolone, bujnie rosło i pysz-
niło się swoją urodą.

Co roku, wiosną, lipa wypuszczała swo-
je piękne, zielone pędy, a później pachnące 
miodem kwiaty. Była oazą dla ptaszków, 
sówek, pszczół i innych przedziwnych 
stworzeń, które odnajdowały tam swój 
azyl.

W tej lipie i ja znalazłam sobie kryjów-
kę, aby móc słuchać pięknych ptasich treli 
i słodkiego brzęczenia pszczół. Pewnego 
dnia do mojej dziupelki zaczął się ktoś 
skradać. Patrzę, a tu wychylił się Krasnal. 
Szukał towarzystwa i bardzo się ucieszył 

z naszego niespodziewanego spotkania. 
Powiedział, że nazywa się Mapek, ale nie 
wyjaśnił, skąd wzięło się jego imię.

Krasnal zachwycił mnie swoim wyglą-
dem i zachowaniem. Był ubrany w zielo-
ne spodenki i żółty kubraczek w zieloną 
kratkę, a na głowie – czerwoną czapecz-
kę. Na stopach miał czarne buciki z cien-
kiej skóry. Bardzo ładne blond włosy by-
ły tak długie, że spadały mu na ramiona, 
a grzywka prawie opadała na oczy. Oczy 
jasne i pogodne, niebieskie jak morze, 
z pomarańczową obwódką dokoła źre-
nic chwacko na mnie patrzyły. Ludzie 
mówią, że takie oczy są bardzo mądre, 
a oczy Mapka były też zawsze radosne 
i wyrażały dużo życzliwości i przyjaźni. 
Cały czas zachowywał się bardzo grzecz-
nie, z wielką gracją i szacunkiem do mnie 
i do wszystkich naszych przyjaciół, któ-
rzy zamieszkiwali lub byli gośćmi na 
naszej lipie.

Gadaliśmy, gadaliśmy, gadaliśmy… 
Z każdym dniem nasze rozmowy stawa-
ły się coraz bardziej przyjazne i ciekawe. 
Słuchaliśmy razem brzęczenia pszczół i in-
nych owadów, śpiewu słowików, kosów, 
kanarków i przeróżnych innych ptasich 
treli. Co ważne to to, że mój przyjaciel 
Krasnal był ode mnie dużo mądrzejszy 
i opowiadał mi piękną historię o stworze-
niu świata. Mówił mi, że wszystkie pta-
ki i zwierzęta, rośliny, drzewa (nawet te 
baaardzo duże) i ludzie zostali stworzeni 
przez Pana Boga. I trzeba Panu Bogu za 
to wszystko dziękować.

Nasze spotkania stawały się coraz bar-
dziej serdeczne, miłe i radosne. Poma-
galiśmy sobie wzajemnie we wszystkim. 
Staliśmy się przyjaciółmi.

Czas szybko biegnie. Co roku nasza lipa 
staje się coraz piękniejsza, coraz bardziej 
okazała. Tak bardzo już urosła, że sięga 
prawie do nieba. Ponieważ nasze drzewo 
jest ogromne i wspaniałe, myślimy, że Pan 
Bóg bardzo dba o naszą lipę. Jest na niej 
miejsce dla wszystkich stworzeń świata.

Z KULTURĄ DO NIEBA IX edycja
zrealizowane:

18 III Koncert Wielkopostny WITAJ, CIERNIOWA 
KORONO
wykonawcy: Marek Stefański (Kraków) – organy, 
Chór KANTYLENA III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie, 
Małgorzata Nowak – dyrygent 

6−8 IV Warsztaty Muzyki Liturgicznej zakończone 
Oratorium o Niepokalanym Sercu Maryi
prowadzenie: Paweł Bębenek wraz ze współpracownikami

21 IV Koncert NAVARRETE SEFARDI QUINTET 
Magda Nawarrete
wykonawcy: Magda Navarrete – śpiew, taniec, 
Grzech Piotrowski – sax, Wojciech Braszak – kontrabas, 
Marek Fedor – instrumenty perkusyjne, Andrzej Lewocki – 
gitara flamenco, Mateusz Pliniewicz – skrzypce

27−29 IV Warsztaty muzyki chrześcijańskiej 
„Golgota Młodych”
prowadzenie: wokaliści i instrumentaliści pod kierunkiem 
Alberta Klejca

6 V Koncert „Niepodległej” Piotr Selim
wykonawcy: Piotr Selim – fortepian, śpiew, 
Magdalena Celińska – śpiew, Ladies Quartet, 
Tomasz Piątek – saksofony, Piotr Bogutyn – gitary, 
Krzysztof Nowak – gitara basowa, Tomasz Deutryk – 
perkusja

11 V Oratorium muzyczne FATIMA
wykonawcy: zespół instrumentalny i członkowie wspólnoty 
Guadelupe

27 V Tańcobajki – Kot w butach… i kapeluszach
prowadzenie: Dawid Modrzejewski

przed nami:

7 VI Monodram „Obrona Sokratesa”
reżyseria i wykonanie: Witold Kopeć

10 VI Koncert „Ta droga”
wystąpi: Marcin Styczeń z zespołem

Projekt „Z kulturą do Nieba” IX edycja jest realizowany w ramach Franciszkańskiego Centrum 
Promocji Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie przy wsparciu finansowym Miasta Lublin
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ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 
roku w Wadowicach. Był synem urzędni-
ka, Karola, i Emilii z Kaczorowskich, któ-
ra zajmowała się domem i dziećmi. Brat 
Edmund był starszy od Karola o 14 lat, 
potem studiował medycynę w Krakowie.

Gdy mały Lolek skończył 6 lat, rozpoczął 
naukę w czteroletniej szkole powszechnej. 
13 kwietnia 1929 roku zmarła 45-letnia 
matka Karola.

Pocieszeniem dla Karola był jego brat, 
z którym spędzał dużo czasu. Edmund 
zmarł jednak trzy lata później, kiedy bę-
dąc lekarzem szpitalnym, zaraził się od 
pacjentki szkarlatyną.

Przyjacielem i towarzyszem chłopca był 
już tylko ojciec. We wrześniu 1930 roku 
Karol rozpoczął naukę w gimnazjum. Wy-
różniała go wśród rówieśników wielka po-
bożność i niezwykła modlitwa. Sądzono, że 
zostanie księdzem, ale na jakiś czas zajął się 
teatrem i aktywnie brał udział w pracach 
gimnazjalnego kółka teatralnego. 14 maja 
1938 otrzymał celujące świadectwo matu-
ralne, a w październiku rozpoczął studia na 
filologii polskiej na Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Tu włączył się od razu w prace krakowskiej 
grupy literackiej Studio 39 i zajęcia żywego 
słowa w Konfraterni Teatralnej. 

Mieszkał w Krakowie z ojcem, który 
zimą 1941 roku zachorował i zmarł. Być 
może wtedy narodziła się myśl o kapłań-
stwie. Rozpoczął pracę w kamieniołomach, 
a potem w oczyszczalni wody w Solvayu. 
Te doświadczenia pozwoliły przyszłemu 
papieżowi zrozumieć życie i kłopoty ro-
botników i znaleźć z nimi wspólny język.

Zaangażował się w działalność pod-
ziemnej organizacji „Unia”, która starała 
się uchronić Żydów przed schwytaniem 
i wywiezieniem do obozów, a w rezulta-
cie – śmiercią. 

W tym samym czasie oddawał się też 
działalności literackiej i artystycznej, brał 
udział w pracach i przedstawieniach Tea-
tru Rapsodycznego. 

Na jednej z prób w 1942 roku Karol 
oświadczył przyjaciołom, że zamierza stu-
diować teologię. Wstąpił do tajnego Me-
tropolitalnego Seminarium Duchownego 
w Krakowie i rozpoczął studia teologiczne 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Arcybi-
skup Sapieha osobiście wyświęcił przyszłe-
go papieża 1 listopada 1946 roku.

Jeszcze w listopadzie wyjechał do Rzymu 
na studia. W lipcu 1948 roku został skiero-
wany jako wikariusz do parafii w Niegowi-
ci. Po niespełna roku został przeniesiony do 
Krakowa, gdzie zajął się młodzieżą akademi-
cką, z którą nawiązał bardzo bliski kontakt.

Po śmierci kardynała Sapiehy ukończył 
pracę habilitacyjną. Prowadził wykłady, 
został profesorem KUL. W 1958 roku został 
biskupem Ombrii, a w 1964 arcybiskupem 
metropolitą Krakowa. Stał się znanym tak-
że poza Polską autorytetem. 16 paździer-
nika 1979 roku na konklawe po śmierci 
Jana Pawła I, został wybrany papieżem. 
Głównym wykładnikiem jego pontyfikatu 
były pielgrzymki. Odbył ich 104 (w tym do 
Polski 8), odwiedził wszystkie kontynenty. 

13 maja 1981 roku Ali Agca dokonał 
zamachu na Papieża, który cudem uszedł 
z życiem, przypisując swoje ocalenie Mat-
ce Bożej. Skutki odczuwał do końca życia.

Głoszone przez niego nauki przyczyniły 
się do transformacji ustrojowych najpierw 

w Polsce, a potem w całym bloku komu-
nistycznym.

Rozwijał swoją posługę duszpasterską, 
podejmując działania ekumeniczne. Ogło-
sił 1338 błogosławionych i 482 świętych. 
Nominował 231 kardynałów. Wprowadził 
Kościół w nowe tysiąclecie. Napisał 14 en-
cyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji oraz 
43 listy apostolskie. Był papieżem przez 
26 i pół roku, czyli 9666 dni. Jego pon-
tyfikat był drugim co do długości w dzie-
jach Kościoła.

Zmarł w opinii świętości 2 kwietnia 
2005. Został beatyfikowany 1 maja 2011 
roku, a kanonizowany 27 kwietnia 2014. 
Jest patronem rodzin. 

Małgorzata Brzozowska

Święci polskiego tysiąclecia cz. 17
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27�V� TAŃCOBAJKI�„KOT�W�BUTACH�I...�KAPELUSZACH” FOT. PATRYCJA SARZYŃSKA

6�V� KONCERT�PIOTRA�SELIMA�Z�ZESPOŁEM�„NIEPODLEGŁEJ” FOT. JAN DRZEWIECKI
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29�IV� SPEKTAKL�TANECZNY�„BALLADYNA�FLAMENCA” FOT. EMIL ZIĘBA


