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3 marca, VIII Niedziela zwykła  
Jak możesz mówić swemu bratu: 
„Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, 
która jest w twoim oku”, podczas 
gdy sam belki w swoim oku nie 
widzisz? Obłudniku, usuń najpierw 
belkę ze swego oka, a wtedy 
przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę 
z oka brata swego.  (Łk 6, 39-45)
Zanim zaczniemy naprawiać świat, spró-
bujmy naprawić siebie. Nie wytykajmy 
innym ludziom błędów, zwłaszcza wtedy, 
gdy sami je popełniamy. Dążmy do do-
skonałości, starajmy się pogłębiać swoją 
wiarę, a nie skupiajmy się na ocenianiu 
i krytykowaniu innych. (Maciej Węgier)

10 marca 
I Niedziela Wielkiego Postu  
Powiedziano: „Nie będziesz 
wystawiał na próbę Pana, 
Boga swego”.  (Łk 4, 1-13)

Diabeł chce, aby człowiek sprzeciwiał 
się Bogu. Podpuszcza człowieka, aby ten 
sprawdził, czy jego jedyny Bóg zrobi dla 
niego wszystko i uratuje go z każdej nie-
komfortowej sytuacji. Tymczasem osoba 
wierząca powinna w pełni ufać Bogu, po-
winna wierzyć, że nawet trudne sytuacje 
są dla jej dobra, powinna w pełni zdać się 
na Boga, bo tylko On wie, co jest dla czło-
wieka dobre. (Gabrysia Skiba)

17 marca, II Niedziela Wielkiego Postu  
Gdy [Jezus] się modlił, wygląd Jego 
twarzy się odmienił, a Jego odzienie 
stało się lśniąco białe.  (Łk 9, 28b-36)
Wielu ludzi uważa modlitwę za coś niepo-
trzebnego, jakąś bezsensowną formułkę do 
powtarzania. A tak naprawdę modlitwa po-
winna być naszą rozmową z Bogiem, tak 
jak się rozmawia z najlepszym przyjacie-
lem, który ma swoje sekrety, ale wiesz, że 
zawsze ci pomoże. Właśnie taka rozmowa 
często odmienia nasze twarze (ze smutku 
przechodzimy w radość). Możemy dzięko-
wać Bogu, prosić, przepraszać za grzechy… 
Możemy w milczeniu trwać przy naszym 
Przyjacielu… Ale niektórzy zastanawiają 
się tylko, ile razy trzeba odmówić „Ojcze 
nasz”, ile „Zdrowasiek”, aby pójść do nie-
ba… (Dawid Lis)

Autorami komentarzy do Ewangelii 
są uczniowie IX LO im. Mikołaja 

Kopernika w Lublinie

Ewangeliarz

VI PIELGRZYMKA WIELKOPOSTNA
do kościołów stacyjnych Lublina

6 marca – 14 kwietnia 2019 r.
ZAPROSZENIE
Pomysł zorganizowania Pielgrzymki Wielkopostnej w Lub-
linie zrodził się po przeczytaniu książki Hanny Suchockiej 
pt. „Rzymskie pasje. Kościoły stacyjne Wiecznego Miasta”. 
Jest to niezwykle interesująca prezentacja rzymskich koś-
ciołów stacyjnych wyznaczonych przez papieża Grzegorza 
Wielkiego (590−604) pozwalająca na poznanie i rozpropa-
gowanie tradycji wielkopostnego pielgrzymowania. Hanna 
Suchocka, ówczesny ambasador Polski w Watykanie, wraz 
z przyjaciółmi przez wiele lat nawiedzała kościoły stacyj-
ne Rzymu. Tak pisze we wstępie książki: „Za każdym ra-
zem, kiedy kończył się okres Wielkiego Postu i związane 
z nim pielgrzymowanie, miałam poczucie, że kończy się coś 
ważnego, szczególnego, coś, co warto przekazać innym”.

Papież Benedykt XVI w 2006 r. powiedział: „Tradycja 
kościołów stacyjnych zachowuje swoją wartość mimo mi-
nionych wieków”.

Policzyliśmy kościoły w Lublinie i okazało się, że jest 
ich ponad 40. Natychmiast powstał pomysł realizacji ta-
kiej pielgrzymki. W pierwszym roku było ciężko. Rozno-
sząc informacje do wyznaczonych kościołów, spotykaliśmy 
się nieraz ze zdziwieniem, niezrozumieniem, a nawet na-
zwano nas „cudakami”. W pierwszej pielgrzymce wzięło 
udział 25 osób, ale w następnej już ponad 100. W ostatniej, 
zeszłorocznej było nas około 250 osób z 26 parafii Lubli-

na i innych miejscowości. W soboty i niedziele dochodzi 
do grupy jeszcze 50 osób, które z powodu pracy w dniach 
powszednich nie mogą uczestniczyć. W pielgrzymce może 
wziąć udział każdy, choćby na kilka dni. Naprawdę warto! 

Przez 40 dni Wielkiego Postu udajemy się codzien-
nie do innego kościoła według przygotowanego progra-
mu. Z każdym rokiem, a teraz wędrujemy po raz szósty, 
przybywa pielgrzymów. Bardzo było nam miło, gdy jeden 
z księży proboszczów powiedział o nas „jesteście pielgrzy-
mami pokoju”. W wielu kościołach odprawiane są Msze 
św. w intencji pielgrzymów, a w parafii pw. Miłosierdzia 
Bożego ksiądz proboszcz zaproponował, że odprawi dla nas 
Drogę krzyżową – tradycyjnie przybywamy tam w piątki.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w piel-
grzymce. Niech to będzie nasze świadectwo wiary 
w Syna Bożego. Niech będzie czasem szczególnej 
modlitwy, nawrócenia i nowego życia z Chrystu-
sem oraz przygotowaniem do Uroczystości Zmar-
twychwstania Pańskiego.

organizatorzy

Wykaz kościołów stacyjnych zamieszczamy 
na 12 stronie „Zwiastuna”
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Pokój i dobro!

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

Po święcie Ofiarowania Pańskiego 
zniknęły z naszego kościoła piękne cho-
inki, szopka, żłóbek z Dzieciątkiem Je-
zus, przestaliśmy śpiewać kolędy. Za-

czął się w Kościele tzw. okres zwykły, a w świecie trwa karnawał, 
wyjątkowo długi w tym roku. Jednak już 6 marca rozpoczniemy 
bardzo ważny okres liturgiczny – Wielki Post. W Środę Popielco-
wą staniemy podczas liturgii do symbolicznego posypania głów 
popiołem, żeby podjąć na nowo 40-dniową duchową wędrówkę 
do przeżycia Paschy Jezusa Chrystusa, czyli do najważniejszych 
obchodów chrześcijańskich – Świąt Zmartwychwstania Pańskie-
go. W Środę Popielcową przyjmiemy znak popiołu i usłyszymy 
słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” albo „Prochem 
jesteś i w proch się obrócisz”. Liturgia słowa przypomni nam wtedy 
o trzech szczególnych formach pokuty: post, modlitwa i jałmużna, 
które wyrażają nawrócenie w odniesieniu do samego siebie, do 
Boga i do innych ludzi. To jest sprawdzona w Kościele propozycja 
skutecznych środków, żeby przeniknęła nas miłość, która „zakrywa 
wiele grzechów” (1P 4, 8). Wszystko po to, żeby w Wielkim Po-
ście zobaczyć Miłość Ukrzyżowaną, czyli Chrystusa, i ku Niemu 
zwrócić się na nowo: „będą patrzeć na Tego, którego przebili” 
(Za 12, 10). Odkrywając wielkość miłości Boga, nasze serce zo-

staje wstrząśnięte grozą grzechu i odnajduje siłę do nawrócenia 
się do Tego, którego zraniły nasze grzechy. Niech ten ważny czas 
w roku kościelnym zbyt łatwo nam nie umknie.

Wielki Post jest bogaty w słowo, znaki i nabożeństwa. Warto 
wybrać sobie jakąś formę pokuty, chociażby uświęcone tradycją 
nabożeństwo Gorzkich żali czy Drogę krzyżową w piątki Wiel-
kiego Postu. Ponadto jedną z inicjatyw przeżywania Wielkiego 
Postu może być Pielgrzymka Wielkopostna do kościołów stacyj-
nych Lublina, powstała z inicjatywy pani Hanny Pasek. O szcze-
gółach tej specyficznej pielgrzymki możemy dowiedzieć 
się w obecnym numerze „Zwiastuna”.

Przed nami także pielgrzymka do Fatimy i Lourdes po no-
wą Figurę Matki Bożej Fatimskiej w dniach 15−28 marca 2019. 
Dziękuję z całego serca wszystkim, którzy poczuli taką potrzebę 
serca i materialnie wsparli ten cel, czyli zakup i sprowadzenie 
nowej figury. Wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne po-
dziękowania i za Was wszystkich odprawię Mszę św. w Fatimie 
z prośbą o opiekę Matki Bożej i wyproszenie Wam potrzebnych 
darów Bożych. Na czas pielgrzymki prosimy także o modlitwę. 
Proszę także o modlitwę za dzieci, młodzież i nauczy-
cieli na czas ich rekolekcji wielkopostnych, które będą 
przeżywać w dniach 20−22 marca (szkoły podstawowe) 
oraz 25−27 marca (szkoły średnie). 

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

KONFERENCJE

Z KULTURĄ DO NIEBA 
XI edycja

23−24 II WARSZTATY DLA KOBIET 
Z ZAKRESU BUDOWANIA RELACJI 
prowadzący: Aleksandra Chomik, 
Zofia Dłubacz-Sykut – zrealizowane

03 III KONCERT PAMIĘCI ŻOŁNIERZY 
WYKLĘTYCH wykonawca: Andrzej Kołakowski 
– amfiteatr, godz. 14.15

24 III KONCERT WIELKOPOSTNY 
W WYKONANIU ZESPOŁU WOKALNEGO 
VOCORE zespół tworzą studenci i absolwenci 
warszawskich uczelni, w tym kompozytorzy, 
dyrygenci i wokaliści z Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina – kościół, godz. 19.15

29 III SPEKTAKL MUZYCZNY 
„KOBIETY KTÓRYCH NIE MA” 
wykonawcy: Marzena Lamch-Łoniewska, 
Justyna Kociuba, Urszula Kasprzak-Wąsowska 
– amfiteatr, godz. 19.00

31 III KONCERT ZESPOŁU „ROKICZANKA” 
– amfiteatr, godz. 19.15

28 IV KONCERT ŁUKASZA JEMIOŁY 
„DISCO‑SOLO” – amfiteatr, godz. 19.15

10−12 V WARSZTATY MUZYKI 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ „GOLGOTA 
MŁODYCH”

19 V KONCERT „BEZ KORZENI NIE MA 
SKRZYDEŁ” wykonawcy: Marcin Styczeń 
z zespołem – amfiteatr, godz. 19.15

29 V TAŃCOBAJKA „SMOKI, DAMY 
I RYCERZE” Projekt Wodzirej Dawid 
Modrzejewski – Radio Lublin, godz. 11.00 

02 VI KONCERT ZESPOŁU „BERBERYS”  
muzyka klezmerska, bałkańska 
– amfiteatr, godz. 19.15

Projekt „Z kulturą do Nieba” XI edycja jest realizowany w ramach Franciszkańskiego Centrum 
Promocji Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie przy wsparciu finansowym Miasta Lublin
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Od ponad dwudziestu lat przy 
ul. Romanowskiego, na terenie 
naszej parafii, prowadzimy Dom 
dla dzieci, które w wyniku różnych 
trudnych problemów życiowych 
rodziców nie mogą wychowywać 
się w swoich rodzinach. Przez 
minione lata objęłyśmy opieką 
117 podopiecznych, które 
u nas znalazły swój dom.

Część z nich u nas dorosła, zdobyła wy-
kształcenie i usamodzielniła się, część zna-
lazła nowe rodziny adopcyjne czy zastęp-
cze. Inne wróciły do swoich najbliższych, 
którzy uporali się z trudnościami. Z wie-
loma z nich mamy kontakt. Jeździmy na 
uroczystości rodzinne, uczestniczymy w ich 
ślubach jako najbliższa rodzina. Odwiedza-
my je, a one nas. Podobnie jest z rodzinami 
adopcyjnymi, które przyjęły nas jako waż-
ną część pewnego etapu życia ich dzieci. 
Bardzo nam zależy, aby uzdolnić dziecko 
do życia i miłości, do zaufania, że dorosły 
to osoba, na którą można liczyć, i że jest 
Pan Bóg, Ktoś, kto towarzyszy im zawsze, 
niezależnie od tego, co się wydarzy.

Obecnie mieszka z nami ośmioro dzie-
ci: najmłodsze ma 10 miesięcy, najstarsza 
wychowanka, dwudziestolatka, studiuje 
na II roku Pielęgniarstwa. Często stając 
wobec ich dramatycznych historii, mamy 
wrażenie, że jedyne, co możemy im dać, 
to błogosławieństwo. Niektóre bywają tak 
poranione, że są w stanie wziąć niewiele od 
kogoś, kto chce pomóc. Jak wygląda na-

sza codzienność i czas na modlitwę? Jest 
podporządkowana rytmowi życia najmłod-
szych domowników. Każde niemowlę ma 
osobną siostrę do opieki, która jest z nim 
niemal 24 h na dobę. Służy to wytworze-
niu więzi, aby w przyszłości dziecko było 
zdolne do wchodzenia w relacje interper-
sonalne. Zastępujemy im mamy: karmimy, 
usypiamy, bawimy się z nimi, chodzimy do 
lekarza, na spacery i wywiadówki szkolne, 
a do tego wykonujemy zwyczajne, codzien-
ne czynności, takie jak pranie i prasowa-
nie dziesiątków ubranek maluchów, bru-
dzących się z prędkością światła. W tym 
wszystkim staramy się być uważne wzglę-
dem starszych wychowanek: dbać o czas 
na wspólną rozmowę, obejrzenie filmu czy 
wyjście razem na zakupy. Pomimo wielu 
lat naszej posługi jeszcze często stykamy 
się z zaciekawionymi spojrzeniami ludzi 
spotykających nas z dziećmi. Staramy się 
uczyć je samodzielności i angażować w ak-
cje na rzecz innych. Nasza codzienność to 
przede wszystkim towarzyszenie dziecia-
kom w ich rozwoju: wspólne poszukiwanie 
mocnych stron osobowości, zainteresowań 
i nadrabianie zaległości we wszystkich ob-
szarach. Zależy nam, aby odkryć z nimi ich 
potencjał i pomóc im wychodzić z komplek-
sów, poczucia bycia gorszymi. Przebywanie 
z dziećmi to nie tyle nasza praca, co nasze 
życie. Jak rodzice oddajemy swoje życie, 
siły, czas, aby one wzrastały i się rozwija-
ły. Cieszymy się, gdy dają sobie radę w do-
rosłym życiu: mają małżonka, wychowu-
ją swoje dzieci, pracują i nie korzystają ze 

świadczeń pomocy społecznej. Dla nich to 
jest ogromny skok mentalny i społeczny. 

Chciałybyśmy zaznaczyć ogromną rolę 
przyjaciół naszego Domu – na przestrzeni 
lat to są dziesiątki osób zaangażowanych 
w pomoc dla nas, aby można było wiele dać 
naszym dzieciom. Są to mieszkańcy naszej 
parafii, bracia kapucyni – ich przyjaźń 
i pomoc przy różnych usterkach, z którymi 
kobietom trudno jest się uporać, Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Parafii „Poczekajka”, 
osoby prywatne, wolontariusze pomaga-
jący w odrabianiu lekcji, osoby wspierają-
ce nas materialnie, dzięki czemu możemy 
zapewnić dzieciom udział w różnych zaję-
ciach i terapii.

Dziękujemy za wszelakie gesty życzli-
wości, modlitwę za dzieci i za nas, za różne 
wyrazy sympatii: reklamówkę z soczkami 
dla dzieci, kawą dla sióstr – podrzucaną 
przed drzwi… Wierzymy, że w naszych pod-
opiecznych wypełnia się błogosławieństwo 
Jezusa: Kto przyjmie jedno z tych dzieci 
w imię moje, ten Mnie przyjmie (Mk 9, 37). 
Doświadczamy tego, że nigdy nie jesteś-
my same. I w tym znaczeniu duchowym 
i w tym, że Pan Bóg porusza serca innych 
ludzi, którzy przychodzą nam z pomocą.

Bóg zapłać każdemu z Was, którzy je-
steście z nami dla dobra dzieci nam 
powierzonych!

s. Magdalena Sitkowska i Siostry 
Kapucynki NSJ, wychowawczynie 

Domu im. Matki Weroniki

W służbie Panu Bogu i ludziom
Siostry Kapucynki NSJ część 2
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Świadectwa powołania i posługi zakonnej

Jan Paweł II mówił, że powo-
łanie jest tajemnicą, a jedna 
z naszych sióstr dodała, że ta-
jemnic się nie zdradza. Myślę 

więc, że to trudne zadanie opowiedzieć 
dokładnie, bez pomijania tego, co istot-
ne, o tym, jak dobry Bóg powołał mnie do 
Zgromadzenia Sióstr Kapucynek NSJ. Na 
pewno była to długa droga, w której jed-
nak bracia kapucyni bardzo mi pomogli. 
I o tym między innymi zechcę opowiedzieć.

Po raz pierwszy myśl o byciu siostrą 
zakonną pojawiła się we mnie w dzieciń-
stwie, ale nikt nie traktował tego poważnie. 
Potem ta myśl została odłożona na lata. 
Wróciła w czasie, kiedy byłam w liceum, 
i powoli kiełkowała. Poszłam na studia 
do Lublina. Podczas drugiego semestru 
zamieszkałam przy ulicy Ułanów, blisko 
klasztoru braci kapucynów i parafialnego 
kościoła na Poczekajce. Z okna mojego 
pokoju przyglądałam się temu nietypowo 
wygiętemu budynkowi, przypominające-
mu narciarską skocznię. Było blisko, więc 
zaczęłam przychodzić na Msze święte. Pa-
miętam pierwszą z nich i kazanie, które 
głosił mój późniejszy spowiednik. Mówił 
o nawróceniu i o tym, że jest ono proce-
sem trwającym przez całe życie. To słowo 
bardzo mnie poruszyło. Był Wielki Post, 
a Ewangelia czytana wtedy w kościele za-
chęcała do tego, by wejść do swojej izdeb-
ki i tam się modlić w ukryciu, otoczonym 
jednak spojrzeniem Boga Ojca. 

Po jakimś czasie, już pod opieką mojego 
spowiednika, zaczęłam przygotowywać się 
do zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie 
według Traktatu Ludwika Marii Grignon 
de Montfort. Myśl o byciu siostrą zakon-
ną, wraz z poznawaniem Maryi, była we 
mnie coraz żywsza. Miałam jednak wie-
le obaw. Nie wiedziałam też, do jakiego 
zgromadzenia miałabym pójść. Pierwsze 
moje poszukiwania były ukierunkowane 
na zgromadzania kontemplacyjne, a więc 
raczej zamknięte. 

Przyszedł dzień, gdy byłam gotowa do 
tego, by oddać się w niewolę Maryi. Ojciec 
kapucyn powiedział, że zawierzenie odbę-
dzie się pod koniec Mszy świętej „w kapli-
cy”. Był 27 czerwca, jak się później okaza-
ło, liturgiczne wspomnienie Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. Przyszłam o umó-
wionej godzinie pod kaplicę fatimską na 
Poczekajce, mój brat kapucyn też tam był 
i powiedział: No dobrze, to idziemy do 
kaplicy. I poszliśmy. Pamiętam, że wtedy 
skrzyżowanie przy Poczekajce było prze-
budowywane i przeprowadzał nas „Pan 
Stopek”. A ja w sobie dziwiłam się, gdzie 
mnie ten zakonnik prowadzi. Droga nie 
była długa. Drzwi domu, do którego do-
szliśmy, otworzyła siostra zakonna. Wy-
glądała jakby się śpieszyła i za bardzo mnie 

nawet nie przywitała. Ojciec i ona gdzieś 
poszli, a mnie zostawili w holu, który te-
raz przemierzam kilkadziesiąt razy dzien-
nie. Potem była Msza św. w kaplicy Sióstr 
Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa. 
Gdy do niej weszłam i zobaczyłam w niej 
siostry, dzieci i jakieś dziewczyny, w bar-
dziej lub mniej modnych spódnicach, po 
prostu dobrze się tam poczułam. Pamię-
tam, że w tym małym pomieszczeniu by-
ło dużo instrumentów. Grały siostry, ale 
też dzieci, a światło, przebijające się przez 
kolorowe witraże, dodawało temu miejscu 
radosnego klimatu. I tak poznałam Siostry 
Kapucynki NSJ. Wierzę, że to Maryja mnie 
do nich przyprowadziła, ale potrzebowała 
narzędzia, którym okazał się jeden z braci. 

Zanim wstąpiłam do Zgromadzenia, 
minęło jeszcze trochę czasu. Zakorzenia-
łam się w umiłowaniu franciszkańskiego 
sposobu życia. A to, jak swoją codzienność 
przeżywały siostry przy ul. Romanowskie-
go 6, coraz bardziej mi się podobało. Ich 
praca wśród dzieci i młodzieży bardzo mnie 
poruszyła. Zwłaszcza że w tamtym okresie 
ta posługa, ze względu na niektóre zacho-
wania dorastających tam dziewczyn, była 
naprawdę wymagająca. Widziałam, jak te 
siostry oddają siebie, a przy tym są takie 
normalne. Rekolekcje, dni skupienia, piel-
grzymki, Golgota Młodych i różnego rodzaju 
spotkania wśród sióstr kapucynek i braci 
kapucynów pomogły mi ostatecznie odna-
leźć moje miejsce w Kościele. 

Do Zgromadzenia wstąpiłam 7 paździer-
nika. Przed tym, jak udałam się do Domu 
sióstr, poszłam jeszcze do kościoła na Po-
czekajce. Potem, idąc już w kierunku ul. Ro-
manowskiego, spotkałam brata kapucyna, 
którego znałam tylko z widzenia. Szliśmy 
w tym samym kierunku, więc pomógł mi 
z moją niewielką walizką. W trakcie drogi 

powiedziałam mu, że idę do sióstr, odpro-
wadził mnie pod same drzwi. Pobłogosławił 
i poszedł. Ta sytuacja pozostaje dla mnie 
znakiem serdecznej opieki Boga, ale jest 
też powodem wdzięczności braciom za ich 
posługę i towarzyszenie tym, którzy roze-
znają swoje powołanie. 

Jestem wdzięczna dobremu Bogu Ojcu 
za to, że pomógł mi znaleźć moją mała iz-
debkę, którą zewnętrznie pozostanie ka-
plica w naszym Domu przy ul. Romanow-
skiego 6. Teraz wchodzę do niej codziennie 
już jako Siostra Kapucynka NSJ, wdzięcz-
na Bogu za wszystko, co uczynił w moim 
życiu. A swoje powołanie przeżywam jako 
dar. Odkrywam go, poznaję i wciąż uczę 
się przyjmować na nowo.

s. Daria, kapucynka NSJ

GOŚCINNE�WNĘTRZA…

STĄD�SIŁA…



ZWIASTUN  W służbie Panu Bogu i ludziom

6

Moja posługa w parafii Nie-
pokalanego Serca Maryi 
i św. Franciszka z Asyżu 
na Poczekajce… Od czego 

zacząć? Najlepiej od początku, bo niema-
ła jest już historia mojego życia, a duża jej 
część związana jest z parafią na Poczekajce.

Do Lublina przyjechałam jako bardzo 
młoda siostra. 17 września 1991 r. w Roc-
calumera na Sycylii złożyłam pierwsze 
śluby zakonne, a rok później znalazłam 
się już w Lublinie. Wspólnota sióstr była 
niewielka: cztery siostry i kilka dziewcząt, 
które z nami mieszkały. Tak zaczynałyśmy 
prowadzić Dom dla dzieci, który istnieje 
do chwili obecnej.

Ojciec Henryk Cieniuch, który był wów-
czas proboszczem parafii, poprosił nasze 
siostry o katechetkę i siostry skierowały 
mnie do tej posługi. Podjęłam więc pracę 
katechetki w Szkole Podstawowej nr 42 im. 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, znaj-
dującej się na terenie naszej parafii (obec-
nie na terenie parafii św. Wojciecha). Był 
to piękny czas. Nigdy nie zapomnę spot-
kań katechetycznych z Ojcem Proboszczem 
i całym gronem katechetów. Będąc na po-
czątku pracy katechetycznej, zgłębiałam 
tajniki tej sztuki w tak wspaniałym gronie, 
pod okiem życzliwego i dobrego proboszcza 
o. Henryka. Przyznam, że jego osoba zna-
na była mi już wcześniej i to jeszcze przed 
wstąpieniem do Zgromadzenia, gdyż był 
moderatorem Oazy III stopnia w Rzymie 
w roku 1987, w której i ja uczestniczyłam. 
Miałam szczęście rozpoczynać pracę kate-
chetyczną w parafii na Poczekajce.

Czas mijał. Tu przeżywałam też ważne 
chwile dla mojego życia zakonnego. 
1 września 1996 r. złożyłam śluby wieczyste. 
I znów wielka radość, bo wszystko znajome, 
wspaniała współpraca i piękna uroczystość. 
Następnego dnia, 2 września, poszłam 
już do szkoły, by kontynuować pracę do 
1999 r. W tym roku zostałam przeniesiona 
do Siennicy koło Mińska Mazowieckiego. 
Ale pracę katechetyczną kontynuowałam 
w wielu innych szkołach, już poza Lublinem.

I ponownie, od roku 2014, jestem w Lub-
linie. Proboszczem był wtedy o. Waldemar 
Grubka. Wróciłam do miasta, do ludzi, do 
dzieci, które kocham. Ponownie do moich 
obowiązków należało i należy przygoto-
wanie dzieci do Pierwszej Komunii Świę-
tej. To wielka łaska, ale i zadanie. Spotka-
nie z Jezusem, doprowadzenie dziecka do 
przyjęcia Go po raz pierwszy w Komunii 
Świętej, to piękny i niezapomniany mo-
ment w życiu każdego dziecka, rodzica. 
Któż z nas nie wraca do tamtych chwil, do 
zdjęć i wspomnień osób, które miały w tym 
udział. Dlatego też jest to zadanie piękne, 
ale i odpowiedzialne. Zawsze modlę się za 
moje dzieci, ich rodziny, domy, ale wiem, 
że jestem tylko narzędziem w ręku Bo-
ga. To On jest głównym sprawcą naszego 

„chcenia i działania”. Od Niego pochodzi 
to, kim jestem i co robię. 

W dzisiejszych czasach, kiedy rodzice 
mają coraz mniej czasu dla swoich dzieci, 
bardzo ważna jest rola katechety w tych 
przygotowaniach, a także parafii. W naszej 
parafii dzieje się dużo, jeśli chodzi o przy-
gotowanie do Pierwszej Komunii Świętej. 
Dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w nie-
dziele we Mszach Świętych o godz. 11.30 
oraz w spotkaniach formacyjnych jeden 
raz w miesiącu. Prowadzi je Ojciec Pro-
boszcz. W kwietniu są już próby, a w ma-
ju pierwsza spowiedź i Komunia Święta. 
Człowiek przez cały czas się rozwija, ale 
bardzo ważne są dobre podstawy, żeby 
móc wzrastać w relacji z Bogiem. Dopóki 
żyjemy, jesteśmy w procesie wzrastania 
i rozwijania wiary. Ona nam bardzo po-
maga w życiu. 

Pamiętam, że jako młoda dziewczyna 
też poszukiwałam Pana Boga. Uczęszcza-
łam na katechezę, byłam w Oazie i potem 
wstąpiłam do zakonu. Wcześniej skończy-
łam Studium Nauczycielskie. Marzyłam 
o pracy w szkole i kiedy wstępowałam do 
Zgromadzenia, okazało się, że nie muszę 
z tych marzeń rezygnować. 

W roku 2016 obchodziłam tu, na Pocze-
kajce, także jubileusz 25-lecia życia zakon-
nego. Radość była wielka, bo w miejscu tak 
bliskim mojemu sercu przeżywałam kolej-
ną ważną chwilę mojego życia. Piękna jest 
moja posługa. Jestem Panu Bogu bardzo 
wdzięczna. Na uwagę zasługuje jeszcze je-
den fakt, który świadczy, jak bliska jest mi 
Matka Boża Niepokalana, Patronka naszej 
parafii. Jako 15-letnia dziewczyna przeczy-
tałam książkę pt. „Powiernica Niepokala-
nej” o św. Bernadecie Soubirous. A więc 
Matka Boża Niepokalana zaprosiła mnie 

do parafii, której jest patronką. Nie mo-
że być lepiej.

Dziś, kiedy realizuję dwudziesty ósmy 
rok posługi katechetycznej, a w parafii na 
Poczekajce trzynasty rok, to sama nie mo-
gę uwierzyć, że tak jest. I tak przez wie-
le lat doprowadzam dzieci do Boga. To 
wielki dar i zadanie, wdzięczność Bogu 
i ludziom. Mam wielu przyjaciół i znajo-
mych. Po latach spotykam dorosłych już 
moich uczniów, kiedy na przykład uczę ich 
dzieci. Aktualnie też ma miejsce taka sy-
tuacja. Ponadto, spotkałam uczniów pra-
cujących: na lotnisku czy też jako lekarz, 
policjant, nauczyciel... Dwie byłe uczenni-
ce są siostrami w naszym Zgromadzeniu. 
Chwała Panu! 

s. Dorota Podsiad, kapucynka NSJ
Zdjęcia: Emil Zięba

DRZWI�ZAWSZE�OTWARTE…
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Insurekcja pod Tatrami
Podhale w XIX wieku było chyba najbar-
dziej zacofanym i biednym regionem naj-
bardziej zacofanego i biednego z naszych 
zaborów – Galicji. Przysłowiowa nędza 
galicyjska miała tam swój realny wymiar, 
wzmacniany dodatkowo uciskiem chłopów 
przez ziemian i austriackim fiskalizmem. 
Mieszkali tam ludzie prości, ale twardzi 
i ceniący wolność. Mogła na to wpływać 
bliskość Tatr – miejsca, gdzie trudne wa-
runki przyrodnicze przeplatały się z du-
chem swobody zbójników i kłusowników. 
Ślad tego widać w krążącej wśród górali 
legendzie o śpiących w tatrzańskich jaski-
niach rycerzach. Według górali mieli się 
oni obudzić w chwili zagrożenia bytu naro-
du i ojczyzny i stanąć do walki o wolność. 
Ową legendę, usłyszawszy ją wcześniej od 
górala Makucha, spisał i spopularyzował 
wikary z Poronina, ks. Michał Głowacki. 

Prawdopodobnie należał on od 1840 
roku do tajnej, niepodległościowej orga-
nizacji związanej z emigracyjnym Towa-
rzystwem Demokratycznym Polskim. Do 
spisku należeli również wikariusze z po-
bliskich parafii: z Chochołowa – ks. Józef 
Kmietowicz i Szaflar – ks. Michał Janiczak. 
Główną postacią tej grupy spiskowej był 
nauczyciel parafialny i organista z Chocho-
łowa Jan Andrusikiewicz, a spory wpływ 
na nią mógł mieć też ukrywający się na 
Podhalu po ucieczce z austriackiego wię-
zienia młody poeta Julian Goslar. Wszyscy 
oni prowadzili akcję agitacyjną wśród gó-
rali, połączoną z działalnością oświatową. 
Uczyli chłopów czytać, pożyczali im książ-
ki, krzewili patriotyzm. Szacunek i posłuch 
górali zdobyli znając ich gwarę i broniąc 
ich przed uciskiem miejscowego pana – 
Kajetana Borowskiego. 

21 lutego 1846 roku miało wybuchnąć 
na terenie całego kraju powstanie wyzna-
czone przez Centralizację Towarzystwa 
Demokratycznego Polskiego. Niestety, 
tuż przed wyznaczonym terminem całe 
kierownictwo Centralizacji z gen. Ludwi-
kiem Mierosławskim zostało aresztowa-
ne. Planowana insurekcja zamieniła się 
w kilka nieskoordynowanych, niewielkich 
prób wystąpień. Największa z nich miała 
miejsce w Krakowie (stąd powstanie kra-
kowskie), mniejsze zaś w Poznaniu, Siedl-
cach, Makowie, Tarnowie i na Podhalu. 
Ta ostatnia bywa nazywana powstaniem 
chochołowskim, „insurekcją pod Tatrami” 
lub „powstaniem wikarych”. Sami górale 
nazywają ją „poruszeństwem”.

Do walki przeciw austriackiemu zabor-
cy stanęło ok. 500 górali z Chochołowa, 
Cichego, Dzianisza, Witowa, Poronina 

i Szaflar. Na ich czele stanął Jan Andru-
sikiewicz. Gdy został ranny (kulą i bagne-
tem), kierownictwo przejął ks. Józef Kmie-
towicz. Powstańcy opanowali posterunki 
straży skarbowej w Chochołowie i Witowie, 
komorę celną w Suchej Górze i siedziby 
nadleśnictw w Chochołowie i Kościelisku. 
Niestety, Austriacy ściągnęli straże z No-
wego Targu i górali z czarnego Dunajca. 
Tym drugim tłumaczyli, iż będą walczyć 
ze zbójnikami. Po starciu, w którym został 
ranny Andrusikiewicz, powstańcy zostali 
rozproszeni. Całe wystąpienie trwało tylko 
trzy dni. Zginęło trzech górali, kilkudzie-
sięciu zostało rannych. 

Niestety, w innych miejscach kraju po-
wstanie równie szybko stłumiono. W Galicji 
przerodziło się ono w krwawą rzeź szlachty 
przez chłopów, tzw. rabację. W jej wyniku 
podpuszczeni przez Austriaków chłopi wy-
mordowali blisko 3 tysiące ziemian i spalili 
ok. 500 dworów szlacheckich. Przywódca 
rabacji Jakub Szela w nagrodę dostał go-
spodarstwo na Bukowinie. 

Uczestników i przywódców „poruszeń-
stwa” chochołowskiego Austriacy ukarali 
surowo. 150 powstańców trafiło z wysoki-
mi wyrokami do austriackich więzień. Byli 
więzieni w ciężkich twierdzach: Spielber-
gu i Kufsteinie. Większość z nich została 
jednak objęta amnestią w trakcie Wiosny 
Ludów 1848 roku i wyszła na wolność. 

Jaki był los przywódców insurekcji? 
Jan Andrusikiewicz miał wyrok 20 lat. 
Odsiedział 2 lata w Spielbergu. Wrócił do 
kraju schorowany i zmarł w majątku swo-
jego przyjaciela i opiekuna Maksymiliana 
Marszałkowicza w 1850 roku. Miał wtedy 
zaledwie 35 lat. Ksiądz Józef Kmietowicz 
był skazany na karę śmierci. Po interwen-
cji biskupiej złagodzono wyrok na 20 lat 
twierdzy. Był więziony w Kufsteinie i Spiel-
bergu. Wyszedł po dwóch latach na mocy 

amnestii. Pełnił jeszcze potem funkcję wi-
karego w Muszynie, Makowie Podhalań-
skim i Uściu. Zmarł schorowany w 1859 
roku w wieku 40 lat. Został pochowany 
w Starym Sączu. Ksiądz Michał Głowa-
cki nie doczekał nawet procesu. Zmarł na 
opuchliznę wodną będącą następstwem 
przebywania w wilgotnej celi w więzie-
niu w Wiśniczu w 1848 roku. Został po-
chowany w Nowym Sączu. Julian Goslar 
otrzymał wyrok śmierci. Zamieniono go 
na 18 lat twierdzy. Wyszedł ze Spielber-
gu w 1848 roku i wziął udział w rewolu-
cji w Wiedniu. Trafił znów do więzienia, 
tym razem w Kufsteinie. Mimo ponownej 
amnestii dalej spiskował, co doprowadzi-
ło go w końcu na szubienicę w 1852 roku. 
W chwili śmierci miał zaledwie 32 lata.

Powstanie chochołowskie było drobnym 
epizodem naszej trudnej i bolesnej histo-
rii. Pokazało jednak, że w prostym ludzie, 
mieszkającym na zapadłej prowincji, mo-
gą się też znajdować pokłady patriotyzmu. 
Trzeba je tylko pobudzić i wydobyć. „Praca 
u podstaw”, którą czynili Andrusikiewicz, 
Kmietowicz, Głowacki, Janiczak tam przy-
niosła efekty. Brak takiej pracy w powia-
tach tarnowskim czy jasielskim dopro-
wadził do krwawej rabacji, gdzie chłopi 
mordowali szlachtę i atakowali nieliczne 
oddziały powstańcze. 

Powstanie upadło. Legenda o tatrzań-
skich rycerzach przetrwała. Niektórzy do-
szukują się postaci takiego śpiącego rycerza 
w kształcie masywu Giewontu. W Chocho-
łowie istnieje dzisiaj muzeum powstania. 
W dolinie Kościeliskiej jest skała ks. Kmie-
towicza z tablicą pamiątkową. Na górują-
cym nad Zakopanem szczycie Giewontu 
w 1901 roku postawiono 15-metrowy me-
talowy krzyż.

Mirosław Sałach
Grafika: Sławomir Kusy

Lekcja historii
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Ojciec pisze o Jacku, jak 
o kimś znajomym. Czy Ojciec 
znał go osobiście? 
Nie, nie znałem osobiście Jacka Krawczyka, 
poznałem go przez jego pisma i świadec-
twa świadków oraz z opowieści rodziców.

Co Jacek Krawczyk uważał za 
najważniejsze w swoim życiu? 
Jacek chciał żyć pełnią życia, to znaczy 
dążyć do doskonałości w miłości, która 
jest świętością. Chciał być człowiekiem, 
który daje z siebie maksimum Bogu i lu-
dziom. W liście do swego promotora na-
pisał kiedyś: „To, co dzieje się w życiu, to 
nie żadne przypadki czy wypadki losowe 
a autentyczna ŁASKA, DAR, który trze-
ba jedynie podjąć”. Chciał być „jak świe-
ca, która choć sama się spala, to jednak 
oświeca, ogrzewa i zapala inne nieużywa-
ne i wygasłe świece”.

Gdzie i kiedy żył? Skąd 
wzięła się jego wiara?
Urodził się całkiem niedawno (chociaż mo-
że wcześniej, niż niektórzy czytelnicy), bo 
16 sierpnia 1966 roku w Rzeszowie, w bar-
dzo religijnej rodzinie Anny i Tadeusza 
Krawczyków, którzy mieszkali w Palikówce, 
a pracowali w telekomunikacji. Miał dwóch 
braci – starszego, Tomasza, który zmarł 
wcześnie w wieku kilku miesięcy, i młod-
szego, Marcina. Jacek był ciekawy świata, 
lubił przyrodę. Miał zdolności muzyczne 
(grał na pianinie i flecie) i estetyczne (ro-
bił piękne fotografie). Był bardzo otwarty 
na potrzeby innych ludzi, miał przy tym 
poczucie niewystarczalności tego świata 
i już w młodości przejawiał zaintereso-
wanie sprawami eschatologicznymi, które 
wyrażało się w modlitwach, które układał, 
i licznych zapisywanych przemyśleniach.

Do szkoły podstawowej chodził naj-
pierw w Palikówce, a potem – z powodu 
konfliktu jego ojca z dyrektorem tej szkoły 
– dojeżdżał do Rzeszowa, tam też skończył 
liceum ogólnokształcące.

Jak widział swoje powołanie?
Jacek rozważał różne scenariusze swojego 
życia. Brał pod uwagę życie zakonne i mi-
syjne oraz zastanawiał się nad powołaniem 
do kapłaństwa, realizowanego w ramach 
diecezji przemyskiej. Rozważał też pod-
jęcie zawodu lekarza, potem psychologa. 
Chciał nieść ludziom Chrystusa, lecząc ich 
dusze i ciała.

Co wybrał?
Rozpoczął studia teologii dla świeckich na 
Wydziale Teologii KUL w Lublinie, gdzie 
poznał nowych ludzi, zawarł liczne przyjaź-
nie ze studentami i wykładowcami. Studia 
traktował poważnie i dokładnie zgłębiał 
teologię Kościoła, ale ważniejsze było do-
świadczenie głębokiej wiary i dążenie do 
spotkania żywego Chrystusa w Jego cier-
piących braciach i siostrach.

Odkrył też w sobie powołanie lekarza, 
chciał studiować medycynę, a w związku 
z tym podjął pracę w pogotowiu ratunko-
wym jako sanitariusz. Wyjeżdżał karetką 
do chorych, później często utrzymywał 
z nimi kontakt i na przykład odwiedzał ich 
w szpitalu. Na studia medyczne nie dostał 
się, myślał potem o psychologii.

Czym była dla niego 
religia i modlitwa?
Rodzina była bardzo religijna. Później, 
po drodze do liceum, często wstępował 
do kościoła na modlitwę i na Mszę świę-
tą. Na lekcje religii (odbywające się wtedy 
jeszcze nie w szkole, a w salkach kateche-
tycznych przy kościele) uczęszczał bardzo 
gorliwie, chętnie dyskutował z katechetą 
na temat wiary, a nawet podejmował się 
przygotowania opracowań z zakresu teo-
logii i misjologii. Angażował się w prace 
różnych wspólnot religijnych, takich jak 
Odrodzenie i oaza. 

Wiara była dla Jacka narzędziem od-
czytywania życia jako ciągu Bożych inter-
wencji, przez które doświadczał nieustan-
nej miłości Chrystusa. Mimo iż przeżył 

wiele różnych wydarzeń, które przyniosły 
mu cierpienie, to jednak w świetle wiary 
umiał je zobaczyć jako szansę na odkry-
cie większego dobra. Był przekonany, że 
tylko wiara, odnosząca chrześcijanina do 
Chrystusa, czyni z niej pewny fundament 
ludzkiego życia. To dzięki wierze w słowa 
Chrystusa mówiącego o tym, że co czyni 
się jednemu z tych najmniejszych, Jemu 
się czyni, Jacek znajdował motywację i za-
pał do służenia drugiemu człowiekowi. Był 
pewien, że wszystko jest możliwe dzięki 
łasce miłującego Chrystusa. Miłość rozu-
miał nie jako uczucie, ale jako wolę zdecy-
dowanego świadczenia dobra, wyrażającą 
się w modlitwie i w działaniu.

Jak traktował sakramenty święte?
Jacek Krawczyk był bardzo pobożny, iden-
tyfikował się z uczniami Chrystusa, do któ-
rych grona wprowadził go chrzest, rozwijał 
w sobie dary Ducha Świętego, otrzymane 
na chrzcie oraz potwierdzone i rozbudzo-
ne przez bierzmowanie. Od czasów szkol-
nych służył do Mszy świętej, a zwłaszcza 
podczas choroby prawie codziennie przyj-
mował Komunię świętą, była ona praw-
dziwym źródłem jego duchowej mocy. 
Spowiedź była dla niego czymś więcej niż 
tylko oczyszczeniem z grzechów. Było to 
narzędzie w rozwoju duchowym i syste-
matycznej pracy nad sobą, nauką pokory. 
Starał się przystępować do spowiedzi co 
dwa tygodnie. Do sakramentu namaszcze-
nia chorych odnosił się z ogromną miłoś-
cią i uważał go za sakrament uzdrowienia, 
przyjmował go kilkakrotnie. 

Czym było dla niego małżeństwo? 
Jacek dążył do stworzenia własnego domu 
razem z Ewą. Chciał spędzić w jej towarzy-
stwie życie i mieć z nią dzieci. Chciał być 
oparciem dla swej przyszłej żony, którą bar-
dzo kochał. Krótko po zawarciu kontraktu 
cywilnego okazało się, że jest chory. Ślub 
kościelny po wielu zawirowaniach, związa-
nych z jego chorobą i leczeniem, odbył się 

JACEK KRAWCZYK 
święty naszych czasów

Jacek Krawczyk to postać nietuzinkowa, wyraźnie różna od tzw. 
„zwykłych” ludzi. Jego sylwetkę przedstawił w swojej niedawno 
wydanej książce „Człowiek na maksa” o. prof. Andrzej 
Derdziuk (Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 
Rzeszów 2019). W tej rozmowie chciałabym pokazać Jacka.
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już w kaplicy szpitalnej. Po wyjściu ze szpi-
tala Jacek zamieszkał razem z żoną w wy-
najętym mieszkaniu, starając się spełniać 
w miarę możliwości domowe czynności 
i zapewnić swojej żonie poczucie bezpie-
czeństwa, okazując jej zaufanie i miłość.

Co mówił o modlitwie? Gdzie 
spisywał swoje modlitwy, 
rozważania? czy chciał je komuś 
przekazać? komu i po co?
Dużo czasu poświęcał na modlitwę. 
Modlitwę osobistą traktował ja-
ko dający mu radość i szczęście 
przywilej dziecka Bożego. Wyróż-
niał się na modlitwie skupieniem 
i głębią, odznaczał się pobożnoś-
cią, a nie dewocją. Odmawiał ca-
ły brewiarz, modlitwy różnych 
świętych, a także układane przez 
siebie samego. Te ostatnie za-
pisywał i gromadził, np. roz-
ważania na temat Triduum 
Paschalnego czy stacji Dro-
gi krzyżowej (niedokończo-
ne). Był przekonany o pięk-
nie i owocności modlitwy 
i to prowadziło go do trwa-
nia przed Bogiem oraz pro-
szenia innych o modlitwę. 
Stał się prawdziwym i sku-
tecznym apostołem mod-
litwy. Niektórzy studenci 
z jego roku studiów mó-
wili o nim, że „jest zako-
chany w Bogu”. Niektó-
re modlitwy układał dla 
bliskich (np. dla ma-
my), inne na własny 
użytek. 

Jacek akceptował 
wolę Boga 
w swoim życiu, 
przyjmował 
Krzyż. Czy 
się nigdy nie 
buntował?
W przekonaniu Jacka Krawczyka 
w chrześcijańskim znoszeniu cierpienia 
istotne jest przyjęcie choroby w duchu 
wiary, która pozwala korzystać z mocy 
miłości, jakiej udziela człowiekowi Jezus. 
Swoje cierpienie wpisywał w perspektywę 
Chrystusowego krzyża i widział w znosze-
niu choroby okazję do ofiarowania siebie 
za zbawienie świata. Cierpienie miało dla 
niego nie tylko wymiar hartowania oso-
by i kształtowania jej charakteru, ale było 
też aktem łączenia się z Chrystusem w za-
dośćuczynieniu za grzechy całego świata.

Czym była dla niego choroba 
innych ludzi? jego własna?
Już podczas nauki w II klasie liceum za-
angażował się w pomoc osobom star-

szym w Państwowym Domu Rencistów 
w Rzeszowie, co pozwoliło mu odkryć 
swoje powołanie do służenia chorym i po-
trzebującym. Organizował tam nabożeń-
stwa majowe, czerwcowe i październiko-
we, Drogę krzyżową w Wielkim Poście, 
dzielenie się opłatkiem i wspólne kolę-
dowanie w Wigilię, uroczystości Tridu-
um Paschalnego, propagował Rycerstwo 
Niepokalanej. 

Nic dziwnego, że był bardzo lubiany 
przez pensjonariuszy Domu Ren-

cistów. Także w szko-
le, jak napisała o nim wychowawczyni, 
„wyróżniał się zaangażowaniem, chęcią 
ciągłego działania, służenia i pomaga-
nia innym”. 

Nie zapominał jednak o najbliższych, 
zwłaszcza o rodzicach i bracie. Wiedział, 
że to, co wyniósł z domu, stworzyło pod-
stawy do jego dalszego życia. Kiedy gdzieś 
wyjeżdżał albo przebywał na studiach 
w Lublinie, prowadził z nimi ożywioną 
korespondencję (w dużej ilości zacho-
waną do dziś). Zawsze szczerze pisał do 
rodziców wiedząc, że u nich znajdzie zro-
zumienie i miłość oraz wsparcie okazywa-
ne w modlitwie.

Jaki był jego stosunek do innych 
ludzi. Innych ludzi do niego? 
Zawsze był gotów do pomagania potrze-
bującym – biednym, chorym. Dbał też 
o trzeźwość narodu. Wynosząc z domu 
rodzinnego ideał życia abstynenckiego 
niezmordowanie działał na rzecz ludzi 
pogrążonych w nałogu pijaństwa. Poświę-
cał im dużo czasu, sił i środków, często 
narażając się na drwiny innych. Kiedyś, 
podstępem zwabiony do meliny, został 
w niej pobity i okradziony.

Szczególne miejsce w życiu Jacka zaj-
mowali ludzie chorzy. Chciał spo-

tykać Chrystusa, w Nim 
widział sens swego 
życia i dlatego cho-
dził do szpitala, 
by tam Mu służyć 
w najbardziej po-
trzebujących. Czas 
poświęcony chorym 
umożliwiał mu życie 
pełnią człowieczeń-
stwa.

Jakie miał 
słabe strony, 
„ułomności”? jak 
sobie z nimi radził?
Znajomi wspominają, że 
nigdy nie był zdenerwo-
wany, ale często miał cięty 
język i powiedzonka. Zaw-
sze umiał cieszyć się życiem, 
miał poczucie humoru i dy-
stans do siebie. Dużo praco-
wał nad sobą

Jak długo żył Jacek 
Krawczyk?
Jacek zmarł 1 czerwca 1991 ro-
ku w Krakowie mając niemal 25 
lat. Pozostał w pamięci rodziny 
i znajomych jako ten, który zre-
alizował ideał świętości. Rodzice 
założyli fundację jego imienia, 
mającą nieść pomoc materialną 
świeckim studentom Wydziału Te-
ologii KUL. Wspomnienia o Jacku 

i jego korespondencję zgromadzono 
i wydano w książce W pół drogi pod re-
dakcją ks. Janusza Nagórnego i ks. Piotra 
Kieniewicza. Ukazały się też niepubliko-
wane dotąd teksty Jacka, jego listy i nowe 
świadectwa o nim w książce Drogi świę-
tości Jacka Krawczyka.

Czy rozpoczęto już starania 
o beatyfikację Jacka Krawczyka?
Tak, biskup rzeszowski Jan Wątroba roz-
począł proces informacyjny w 2018 roku.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Spisała Małgorzata Brzozowska
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Kochane 
dzieciaki

Czy to bajka, 
czy nie bajka
Tekst: Małgorzata Brzozowska 

Ilustracje: s. Franciszka Różycka

Dawno, dawno temu, za siedmioma góra-
mi, za siedmioma rzekami, żyli sobie król 
i królowa oraz ich mała córeczka.

Tak kiedyś często zaczynały się bajki. 
Ale my tę bajkę zaczniemy inaczej.

Na ostatnim piętrze wieżowca w małym 
mieszkaniu żyli mama, tata i Zuzia. Ma-
ma i tata ciężko pracowali. Tata codzien-
nie o świcie (tj. około godziny 6 rano) wy-
chodził z domu do pracy na budowie. Był 
malarzem i malował – rzecz jasna – ścia-
ny i sufity pięknych mieszkań. Mama by-
ła sprzedawczynią w sklepie spożywczym 
i czasem wychodziła wcześniej niż tata (kie-
dy miała ranną zmianę), a czasem później 
(kiedy miała zmianę popołudniową). Nie 
zarabiali dużo, bo chociaż ciężko praco-
wali, nie mieli wykształcenia.

A Zuzia? Zuzia miała 10 lat, zadarty 
piegowaty nosek i rude warkoczyki. Przy-
pominała trochę z wyglądu Pippi Lang-
strumpf, ale wcale nie była taka odważ-
na i dzielna. Nie lubiła chodzić do szkoły 
i uczyć się, nie lubiła czytać książek ani 

biegać po dworze, czasem pogapiła się tro-
chę na jakiś film w telewizji, ale… głównym 
jej zajęciem było nudzenie i narzekanie, 
że inne dzieci to mają lepiej niż ona. Że 
mają ładniejsze ubrania i zabawki, że nie 
mają piegów ani rudych włosów, że nie 
mieszkają na dziesiątym piętrze wieżow-
ca, że wszystko umieją, więc nie muszą 
się niczego uczyć, że… że… że… jednym 
słowem nic nie było takie, jak być według 
Zuzi powinno.

Nadeszły ferie zimowe, można było 
trochę dłużej pospać. Zuzia została sama 
w domu, bo rodzice poszli do pracy. Po-
stanowiła, że odwiedzi mamę w sklepie. 
Po śniadaniu ubrała się, zamknęła drzwi 
na klucz i wyszła. Mama pracowała w skle-
pie nieopodal. Zuzia radośnie wbiegła do 
środka. Ludzi był mało, tylko jakaś pani 
z wózkiem z nienaturalnie dużym (jak na 
wózek) dzieckiem. Kupiła pół chleba i mle-
ko. Zapłaciła i wyszła. W sklepie nie było 
nikogo oprócz Zuzi i jej mamy.

– Mamo, dlaczego ta pani wozi takiego 
dużego chłopca w wózku? Przecież to dla 
niej niewygodne..

– Zuziu, ten chłopiec jest bardzo chory. 
Nie może ruszać nogami, ma ograniczone 
ruchy rękami i źle, to znaczy bardzo nie-
wyraźnie mówi.

– Jak to? A czy on chodzi do szkoły? 
– Tak, rodzice go codziennie zawożą 

i odwożą. Jest bardzo zdolny, inaczej nie 
dałby sobie rady. Szybko zapamiętuje to, 
co słyszy.

– Też bym tak chciała…
– Zazdrościsz mu, Zuziu?
– Tak, trochę. Chciałabym móc nic nie 

robić…
– No to mam pomysł – powiedziała 

mama. 
– Jaki, jaki?
– Zobaczysz w domu – mama była 

strasznie tajemnicza.
Po obiedzie Zuzia zapytała:
– Mamo, miałaś jakiś pomysł, chciałaś 

mi coś pokazać…
– Tak, usiądź na fotelu, wygodnie.
– Już siedzę.
Mama wzięła z półki kilka dużych, gru-

bych książek i położyła je na kolanach 
dziewczynki. 

– Ciężkie. I niewygodne – Zuzia skrzy-
wiła się. – Co to za książki i po co mi one?

– Posiedź tak z pół godziny. Możesz so-
bie coś poczytać, ot, choćby to – i mama 
podała jej jakąś książkę.

Minęło dziesięć minut.
– Mamo, nudzi mi się. I te książki są 

strasznie ciężkie. Chciałabym pobiegać…
– Posiedź jeszcze trochę.
– Nuuudno. Cała zdrętwiałam. 
– Miałaś usiąść wygodnie. 
– Usiadłam, ale ile można? Zabierz te 

książki, mamooo.
– Nie czytasz niczego?

– Nie chce mi się. Poszłabym na huś-
tawki…

– Siedź.
– Mamooo.
– No dobrze – mama ustąpiła – już 

zabieram.
Mama wzięła książki i odstawiła je na 

półkę. 
– Widzisz, nie usiedziałaś nawet pół 

godziny bez ruchu, a ten chłopiec siedzi 
na wózku cały czas.

– Czy nie może wcale biegać?
– Nie, Zuziu, on nawet nie może stać 

o własnych siłach. 
– A czy może czytać? 
– Trochę czyta, ma specjalny pulpit na 

książki, montowany do wózka.
– A czy nie jest mu nudno? 
– Pewnie jest, czy masz mu czego za-

zdrościć?
– Nieee… – szeptem i z zawstydzeniem 

przyznała Zuzia. – I chyba nawet nie mam 
co narzekać, że muszę chodzić do szko-
ły i uczyć się, czytać książki i biegać po 
dworze, że czasem muszę 
wejść po schodach na to 
nasze dziesiąte piętro… 
i zbiec z niego na par-
ter… Bo ja to wszystko 
mogę zrobić, chociaż 
rzadko mi się chce… 
a ten chłopiec te-
go nie może.

– No właś-
nie. Trzeba się 
cieszyć tym, co 
mamy, bo doce-
niamy to dopiero, 
kiedy to tracimy. 
A to, co mają in-
ni, niekoniecznie 
jest fajne, kiedy 
staniemy w ich sy-
tuacji. To teraz wy-
niesiesz śmieci do 
zsypu?

– Nie chce mi się… 
Tak, już idę! 
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Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii 
„Poczekajka”

Al. Kraśnicka 76, 20-718 Lublin 
Nr KRS: 0000312130

Inicjatywy podjęte przez STOWARZYSZENIE 
wraz z PARAFIĄ w 2018 r.:

■■ Zimowisko na Poczekajce 
(dwa turnusy)

■■ Puchar Niepokalanej
■■ Rodzinny Festyn Parafialny
■■ Wakacje na Poczekajce 
(dwa turnusy)

■■ Dofinansowanie wakacji 
dla dzieci i młodzieży

■■ Liczne koncerty i spektakle

■■ Święty Mikołaj na Poczekajce

■■ Wigilia dla samotnych

Przekaż 1% podatku

Z ŻYCIA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PAŹDZIERNIK 2018 – STYCZEŃ 2019

Do wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu świętego zostali włączeni:

Łukowska Hanna, Kilianek Jakub, Ofeigsson Ofeigur Leon, Pawelec Jan, Kaszuba Jan, Stasiak Sabina, Stasiak Margarita, 
Adamek Edyta, Fronc Krzysztof Kamil, Zaworska Agata Maria, Madejek Tomasz, Krzyżanowska Rozalia Maria, 
Niedzielska Kalina Antonina, Zdybel Adam, Szczypa Jerzy Aleksander, Socha Zofia Magdalena, Kurzydłowska Aurelia, 
Chrostek Kazimierz, Niedzielska Barbara, Górska Barbara Maria, Kasprzak Oliwia Magdalena, Rzedzicka Pola Lena, 
Nadulski Aleksander Jan, Małek Szymon, Zaraziński Alan Rafał, Kowalczyk Oliwia, Jusiak Franciszek, 
Pastuszak Franciszek Grzegorz, Kot Tymon, Doliński Maciej Robert, Połowska Alicja, Anantharam Luca, Misztal Juliusz, 
Tryniszewski Olaf, Nowogórski Jakub Paweł

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

Łukasz Tomasz Falba i Agata Genowefa Bochenek, 
Sebastian Piotr Osuch i Justyna Maruszewska, 
Marcin Jan Wielgus i Monika Izabela Wojtowska, 
Rafał Bernard Filipczuk i Iwona Adamek, 

Jakub Piotr Fenert i Aleksandra Mulawa, 
Arkadiusz Jarosiewicz i Agnieszka Małek, 
Przemysław Kucharski i Dorota Skakowska 

Odeszli do Domu Ojca w nadziei wiecznego zmartwychwstania:

Kopczyński Włodzimierz, Grabowski Henryk, Wakuła Henryk, Turkowski Wojciech, Mięso Jan, Bąbol Wacława, 
Witkowski Henryk, Szczupak Marek, Dytry Witold, Warmińska Urena, Marek Dariusz, Sawulska Anna, Gwiazda Anna, 
Paszkowski Leszek, Munia Józef, Zwierzyński Grzegorz, Pękala Kazimierz, Prusak Janusz, Sadlak Maria, Szacuń Jan, 
Jóźwicki Zdzisław, Pedrycz Stefan, Stolarz Stanisław, Tkaczyk Aleksander, Polkowska Maria, Rusinek Edward, Ścibiorski Jan, 
Aftyka Aleksandra, Pawluk Halina, Paprocki Wojciech, Chrzanowska Halina, Starczynowski Piotr, Romanek Tadeusz, 
Pruszkowski Henryk, Koper Danuta, Struk Stanisław, Czajka Aleksander, Kozłowska Lucyna, Grochowski Artur, 
Chrapowicki Sławomir, Baran Edward, Piechota Barbara



VI PIELGRZYMKA WIELKOPOSTNA
6 marca – 14 kwietnia 2019 r.

KOŚCIOŁY STACYJNE LUBLINA

1) 6 marca, Środa Popielcowa, godz. 6.30 
parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka, 
al. Kraśnicka 76  
(Msza św. w intencji pielgrzymów i ich rodzin)

2) 7 marca, czwartek, godz. 7.00 
parafia pw. bł. Piotra Jerzego Frassatiego, ul. Skierki 12

3) 8 marca, piątek, godz. 7.00  
parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski, ul. Gospodarcza 7

4) 9 marca, sobota, godz. 7.00  
parafia pw. Matki Bożej Różańcowej, ul. Bursztynowa 20

5) 10 marca, niedziela, godz. 9.30  
kościół pw. św. Piotra Apostoła, ul. Królewska

6) 11 marca, poniedziałek, godz. 7.00 
parafia Nawrócenia św. Pawła, ul. Bernardyńska 5

7) 12 marca, wtorek, godz. 7.00 
kościół pw. św. Krzyża (KUL), al. Racławickie 14

8) 13 marca, środa, godz. 6.00 
kościół pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła (kapucyni),  
Krakowskie Przedmieście 42

9) 14 marca, czwartek, godz. 7.00 
parafia pw. Świetej Trójcy, ul. Nałęczowska 94

10) 15 marca, piątek, godz. 7.00 
parafia pw. św. Jadwigi królowej, ul. Koncertowa 15

11) 16 marca, sobota, godz. 7.00 
parafia pw. św. Michała Archanioła, ul. Fabryczna 19

12) 17 marca, niedziela, godz. 7.00 
parafia pw. św. Alberta Chmielowskiego, ul. Willowa 15

13) 18 marca, poniedziałek, godz. 7.00 
parafia pw. św. Agnieszki, ul. Kalinowszczyzna 62

14) 19 marca, wtorek, godz. 7.00 
parafia pw. św. Józefa, ul. Filaretów 7

15) 20 marca, środa, godz. 7.30 
parafia pw. Przemienienia Pańskiego, ul. Nadbystrzycka 40

16) 21 marca, czwartek, godz. 7.30 
kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Staszica 16

17) 22 marca, piątek, godz. 7.00 
parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
(kościół garnizonowy), al. Racławickie 20

18) 23 marca, sobota, godz. 7.00 
parafia pw. Trójcy Przenajświętszej, ul. Jagiełły 7 (Felin)

19) 24 marca, niedziela, godz. 11.30 
kościół pw. Przemienienia Pańskiego (seminaryjny), 
ul. Prymasa Wyszyńskiego 6

20) 25 marca, poniedziałek, godz. 7.00 
parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (marianie), 
ul. Bazylianówka 85

21) 26 marca, wtorek, godz. 7.00 
parafia pw. św. Mikołaja, ul. ks. Słowikowskiego 1

22) 27 marca, środa, godz. 7.00 
parafia pw. św. Stanisława b.m., ul. Zbożowa 75

23) 28 marca, czwartek, godz. 7.00 
parafia pw. bł. bpa Wł. Gorala, ul. ks. J. Popiełuszki 28

24) 29 marca, piątek, godz. 7.00 
parafia pw. Miłosierdzia Bożego, ul. Nałkowskich 80B

25) 30 marca, sobota, godz. 7.00 
parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Milenijna 7

26) 31 marca, niedziela, godz. 7.00 
kościół pw. Matki Bożej Zwycięskiej (pobrygidkowski), 
ul. Narutowicza

27) 1 kwietnia, poniedziałek, godz. 6.30 
parafia pw. św. Krzyża, ul. Pogodna 7

28) 2 kwietnia, wtorek, godz. 7.00 
parafia pw. św. Jana Pawła II, ul. Fulmana 9

29) 3 kwietnia, środa, godz. 7.00 
parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego, 
Droga Męczenników Majdanka 27

30) 4 kwietnia, czwartek, godz. 7.00 
parafia pw. Dobrego Pasterza (sercanie), ul. Radzyńska 3

31) 5 kwietnia, piątek, godz. 7.00 
kościół pw. Wszystkich Świętych, ul. Lipowa 16 (cmentarz)

32) 6 kwietnia, sobota, godz. 7.00 
parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Roztocze 1

33) 7 kwietnia, niedziela, godz. 8.00 
bazylika pw. św. Stanisława b.m. (dominikanie), ul. Złota 9

34) 8 kwietnia, poniedziałek, godz. 7.00 
parafia pw. św. Antoniego, ul. Kasztanowa 1

35) 9 kwietnia, wtorek, godz. 7.00 
parafia pw. Chrystusa Króla, ul. Ponikwoda 32

36) 10 kwietnia, środa, godz. 6.30 
parafia pw. Wieczerzy Pańskiej, al. Warszawska 31

37) 11 kwietnia, czwartek, godz. 7.30 
parafia pw. św. Jakuba Większego Apostoła, 
ul. Głuska 145 (dojazd linią 3)

38) 12 kwietnia, piątek, godz. 7.00 
kościół pw. św. Ducha, Krakowskie Przedmieście 1

39) 13 kwietnia, sobota, godz. 8.00 
parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 
ul. Krochmalna 47

40) 14 kwietnia, Niedziela Palmowa, godz. 8.30 
parafia pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty 
(Archikatedra)  
(Msza św. w intencji pielgrzymów i ich rodzin)


