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24 czerwca, Uroczystość narodzenia 
św. Jana Chrzciciela 
Nie mieli jednak dziecka, ponieważ 
Elżbieta była niepłodna; oboje zaś 
już posunęli się w latach.  (Łk 1,5−17)
Często myślę, iż przez to, że wierzę, wiele 
mi się należy. Zasypuję Boga modlitwami, 
przedstawiając swoje zachcianki, przygoto-
wuję niemalże całą listę życzeń, oczekiwań 
do spełnienia na teraz. Przecież Bóg działa 
cuda, jest wszechmocny. Więc czemu nie da 
mi tego czy tamtego?… W sercu nieraz rodzi 
się brak zaufania, gdy nie otrzymuję tych 
łask natychmiast. Usprawiedliwiam się na 
różne sposoby. W końcu jestem osobą wie-
rzącą, a Pan nie wysłuchuje moich modlitw? 

Jednak Bóg mnie nie zostawia. Posyła 
Anioła z dobrą nowiną. Jak go przyjmę? Czy 
jak Zachariasz, ze strachem? Nieufnością, 
bo był już za stary na dziecko? Jego lęk był 
uzasadniony, bo wierzono wtedy, że gdy 
ukazuje się Anioł, oznacza to zapowiedź 
śmierci. Czasem boję się, że gdy zwrócę się 
do Boga z prośbą o pomoc, w pewnym sensie 
umrę. Umrą we mnie pewne przywiązania, 
relacje, przyjemności, pragnienia, marze-
nia. Jednak to początek chluby Zachariasza, 
zwiastowanie pierworodnego syna, na któ-
rego tak długo czekał. Pan udowadnia, że 
dla Niego nie istnieją żadne bariery, jeżeli 
pokładam w Nim całą moją nadzieję. Może 
i chce dać mi to, o co Go proszę, natomiast 
oczekuje zaufania i cierpliwości. 

Wiktoria Adamska

1 lipca, XIII Niedziela zwykła 
Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, 
rzekł do przełożonego 
synagogi: „Nie bój się, wierz 
tylko!”.  (Mk 5, 21−43)
Ci ludzie, którzy w chwilach szczęścia mó-
wili, że wierzą, i którzy w chwilach trudnych 
przestają wierzyć, nie wierzą prawdziwie. 
Wiara nie polega na rezygnacji z niej przy 
każdym potknięciu ani na poddawaniu cze-
goś związanego z nią w wątpliwość. Musi 
pozostać niezależna od negujących ją osób, 
które odwracają uwagę od samej istoty wia-
ry. Sam Jezus jasno powiedział, że choćby 
nie wiem co się działo, nie powinniśmy 
przestawać wierzyć. Bo kiedy wierzymy, 
On ma najpotężniejszą moc. 

Gabriela Winiarska

8 lipca, XIV Niedziela zwykła 
A Jezus mówił im: „Tylko w swojej 
ojczyźnie, wśród swoich krewnych 
i w swoim domu może być prorok 
tak lekceważony”.  (Mk 6, 1−6)
Co prowadzi do tego, że nawet bliscy Je-
zusa zaczynają w Niego wątpić? Wydaje 
im się, że wiedzą o Nim wszystko. Swoje 
spostrzeżenia opierają na swojej wiedzy, 
a nie na wierze. Tymczasem powinni bar-
dziej ufać Bogu i Jego miłosierdziu zamiast 
sobie. Bóg nie pozostaje obojętny na sło-
wa uczniów. Wskazuje niewiarę bliskich 
i jednocześnie ich upomina, zawstydza. 

Jak trudno jest nam uwierzyć w moc ła-
ski Bożej… A czy istnieje coś, co jest w sta-
nie stanąć na przeszkodzie tak ogromnej, 
nieograniczonej mocy Bożej i mądrości 
Jego słowa? Nawet jeżeli nie od razu speł-
nia się to, o co prosimy, nigdy nie wolno 
nam wątpić. 

Karolina Partyka

15 lipca, XV Niedziela zwykła 
… i przykazał im, żeby nic z sobą 
nie brali na drogę prócz laski: ani 
chleba, ani torby, ani pieniędzy 
w trzosie.  (Mk 6, 7−13)
Jak dobrze przygotować się do wyprawy? 
Ile rzeczy powinniśmy ze sobą zabrać? Co 
może nam się przydać? A może wziąć wię-
cej, tak na wszelki wypadek?… Wziąć moż-
na, ale będzie trudniej długo i wytrwale iść.

Tak samo jest z drogą do Nieba. Niesie-
my ze sobą pokusy, które zaczynają nam 
ciążyć, jest ich więcej i więcej, a my prze-
stajemy iść, zbaczamy, by odpocząć, trudno 
nam później wstać i iść dalej. Po co więc 

zabierać coś, co tylko utrudnia wędrówkę 
i nie przynosi żadnego pożytku? 

Anita Różycka

22 lipca, XVI Niedziela zwykła 
A Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie 
wy sami osobno na pustkowie 
i wypocznijcie nieco”.  (Mk 6, 30−34)
Każdemu potrzebna jest chwila wytchnie-
nia. Po trudach dnia czeka nas odpoczynek 
nocny, po całym roku pracy – wakacje, po 
tygodniu pełnym zajęć – niedziela. Odpo-
czynek jest konieczny, aby zregenerować 
siły i z jeszcze większym zapałem przystą-
pić znów do obowiązków.

Ale nie ma odpoczynku od Pana Bo-
ga. Odpoczynek jest po to, by się do Bo-
ga zbliżyć…

mg

29 lipca, XVII Niedziela zwykła 
A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: 
„Zbierzcie pozostałe ułomki, 
aby nic nie zginęło”.  (J 6, 1−15)
Czy zastanawiałeś się kiedyś na tym, po co 
Jezus kazał Apostołom pozbierać resztki 
po cudownym rozmnożeniu chlebów i ryb? 
Nie lepiej byłoby zostawić okruchy dla pta-
ków? Jezus przestrzega przed tym, aby po 
osiągnięciu sukcesu nie popaść w samoza-
chwyt i nie spocząć na laurach. Poza tym, 
co jest wielkie i efektowne, powinniśmy 
zwrócić uwagę także na drobiazgi. Należy 
cieszyć się z każdego, nawet najmniejsze-
go triumfu. Musimy pamiętać, że każde 
powodzenie składa się z wielu bardzo ma-
łych dokonań. Jezus uświadamia nam, że 
troszczy się o okruszki. Każdy z nas powi-
nien popatrzeć na siebie, jak na okruszek, 
który Bóg pragnie mieć przy sobie. 

Anna Jagieło

Autorkami komentarzy 
do Ewangelii są uczennice 

IX LO w Lublinie

Ewangeliarz

Fot. Małgorzata Grzenia
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Pogrubionym drukiem
Drodzy Parafianie i Sympatycy 
naszego kościoła na Poczekajce!
Letnia pogoda zachęca nas do planowania odpoczynku, wyjaz-
dów rodzinnych i oderwania się od codzienności. Rozpoczyna-
jące się wakacje są dla dzieci i młodzieży niezwykłą okazją do te-
go, aby znaleźć czas dla Boga, dla drugiego człowieka i dla siebie. 
Korzystajmy z tego czasu, scalając nasze rodziny przez wspólnie 
spędzane chwile, rozmowy i aktywność. Choć wakacje wydają 
się długie, to szybko miną, a czasu już nie cofniemy. Wykorzy-
stajmy go jak najlepiej.

Choć na ogrodzie klasztornym jest już spokój i wrócił śpiew 
ptaków, to mamy w pamięci jeszcze dużo obrazów z Festynu 
Rodzinnego „Wspólnota to Ty i ja”, który odbył się w sobotę 
16 czerwca. Rekordowa liczba uczestników sprawiła, że ogród 
tętnił życiem, a wielorakie atrakcje przyciągały całe rodziny. To 
było piękne święto naszych rodzin tworzących wspólnotę para-
fialną. Jestem wdzięczny wszystkim uczestnikom tego wydarze-
nia. Słowa uznania i wielkiego podziękowania kieruję do tych, 
którzy wsparli materialnie to dzieło, i wielu wolontariuszy, któ-
rzy poświęcili ogrom swego czasu, aby można było tak wspaniałe 
i radośnie spędzić ten dzień. Warto dla takich chwil żyć. 

Po Kapitule Prowincjalnej naszej Prowincji Warszawskiej 
rozpoczęły się zmiany w naszym klasztorze. O. Marek Pa-
siut, który w tym roku przybył do nas z posługi na Białorusi, 
podejmie obowiązki na Łotwie. Br. Zygmunt Komińczyk, 
długoletni zakrystianin naszego kościoła, został przeniesio-
ny do klasztoru w Lubartowie. Br. Józef Gruda, który był 
furtianem w naszym klasztorze, podejmie obowiązki zakonne 
w naszym klasztorze w Krynicy Morskiej. Przełożony naszej 
wspólnoty i rektor Seminarium o. Jarosław Kubera będzie 
pracował w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu. 
O. Tomasz Mączewski, katecheta w ZSE, duszpasterz przed-
szkolaków w „starym kościele” i prezbiter we wspólnocie neo-
katechumenalnej, podejmie obowiązki w rodzinnym mieście 
Bydgoszczy. O. Szczepan Dzyr, katecheta w IX LO, asystent 
Odnowy w Duchu Świętym i prezbiter we wspólnocie neoka-
techumenalnej, został mianowany proboszczem i gwardianem 
naszej wspólnoty w Serpelicach. O. Przemysław Kryspin, 
opiekun Grupy Modlitwy św. Rity, moderator Oazy Żywego 
Kościoła i Oazy Dzieci Bożych, a także odpowiedzialny za dusz-
pasterstwo chorych, został mianowany magistrem ponowicjatu 

i wikarym klasztoru przy Krakowskim Przedmieściu w Lublinie. 
O. Tomasz Mantyk, wikary parafii, założyciel Duszpasterstwa 
Młodzieży, katecheta w Gimnazjum nr 7, został skierowany na 
studia doktoranckie w KUL i będzie przynależał do wspólnoty 
przy Krakowskim Przedmieściu w Lublinie. O. prof. Andrzej 
Derdziuk w ramach urlopu naukowego przez najbliższy rok 
będzie uczył się języka w Anglii. 

Także i ja kończę dwunastoletnią posługę w parafii na Pocze-
kajce. Zgodnie z wolą przełożonych podejmę obowiązki wikarego 
i ekonoma w klasztorze warszawskim. W niedzielę 22 lipca pożeg-
nam się ze wspólnotą parafialną, szczególnie na Mszy św. o godzi-
nie 13.00. Trudno w kilku słowach ogarnąć czas mojego pobytu 
w tej parafii. Pragnę podziękować wszystkim moim współbraciom, 
z którymi dane mi było pracować w tej parafii na przełomie tych 
lat, za ich pomoc, życzliwość, podejmowane inicjatywy i obowiąz-
ki. Dziękuję żeńskim zgromadzeniom zakonnym za życzliwość, 
współpracę i dar pamięci w modlitwie. Dziękuję wszystkim osobom 
świeckim podejmującym prace w parafii, troszczącym się o czystość 
i piękno kościoła, organistom, katechetom, państwu Marcowskim 
prowadzącym Punkt Książki, wszystkim ofiarodawcom dzieł po-
dejmowanych w kościele. Dziękuje p. Małgorzacie Grzeni – redak-
torowi „Zwiastuna” i wszystkim tworzącym Zespół Redakcyjny, za 
tworzenie historii naszej parafii poprzez to wspaniałe czasopismo. 
Słowa szczególnej wdzięczności kieruję do członków Stowarzysze-
nia Przyjaciół Parafii „Poczekajka” za niezwykle intensywny i pięk-
ny czas inicjatyw na rzecz społeczności parafialnej, za życzliwość, 
codzienną pomoc i ogrom poświęconego czasu. Można by tu wy-
mieniać jeszcze wielu ludzi, którzy zapisali się w mojej pamięci, 
jako życzliwi i pomocni we wspólnym tworzeniu społeczności pa-
rafialnej. Nikogo nie chcę pominąć moim wielkim DZIĘKUJĘ!!!

Posługę nowego proboszcza podejmie znany nam o. Mirosław 
Ferenc, który przez ostatnie 6 lat pełnił obowiązki gwardiana 
i proboszcza w Łomży, a wcześniej pracował w naszej wspólnocie 
na Poczekajce jako wikary parafii. Życzę nowemu proboszczowi 
zapału duszpasterskiego, ludzkiej życzliwości i dobrej współpra-
cy z duszpasterzami. 

Życzę wszystkim Czytelnikom „Zwiastuna”, Parafianom i Sym-
patykom naszego kościoła udanych wakacji wspartych Bożym 
błogosławieństwem, opieką świętych Patronów i otwartego ser-
ca dla nowych duszpasterzy. 

Chciałoby się powiedzieć: do zobaczenia po wakacjach, ale 
powiem inaczej: do zobaczenia kiedyś…

o. Waldemar Grubka 
– Wasz proboszcz

Warto żyć dla siebie nawzajem
Po dwunastu latach kończy swoją posługę na Poczekajce 
nasz proboszcz o. Waldemar Grubka. Poprosiliśmy zatem 
o podsumowanie tych lat spędzonych w naszej wspólnocie.

O tym, co to znaczy być proboszczem, o podejmowanych 
inicjatywach, o tym, co było piękne i co było trudne, 
o spotkaniach z ludźmi, o modlitwie i kazaniach – 
opowiedział w rozmowie z Małgorzatą Grzenią.

Czy pamięta Ojciec początki 
swojego pobytu na Poczekajce? 
Jak to było dwanaście lat temu? 
Pamiętam. To był koniec sierpnia. Bar-
dzo życzliwie przywitał mnie w koście-
le ówczesny dziekan dekanatu Lublin-

-Zachód ks. prałat Stanisław Dziwulski, 
który skierował do mnie serdeczne sło-
wa, zwracając uwagę na potęgę tej para-
fii, jej wyjątkowość, ale także wskazując 
na zadania, które miały mnie tu czekać. 
Pamiętam, że na pewno miałem w sobie 
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lęk, bo przyszedłem z Łomży, z małej pa-
rafii (ponad dwutysięcznej), gdzie wcześ-
niej przez sześć lat byłem proboszczem. 
Było mi o tyle łatwiej, że nie był to mój 
pierwszy pobyt na Poczekajce. Byłem tu 
w seminarium, potem po trzech latach po 
święceniach wróciłem jako prefekt semi-
naryjny a zarazem jako student Katoli-
ckiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przy-
chodziłem więc w znane mi miejsce, choć 
w innej roli. 

Czy myślał Ojciec wtedy, że to 
będzie aż dwanaście lat? 
Nie, nie zakładałem tej wersji, bo nikt 
wcześniej nie był tu proboszczem dwa-
naście lat, przede mną najdłużej, bo dzie-
więć lat, na Poczekajce był o. Henryk Cie-
niuch. Ale cieszę się z tego czasu, jaki tutaj 
spędziłem.

Na początku obejmowania przez Ojca 
posługi proboszcza na Poczekajce 
zamieściliśmy w „Zwiastunie” 
dwa wywiady z Ojcem (we 
wrześniu i październiku). Proszę 
pozwolić, że przytoczę kilka 
Ojca wypowiedzi z tamtego 
czasu i poproszę o odpowiedź, 
jak udało się to zrealizować.
Bardzo proszę.

… duża parafia na początku 
paraliżuje… jednak… wiem, 
że jest to miejsce, gdzie można 
podejmować różne inicjatywy. 
I to mnie rozpala do aktywności.

Na pewno, jeżeli chodzi 
o podejmowanie inicjatyw, udało 
się! Wymieńmy może najważniejsze 
działania podjęte przez Ojca we 
współpracy z parafianami. Którą 
z inicjatyw uznaje Ojciec za 
najważniejszą, najbliższą sercu?

To, że udało nam się coś dobrego zrobić, 
to jest przede wszystkim zasługą Pana 
Boga i ludzi, którzy chcą działać. Kiedy 
przyszedłem na Poczekajkę, zauważyłem, 
że było tu za bardzo stabilnie, za cicho 
w dolnej części kościoła. Bardzo chcia-
łem to zmienić. 

Taką chyba najcenniejszą inicjatywą 
było powołanie do istnienia Stowarzy-
szenia Przyjaciół Parafii „Poczekajka”, 
które nadało pewien rytm działaniom 
podejmowanym w parafii, zdopingowa-
ło wiele osób do działania, wydobyło ta-
lenty, możliwości, zdolności. To dzięki tej 
inicjatywie udało się zrealizować w parafii 
różne dzieła, które zresztą trwają do tej 
pory, niektóre z nich odbyły się dwana-
ście razy, jak na przykład Festyn Rodzin-
ny, Święty Mikołaj na Poczekajce czy Wi-
gilia dla samotnych.

Wspólnoty… są miejscem 
kształtowania wiary… Im więcej 
osób zaangażowanych we 
wspólnotach, tym większa 
świadomość uczestnictwa 
wiernych parafii w życiu 
Kościoła powszechnego.

Co się zmieniło w tym względzie? 
Czy powstały jakieś nowe wspólnoty? 
Czy przybyło im członków?
Tak, oczywiście, powstały nowe wspól-
noty. Powstała Grupa Modlitwy św. Rity, 
nabożeństwa do św. Rity gromadzą bar-
dzo wielu ludzi proszących o łaski przez 
jej wstawiennictwo. Powstało Duszpa-
sterstwo Młodzieży, które przez wiele lat 
próbowaliśmy tutaj zaszczepić i wcześniej 
się to nie udawało, ale dzięki inicjatywie 
i pomysłowi o. Tomasza Mantyka to dusz-

pasterstwo powstało i pięknie się rozwija. 
Powstało także Duszpasterstwo Pielgrzym-
kowe gromadzące kilkaset osób, którym 
udało się przez te dwanaście lat zwiedzić 
niemal cały świat. Pięknie rozwija się Do-
mowy Kościół, powstają nowe kręgi. To 
też pokazuje, jak bardzo małżeństwom 
potrzeba wsparcia duchowego, wzajem-
nego dzielenia się doświadczeniem. To 
wszystko pomaga później w wychowywa-
niu dzieci, ale także w pokonywaniu kry-
zysów małżeńskich.

We wspólnotach, jak to w życiu, są wzlo-
ty i upadki. Przychodzą nowe osoby, któ-
re chcą się rozwijać, ale i niektórzy rezyg-
nują po pewnym etapie formacji. Ważne, 
że staramy się o to, aby zachęcać ludzi do 
uczestnictwa we wspólnotach. Parafia prze-
cież, jak mówił Sobór Watykański II, jest 
wspólnotą wspólnot. 

WIGILIA�DLA�SAMOTNYCH�2016. FOT. EMIL ZIĘBA

FESTYN�RODZINNY�2018. FOT. EMIL ZIĘBA
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… istnieje… tzw. podziemie 
wspólnot: one istnieją, ale nie 
ma ich we wspólnocie Kościoła 
parafialnego. I to jest problem, 
który tutaj zauważam: jest 
wiele wspólnot, które zbyt 
często są w piwnicy kościoła.

Czy udało się wyciągnąć 
wspólnoty z tej „piwnicy”?
W pewnej części tak. Na pewno przez te 
dwanaście lat sporo się zmieniło.

Wspólnoty, trochę za moją namową 
i prośbą, prowadzą kawiarenkę parafial-
ną „U Franka” – w ten sposób mogą się 
zaprezentować, a prze z to zaprosić innych 
w swoje szeregi. 

W Duszpasterskiej Radzie Parafialnej są 
przedstawiciele większości wspólnot, dzię-
ki czemu jest lepszy przekaz informacji na 
temat tego, co dzieje się w parafii. 

Udało się nam też zorganizować czu-
wanie przed Zesłaniem Ducha Świętego, 
w którym uczestniczy trzy czwarte wspól-
not (wcześniej właściwie każda wspólnota 
modliła się w swojej salce). Niestety, są cią-
gle wspólnoty, które idą tylko swoją drogą 
i trudno im się jakoś przełamać i otworzyć 
na innych, bo mają swój program i uważa-
ją, że tylko w ten sposób mogą się zrealizo-
wać w Kościele. 

… proboszcz powinien być 
pasterzem dla swoich parafian.

Co to znaczy? 
Jak Ojciec to realizował?

To jest bardzo trudne zadanie przy tak du-
żej parafii, bo doświadczamy różnorodności 
potrzeb, pragnień, problemów, z którymi 
ludzie przychodzą do kościoła. Być może 
wiele z tych oczekiwań nie zostało przeze 
mnie zrealizowanych, może ktoś oczeki-
wał czegoś więcej lub czegoś innego. Dla 

mnie ważne jest, że starałem się słuchać 
parafian i otwierać się na ich inicjatywy. 

Jako pasterz co niedzielę odprawiałem 
Mszę świętą za parafian o godz. 13.00, 
modląc się w niej także za sympatyków 
naszego kościoła, naszej parafii i klasz-
toru. Przygotowywałem dzieci do Pierw-
szej Komunii Świętej, dzięki czemu mia-
łem kontakt i z samymi dziećmi, ale także 
z ich rodzicami. Zajmowałem się również 
przygotowaniem młodzieży do sakramen-
tu bierzmowania. To trudny okres dla 
młodzieży, a te spotkania dawały im moż-
liwość spojrzenia na wiarę już w sposób 
bardziej dojrzały i bardziej konkretny. 

Zawsze pozostaje w sercu niedosyt, 
świadomość, że mogłem zrobić więcej. Ale 
myślę, że miałem dobre intencje i na tyle, 
na ile mogłem, starałem się dawać siebie, 
aby być pasterzem dla swoich parafian. 

Przyjmuję zasadę, że trzeba być 
blisko ludzi, trzeba im pomagać 
w trudach życia oraz w pogłębianiu 
wiary i miłości do Kościoła.

Jak to wygląda w praktyce, 
zwłaszcza w tak dużej 
parafii? Przecież nie da się 
być dla wszystkich…

Na pewno starałem się być blisko ludzi, bo 
te wszystkie inicjatywy, które podejmowa-
liśmy, dawały okazję do spotkań, do tego, 
aby być bliżej siebie. Dobrze taką wizję pa-
rafii ilustruje hasło, które od początku to-
warzyszy festynowi „Wspólnota to ty i ja”. 
Nie jesteśmy umieszcz eni gdzieś na dwóch 
przeciwstawnych biegunach, ale – mając 
różne zadania do wypełnienia – tworzymy 
jedną wspólnotę. 

Różne inicjatywy, które były podejmo-
wane, jak wspomniany już Święty Mikołaj 
na Poczekajce czy Wigilia dla osób samot-
nych, ale także różne spotkania, warsztaty, 

wydarzenia kulturalne – to wszystko było 
realizowane po to, aby być bliżej siebie, 
aby sobie nawzajem pomagać. Na pewno 
nie jest to łatwe w tak dużej parafii. Zawsze 
będzie grupa osób, które się zaangażują, ale 
są i tacy, którzy szerokim łukiem omijają 
wszelkie inicjatywy, dla których kontakt 
z parafią ogranicza się tylko do niedzielnej 
Mszy świętej. 

Czy spotykał się Ojciec z jakimś 
krytycznym podejściem co do 
podejmowanych inicjatyw?
Zdarzały się takie pojedyncze głosy, ale były 
one bardziej personalne niż merytoryczne.

Ja lubię ludzi… Mam nadzieję, 
że uda mi się wytworzyć dobrą 
atmosferę współpracy.

O współpracy międzyparafialnej, 
pomiędzy duszpasterzami 
okolicznych parafii mówił 
pięknie ksiądz dziekan Józef 
Dziduch na zakończenie Mszy 
świętej odpustowej. A jak ocenia 
Ojciec współpracę z różnymi 
grupami osób w parafii? 

Powiem tak: jest dobrze, ale mogłoby być 
lepiej. Na pewno starałem się jednoczyć 
wspólnoty. 

Taką inicjatywą, mającą na celu zjed-
noczenie różnych grup działających na 
Poczekajce, były Kongresy Wspólnot. Ich 
główny zamysł to pokazanie, że poszcze-
gólne wspólnoty nie są jakimiś odrębnymi 
Kościołami lub enklawami, ale wszyscy, 
niezależnie od grupy, do której należymy, 
tworzymy jedną wspólnotę, mamy jednego 
Boga, mamy jednego pasterza. I powinniś-
my dążyć do tej jedności w wielości. Mimo 
iż wspólnoty posiadają różne charyzma-
ty, to trwają w jednym Kościele, działają 
w jednej parafii. 

Inną inicjatywą jednoczącą parafian było 
zorganizowanie kawiarenki. Chodziło o to, 
aby było miejsce, gdzie można się spotkać, 
aby nie biec do swoich domów natychmiast 
po Mszy świętej niedzielnej, ale usiąść ra-
zem, porozmawiać, wymienić się doświad-
czeniami. Zamiast stać przed kościołem, 
dobrze jest się spotkać w ciepłym miejscu, 
przy smacznej kawie i ciastku.

To, co mi zawsze jakoś 
przeszkadzało… to niestety 
spóźnianie się wiernych do kościoła.

Czy coś się zmieniło w tym 
względzie? Czy jest coś jeszcze na 
Poczekajce, co się Ojcu nie podoba?

Niestety, niewiele się zmieniło. Jest coś 
takiego w mentalności niektórych ludzi, 
że sprawy Boże traktuje się nie do końca ŚWIĘTY�MIKOŁAJ�NA�POCZEKAJCE�2016. FOT. EMIL ZIĘBA
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poważnie. Ciągle są tacy, którzy spóźniają 
się na Mszę świętą, przychodzą do kościo-
ła nieraz kilkanaście minut po jej rozpo-
częciu. W tym względzie potrzeba głębo-
kiego nawrócenia, zrozumienia, czym jest 
Eucharystia. Bez tego proboszcz może co 
tydzień potarzać swój apel i nic to nie da.

Podobna sytuacja jest z tym nieszczęs-
nym parkowaniem samochodów przy koś-
ciele, co odważniejszym zdarza się par-
kować nawet we wnękach kościoła. To 
denerwuje bardzo parafian i to było głów-
ną nutą ostatniej wizyty duszpasterskiej. 

Przykre dla mnie było też to, że niezbyt 
dużo parafian czy też sympatyków parafii 
odpowiadało na różne inicjatywy podej-
mowane przez Stowarzyszenie. Wysiłek, 
jaki wkładaliśmy w ich przygotowanie, 
i pozyskiwane środki materialne często 
nie przekładały się na liczbę osób zain-
teresowanych. To jest ta bierność, która 
zawsze będzie mi przeszkadzała. Bo bier-
ność prowadzi człowieka do powierzchow-
ności, a z powierzchowności już łatwy krok 
do obojętności.

Staram się, aby kazania były 
skierowane do człowieka, by 
były oparte na Ewangelii. 

Tak mówił Ojciec dwanaście 
lat temu. Wiem, że jest wiele 
osób, które bardzo chwalą Ojca 
kazania. Ile tych kazań wygłosił 
Ojciec na Poczekajce? Skąd 
Ojciec czerpał do nich pomysły?

Inspiracje do kazań przynosi życie, Duch 
Święty podpowiada, co jest ważne. Nie 
wiem, ile wygłosiłem kazań, na pewno du-
żo, nie tylko podczas niedzielnych Mszy 
świętych, ale także podczas różnych uro-
czystości. Wiem, że we Mszy świętej w nie-
dzielę o 13.00 uczestniczą stałe osoby. 
Od nich spotkałem się z pochwałą, że, 
po pierwsze, wszystko słyszą, co też jest 

ważne, a po drugie, że rozumieją. Bo ka-
zanie musi zawierać odniesienie do na-
szej rzeczywistości, zauważać to, co nam 
się udaje, co jest dobre, co jest łaską Bo-
ga, zwracać uwagę na to, z czego mamy 
się nawracać, podkreślać to, co jest naszą 
słabością. Choć, przyznam, niektórzy uwa-
żają, że moje kazania są zbyt radykalne, 
że trzeba bardziej iść z duchem postępu 
i na pewne rzeczy patrzeć z przymruże-
niem oka.

Jak się Ojciec przygotowuje 
do kazań. Spisuje je Ojciec?
Piszę tylko kazania rekolekcyjne. Czasem 
notuję sobie w punktach jakieś myśli, które 
chcę przekazać. Nie spisuję całych kazań, 
bo musiałbym je albo czytać, albo nauczyć 
się na pamięć. 

Które z nabożeństw odprawianych 
na Poczekajce zasługują na Ojca 
szczególne podkreślenie?
Bardzo sobie cenię i zawsze zachęcam 
do uczestnictwa w nabożeństwach zwią-
zanych z kultem Matki Bożej Fatimskiej 
– w pierwszą sobotę i trzynastego dnia 
miesiąca. Te nabożeństwa zostały roz-
propagowane przez o. Henryka Cieniu-
cha, nasza parafia była w tym względzie 
prekursorem w Lublinie. 

Wielkim darem, nie tylko dla parafian, 
ale i dla mieszkańców innych części Lubli-
na, są również nabożeństwa o uzdrowienie, 
na które przychodzi wielu ludzi, aby szukać 
wewnętrznej odnowy. 

Na uwagę zasługują także nabożeństwa, 
które przygotowuje o. Andrzej Derdziuk, 
jak np. „Stacja Fatima” – w roku jubileu-
szu 100-lecia objawień, czy też modlitwa za 
kapłanów „Żniwo wielkie” – z okazji święta 
Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego 
Kapłana, czy wreszcie przygotowywana te-
raz modlitwa za młodzież, przed synodem 
w Rzymie jej poświęconym. Te wszystkie 
inicjatywy pomagają nam w pewnej syste-

matyczności praktyk religijnych, w tym, 
aby mieć czas na modlitwę, czas dla Pana 
Boga i czynić to we wspólnocie ludzi, któ-
rzy chcą się modlić. Bo to jest ważne, to 
mobilizuje, żeby nie ustawać w modlitwie. 

… czuję się dobrze w tej parafii.

Tak mówił Ojciec 3−4 miesiące po 
objęciu urzędu. Jak jest dzisiaj?

Czuję się bardzo dobrze w tej parafii, czuję 
się kochany przez parafian. Spotykam się 
z ogromną sympatią i życzliwością. Często 
na ulicy, nawet kiedy idę bez habitu, ludzie, 
których nie znam z imienia, bo trudno jest 
poznać wszystkich z tak licznej parafii, po-
zdrawiają mnie, uśmiechają się, a kiedy idę 
osiedlami naszej parafii, słyszę: „o, nasz pro-
boszcz idzie” – to przynosi mi radość. Oczy-
wiście, zawsze są jakieś trudności, kryzysy, 
jakieś może niezrozumienia… Ale takich 
przykrych wydarzeń nie było na tyle dużo, 
żeby aż tak mocno zapadły w mojej pamięci.

Będzie Ojciec za nami tęsknił, 
odwiedzał nas? Czy da się tak 
do końca „odciąć pępowinę”, 
jak to Ojciec innym radził?
„Odcięcie pępowiny” jest potrzebne nie tyle 
dla mnie, ile dla mojego następcy, czyli no-
wego proboszcza, żeby miał swobodę dzia-
łania i współpracy. Kiedy po sześciu latach 
posługi odszedłem z Łomży, gdzie włoży-
łem naprawdę dużo swojego serca, zapału 
i gorliwości, przez pierwszy rok nie byłem 
ani razu w klasztorze czy w parafii. Dopiero 
chyba po dwóch latach ówczesny proboszcz 
zaprosił mnie, abym wygłosił rekolekcje. 

Na pewno zachowam w pamięci wiele 
sytuacji, zdarzeń z Poczekajki. Odchodząc 
stąd, nie zapomnę o tym miejscu, o ludziach. 
Serdeczne więzy pozostaną. Nadal będzie 
mnie interesowało to, co tutaj się dzieje. Dłu-
gi czas tutaj spędziłem, dużo było zdarzeń, 
poznanych ludzi, przyjaźni, życzliwości. To 
wszystko pozostaje w sercu. A zachowana 
pamięć świadczy, że to nie było na niby, że 
to było prawdziwe.

Taka najmilsza chwila z Poczekajki?
Taka najmilsza chwila z Poczekajki to chy-
ba była na ostatnim festynie, kiedy małe 
dzieci z rodzicami podchodziły do mnie 
i dawały mi takie piękne laurki z podzięko-
waniem. W jednej laurce dziewczynka napi-
sała: „Dziękuję Ojcu Proboszczowi za mile 
spędzone chwile”. To jest wzruszające, bo 
nikt jej tego nie kazał, to nie była inicjaty-
wa katechety, nie wiem, może to inicjatywa 
rodzica, a może samego dziecka. Dla mnie 
jest to dowód, że podejmowane działania, 
nasze spotkania – to wszystko ma sens. One 
pokazują, że warto żyć dla siebie nawzajem 
i że to przynosi człowiekowi też tak po ludz-
ku radość i wzruszenie.PIELGRZYMKA�DO�GRUZJI�I�ARMENII�2016. FOT. MAŁGORZATA GRZENIA
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Oczekuję od katechetów 
dobrej współpracy, szczerości, 
podejmowania inicjatyw.

Jak ocenia Ojciec współpracę 
z katechetami?

Praca katechety w szkole jest coraz trud-
niejsza, spotyka się często z uczniami nie-
wierzącymi, którzy jedyny kontakt z Kościo-
łem mają jeszcze przez katechezę, a chodzą 
na nią tylko dlatego, żeby nie mieć później 
problemów przy ślubie czy przy innych 
sakramentach, albo dlatego, że rodzice im 
każą. Bardzo cenię sobie pracę katechetów 
i szanuję ich bardzo. Myślę, że udało nam 
się wytworzyć dobrą atmosferę współpra-
cy poprzez organizowanie comiesięcznych 
spotkań, kiedy mieliśmy okazję, aby się dzie-
lić radościami i smutkami, a także poprzez 
nasze wyjazdy integracyjne. To wszystko 
pokazuje nam, że potrzebujemy też bycia 
razem, potrzebujemy dzielenia się tym, co 
przeżywamy. Myślę, że ta współpraca była 
bardzo dobra. 

W czasie posługi Ojca na Poczekajce 
zmienił się znacząco wygląd 
kościoła, spójrzmy chociażby na 
stacje Drogi krzyżowej, stacje 
maryjne, kaplicę św. Franciszka, 
witraże, nowe sale duszpasterskie, 
siłownię, kawiarenkę, amfiteatr. 
Czy jest coś takiego, co Ojciec chciał 
zrealizować, ale już brakło czasu.
Na pewno przez te dwanaście lat udało się 
dużo zrealizować i bardzo dziękuję wszyst-
kim, którzy mi zaufali i pomogli w realiza-
cji. Kiedy usiądzie się w kościele i popatrzy 
wokół, no to widać, że przez te dwanaście 
lat sporo się zmieniło. To jest moją wielką 
radością, bo to pozostanie na wieki. Ale 
trzeba podkreślić, że jest to nasze wspólne 

dzieło, bo, owszem, ja miałem pomysł, ale 
parafianie, sympatycy, dobrodzieje prze-
kazali środki materialne. 

Moim zdaniem całokształt głównych za-
mierzeń w tym kościele jest już dokonany. 
Myślę, że trzeba by jeszcze zamienić na wi-
traże żółte okna w dolnej części za konfe-
sjonałami i na samej górze przy organach. 
Natomiast tak duży obiekt będzie ciągle 
potrzebował jakichś remontów.

Co chciałby Ojciec powiedzieć 
parafianom i czytelnikom 
„Zwiastuna” na zakończenie 
swojej posługi na Poczekajce? 
Więcej usłyszymy 22 lipca…
Przede wszystkim jedno wielkie, głośne 
DZIĘKUJĘ! Za ten wspólny czas, za tyle 
różnych przeżyć, spotkań, rozmów, życzli-
wości, inicjatyw, pomocy, pocieszenia, te-
go wszystkiego, co udało nam się wspólnie 
wytworzyć. Dziękuję za każde spojrzenie, 
za emocje, kiedy stawałem na ambonie czy-
tając ogłoszenia, żartując, za uśmiech na 
twarzach parafian. Na pewno chciałbym 
też przeprosić za moje niedociągnięcia, za 
moją opieszałość w niektórych działaniach, 
za brak wytrwałości w czynieniu dobra, za 
może czasem niepotrzebne słowa, za nie-
właściwe sytuacje. Trzeba o tym pomyśleć, 
kiedy się robi pewne podsumowanie…

Chciałbym życzyć tego, żeby nasi para-
fianie dalej kochali kapucynów taką miłoś-
cią, jak do tej pory, aby z taką samą miłością 
przyjęli nowego proboszcza o. Mirosława Fe-
renca i nowy skład duszpasterski. Tak to już 
jest w naszym życiu zakonnym, przychodzą 
zmiany i musimy się do tego przyzwycza-
ić. Ludzkie względy są czasami trudne, ale 
dzięki łasce Bożej udaje się to wszystko po-
konać. Wspaniali kapucyni pracowali tutaj 
przed nami i po nas będą pracować wspa-

niali kapucyni. I właśnie o to pozytywne 
podejście chodzi, żeby przywitać z radością 
tych, którzy przyjdą, żeby nawiązać z nimi 
współpracę pełną życzliwości i zaufania.

Poprzedni proboszcz ojciec Józef 
Łaski systematycznie czyta 
nasz „Zwiastun” i często się 
do niego odnosi w kontaktach 
z redakcją. Czy Ojciec też 
będzie sięgał po nasze pismo?
Jeśli je otrzymam, to na pewno tak. Przez 
dwanaście lat byłem współredaktorem te-
go periodyku parafialnego i Pogrubionym 
drukiem pozostanie w mojej pamięci. Na 
pewno z ciekawością będę śledził to, co 
dzieje się w parafii, w jaki sposób rozwijają 
się różne nowe inicjatywy, czym żyje moja 
parafia na Poczekajce.

Jakie wskazówki zechciałby Ojciec 
przekazać nowemu proboszczowi?
Życzę mu, żeby kochał ludzi, kochał to, co 
robi, i żeby miał serce gotowe i otwarte na 
działanie łaski Bożej, na działanie Ducha 
Świętego, żeby mimo trudności, które są 
nieuniknione, nie poddawał się, tylko sta-
wiał sobie jasne cele i je realizował, i aby to 
wszystko było zgodne z wolą Tego, który go 
tutaj skierował. Jeśli będzie współpracował 
z łaską Bożą, to wszystko się uda. 

Można do Ojca przyjechać 
na kawę do Warszawy?
Zapraszam serdecznie. Ulica Miodowa.

Bardzo dziękuję za rozmowę! Życzę 
dużo siły i nieustającego zapału 
w kolejnych wyzwaniach zakonnych 
i duszpasterskich. I proszę 
pamiętać, że tu, na Poczekajce, 
będzie Ojciec zawsze u siebie.

NIEDZIELA�PALMOWA�2018. FOT. EMIL ZIĘBA
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Bóg rzeczywisty i prawdziwy
Homilia o. Tomasza Mantyka wygłoszona podczas 
uroczystości Bożego Ciała 31 V 2018 r.
Drodzy bracia i siostry!
Po pierwsze, to gratuluję tym, którzy do-
trwali pomimo upału, pomimo niesprzyja-
jących okoliczności technologicznych pod-
czas dzisiejszej uroczystości Bożego Ciała. 
Nikt nie mówi, że jest łatwo, ale jest warto. 
Jak komuś jest za gorąco, to niech sobie 
pomyśli, co by to było, gdyby uroczystość 
Bożego Ciała Kościół ustanowił w listopa-
dzie albo w lutym. Myślę, że wtedy byłoby 
nam jeszcze trudniej. Ale nie dlatego Boże 
Ciało wypada dziesięć dni po Zesłaniu Du-
cha Świętego, żeby było ciepło, a dlatego, 
że uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa (bo tak brzmi pełna nazwa dzi-
siejszego dnia) jest pięknym komentarzem, 
wyjaśnieniem i pogłębieniem tajemnic 
paschalnych, które począwszy od święta 
Zmartwychwstania Jezusa rozważamy, 
obchodzimy. Ta dzisiejsza uroczystość 
ma nam powiedzieć coś bardzo ważne-
go o tym, co to znaczy, że Chrystus zmar-
twychwstał. Bo ta uroczystość odnosi nas 
do pierwotnego wyznania wiary Kościoła, 
kiedy to Apostołowie wyznawali z wiarą, 
że Jezus zmartwychwstał i żyje w swo-
im Kościele. To jest bardzo paradoksalne 
wyznanie wiary. Bardzo paradoksalne. 
Bo nie dość, że samo Zmartwychwstanie 
jest czymś, co przekracza granice naszego 
intelektu, to jeszcze Apostołowie mówili: 
„Ten, który zmartwychwstał i wstąpił do 
nieba (to było dwadzieścia dni temu), ży-
je w swoim Kościele”. Wstąpił do nieba, 

a żyje w Kościele. Dlaczego nie wyznawa-
li wiary, że zmartwychwstał i żyje w nie-
bie, tylko żyje w swoim Kościele? Właśnie 
dlatego, że patrzyli na Najświętsze Ciało, 
spożywali Najświętszą Krew i wiedzieli, że 
On jest. Pomimo tego, że wstąpił do nieba, 
jest fizycznie, realnie obecny. Bo my, bra-
cia i siostry, nie wierzymy w to, że to jest 
symbol, my nie wyznajemy wiary w to, że 
to jest piękny znak, że to jest jakieś tylko 
wspomnienie. My wyznajemy wiarę w to, 
że to jest rzeczywisty i prawdziwy Bóg. Stąd 
te kwiaty, dlatego przyklękamy, stąd tyle 
czci w tej procesji Bożego Ciała. 

Jak to jest możliwe, że to jest rzeczywisty 
Bóg, prawdziwy, materialnie tutaj obecny? 

Opowiadał mi jeden mój znajomy Ame-
rykanin, pochodzący z rodziny niezbyt gor-
liwych chrześcijan, gdzie ojciec był katoli-
kiem, ale takim, który w kościele pojawiał 
się wybitnie od święta, a matka była prote-
stantką, opowiadał mi, że kiedy miał sześć 
lat, rodzice zabrali go ze sobą na ceremonię 
ślubną, która była w kościele katolickim. 
Pierwszy raz był wtedy na Mszy ów sześcio-
latek. Po słowach konsekracji przerażony 
wybiegł z wrzaskiem z kościoła, oczywiście 
powodując wielki popłoch wśród wszyst-
kich. Jego matka i ojciec ruszyli za nim, 
żeby go uspokoić. Matka kucnęła przy nim 
i pyta: „Co się stało?”. A on mówi: „Mamo, 
oni będą jedli ciało człowieka, oni będą pili 
ludzką krew”. Matka, próbując go uspoko-
ić, zaczęła mu tłumaczyć: „Synku, to tak 

tylko na niby, to jest taki symbol tylko”. 
A na to ojciec, który choć nie praktykował, 
to jednak szkołę katolicką skończył i odro-
bina teologii mu w głowie została, mówi do 
swojej żony protestantki: „Wcale nie. My, 
katolicy, wierzymy, że to jest prawdziwe 
Ciało i prawdziwa Krew”. Kobieta w tym 
momencie pomyślała, że albo jej mąż jest 
skrajnie głupi, albo ci katolicy. Warto by 
to sprawdzić. Zaczęła czytać to, co my, ka-
tolicy, wierzymy na temat Najświętszego 
Sakramentu, nawróciła się, przeszła na ka-
tolicyzm i pociągnęła całą swoją rodzinę ku 
Bogu, a jej syn nazywa się Donato Infante 
i jest kapłanem w diecezji Nowego Jorku. 

To jest prawdziwe Ciało! To jest praw-
dziwa Krew! Nie jakiś symbol. I ten Bóg 
jest tak wielki, że choć cały wszechświat 
nie może Go ogarnąć, to mieści się w tak 
małym kawałku chleba po to, żeby do nas 
przychodzić. I jest coś więcej. On nie tyl-
ko tu jest prawdziwy, ale On jest prawdzi-
wy w nas. Bo my jesteśmy również Ciałem 
Chrystusa, wszyscy, którzy tu się gromadzi-
my wokół tej Hostii. W czasie Mszy świę-
tej jedna Hostia, jeden Chleb jest łama-
ny między wielu. Oczywiście, jak jest tak 
wielu, jak nas dzisiaj, to nie ma fizycznie 
możliwości, abyśmy mieli jeden chleb i ten 
jeden chleb na tysiące kawałków łamali. 
Ale tu nie chodzi tylko o to, czy będzie to 
jeden bochenek, czy będą to tysiące komu-
nikantów. W sensie duchowym to jest jeden 
Chleb, który łamany jest dawany każdemu: 
proboszczowi, profesorom, sprzątaczkom, 
Twojej żonie, Twojemu mężowi, Twoim 
dzieciom, teściowej, sąsiadowi, którego 
nie lubisz, z którym jesteś skonfliktowa-
ny, Twojemu pracodawcy, Twojemu pra-
cownikowi. Wszyscy spożywamy z tego sa-
mego Ciała i stajemy się jednym Ciałem. 
Podczas Eucharystii na ołtarzu jest jeden 
Chleb, który jest łamany, spożywany przez 
wszystkich. I kiedy Eucharystia się koń-
czy, to to jedno Ciało Chrystusa dalej jest 
obecne, ale już nie na ołtarzu, tylko w nas 
jako ludzie Bożym. My jesteśmy tym jed-
nym Ciałem. Jesteśmy jak w raju. Bo kiedy 
w raju Bóg stworzył Adama, kiedy stworzył 
Ewę, Adam, zachwycony widząc Ewę, wy-
krzyknął: „Ta prawdziwie jest ciałem z me-
go ciała i kością z moich kości”, jest częścią 
mojego ciała. To jest marzenie ludzkości, 
żebyśmy byli sobie tak bliscy, abyśmy byli 
jednym ciałem, żebym mógł na tego dru-
giego patrzeć z taką miłością, jaką kocham 
siebie samego. Bo o to chodzi, abyś miłował 
bliźniego jak siebie samego. W celebracji 
małżeństwa mówimy: „Odtąd są jednym 
ciałem”. Bo mają się tak miłować, że mąż 
ma kochać żonę bardziej niż siebie same-
go, żona swojego męża ponad swoje ży-
cie. A kiedy przyjmujemy Eucharystię, to 
samo się dzieje między nami, stajemy się 
jednym Ciałem, pijemy jedną Krew. Moż-
na powiedzieć dosłownie: spokrewniamy 



Bóg rzeczywisty i prawdziwy

9

się. Nie jesteśmy dla siebie, jak powie św. 
Paweł, „obcymi i przychodniami”, ale jes-
teśmy w Chrystusowej Krwi spokrewnie-
ni. Ta jedność, do której nas zaprasza Eu-
charystia, jest znakiem Boga. Słyszeliśmy 
przed chwilą w Ewangelii Chrystusa, który 
modlił się do Ojca: „Aby oni stanowili jed-
no, tak jak Ja w Tobie, a Ty we Mnie”. Żeby 
się wszyscy zespolili w jedno, żeby złączyła 
ich taka miłość, miłość nierozerwalna. O to 
chodzi w Eucharystii: o miłość. Żebyś kochał 
tego drugiego człowieka, który jest z Tobą 
jednym Ciałem, od kiedy obaj przyjęliście 
to samo Ciało Chrystusa, żebyś go kochał 
jak własne ciało. Bo święty Paweł mówi, że 
nikt nie odnosi się wrogo do własnego ciała, 
ale każdy je pielęgnuje. Żyć Eucharystią to 
znaczy tak troszczyć się o tego nielubiane-
go sąsiada jak o własne ciało. Pomyśl, jak 
dogadzasz własnemu ciału, ile inwestujesz 
w to, żeby było zadbane, piękne, zdrowe. 
Ten drugi, który przyjmuje Ciało Chrystu-
sa, też jest częścią Twojego Ciała. Masz tak 
samo dbać o niego. 

To po co w takim razie chodzimy z tym 
Ciałem Chrystusa. Może wystarczyłoby 
właśnie to Ciało Chrystusa, którym my 
jesteśmy? Może wystarczyłoby, żebyśmy 
kochali się wzajemnie, byli dla siebie do-
brzy? Niektórzy tak mówią: wystarczy być 
dobrym człowiekiem. Ale to jest pułapka. 
Bo musisz pamiętać, bracie i siostro, że na 
tronie Twojego serca jest miejsce tylko dla 
jednej osoby. To jest kłamstwo mówić, że 
tam mogą zasiąść dwie osoby, to jest kłam-
stwo mówić, że mogą być dwie głowy, że 
mogą być dwie najważniejsze osoby, albo 
więcej niż dwie. Jeżeli nie będziemy adoro-
wać Ciała Chrystusa, tego eucharystyczne-
go, jeżeli nie będziemy się Nim karmić, to 

nie będziemy w stanie patrzyć na drugiego 
człowieka jako na drugą część mnie, ale 
zawsze będzie kimś drugim, kimś obcym. 
I wtedy albo ten drugi będzie na pierwszym 
miejscu, a ja będę jego podwładnym, albo ja 
będę najważniejszy, a drugi będzie musiał 
mi służyć. Dopiero wtedy, kiedy rzeczywi-
ście wejdziesz w duchowość Eucharystii, 
kiedy nie tylko swoje usta, ale swoje serce, 
swój umysł, swoją duszę będziesz karmił 
przyjmowaniem Ciała Chrystusa, kiedy 
zrozumiesz, że ten drugi nie jest żadnym 
obcym, ale Ty i on, Ty i ona jesteście tym 
samym Ciałem – Ciałem Jezusa, dopiero 
wtedy będziesz mógł prawdziwie kochać, bo 
ten drugi człowiek nigdy tak naprawdę już 
nie będzie dla Ciebie inny, obcy, ale zawsze 
będzie częścią Ciebie. Matka Teresa z Kal-
kuty, która jest swoistą ikoną pochylania 
się nad drugim człowiekiem, jest pewnego 
rodzaju modelem tego, jak służyć drugie-
mu człowiekowi, jak bardzo kochać w tym 
drugim Boga, ona była kobietą Eucharystii, 
ona każdego dnia adorowała Ciało Jezusa, 
ona każdego dnia się Nim karmiła i dlatego 
kiedy szła gdzieś na te ulice Kalkuty, była 
w stanie w tym potrzebującym człowieku 
dostrzec Chrystusa. Bo On sam mówi, że 
jest w tych najmniejszych: „Wszystko, co 
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, 
Mnieście uczynili”.

Dlatego, bracia i siostry, nie będzie mię-
dzy nami miłości, jeżeli nie będziemy żyć 
Eucharystią. Nie tylko przyklękać przed 
nią, nie tylko ją spożywać, ale nią żyć. Bo 
co z tego, że Ty przyklękniesz dzisiaj przed 
Ciałem Chrystusa tu obecnym w Eucha-
rystii, a jutro podepczesz to samo Ciało 
w Twojej żonie, bo będziesz wobec niej 
wulgarny. To co po Twoim przyklękaniu? 

Co z tego, że będziesz wspomagał Kościół 
ofiarami, jeśli nie wypłacisz swoim pra-
cownikom uczciwego wynagrodzenia? Na 
potępienie Twoje ta jałmużna pójdzie. Co 
z tego, że będziesz klęczał przed ołtarzem, 
a nie będziesz potrafił uklęknąć przed czło-
wiekiem? Ale tak samo, jak nie będziesz 
klęczał przed tym ołtarzem, to też nie bę-
dziesz prawdziwie służył człowiekowi, ale 
będziesz siebie zwodził, oszukiwał, a tak 
naprawdę służył swemu egoizmowi. 

W tajemnicy Eucharystii wyraża się to, 
co jest najważniejsze w chrześcijaństwie, 
że to co ludzkie i to co boskie się ze sobą 
łączy w osobie Jezusa Chrystusa. W Nim 
to co najbardziej ludzkie i co najbardziej 
boskie, to co najbardziej potrzebne i co-
dzienne staje się święte. W Jezusie Chry-
stusie Twoja codzienność staje się częścią 
nieba. O to chodzi w Eucharystii, żebyśmy 
karmiąc się Nią, wprowadzali Raj w nasz 
dzień powszedni, w każdy poniedziałek, 
środę i piątek, abyśmy wprowadzali Raj 
w nasze rodziny. Dlatego wychodzimy 
z tym Panem Jezusem. Nie po to, by zo-
baczył, jak mieszkamy. Przecież wie. On 
wszystko wie. Ale po to, żebyśmy sobie 
przypomnieli, że rzeczywistość Eucharystii 
to nie ma być rzeczywistość jednej godziny 
ze stu sześćdziesięciu ośmiu w tygodniu, 
ale to ma być coś, co całkowicie przemie-
nia moje życie. Ja nie mam tylko chodzić 
na Mszę, ja mam nią żyć. Ja nie mam tylko 
przyjmować Eucharystii, ja mam żyć Eu-
charystią przez całe moje życie. Jeżeli to 
wyniesiemy z tego święta, to nasze życie 
będzie się przemieniało, bo będzie się sta-
wało na miarę świętości Boga, który wcho-
dzi w naszą codzienność. Amen.

Zdjęcia: Emil Zięba
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JESTEŚCIE TU U SIEBIE
50-lecie Szkoły Podstawowej nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

„Jesteście tu u siebie…” – tak rozpoczął 
swoje kazanie proboszcz parafii pw. Nie-
pokalanego Serca Maryi i św. Franciszka 
w Lublinie o. Waldemar Grubka, celebru-
jąc 18 maja br. Mszę św. na 50-lecie Szkoły 
Podstawowej nr 42 w Lublinie. Uczestni-
czyli w niej uczniowie, wychowawcy, rodzi-
ce i pokaźna grupa nauczycieli emerytów. 
W kazaniu proboszcz nawiązał do swojej 
wieloletniej współpracy ze szkołą i przed-
stawił krótko jej historię.

Szkoła Podstawowa nr 42 rozpoczęła 
swoją działalność 1 grudnia 1967 r., a jej 
pierwszą siedzibą stał się budynek przy ul. 
Słowiczej 5. 29 maja 1968 r. patronem pla-
cówki został Konstanty Ildefons Gałczyński. 
Po pięciu latach szkoła zmieniła swą siedzi-
bę, przenosząc się do budynku IX Liceum 
Ogólnokształcącego przy ul. A. Struga 6, ale 
już we wrześniu 1973 r. otrzymała swoją no-
wą i piękną przystań przy ul. Krasińskiego 
7. Wkrótce stała się jedną z najlepiej dzia-
łających placówek oświatowych w Lublinie. 
To w tym budynku uczył się m.in. znakomi-
ty pisarz, autor kryminałów znany w całej 
Polsce Marcin Wroński.

16 listopada 1994 r. SP nr 42 zyskała 
drugą siedzibę przy ul. Rycerskiej 9. Na-
ukę podjęło w niej ponad dwustu uczniów 
klas młodszych. W 1999 r. weszła w życie 
reforma oświaty i w budynku przy ul. Kra-
sińskiego rozgościło się Gimnazjum nr 7, 
a Szkoła Podstawowa nr 42 została zmu-
szona do przeniesienia się na ul. Rycerską 
i mieści się tu do dziś.

2 grudnia 2000 r. odbyła się w tym 
budynku uroczystość wmurowania prze-
niesionej z ul. Krasińskiego tablicy upa-
miętniającej patrona szkoły. Uczestniczyli 
w niej: pani Kira Gałczyńska – córka poe-
ty, Wiceprezydent Miasta Lublin Zbigniew 
Wojciechowski, radni Lublina, dyrektorzy 
lubelskich szkół, przedstawiciele rodziców 
i oczywiście uczniowie.

Pani Kira Gałczyńska jest częstym goś-
ciem w Szkole Podstawowej nr 42, od wielu 
lat patronuje Międzyszkolnemu Konkurso-
wi Poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego i zasiada w jego jury. Niestety, stan 

zdrowia nie pozwolił jej w br. wziąć udziału 
w uroczystościach 50-lecia.

Tak o szkole mówił, otwierając uroczystość, 
jej wieloletni Dyrektor mgr Jerzy Kolowca: 

W tym szczególnym roku stulecia nie-
podległości Polski nasza Szkoła obchodzi 
swoją niezwykłą rocznicę. Pięćdziesiąt lat 
temu – w epoce, gdy ludzi nie było jeszcze 
na Księżycu, a dzielnica, w której się znaj-
dujemy, nie istniała, nauczyciele i ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 42 kończyli 
swój pierwszy rok szkolny. Pięćdziesiąt lat 
to naprawdę wiele dla szkoły. (…)

NAGRODZENI�Z�WICEPREZYDENTEM�LUBLINA�PANEM�MARIUSZEM�BANACHEM
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Każdego dnia, tu, w tym budynku, dzie-
je się coś wielkiego. Dzieje się coś, o czym 
nie piszą gazety i nie informują serwisy. 
Każdego dnia w naszej Szkole trwa wiel-
ka praca – i to praca w najszlachetniej-
szym tego słowa znaczeniu. Każdego dnia 
w naszej Szkole ludzie obdarowują innych 
ludzi pięknym darem – jednym z najpięk-
niejszych, jakie człowiek może przekazać 
drugiemu człowiekowi: kształceniem.

Jakże ważna jest ta bezpośrednia re-
lacja człowiek-człowiek, zwłaszcza w ob-
liczu przemian komunikacyjnych i cyfro-
wych… Już na początku ubiegłego wieku 
jeden z twórców nowoczesnej pedagogiki, 
a lublinianin z urodzenia, Jan Władysław 
Dawid pisał:

W żadnym zawodzie człowiek 
nie ma tak wielkiego 

znaczenia, jak w zawodzie 
nauczycielskim.

W takiej perspektywie zdajemy sobie do-
piero sprawę, jak wielką odpowiedzialność 
ponoszą wszyscy ci, którzy w szkole uczą 
i którzy ją organizują. Codziennie musimy 
sobie odpowiadać na pytania, jak ukształ-
tować instytucję, w której młodzi ludzie 
zdobędą nie tylko wiedzę, ale też przeżyją 
swoje pierwsze fascynacje, znajomości, 
zachwyty. Jak zachować i przekazać prze-
szłość, patrząc cały czas w przyszłość. Jak 
zaszczepiać i formować: roztropność, pra-
cowitość, uczciwość, odwagę, pragnienie 
zmian i doskonalenia siebie oraz rzeczy-
wistości. Jak nie załamać się pod ciężarem 
historii, ale śmiało stanąć na jej barkach 
i dumnie patrzeć w przyszłość. W ten właś-
nie sposób, żmudny i cichy, mała Szkoła 
jak nasza wpływa na wielki świat – bo 
przecież każdy, każdy z nas, każdy z ludzi 
przez nas podziwianych, naszych mento-
rów i autorytetów, przeszedł przez taką 
właśnie szkołę. Został przez taką szkołę u-
-kształtowany. Wielkim zadaniem szkoły 
jest więc trwać pomimo wszystkich zmian 
wokół, jednocześnie umiejąc się odnaleźć 
w tych zmianach i kształcąc ludzi, którzy 
w dorosłym życiu będą mogli w tej rze-
czywistości uczestniczyć oraz ją zmieniać. 
I to jest ta nasza cząstka pracy, szlachetnej 
pracy, której sumienne wykonywanie da-
je nam prawdziwie szansę kształtowania 
strumienia rzeczywistości. To jest ta nasza 
„wielka sprawa”. 

Kształcenie to naprawdę wielki uczy-
nek, wielki dar. Pięćdziesiąt lat obdarowy-
wania innych kształceniem to dla szkoły 
wiele. Tysiące uczniów, setki nauczycieli. 
Jubilatom zwyczajowo życzy się „sto lat!”. 
Przyjmujemy takie życzenia, ale nie odpo-
wiadamy po prostu „dziękujemy”. Przy-
wołujemy ku pamięci wszystkich słowa, 
którymi Patron naszej Szkoły 65 lat temu 
zakończył swój cykl „Pieśni”:

Jesteśmy w pół drogi. 
Droga pędzi z nami bez 

wytchnienia. Chciałbym i nasz 
ślad na drogach ocalić od 

zapomnienia.

Było pięknie. Szkołę na Rycerskiej odwie-
dziło wielu znakomitych gości z panem Ma-
riuszem Banachem – Zastępcą Prezydenta 
Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania 
na czele. W uroczystości wzięli również 
udział: absolwent SP nr 42 pan Jarosław 
Pakuła – Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Lublin i pani poseł Joanna Mucha. Przy-
byli przedstawiciele władz wojewódzkich, 
związków zawodowych, dyrektorzy lubel-
skich szkół, emerytowani nauczyciele, ro-
dzice uczniów. Przybyło też… słońce, tak 
upragnione po kilku deszczowych dniach.

Szkoła została wyróżniona Medalem 
700-lecia Miasta Lublin, a zasłużeni na-
uczyciele Medalami i Dyplomami Prezy-

denta Miasta Lublin. Były kwiaty i pre-
zenty, uśmiechy i wspomnienia w pięknie 
udekorowanej szkole. Były też obietnice 
pomocy, gdyż placówka jest niedoinwe-
stowana i nieco zapomniana przez władze 
oświatowe. A inwestować w tę szkołę warto! 
Ktoś powie, że szkoła jak inne. Odpowiem, 
że wyjątkowa. Tu wszyscy się znają, lubią 
i szanują, a to już bardzo dużo. Tu widać 
autentyczne zaangażowanie dyrekcji, na-
uczycieli i rodziców, by dzieciom uczyło 
się coraz lepiej, wydajniej i przyjemniej.

Życzymy im więc wielu następnych lat 
pod opiekuńczymi skrzydłami Srebrnego 
Konstantego i kolejnych mądrych absol-
wentów. 

Wszystkiego najlepszego 
dla Szkoły Podstawowej nr 42 

w Lublinie!

Opracowanie: Anna Łyczewska
Zdjęcia: Mariusz Kimak (Fotolider) 

CZĘŚĆ�ARTYSTYCZNA

SALA�POŚWIĘCONA�K.�I.�GAŁCZYŃSKIEMU
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Dnia 9 czerwca 2018 r. Zespół 
Szkół Elektronicznych świętował 
swój Jubileusz 60-lecia.
Uroczystości Jubileuszowe rozpoczęły 
się uroczystą Mszą Świętą w intencji by-
łych i obecnych nauczycieli, pracowników 
i uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych. 
Wśród celebransów znajdowali się byli 
uczniowie Elektronika, ponieważ Szkoła 
ma wśród absolwentów wielu księży. Oj-
ciec proboszcz Waldemar Grubka, głów-
ny celebrans, w swojej homilii podkreślił 
wyjątkową rolę Szkoły w mieście i rejonie. 
Zwrócił uwagę na działalność wychowaw-
czą Szkoły, akcentując równocześnie jej 
osiągnięcia dydaktyczne.

Dalsze uroczystości odbywały się już 
na terenie Zespołu Szkół Elektronicznych. 
Bardzo licznie przybyłych gości powitała 
Pani Dyrektor Elżbieta Hanc. Swoją obec-
nością Jubileusz uświetnili byli nauczy-
ciele i pracownicy Szkoły, a także wielu 
absolwentów, którzy przyjechali nieraz 
z bardzo daleka. Nie zawiedli, jak zaw-
sze, przedstawiciele władz państwowych, 
wojewódzkich, miejskich, oświatowych, 
samorządowych, a także związków za-
wodowych i organizacji kombatanckich. 
Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Elektro-
nicznych honorowym patronatem objęli: 
Wojewoda Lubelski, Lubelski Kurator 
Oświaty, Marszałek Województwa Lu-
belskiego oraz Prezydent Miasta Lublin. 
Prezydent Miasta Lublin za wyjątkowe 

osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze 
uhonorował Szkołę Medalem Prezydenta 
Miasta Lublin. Medale za oddanie pracy 
edukacyjnej i wychowawczej oraz wkład 
w krzewienie wartości patriotycznych 
wśród młodzieży, a także godną naśla-
dowania postawę zawodową i pełną za-
angażowania działalność na rzecz Zespołu 
Szkół Elektronicznych, otrzymało wielu 
nauczycieli Elektronika. Podniosły cha-
rakter uroczystości podkreślony został 
programem muzycznym w wykonaniu 
absolwentów i uczniów Szkoły.

Po uroczystościach oficjalnych rozpo-
częły się spotkania, przy kawie i ciastku, 
nauczycieli i uczniów, zwiedzanie Szkoły, 
oglądanie wystaw okolicznościowych i kro-
nik sprzed lat, czasem bardzo wielu lat. 

Wieczorem w Centrum Konferencyj-
nym Etiuda odbył się tradycyjny Bal Ab-
solwenta, na który również przybyli licznie 
byli i obecni nauczyciele Szkoły, a także 
absolwenci.

Ale, żeby można było świętować Jubi-
leusz 60-lecia Zespołu Szkół Elektronicz-
nych, trzeba sięgnąć do źródeł, a wszystko 
zaczęło się w roku szkolnym 1957/1958. 
Wtedy to przy Zasadniczej Szkole Elek-
trycznej została utworzona klasa o spe-
cjalności radio-technika. W roku 1962 
powstaje Technikum Łączności nr 2. Dnia 
4 grudnia 1968 r. Szkoła otrzymuje własny 
budynek przy ulicy Wojciechowskiej 38. 
Otwierane są nowe oddziały, działają: Za-

sadnicza Szkoła Zawodowa, pięcioletnie 
Technikum Łączności, trzyletnie Tech-
nikum na podbudowie dwóch klas liceum 
ogólnokształcącego, trzyletnie Technikum 
na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawo-
dowej, Pomaturalne Studium Elektronicz-
ne, Technikum na podbudowie liceum 
ogólnokształcącego i Zaoczne Technikum 
Elektroniczne. Od roku 1971 szkoła posia-
da własny internat. Dnia 2 czerwca 1974 r. 
oddany zostaje do użytku stadion szkolny 
z bieżnią sotarową na otwartej przestrze-
ni, a także kompleks boisk sportowych. 
Od roku szkolnego 1977/1978 w Zespole 
Szkól Elektronicznych działa X Liceum 
Ogólnokształcące o profilu sportowym. 
Dnia 31 stycznia 1987 r. oddana zostaje do 
użytku nowoczesna hala lekkoatletyczna. 
Równolegle Szkoła modernizuje swoją ba-
zę dydaktyczną i sportową. Zaczynają się 
sukcesy: naukowe i sportowe, a Elektro-
nik staje się jedną z lepszych szkół tech-
nicznych w mieście i rejonie. Początek 
XXI wieku to trudny czas dla Szkoły. Re-
forma szkolnictwa z 2002 r. ograniczała 
bowiem rangę szkół technicznych, pod-
kreślając równocześnie znaczenie szkół 
ogólnokształcących. Dostosowanie oferty 
edukacyjnej do ówczesnego rynku pozwo-
liło przetrwać trudne lata transformacji. 

W roku szkolnym 2017/2018 w Szko-
le kształci się ponad 800 uczniów i za-
trudnionych jest 101 nauczycieli. W la-
tach 2007−2011 przeprowadzona zostaje 
termomodernizacja i remont wszystkich 
obiektów wchodzących w skład Zespo-
łu Szkół Elektronicznych, a Szkoła i jej 
otoczenie zyskuje nowe piękne oblicze. 
Obecnie w Zespole działa Technikum 
Elektroniczne imienia Obrońców Lublina 
1939 roku oraz X Licem Ogólnokształcą-
ce Mistrzostwa Sportowego. Technikum 
kształci w dwóch specjalnościach: tech-
nik elektronik i technik teleinformatyk, 
a od roku szkolnego 2018/2019 wprowa-
dzona zostanie jeszcze jedna specjalność 
– technik szerokopasmowej komunikacji 
elektronicznej. W liceum młodzież kształ-
ci się w klasach o profilu szybowcowym, 
lekkoatletycznym i pływackim. Uczniowie 
klasy pływackiej trenują na basenie olim-
pijskim przy al. Zygmuntowskich, lekko-
atleci na obiektach sportowych Zespołu 
Szkół Elektronicznych, uczniowie klasy 
lotniczej mają zajęcie praktyczne na lot-
nisku w Radawcu.

Uczniowie zarówno technikum, jak 
i liceum odnoszą wyjątkowe sukcesy na-
ukowe i sportowe. Zespół Szkół Elektro-
nicznych ma bardzo wielu olimpijczyków 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy 
Elektrycznej i Elektronicznej, Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycz-
nej i Elektronicznej „Euroelektra”, Olim-
piadzie Wiedzy Technicznej, Olimpiadzie 
Innowacji i Wynalazczości. Uczniowie 

ELEKTRONIK
W TAKIEJ SZKOLE WARTO SIE UCZYĆ
Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Elektronicznych
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klas lekkoatletycznych i pływackich to 
zwycięzcy wielu prestiżowych zawodów 
sportowych i mistrzowie Polski w swoich 
dziedzinach. Najlepsi uczniowie w Zespole 
Szkół Elektronicznych otrzymują Stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów, stypendia 
w ramach Lubelskiej Kuźni Talentów, sty-
pendia w ramach programu wspierania 
na terenie Lublina uzdolnionych dzieci 
i młodzieży, a także stypendium Ministra 
Edukacji Narodowej.

W Zespole Szkół Elektronicznych rów-
nie ważne jak uczenie jest wychowywanie, 
kształtowanie właściwych postaw, patrio-
tyzmu, altruizmu i szacunku dla drugiego 
człowieka. Najważniejsze święto w Elek-
troniku to Święto Patronów Szkoły. Za-
szczytne imię Obrońców Lublina 1939 roku 
Technikum Elektroniczne przyjęło podczas 
obchodów 50-lecia Zespołu Szkół Elektro-
nicznych. Szkoła od lat 80-tych ubiegłego 
wieku współpracuje z organizacjami kom-
batanckimi i jest głównym organizatorem 
miejskich uroczystości ku czci Obrońców 
Lublina we wrześniu 1939 roku. Również 
w latach 80-tych zaczęła się współpraca 
i przyjaźń z Obrońcą Lublina, Panem Puł-
kownikiem Władysławem Rokickim, para-
fianinem z Poczekajki. W roku 2017 Zespół 
Szkół Elektronicznych świętował 100-lecie 
urodzin Pana Władysława. Również w roku 
2017 Zespół Szkół Elektronicznych otrzy-
mał Medal 700-lecia Miasta Lublin. Prezy-
dent Miasta Lublin wyróżnił w ten sposób 
Szkołę jako placówkę, która w szczególny 
sposób swoją pracą przyczyniła się do służ-
by Lublinowi i jego mieszkańcom. 

Szkoła na Wojciechowskiej uczy i wy-
chowuje. Ale to także miejsce, które tętni 
życiem młodych ludzi, dopiero wkraczają-
cych w dorosłość. Oni nie tylko znajdują 
czas na naukę, ale także chcą cieszyć się 
życiem. Organizują zatem, tak zwane, bar-
dzo bogate życie Szkoły. Składają się na 
nie: projekty, akcje, występy artystyczne, 
festiwale, konkursy, działania o charakte-
rze charytatywnym, honorowe krwiodaw-
stwo, wolontariat, wycieczki i wiele innych 
przedsięwzięć, którymi żyją na co dzień.

Można powiedzieć, że Elektronik w cią-
gu sześćdziesięciu lat swojego istnienia 
„miał szczęście” nie tylko do uczniów, ale 
i do nauczycieli, nauczycieli pasjonatów, 
nieszczędzących czasu, wysiłku i energii, 
nieliczących godzin, ani pensum, niewy-
biegających z pracy wraz z dzwonkiem. 
I tak się działo i dzieje już ponad pół wie-
ku – i nauczyciele, i uczniowie pracują na 
dobre imię Szkoły. 

Taka jest teraźniejszość Szkoły, ale i ta-
ka była jej przeszłość, nie dziwi zatem fakt, 
że na kolejne „lecia”, mimo upływu cza-
su, przyjeżdża coraz więcej absolwentów.

Elżbieta Stefańska
Zdjęcia: Bartłomiej Romanek, kl. 3Bt LICZNIE�PRZYBYLI�ABSOLWENCI�ZESPOŁU�SZKÓŁ�ELEKTRONICZNYCH
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Społeczna lista poparcia
budowy Lubelskiego Centrum Senioralnego

Szanowni Mieszkańcy Lublina, wiek se-
nioralny nie jest wyborem, ale koniecznoś-
cią, która dotyczy wszystkich mieszkań-
ców Lublina. Prognozy Głównego Urzędu 
Statystycznego mówią o zwiększeniu się 
liczby seniorów do 2035 roku do pozio-
mu 25% całej populacji, co oznacza, że 
co czwarta osoba w Polsce będzie w wie-
ku uznanym za poprodukcyjny. Istotnie 
wydłuża się też długość życia mieszkań-
ców, co w 2035 r. skutkować będzie ok. 
2,5-krotnym wzrostem liczby osób będą-
cych w wieku 85+. Oficjalnie w mediach 
Samorząd Miasta Lublin deklaruje go-
towość poprawy jakości życia seniorów 
i wskazuje, że od wielu lat osoby starsze 
mogą korzystać z Dziennych Centrów 
Aktywności Seniorów i bezpłatnych Klu-
bów Seniora. Urzędnicy są przekonani, że 
cztery placówki zapewniające wsparcie 
osobom z chorobą Alzheimera i siedem 
Domów Pomocy Społecznej oraz wpro-
wadzony w 2015 r. Program Lublin Stre-
fa 60+ wraz z „Lubelską Kartą Seniora” 
spełniają w zupełności potrzeby senio-
rów lubelskich.

Jednakże każdy, kto porówna medial-
nie nagłaśniane wspomniane wyżej urzęd-
nicze „osiągnięcia w polityce senioralnej” 
z faktycznymi realiami opieki zdrowotnej, 
socjalnej, bytowej i kulturalnej dla osób 
starszych w Lublinie nie może mieć wąt-
pliwości, że standardy życia lubelskiego 
seniora są dużo niższe, niż w Krakowie, 
Poznaniu, Warszawie czy we Wrocławiu, 
nie wspominając już o innych krajach Unii 
Europejskiej, jak chociażby Francja czy 
Holandia.

Wobec powyższych argumentów Cen-
trum Inicjatyw Senioralnych w Lublinie, 
jako oddolna, społeczna grupa seniorów, 
wraz z samorządem dzielnicy Konstan-
tynów podejmuje zbieranie podpisów 
mieszkańców Lublina, którzy rozumieją 
i wspierają potrzebę budowy nowoczes-
nego Lubelskiego Centrum Senioralnego. 
Nie mamy wątpliwości, że jest to potrzeba 
szczególnie paląca i moralnym obowiąz-
kiem obecnych i przyszłych seniorów jest 
podejmowanie wszystkich starań o zapew-
nienie godnych standardów funkcjonowa-
nia w okresie jesieni życia. 

Proponowane Lubelskie Centrum Se-
nioralne, o roboczej nazwie „Koloryty Je-
sieni Życia”, jest ze wstępnego założenia 
wielodyscyplinarnym ośrodkiem o szero-
kim spektrum usług zdrowotnych, byto-
wych i doradczych w obrębie następują-
cych jednostek organizacyjnych: oddział 
opieki dziennej i okołoświątecznej, oddział 
opieki paliatywnej i terapii bólowej, od-
dział geriatryczny (z pracowniami diag-
nostyki i terapii zespołów geriatrycznych), 
oddział diabetologiczny, oddział opieki 
psychoonkologicznej i psychiatrycznej, 
oddział ergoterapii, fizjoterapii i logope-
dii, poradnie specjalistyczne lekarsko-
-diagnostyczne z zakresu dietetyki, hi-
gieny, kosmetyki i zdrowia psychicznego, 
oddział edukacji, kultury i integracji mię-
dzypokoleniowej, oddział sportu i turysty-
ki senioralnej, oddział doradztwa i usług 
prawnych, oddział aktywizacji zawodowej 
i społecznej, oddział usług w środowisku 
domowym. 

Środki finansowe na takie centrum wy-
dają się być dostępne, albowiem z informa-
cji medialnej (https://goo.gl/TQnsbY) 
wiadomo, że minister resortu inwesty-
cji i rozwoju pan Jerzy Kwieciński gani 
Lubelszczyznę za słabe wykorzystywanie 
funduszy unijnych i twierdzi, że „jeśli nie 
przyspieszymy, to niektórym regionom 
będzie groziła utrata środków unijnych. 
Szacujemy, że zagrożone jest 1,2 mld euro”. 

Reasumując, proponowane Lubel-
skie Centrum Senioralne zmierza do: 
a) istotnego zwiększenia dostępności do 
różnego rodzaju usług i dóbr dla osób 
w wieku senioralnym; b) realnego wspie-
rania i wzmacniania aktywności społecz-
nej seniorów; c) zdecydowanej poprawy 
jakości życia osób starszych; d) kształ-
towania pozytywnego wizerunku osób 
starszych w zgodzie z ekologią środowi-
skową i w symbiozie z naturą.

Grupa inicjatywna jest otwarta na roz-
szerzanie wsparcia społecznego i wolonta-
riatu dla urzeczywistnienia tego projektu 
i zmniejszenia dystansu „Ściany wschod-
niej” nie tylko w stosunku do krajowych li-
derów, lecz także standardów zachodnich.

Jeśli uznacie Państwo za zasadne udzie-
lenie poparcia tej inicjatywie, zachęca-
my do wpisania się na listę społeczną 
poparcia budowy Lubelskiego Centrum 
Senioralnego.

Autorzy informacji

Centrum Inicjatyw Senioralnych 
w Lublinie 
prof. Zdzisław Mróz, 
ul. Wojciechowska 42A, Lublin

Samorząd Dzielnicy Konstantynów 
Przewodnicząca Zarządu p. Zofia Polska 
Al. Kraśnicka 76, Lublin

Fot. Emil Zięba
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Drogi świętości 
Jacka Krawczyka
Święci ukazują nieustanną młodość Kościoła, gdyż w ich życiu 
jaśnieje prawda, że człowiek, oddając życie dla innych, osiąga 
szczęście i radość oraz zyskuje życie wieczne. Przykładem takie-
go owocnego życia jest urodzony w 1966 roku w Rzeszowie, wy-
chowujący się w Palikówce, Jacek Krawczyk, późniejszy student 
teologii na KUL. Mimo swojego młodego wieku odznaczał się 
nadzwyczajną dojrzałością duchową i pragnieniem osiągnięcia 
pełni człowieczeństwa. Umarł w wieku 25 lat, dając świadectwo 
poszukiwania woli Bożej w zdrowiu i w chorobie. Pragnąc stać się 
świeckim misjonarzem, pomagającym leczyć dusze i ciała, podjął 
studia z teologii i zamierzał studiować medycynę.

Jacek dał się poznać jako pełen radości, otwarty na innych 
i wrażliwy młody człowiek, który z całego serca żył ideałami 
Ewangelii. Kochał przyrodę i z zapałem ją fotografował, od dzie-
cka rozwijał także zainteresowania ornitologiczne. Był całkowicie 
oddany ubogim, samotnym i chorym, dla których znajdował czas 
i organizował pomoc, zachęcając do tego swoich rówieśników. 
Odważny i bezkompromisowy, potrafił zjednywać sobie ludzi do 
wspólnych działań. Był ceniony przez kolegów i koleżanki za po-
czucie humoru oraz życzliwość, a także głęboką wiedzę płynącą 
z oczytania i własnych przemyśleń.

Był człowiekiem Ewangelii, świadomie rozwijając przyjaźń 
z Chrystusem, pogłębianą w indywidualnej modlitwie, uczest-
nictwie w codziennej Eucharystii i korzystaniu z posługi stałe-
go spowiednika. Często trwał na adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. Jego przemyślenia zapisane w listach i notatkach oraz 
przekazywane ustnie podczas spotkań z innymi ludźmi wskazują 
na gorące pragnienie życia miłością, która jest z Boga. W czasie 
śmiertelnej choroby nowotworowej Jacek jeszcze ufniej powie-
rzał się Bogu i trwał w modlitwie, łącząc się z krzyżem Chrystu-
sa. Zapiski z tego okresu świadczą o dojrzałości jego pragnienia 
osiągnięcia pełni życia w wieczności.

Zarazem jednak ten chłopak, będący – zdaje się – z innego 
świata, był zwykłym studentem, dzielącym wraz z innymi marze-
nia o szczęściu i przeżywającym młodzieńcze fazy 
rozterek i wahań. Był bardzo związany z rodzi-
cami i bratem, od których doznawał ciepła i na-
uczył się prawości oraz poszanowania dla god-
ności osoby. Odkrył powołanie do małżeństwa 
i szczęśliwie zakochawszy się, oświadczył się 
swej wybrance Ewie, z którą zaplanowali ślub 
na 18 sierpnia 1990 roku w jej rodzinnym 
mieście Katowicach. Niestety, postępująca 
choroba, powodująca przymusowy pobyt 
w szpitalu, uniemożliwiła Jackowi dotar-
cie na własny ślub i dlatego Ewa przy-
jechała do Krakowa, gdzie 1 września 
1990 roku w kaplicy szpitalnej udzielili 
sobie sakramentu małżeństwa. Przez 
dziewięć miesięcy tworzyli szczęśliwą 
parę małżeńską, prowadząc wspólny 
dom i ucząc się siebie wzajemnie.

Można porównać Jacka Kraw-
czyka do błogosławionego Piotra 
Jerzego Frassatiego, dostrzega-
jąc w nim te same cechy odważ-
nego świadectwa bezintere-
sownej miłości inspirowanej 
Ewangelią. Obaj mieli wybit-
ne cechy przywódcze, które 
wykorzystali w służbie bliź-

niego, animując innych do przekraczania siebie. Mimo ziemskich 
aspiracji potrafili jednak zaakceptować nieusuwalną perspekty-
wę śmierci, która stanowiła dla nich okazję do dania świadectwa 
przywiązania do Chrystusa.

Najnowsza publikacja pod redakcją Andrzeja Derdziuka 
 OFMCap i Adama Zadrogi zawiera teksty ukazujące aktualność 
przesłania młodego studenta z Palikówki. Książka jest podzielona 
na cztery części. W pierwszej części książki zostały zamieszczone 
artykuły i homilie poświęcone duchowej sylwetce Jacka, napisane 
lub wygłoszone przez autorów, którzy byli związani z jego osobą 
i dziełem. Druga część obejmuje teksty Jacka Krawczyka. Trze-
cia część zbiera świadectwa osób, które osobiście spotkały Jacka 

jako ucznia i studenta, lub zetknęły się z jego postacią przez 
lekturę książki W pół drogi. Zostały też zamiesz-

czone dane dotyczące samej fundacji im. 
Jacka Krawczyka.

Zamierzeniem re-
daktorów książki jest 

pragnienie, by zbie-
rając i publikując ma-

teriały dotyczące życia 
i świętości Jacka Kraw-

czyka, w ten sposób przy-
gotowywać grunt do podję-

cia prac nad rozpoczęciem 
jego procesu beatyfikacyj-

nego. Postać Jacka jest tak 
przejrzysta, a jego ewangelicz-

na postawa tak jednoznaczna, 
że wiele osób, które zetknęły się 

z jego historią, jest przekona-
nych, iż zasługuje on na wynie-

sienie na ołtarze oraz postawie-
nie go jako wzoru do naśladowania 

i orędownika u Boga. Książkę moż-
na nabyć w sklepiku parafialnym na 

Poczekajce.
Andrzej Derdziuk OFMCap

 »Moim jedynym marzeniem jest to, 
by stać się naprawdę człowiekiem.

 »Życie ma dopiero wtedy sens, gdy 
oddaje się je w całości Bogu i ludziom.

 »Każdy apostoł-ogrodnik musi pamiętać, że od 
jego uprawy zależeć będą owoce i ich jakość. 
Od tej szarej, mozolnej uprawy zależeć będą.

 »Dla mnie właśnie szpital, nie klasztor 
i nie kościół, ale właśnie szpital jest miejscem, 
gdzie jest najwięcej Chrystusa.

 »Stoję przed tajemnicą własnego życia 
i wielu rzeczy naprawdę nie rozumiem, 
ale ufam Temu, który mnie prowadzi.

AKT ODDANIA SIĘ BOGU
 »Oddaję Panu Jezusowi moją duszę, rozum, serce 
i wszystko, co mam. Ofiaruję się na wszystkie 
wątpliwości, oschłości wewnętrzne, udręczenia i męki 
duchowe - na wszystkie boleści ciała i choroby. A za 
to nic nie chcę ani teraz, ani po śmierci, ponieważ tak 
czynię z miłości dla samego Jezusa. Amen.



ZWIASTUN� 24 czerwca 2018

16

Kochane 
dzieciaki

Gabrysia 
i koleżanki

Tekst: Maria Bojaczuk 
Ilustracje: Monika Bojaczuk

To był naprawdę piękny, letni dzień. Dzie-
sięcioletniej Gabrysi właśnie zaczęły się 
wakacje i postanowiła z nich skorzystać na 
świeżym powietrzu. Nałożyła buty i wybiegła 
z domu, radośnie podskakując. Swoje kro-
ki kierowała do ulubionego miejsca zabaw, 
czyli małej kryjówki, która powstała po tym, 
gdy stare drzewo, targane burzą, runęło na 
ziemię. Teraz był tam dość duży kątek, do 
którego wejście zasłaniały wiszące gałęzie.

Uśmiechała się na samą myśl o zabawie 
w tym miejscu. Zastanawiała się, co będzie 
robić: czy zaprosić koleżanki, a może wrócić 
po jakieś jedzenie? Tak się rozpłynęła w swo-
ich przemyśleniach, że nie zauważyła dziury 
patrzącej mrocznie spod wysokiej trawy. Po-
tknęła się i wpadła do niej, przecinając sobie 
przy okazji kolano jakimś wyjątkowo ostrym 
kamieniem. Krzyknęła i rozejrzała się szyb-
ko za jakąś pomocą. Paręnaście metrów od 
niej grały w gumę jej trzy koleżanki, poczu-
ła więc ulgę, że zaraz jej pomogą i zawołała 

je. Rozczarowała się jednak, ponieważ dwie 
z nich, zamiast podejść i pomóc, złapały się 
za brzuchy i ryknęły ze śmiechu pokazując 
sobie bezradną Gabrysię. Natomiast trzecia, 
Mariolka, podbiegła szybko do niej i pomogła 
jej wydostać się z dołu oraz zaproponowała 
jej pomoc w dojściu do domu.

Kilka dni potem cała okolica usłyszała 
smutną wiadomość: Mariolka skręciła kost-
kę przy odkurzaniu półek i będzie siedzieć 
w domu przez tydzień, a potem jeszcze długo 
nie będzie mogła uczestniczyć w zabawach. 
Jednak Gabrysia wcale się tym nie przeję-
ła, a wręcz przeciwnie, bardzo ją rozbawił 
ten fakt. Spotkała się potem z koleżankami 
powiedziała im:

Z ŻYCIA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

Do wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu świętego zostali włączeni:

Jan Paweł Fariaszewski
Franciszek Jerzy Fariaszewski
Jeremiasz Tytus Klocek
Celina Konstancja Pyczek
Jagna Aniela Karska
Antoni Szeklicki
Liliana Helena Boguszewska
Antonina Barbara Bojarska
Zofia Barbara Rusińska 
Ksawery Marcinek
Nikodem Rafał Szachtsznajder
Estera Maria Pawlukowicz
Irmina Kamila Sieteska
Alicja Wiktoria Kustra
Artur Niedźwiadek
Gabriel Borowski

Wojciech Górniak 
Klara Aleksandra Danilewicz
Marcel Artur Żmuda
Wiktoria Kamińska
Ignacy Sławiński
Przemysław Franciszek Dragun
Maja Wiśniewska
Gabriela Patrycja Bychawska
Maksymilian Wiczołek
Mikołaj Maksymilian Bień
Tymon Jeremiasz Bień
Wiktoria Anna Rybicka
Milan Piskow
Zuzanna Kozłowska
Aniela Jadwiga Szpunder
Julia Monika Frąk

Lena Sadowska
Stanisław Braniewski
Anna Dorota Ceglarz
Łucja Łagód
Mikołaj Wójcik
Aleksandra Gajko
Hanna Gajko
Michalina Janecka
Sabina Józefa Szydłowska
Adam Frańczuk
Wiktoria Rzesz 
Emilia Lawenda
Łucja Wronisz
Michał Ignacy Grabowicz
Szymon Bryda 

– Jak można być taką niezdarą, by skrę-
cić kostkę odkurzając półkę! Nie do wiary! 
Gdzie ona to robiła, na strychu? – reszta ko-
leżanek wtórowała jej śmiechem, mówiąc:

– Masz rację, to przecież niemożliwe! – 
dziewczynki przekazywały sobie ze śmie-
chem tę informację, aż trafiła do samej 
Mariolki. Zrobiło jej się przykro, że przyja-
ciółki ją obgadują – szczególnie po tym, jak 
pomogła jednej z nich. Postanowiła wyjaś-
nić całą sprawę z Gabrysią, której natych-
miast zrobiło się bardzo głupio, że śmiała 
się z osoby, która wyciągnęła do niej dłoń, 
gdy była w potrzebie. Przeprosiła ją i nadal 
się przyjaźnią.
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Bł. Michał Sopoćko

Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 
roku w Juszewszczyźnie (inna nazwa to 
Nowosady) w powiecie oszmiańskim na 
Litwie. Ukończył szkołę miejską w Oszmia-
nie, a następnie w 1910 roku wstąpił do Se-
minarium Duchownego w Wilnie. W 1914 
roku otrzymał święcenia kapłańskie. Przez 
cztery lata był wikariuszem w parafii Tabo-
ryszki, ale w 1918 roku wyjechał do War-
szawy i rozpoczął studia teologiczne na 
Uniwersytecie Warszawskim. Zakończył 
je w 1923 roku, a już w 1926 roku uzyskał 
tytuł doktora teologii. Jednocześnie w la-
tach 1922−1924 studiował także w Wyż-
szym Instytucie Pedagogicznym. Od 1919 
roku był też kapelanem wojskowym, w tym 
w latach 1924−1929 w rodzimej diecezji 
w Wilnie. W 1927 roku został mianowa-
ny ojcem duchownym w Seminarium Du-
chownym w Wilnie. W 1928 roku otrzymał 
stanowisko zastępcy profesora na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Stefana Bato-
rego w Wilnie oraz wykładowcy w Semina-
rium Duchownym. W 1932 roku zajął się 
pracą naukową, w 1934 roku habilitował 
się na Uniwersytecie Warszawskim. Pozy-
tywnie zaopiniowany do tytułu profesora, 
nie uzyskał jednakże nominacji, z powodu 
trudności finansowych istniejących na Wy-
dziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana 
Batorego. Pracy dydaktyczno-naukowej od-
dawał się aż do zamknięcia Uniwersytetu 
i Seminarium w czasie II wojny światowej. 
Jego dorobek naukowy z tego okresu ujaw-
nił się w licznych publikacjach z dziedziny 

teologii pastoralnej, homiletyki, katechetyki 
i pedagogiki. Pozostawił też liczne opraco-
wania popularnonaukowe z zakresu prob-
lematyki religijno-społecznej. 

Podczas okupacji niemieckiej ukrywał 
się w okolicy Wilna przez dwa i pół roku. 
W 1944 roku powrócił do pracy w semina-
rium w Wilnie, a po jego zamknięciu w 1945 
roku został z niego wydalony. Pracował 
w duszpasterstwie, katechizował i prowa-
dził kurs katechetyczny. W 1947 roku w Bia-
łymstoku rozpoczął zajęcia w Seminarium 
z pedagogiki, katechetyki, homiletyki, teo-
logii pastoralnej, teologii ascetycznej oraz 

języka łacińskiego i rosyjskiego. Prowadził 
intensywną akcję trzeźwościową w ramach 
Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowe-
go. W latach 1951−1958 zorganizował wiele 
miesięcznych i rocznych kursów kateche-
tycznych dla zakonnic i osób świeckich, 
a w latach pięćdziesiątych i sześćdziesią-
tych XX wieku organizował także wykłady 
otwarte o tematyce religijnej przy parafii 
farnej w Białymstoku. Od 1962 roku jako 
emeryt poświęcił się pracy duszpasterskiej 
w kaplicy przy domu zakonnym Sióstr Mi-
sjonarek św. Rodziny przy ul. Poleskiej, 
którą już w 1957 r. rozbudował. W tym 
czasie starał się o budowę kościoła przy 
ul. Wiejskiej w Białymstoku. Uczestniczył 
w życiu diecezji, pracował naukowo, pub-
likował. Zmarł w domu Sióstr Misjonarek 
przy ul. Poleskiej 15 lutego 1975 r. 

Był Apostołem Miłosierdzia Bożego. 
Przebywając w Wilnie pełnił funkcje spo-
wiednika i kierownika duchowego siostry 
Faustyny Kowalskiej, a następnie zainspi-
rowany jej objawieniami oddał się głoszeniu 
kultu Miłosierdzia Bożego – opublikował 
szereg dzieł o Miłosierdziu Bożym, czynił 
starania o ustanowienie Święta Miłosier-
dzia Bożego, przyczynił się do namalowania 
pierwszego obrazu Jezusa Najmiłosierniej-
szego Zbawiciela, według objawień św. sio-
stry Faustyny oraz współtworzył Zgroma-
dzenie Zakonne Sióstr Jezusa Miłosiernego. 

W 1987 roku rozpoczęto proces beaty-
fikacyjny ks. Sopoćki, który zakończył się 
w 2008 roku jego beatyfikacją.

Małgorzata Brzozowska

Święci polskiego tysiąclecia cz. 18

KWIECIEŃ – CZERWIEC 2018

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

Szymon Kida i Weronika Sokołowska
Konrad Krzysztof Otok i Monika Tomas 
Sławomir Adam Goryczka i Nella Maria Saadi
Michał Piotr Jaros i Marta Gozdecka
Lucjan Bogdan Sienkiewicz i Katarzyna Flis
Bartosz Panecki i Katarzyna Alina Kamińska
Rafał Tomasz Gacan i Ewelina Krystyna Wnęk 
Dominik Piotr Duklas i Patrycja Mazurek

Bartłomiej Witold Burz i Katarzyna Monika Ośko
Kamil Jan Szymbor i Katarzyna Magdalena Ząbek
Jacek Jan Chruścicki i Agnieszka Natalia Stosio
Stanisław Bzdyra i Teresa Szachtsznajder
Javier Ignacio Willegas Camus i Alicja Magdalena Wnuk
Michał Adam Pawluk i Dorota Szabat
Mariusz Skałecki i Olga Anna Kamińska
Piotr Lemieszek i Ewelina Zagroda

Odeszli do Domu Ojca w nadziei wiecznego zmartwychwstania:

Stanisław Kraśkiewicz, Feliksa Białek, Barbara Ciężka, Irena Słupecka, Roman Gierczak, Henryk Stolarz, 
Grzegorz Rzepecki, Marek Kropornicki, Lidia Gąsior, Mirosław Brygała, Halina Skura, Józef Zieliński, Jacek Halbożek, 
Zofia Zarzyka, Gniewomir Szysz, Cecylia Kaczor, Barbara Majewska, Eugeniusz Pasterniak, Edward Kutermankiewicz, 
Henryk Smołecki, Jan Banaszek, Arkadiusz Skorek, Zygmunt Czuryszkiewicz, Józef Krzyżanowski, Jan Grzywaczewski, 
Jan Lebecki, Kazimierz Rogala, Janina Sikorska, Czesław Zarzeczny, Marianna Skoczylas, Zofia Kownacka, 
Tadeusz Ziemiński, Jadwiga Weremczuk, Genowefa Świst
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WSPÓLNOTA TO TY I JA

ZDJĘCIA:�EMIL�ZIĘBA,�MAŁGORZATA�GRZENIA
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