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28 października, XXX Niedziela zwykła 
Jezusie, Synu Dawida, ulituj 
się nade mną! (Mk 10, 46b−52)
Bartymeusz wołał do Jezusa, a gdy do-
wiedział się, że może się do Niego zbliżyć, 
„zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przy-
szedł do Jezusa”. Pokazał więc, że zależy 
mu na spotkaniu z Jezusem i że wierzy 
w Jego moc. Na pewno nie było mu łatwo 
zerwać się i przyjść do Jezusa, wszak był 
niewidomy. Nie żal mu też było płaszcza, 
który zrzucił z siebie, by nie mieć skrępo-
wanych ruchów i jak najszybciej zbliżyć 
się do Jezusa. Ta determinacja Bartyme-
usza, by spotkać się z Panem, jest godna 
podziwu. Jakże często brak nam takiej 
determinacji! Może dlatego tak mało jest 
ludzi, którzy osobiście spotkali Jezusa?

Mieczysław Łusiak SJ

1 listopada 
Uroczystość Wszystkich Świętych 
Cieszcie się i radujcie, albowiem 
wielka jest wasza nagroda 
w niebie. (Mt 5, 1−12a)
Błogosławieństwa, choć tak paradoksal-
ne, w rzeczywistości są bardzo realistycz-
ne. One zmuszają nas do stanięcia twarzą 
w twarz z doświadczeniami, przed którymi 
uciekamy. Każdy z nas w życiu doświad-
czył lub doświadczy różnych form ubóstwa, 
cierpienia fizycznego, bądź moralnego, łez, 
głodu, pragnienia, niesprawiedliwości, 
przeciwności życia… Błogosławieństwa 
pozwalają spojrzeć na te problemy z na-
dzieją i wiarą oraz w perspektywie wieczno-
ści. Każde błogosławieństwo niesie nadzie-
ję – udział w wiecznym królestwie Boga. 
Błogosławieństwa objawiają również Boga 
Ojca, który jest współczujący, miłosierny, 
łagodny, cierpliwy, który daje pokój i po-
ciesza… Są portretem Jezusa Chrystusa. 
Każde błogosławieństwo wypełnia się naj-
pierw w Nim, a także w Maryi i wszystkich 
świętych. Jan Paweł II mówił: „Jezus nie 
tylko głosi błogosławieństwa. On żyje nimi 
i sam jest błogosławieństwami. Patrząc na 
Niego zrozumiecie, co znaczy być ubogim 
duchem, cichym i miłosiernym, co znaczy 
płakać, pragnąć sprawiedliwości, być czy-
stego serca, wprowadzać pokój, cierpieć 
prześladowanie”.

Stanisław Biel SJ

4 listopada 
XXXI Niedziela zwykła 
Będziesz miłował Pana, Boga 
swego… Będziesz miłował swego 
bliźniego… (Mk 12, 28b−34)
Oto kolejne potwierdzenie z ust Chrystusa, 
że w naszym życiu najważniejsza jest mi-
łość. Jezus wbija nam tę prawdę do głowy 
na różne sposoby. My natomiast często jes-
teśmy uparci w wynajdywaniu sobie mnó-
stwa „najważniejszych” rzeczy. Co chwilę te 
rzeczy nam się zmieniają i często gubimy 
się w tym – jesteśmy rozbici wewnętrz-
nie. Jezus proponuje nam uporządkowa-
nie i uspokojenie wnętrza. Warto za tym 
pójść. Kto skupi się na Bogu (jedynym) czyli 
na Miłości, ten nie tylko nic nie straci, ale 
nadto zyska pokój i wewnętrzną harmonię.

Mieczysław Łusiak SJ

11 listopada 
XXXII Niedziela zwykła 
Przyszła też jedna uboga wdowa 
i wrzuciła dwa pieniążki, czyli 
jeden grosz. (Mk 12, 38−44)
Dar biednej wdowy jest całkowicie bezin-
teresowny. Jest to kategoria miłości, która 
stoi poza wszelką przezornością, która daje 
wszystko. I w rzeczywistości także wszystko 
otrzymuje. Wielkim bogactwem tej kobie-
ty jest wiara i ufność w Bożą Opatrzność, 
w Boże miłosierdzie. Taka wiara uwalnia 
od trosk i lęków i daje wewnętrzną wolność.

Uboga wdowa pokazuje, że można dać 
bardzo wiele, nic nie znacząc i prawie nic 

nie posiadając. Wystarczy otworzyć swo-
je serce, nieraz bardzo skurczone. W dzi-
siejszym świecie rodzice chcą przekazać 
dziecku jak najwięcej rzeczy materialnych. 
Dzieci mają niemal wszystko. Brakuje im 
tylko jednego – miłości. To jest ten gro-
sik, który przewyższa wszystkie inne dary.

Co ja daję? W jaki sposób? Czy potra-
fię łączyć ludzką przezorność z zaufaniem 
Bożej Opatrzności? I czy potrafię uczyć się 
od ludzi prostych, ubogich, mało znaczą-
cych w ludzkiej hierarchii?

Stanisław Biel SJ

18 listopada 
XXXIII Niedziela zwykła 
Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, 
przychodzącego w obłokach z wielką 
mocą i chwałą. (Mk 13, 24−32)
Życie w perspektywie eschatologicznej 
prowadzi do wolności. Wiemy, że wszyst-
ko jest względne, przemijające, żyjemy 
niejako na walizkach, jesteśmy w podró-
ży a nasza ojczyzna jest w niebie. Stąd nie 
musimy nadmiernie się lękać o rzeczywi-
stość tymczasową.

Z drugiej jednak strony żyjemy w świe-
cie, w czasie, w historii. I nie możemy 
uciekać od niej i pod fałszywym preteks-
tem poddawać się lenistwu, uciekać od 
trudu i zaangażowania codziennego, po-
gardzać tym, co przemijające, albo uwa-
żać, że jesteśmy stworzeni tylko do więk-
szych rzeczy…

Zmierzamy do wieczności, ale przez 
ziemię. Mamy czuwać, przygotowywać 
się na ten nasz ostatni lot, aby on był ra-
dosny, wolny.

Stanisław Biel SJ

Komentarze do Ewangelii 
pochodzą ze strony deon.pl

Ewangeliarz

GÓRA�BŁOGOSŁAWIEŃSTW. FOT. O. PIOTR PAWLITA
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Pokój i dobro!

Kochani Parafianie, drodzy Przyjacie-
le Poczekajki, wszyscy Bracia i Siostry! 

Na początku października, miesią-
ca modlitwy różańcowej, przeżywali-
śmy uroczystość świętego Franciszka 
z Asyżu, Patrona naszej parafii. Wie-

czornej Mszy świętej, podczas której zgromadziło się również 
wielu kapłanów, przewodniczył nasz nowy minister prowincjal-
ny br. Łukasz Woźniak. Bezpośrednio po Eucharystii sprawo-
waliśmy nabożeństwo Transitus. Pomogło ono nam wszystkim, 
zebranym na liturgii, przeżyć duchowo śmierć św. Franciszka. 
Wielkie podziękowania należą się braciom klerykom, którzy wraz 
z zaprzyjaźnionymi osobami przygotowali to nabożeństwo i po-
prowadzili je w kościele. Na koniec mogliśmy oddać cześć relik-
wiom św. Ojca Franciszka. 

Październik tradycyjnie rozpoczął nowy rok akademicki. Bra-
cia klerycy powrócili do seminarium. W czasie wakacji nastąpi-
ło w naszej wspólnocie trochę zmian personalnych. O zmianie 
proboszcza była już mowa w pierwszym powakacyjnym numerze 
„Zwiastuna”. W tym numerze prezentujemy nowy skład klasztoru 
braci na Poczekajce, z podjętymi obowiązkami i posługami wo-
bec grup i wspólnot działających przy naszym kościele. Wszyst-
kim braciom posługującym słowem, katechezą, sakramentami 
i zwyczajną pracą gorąco dziękuję, a także polecam ich wszystkich 
Waszym modlitwom, Drodzy Parafianie i Przyjaciele Poczekajki.

Przed nami już listopadowa zaduma i refleksja, która kon-
centruje się wokół uroczystości Wszystkich Świętych oraz wspo-
mnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. Tradycja Kościoła zaw-
sze zachęcała do modlitwy za zmarłych, w szczególności przez 
sprawowanie za nich Ofiary Eucharystycznej – jest ona najlep-
szą pomocą duchową, jaką możemy dać ich duszom, zwłaszcza 
tym najbardziej opuszczonym. Jak podkreśla Sobór Watykań-
ski II, „uznając w pełni komunię całego Mistycznego Ciała Jezu-
sa Chrystusa, Kościół pielgrzymujący od zarania religii chrześ-
cijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych” (KK 50). 
Wspomnienie zmarłych, troska o groby i modlitwa w ich intencji 
są świadectwem ufnej nadziei, zakotwiczonej w przekonaniu, że 
śmierć nie jest ostatnim słowem o ludzkim losie, ponieważ czło-
wiek jest przeznaczony do nieskończonego życia, zakorzenione-
go i znajdującego swoje wypełnienie w Bogu. Przez cały listopad 
codziennie w kościele będziemy modlić się za naszych bliskich 
zmarłych, polecając ich w tzw. „wypominkach” podczas różań-
ca o godz. 17.25 i podczas wieczornej Eucharystii. Pamiętajmy 
o modlitwie za zmarłych, która ma nieocenioną wartość. 

Pamiętajmy także o wszystkich, którzy oddali swoje życie wal-
cząc o niepodległość naszej Ojczyzny. Zbliża się ku temu szcze-
gólna okazja, gdy 11 listopada będziemy przeżywać uroczystości 
państwowe i narodowe 100-lecia odzyskania niepodległości przez 
naszą Ojczyznę. Niech pamięć o wspólnej przeszłości, jednoczy 
nas ku budowaniu przyszłości.

Niech Pan Wam wszystkim błogosławi! 
br. Mirosław Ferenc, proboszcz

KONFERENCJE

a kiedy już nadejdzie czas
że opadnie

mglisty płaszcz niewiedzy
i zobaczymy tajemnicę piękna

wtedy staniemy
w Świetle Prawdy

i zrozumiemy że
po tamtej stronie

jest tylko Miłość
dla każdego

szczodra miłosierdziem

Alina Dorota Paul
Zdjęcie: Emil Zięba
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br. Mirosław Ferenc
– kapłan, proboszcz parafii

Podejmowane posługi: Żywy Róża-
niec, przygotowanie do Pierwszej Komunii 
Świętej i do bierzmowania, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Parafii „Poczekajka”, Domowy 
Kościół, neokatechumenat, duszpaster-
stwo chorych, Klub Seniora

br. Jarosław Banasiuk
– kapłan, gwardian klasztoru i wicerektor 
seminarium

Podejmowane posługi: asystent Fran-
ciszkańskiego Zakonu Świeckich i Mło-
dzieży Franciszkańskiej, spowiedź sióstr 
zakonnych

br. Andrzej Cebula
– kapłan, wikariusz parafii

Podejmowane posługi: Liturgiczna 
Służba Ołtarza, Domowy Kościół, dusz-
pasterstwo dzieci, schola „Barka”, przy-
gotowanie do sakramentu małżeństwa, 
duszpasterstwo chorych, Grupa Modlitwy 
Dzieci Fatimskich

br. Andrzej Kiejza
– kapłan

Podejmowane posługi: spowiedź sióstr 
zakonnych, Domowy Kościół, duszpaster-
stwo młodzieży poakademickiej, duszpa-
sterstwo chorych

br. Paweł Kaczorek
– kapłan, wikariusz parafii

Podejmowane posługi: Anonimowi 
Alkoholicy, spowiedź sióstr zakonnych, 
Domowy Kościół, Grupa Modlitwy Ojca 
Pio, duszpasterstwo chorych

br. Artur Fredo
– kapłan, rektor seminarium i wikary 
klasztoru

Podejmowane posługi: Domowy Koś-
ciół, spowiedź sióstr zakonnych

br. Henryk Krajewski
– kapłan, senior wspólnoty

br. Andrzej Derdziuk
– kapłan, profesor Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Podejmowane posługi: spowiedź sióstr 
zakonnych, Grupa Modlitwy Ojca Pio

br. Franciszek Tołczyk
– kapłan, ekonom

Podejmowane posługi: duszpaster-
stwo dzieci przedszkolnych, opiekun Biu-
ra „Radia Maryja”, Domowy Kościół, neo-
katechumenat

br. Krzysztof Groszyk
– kapłan

Podejmowane posługi: Domowy Koś-
ciół, duszpasterstwo chorych, kapelan 
szpitala przy al. Kraśnickiej

br. Dariusz Bryła
– kapłan

Podejmowane posługi: duszpasterstwo 
młodzieży, neokatechumenat

POSŁUGI
DUSZPAS
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br. Henryk Piłat

Podejmowane posługi: Caritas para-
fialna, zakrystia, przygotowanie do chrztu

br. Piotr Krawczyk
– kapłan

Podejmowane posługi: katecheta w 
IX LO oraz SP nr 57, Ruch Światło-Życie 
(oaza młodzieżowa), Domowy Kościół, Od-
nowa w Duchu Świętym, Federacja Skau-
tów Europy, spowiedź sióstr zakonnych

br. Marcin Jurek
– „złota rączka” w klasztorze

br. Radomir Kryński
– kapłan, ojciec duchowny seminarium

Podejmowane posługi: ojciec duchow-
ny seminarium, egzorcysta, Msza św. 
z modlitwą o uzdrowienie, Rodzina Ser-
ca Miłości Ukrzyżowanej

br. Przemysław Ignatiuk
– furtian

br. Adam Dobrodziej
– kapłan

Podejmowane posługi: Franciszkański 
Zakon Świeckich (Asystent Rejonowy), Le-
gion Maryi, duszpasterstwo chorych, Do-
mowy Kościół, neokatechumenat

br. Leopold Marek
– kapłan, student KUL

Podejmowane posługi: neokatechu-
menat

br. Tomasz Rogaliński 
– kapłan

Podejmowane posługi: duszpasterstwo 
chorych – kapelan szpitala przy al. Kraś-
nickiej, neokatechumenat

br. Solan Dąbrowski
– kapłan, student KUL

br. Henryk Kosmala
– infirmiarz

Podejmowane posługi: opieka nad 
chorymi braćmi

br. Samuel Kukiełka
– kapłan, student KUL

NA�POCZEKAJCE�
2018/2019

T E RS K I E
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JERYCHO „MŁODZIEŻ” 
na Poczekajce

W piątek 21 września 2018 r. o godz. 17.30 w kościele na 
Poczekajce zgromadzili się liczni parafianie, a także wierni z Lublina, 

Świdnika, Lubartowa, Zamościa i wielu innych miejscowości na 
czuwanie modlitewne Jerycho „Młodzież”. Miało ono miejsce 
przed XV Synodem Biskupów w Rzymie, którego temat obrad 

brzmiał: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. 
Nabożeństwo rozpoczęło się modlitwą ró-
żańcową w intencji młodzieży. Uroczystej 
Mszy św. przewodniczył wikariusz biskupi 
ds. duszpasterstwa młodzieży – ks. kan. dr 
Adam Bab, proboszcz parafii pw. św. Jó-
zefa w Lublinie. Homilię wygłosił ks. kan. 
dr Andrzej Krasowski, wikariusz biskupi 
ds. instytutów życia konsekrowanego i sto-
warzyszeń życia apostolskiego, proboszcz 
parafii pw. NMP Matki Kościoła w Świdni-
ku. Jej motywem przewodnim był 
temat powołania i miłości. Jako 
przykłady właściwej odpowiedzi 
na powołanie Pana kaznodzieja 
przywołał postaci apostołów Ma-
teusza i Pawła. Ostatni z ostat-
nich, można by rzec, w Chrystusie 
odnaleźli życie. Jezus przychodzi 
jako DAR w Eucharystii. Mówi, 
że nas kocha i jest to miłość bez-
interesowna – nie tak, jak nam 
się może wydawać, że na Jego 
miłość trzeba zapracować… Jeśli 
uwierzymy słowom Chrystusa, 
nasze życie stanie się piękne. Po 
Mszy św. modlitwę uwielbienia, 
z prośbą o dary Ducha Świętego, 
poprowadziła wspólnota Koś-
cioła Domowego Oazy Żywego 
Kościoła Ruchu Światło-Życie 
ze Świdnika.

Nabożeństwo podjęcia Jerycha 
modlitewnego za młodych rozpo-
częła konferencja o. prof. Andrze-
ja Derdziuka, który przedstawił przeraża-
jące dane statystyczne, dotyczące sytuacji 
zagrożenia ludzi młodych. Obniża się wiek 
inicjacji alkoholowej, powszechny dostęp 
do Internetu ułatwia korzystanie z treści 
pornograficznych i innych negatywnych 
przekazów przez coraz młodsze osoby, 
mnożą się różne formy uzależnień, poja-
wia się poczucie beznadziei i rezygnacji 
z podjęcia odpowiedzialności za życie mał-
żeńskie, rodzinne. Młodzi ludzie nie mają 
fundamentu, a zamiast wiary proponuje 
się im poradniki psychologiczne, świat 
wirtualny… Poszerza się strefa przyzwole-
nia dorosłych na niewłaściwe zachowania 
młodzieży. Rodzice rezygnujący z uczest-
nictwa w życiu Kościoła, przyjmowania 
sakramentów, zaniedbują życie religijne 
swoich dzieci, ich religijne wychowanie. 

Z drugiej jednak strony nie jest tak, że 
młode pokolenia musi tracić wiarę. W Pol-
sce tysiące młodych ludzi spędza czas z Bo-
giem uczestnicząc w rekolekcjach, oazach, 
pielgrzymkach, przedsięwzięciach dusz-
pasterskich, adresowanych do tej grupy 
wiekowej. Należy podejmować różnorodne 
działania wspierające, by młode pokolenie 
nie stało się pokoleniem straconym dla 
Boga, Kościoła i społeczeństwa.

Wierni mieli możliwość zapoznania 
się z działalnością ks. Mariana Wyrwy 
w trakcie wywiadu, przeprowadzonego 
na żywo przez panią Justynę Jarosie-
wicz, dziennikarkę z lubelskiej edycji 
Gościa Niedzielnego. Ten kapłan diece-
zji zamojsko-lubaczowskiej dociera do 
młodzieży poprzez ciekawe propozycje 
i formy aktywności. Tworzy z młodymi 
teatr, wieczory uwielbienia, ewangelizuje 
poprzez zajęcia sportowe… Zachęca do 
pielgrzymowania i słucha młodych, a oni 
mu ufają, bo jest autentyczny.

Młodzież potrzebuje autorytetów i wzor-
ców – jednym z nich może stać się Ja-
cek Krawczyk (1966−1991) dwudziesto-
pięcioletni kandydat na ołtarze, którego 
podobizna, z krótkim życiorysem i mod-

litwą przez jego wstawiennictwo, trafiła 
do rąk uczestników tego spotkania mod-
litewnego. 

Niezwykle poruszającym przeżyciem by-
ła procesja. Relikwie świętych i błogosła-
wionych znajdujące się w parafii, poprzez 
welony koloru krwi, nieśli ludzie świeccy. 
Każdy z wiernych otrzymał świecę z wize-
runkiem Matki Boskiej Fatimskiej – zna-
kiem odpowiedzialności za przekazywanie 
i podtrzymywanie wiary. Przy dźwięku in-
strumentów dętych, ze śpiewem na ustach 
i modlitwą uczestnicy nabożeństwa prze-
szli wokół kościoła, aby potem, w czasie 
Apelu Jasnogórskiego, prosić o pomoc 
Matkę Najświętszą. Zwieńczeniem wie-
logodzinnego spotkania modlitewnego 
była adoracja Najświętszego Sakramen-
tu, poprowadzona przez Rodzinę Serca 
Miłości Ukrzyżowanej, która zakończyła 
się o godz. 24.00.

Od pierwszych minut po półno-
cy rozpoczęło się czuwanie mod-
litewne „w intencji pogłębienia 
wiary młodzieży i powrotu do Bo-
ga tych, którzy zagubili kontakt 
z Bogiem i utracili więź z Kościo-
łem”, trwające nieprzerwanie 7 
dni i 7 nocy w ramach Jerycha 
Domowego. Aby nawet na chwilę 
nie przerwać łańcucha modlitwy, 
wierni deklarowali dzień i go-
dzinę swojego czuwania – wy-
starczyło 30 minut. Mogli w tym 
czasie uczestniczyć we Mszy św., 
odmawiać Różaniec czy Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego, czytać 
Pismo Święte lub wybrać dowol-
ną inną formę modlitwy.

Spotkanie modlitewne na Pocze-
kajce odbyło się, według świa-
dectwa o. A. Derdziuka, dzięki 
zaangażowaniu braci kapucynów 
i wiernych świeckich skupionych 

wokół naszej świątyni, a szczególnie człon-
ków Grupy Modlitwy Ojca Pio, Rodziny 
Serca Miłości Ukrzyżowanej, Kościoła 
Domowego Ruchu Światło-Życie, Duszpa-
sterstwa Młodych - Grupy Absolwentów, 
we współpracy z Centrum Duszpasterstwa 
Młodych Archidiecezji Lubelskiej.

Uczestniczka Jerycha „Młodzież” 

ŚWIADECTWA 
WIERNYCH 
Od kilku lat jestem członkiem naszej ab-
solwenckiej wspólnoty. Bardzo cieszą 
mnie cotygodniowe spotkania, polega-
jące nie tylko na rozważaniu Ewangelii, 
ale i nawiązywaniu międzyludzkich, to-
warzyskich relacji. Kiedy dowiedziałam 
się o Jerychu „Młodzież”, od początku po-

I rzekł Jahwe do Jozuego: Oto da-
ję w ręce twoje Jerycho wraz z jego 
królem i silnym wojskiem. Wy zaś, 
wszyscy wojownicy, obchodźcie raz 
na dzień miasto dookoła; czynić tak 
będziecie przez sześć dni. Siedmiu 
kapłanów będzie niosło przed Arką 
siedem trąb z rogów baranich. Siód-
mego dnia obejdziecie miasto siedem 
razy, a kapłani będą dąć w trąby. Gdy 
zabrzmią przeciągle baranie rogi, gdy 
usłyszycie głos trąby, niech wszystek 
lud wyda potężny okrzyk wojenny. 
Wówczas runą od razu mury miasta 
i lud wtargnie [do niego], każdy pro-
sto przed siebie. 

Joz 6, 2−5
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BŁOGOSŁAWIONY PAŹDZIERNIK
we Franciszkańskim Zakonie Świeckich na Poczekajce

Nowenna przed uroczystością 
św. Franciszka z Asyżu
Od 25 września do 3 października nasza 
wspólnota czynnie brała udział w odby-
wających się w parafii przygotowaniach 
do świętowania uroczystości odpustowej 
św. Franciszka. Codziennie już o godz. 
17.00 duża część naszych sióstr i bra-
ci modliła się Godzinkami o św. Fran-
ciszku, później prowadziliśmy różaniec 
z rozważaniami franciszkańskimi, napi-
sanymi przez naszą wspólnotę. Licznie 
uczestniczyliśmy również we Mszy św. 
o godz. 18.00, w której braliśmy czynny 
udział poprzez wygłaszanie wprowadzeń 
do liturgii, czytanie czytań oraz modli-
twy powszechnej. 

Był to czas bardzo intensywny dla na-
szej wspólnoty, a jednocześnie niezmier-
nie owocny. Codzienna wspólna mod-
litwa, zaangażowanie w przygotowanie 
nowenny, stały się dla nas czasem pogłę-
bienia wiary, jeszcze większego złącze-
nia się i spotkania z Chrystusem, w czym 
bardzo pomagało nam wstawiennictwo 
św. Franciszka.

Zwieńczeniem naszych codziennych 
spotkań stał się dzień 4 października 
i uroczystość odpustowa, podczas któ-
rej również braliśmy czynny udział we 
Mszy św. oraz w nabożeństwie  Transitus. 
Wspólna kolacja u braci kapucynów też 
była wielką radością i czasem braterskie-
go spotkania.

RELIKWIE�BŁ.�ANIELI�SALAWY�NA�POCZEKAJCE

DZIEŃ�WSPÓLNOTY�REGIONU�LUBELSKIEGO�FZŚ

czułam, że powinnam w nim uczestniczyć. 
Wiem, jak ważny jest dla Kościoła udział 
w nim osób młodych nie tylko duchem… 
Bardzo zainteresował mnie temat miejs-
ca ludzi młodych w Kościele. Ważne jest, 
by umieć „zarażać” ich duchem chrześci-
jaństwa, co wiąże się z duszpasterstwem 
młodych. Całe Jerycho „Młodzież” było 
poświęcone modlitwie za młodzież i prob-
lemowi odpowiedzialności, którą ponosi-
my jako członkowie Kościoła. Moja grupa 
absolwencka niejako wydelegowała mnie 
do niesienia relikwii. Poczułam wów-
czas ową współodpowiedzialność za na-
szą wspólnotę, modlitwę i zaangażowanie 
w całe przedsięwzięcie. Gdy szłam przez 
kościół z relikwiami, poczułam, że jakaś 
część mojej osobowości zatapia się w tej 
uroczystej chwili. Czułam dumę, radość, 
głębokie wzruszenie. „Współuczestnictwo” 
i „współodpowiedzialność” to słowa, któ-
re cisną mi się na usta. Moment procesji 
dookoła kościoła to moment bardzo pod-
niosły – przeżycie duchowe, którego nie 
da się z niczym porównać. Ze śpiewem na 
ustach nieśliśmy relikwie w nadziei, że 
modlitwy młodych nie tylko w tej parafii 
zostaną wysłuchane… Mam nadzieję, iż 
moje uczestnictwo w Jerychu zaprocen-
tuje owocami w życiu duchowym. 

Absolwentka

My chcemy Boga, Panno Święta! – do-
nośnie i głośno zagrały trąby w czasie pro-
cesji Jerycha na Poczekajce. Dźwiękiem 
przypominały trąby paulinów na Jasnej 
Górze, choć były tylko cztery: waltor-
nia, puzon i dwie trąbki. My, uczestnicy 
procesji, śpiewaliśmy tę pieśń w intencji 
młodzieży, której poświęcone było całe 
czuwanie – Jerycho. Zaplanowano, aby 
w czasie procesji, przy zapalonych świe-
cach, niesione były relikwie świętych. Ja-
każ była moja radość, kiedy przypadły mi 
w udziale relikwie bł. księdza Jerzego Po-
piełuszki. Przypomniał mi się czas, kiedy 
byłam na Jego pogrzebie w Warszawie. 
Najpierw szłam w pochodzie od Dworca 
Centralnego, potem staliśmy pod kościo-
łem św. Stanisława na Żoliborzu. Ze ściś-
niętym sercem śpiewaliśmy: My chcemy 
Boga, Panno Święta… Niedługo potem 
pojechaliśmy z mężem, babcią i dziećmi 
odwiedzić grób ks. Jerzego. Całą rodzi-
ną, po latach, byliśmy też na uroczystoś-
ci Jego beatyfikacji na Placu Zwycięstwa 
w Warszawie i na procesji z relikwiami 
Błogosławionego, zmierzającej do Świą-
tyni Opatrzności w Wilanowie.

Jeździliśmy do Ciebie, Księże Jerzy, do 
Warszawy, a teraz Ty przybyłeś do nas na 
Poczekajkę. Proszę Cię, opiekuj się nami, 
uproś łaski dla naszej młodzieży, aby by-
ła wierna swojemu powołaniu i miłowała 
Kościół święty!

Elżbieta Kołtunowska
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Peregrynacja relikwii 
bł. Anieli Salawy – patronki 
Franciszkańskiego Zakonu 
Świeckich w Polsce
Relikwie bł. Anieli Salawy, co jakiś czas 
peregrynujące po domach sióstr i braci 
z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 
Regionu Lubelskiego, dnia 8 paździer-
nika dotarły również do naszej wspólno-
ty. Przyjęliśmy je na uroczystej Mszy św., 
którą celebrował i wygłosił homilię nasz 
asystent duchowy o. Jarosław Banasiuk. 
Po Mszy św. relikwie zostały przekazane 
do domu jednej z sióstr.

Jest to dla nas wyjątkowa Błogosławio-
na i wyjątkowy czas. Gdy zaprosimy ją jako 
gościa do swoich domów, możemy prosić 
o wstawiennictwo w naszych różnych spra-
wach. Będzie to kameralne, indywidualne 
„spotkanie” z Anielą Salawą i niezwykła 
okazja wyproszenia błogosławieństwa dla 
naszych rodzin oraz domów.

Życie Anieli wypełnione było służbą 
i ofiarą. Jej postawa zaowocowała miłością 
względem Boga i ludzi. Poprzez najprost-
sze czynności, służbę drugiemu człowie-
kowi pragnęła służyć samemu Bogu. Ta 
postawa uczyniła jej serce wrażliwym na 
potrzeby bliźnich, a także nauczyła słuchać 
Boga. Jej sposób życia, jej zjednoczenie się 
z Bogiem, pokazuje nam, że świętość jest 
możliwa dla każdego z nas. Ukazuje, że 
można skruszyć swoje serce, aby ono stało 
się pokorne, że można – żyjąc w każdym 
stanie społecznym – znaleźć pokój i czer-
pać radość z zażyłej bliskości z Chrystusem.

Mam nadzieję, że każdy i każda z nas 
po tym czasie spotkania z Błogosławioną 
będzie chociaż trochę bliżej świętości. Jak 
dobrze by było, gdybyśmy ze szczerością 
mogli powtórzyć za Anielą: Panie! Żyję, bo 
każesz, umrę, kiedy chcesz, zbaw mnie, bo 
możesz (z Dziennika duchowego Anieli).

Dzień Wspólnoty Regionu 
Lubelskiego Franciszkańskiego 
Zakonu Świeckich 
W sobotę 13 października 2018 r. odbyło 
się coroczne spotkanie wszystkich wspól-
not Regionu Lubelskiego Franciszkańskiego 
Zakonu Świeckich. W tym roku obchodzimy 
czterdziestą rocznicę podpisania przez pa-
pieża Pawła VI poprawionej Reguły Fran-
ciszkańskiego Zakonu Świeckich, a także 
dwudziestą piątą rocznicę powstania Re-
gionu Lubelskiego, który składa się z trzy-
dziestu jeden wspólnot miejscowych, zlo-
kalizowanych na terenie czterech diecezji: 
Archidiecezji Lubelskiej, Diecezji Siedle-
ckiej, Diecezji Sandomierskiej i Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej. 

Tym razem miejscem świętowania by-
ła Poczekajka. I nam, jako gospodarzom, 
przypadło wiele funkcji do wypełnienia 
w przygotowaniu tych uroczystości. Brali-
śmy czynny udział we Mszy św., przygotowa-
liśmy dekoracje w amfiteatrze, pomagaliśmy 
przy serwowaniu obiadu, wykonywaliśmy 
konieczne prace porządkowe. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. pod 
przewodnictwem JE arcybiskupa Stanis-
ława Budzika, którą też celebrowało wielu 

asystentów i opiekunów wspólnot z Regio-
nu Lubelskiego. Jego Ekscelencja wygłosił 
również do nas Słowo Boże, przypomina-
jąc o naszym franciszkańskim charyzmacie 
(Żyć słuchając Ewangelii) i o patronie Re-
gionu – św. bracie Albercie Chmielowskim.

Po Mszy świętej o. Jarosław Banasiuk 
wygłosił katechezę dotyczącą pierwszego 
rozdziału Reguły Franciszkańskiego Za-
konu Świeckich, wskazując nam, czym jest 
powołanie franciszkańskie, jak ważna dla 
nas jest Reguła, jak istotne jest słuchanie 
Słowa Bożego.

Dzień obchodów podwójnego jubileuszu 
stał się dla nas wielkim świętem, czasem 
wspólnej modlitwy, spotkań z braćmi i sio-
strami z innych wspólnot, rozmów, radości.

Drogi Czytelniku, jeżeli poszukujesz 
swojego miejsca w Kościele, 
jeśli pociąga Cię duchowość św. 
Franciszka, jeżeli chcesz słuchać 
Słowa Bożego i iść od Słowa 
do życia i od życia do Słowa, to 
zapraszamy: młodych, starszych, 
samotnych, małżonków, rodziny 
z dziećmi − każdego, kto chce 
podążać za Chrystusem naśladując 
św. Franciszka z Asyżu. Spotykamy 
są w każdą sobotę o godz. 17.00 
w salce FZŚ w dolnej części kościoła 
(obok wejścia do amfiteatru).

s. Bożena Grzywaczewska, 
przełożona wspólnoty FZŚ 

przy Poczekajce
Zdjęcia: z archiwum FZŚ

WSPÓLNOTA�FZŚ�Z�POCZEKAJKI
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ŚWIĘTY ANTONI 
„zamieszkał” wśród nas

W niedzielę 7 października 2018 roku 
o godz. 16.00 w Domu Sióstr Zgromadzenia 
Służebnic Matki Dobrego Pasterza przy al. 
Kraśnickiej 65 odbyło się wprowadzenie do 
kaplicy relikwii św. Antoniego z Padwy. Są 
to relikwie najwyższej rangi (pierwszego 
stopnia), bo pochodzą z ciała osoby 
kanonizowanej. Św. Antoni patro-
nuje dziełu, które prowadzą siostry 
pasterzanki w Lublinie, a mia-
nowicie Placówce Wsparcia 
Dziennego „Dom Ciep-
ła” im. św. Antoniego. 
Otrzymanie relikwii 
jest dla nas, sióstr, 
i  naszych pod-
opiecznych wielkim 
przeżyciem i ogrom-
ną radością. Chcemy 
się nią podzielić.

Uroczystoś-
ci przewodniczył 
ks. dr Krzysztof Kwiat-
kowski, kanclerz kurii. 
Obecny był też przyjaciel 
„Domu Ciepła” ks. prof. Mirosław 
Wróbel, nasz kapelan ks. dr Rafał Cha-
rzyński, wspólnota „Domu Ciepła”, sio-
stry zakonne z pobliskich domów oraz 
nasi przyjaciele. Relikwie zostały prze-
kazane przez braci franciszkanów w Pa-
dwie do Domu Głównego Zgromadze-
nia, a następnie przywiezione przez 
Przełożoną Generalną Barbarę Pietrzak 
i umieszczone na stałe w naszej kaplicy. 
Po Mszy św. miało miejsce błogosła-
wieństwo relikwiami, po czym nastąpiło 
ich indywidualne ucałowanie. Uroczy-
stość w kaplicy zakończyła się 
krótkim występem dzieci 
i młodzieży ku czci św. 
Antoniego.

Bogu niech będą dzięki!
Jakże jesteśmy szczęśliwi, że spełniło się nasze marzenie i re-
likwie św. Antoniego „zamieszkały” w naszej kaplicy. Będą tu 
dostępne dla każdego, kto w szczególny sposób pragnie za przy-
czyną św. Antoniego spotkać się z Bogiem.

Cieszymy się tym bardziej, że wprowadzenie relikwii do 
kaplicy następuje w święto Matki Bożej Różańcowej. Ona, 
Maryja, jest przecież naszą najlepszą Matką. Już prawie 40 
lat przyzywamy wstawiennictwa tego wielkiego Patrona na-
szego Domu. Dziękujemy za możliwość rozwijania talentów, 
którymi hojnie Bóg nas obdarza. Za to, że możemy tu wspól-
nie spędzać czas, zdobywać wiedzę, bawić się, podziwiać pięk-
no naszego kraju, a przede wszystkim wzbogacać ducha na 
trudnej a zarazem pięknej drodze do świętości. Dziękujemy 
za naszych duchowych Przewodników, a szczególnie za ks. 
Rafała. Dziękujemy za ofiarność i wsparcie Sióstr Seraficznej 
Miłości ze Szwajcarii.

Dzisiaj chcemy wyrazić naszą wdzięczność poprzez obraz, 
poezję i muzykę. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w tym 
pięknym dziękczynieniu.

Pomogą nam w tym obrazy tak cudownie wyszukane przez 
panią Ewelinę i jej brata, wiersze pani Dominiki Łempickiej 
i muzyka wykonana przez Natalię Marek na altówce.

Niech to będzie nasze uwielbienie Boga za Jego wielkie da-
ry, dane nam przez pośrednictwo św. Antoniego (wstęp do 
prezentacji, którą można obejrzeć na stronie internetowej: 
 domcieplalublin.pl).

Zapraszamy do nawiedzenia naszej kaplicy i ucałowania 
relikwii św. Antoniego. Wystarczy zadzwonić na furtę…

s. Barbara Pawełczak, pasterzanka
Zdjęcia: z archiwum Domu Ciepła
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Kochane 
dzieciaki

Bocian
Tekst: Małgorzata Brzozowska 

Ilustracje: s. Franciszka Różycka

– Tata, tata, bocian! – Marek był zdezorien-
towany, był przecież już koniec września 
i wszystkie ptaki, spędzające w Polsce wy-
łącznie okresy ciepłe, już dawno odleciały. 
A poza tym… mieszkali w wiosce, w któ-
rej było zaledwie kilka bocianich gniazd. 

– Jak to, bocian?! Co ty opowiadasz! 
– tata był nie mniej zdumiony. – W In-
ternecie masz ich na kopy, ale nie teraz 
za oknem! 

– Ale on jest tu, w naszym ogródku! 
Tata, chodź, zobacz! Bo odleci!

Tato wstał od stołu i podszedł do ok-
na. Rzeczywiście, za oknem stał bocian 

– taki, jakiego widywali w warszawskim 
Zoo na wycieczce, tylko zmoknięty i jak-
by smutny.

– Chodź, Marku, wyjdziemy do niego. 
Może czegoś potrzebuje?

Wyszli, mimo że mżył drobny, już jesien-
ny deszcz. Bocian wyglądał na przestraszo-
nego, ale się nie poruszył. Podeszli bliżej.

– Tata, coś mu jest w skrzydło – szep-
nął Maciek. – Chyba złamane…

Istotnie, prawe skrzydło bociana smęt-
nie zwisało.

– Tak, masz rację, wyraźnie uszkodzo-
ne. Pewnie podczas lotu w coś uderzył. 
W jakiś dom albo samolot czy dron. Czy 
to nie twoi koledzy bawili się puszczaniem 
dronów dziś przed szkołą?

– Mhmmm… i ja też… nie przypuszcza-
liśmy… my nie chcieliśmy… Czy zaopieku-
jemy się nim? – zapytał nieśmiało Marek.

– Spróbujemy. Najpierw delikatnie mu-
simy go skłonić do tego, żeby wszedł z nami 
do domu. Zawołaj jeszcze mamę i Maćka 
– powiedział tata, po czym już we czwór-
kę otoczyli bociana i wzięli się za ręce. Nie 
przestraszył się, zrobił tylko ostrożnie krok 
do przodu na tych swoich patykowatych 
nogach. Oni też. Bocian znów do przodu. 
Oni również. Powtarzali to wielokrotnie, 
po czym zaczęli powoli wchodzić do do-
mu. Bocian obejrzał się niespokojnie, ale 
nie próbował się wyrwać. Weszli do domu. 

Mama zamknęła drzwi, a tata powoli pod-
szedł do bociana.

– Nie bój się, pomożemy ci – powie-
dział łagodnie. 

Bociek podniósł głowę i lekko nią po-
ruszył. Ostrożnie podszedł do taty i deli-
katnie… przytulił się.

– Ooo… – Marek był bardzo zdziwiony.
– Marku, przynieś kawałki surowego 

mięsa, leżą w kuchni na deseczce, miał 
być gulasz… – zdecydowała mama, która 
uznała, że ptak musi być głodny. 

Po godzinie bocian ogrzany i najedzony 
siedział w kątku w kuchni na starej psiej 
poduszce. Powoli przestał się obawiać, roz-
glądał się dookoła i coraz raźniej patrzył 
na wszystkich.

– Tata, co dalej? Co z nim zrobimy? Czy 
może u nas zostać?

– Porozumiem się z pogotowiem dla 
zwierząt, ale na razie zostanie z nami, bo 
przecież nie może latać, a inne bociany już 
odleciały. Na wiosnę wrócą i wtedy zoba-
czymy, czy będzie mógł do nich dołączyć. 
Jak go nazwiemy?

– Kajtek! – dzieci były zachwycone, 
perspektywa spędzenia zimy z bocianem 
była obiecująca. – Ale jemu samemu bę-
dzie smutno! Czy one na pewno przylecą 
wiosną? Jego żona i dzieci? 

– Przylecą. Jeśli nic złego im się zdarzy, 
przylecą i odnajdą go. Bociany podobnie 
jak ludzie cenią sobie rodzinne związki 
i kochają miejsce, w którym się urodziły. 
Zawsze wracają do tego samego gniazda, 
to znaczy w to samo miejsce i dbają o nie. 
Nie dają go sobie zniszczyć ani odebrać. 
I bardzo cierpią, kiedy ktoś tak zrobi. My, 
ludzie, też tak powinniśmy. To się nazy-
wa patriotyzm.

– Tata, to ja też tak chcę. Będę dbać 
o swoją szafkę i łóżko, i tornister…

– Ale dom to nie tylko mieszkanie, 
w którym przebywasz, to też miasto – 
Lublin, w którym mieszkasz i w którym jest 
twoja szkoła i kościół, do którego chodzisz, 
boisko, na którym grasz w piłkę, i plac 
zabaw, na którym szalejesz na huśtawce, 
i twoi rodzice, to także Lubelszczyzna czyli 
region, w którym mieszkasz, w którym są 
zabytki, ale mało przemysłu, to w końcu 
też twój kraj, Polska, w którym się uro-
dziłeś i mieszkasz, w którym się urodzi-
li i mieszkają twoi rodzice i inni Polacy, 
w którym się kłócą i godzą, i którego są 
gotowi bronić, i w którym mówi się prze-
de wszystkim po polsku. W którym mamy 
biało-czerwoną flagę, którego hymnem jest 
Mazurek Dąbrowskiego, a godłem biały 
orzeł. To wszystko trzeba kochać i rozwi-
jać, nie wyjeżdżać, być tu i temu dobrze 
służyć, a jeśli trzeba, bronić tego, a nawet 
za to oddać życie. To jest patriotyzm. Czy 
tak też chcesz?

– Tak…
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NAJWAŻNIEJSZA 
JEST MIŁOŚĆ
Spotkanie z ks. Arkadiuszem Paśnikiem
Wieczorem 7 października 2018 roku w amfiteatrze naszego koś-
cioła odbyło się spotkanie z ks. Arkadiuszem Paśnikiem, probosz-
czem lubelskiej parafii pw. Świętego Michała Archanioła. Jest on 
autorem kilku książek, m.in. „Obietnica”, „Znamię”, „Dar” i „Lęk” 
oraz najnowszych „Miłość” i „Różaniec dla dwojga”. Właśnie tym 
ostatnim było poświęcone spotkanie, prowadzone przez przedsta-
wicielkę Wydawnictwa „Święty Paweł”. Spotkanie rozpoczęło się 
modlitwą, a następnie ksiądz mówił o swoich nowych książkach.

Najpierw odniósł się do „Różańca dla dwojga”. Podkreślił, że 
różańcowe tajemnice są dla niego drogowskazem i pokazują mu 
życie Maryi, jako idealnej kobiety, mającej w sercu Boga i kocha-
jącej całym życiem. Według niego najbardziej pociągająca w ko-
biecie jest delikatność, skromność, spokój. W Maryi jest pełnia 
kobiecości. Między ludźmi wszystko zaczyna się od spotkania. 
Ludzie przybierają w życiu różne pozy i różnie się zachowują, 
a Maryja jest zawsze taka sama wewnątrz, jak na zewnątrz. „Ró-
żaniec dla dwojga” to krótkie opowiadania, które powinny być 
zrozumiałe dla wszystkich.

Książka „Miłość” to opowiadania o miłości, zasłyszane od róż-
nych osób. Często to trudne historie. Książka ma być wsparciem 
dla rodziców, którzy nie radzą sobie z własnymi dziećmi, także 
dorosłymi, „jak sobie nie radzić konstruktywnie”. Miłość jest 
szaleństwem, wszystko wytrzymuje. Matki alkoholików kochają 
ich mimo wszystko, bo „widzą rewers” – to, że jednak jest w nich 
dobro. Ludzie muszą wiedzieć, że są kochani, ponieważ wszyscy 
ludzie są owocem Bożej miłości.

Wiara jest wyrazem miłości. Źródłem miłości jest Bóg. Obra-
żamy Boga, ale On się nigdy na nas nie obraża. Idzie zawsze z na-
mi i nigdy nas nie opuszcza. Miłość jest bezinteresowna. Trzeba 
ją czerpać z Boga. Nie da się uciec od cierpienia i od walki. Nie 
warto inwestować w uciekanie, trzeba inwestować w przeżywanie. 

Miłość bez cierpienia jest niemożliwa. Religia, która daje od-
powiedzi na wszystkie pytania, nie jest prawdziwa. Wiktor Frankl 
powiedział kiedyś, że najbardziej cierpi ten, kto nie odnalazł 
własnej duszy i nie widzi sensu swego istnienia. Siłę do znosze-
nia cierpienia daje posiadanie celu. 

Miłość jest albo jej nie ma. Nie jest stopniowalna, bo nie moż-
na kochać „trochę”. Kocha się albo nie. Mimo wszystko nie jest 
i nie może być pozbawiona zdecydowania. To uczucie niespo-
kojne, męczące, nie da się jej po prostu mieć. Bóg jest miłością 
i wie, co robi. 

Miłość to szaleństwo życia, głos każący robić to, co się po 
ludzku nie opłaca. 

Życie bez miłości to śmierć. Jeżeli coś trzeba robić, to nie jest 
to miłość.

Potem nastąpiła krótka dyskusja.
Ksiądz Paśnik jest nie tylko pisarzem, ale również terapeutą 

uzależnień, dlatego w dyskusji mówił o działaniach, które podej-
muje się w trudnych sytuacjach. Nie mówi się wtedy pacjentom 
czy klientom, jak żyć, bo tylko Pan Bóg wie, jak żyć. Ksiądz po-
wtarzał, że nie ma przepisu na wychowanie człowieka, że trzeba 
go kochać i umieć się przyznać do swoich błędów, a upominać 
z miłością i w prawdzie.

Bóg dociera do ludzi przez innych, ale w swojej miłości dał nam 
wolną wolę i pozwala, byśmy czasem robili rzeczy złe albo głupie.

Na zakończenie ksiądz Arkadiusz Paśnik udzielił wszystkim 
zebranym błogosławieństwa.

Małgorzata Brzozowska

Z ŻYCIA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ LIPIEC-WRZESIEŃ 2018

Do wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu świętego zostali włączeni:

Piórkowska Helena, Pyc Maurycy Franciszek, Okoń Aleksandra, Skrzetuski Michał, Skoczylas Mikołaj Jan, 
Erazmus Barbara Julia, Figat Zofia Aleksandra, Goljanek Gabriel, Ryder Sophie Ellen, Łagowska Martyna Dorota, 
Jakubiec Paulina Dorota, Oleszek Piotr Paweł, Bator Aleksander Adam, Biaduń Bartosz Jacek, 
Krępecki Dominik Piotr, Wójcik Dawid Józef, Wiszniewska Julia, Riaz Nadia, Riaz Daniel, Proc Tymoteusz, 
Gdula Maria, Słowińska Zofia, Książek Piotr Grzegorz, Basak Mateusz Antoni, Ciołkowski Hubert Tomasz, 
Dziubińska Hanna, Nuchowska Hanna, Janowski Stanisław, Zagajewski Wiktor, Blaszyński Aleksander

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

Kamil Paweł Mendlerowicz i Agnieszka Merska, 
Paweł Ryszard Kolbus i Aleksandra Agnieszka Smotrycka, 
Marcin Piotr Łata i Katarzyna Agnieszka Odzimkowska, 
Dawid van Hesselt i Joanna Maria Sitnik, 
Paweł Piotr Bury i Karolina Dorota Fiutka, 
Konrad Tomasz Łagowski i Dorota Sadurska, 
Kamil Hader i Magdalena Borkowska, 
Andrzej Michał Kowalczyk i Katarzyna Monika Fajnas, 
Dominik Tkaczyk i Kinga Maria Kuźniarska, 
Albin Maciej Krzymowski i Joanna Maria Skałba, 

Kamil Chudzik i Małgorzata Gmur, 
Piotr Wasiak i Urszula Marta Niewiedzioł, 
Wojciech Michał Tyburczyk i Katarzyna Musur, 
Łukasz Gryta i Monika Elżbieta Łebek, 
Maciej Piotr Kałowski i Karolina Małgorzata Żuber, 
Krzysztof Piotr Wójcik i Małgorzata Zenona Bogudzińska, 
Damian Gospodaryk i Monika Sylwia Waleszkiewicz, 
Rafał Janczarek i Karolina Dudzik, 
Dawid Kowalczyk i Agata Ewa Gancarz

Odeszli do Domu Ojca w nadziei wiecznego zmartwychwstania:

Choinka Bernardyna, Falk Fryderyk, Wysocka Kazimiera, Sak Jerzy, Skowrońska Grażyna, Sawulski Edward, Rożenek Wanda, 
Kubiś Bolesław, Kosiński Waldemar, Nurzyńska Marianna, Garbacz Edward, Olszowiec Danuta, Wybraniec Tadeusz, 
Wójcicka Eleonora, Pietkiewicz Marianna, Błaszczuk Jacek, Drogomirecka-Klucznik Hanna, Pietraszek Ewa, 
Winiarczyk Edward, Madej Elżbieta, Korba Kacper, Biernacka Penkszyk, Suwałowski Zbigniew, Gasińska Bogumiła, 
Pomorska Zofia, Budzyńska Krystyna, Ostęp Artur, Skrzypek Zdzisław



F
O

T
O

G
A

L
E

R
IA

 
· 

F
O

T
O

G
A

L
E

R
IA

 
· 

F
O

T
O

G
A

L
E

R
IA

22�IX� MATURZYŚCI�NA�JASNEJ�GÓRZE FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

4�X� ODPUST�ŚW.�FRANCISZKA FOT. EMIL ZIĘBA

21�X� KONCERT�ŁUKASZA�JEMIOŁY�„NAJLEPSZE�OD�NAJLEPSZYCH” FOT. EMIL ZIĘBA, MAŁGORZATA GRZENIA
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14-16�IX PLENER�KOŁA�FOTOGRAFICZNEGO FOT. EMIL ZIĘBA

7�X� SPOTKANIE�Z�KS.�PAŚNIKIEM FOT. EMIL ZIĘBA


	_GoBack
	_GoBack

