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2 czerwca, Uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego  
Oto Ja ześlę na was obietnicę 
mojego Ojca. Wy zaś 
pozostańcie w mieście, aż 
będziecie przyobleczeni w moc 
z wysoka.  (Łk 24, 46−53)
W  tym  fragmencie  Ewangelii  według 
św. Łukasza widzimy ostatnie chwile Je-
zusa z uczniami przed Jego wstąpieniem 
do nieba. Jezus przypomina słowa Pisma 
Świętego i zapewnia uczniów o spełnie-
niu Bożej obietnicy, nazywając ich swoimi 
świadkami. Kiedy ich błogosławił po raz 
ostatni, uniósł się w stronę nieba i zniknął 
w obłoku. Apostołowie w chwili wniebo-
wstąpienia Jezusa byli pełni wdzięczności, 
radości i nadziei. Dziękowali Bogu za każdą 
chwilę, którą spędzili z Jezusem na ziemi.
A  my?  Czy  jesteśmy  uradowani 

i wdzięczni za ofiarę Jezusa i pozostawio-
ne przez Niego sakramenty? Czy wypełnia 
nas nadzieja ponownego spotkania z Sy-
nem Bożym?
Jezus, wstępując do nieba, nie zosta-

wia nas samych, przeciwnie – ogarnia nas 
swoją łaską z wysoka.

Jan W.

9 czerwca, 
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego  
Jak rzekło Pismo: Rzeki wody 
żywej popłyną z jego wnętrza. 
A powiedział to o Duchu, 
którego mieli otrzymać wierzący 
w Niego.  (J 7, 37−39)
Bóg jest wszystkim, czego potrzebujemy. 
Pismo mówi: „Rzeki wody żywej popłyną 
z jego wnętrza” – woda żywa to ożywcze 
tchnienie, dające życie stworzeniom. Dla 
nas tą „wodą” jest Duch Święty, który jest 
Darem i Ożywicielem.

Ola

16 czerwca, 
Uroczystość Najświętszej Trójcy  
Gdy zaś przyjdzie On, Duch 
Prawdy, doprowadzi was 
do całej prawdy.  (J 16, 12−15)
Przeczytałam kiedyś taką historię: Dok-
tor Kościoła św. Augustyn przechadzał się 
pewnego dnia po plaży. Zobaczył chłopca, 
który do wykopanego przez siebie dołka, 

za pomocą niewielkiej muszelki, wlewał 
morską wodę. Zapytał: „Co robisz?”. „Prze-
lewam morze do dołka” – odpowiedział 
chłopiec. „Ależ to niemożliwe – stwierdził 
święty – aby całe morze przelać za pomocą 
takiej małej muszelki”. Na to chłopiec tak 
odpowiedział: „Prędzej ja przeleję morze 
do mojego dołka, niż ty zrozumiesz tajem-
nicę Trójcy Świętej”.
Pochylamy się w pokorze nad tajemnicą 

Trójcy Świętej, której umysł ludzki nie jest 
w stanie pojąć. Wierzymy, że kiedy spotka-
my się z Bogiem twarzą w twarz, wszystko 
stanie się dla nas jasne. A teraz wielbimy 
Boga w Trójcy słowami modlitwy: „Chwa-
ła Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak 
była na początku, teraz i zawsze, i na wieli 
wieków. Amen”.

M.

20 czerwca, 
Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa  
Odpraw tłum; niech idą do 
okolicznych wsi i zagród, gdzie 
mogliby się zatrzymać i znaleźć 
żywność, bo jesteśmy tu na 
pustkowiu.  (Łk 9, 11b-17)
Tłum znajduje się na pustkowiu. Szuka 
pożywienia, którego nie znajduje. Jest to 
często obraz ludzkiej duszy – pustka i głód. 
Głód Pana Boga, głód bliskości ze Stwór-
cą. Odsuwamy się od Niego, wyrzucamy 
Go ze swojego życia, sumienia. Staramy 
się wypełnić to miejsce w naszym sercu, 
zupełnie jak Dwunastu – na ludzkie spo-
soby. Wystarczy przecież pójść  i „kupić 
w okolicznej wsi” – myślimy. Nie zdajemy 
sobie jednak sprawy, że nasze serce nale-
ży wyłącznie do Boga. W pewien sposób 
tylko On może zaspokoić nasze pragnie-
nia swoją łaską. 
Czytamy w tej Ewangelii: „a zebrano 

jeszcze z tego, co im zostało, dwanaście 
koszów ułomków”. Nasz Pan jest hojny. 
Czeka tylko, aż do Niego wrócimy.

Marta

23 czerwca, XII Niedziela zwykła  
A wy za kogo Mnie uważacie?  
(Łk 9, 18−24)
Takie pytanie Jezus postawił swoim ucz-
niom. W życiu każdego człowieka przycho-
dzi czas, kiedy trzeba osobiście zmierzyć 
się z odpowiedzią na to pytanie. Dla zgro-
madzonych wokół Jezusa odpowiedź wy-
dawała się prosta: „Za Mesjasza Bożego”. 
Współcześni chrześcijanie prawdopodob-
nie bez zawahania odpowiedzieliby podob-
nie. Jezus jednak poucza swoich uczniów, 
zwracając uwagę na znaczenie tych słów. 
Jezus, pytając o to, za kogo Go uważamy, 
ma na myśli nasz osobisty stosunek do 
Niego. Nie oczekuje od nas wielkich słów, 
których znaczenia nie rozumiemy, lecz na-
kłania nas do tego, abyśmy sami podjęli re-
fleksję na temat tego, jaką rolę On odgrywa 
w naszym życiu. Chrystus pragnie, abyśmy 
zbliżyli się do Niego, abyśmy nauczyli się 
mówić o Nim tak, jak szczerze uważamy. 
Trzeba zastanowić się, czy Jezus jest 

dla nas kimś więcej niż tylko człowiekiem. 
Czy jesteśmy w stanie zrozumieć Jego cier-
pienie i razem z Nim „wziąć krzyż i Go na-
śladować”…

Anita R. 

Autorami komentarzy do 
Ewangelii są uczniowie 

IX LO im. Mikołaja 
Kopernika w Lublinie

Ewangeliarz
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Pokój i dobro! 
Kochani Parafianie, 
Drodzy Przyjaciele Poczekajki, 
wszyscy Bracia i Siostry!
Minął maj, miesiąc w sposób szcze-
gólny poświęcony Maryi, naszej Matce 
i Królowej Polski. Wybrzmiały w na-
szych kościołach dziękczynno-błagalne 

śpiewy Litanii loretańskiej wznoszone ku Matce Bożej, bo jest 
nieustannie o co prosić, jest za co dziękować i jest za co przepra-
szać. Potrzebujemy Jej Matczynego wstawiennictwa u Syna i Jej 
Matczynego napomnienia, abyśmy Go zawsze słuchali: „Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5).
Cieszymy się również z nowej obecności Matki Bożej Fatim-

skiej w Figurze, która towarzyszy nam od początku maja, i mamy 
gorącą nadzieję, że będzie z nami zawsze, nie tylko w tym fatim-
skim znaku, ale przede wszystkim w obecności Jej Niepokalane-
go Serca. W dniu wspomnienia Matki Bożej Fatimskiej, 13 maja, 
została założona na głowę Figury Matki Bożej nowa korona po-
święcona w Fatimie i stamtąd przywieziona. Jeszcze raz z całego 
serca dziękuję wszystkim fundatorom nowej Figury i życzę Wam 
wszystkim opieki Matki Bożej. W obecnym numerze „Zwiastuna” 
zamieszczona jest obszerna fotorelacja ze świadectwami z piel-
grzymki do Fatimy. Zachęcam do przejrzenia. 
Maj był również ważny dla wielu rodzin z parafii, ponieważ 

w tym czasie ich dzieci przystępowały po raz pierwszy do Komu-
nii Świętej. To jest wielka radość dla rodziców, i dla wspólnoty, 
że dzieci mogą w pełni uczestniczyć w Ofierze Chrystusa, że mogą 
przyjmować Ciało Pana Jezusa w Komunii św., że zaczynają się 
regularnie spowiadać. Dziękujemy Rodzicom grupy parafialnej 

za dar pięknego kielicha do sprawowania Najświętszej Euchary-
stii w kościele. Dziękujemy Rodzicom dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej nr 38 za dar pięknego ornatu fatimskiego i sprzęt liturgiczny 
do ołtarza. Dziękujemy Rodzicom dzieci komunijnych ze Szkoły 
Podstawowej im. Bolesława Chrobrego za dar korony dla Matki 
Bożej Fatimskiej. Dziękujemy Rodzicom i Katechetom za trud 
włożony w przygotowanie serc tych dzieci na spotkanie Boga. 
Na nadchodzący miesiąc czerwiec chciałbym bardzo mocno 

zachęcić Rodziny naszej Parafii, aby podjęły duchowe przygoto-
wanie do uroczystego poświęcenia i zawierzenia Sercu Jezusa. 
Na stolikach z prasą będą wyłożone specjalnie przygotowane nie-
wielkie broszurki, które mają służyć pomocą w tym przygotowa-
niu. W Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa, czyli 28 czerw-
ca, będziemy obchodzić Dzień Rodziny w ramach Dni Parafii. Na 
Mszę wieczorną zapraszamy wtedy rodziny, które będą chciały 
się ofiarować Sercu Pana Jezusa, i uroczyście powierzymy te ro-
dziny Boskiemu Sercu. Niech towarzyszy Wam w tym czasie Bo-
że błogosławieństwo. 

Przed nami – już w sobotę 15 czerwca – Festyn Pa-
rafialny!!! Wydarzenie cieszące się od wielu lat niezwykłą po-
pularnością na Poczekajce. Zapraszamy Was wszystkich bardzo 
serdecznie do wspólnego spotkania w naszym kapucyńskim ogro-
dzie, do wspólnej zabawy i wspólnej radości. Będzie dużo atrakcji, 
dużo niespodzianek, dużo nagród!!! Dla każdego coś dobrego!! 
Zapraszamy serdecznie dzieci z rodzicami, młodzież, całe rodziny, 
osoby starsze, seniorów. Przyjdźcie! Gdyby ktoś chciał wesprzeć 
w sposób materialny nasz festyn, będziemy bardzo wdzięczni!! 

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

KONFERENCJE

PANI FATIMSKA 
ZNÓW Z NAMI
O Serce Niepokalane!
Pomóż przezwyciężyć grozę zła,
która tak łatwo zakorzenia się
w sercach współczesnych ludzi
– zła, które w swych niewymiernych skutkach
ciąży już nad naszą współczesnością
i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości! (…)
Pomóż nam mocą Ducha Świętego
przezwyciężać wszelki grzech:
grzech człowieka i „grzech świata”,
grzech w każdej jego postaci.
Niech jeszcze raz objawi się 
w dziejach świata
nieskończona zbawcza potęga Odkupienia:
potęga Miłości miłosiernej!
Niech powstrzyma zło!
Niech przetworzy sumienia!
Niech w Sercu Twym Niepokalanym
odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!
Amen.

Jan Paweł II, Fatima, 13 maja 1982 r.FO
T.
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Dnia 8 grudnia 2018 r., w Godzinie 
Łaski, w naszym kościele na Po-
czekajce doszło do zniszczenia fi-

gurki Matki Bożej Fatimskiej, czczonej 
w naszej parafii. Te smutne okoliczności 
pobudziły mnie do refleksji i na nowo we-
zwały do ducha pokuty. Podczas rozmów 
we wspólnocie sióstr honoratek zrodził 
się pomysł, by zorganizować pielgrzym-
kę z parafii po nową figurę. Ziarno inspi-
racji przekazałyśmy Ojcu Proboszczowi 
zapewniając, że na pewno będą chętni, 
by podjąć się tego trudu. Podczas kolej-
nych rozmów pomysł pielgrzymki zaczął 
nabierać realnych kształtów. Ustalono 
datę 15−28 marca 2019 r. 
Jako pomysłodawczyni pielgrzymki, 

bardzo chciałam jechać, ale mój udział 
wcale nie był oczywisty, ponieważ musia-
łam uzyskać na nią zgodę moich przełożo-
nych. I chociaż wszystko przemawiało za 
tym, że to zwykła formalność, odpowiedź 
była negatywna. W moim sercu budzi-
ły się różne uczucia: pretensje, bunt, żal, 
a także iskra nadziei wbrew nadziei. My-
ślę, że był to dla mnie czas próby, lekcja 
zaufania i wiary, że u Boga nie ma rzeczy 
niemożliwych. Czas oczekiwania na wy-
jazd pielgrzymów był czasem modlitwy 
i prośby, by dar pielgrzymki mógł stać się 
i moim udziałem. O możliwości wyjazdu 
dowiedziałam się na tydzień przed podró-
żą i pewna jestem, że to Maryja wyprosiła 
mi tę łaskę, bym nie tylko z lekcji religii 
czy mediów wiedziała o Fatimie, ale bym 
mogła zobaczyć miejsca, gdzie Ona, Pa-
ni z nieba, prosiła o pokutę i nawrócenie. 
Jako pielgrzymi fatimscy przemierzyli-

śmy tysiące kilometrów. Na początek Ma-
ryjnej drogi zobaczyliśmy miejsce objawień 
Pana Jezusa św. Małgorzacie Alacoque, 
gdzie przypomnieliśmy sobie o obietni-
cach Najświętszego Serca. 
Następnym miejscem naszej podró-

ży było Lourdes. Obecność Maryi w tym 
miejscu przywoływała w mojej pamięci 
sceny z objawień i czułam się przynaglo-
na do modlitwy za chorych, nie tylko tych 
nieuleczalnie, ale i za tych, którzy są przy-
tłoczeni bólem grzechu i niewiary, za wąt-
piących i słabych, równocześnie prosząc 
o łaski dla siebie. 
Głównym celem naszego pielgrzymo-

wania była Fatima. Tu spędziliśmy trzy 
noce na czuwaniu i modlitwie, na zwiedza-
niu i pokucie. Pod płaszczem opieki Ma-
ryi czułam się bezpiecznie, wtulona w Jej 
ramiona mogłam powierzyć Jej  troski, 
problemy nie tylko swoje, ale i te, które 
powierzyli mi inni. Zakup Figury Fatim-
skiej Pani był kulminacyjnym punktem 
naszego pielgrzymowania. W uroczystej 
procesji zanieśliśmy Figurę do kaplicy 
objawień, by po Eucharystii dokonać jej 
poświęcenia. Niosąc Figurę, miałam wra-
żenie, że Maryja przytula mnie do siebie 

15−28 marca 2019
W dniach 15−28 marca 2019 roku grupa czcicieli 
Matki Bożej z naszej parafii (i nie tylko) uczestniczyła 
w pielgrzymce autokarowej do Fatimy. Trasa pielgrzymki 
obejmowała wiele znanych i mniej znanych miejsc 
kultu: Paray-le-Monial, Lourdes, Fatima, Aljustrel, 
Valinhos, Batalha, Nazaré, Avila, Montserrat, 
Barcelona, San Damiano, Montichiari-Fontanelle.

Głównym celem pielgrzymki było przywiezienie do naszej świątyni 
nowej FIGURY MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ. Figura została zakupiona 
w Fatimie i pobłogosławiona przez ojca proboszcza Mirosława Ferenca 
podczas Eucharystii odprawionej w miejscu objawień Matki Bożej.
Zapraszamy do lektury świadectw dwóch uczestniczek pielgrzymki.

NOWA�FIGURA�MATKI�BOŻEJ�ZOSTAŁA�ZAKUPIONA�W�FATIMIE�I�POBŁOGOSŁAWIONA�
PRZEZ�O.�PROBOSZCZA�MIROSŁAWA�FERENCA.�FOT. AGNIESZKA OSIŃSKA
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i okrywa płaszczem swojej obecności, 
dodając siły na trudy i wybory życiowe. 
Pobyt w Fatimie obudził we mnie ducha 
pielgrzyma i przynaglił do wynagradzania 
i pokuty. Różaniec, o który Maryja prosi-
ła dzieci, stał się moją codziennością na 
drodze pielgrzymki już nie tylko do Fati-
my, ale do nieba. 
Na szlaku pielgrzymim widzieliśmy Bo-

ży plan, mogliśmy podziwiać piękne miejs-
ca i sanktuaria, przyrodę, morza, ocean… 
I w głębi serca śpiewać Magnificat za to, 
co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują.

s. Noemi

Pielgrzymka z Poczekajki do Lourdes, 
Fatimy i innych miejsc objawiania się 
Matki Bożej, to był szczególny czas, 

chyba dla wszystkich uczestników. Opatrz-
ność Boża i Matka Najświętsza nad nami 

czuwała, dając nam przebyć prawie 8000 
km bez żadnych komplikacji i na dodatek 
z piękną pogodą. Wszystkie miejsca obja-
wień Maryi pozostawiły we mnie, ale nie 
tylko we mnie, niezapomniane wrażenia. 
Poprzez dotknięcie „stopą” ziemi, gdzie 
Jezus Chrystus i Matka Boża ukazywali 
się zwykłym ludziom, śmiem twierdzić, 
w imieniu wszystkich uczestników naszej 
pielgrzymki, umocniliśmy jeszcze bardziej 
naszą wiarę. 
Każde odwiedzane miejsce nie było 

przypadkowe. Zaczęliśmy od miejsca ob-
jawień związanych z Sercem Pana Jezusa 
i ustanowieniem odprawiania 9-ciu Pierw-
szych Piątków Miesiąca (Paray-le-Monial), 
a trzynasty dzień pielgrzymki zakończyli-
śmy w miejscu związanym z Sercem Maryi 
i ustanowieniem odprawiania 13-ego dnia 
każdego miesiąca jako Dnia Maryjnego. 

Maryja życzyła sobie, aby 8 grudnia każ-
dego roku w samo południe obchodzono 
uroczyście „Godzinę Łaski dla całego świa-
ta” (Montichiari-Fontanelle). 
Nie da się określić, czy któreś miejsce 

było ważniejsze. Wszystkie były bardzo 
istotne. Jednak szczególnym zaskoczeniem 
dla mnie było  jedno miejsce na  trasie 
naszej pielgrzymki – San Damiano koło 
Piacenza. Dwunastego dnia, nocą, wąską 
drogą dojeżdżaliśmy do hotelu w San 
Damiano,  dookoła  pola,  wyskakujące 
co  rusz  zające,  ogrodzenie  z  drutu 
kolczastego, bo mijaliśmy po drodze bazę 
wojskową. Dodatkowo zmęczeni byliśmy 
długą  podróżą.  Na  wąskich  ulicach 
„miasteczka”, do którego wjechaliśmy, 
na  jednym z zakrętów, pokonywanych 
autokarem w mistrzowski sposób przez 
naszych kierowców, w przedniej szybie 
pojazdu naszym oczom ukazał się sklep 
z dewocjonaliami, a w głównej witrynie 
zobaczyliśmy figurę Matki Bożej  i Ojca 
Pio.  Zastanawiające  było  dla  nas 
wszystkich, skąd taki kult Świętego tu, 
poza San Giovanni Rotondo. Po szybkim 
rozlokowaniu się w pokojach, zjedliśmy 
późną kolację, podczas której usłyszeliśmy 
informację o wielkim kulcie do Maryi w tym 
miejscu. Zmęczenie powodowało, że chyba 
tego wieczoru nie dotarły do nas wszystkie 
informacje przekazane pokrótce przez 
pracowników hotelu. 
Ranek objawił nam uroki tej spokoj-

nej miejscowości. Przez okna można było 
podziwiać wszędzie dookoła pola, wiej-
skie domy, biegające po polach zające. 
A w oczekiwaniu na śniadanie w holu 
hotelu odkryliśmy organy, na których co 
zdolniejsi pielgrzymi prezentowali swoje 
umiejętności. W pewnym momencie po-
jawił się właściciel hotelu i opowiedział 
nam wzruszającą historię związaną z wi-
zytą biskupa Karola Wojtyły wraz z ma-
łą grupą pielgrzymów z Krakowa, kiedy 
to mieszkańcy miejscowości nauczyli się 
śpiewać polską pieśń: Czarną Madon-
nę. Osobiście zagrał on na  instrumen-
cie i zaśpiewał dla nas drogą nam pieśń, 
a my wszyscy wtórowaliśmy ją ze łzami 
w oczach. Potem prowadził nas,  jadąc 
przed naszym autokarem rowerem, po-
przez wąskie drogi miasteczka do miejsca 
objawień Madonny z Róż. Takiego prze-
wodnika trudno byłoby znaleźć w niejed-
nym biurze turystycznym.
Historia objawień Madonny z Róż za-

częła się 29 września 1961 r. (w dniu wspo-
mnienia św. Michała Archanioła), kiedy to 
do drzwi bardzo ciężko chorej Rosy Quat-
trini-Buzzini zastukała nieznana „Kobie-
ta”, nakryta „niebiańsko niebieskim sza-
lem”, prosząc o pieniądze dla Ojca Pio. 
Z wielką obawą Rosa oddała „Niezna-
nej” połowę pieniędzy, jakie miała w do-
mu. „Pani” zapytała Rosę: Czy wierzysz 
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w  Ojca Pio? Rosa odpowiedziała: Tak. 
I naprawdę mu ufam. Potem obie modliły 
się w intencji Ojca Pio, a „Pani” dotknęła 
ran Rosy. Po tym spotkaniu Rosa została 
całkowicie uzdrowiona. Kolejne spotkanie 
z „Panią w niebiańsko niebieskim szalu” 
miało miejsce w 1962 r. w San Giovanni 
Rotondo, kiedy Rosa pojechała na piel-
grzymkę do Ojca Pio. Wtedy to „Pani” 
objawiła się jej ponownie i wyjaśniła, że 
jest „Matką Pocieszenia i Smutku”. Mat-
ka Boża zaprowadziła Rosę do Ojca Pio. 
16 października 1964 r. Rosa usłyszała, 
dobiegający z ogrodu, nawołujący ją głos: 
Chodź, chodź! I gdy wyszła na zewnątrz, 
biorąc w ręce różaniec, zobaczyła piękną 
chmurę zbliżającą się do drzewa gruszy. 
Chmura ta zawierała dużą ilość płatków 
róż, które spadały na ziemię, po czym 
w promieniach światła ukazała się Matka 
Boża. Zostawiła wtedy Rosie swoje prze-
słanie, a na znak tego objawienia zakwitło 
bardzo obficie drzewo gruszy i gałąź śliwy, 
którą to „Pani” dotknęła. A nie był to czas 
na kwitnienie tych drzew. Matka Boska 
objawiła się w San Damiano ponad dwa 
tysiące razy. Warto o tych objawieniach 
doczytać samemu. Obecnie w miejscu 
objawień, obok domu Rosy, znajduje się 
przepiękna Figura Matki Bożej otoczona 
kwiatami i „złotym” ogrodzeniem z wy-
kutymi różami. Jest też źródełko wody, 
które pojawiło się po objawieniach Maryi. 
Kościół jeszcze nie zaakceptował oficjalnie 

objawień w San Damiano. Natomiast kult 
tego miejsca, gorliwość mieszkańców, któ-
rzy codziennie o 5 rano gromadzą się przy 
Figurze, aby odmawiać Różaniec, liczba 
otrzymanych łask i uzdrowień, jakie doko-
nują się w tym miejscu (a świadczą o tym 
kamienne tabliczki dziękczynne pozosta-
wione na ścianach domu Rosy), pozosta-
wiają w sercu głębokie przeświadczenie, 
że  łaska Matki Bożej działa. Właściciel 
hotelu, w którym zatrzymaliśmy się, był 
świadkiem pobożności i kultu Maryi jesz-
cze za życia Rosy (zmarła ona 5 września 
1981 roku). 
Dla mnie osobiście pobyt w San Da-

miano był „drogim sercu” dodatkiem do 
wspaniałej i niezapomnianej pielgrzymki. 
Ojciec Pio, tak bardzo związany z naszą 
Poczekajką i braćmi kapucynami, poja-
wiający się obok Maryi i Jezusa Chrystu-
sa na trasie naszej wyprawy „po Figurę”, 
święty Jan Paweł II i pieśń Czarna Ma-
donna chyba są najlepszym „bonusem”. 
Jestem przekonana, że fakt zatrzymania 
się przez nas, pielgrzymów z Poczekajki, 
właśnie w tym miejscu, nie był przypad-
kowy, był dla nas zupełną niespodzianką 
zaplanowaną przez Matkę Bożą. Miał być 
to zwykły nocleg „po drodze”, ale te nasze 
pielgrzymie drogi w odkrywaniu i pogłę-
bianiu wiary nie zawsze zaplanowane są 
przez przewodnika z biura turystycznego, 
planuje je KTOŚ Z GÓRY. 

Agnieszka Osińska
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13 maja 2019
W święto Matki Bożej 
Fatimskiej, 13 maja 2019 
roku, na nową figurę 
Matki Bożej, przywiezioną 
z Fatimy, została nałożona 
korona ufundowana przez 
dzieci pierwszokomunijne 
ze Szkoły Podstawowej 
im. Bolesława Chrobrego.

Mszy św. o godz. 18.00 
przewodniczył o. Waldemar 
Grubka, kazanie wygłosił o. Andrzej 
Derdziuk, a koronę na głowę Maryi 
nałożył o. proboszcz Mirosław 
Ferenc. Na zakończenie Mszy 
świętej wszyscy zgromadzeni 
wyruszyli w procesji wokół świątyni.
Poniżej prezentujemy zapis homilii, któ-
rą podczas Mszy św. wygłosił o. Andrzej 
Derdziuk.

Umiłowani w Chrystusie, Siostry i Bracia, 
kochani Czciciele Niepokalanego Serca 
Maryi z naszej parafii i goście spoza na-
szej parafii.
Przychodzimy dzisiaj na uroczystość 

włożenia korony na głowę figurki Matki Bo-
żej Fatimskiej. I dokonujemy tego w szcze-
gólnym kontekście, w czasach, kiedy ludzie 
ścigają się, aby Matkę Bożą przerobić na 
swoją, aby Jej ozdoby raczej gloryfikowały 
wartości, które oni wyznają. W takich przy-
padkach nie jest to zatem związane z tym, 
że korona winna być dziecięcym hołdem 
ludzi, którzy chcą w Niej widzieć swoją 
Królową, którzy w Niej, w Jej postępowa-
niu odkrywają drogę, którą chcą przejść 
w swoim życiu. Żyjemy zatem w takich 
czasach, które nasz poeta noblista wyraził:

Im więcej razy na dzień 
jesteś znieważony,
im śmieszniejsze na Ciebie 
wkładają korony
i krzyczą urągając: Pokaż 
swoją siłę!
albo liczą Cię między 
pamiątki niebyłe,
im więcej żalu, drwiny, 
gniewu, oskarżenia,
bo Słowo Twoje z miejsca 
nie rusza kamienia
— tym bardziej pewnym 
mogę być tego jednego:
Że Ty jesteś, zaiste, 
Alfą i Omegą.

Cz. Miłosz. Im więcej

Tylko taka postawa chrześcijanina, który 
w Chrystusie i Jego Matce upatruje drogę 
do tego, aby zmierzać ku szczęściu, tylko ta-
ka postawa sprawia, że nasze koronowanie 
Maryi będzie zgodne z dzisiejszą Ewange-
lią. Wchodzimy do Owczarni Pana Bramą, 
którą Kościół od wieków nazywa Maryję. 
Porta Coeli albo Janua Coeli – to znaczy 
Brama Niebios. Maryja jest Tą, która uczy 
nas przychodzenia do Jezusa. 
Kiedy przyszła do Fatimy 102 lata temu, 

to po to, aby przypomnieć wezwanie do na-
wrócenia i pokuty. Ta, którą w Akatyście 
nazywamy Waleczną Hetmanką, mówi, że 
pierwszą i podstawową walką, którą musi-
my podjąć, jest walka z naszymi grzechami, 
to jest walka wewnętrzna, którą musimy 
toczyć przeciwko nieprzyjaciołom naszej 
duszy. Ci nieprzyjaciele są z pewnością 
na zewnątrz, ale najbardziej groźni są ci, 
którzy mieszkają w naszym sercu. A Jezus 
mówi, że to z serca człowieczego pochodzą 
złe myśli i różne inne złe rzeczy.

Nakładamy dzisiaj koronę na figurę 
Maryi na wzór prostego kapucyna, któ-
ry nazywał się Hieronim Paolucci z Forli, 
a który zmarł w 1620 roku. On to właśnie 
zapoczątkował w Kościele praktykę koro-
nowania Maryi. Robił to najpierw z kwia-
tów, które zbierali  ludzie i z dziecięcym 
zaufaniem składali na Jej skroniach jako 
koronę, która miała być wyrazem czci, hoł-
du i zawierzenia. Chodzi o to, aby korona 
Maryi była znakiem naszego przywiązania 
do Niej, a nie abyśmy Ją ozdobili naszymi 
symbolami, które będą świadczyły o tym, 
że to my we wszystkim mamy rację.
Dzisiaj tak się dzieje w tym świecie, że 

ludzie ozdabiają (w ich rozumieniu ozda-
biają) wizerunki Matki Najświętszej róż-
nymi symbolami, które w istocie mają ich 
dowartościować, ale nie dowartościowują 
Tej, która jest największą, która jest na-
szą Królową. Przychodzimy zatem tu, aby 
powtórzyć wydarzenie z Fatimy, kiedy to 
kobiety portugalskie podjęły pragnienie 
ukoronowania figurki Maryi. Potem, kie-
dy Portugalia została zachowana w cu-
downy sposób od drugiej wojny światowej, 
a wcześniej jeszcze od krwawej rewolucji, 
w której bezbożni komuniści zamordowali 
ponad cztery i pół tysiąca kapłanów i osób 
konsekrowanych w Hiszpanii, kobiety por-
tugalskie ufundowały koronę Maryi. Kar-
dynał Masella ukoronował figurkę Matki 
Najświętszej w 1946 roku. Ale wtedy nie 
przypuszczano, że ten gest ma jakiś wy-
miar profetyczny, że koronowanie Maryi 
jest tak skondensowane w treść. Bo obok 
tego dziękczynienia, moglibyśmy powie-
dzieć wynagrodzenia za Jej opiekę, w tej 
koronie zawsze winien być symbol naszej 
ekspiacji, naszego wynagrodzenia za grze-
chy nasze i całego świata, co przecież jest 
istotnym przesłaniem Matki Bożej Fatim-
skiej, co staje się treścią orędzia o nabo-
żeństwie pierwszych sobót miesiąca: wy-
nagrodzenie, ekspiacja. Albowiem zdajemy 
sobie sprawę, że toczy się ogromna walka 
i my niejako musimy mieć w naszym ży-
ciu taką przestrzeń, aby została wypełnio-
na przez Maryję. 
Nawiązuję do tego znaku korony, bo, jak 

zobaczycie, w tej naszej koronie u spojenia 
przęseł, które się zbiegają pod jej szczytem, 
jest zawieszona kula. Wtedy, gdy wykony-
wano koronę dla figurki z Fatimy, złotnik, 
nie wiedząc dlaczego, popełnił błąd w sztu-
ce, ponieważ u spojenia przęseł korony 
została dziura, która nie była owocem je-
go sztuki jubilerskiej, ale usterką. Dziura 
ta została zapełniona dopiero wtedy, kiedy 
Ojciec Święty Jan Paweł II przekazał bi-
skupowi Leirii-Fatimy kulę, która na Placu 
Świętego Piotra zraniła go i miała go za-
bić, ale została – jak mówił Ojciec Święty – 
pokierowana inaczej. Jedna ręka strzelała 
a druga kierowała tą kulą. A jak powiedział 
profesor Crucitti, ta kula szła zygzakiem, 
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aby omijać istotne elementy organizmu 
Jana Pawła II. I wtedy zadawano sobie 
pytanie, gdzie umieścić tę kulę. Okazało 
się, że pozostawiony otwór w koronie pa-
sował, by umieścić w nim kulę. Podobna 
kula jest też zawieszona w koronie figury 
na Poczekajce, którą za chwilę przyniosą 
dzieci ze Szkoły Podstawowej  im. Bole-
sława Chrobrego. Chcemy to odczytywać 
jako swoisty znak. Bowiem dzisiaj toczy-
my walkę. Jesteśmy jednak pełni nadziei, 
gdyż w wierze odkrywamy, że ktoś prowa-
dzi nasze życie. A to z kolei winno prowa-
dzić do odkrycia, że moje życie nie może 
być chaotyczne, nie może być samowolne, 
ani też zbyt sztywne. Skoro moje życie jest 
prowadzone, to winno prowadzić do tego, 
że będę słuchał.
Zadajmy sobie pytanie, co to znaczy 

słuchać Maryi z Fatimy, która przychodzi 

i przynosi orędzie o pokucie, która przy-
chodzi i mówi o nadziei. Maryja zapowia-
da, że walka może być wygrana, ale ta wal-
ka będzie dramatyczna. Istotne jest to, co 
się pojawia w komentarzach, zwłaszcza do 
trzeciej tajemnicy fatimskiej, że nieszczęś-
cia, które przychodzą na Kościół, przycho-
dzą jako owoc grzechu dzieci Kościoła. 
To nie jest tylko kwestia prześladowań, 
które są z zewnątrz, bo sam diabeł zrozu-
miał, że krew męczenników jest nasieniem 
chrześcijan. Tylko wtedy, kiedy człowiek – 
jak wskazywała na to św. Hiacynta, jedna 
z wizjonerek z Fatimy – zostanie upodlony 
przez własny grzech, tylko wtedy daje się 
zwyciężać, bo przegrał w duchowej walce, 
która jest najważniejsza. 
Dzisiaj, kiedy nakładamy koronę na 

skronie Maryi, chcemy sobie przypomnieć 
(a dla wielu jest to znane) jedno z praw ży-

cia nowego człowieka w ruchu oazowym, 
rozpropagowanym w Polsce przez sługę Bo-
żego Franciszka Blachnickiego. Kto był na 
oazie, przynajmniej pierwszego stopnia, to 
pamięta, że tam rysowało się pewne obrazy. 
Na początku przedstawia się jest tron, na 
którym zasiada człowiek, a krzyż symbo-
lizujący miejsce Boga w naszym życiu jest 
umieszczony pod tronem. Dopiero kiedy ja 
ten krzyż postawię na tronie, kiedy Chrys-
tusa umieszczę na tronie, wtedy spełnia się 
prawo nowego życia, prawo człowieka, któ-
ry zwycięża najpierw samego siebie, a nie 
podporządkowuje Boga swoim własnym 
schematom, nie dzieli świata na dobrych 
(do których, oczywiście, my należymy) 
i złych, którzy są w posiadaniu złego, ale 
doświadcza tego, co zrozumiał i czego nas 
dzisiaj naucza św. Piotr w pierwszym czy-
taniu. Bo to czytanie jest tak skondensowa-
ne w treść, że nie sposób go nie zauważyć. 
Zwłaszcza że ono zostaje powtórzone dwa 
razy w samych Dziejach Apostolskich, tak 
jak trzy razy zostaje powtórzony opis na-
wrócenia św. Pawła. Dlaczego? Bo Matka 
Boża przyszła do tego świata w Fatimie, 
aby ukoronowana przez swoje dzieci mo-
gła stać się Królową wszystkich ludzi. Ale 
żeby mogła stać się Królową wszystkich 
ludzi, to ktoś razem z Nią musi powtarzać 
ten gest miłości Jezusa, gotowość do od-
dawania swojego życia za braci. I jak kie-
dyś Ananiasz, chrześcijanin z Damaszku, 
przyszedł do Szawła i powiedział: „bracie”, 
tak dzisiaj musimy zobaczyć całą dramatur-
gię zadania, które stanęło przed Piotrem. 
On przecież uczestniczy w strachu Żydów 
i chrześcijan zagrożonych przez Rzymian. 
A jednak idzie do domu poganina setnika 
Korneliusza, przezwycięża nie tylko to, co 
było w obyczajowości Żydów, że może stać 
się nieczystym, bo idzie do goja, ale nara-
ża się, także na to, co ten urzędnik może 
z nim zrobić, a ponadto naraża się, co jest 
zresztą zaznaczone w dzisiejszym czytaniu, 
swoim współbraciom, którzy każą mu się 
tłumaczyć, dlaczego tam poszedł. Bo go 
oskarżą o to, że zmienia doktrynę Kościo-
ła, bo nie jest taki wymagający, jak trzeba, 
nie jest taki święty, jak powinien być, nie 
jest wystarczająco ortodoksyjny. A on po-
kornie tłumaczy, że poddał się działaniu 
Ducha Świętego, że idzie do tego człowie-
ka, który jest poganinem i należy do wro-
giego narodu, i odkrywa, że w nim także 
działa Duch, który przekonuje, że Chrystus 
umarł za każdego człowieka.
Jeśli dzisiaj nakładamy koronę na skro-

nie Maryi,  to po to, aby Ją ogłosić na-
szą Królową. Ale jednocześnie chcemy Ją 
uczynić Królową naszych serc, naszego 
postępowania. I czynimy to z ogromną 
nadzieją, że dla Niej zdobędziemy cały 
świat. Idea wynagradzania Niepokalane-
mu Sercu Maryi ma przecież prowadzić 
nie do czego innego, jak do tego, co Ona 

KORONĘ�NA�GŁOWĘ�MARYI�NAŁOŻYŁ�O.�PROBOSZCZ�MIROSŁAW�FERENC.�FOT. EMIL ZIĘBA

NA�UROCZYSTOŚCI�LICZNIE�ZGROMADZILI�SIĘ�CZCICIELE�
MATKI�BOŻEJ�FATIMSKIEJ.�FOT. EMIL ZIĘBA
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sama zapowiedziała w październiku 1917 
roku: „na koniec moje Serce Niepokalane 
zatriumfuje”. Niepokalane Serce Maryi za-
triumfuje, kiedy my będziemy dzielić się 
miłością Chrystusa, kiedy tak, jak Piotr, bę-
dziemy bez uprzedzeń szli do ludzi, którzy 
zdaje się, że mogą nas atakować. A może 
warto spojrzeć na nich w taki sposób, że 
dostrzeżemy, iż oni są poranieni, są ofia-
rami grzechów ludzi Kościoła, mogą cier-
pieć także z powodu naszych grzechów. Jak 
przyznaje to Sobór Watykański II, który 

w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele 
Gaudium et spes mówi, że jedną z przy-
czyn współczesnego ateizmu jest niewłaś-
ciwe, negatywne świadectwo chrześcijan 
świeckich i duchownych. I dlatego dzisiaj 
ten akt włożenia korony na skronie Ma-
ryi traktujemy jako nasze wynagrodzenie. 
Maryjo, chcemy Ci złożyć w ofierze nasze 

serca. Niewinne dzieci, które przynoszą tę 
koronę, mają stać się dla nas takim sym-
bolem. Pamiętacie pewnie to wydarzenie 
z lutego 1996 roku, kiedy tutaj na Pocze-

kajce podczas nawiedzenia figurki Matki 
Bożej Fatimskiej ojciec Stanisław Kałdon 
prowadził misje. Wówczas proboszcz Hen-
ryk leżał krzyżem przed ołtarzem, a dzieci 
wznosiły ręce w przebłagalnym wołaniu. 
I wtedy ojciec Cieniuch pytał misjonarza: 
„czy już można wstać?”. A ten mówi: „jesz-
cze leż, jeszcze pokutuj”. Moi drodzy, nie 
chodzi tutaj o to, co było tak modne przed 
laty, tzw. pedagogię wstydu. Przecież my po 
to nakładamy tę koronę, aby odkrywać na-
szą godność dzieci Bożych, członków Kró-
lestwa Maryi. My jesteśmy zaproszeni do 
tego, aby razem z Nią, Waleczną Hetman-
ką, zwyciężać. Ale nie możemy, jak mówi 
nam dzisiaj Jezus w Ewangelii, wchodzić 
inaczej do tej Owczarni, jak tylko przez tę 
Bramę, o której mówi Zbawiciel: „Ja jestem 
Bramą”. Łączymy się z Chrystusem przez 
Maryję, która nas nieustannie wspoma-
ga, bo jest Bramą Niebios: Janua Coeli.
Prośmy zatem, abyśmy oddając cześć 

Niepokalanemu Sercu Maryi, przyjęli Du-
cha, który ożywia serca prawdziwych czci-
cieli Jej Niepokalanego Serca, Ducha miło-
ści, Ducha wynagrodzenia, Ducha pokuty, 
który podpowiada nam, że choć jesteśmy 
słabi, to właśnie razem z Nią możemy kró-
lować. A Ona nas uczy słowami sługi Boże-
go kard. Wyszyńskiego, że z królować Nią 
to służyć braciom. Amen.

o. Andrzej Derdziuk

Opracowanie: Małgorzata Grzenia

PROCESJA�FATIMSKA�NA�
ZAKOŃCZENIE�UROCZYSTOŚCI.�

FOT. EMIL ZIĘBA
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VI Pielgrzymka 
Wielkopostna
Środa Popielcowa, 6 marca 2019 r., godz. 6.30. 
Spotykamy się w kościele na Poczekajce. Kościół 
wypełniony po brzegi. Wszyscy pragniemy posypania 
głów popiołem na znak rozpoczęcia pokuty. Są 
tu parafianie i pielgrzymi z dwudziestu siedmiu 
parafii Lublina. To właśnie oni rozpoczynają 
dziś VI Pielgrzymkę Wielkopostną.

Jak ten czas szybko leci. Wydaje się, że 
tak niedawno stawialiśmy pierwsze kroki 
odwiedzając 40 kościołów Lublina, a dziś, 
już szósty raz w grupie około 250 osób 
będziemy wędrować po naszym mieście 
wzbudzając duże zainteresowanie. „Co to 
jest, ta pielgrzymka?” – pytali napotkani 
ludzie w różnych kościołach. Pielgrzymi, 
którzy już kilka razy brali udział, odpowia-
dali: „Chodź z nami to zobaczysz”.
Nie jest łatwo wstawać rano, ale uczest-

nictwo w porannej Mszy św. codziennie 
w innym kościele dodaje sił, zbliża do Boga, 
pomaga przygotować się do największego 
święta dla każdego katolika, do Zmartwych-
wstania Pańskiego.
Ojciec  proboszcz Mirosław  Ferenc 

bardzo serdecznie przywitał wszystkich, 
a szczególnie pielgrzymów, i w ich intencji 
odprawił Mszę św. W homilii zwrócił uwa-
gę na wartości, jakie niesie okres Wielkie-
go Postu. Codzienna Msza św. połączona 
z pielgrzymowaniem do 40 kościołów Lub-
lina czy spotkanie z Jezusem na czuwaniu 
przed Najświętszym Sakramentem wpro-
wadzają nas w atmosferę bliższego spotka-
nia z Bogiem. Nawet nie spostrzeżemy, że 
więcej miejsca poświęcamy Bogu w naszym 
codziennym życiu. W pierwszym czytaniu 
z księgi Joela słyszymy: „Nawróćcie się do 
mnie całym sercem przez post, płacz i la-
ment. Rozdzierajcie jednak serca wasze, 
a nie szaty. Nawróćcie się do Pana, Boga 

naszego”. W czytaniu z II Listu św. Pawła 
do Koryntian: „W imię Chrystusa prosimy, 
pojednajcie się z Bogiem (...). Oto teraz czas 
upragniony, oto teraz dzień zbawienia”. 
Ojciec Mirosław w swojej homilii zwró-

cił uwagę na trzy słowa z Ewangelii św. 
Mateusza. Te słowa to filary religijności 
człowieka: modlitwa, post, jałmużna. Mod-
litwa to serce skierowane do Boga i rozmo-
wa z Nim. Ojciec proboszcz przypomniał 
nam różne  formy spotkania z Bogiem. 
Zachęcał szczególnie do czuwania przed 
Najświętszym Sakramentem. Post – to 
ofiarowanie przyjemności Bogu, a przede 
wszystkim rezygnacja z różnych grzesz-
nych nawyków i postaw. Jałmużna to nie 
tylko grosz rzucony żebrzącemu na ulicy, 
ale również spotkanie z drugim człowie-
kiem, może z matką, której dawno nie od-
wiedzaliśmy, z bratem, siostrą, z którymi 

kiedyś niepotrzebnie poróżniliśmy się, 
a może z sąsiadem z przeciwka, który jest 
stary i niedołężny i nie ze wszystkim so-
bie radzi. Warto modlitwę, post i jałmuż-
nę uczynić dziękczynieniem skierowanym 
do Boga. On, dobry Ojciec, zna nasze serca 
i widzi nasze czyny.
Na zakończenie Mszy św. otrzymaliśmy 

Boże błogosławieństwo i zostaliśmy pokro-
pieni wodą święconą na nasze tegoroczne 
pielgrzymowanie do 40 kościołów Lublina.
Chciałabym zwrócić się do tych wszyst-

kich którym wydaje się, że poranne piel-
grzymowanie na Mszę św.  jest wielkim 
trudem. W tym roku była z nami pani Mo-
nika Grabowska, urodzona 1 maja 1925 r. 
Ta dziś 94-letnia kobieta, o której opowie-
działa nam jej córka, miała trudne i cięż-
kie dzieciństwo. Gdy miała 9 lat straciła 
mamę, a 13 gdy zmarł jej tata. Zawsze była 
blisko Boga, a Maryja otaczała ją płaszczem 
opieki w ciężkich chwilach. Wiele lat nale-
żała do chóru parafialnego, bo bardzo lu-
bi śpiewać. Od młodości do dziś należy do 
Róży różańcowej. Wychowała troje dzieci, 
doczekała się siedmiorga wnucząt i trzy-
naściorga prawnucząt. Jest w doskonałej 
formie fizycznej i psychicznej. Jej twarz, 
kiedy pielgrzymowała z nami, wyrażała 
wielką radość. Kiedy pytałam ją, jak się 
z nami czuje, mówiła: „jestem szczęśliwa, 
że mogę tu być, dziękuję córce i zięciowi, 
że są tu ze mną”. Wstawała już o 4 rano, 
aby przygotować się do drogi. Dziękujemy, 
Pani Moniko, za świadectwo, jakie Pani 
zostawiła nam wszystkim. Serdecznie za-
praszamy na przyszły rok.
Dziękujemy wszystkim, którzy piel-

grzymowali w tym roku. Zapraszamy na 
przyszły rok. W roku 2020 mamy propo-
zycję dla osób, które nie mogą uczestniczyć 
w pielgrzymce z powodu pracy w godzi-
nach porannych – pielgrzymowanie będzie 
odbywało się na mszach porannych i wie-
czornych. Dokładne godziny będą podane 
w informatorze.

Do zobaczenia za rok! 
Anna Pasek

Zdjęcia: Jerzy Gajewski 

PANI�MONIKA�Z�CÓRKĄ
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Nasz Pasterz,  Jezus Chry-
stus, w swoim Kościele nie-
ustannie powołuje słabych 

ludzi, aby umocnieni  łaską, na 
Jego wzór,  trwali razem z Nim 
w Ojcu i jeśli, jak mówi dzisiejsza 
Ewangelia, będą słuchali, wtedy 
staną się pasterzami. Kiedy w Nie-
dzielę Dobrego Pasterza modlimy 
się o nowe powołania kapłańskie 
i zakonne i uświadamiamy sobie 
wzniosłość tej misji oraz zarazem 
odpowiedzialność tego, kto ma re-
prezentować Chrystusa na ziemi, 
patrzymy na postać pokornego 
brata Kaliksta Kłoczki. Nie muszę 
wam go przedstawiać, bo znaliśmy 
go od lat, bo tutaj, na Poczekajce, 
od 1979 r. aż do śmierci realizował 
swoje świętobliwe życie. 
Rok temu w Zakroczymiu pod-

czas Kapituły Prowincjalnej Braci 
Mniejszych Kapucynów podjęto 
postanowienie, aby promować tę 
postać jako kandydata na ołtarze, 
pokazywać jako wzór cnót, znak 
nadziei, że człowiek, który staje 
się posłuszny Jezusowi, wcześ-
niej czy później zostaje pasterzem 
– kimś, kto prowadzi innych, po-
kazuje im drogę nadziei, kto staje 
się przed Bogiem orędownikiem. 
Proces beatyfikacyjny może się 
rozpocząć, kiedy ludzie, przeko-
nani o osobowej świętości jakie-
goś chrześcijanina, wzywają jego 
wstawiennictwa, pamiętają o jego 
postępowaniu i dziękując Bogu za 
otrzymane łaski mają świadomość, 
kto za nimi orędował. 
Patrząc na brata Kaliksta jako 

dobrego pasterza, w tym świecie 
pełnym zamętu, w którym owczar-
nia Pana jest atakowana zarów-
no przez wilki, jak też i przez same owce, jakie nie dorastając do 
wielkości swego powołania, sieją zgorszenie, stajemy z ogromną 
pokorą przed naszym Pasterzem mówiąc: Miej miłosierdzie dla 
nas przez wzgląd na ludzi, którzy swą prostotą i pokorą potra-
fią przekraczać sufit nieba. Taki był brat Kalikst. Ten człowiek, 
który z pokorą realizował życiowe powołanie, wiedział, że wy-
pełni swoją misję, gdy będzie posłuszny – okazywał heroiczne 
posłuszeństwo także swoim przełożonym. Miał miłosierne oczy, 
które sprawiały, iż widział w człowieku dobro, nie osądzał. Czło-
wiek przy nim chciał stawać się lepszym.
Brat Kalikst, obok pokory i posłuszeństwa, pokazywał, że dla 

niego najważniejszy jest Pan Bóg. Mimo ogromu pracy, którą wy-
konywał, nigdy nie zaniedbał modlitwy. Patrzymy na to powołanie 
i zastanawiamy się, co Bóg ma nam do powiedzenia przez tego 
prostego brata: mówi przede wszystkim, że każdy jest powoła-
ny do świętości, do dobrego wykonywania swojej pracy. Papież 
Franciszek napisał, iż świętość, to świętość z sąsiedztwa, świętość 
każdego dnia, która sprawia, że człowiek promieniujący Ewange-
lią przyciąga do siebie innych. Ludzie przychodzili do brata Ka-
liksta, bo miał niezwykły dar słuchania drugiego człowieka, bo 
chcieli się przed nim wyżalić. Wysłuchiwał ich, nawet gdy prze-
szkadzali mu w pracy. Brat Kalikst chodził do Domu Opieki na 

ul. Głowackiego, aby tym ludziom 
dać kawałek swojego serca, swo-
jego czasu. Człowiek, który chce 
prowadzić innych do Chrystusa, 
sam musi być z Nim zjednoczony. 
Brat Kalikst był zjednoczony także 
przez swoje cierpienie, swój krzyż, 
przyjmowanie woli Bożej. Mieli-
śmy szczęście, że na Poczekajce żył 
święty brat, którego wstawienni-
ctwa wzywając, możemy przyczynić 
się do tego, aby Bóg, dający łaski 
przez jego orędownictwo, sprawił, 
aby brat Kalikst był wyniesiony do 
chwały ołtarzy.
Dziękując Panu Bogu za tego 

świętego brata, prośmy o jego be-
atyfikację, módlmy się w domach. 
Propagując jego postać możemy 
przyczynić się do tego, że w świecie 
rozszerzać się będzie dobro z taką 
prostotą i pokorą oświetlające na-
sze drogi. Amen. 

* * * *

Książka o. Andrzeja Derdziuka 
OFMCap Pod sufitem nieba przy-
bliża czytelnikom osobę brata Ka-
liksta Mariana Kłoczki, który jak 
św. Józef przez dziesiątki lat parał 
się drewnem, pracując jako stolarz 
na rzecz nie tylko swojego zako-
nu. Autor, wieloletni współbrat 
i współuczestnik życia w tym sa-
mym klasztorze, zawarł w publi-
kacji nie tylko własne obserwacje 
i spostrzeżenia, ale posiłkuje się 
też dokumentami oraz  licznymi 
świadectwami osób zakonnych czy 
świeckich, z których cytuje ważkie 
fragmenty. Czytelnik poznaje głę-
boko religijną rodzinę brata Kaliks-
ta, jego dorastanie, rozeznawanie 
powołania, czas zakonnej forma-

cji… Ojciec Derdziuk ukazuje wiele aspektów funkcjonowania 
brata w kapucyńskiej wspólnocie i wśród ludzi świeckich, które 
spowodowało, że on, pokorny i skromny zakonnik, stał się, mimo 
woli, jednym z symboli Poczekajki – obok o. Michała Skorupiń-
skiego i o. Cypriana Przestrzelskiego. Prawdziwą katechezą mo-
gą stać się te fragmenty książki, które ukazują pobożność i roz-
modlenie brata Kaliksta, ale nade wszystko obraz znoszenia przez 
niego krzyża choroby, cierpienia, pogarszającej się sprawności 
i odchodzenia do Pana. Jego życie to prawdziwa nauka zawierze-
nia Matce Najświętszej: od narodzin niemal u stóp sanktuarium 
w Różanymstoku, przez uzdrowienie aż do wytrwania na Maryj-
nej drodze do końca życia. Warto poświęcić chociaż parę chwil 
na lekturę książki Pod sufitem nieba, albowiem wśród ważnych 
refleksji przekazuje także bezcenną prawdę, iż nawet we współ-
czesnym zabieganym świecie ogrom pracy i obowiązków nie za-
słoni nam Boga, jeśli w realizacji danych nam talentów zobaczy-
my Jego wolę i dobrodziejstwa.

Opracowanie: Anna Guzowska-Boreczek

Od redakcji: Książka Pod sufitem nieba jest cegiełką na rzecz do-
kończenia infirmerii, czyli części klasztoru, która służy chorym 
lub potrzebującym opieki zakonnikom.

Pod sufitem nieba
Niedziela Dobrego Pasterza, 12 maja 2019 r., sta-
ła się swoistym „dniem brata Kaliksta”. Parafia-
nie i goście kościoła na Poczekajce dowiedzieli 
się o wszczęciu działań w kierunku procesu infor-
macyjnego i przygotowanie w przyszłości prowa-
dzenia procesu beatyfikacyjnego tego zmarłego 
w 2013 r. świętobliwego kapucyna. Życiu i dzie-
łom brata Kaliksta została poświęcona najnow-
sza książka o. Andrzeja Derdziuka OFMCap i wy-
głoszone przez niego niedzielne kazanie, którego 
fragmenty przekazujemy do rąk czytelników.
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Czerwone maki na Monte Cassino
18 maja 1944 roku na ruinach klasztoru Monte Cassino, 
na znak zwycięstwa polskich żołnierzy walczących 
pod wodzą generała Władysława Andersa, została 
zatknięta polska flaga oraz odegrano hejnał mariacki.
Polskie walki o Monte Cassino trwały pra-
wie 14 dni, zginęło ok. 1000 żołnierzy, trzy 
razy tyle zostało rannych. Na przełomie 
1944 i 1945 roku na Monte Cassino pow-
stał Polski Cmentarz Wojenny, który jest 
jednym z najważniejszych miejsc pamięci 
narodowej. W centralnej części cmentarza, 
zgodnie z wolą gen. Andersa, spoczywają 
jego doczesne szczątki.
Pięć lat temu na terenie naszej parafii 

nieopodal kościoła, z  inicjatywy miesz-
kańców dzielnicy Konstantynów, stanął 
pomnik „Bohaterom Monte Cassino”. Co 
roku w rocznicę bitwy pod Monte Cassino 
pod pomnikiem składane są wieńce i za-
palane znicze. Angażuje się w to przede 
wszystkich Związek Sybiraków, bo w Ar-
mii Generała Andersa byli Sybiracy i pod 
Monte Cassino ginęli Sybiracy. 
W tym roku obchodziliśmy 75. rocznicę 

bitwy, a więc piękny jubileusz. W związku 
z tym pan Tadeusz Kucharski z Ryk, któ-
ry prowadzi chór młodzieżowy „Wrzesień 
1939” (ten sam, który uczestniczył w uro-
czystościach odsłonięcia i poświęcenia po-
mnika w 2014 roku), zadzwonił do pana 
Jana Rybojada i zaproponował udział mło-
dzieży w obchodach rocznicowych. Uro-
czystość zechcieli także uświetnić swoją 
obecnością kombatanci (przypomnijmy, 
że w Związku Kombatantów działał zmar-
ły 2 lata temu pan Wiktor Być, uczestnik 
bitwy pod Monte Cassino, który – jako 

prawie 100-letni żołnierz – uczestniczył 
w odsłonięciu naszego pomnika). 
Uroczystości  rocznicowe odbyły  się 

w sobotę 18 maja. Najpierw została od-
prawiona Msza święta w kościele na Pocze-
kajce, w której uczestniczyli licznie zgroma-

dzeni mieszkańcy dzielnicy Konstantynów 
i innych dzielnic Lublina. O godzinie 12.00 
młodzież weszła wojskowym krokiem do 
świątyni i wprowadzono poczty sztanda-
rowe organizacji kombatanckich. Eucha-
rystię odprawił ojciec proboszcz Mirosław 
Ferenc, a młodzież w strojach harcersko-
-wojskowych służyła do Mszy. 
Po liturgii wszyscy udali się pod pomnik 

przy ul. Bohaterów Monte Cassino. I tutaj 
uroczystościom przewodniczył pan Zdzisław 
Niedbała z lubelskiego Ratusza. Wśród gości 
poproszonych o głos byli: pan Edward Ha-
rasim ze Związku Kombatantów, pani poseł 
Gabriela Masłowska, pan Zbigniew Wojcie-
chowski – Wicemarszałek Województwa 
Lubelskiego, przewodniczący Sejmiku Mło-
dzieżowego, a także pan Jan Rybojad, który 
przemówił krótko, dziękując wszystkim za 
przybycie, za to, że czczą pamięć tych, któ-
rzy zginęli, by w ten sposób przynieść nam 
wolność, abyśmy mogli żyć w pokoju i wy-
chowywać dzieci. Jako ostatni głos zabrał 
pan Wiceprezydent Artur Szymczyk, który 
wręczył medal 700-lecia Miasta Lublina pa-
nu Janowi Rybojadowi – Przewodniczące-
mu Komitetu Budowy Pomnika. Na koniec 
uczestnicy spotkania wysłuchali programu 
słowno-muzycznego w wykonaniu młodzie-
ży, zakończonego pieśnią „Czerwone maki 
na Monte Cassino”, po czym wszystkie de-
legacje, począwszy od Związku Sybiraków, 
złożyły wieńce i zapaliły znicze.
Nawet pogoda nam sprzyjała – podkre-

ślił pan Jan Rybojad. – Rano była burza, 
w czasie Mszy świętej przestało padać, 
podczas uroczystości pod pomnikiem był 
upał, a po zakończeniu znów zaczęło padać.

Opracowanie: Małgorzata Grzenia
Zdjęcia: Wiesław Bojarski

PRZY�POMNIKU�
�„BOHATEROM�MONTE�CASSINO”
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Ślub w Jerozolimie, 
chrzest córki – w Betlejem
Było to 12 lutego 1942 roku. Na błoniach 
mało znanej świtu miejscowości Kermine, 
w jednej z południowych republik radzie-
ckich, stanęli obok siebie, w mundurach, 
żołnierze 7 Dywizji Piechoty. Żołnierze 
generała Władysława Andersa. Jeszcze 
wynędzniali, wydarci białej śmierci, ura-
towani z łagrów, spod kręgu polarnego, 
z tajg syberyjskich. Przewędrowali tysiące 
kilometrów po nieludzkiej ziemi, by dojść 
do wolnego świata i w nim rozpocząć wal-
kę o wolność Ojczyzny. Wśród nich był 
również porucznik Jan Pędzich.
Urodził się w 1913 roku w Długosiod-

le koło Wyszkowa. W 1936 roku ukończył 
Szkołę Podchorążych w Pułtusku. Wojna 
zastała go w Kiwercach, gdzie był nauczy-
cielem w miejscowej szkole. Do 17 wrześ-
nia pełnił obowiązki komendanta straży 
obywatelskiej. Jakiś czas ukrywał się, ale 
w końcu 1939 roku, przy próbie przekrocze-
nia granicy polsko-węgierskiej (zmierzał do 
Francji, do tworzącej się 
tam armii) został areszto-
wany przez NKWD. Pierw-
sze przesłuchania odby-
wały się w miejscowości 
Nadwornia. Później został 
przewieziony do więzienia 
do Stanisławowa. W celi, 
w której przebywał pan 
Jan i ponad trzydziestu 
innych mężczyzn, był też 
prezydent miasta Stani-
sławowa. Kolejne więzie-
nie to Charków.
W czerwcu 1941 roku 

sąd trójkowy odczytał wy-
rok z Kodeksu Karnego 
Ukrainy i skazał Pędzicha 
z paragrafu 36 – „za chęć 
przekroczenia granicy”! 
(polsko-węgierskiej). Wy-
rok brzmiał… 5 lat łagrów.
Pociągiem  towaro-

wym, razem z Litwinami, 
Łotyszami, Żydami i oby-
watelami innych narodo-
wości, przez Moskwę, do-
tarli za krąg polarny, do 
Archangielska. Stamtąd 
statkiem do portu Naj-
ran Mar.
– Przeładowali nas po-

tem na barki i przez kil-
ka dni płynęliśmy w górę 
rzeki Peczora – wspomina 
Jan Pędzich. – Gdy wy-
siedliśmy na brzeg, doo-
koła rozciągał się tylko las. 

Miał on być naszym nowym domem. Po-
dzielono nas na kolonie, po 100-150 osób 
i rozpoczęliśmy budowę drogi kolejowej do 
Workuty. Tam poznałem, co to jest głód 
i zimno, poniżenie i upodlenie człowie-
ka, który znaczył dokładnie tyle, ile mógł 
pracować w tych nieludzkich warunkach. 
Kilka razy chorowałem, miedzy innymi na 
świerzb koński. Po wyjściu ze szpitala do-
wiedziałem się, że organizowana jest armia 
polska, do której, dzięki amnestii, będzie 
można wstąpić. 
Pan Jan za 1,5 roku pracy dostał zapłatę 

w wysokości… 7 rubli oraz przepustkę na 
okres 10 dni, w czasie których, nie wia-
domo w jaki sposób i dokładnie gdzie, 
miał dotrzeć do tworzącego się wojska. 
Wielokrotnie zatrzymywany po drodze 
przez władze radzieckie dotarł wreszcie 
do Buzułuku. 
Gdy 12  lutego 1942 roku w miejsco-

wości Kermine wkładał polski mundur 
– płakał ze szczęścia. Udało się. Przeżył. 
Był wśród swoich.

Objęła go druga ewakuacja. Z Kras-
nowodska przez Morze Kaspijskie, do 
Pahlevi. 
– Najpierw najedliśmy się do syta – 

opowiada nasz bohater. – 
Od tego też momentu nie 
widziałem na swoim ciele 
żadnej wszy. Po raz pierw-
szy też od 1,5 roku wypiłem 
wspólnie z trzema kolegami 
pół litra wódki. Pamiętam, 
jak ona wówczas smakowa-
ła i jak mi się od niej kręciło 
w głowie.
Z Iranu droga wiodła 

do Iraku, a po kilku mie-
siącach do Palestyny. Tam 
też prowadzono intensyw-
ne szkolenie, wykonywano 
doraźne zadania. 
W tym czasie Jan Pę-

dzich kończył kilka kur-
sów, w  tym m.  in.  kurs 
taktyczny młodszych do-
wódców, kurs dowódców 
oddziałów szturmowych, 
kurs dowódców kompa-
nii. Awansowany  zosta-
je na stopień porucznika. 
Szkolił żołnierzy nie tylko 
polskich, ale też nowoze-
landzkich i australijskich.
Pan Jan Pamięta zimę 

w północnym Iraku, któ-
ra była chłodna  i dżdży-
sta. Opowiada o tym, jak 
w zaroślach nad Tygrysem 
była znaczna ilość dzików, 
których mięsa zabraniała 
spożywać Arabom ich reli-
gia. Obławy lub indywidu-
alne polowania przynosiły 

100 lat niepodległości – wspomnienia rodzinne

IRENA�I�JAN�PĘDZICHOWIE. JEROZOLIMA, 1943 R.
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obfity łup i prawie każdy oddział dodawał 
niemal co tydzień do kotła małego dzika.
Irenę,  swoją  przyszłą  żonę,  poznał 

w kantynie wojskowej w Iraku. Kilka mie-
sięcy później, w Palestynie, wzięli ślub. Ce-
remonia odbyła się 9 grudnia 1943 roku 
w Jerozolimie, we francuskim kościele oo. 
franciszkanów „Notre Dame”. Wcześniej 
należało uzyskać zgodę patriarchy Jero-
zolimy. Krótki miesiąc miodowy i wyjazd 
do Egiptu, a stamtąd do Włoch.
We wrześniu 1945 roku w szpitalu ży-

dowskim w Tel-Awiwie pani Irena Pędzich 
urodziła córeczkę. Zamieszkała w Domu 
Matki z Dzieckiem w biblijnej Betanii. Kilka 
miesięcy później z Półwyspu Apenińskie-
go przyjeżdża Jan. Postanawiają ochrzcić 
córkę Krystynę w historycznym Betlejem.
Jeszcze przez ponad 1,5 roku porucz-

nik Pędzich był  zastępcą komendanta 
Szkoły Zawodowej Junaków w Nazarecie. 
Opiekuje się i naucza młodych Polaków. 
Przychodzi jednak moment, że państwo 
Pędzichowie muszą podjąć trudną, życio-
wą decyzję: Co dalej?

Wracać do kraju czy nie? Stany Zjed-
noczone i Wielka Brytania ich nie chcą. 
Osiedlić się w południowej Afryce nie chcą 
z kolei oni, a więc… w czerwcu 1947 roku 
przez Kanał Sueski statkiem do Wenecji, 
a stamtąd pociągiem przyjeżdżają do Pol-
ski. Po paromiesięcznej tułaczce zamiesz-
kali we Wrocławiu.
Pan Jan czterdzieści  lat przepraco-

wał w przemyśle cukrowniczym. Ma trzy 
córki, wnuki (i prawnuki – przypis red.). 
Wiedzie spokojny żywot emeryta. I tyl-
ko liczne pamiątki z wojska, dokumenty 
i zdjęcia przypominają mu tamten burz-
liwy okres – pobyt na ziemi nieludzkiej 
i Ziemi Świętej.

kpt. Wojciech Fałkowski

Wspomnienie o ojcu, które ukazało się 
w czasopiśmie „Żołnierska Rzecz” (14 XII 
1996 r.), przekazała nasza parafianka Kry-
styna Borys – córka ochrzczona w Betle-
jem. Dodała, że ojciec zmarł w 2001, a ma-
ma w 2006 roku. Oboje są pochowani we 
Wrocławiu.

Modlitwa pędzlem wyrażona
Przez dwie niedziele, 7 kwietnia i 14 kwietnia 2019 r., w amfiteatrze na Poczekajce mogliśmy podziwiać drugą 
już wystawę ikon autorstwa pani Anny Jędryszek, którą poprosiliśmy o wypowiedź dla naszego pisma.

Kiedy patrzy się na Pani liczne prace, aż trudno 
uwierzyć, że nie jest Pani zawodowym plastykiem. 
W jaki sposób zaczęła się twórcza działalność?
Zaczęła się od poruszenia serca. Piękno, jakie zobaczyłam w iko-
nach kilka lat temu w cerkwi neounickiej w Kostomłotach, spra-
wiło, że zapragnęłam poznać technikę pisania ikon, aby móc na-
pisać choć jedną. Moja pierwsza ikona, jaka powstała w klasztorze 
ojców bernardynów, dała mi 
pewność, że to jest coś nie-
zwykle ważnego dla mnie, 
co chcę zgłębiać i poznawać. 

Jak przedstawia się 
proces kształcenia, 
samokształcenia 
ikonografa?
Proces kształcenia ikono-
grafa jest długi i żmudny. 
Nie wystarczy jedynie po-
znać samą stronę technicz-
ną pisania ikon, czyli wie-
dzieć, co się po kolei robi. 
To przede wszystkim po-
znanie, czym jest  ikona – 
historii,  symboliki, która 
jest niezwykle ważna, za-
sad i kanonów. To wszyst-
ko wpływa na świadomość 
osoby piszącej ikony. Dob-
rze jest,  jeśli ma się moż-

liwość uczestniczenia w różnych warsztatach i plenerach pod 
okiem dobrych i doświadczonych ikonopisarzy, którzy mogą nas 
ubogacić swoją wiedzą. 

Obrazy się maluje, a ikony… się pisze?
Tak. Ikonopisarze piszą ikony, ponieważ Jezus Chrystus stał się 
człowiekiem i w swoim człowieczeństwie jest możliwy do opisania. 

Ikona jest wyznaniem wiary w Boga wcielone-
go. To jest prawda wiary, którą wyznajemy: 
A Słowo ciałem się stało i zamieszkało mię-
dzy nami. Nawet słowo „ikona” z greckiego 
oznacza obraz. Sam Bóg stał się ikoną, czy-
li obrazem w Jezusie Chrystusie: Kto widzi 
Mnie, widzi Ojca. Ikona więc jest Słowem 
Bożym zapisanym na desce za pomocą pędz-
la i pigmentów. 

W malarstwie mówimy o swobodzie 
twórczej, porywach wyobraźni, 
własnym stylu, oryginalności. 
Jak przedstawia się to 
w przypadku tworzenia ikon?
W ikonografii jest inaczej. Ikonopisarz musi 
przestrzegać kanonów, które zostały zawarte 
w Hermeneiach, czyli księgach sporządzonych 
przez dawnych Ojców Kościoła, którzy zawarli 
w nich zasady dotyczące wykonywania ikon, 
zarówno technologię, jak i zasady kompozycji, 
takie jak: kolorystyka, sposoby przedstawia-
nia postaci, rysunek czy symbolika ikony. Te 

KRYSIA�Z�RODZICAMI. 
PALESTYNA, WIOSNA 1946 R.
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zasady mają nam 
uświadomić, że iko-
na nie jest zwykłym 
malowidłem. Ka-
non zawiera w so-
bie pewne reguły, 
które sprawiają, że 
przedstawiamy na 
niej świat przebó-
stwiony z zachowa-
niem prawd wiary 
Kościoła.

Czy mogłaby 
Pani ujawnić 
tajniki 
warsztatu 
ikonografa: 
podłoże, 
farby…?
Ja piszę ikony tra-
dycyjną techniką tempery jajecznej, która jest stosowana od wie-
ków. Używam wyłącznie materiałów naturalnych – desek lipo-
wych lub dębowych, na które naklejane jest płótno i nakładane 
12 warstw gruntu klejowo-kredowego, stanowiącego powierzch-
nię, na której będą nakładane pigmenty. Pigmenty, jakie stosu-
ję, są utartymi na miał ziemiami i skałami. Spoiwo tempery to 
żółtko jaja kurzego i białe wino. Proces powstawania ikony jest 
pracochłonny i czasochłonny, ale naturalne materiały, jakie sto-
suję, dają piękny efekt końcowy, a barwy ikon są żywe i trwałe.

Jak długo może trwać proces twórczy przy 
pisaniu jednej ikony? Od czego to zależy?
Jak wspomniałam, proces pisania ikony jest czasochłonny i pra-
cochłonny. Aby powstała od podstaw, czyli od przygotowania 
deski na podobrazie, potrzeba kilku tygodni, a nawet miesięcy. 
Zależy to również od złożoności ikony, która może być np. jed-
nopostaciowa, ale może również przedstawiać scenkę biblijną, 
na której mamy wiele postaci, architekturę, roślinność, a wtedy 
czas pracy nad taką ikoną jest dłuższy.

Gdzie szuka Pani inspiracji?
Inspiracje czerpię z wielu źródeł. Może to być zarówno ikona, któ-
rą zobaczyłam na przykład w cerkwi i mnie po prostu zachwyci-
ła. Inspirują mnie także prace innych ikonopisarzy, które można 

obejrzeć na różnych wystawach i w muzeach. To może być rów-
nież ikona ujrzana w jakimś albumie. Chodzi bardziej o to, czy 
dana praca ma w sobie to coś, co sprawia, że mam w sercu prag-
nienie napisania właśnie tej ikony. 

W czasie ubiegłorocznej wystawy wyznała 
Pani, że pisanie ikon to forma modlitwy…
Tak. Każdy ikonopisarz zaczyna pisanie ikony od modlitwy iko-
nografa. Ale również sam proces tworzenia ikony jest modlitwą. 
Do każdej niemal czynności jest przypisana modlitwa. Kiedy pi-
szemy, na przykład, wizerunek jakiegoś świętego, staje się on 
naszym orędownikiem i za jego pośred-
nictwem modlimy się do Pana Bo-
ga. Prosimy Ducha Świętego, 
by dał nam swoje świat-
ło, aby nasza praca była 
zgodna z wolą Bożą. 
Po skończeniu pra-
cy ikonopisarz jest 
pierwszą osobą, 
która modli się 
przed  ikoną, 
dziękując Bo-
gu za  jej wy-
konanie. Iko-
nę oczywiście 
poświęcamy, 
wówczas mo-
żemy  zapalać 
świece  i  mod-
lić się przed nią 
w  domu.  Ikono-
pisarz ma  również 
możliwość ofiarowywać 
trud pisania ikony za ko-
goś. Ikona jest po to, by roz-
wijać się w wierze i poprzez nią 
oddawać cześć Panu Bogu. 

Co chciałaby Pani przekazać osobom, które zachwycają 
się ikonami, być może pragnęłyby stworzyć chociaż 
jedną, ale onieśmiela ich ta dziedzina sztuki?
Ikonopisanie z pewnością jest dla tych, którzy są związani z Koś-
ciołem, biorą czynny udział w życiu Kościoła, korzystają z sakra-
mentów, szukają głębszej relacji z Bogiem. Ikonopisanie to na-

uka dla wytrwałych, ale jak widać na moim 
przykładzie, nie trzeba mieć skończonej 
szkoły plastycznej. Wystarczy pragnienie 
serca i zapewniam, że jeśli ktoś wejdzie na 
drogę pisania ikon, już z niej nie zejdzie taki 
sam. Ikona człowieka przemienia: w każ-
dej z nich będzie już szukać oblicza nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa. 

Bardzo dziękuję za rozmowę. 
Mam nadzieję, że za rok 
obejrzymy trzecią wystawę 
ikon przez Panią napisanych.
Dziękuję bardzo. Również mam nadzieję, 
że kolejna wystawa będzie okazją do po-
kazania piękna i bogactwa, jakie zawarte 
jest w ikonie.

Z panią Anną Jędryszek 
rozmawiała 

Anna Guzowska‑Boreczek
Zdjęcia: Emil Zięba
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Przewrót majowy
Wiosną 1926 roku ukształtowała się koa-
licja centro-prawicowa złożona z endecji 
(Związek Ludowo-Narodowy) i Polskiego 
Stronnictwa Ludowego „Piast”. Ponieważ 
uzyskała ona większość w Sejmie, doszło 
do zmiany rządu i premiera. 10 maja 1926 
roku objął ten urząd po raz trzeci w swoim 
życiu lider PSL „Piast” – Wincenty Witos. 
Wybór ten doprowadził do tragicznych wy-
darzeń przewrotu majowego. 
Były naczelnik państwa Józef Piłsudski 

uznał, że nie może dopuścić do objęcia wła-
dzy przez Witosa i jego ekipę. Według niego 
endecja, która miała wejść do rządu, była 
moralnie odpowiedzialna za śmierć nasze-
go pierwszego prezydenta Gabriela Naru-
towicza w grudniu 1922 roku. Uważał też, 
że Witos nie poradzi sobie z sytuacją go-
spodarczą i konsekwencjami wojny celnej 
z Niemcami. Sądził, że może powtórzyć się 
sytuacja z 1923 roku, kiedy poprzedni rząd 
Witosa (Chjeno-Piast) nie potrafił walczyć 
z kryzysem i hiperinflacją. Obawy te wów-
czas były bezpodstawne – mieliśmy zrów-
noważony budżet i stabilną walutę (wpro-
wadzoną w 1924 roku przez W. Grabskiego 
złotówkę). 
Były też inne przyczyny zamachu. Piłsud-

ski miał inną wizję ustroju Polski niż ende-
cja i PSL „Piast”. Chciał rządów „silnej ręki” 
z mocną przewagą władzy wykonawczej nad 
ustawodawczą i szerokimi uprawnieniami 
prezydenta. Krytycznie oceniał konstytu-
cję marcową z 1921 roku (nazywał ją nawet 
„prostytucją marcową”) i rządy parlamen-
tarne lat 1922−26. Dodatkowo boleśnie od-
czuwał odsunięcie go od kierownictwa nad 
armią. Mając poparcie grupy wiernych mu 

oficerów zdecydował się na rozwiązanie si-
łowe – wojskowy zamach stanu.
12 maja 1926 roku na czele kilku pułków 

wkroczył do Warszawy. Prawdopodobnie 
liczył, ze sama manifestacja siły zmusi Wi-
tosa do dymisji. Powtórzyłoby to sytuację 
z „marszu czarnych koszul” na Rzym (X 
1922). Z późniejszych wywiadów i relacji 
wiemy, że miał nadzieję, iż nie dojdzie do 
rozlewu krwi. Zanim wybuchły walki mia-
ła miejsce rozmowa pomiędzy Piłsudskim 
a prezydentem Stanisławem Wojciechow-
skim. Spotkali się na moście Poniatowskie-
go. Prezydent wzywał marszałka do przerwa-
nia przewrotu. Apelował o powrót żołnierzy 
do koszar. Piłsudski domagał się dymisji 
Witosa. Porozumienia nie zawarto. Doszło 
do walk między zamachowcami a oddzia-
łami rządowymi dowodzonymi przez gen. 
Tadeusza Rozwadowskiego. Trwały one do 
15 maja. Próby mediacji podejmowane przez 
marszałka Sejmu Macieja Rataja i prymasa 
Aleksandra Kakowskiego w dniach 12−13 
maja zawiodły. Przewaga liczebna była po 
stronie zbuntowanych pułków. Przy braku 
pomocy z prowincji, po stracie głównych 
punktów miasta, w obliczu groźby wojny 
domowej strona rządowa skapitulowała. 
15 maja Witos podał się do dymisji a pre-

zydent Wojciechowski zrezygnował z urzę-
du. Panem sytuacji był Piłsudski. Mógł zo-
stać dyktatorem tak jak B. Mussolini we 
Włoszech. Mógł rozwiązać parlament, znieść 
konstytucję marcową. Ku powszechnemu 
zaskoczeniu nie zrobił tego. Respektując 
formalnie konstytucję zgodził się na nowe 
wybory prezydenckie. W dniu 31 maja 1926 
roku został wybrany Prezydentem R P, lecz 
nie objął tej funkcji. Wskazał innego kandy-
data – Ignacego Mościckiego. Ten zaś został 

wybrany na prezydenta 1 czerwca 1926 roku. 
Był on piłsudczykiem. Premierem został też 
piłsudczyk – Kazimierz Bartel. Obaj byli pod 
silnym wpływem marszałka. Ten zaś zosta-
wił sobie jedynie armię, którą dowodził jako 
Generalny Inspektor Sił Zbrojnych. 2 sierp-
nia znowelizowano konstytucję zwiększając 
uprawnienia prezydenta. Ustrój Polski nie-
wiele się zmienił. To nadal była republika 
demokratyczna. Niestety, tylko oficjalnie. 
W praktyce zaczęły się autorytarne rządy 
obozu piłsudczyków – tzw. sanacji. Demo-
kracja była wyraźnie ograniczana. Ustrój 
ewoluował w stronę „łagodnej” dyktatury. 
Świadczą o tym późniejsze fakty: wybo-
ry brzeskie z 1930 roku, powstanie obozu 
w Berezie Kartuskiej, tryb uchwalenia i treść 
konstytucji kwietniowej z 1935 roku. Mimo 
pierwszych sukcesów (np. budowa Central-
nego Okręgu Przemysłowego czy reforma 
szkolnictwa min. Jędrzejewicza) rządy sa-
nacji znalazły swój smutny finał w klęsce 
kampanii wrześniowej 1939 roku. Piłsud-
ski już tego nie doczekał. Zmarł w rocznicę 
przewrotu majowego w 1935 roku.
Zamach majowy to bolesna karta w na-

szej historii. Polak strzelał do Polaka. Gi-
nęli ludzie, w tym cywile. Jest to też rysa na 
postaci Józefa Piłsudskiego. Człowiek, któ-
ry był wielkim patriotą, wielce zasłużył się 
w dziele odzyskania niepodległości i w jej 
obronie przed bolszewikami, dla realizacji 
celów politycznych i własnych ambicji zde-
cydował się na kroki, które nie mają uspra-
wiedliwienia. Zostały obalone legalne, kon-
stytucyjne władze. Zginęło 379 osób (z czego 
215 żołnierzy i 164 osoby cywilne). Było ok. 
1000 rannych. Czy musiało do tego dojść?

Mirosław Sałach
Ilustracje: Sławomir Kusy

Lekcja historii
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W poszukiwaniu Boga na szlaku życia
Taki był temat przewodni rekolekcji, w których w dn. 1−5 maja uczestniczyła 
młodzież z Duszpasterstwa Młodych Poczekajka wraz z opiekunami: 
s. Agnieszką Pilską, br. Franciszkiem Tołczykiem i br. Adamem Zwierzem. 
Przebywaliśmy w miejscowości Kasina 
Wielka w ośrodku rekolekcyjno-rekrea-
cyjnym, który położony jest pod samym 
szczytem Śnieżnicy, na wzniesieniu, do 
którego podejście było nie lada wysiłkiem. 
Obok budynku znajduje się kaplica, która 
została poświęcona Patronce góry – Matce 
Boskiej Śnieżnej. W środku kaplicy znajdu-
je się obraz podarowany przez Jana Pawła 
II, który jest kopią obrazu czczonego w Ba-
zylice Santa Maria Maggiore w Rzymie. 
Według legendy o powstaniu rzymskiej 
bazyliki, Matka Boża ukazała się jednemu 
z patrycjuszy i poleciła mu, aby w miej-
scu, w którym ujrzy śnieg, wzniósł kościół. 
Temat, nad którym pochylaliśmy się 

podczas rekolekcji dotyczył naszego życia, 
tego, gdzie należy szukać jego sensu, w ja-
ki sposób w codziennych sprawach można 
dostrzec miłość Boga. 
Wyjazdowi towarzyszyły również wę-

drówki górskie w piękne i słoneczne dni. 
Zdobyliśmy razem takie szczyty, jak: Śnież-
nica (1006 m n.p.m.), Mogielica (1170 m 
n.p.m.) oraz Ćwilin (1072 m n.p.m.). Śnież-
nica swoją nazwę wywodzi stąd, że pod jej 
najwyższym szczytem znajduje się zagłę-
bienie, gdzie przed długi czas zalega śnieg, 
dłużej niż na okolicznych szczytach o podob-
nej wysokości. Mogielica jest najwyższym 
szczytem Beskidu Wyspowego. Wierzchołek 
góry z powodu swojego charakterystycznego 
kształtu nazywany jest przez mieszkańców 
Kopą. Ze szczytu, punktów widokowych i na 
polanach można ujrzeć rozpościerające się 
widoki na pięć pasm górskich: Beskid Wy-
spowy, Beskid Sądecki, Pieniny, Gorce oraz 
Tatry. Nazwa kolejnego szczytu, Ćwilina, 
który jest drugim co do wysokości szczytem 
Beskidu Wyspowego, pochodzi od niemiec-
kiego słowa Zwilling, oznaczającego bliźnia-
ka. Nadali ją w XIV w. niemieccy osadnicy 
w Tymbarku i Jurkowie z tego powodu, że 
szczyt ten sąsiaduje ze Śnieżnicą.

W czasie naszego wyjazdu, oprócz cho-
dzenia po górach, odwiedziliśmy Limano-
wą. Wstąpiliśmy do znajdującej się tam 
Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej. Jest to 
świątynia rzymskokatolicka, będąca koś-
ciołem parafialnym par. Matki Bożej Bo-
lesnej w Limanowej. W 1991 roku została 
podniesiona przez papieża Jana Pawła II 
do rangi bazyliki mniejszej. To sanktua-
rium, w którym szczególnym kultem ota-
czana jest  łaskami słynąca figura Matki 
Bożej Bolesnej. Od 9 października 2018 r. 
pełni funkcję kolegiaty, przy której mieści 
się kapituła. 
Również w czasie naszego pobytu w tej 

miejscowości, niektórzy z nas postanowiła 
wybrać się do Muzeum Regionalnego Ziemi 
Limanowskiej. Inicjatorami gromadzenia 
zbiorów regionalnych na poczet przyszłej 
placówki muzealnej byli bracia Walen-
ty i Wincenty Gawron, jeszcze w okresie 
międzywojennym. Po II wojnie światowej 
zaczątki kolekcji muzealnych były tworzo-
ne przez Polskie Towarzystwo Ludoznaw-
cze Oddział Limanowa, które gromadziło 
zbiory historyczne i etnograficzne w latach 
1954−1971 r. Utworzenie muzeum miało 
miejsce w wyniku ogromnego starania lo-
kalnych historyków, etnografów, znanych 

artystów i propagatorów turystyki na tere-
nie Beskidu Wyspowego i Gorców. Wśród 
tych aktywistów warto wspomnieć m.in. 
Józefa Staniszewskiego, Piotra Orzechow-
skiego, Andrzeja Gibasa, Adama Wojsa. 
Od 1970 roku z inicjatywy Polskiego To-
warzystwa Turystyczno-Krajoznawcze-
go Oddział Limanowa oraz Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Limanowskiej powsta-
ło Muzeum Ziemi Limanowskiej PTTK, 
które od początku istnienia mieściło się 
w Dworze Marsów. W 1987 roku doszło 
do utworzenia państwowej placówki Mu-
zeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej. 
Od 1992 roku muzeum jest samorządową 
jednostką kultury podlegającą Miastu Li-
manowa. W ciągu 45-letniej działalności 
muzeum zgromadziło ok. 26 tysięcy eks-
ponatów historycznych, etnograficznych, 
artystycznych, fotograficznych. 

Dzięki temu wyjazdowi mogliśmy doświad-
czyć obecności Boga w otaczającej nas gór-
skiej przyrodzie, zachwycać się jej pięk-
nem, a także wrócić bogatsi o duchowe 
doświadczenia i nowe wiadomości.

Paulina Olczak, Joanna Czyż
Zdjęcia: Amelia Protasiewicz
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Kochane 
dzieciaki

Piękna Pani
na podstawie relacji s. Łucji dos Santos

Tekst: Małgorzata Brzozowska 
Ilustracje: Małgorzata Miller

Był piękny, letni dzień. Słońce obejmo-
wało swoimi promieniami całą Dolinę 
Pokoju, na której dziesięcioletnia Łucja 
dos Santos, siedmioletnia Hiacynta i dzie-
więcioletni Franek ze śmiechem paśli 
owce. Bardzo to lubili, praca nie była zbyt 
ciężka, a zawsze mogli pomóc rodzicom, 
a także spędzić trochę czasu wspólnie 
i  pobawić  się.  Naraz  coś  jeszcze 
jaśniej niż słońce zaświeciło, raz, 
potem drugi. Najmłodsza z trójki 
dzieci, Hiacynta, zatrzymała się 
i pokazując paluszkiem rosnący 
na poboczu dąb zapytała:
– Kto to?
Łucja i Franek zatrzymali 

się także i mrużąc oczy spoj-
rzeli we wskazanym kierunku.
–  Tam  ktoś  jest,  na  tym 

dębie…
Jak  po  latach  wspominała 

Łucja, zobaczyli piękną, wysoką 
postać kobiety, ubraną na biało, 
bardziej  błyszczącą  niż  słońce, 
promieniejącą światłem czystszym 
i mocniejszym od kryształowego pucharu 
z wodą, prześwietlonego promieniami 
słonecznymi. Jej przepiękna twarz nie 
była ani smutna, ani radosna, ale była 
poważna i wyglądała tak, jakby chciała 
kogoś upomnieć. Z jej dłoni, złożo-
nych jak do modlitwy, zwisał 
różaniec, a suknia wydawała 
się utkana ze światła. Płaszcz 
ze złotym rąbkiem okrywał 
jej głowę, opadając aż do 
stóp. Dzieci były tak blisko, 
że obejmowała je poświata, 
roztaczana przez zjawiskową 
kobietę.
– Jaka piękna… – szepnął Franek.
– Boję się… – szepnęła Hiacynta.
– Nie bójcie się, nic złego wam nie 

zrobię. – powiedziała łagodnie Pani.
– Skąd Pani jest? – spytała najstarsza 

Łucja. Ani Franek, ani Hiacynta nie mieli 

odwagi się odezwać i nigdy nie rozmawiali 
z panią.
– Jestem z nieba. – i Pani podniosła 

rękę, wskazując na niebo.
– A po  co Pani  przyszła? Czy Pani 

czegoś od nas chce?
– Przyszłam was prosić, abyście przy-

chodzili  tu przez sześć miesięcy, o  tej 
samej  godzinie  każdego  trzynastego 
dnia miesiąca. Potem wam powiem, kim 
jestem i czego chcę, a potem jeszcze wrócę 
siódmy raz.
– A ja też pójdę do nieba? Jak Pani? – 

Łucja była zawsze bardzo ciekawa.
– Tak, pójdziesz.
– A Hiacynta i Franciszek też? – dziew-

czynka nie przestawała pytać. 
– Też, ale Franciszek musi odmówić 

jeszcze  dużo  różańców.  Czy chcecie 
ofiarować się Panu Bogu, aby znosić 
wszystkie cierpienia, które On zechce 
na was zesłać, jako zadośćuczynienie za 
grzechy, którymi jest obrażany, oraz jako 
wyproszenie nawrócenia grzeszników? 

– Tak, chcemy – odpowiedziała Łucja.
– A więc będziecie musieli wiele wy-

cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą 
pociechą. – I wtedy Pani rozchyliła dłonie, 
przekazując dzieciom jasne światło.
Cała trójka upadła na kolana, powta-

rzając: 
– O Przenajświętsza Trójco, uwielbiam 

Cię! Boże mój, Boże mój, kocham Cię 
w Przenajświętszym Sakramencie!
Następnie Pani poleciła im:
– Odmawiajcie różaniec codziennie, 

abyście uprosili pokój dla świata i koniec 
wojny.

Dzieci przychodziły co miesiąc  jeszcze 
cztery razy. Opowiadały o swoich widze-
niach rodzicom i sąsiadom, ale  im nie 
wierzono – nawet w sierpniu nie mogły 
być, bo zostały uwięzione za opowiada-
nie  „niepojętych  kłamstw”.  Ponieważ 
opowieści były takie dziwne i niepojęte, 
ludzie chcieli się przekonać o ich praw-
dziwości i zaczęli przychodzić na miejsce 
objawień. W październiku wydarzył się 
„cud słońca”, które „tańczyło” po niebie 

i widzieli to wszyscy, także sceptycy 
i niewierzący. 

Na zakończenie objawień 
Pani powiedziała im, że jest 

Matką Bożą Różańcową. Mó-
wiła, że za grzechy grozi 

kara piekła, zapowiadała 
straszne wojny i kata-
klizmy na świecie. Aby 
tego uniknąć, prosiła, 
by odmawiać różaniec 
za grzeszników i po-
święcić świat, zwłaszcza 
Rosję, Niepokalanemu 
Sercu Maryi.
Hiacynta  i   Fran-

ciszek  Marto,  którzy 
zmarli  w  dzieciństwie, 

zostali beatyfikowani w 2010 
roku, a następnie kanonizowani 

w 2017. Łucja dos Santos zmarła 
w 2005 roku, trwa jej proces 

beatyfikacyjny.  
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PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 2019
GRUPA PARAFIALNA 
5 maja – przygotowanie: s. Franciszka Różycka
Adam Biaduń, Oliwier Bielak, 
Karina Bukowińska, 
Magdalena Brzozowska, Igor Denis, 
Paulina Gdula, Tymoteusz Grela, 
Maria Gumowska, Aleksandra Grzyb, 
Magdalena Grzyb, Nikola Iłowiecka, 
Milena Iracka, Michał Jadeszko, 
Wiktor Kania, Szymon Karczmarz, 
Damian Kasprzycki, Jakub Kowalski, 
Wiktor Krasowski, Martyna Król, 

Michał Król, Jakub Kuczmaszewski, 
Sebastian Kuczyński, 
Nikola Kwiatkowska, Monika Łączek, 
Aleksandra Marczyńska, Jan Mazur, 
Patrycja Mitura, Antonina Moskal, 
Agata Ostrowska, Jakub Ostrowski, 
Nikodem Paluch, Mateusz Piasecki, 
Zofia Picheta, Miłosz Pietrzak, 
Mikołaj Pikula, Adam Podebry, 
Zuzanna Przybysz, Robert Pyczek, 

Hanna Radecka, Wiktor Rechulicz, 
Julia Rumak, Mateusz Semeniuk, 
Wiktor Sikorski, Paweł Skorupski, 
Olga Smarkala, Tomasz Sokołowski, 
Bartosz Sypel, Damian Szabla, 
Wiktor Szczygielski, Hanna Szenejko, 
Julia Szewczyk, Lena Turowska, 
Angelika Watrak, Patrycja Woźniak, 
Elena Wójcik, Aleksandra Wójtowicz, 
Zuzanna Wrona

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 
12 maja – przygotowanie: s. Dorota Podsiad
Krzysztof Basak, Iga Bury, 
Mikołaj Chropot, Szymon Cieśliński, 
Jadwiga Cyran, Anna Czernicka, 
Mateusz Czerwiński, Aleksandra Czyżyk, 
Maja Danielak, Nicolas Davies, 
Julia Dąbska, Antoni Dobrowolski, 
Hubert Flisiak, Maksymilian Gajewski, 
Wiktoria Gągoł, Anna Grzegorczyk, 
Paweł Hamryszczak, Kacper Hołota, 
Nadia Iwaniak, Marta Jakóbczyk, 
Filip Jarecki, Leon Jęczeń, 

Blanka Kaczmarska, Laura Kamińska, 
Amelia Kęcka, Szymon Kopiel, 
Filip Kowalewski, Antoni Krakowiecki, 
Izabela Krusińska, Oliwia Kuczyńska, 
Tomasz Kuśmierzak, Cyprian Kwaśniak, 
Hanna Lewandowska, Filip Łukasik, 
Laura Łuszczuk, Patryk Maksymiuk, 
Adam Małecki, Tymon Maruszak, 
Julia Matyjasek, Daria Mazur, 
Tymon Mazur, Antonina Michoń, 
Alicja Olszewska, Anna Olszta, 

Oliwier Otręba, Szymon Pilichowski, 
Alicja Polańska, Oliwier Prażmo, 
Adrian Serwin, Jan Sienkiewicz, 
Karolina Skrzetuska, Blanka Słomińska, 
Zuzanna Sorbian, Cyprian Stawiarski, 
Igor Szczuka, Oliwia Szwajger, 
Igor Szyszka, Tomasz Toporowski, 
Bartosz Tys, Kacper Ufnal, 
Dominik Ukalski, Maja Witek, 
Anna Wójcik, Julia Wyskwar, 
Hanna Zarębska

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO 
19 maja – przygotowanie: p. Jarosław Agaciński
Amelia Adamczuk, Wojciech Artymiak, 
Bruno Bandurski, Julia Barczentewicz, 
Zuzanna Bogacka, Nikodem Bonetyński, 
Maria Bronikowska, Wiktor Cichosz, 
Adam Cur, Michał Drelich, Julia Hawrył, 
Łukasz Kędzierski, Arkadiusz Kozak, 

Lena Krupa, Joanna Kura, 
Maciej Kwiatkowski, Szymon Łata, 
Grzegorz Makowski, Karol Malinowski, 
Leon Mazur, Magdalena Obłoza, 
Hanna Paszkowska, Bartosz Pągowski, 
Konrad Rejniak, Anna Szczurowska, 

Paulina Szember, Mateusz Tarasiuk, 
Oliwia Tryksza, Olga Wierzbicka, 
Iga Wiśniewska, Amelia Zdunek, 
Filip Zwolak, Hanna Żmudzka
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� WIELKI�CZWARTEK FOT. EMIL ZIĘBA

� WIELKI�PIĄTEK  

FOT. JAROMIR STASZ

� WIELKA�SOBOTA  

FOT. JAROMIR STASZ

� NIEDZIELA�WIELKANOCNA  

FOT. JAROMIR STASZ

19�V� KONCERT�MARCINA�STYCZNIA�
„BEZ�KORZENI�NIE�MA�SKRZYDEŁ”  

FOT. JAN DRZEWIECKI

28�IV� KONCERT�ŁUKASZA�JEMIOŁY�
„DISCO�SOLO”  

FOT. JAN DRZEWIECKI
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