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22 maja, Uroczystość Trójcy Świętej
On Mnie otoczy chwałą,
ponieważ z mojego weźmie i wam
objawi. Wszystko, co ma Ojciec,
jest moje. Dlatego powiedziałem, że
z mojego weźmie i wam objawi.

(J 16, 12−15)
Tajemnica Świętej Trójcy… Nie próbuję jej
pojąć. Stwórca taki właśnie miał plan, żeby
ukazywać się nam w historii zbawienia pod
jedną ze swych postaci w odpowiednim czasie,
żebyśmy mogli lepiej Go odebrać. Najpierw
jako surowy Bóg Ojciec, stwarzający świat,
dający przykazania, prowadzący naród wybrany.
Później jako Jezus Chrystus, jako jeden z nas,
dlatego najbliższy nam, mający nas odkupić,
zbawić od grzechu pierworodnego. Wreszcie
jako Duch Święty, w Piśmie przedstawiony
jako gołębica, albo ogniste języki. Duch,
który kieruje Kościołem, pomaga apostołom
i wszelkim męczennikom dawać świadectwo
w chwilach śmierci za wiarę. Wystarcza mi takie
właśnie, jakby „oddzielne” postrzeganie każdej
postaci Boga w innej, ukazanej w Piśmie roli
i nie głowię się nad tym, jak to jest możliwe,
że te trzy postacie są Jednym.
26 maja, Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Odpraw tłum; niech idą do
okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą
schronienie i żywność, bo jesteśmy tu
na pustkowiu.
(Łk 9, 11b−17)
Praktyczna rada apostołów, której jednak Pan
nie przyjmuje i sam karmi tłumy, które wcześniej słuchały Jego nauki. Pokazuje nam w ten

sposób, że nie wystarczy wesprzeć potrzebującego bliźniego dobrym słowem, co też jest
ważne i co sam najpierw czynił dla zebranych
tłumów, ale trzeba czasem pójść dalej i pomóc
bliźnim realnie, nakarmić ich, ubrać, pomóc
znaleźć dach nad głową. Z pomocą Boga wystarczy dla wszystkich, jeśli inni bliźni, którzy
żyją w dostatku, zechcą podzielić się tym, co
mają, z bardziej potrzebującymi braćmi. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, ale Pan sam
pokazuje nam, że trzeba tak czynić i wzywa
każdego z nas do dzielenia się z innymi swoim dostatkiem, mimo że „mamy tylko pięć
chlebów i dwie ryby…”
29 maja, IX Niedziela zwykła
Panie, nie trudź się, bo nie jestem
godzien, abyś wszedł pod dach
mój. (…) Lecz powiedz słowo, a mój
sługa będzie uzdrowiony.

(Łk 7, 1−10)
Słowa, które nieco zmienione wypowiadamy
podczas każdej Mszy świętej, przed przyjęciem
Pana w Komunii świętej. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, o jak wielkiej sile wiary one
świadczą, o ile są wypowiadane świadomie.
Wystarczy słowo Boga, „a sługa będzie uzdrowiony”, „a moja dusza będzie uzdrowiona”.
I to my mamy postarać się, żeby usłyszeć „słowo” Pana, otworzyć się na Jego naukę. Sługa
został uzdrowiony na ciele dzięki głębokiej
wierze swojego chlebodawcy – setnika. My,
jeśli „usłyszymy” słowo Pana, mamy szansę na
wiele więcej – na uzdrowienie naszej duszy od
grzechów, dążenie do świętości, aż wreszcie
ukończenie tego ziemskiego maratonu i zdobycie życia wiecznego w Panu.

5 czerwca, X Niedziela zwykła
Gdy zbliżył się do bramy miejskiej,
właśnie wynoszono umarłego –
jedynego syna matki, a ta była wdową.
(…) Na jej widok Pan użalił się nad
nią i rzekł do niej: «Nie płacz!»

(Łk 7, 11−17)
I po chwili jej syn ożył. Wdowa ta miała
wielkie szczęście. Bóg miał akurat taki plan,
że wskrzesił jej jedynego syna, który odszedł
przedwcześnie (po ludzku oceniając). Pan
chciał w tym momencie ukazać bóstwo
swego Syna. Ale czasem plan Boga jest inny.
Sprawia, że „na dobre” odchodzi stąd ktoś
bliski i odchodzi za szybko. Taka sytuacja to
jedna z najtrudniejszych prób wiary dla nas.
Łatwo o bunt, że nie mamy tyle „szczęścia” co
ta wdowa. Gdy czytam ten fragment Pisma,
przychodzą mi na myśl ci ludzie, wobec których
Bóg miał inny plan, i chcę pomodlić się dla
nich o siłę, wiarę w to, że Pan chciał ich
najbliższych szybciej „u siebie” i że żyjąc dalej
zgodnie z nauką Chrystusa, kiedyś znów ich
spotkają w krainie wiecznej szczęśliwości…
12 czerwca, XI Niedziela zwykła
Dlatego powiadam ci: Odpuszczone
są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo
umiłowała. A ten, komu mało się
odpuszcza, mało miłuje.

(Łk 7,36−8,3)
Pan odpuszcza nawet liczne grzechy temu,
kto Go bardzo umiłuje. Z drugiej jednak strony może też przyjść do głowy inny wniosek:
grzesznik skrusza się i Bóg mu daruje wszelkie
grzechy i cieszy się z tego nawrócenia, a inny
człowiek pobożnie żyjący, nie popełniający
wielu grzechów, nie spotyka się z taką „reakcją” ze strony Pana. Może pojawić się poczucie
pewnej niesprawiedliwości działania Stwórcy.
Ale logika Boga jest inna – radość z jednego
nawróconego grzesznika jest większa niż z dziesięciu sprawiedliwych. I my też powinniśmy
się cieszyć z powrotu siostry lub brata na łono
Kościoła, nie bacząc na jego przeszłość, którą
Bóg zakrywa płaszczem swojego nieskończonego miłosierdzia.

Autorem komentarzy
do Ewangelii jest
Robert Nowakowski
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Drodzy Parafianie i Sympatycy
naszego kościoła na Poczekajce
Za nami maj, bardzo intensywny w przeżycia
religijne. Miesiąc ten w szczególny sposób poświęcony jest Matce Bożej. Kościół zaprasza nas
codziennie na nabożeństwo majowe ku czci naszej Matki. Śpiewając Litanię loretańską, podziwiamy przymioty i tytuły Maryi, które są dla
nas zachętą do naśladowania Jej życia i zawierzenia samemu Bogu.
Dwa tygodnie temu obchodziliśmy uroczystość Zesłania Ducha
Świętego, do której przygotowywaliśmy się przez 9-dniową nowennę.
W wigilię Zielonych Świąt wielu ludzi zgromadziło się w naszym kościele na modlitwie, aby wzywać mocy Ducha Świętego. Ta uroczystość
jest dla nas zachętą do większej zażyłości z Duchem Świętym i otwartości na Jego dary.
Jak zauważyliśmy, w tym roku nie było święceń kapłańskich w naszym seminarium. Jest to związane z reformą formacji, której czas wydłużono, dodając 2 lata po nowicjacie, dlatego w seminarium nie ma
dwóch roczników. Zachęcam do wytrwałej i gorącej modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej.
Za nami również uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi – Boże
Ciało. To hołd złożony Jezusowi w Najświętszym Sakramencie za dar
Jego obecności pośród nas. Uroczystość ta jest ściśle związana z Wielkim Czwartkiem – dniem ustanowienia Eucharystii. W uroczystej procesji szliśmy z Jezusem ulicami naszego miasta, osiedli, miejsc pracy
i wypoczynku, prosząc o Jego błogosławieństwo i obfitość łask. Nasze
uczestnictwo jest najlepszym darem wdzięczności Bogu i odpowiedzią
na Jego zaproszenie. Życie Eucharystią to największy wymiar miłości.
Maj to też miesiąc Pierwszej Komunii Świętej, do której w tym roku przystąpiło w naszej parafii 171 dzieci (w trzech grupach). Roczne
przygotowanie dzieci i ich rodziców prowadziło do pogłębienia więzi
z Jezusem i trwałej z Nim przyjaźni. Dziękuję rodzicom za hojne dary ołtarza: ornaty, świece ołtarzowe i trybularz. Świadczy to o trosce
o piękno naszego kościoła i sprawowanej w nim liturgii.
Za kilka dni będziemy obchodzić Dzień Dziecka. Starajmy się okazać
dzieciom naszą miłość i życzliwość. W niedzielę 5 czerwca będziemy

mieli okazję, aby materialnie wesprzeć wakacyjne wyjazdy organizowane dla dzieci i młodzieży z naszej parafii. Poprzez nabycie „Słodyczy
Poczekajki” czy „Kapucyńskich serc” możemy dołożyć swoją cegiełkę,
sprawiając uśmiech na twarzach najmłodszych i radość w ich sercach.
Sobota po oktawie Bożego Ciała jest dniem odpustu patronalnego naszej parafii. Niepokalane Serce Maryi jest symbolem jej życia
wewnętrznego. Zachęcam do licznego uczestnictwa w tym święcie
naszej parafii.
Już po raz dziesiąty w naszej parafii w dn. 1-5 czerwca będziemy
przeżywać Dni Parafii na Poczekajce pod hasłem: Wspólnota to ty i ja.
To już piękna tradycja: modlitwy i spotkania całej parafii. Wcześniej,
bo 11 czerwca, odbędzie się Rodzinny Festyn Parafialny. Już dziś zapraszam na to wielkie święto naszej wspólnoty. Gościem jubileuszowego
festynu będzie znana nam wszystkim piosenkarka Halina Frąckowiak.
Koncert odbędzie się na ogrodzie klasztornym w sobotę 11 czerwca
o godzinie 20.00.
W kościele trwają prace remontowe. Udało się już zabezpieczyć
dolną część dachu przed ptakami, które zanieczyszczały dach i otoczenie wnęk kościoła. Trwa adaptacja pomieszczenia pod głównymi drzwiami kościoła na salę wielofunkcyjną. Podczas uszczelniania
okien witrażowych okazało się, że stolarka okienna na prezbiterium
jest przegniła i mocno spaczona. Musieliśmy podjąć trudną decyzję
o wymianie tych okien (4 okna) i przełożeniu witraży wraz z ich konserwacją. Koszt całej operacji to ok. 100 tys. zł. Prace rozpoczną się
w lipcu. Liczymy na ludzi dobrej woli, na wsparcie tej nieplanowanej
a koniecznej inwestycji.
W tym miesiącu mija już jedenasta rocznica powstania „Zwiastuna”. Trzeba powiedzieć, że nasza gazetka na trwałe wpisuje się
w życie parafii na Poczekajce. „Zwiastun” ma stałych czytelników.
Wyrażam wdzięczność tym wszystkim, którzy trudzą się nad treścią
i jakością oraz szatą graficzną tego periodyku, który oceniany jest
dość wysoko przez czytelników. Do stałych dobrodziejów naszej gazetki należy właściciel drukarni, w której jest drukowana, a także
grafik zajmujący się jej składem, za co jestem im bardzo wdzięczny.
Liczymy na dalszą współpracę parafian w redagowaniu pisma, a także na życzliwych sponsorów.
Niech spotkanie z żywym Jezusem w darze Eucharystii umocni
naszą wiarę i uzdolni nas do dawania o niej czytelnego świadectwa.
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o. Waldemar Grubka, proboszcz

Święto Parafii
O JUBILEUSZOWYM X FESTYNIE RODZINNYM NA POCZEKAJCE
Z O. WALDEMAREM GRUBKĄ ROZMAWIAŁA MAŁGORZATA GRZENIA
Aż dziw bierze, że to już dziesiąty raz spotkamy się na ogrodzie klasztornym, jeśli tylko będzie pogoda, a jak nie, to w amfiteatrze, na Festynie Rodzinnym pod hasłem „Wspólnota to ty i ja”. Ten niezmienny
tytuł, który towarzyszy nam od dziesięciu lat, uświadamia nam, jak
bardzo ważna w życiu człowieka jest wspólnota. Na festyn jesteśmy zaproszeni wszyscy, bez względu na to, ile mamy lat, czy jesteśmy małymi
dziećmi i chcemy pobawić się na dmuchańcach, czy też jesteśmy starsi
i chcemy sobie posiedzieć, wypić kawę, zjeść ciastko i posłuchać, jak
występują dzieci i młodzież. Festyn jest świętem parafii, a dla wspólnot uwieńczeniem całego roku pracy. Dlatego ważne jest, abyśmy to
dzieło potraktowali jako NASZE – to nie jest tylko dzieło proboszcza
czy jakiejś małej grupy osób, która organizuje tę imprezę, ale to jest
nasze wspólne dzieło, bo wszyscy jesteśmy tutaj gospodarzami. Na nasz
festyn przychodzą ludzie z całego Lublina i spoza. To jest wizytówka
naszej parafii. Dlatego wcześniej zachęcamy ludzi do aktywności po-

przez różnorakie wsparcie: i pomoc fizyczną (jak np. pieczenie ciast
do kawiarenki), i wsparcie materialne, aby wszystkie działania, które
zaplanowaliśmy na ten rok, można było zrealizować.

Jak to było na początku? Jak Ojciec
wspomina pierwszy festyn?

Przyznam szczerze, że nie pamiętam… Przypominam sobie, że jeden
z pierwszych festynów z powodu deszczu odbył się w amfiteatrze.
Grill był rozpalony pod daszkiem przy klasztorze, natomiast cały
dolny kościół był wypełniony ludźmi, którzy zaglądali do wszystkich salek. Pamiętam, że kawiarenka była w sali konferencyjnej,
malowanie twarzy w obecnej siedzibie Klubu Seniora, natomiast
program artystyczny odbywał się na scenie w amfiteatrze. Później,
dzięki łasce Bożej, już wszystkie festyny udało się przeprowadzić
na ogrodzie i z roku na rok impreza stawała się bardziej okazała.
Zapału dodawali nam ludzie, którzy przychodzili na festyn, okazywali swoją radość i wdzięczność.

29 maja 2016

W tym roku Festyn Rodzinny
przeżywa mały jubileusz…
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Czy w tym roku pogoda jest zamówiona?

Patronem Festynu Rodzinnego jest br. Kalikst, który od wielu lat wyprasza nam pogodę. Przez cały rok raz w tygodniu chodzę do niego
na grób i przypominam o dacie festynu. Czasami byliśmy wystawieni
na próbę, na przykład dwa lata temu deszcz dwa razy padał podczas
festynu, ale później się wypogodziło. Brat Kalikst jest raczej niezawodnym patronem.

Ile osób jest zaangażowanych
w przygotowanie festynu?

Ponad sto osób. Bardzo cenię wolontariuszy Stowarzyszenia, młodzież
z Gimnazjum nr 7, która nam dużo pomaga, a także sympatyków parafii i Stowarzyszenia. Zamysł jest taki, aby wszystkie wspólnoty włączyły się w przygotowania (np. poprzez pieczenie ciast). Niektóre grupy
angażują się aktywniej, jak Domowy Kościół, harcerze, ministranci,

DNI PARAFII NA POCZEKAJCE
1-5 CZERWCA
ŚRODA – DZIEŃ SENIORÓW

18.00 – Msza św.
19.00 – film „Bernadetta. Cud w Lourdes”

CZWARTEK – DZIEŃ RODZINY
18.00 – Msza św. z błogosławieństwem rodzin
19.15 – sztuka „Damy i huzary” Aleksandra Fredry w wykonaniu
Laboratorium Teatralnego
PIĄTEK – DZIEŃ MŁODZIEŻY
18.00 – Msza św.
19.00 – s potkanie „Śpiewać każdy może…” (karaoke i zabawa dla
młodzieży)

29 maja 2016

SOBOTA – ODPUST NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
6.30, 7.30, 8.30, 16.30 – Msza św.
10.00 – jubileusze małżeńskie
18.00 – suma odpustowa pod przewodnictwem o. Henryka Cieniucha
NIEDZIELA
19.15 – Koncert Wiosenny „Dives in misericordia” w wykonaniu
Chóru Instytutu Muzyki WA UMCS oraz Zespołu Instrumentalnego
kierunku Jazz i Muzyka Estradowa WA UMCS pod dyr. Zofii
Bernatowicz, aranżacje i kierownictwo artystyczne –
Mariusz Bogdanowicz

neokatechumenat (przygotowanie sceny). Każdy ma swoje zadanie,
jeśli tylko chce się włączyć w to dzieło.

Jakie nowe atrakcje przewidziano w tym
roku, których nie było wcześniej?

Zaplanowanych jest tyle atrakcji, że trudno powiedzieć, które są nowe. Będzie dodatkowy plac zabaw dla przedszkolaków, będą kłady, będzie policja, wozy strażackie, pozoracje wydarzeń. Dużo osób wystąpi
na scenie. Cieszę się bardzo, że gwiazdą Jubileuszowego Festynu Rodzinnego o godz. 20.00 będzie pani Halina Frąckowiak. Myślę, że dla
wszystkich będzie to dobrze spędzony czas.
Cieszę się, że – jak w poprzednich latach – wystąpią szkoły, bo to
integruje nasze lokalne środowisko. Współpraca między parafią i szkołami jest wieloraka, a podczas festynu mamy okazję zobaczyć i podziwiać talenty dzieci i młodzieży. Dla najmłodszych dużym przeżyciem
jest występowanie przed tak liczną publicznością. Ale jest to także
okazja, aby zaprosić na te występy rodziców, dziadków, babcie, co daje
możliwość poznania się i zobaczenia. Dlatego bardzo cenię sobie pracę
szkół, które angażują się w przygotowanie programu.

Uczestnicy festynu, zwłaszcza może dzieci, czekają na nagrody-niespodzianki. W poprzednich latach
był gwiazdozbiór, grzybobranie, zbieranie kwiatków,
łowienie ryb…

… a w tym roku będzie „arka Noego” – czyli zbieranie zwierzątek, żeby
się załapać na pokład arki. Oczywiście dla wytrwałych przygotowano
znowu nie lada atrakcje. Ale niech to na razie pozostanie tajemnicą.
Cieszę się też, że przed festynem cała parafia włącza się w dzieło
wsparcia materialnego wakacji dla dzieci, które gromadzą się tu na
Poczekajce (niekoniecznie są z naszej parafii) – poprzez kupno „Kapucyńskich serc” i „Słodyczy Poczekajki”. Choć wkład w kuferku jest ten
sam, jednak co roku jest to jakby inne wydarzenie, które pozwala nam
w taki właśnie sposób pomóc dzieciom i młodzieży. Przypominam, że
w ubiegłym roku udało nam się wesprzeć wyjazdy wakacyjne na kwotę
25000 zł. Dlatego zachęcam, aby w tym dziele uczestniczyć, zachęcam
do hojności. Również wszystkie działania, które podejmujemy podczas
festynu, są skoncentrowane na tym, aby zapewnić radość najmłodszym,
którzy inaczej nie wyjechaliby na wakacje, bo nie mieliby na to środków.

Poproszę może o jakąś zachętę na koniec –
o ile w ogóle trzeba jeszcze kogoś zachęcać…

Jeśli nie byliście jeszcze na festynie, to koniecznie trzeba się wybrać, bo
jest to czas naprawdę dobrze przeżyty. Można zobaczyć, ile w ludziach
jest dobra, życzliwości i zapału. Dlatego 11 czerwca od godz. 11.00 do
20.00 ogród klasztorny jest dla Was otwarty. Zachęcam i do zobaczenia!

Dziękuję! I też do zobaczenia!

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 2016
15 maja
Szkoła Podstawowa nr 38

Amelia Banach, Maciej Baranowski,
Konrad Bolibok, Maria Borowiec,
Maksymilian Brzana, Szczepan Brzana,
Igor Buczek, Gabriela Felke,
Aleksandra Głos, Szymon Gołofit,
Jakub Greguła, Marcel Gustaw,
Hubert Guz, Kacper Jankiewicz,
Franciszek Kamieniecki,
Agnieszka Kamińska,
Radosław Klimek, Hugo Kociuba,
Weronika Kowalik, Kacper Kowalski,
Kornelia Maliszewska,
Michał Masierak, Klara Mazurek,
Michał Michaluk, Konstancja Myszka,
Hanna Napora, Marcin Nowakowski,
Gabriela Osior, Damian Paradziński,
Julia Pietraszek, Paweł Pietrzak,
Paweł Sak, Antoni Serewa,
Piotr Skiba, Blanka Skiert,
Julia Skorupska, Maciej Sokołowski,
Zuzanna Spuz-Szpos, Michał Stachal,
Maksymilian Stasz, Maciej Stępniak,
Bartłomiej Szabłowski, Konrad Szponar,
Wojciech Szulej, Daniel Szwedo,
Kacper Toruń, Anna Trapska,
Jakub Wielgolaski, Jakub Włosek,
Julia Zakrzewska, Amelia Załuska,
Filip Zaręba, Marcin Zmysłowski,
Kajetan Zygmunt, Grzegorz Żuk,
Jakub Żuławski

Jakub Basak, Mateusz Bielecki,
Krzysztof Boguszewski, Zofia Charszlak,
Bartłomiej Chyła, Remigiusz Cios, Daria Ciseł,
Dawid Dawtian, Antonina Dobosz, Lena Gańska,
Mateusz Górski, Aleksander Gryma,
Paweł Iwaniak, Maja Jagitka, Wojciech Jamroż,
Marcel Jaroszyński, Pola Jastrzębska,
Wiktoria Jedlińska, Szymon Kocki,
Patrycja Kolasińska, Karol Kurzawa, Adam Lipert,
Emil Małysiak, Maria Matuszewska,
Maciej Mazur, Artur Menczewicz, Dawid Misiąg,
Cyprian Mitrut, Martyna Modrzejewska,
Oliwia Nawiedzińska, Weronika Nowakowska,
Paweł Olszański, Oliwia Parakowska,
Eryk Parakowski, Gabriela Paterak,
Aleksandra Piasecka, Jakub Polański,
Julia Ponikowska, Magdalena Prandota,
Julia Próchniak, Wiktoria Pruszyńska,
Bartosz Przysiadły, Dawid Pyda,
Michał Radkiewicz, Magdalena Roczeń,
Dominik Sikora, Zuzanna Sito, Julia Sobuś,
Albert Sowiński, Karolina Studenny,
Maciej Szymaniak, Artur Świć,
Agnieszka Tarczykowska, Veronica Toscano,
Karol Trochimiuk, Maja Twardowska,
Sebastian Twardowski, Bartosz Wermiński,
Rafał Wojcieszyn, Aleksandra Wójcik,
Klara Zadroga, Anna Zdeb, Katarzyna Zdeb,
Zuzanna Zgrzebnicka, Hubert Zyśko,
Krystian Żuchowski

22 maja
Szkoła Podstawowa
im. Bolesława Chrobrego
Barbara Artymiak,
Magdalena Banaszek,
Hanna Baranowska,
Igor Bednarczyk, Maciej Bownik,
Konstancja Cegłowska,
Zuzanna Chruściel, Max Drozd,
Tomasz Frąszczak, Oliwier Garbacki,
Małgorzata Haczewska,
Tomasz Janoszczyk, Aleksandra Kalisz,
Wojciech Kalita, Hanna Kamińska,
Maria Kawalec, Mateusz Kłoda,
Maciej Kuna, Nina Lipska,
Mateusz Łakomy, Wiktor Malinowski,
Nina Markiewicz, Karolina Matys,
Paulina Nowak, Emilia Nowosad,
Julia Nowosielska,
Wiktoria Oskroba, Patryk Paździor,
Amelia Piwowarska, Ewa Potapczuk,
Aleksandra Przeciechowska,
Wiktoria Rydz, Mikołaj Skwarek,
Cyprian Smyk, Jakub Sobczak,
Krzysztof Stankiewicz,
Martyna Szember,
Szymon Szymański,
Aleksandra Walewska,
Nina Witenberg, Michał Woźniak,
Natalia Wójcik, Ignacy Wójtowicz,
Nikola Wrońska, Jakub Wybraniec,
Stanisław Zimowski

29 maja 2016
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Błogosławieni, którzy…

29 maja 2016

W sobotę, 7 maja, członkowie i sympatycy Grupy Modlitwy Ojca Pio z Poczekajki
pielgrzymowali z o. prof. Andrzejem Derdziukiem i br. Karolem Palusem do Sanktuarium
św. Anny w Lubartowie. Po Mszy świętej w kościele stacyjnym Jubileuszowego Roku
Miłosierdzia i nabożeństwie fatimskim pogłębiali swoją wiarę podczas dnia skupienia
w kapucyńskim kościele pw. św. Wawrzyńca. W lubartowskim klasztorze kapucyńskim
w XIX wieku przeżywał swój nowicjat bł. Honorat Koźmiński. Pielgrzymi wysłuchali
konferencji na temat ósmego błogosławieństwa, wygłoszonej przez o. Andrzeja Derdziuka.
Prezentujemy czytelnikom „Zwiastuna” obszerne fragmenty tej konferencji.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich
należy królestwo niebieskie (Mt 5,10). Pan
Jezus uzupełnia to błogosławieństwo ukazując,
o jakie prześladowania chodzi: Błogosławieni
jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie
wszystko złe na was (Mt 5, 11). By to zrozumieć, trzeba najpierw zapytać, co oznacza
prześladowanie. Jakie rodzaje prześladowań
są opisane na kartach Pisma Świętego i jakie
prześladowania mają miejsce dziś na świecie.
Pierwszym rodzajem opisanym na kartach
Pisma Świętego były prześladowania za wiarę
z tytułu tego, że ktoś wierzy w Jezusa Chrystusa. Za czasów Pana Jezusa, kto wierzył
w Niego, dla Żydów był zdrajcą, dlatego że nie
uznawał Jedynego Jahwe, gdyż według Żydów
pojawiał się nowy Bóg w postaci Jezusa. Było
to niezrozumieniem postawy chrześcijan, bo
Chrystus mówił nieustannie: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jezus nie jest innym Bogiem, jest
tym samym Bogiem, ale w Trzech Osobach
z Ojcem i Duchem Świętym. Druga postawa
prześladowań w pierwotnym Kościele wynikała
z tego, że Rzymianie prześladowali chrześcijan,
ponieważ uważali, iż oni nie chcą czcić cesarza jako boga, gdyż uważali, że to tylko zwykły
człowiek. Stąd też poganie uważali chrześcijan za bezbożników, wręcz ateistów. Pierwsi
chrześcijanie cierpieli prześladowanie także
od współwyznawców wkrótce po rozpoczęciu
rozpowszechniania się wiary. Niestety, zawsze
tak było, że niektórzy uważali, iż są bardziej
wierzący, a więc powstawały różne herezje
między innymi: montanistów, donatystów,
monoteletów, modalistów i innych. Każdy są-

dził, że tylko on wie, jak określić Pana Boga.
Jedni byli bardziej surowi, a inni pobłażliwi
i dlatego się wzajemnie zwalczali. Niestety, taki jest człowiek – gdy zdobędzie coś, to zaraz
innego prześladuje uważając, że tamten robi
źle i na siłę chce go poprawić, udoskonalić.
Prześladowanie, które dzisiaj trwa, powoduje, że co siedem minut na świecie zabijany
jest chrześcijanin. Rocznie ginie ponad 70 tys.
chrześcijan tylko dlatego, że są ludźmi wierzącymi. Nigdy w historii nie było takich prześladowań, jak w XX i XXI wieku. Jest światowa
organizacja Christian Watch, która je monitoruje. Jedne z najsroższych prześladowań mają miejsce w Korei Północnej – jest tam 300
tys. katolików i nie ma możliwości wyznawania wiary. Większość z nich siedzi w obozach
pracy, w obozach koncentracyjnych. Inne
kraje, w których prześladuje się chrześcijan,
to państwa muzułmańskie. W samej Arabii
Saudyjskiej jest ponad milion katolików. To
są przede wszystkim służący, pracownicy z Filipin, nie mają ani jednego kościoła. W kilku
ambasadach odprawia się Msze święte, wśród
nich w polskiej, ale to dzieje się w tajemnicy. Tam pracowało i pracuje czterech kapucynów, lecz w ukryciu, jako pracownicy firm
zachodnich. Znałem księdza, który w Arabii
Saudyjskiej spędził 25 lat w ukryciu, w katakumbach. Niedawno w Pakistanie w cegielni
wrzucono żywcem do pieca chrześcijan, męża
i żonę. Asia Bibi siedzi skazana na śmierć za
fałszywe oskarżenie o bluźnierstwo przeciwko
islamowi, władze boją się ją wypuścić, bo ją
zamordują fanatyczni islamiści. Kilka lat temu zabito ministra, gdyż bronił chrześcijaństwa. To się dzisiaj dzieje! W Malezji, Birmie,

Nepalu, Afganistanie i w innych krajach muzułmańskich chrześcijanie są poniżani i prześladowani. Jeden z moich współbraci spotkał
zakonnicę, która nie była u spowiedzi 10 lat.
Dlaczego? Bo pracowała w organizacji charytatywnej w Afganistanie, gdzie nie ma żadnego księdza, aby się mogła wyspowiadać. To
są dzisiejsi męczennicy!
Jezus powiedział tak: Błogosławieni, którzy
cierpią prześladowania, ale dzisiaj trzeba mówić o innym rodzaju prześladowania, jakie
każdy z nas może znosić – z tego powodu, że
jesteśmy „inni”, że jesteśmy „dziwni”. Mam
pod opieką na Poczekajce, oprócz Grupy Modlitwy Ojca Pio, grupę absolwentów różnych
studiów, którzy przychodzą na Poczekajkę na
dwie, trzy godziny i trwają na modlitwie i rozważaniu słowa Bożego. Niekiedy mówią: „Proszę ojca, pracujemy w różnych miejscach i na
nas krzyczą. Uważają, że jesteśmy dziwakami,
a my chcemy być w środowisku, w którym
czujemy się bezpiecznie i możemy wyznawać
swoją wiarę”. To są wspaniali ludzie. Jestem
nimi bardzo zbudowany. Widzimy, że prześladowania trwają nadal. One mogą być bierne,
ale trzeba je umieć znosić.
Są jeszcze inne prześladowania i trudności,
chyba najbardziej bolesne. Polegają na tym, że
dla naszych bliskich, waszych dzieci i wnuków
oraz kuzynów jesteśmy jak dinozaury. Można
sobie zadać pytanie: W jaki sposób młodzi ludzie na nas patrzą? Uważają mniej więcej tak:
Jakaś tam dewotka… Jakiś klecha… W niedzielę, gdy wracałem do klasztoru po udzieleniu Komunii św. jednemu choremu w domu,
stojący na balkonie dwaj chłopcy najpierw
mówią: „Patrz, klecha idzie”, a potem obaj:

tować”. Jak? Właśnie w ten sposób, że patrzę
i mówię: „Biedny człowieku, to ty jesteś zagubiony, to ty jesteś cierpiący. Ja się za ciebie
modlę, bo ja jestem niewinny”. Oczywiście,
musimy sobie robić rachunek sumienia, ale
pamiętajmy o tym, że jeśli ja wierzę, iż jako
chrześcijanin jestem blisko Jezusa, mam czyste
sumienie, mówię tak: „Cokolwiek mi zabiorą
i tak Pan mi odda”. Cierpieć jako chrześcijanin, to cierpieć właśnie tak: „Ja ofiaruję się za
ciebie, żebyś ty się nawrócił, bo jesteś biedny,
zagubiony i nieszczęśliwy”.
Prześladowania to niezwykła rzecz w Kościele. Tertulian mówił tak: „Krew męczenników nasieniem chrześcijan”. Kiedy Kościół
był prześladowany, nigdy nie brakowało mu
wyznawców. Gdzie jest wszystko wolno, świątynie pustoszeją. A w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Abu Dabi i w Dubaju
widziałem 30 tys. osób na Pasterce, bo to,
co kosztuje, jest cenne. Za co w życiu trzeba
zapłacić, bardziej się szanuje. Dzisiaj prześladowania to coś normalnego. Pan Jezus mówi,
że będziecie błogosławieni, gdy to zniesiecie.
Dlaczego? Gdyż się odróżniacie, jesteście solą
ziemi, światłem świata.
Prześladowanie to swoisty probierz poziomu
wiary: diabeł nie walczy ze swoimi. Jeśli ktoś
jest godny zaufania Pana Boga, robi coś dobrego, ten złemu wydziera duszę, więc szatan
będzie go prześladował. Kiedy ktoś jest prześladowany, musi się bardziej pilnować – wybiera
dobro, bo chce. Chrześcijaństwo zawsze było
czymś z wyboru, kosztowało i przez to stawało
się cenne. Prześladowania to normalna rzeczywistość dla chrześcijanina – Pan Jezus mówi, że
jeśli Jemu to czynili, to i nam będą, bo uczeń
nie jest większy nad swojego Mistrza. Chrystus pokazuje, iż przez wiele utrapień
trzeba wejść do Królestwa Bożego.
Już Księga Koheleta mówi: Synu, jeśli
chcesz wejść do Królestwa, musisz się
wiele natrudzić. Bojowaniem jest życie
człowieka. Oczywiście, byłoby świetnie, gdybyśmy nie znosili trudności,
gdyby nas nie prześladowano. Nie
łudźmy się – diabeł zawsze będzie
się mścił. Św. Augustyn powiedział:
„Zabierz pokusy, zabierz trudności,
a nikt się nie zbawi”.
Gdy Pan Bóg wprowadził Izraela
do ziemi egipskiej, zostawił w niej
część Filistynów z dwóch powodów.
Po pierwsze, żeby naród wybrany
był wierny – jak odejdzie od Pana,
wrogowie się wzmocnią. Po drugie:
dla ćwiczenia się Izraela w walce.
My nie musimy mieć wroga i nie
kochamy prześladowań dla nich
samych. Mówimy: „Panie Jezu, Ty
jesteś naszym przewodnikiem”. Ten
zaś, który nas prowadzi, zapewnia, że
to On da nam zwycięstwo. Tak jak
ziarno musi obumrzeć, jak drożdże
muszą być zasypane mąką i ciastem,
tak i my będziemy tym światem „zasypywani”, ale Jezus mówi: Ufajcie,
Jam zwyciężył świat. Amen.
Współpraca ze strony redakcji:
Anna Guzowska-Boreczek
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„Szczęść Boże”. Ci ludzie nie zdają sobie spra- bakterie, ale Pan Bóg wiedział i na ich poziowy, że to nas może boleć?! Moglibyśmy wyli- mie argumentował.
czać prześladowania, niezrozumienia ze stroCzęsto jesteśmy prześladowani, wyśmieny waszych dzieci, wnuków, które uważają, że wani za to, że Kościół, że Bóg nie nadąża za
jesteście dziwni, bo wymagacie jakichś zasad, światem. Otóż nie – to świat nie nadąża za
macie określone oczekiwania, natomiast Pan Panem Bogiem! On dawno już mówił, aby
Jezus mówi: Błogosławieni, którzy cierpią prze- czegoś nie robić, bo to jest szkodliwe, ale my
śladowania… Co to znaczy – błogosławieni? sobie myślimy, że nie, bośmy jeszcze tego nie
To znaczy – szczęśliwi. Trzeba odróżnić różne odkryli. Faktem jest, że prześladowanie jest
postawy w tym zakresie. Możemy być szczęś- dla nas bolesne, bo my sami nie rozumiemy
liwi, kiedy cierpimy dla Jezusa, gdy nie tylko zamysłów Boga. Ale co to znaczy, tak jak Szczewierzymy w jakąś wieczną nagrodę, ale ufa- pan, zobaczyć Boga, zobaczyć Jezusa stojącego
my, że On tam jest, On z nami cały czas trwa po prawicy Ojca? Najpierw jest wiedza, która
płynie z miłości. Jak coś kocham, to to „coś”
i nas wspiera.
Tak naprawdę każdy chrześcijanin jest po- odkrywam, przekonuję się, że Bóg ma rację.
wołany do tego, aby powtórzyć doświadcze- Cierpimy też, bo nie do końca rozumiemy,
nie św. Szczepana, który będąc kamienowany, co się z nami dzieje. Jesteśmy prześladowamówił: Widzę niebo otwarte i Syna Człowiecze- ni, dlatego że upieramy się przy swoim zdago, stojącego po prawicy Boga (Dz 7, 56), co niu, trzymamy się jakiegoś jednego, znanego
jeszcze bardziej rozsierdziło Żydów. My, ludzie nam rozwiązania zapominając, że Bóg ma na
wierzący, nieraz spotykamy się z czymś takim, to inny sposób.
że toczą się wojny, atakują nas, a my mamy
Jezus mówi, że prześladowania są czymś
w sercu pokój, jesteśmy przekonani, że ma- nieuchronnym, ludzie nie będą nas rozumieli.
my rację. I dlatego jest bardzo ważne, co Pan Siłę daje nam właśnie to, że wierzymy, iż Bóg,
Jezus mówi: Jeżeli kto cierpi prześladowanie ze gdy nam na coś nie pozwala, zamyka jedne
względu na Mnie. Moi drodzy, jak to mówi ks. drzwi, żeby otworzyć następne. Bóg daje nam
Pawlukiewicz, nie oszukujmy się – czasami sa- też siłę i nadzieję mówiąc, że cierpimy przemi jesteśmy sobie winni. Gdy się komuś na- śladowania, bo ktoś inny, faktycznie, nie tyle
razimy, mamy zły humor, weszliśmy w coś, co chce nas zniszczyć, ile macha rękami, bo jest
nie jest naszą sprawą, nieraz dostaniemy „po zagubiony. Ileż to razy ludzie, tak naprawdę,
łapach”, toteż musimy być ostrożni. Czasami wprost nas nie atakują, dlatego że jesteśmy taprześladowani jesteśmy, bośmy się znaleźli na cy czy inni, tylko żeśmy się „napatoczyli” pod
nie swoim miejscu. O tym też trzeba pamię- rękę. Naszym prześladowcom udaje się nam
tać. Pan Jezus mówi przez św. Piotra: Obyście wmówić, iż to my jesteśmy winni. Nie dość,
nie cierpieli jako nadzorcy cudzych dóbr. Kie- że nas skrzywdzą, jeszcze podepczą i udowoddy człowiek posiada czyste sumienie, wie, że nią, że to wszystko przez nas. Kto cierpi jako
cierpi dla Pana Jezusa, to ma nadzieję. Może chrześcijanin, mówi tak: „Chcę mieć czyste
być taka sytuacja, że cierpienie daje się wpi- sumienie, ale muszę to sobie jakoś zinterpresać w to, co nazywamy zadośćuczynieniem, pokutą – cierpię
za moje grzechy. Otóż św. Paweł
mówi, że kiedy cierpimy, jesteśmy
Modlitwa za prześladowanych
błogosławieni, ponieważ wtedy
chrześcijan
Chrystus jest z nami i On mówi tak: Tą pociechę, którą sami
będziecie pocieszani, przekazujBoże, poprzez tajemnicze zrządzenie
cie dalej. Otóż jest to dziwne,
Twej Miłości, pozwoliłeś swemu
że chrześcijanie, którzy doznaKościołowi uczestniczyć w cierpieniu
ją cierpienia, są przekonani, iż
świat przeminie, a ich prawdy
Twego Syna, wzmocnij nasze
zwyciężą, gdyż oni mają rację.
Siostry i Braci, którzy z powodu
Ile razy tak było w historii
swej wiary są prześladowani.
Kościoła, że wyśmiewano pewne prawdy, uważano, że Kościół
Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością,
nie ma o czymś pojęcia, a poaby w każdym ucisku pokładali
tem stawało się jasne, że źle inw Tobie całą swą ufność, a w cierpieniu
terpretowano jego nauczanie,
albo okazywało się, że Kościół
wiernie świadczyli o Tobie. Podaruj
miał rację, bo ówczesna nauka
im radość z uczestnictwa w ofierze
jeszcze tego nie odkryła. Kościół
Chrystusa i obdarz pewnością, że ich
jest przekonany, iż ma prawdę
od Boga, który stworzył świat
imiona są zapisane w Księdze Życia.
i mówi, jak ma on funkcjonować.
Daj im siłę do naśladowania
Oto prosty przykład: w Starym
Przymierzu, w Księdze kapłańskiej,
Chrystusa, która wesprze ich
było zapisane w prawie, że jak
w dźwiganiu Krzyża, a w utrapieniu
coś jest zabite, rozszarpane przez
ustrzeże ich chrześcijańską wiarę.
zwierzę, tego człowiek nie ma
dotykać, bo się skazi – będzie
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
nieczysty rytualnie. Przecież ci
ludzie nie wiedzieli, że istnieją

Zwiastun

7

Zwiastun

8

Pielgrzymka – Serpelice, Pratulin, Drohiczyn, Grabarka

BARWY JESIENI ŻYCIA
Impresje z Klubu Seniora na Poczekajce

29 maja 2016

To od nas zależy, czy jesień życia będzie jak
„złota polska jesień”, czy raczej będzie szara,
smutna i deszczowa. Te słowa napisał pan
Krzysztof Zybura jako motto kroniki Klubu
Seniora. Świadczą one dobitnie o tym, że mamy prawo wyboru sposobu postrzegania naszych lat dojrzałych czy podeszłych. Możemy
przyjąć postawę akceptacji kolejnych etapów
egzystencji, które razem dopiero tworzą pełnię życia, co niesie radość mimo wielu niedogodności. Można też ulec czarnowidztwu,
negować wszystko, akcentować w jaskrawy
sposób ból przemijania pytając, z czego się
tu cieszyć, jeśli się jest spychanym na boczny
tor życia społecznego, ubywa sił, a przybywa
zażywanych lekarstw i człowiek coraz mniej
lubi swoje odbicie w lustrze… To prawda, że
współczesna cywilizacja, zapatrzona w kult
młodości i owładnięta fascynacją coraz szybszych przemian w niezliczonych dziedzinach,
odwróciła się nie tylko od seniorów, ale i od

Piknik – Żłobek mały

ludzi z dłuższym stażem zawodowym –wszak
osoby doświadczone, znające swoją wartość
nie są podatne na manipulacje i nie da się
ich zmusić do zawodowej gonitwy o awans za
wszelką cenę. Człowiek dojrzały o ugruntowanym systemie wartości, odróżniający potrzeby
od kaprysów, nie jest też adresatem reklamodawców i obiektem działań komercyjnych nastawionych wyłącznie na zysk. Zapomnienie
o roli seniorów w rozwoju cywilizacji to bolączka współczesnego świata, ale jak każda
nieprawidłowość musi minąć. Nieprzemijającą
wartość osób starszych dla Boga i ludzi ukazuje nam Pismo Święte i nauczanie Kościoła.
W naszej parafii także wiele troski i uwagi
poświęca się najstarszej grupie wiekowej, do niej
adresuje się też specjalne nabożeństwa i homilie. Nic więc dziwnego, że jesienią 2012 r. pani
Zofia Polska i pan Jan Rybojad poprosili Ojca
Proboszcza o zgodę na utworzenie właśnie na
Poczekajce samofinansującego się, działające-

go na zasadach pełnego wolontariatu, Klubu
Seniora i objęcie nad nim opieki duchowej.
Inicjatorka akcji założycielskiej została prezesem grupy. Pierwsze zebranie, wcześniej rozpropagowane w ogłoszeniach duszpasterskich,
odbyło się 14 grudnia 2012 r. i zgromadziło
znaczną liczbę chętnych do przyjęcia członkostwa Klubu Seniora. Początkowo spotkania
odbywały się w piątki, ale przeniesiono je na
wtorki z uwagi na znaczną liczbę nabożeństw
i uroczystości piątkowych. Po jakimś czasie grupa ludzi spoza dzielnicy zrezygnowała z członkostwa, gdyż spodziewała się (mimo ustaleń)
funkcjonowania na podobnych zasadach jak
w klubach osiedlowych: podział na prowadzących i realizujących program, finansowanie
imprez, biletów… Na szczęście, do tych, którzy trwają od początku, dołączały i dołączają
nowe osoby, ponieważ Klub Seniora z radością
wita wszystkich – tak chętnych do dłuższego
działania jak i gości na licznych spotkaniach
otwartych dla środowiska. Członkostwa nie
ogranicza miejsce zamieszkania ani przynależność parafialna, ale obowiązuje żelazna zasada
niewnoszenia do dyskusji tematów politycznych. Poza czyimkolwiek zainteresowaniem
jest też kwestia cudzej wiary. Klub Seniora
nadal „nie zagląda do kieszeni” sponsorów
ani parafii, ale sam się troszczy o swoje finanse – ostatnio został zakupiony telewizor, aby
oglądać wartościowe filmy.
Absolutnie nieinteresowne materialnie
członkostwo pozwala bowiem na prawdziwe
zaangażowanie w działania grupy, okazywanie
wzajemnej pomocy, budowanie szczególnej
atmosfery, panującej podczas spotkań. Kiedy
zaistniała możliwość prezentacji Klubu Seniora na łamach naszej gazetki, właśnie poznanie
tej atmosfery p. prezes postawiła na pierwszym
miejscu. Przyznaję, że wiele razy w czasie ogłoszeń duszpasterskich słyszałam zaproszenia na
wieczory tematyczne, otwarte dla wszystkich
zainteresowanych, ale dotąd nie udało mi się
w nich uczestniczyć. Tym razem miałam pojawić się na cotygodniowym, a więc zwykłym,
spotkaniu. Gdy otworzyłam drzwi do salki nr 3,
miałam wrażenie, iż trafiłam na jakąś uroczystość grupy albo czyjeś imieniny, jubileusz, bo

Pielgrzymka – Kraków, Łagiewniki

Współtwórcami znaczącej części spotkań są
bowiem wszyscy członkowie. Odbyły się wieczory literackie: poświęcone twórczości ks. Jana
Twardowskiego, Józefa Czechowicza (Z. Polska,
Z. Otrębska), fraszkom i życiu Jana Kochanowskiego, literaturze o wiośnie (Z. Otrębska).
Wśród spotkań literacko-muzycznych ostatnie
było dedykowane Henrykowi Wieniawskiemu
(M. Głowacka). Pojawiła się też postać Eugeniusza Bodo jako człowieka i aktora, a także

Z encykliki Evangelium
vitae Jana Pawła II
…w osobie starca, z uwagi na jego mądrość i doświadczenie, dostrzega się niezastąpione bogactwo dla rodziny i społeczeństwa. Starość cieszy się poważaniem
i jest otoczona czcią (por. 2 Mch 6, 23). Sprawiedliwy nie prosi o uwolnienie od
starości i od jej ciężaru, przeciwnie, modli się słowami: „Ty bowiem, mój Boże,
jesteś moją nadzieją, Panie, ufności moja od moich lat młodych! (…) Lecz i w starości, w wieku sędziwym nie opuszczaj mnie, Boże, gdy [moc] Twego ramienia
głosić będę, całemu przyszłemu pokoleniu – Twą potęgę (Ps 71[70], 5.18). Era
mesjańska jest przedstawiona jako czas, kiedy „nie będzie już (…) starca, który
by nie dopełnił swych lat” (Iz 65, 20). (…) Prawda życia zostaje objawiona przez
Boże przykazanie. Słowo Boże wskazuje konkretny kierunek, w którym powinno zmierzać życie, aby uszanować swoją prawdę i zachować godność. (nr 46)
Szczególne miejsce należy przyznać ludziom starszym. Podczas gdy w niektórych kulturach osoba w podeszłym wieku pozostaje włączona w życie rodzinne
i odgrywa w nim czynną i ważną rolę, w innych kulturach człowiek stary jest postrzegany jako bezużyteczny ciężar i bywa pozostawiany samemu sobie (…). Spychanie ludzi starych na margines albo wręcz ich odrzucanie jest niedopuszczalne.
Ich obecność w rodzinie, a przynajmniej utrzymanie ścisłego kontaktu z nimi,
gdyby ze względu na ciasnotę mieszkaniową lub z innych przyczyn ta obecność
nie była możliwa, ma fundamentalne znaczenie w kształtowaniu klimatu wzajemnej wymiany i wzbogacającego dialogu między różnymi pokoleniami. Konieczne
jest zatem zachowanie swoistej „umowy” między pokoleniami – lub jej przywrócenie, jeżeli została zarzucona – na mocy której rodzice w podeszłym wieku, bliscy już kresu swojej wędrówki, mogą oczekiwać od dzieci opieki i solidarności,
jaką sami okazali dzieciom na początku ich życia: wymaga tego posłuszeństwo
Bożemu przykazaniu o oddawaniu czci należnej ojcu i matce (por. Wj 20, 12;
Kpł 19, 3). Ale to nie wszystko. Człowiek stary jest nie tylko „przedmiotem”
troski, opieki i służby. On sam może także wnieść cenny wkład w Ewangelię życia. Może i powinien wykorzystywać bogate doświadczenie, jakie zdobył w ciągu
lat swego życia, aby przekazywać mądrość, świadczyć o nadziei i miłości. (nr 94)

bogactwo motyli – na wystawie i w prelekcji
(L. Szpakowski). Przybliżono historię polskich
Tatarów oraz specyfikę religijną: islamu, buddyzmu, judaizmu (L. Klimek). Niektóre wieczory
rozbrzmiewały pieśniami Jana Kiepury, Ady Sari
oraz „ Ave Maria” w wykonaniu Pavarottiego
(L. Szpakowski). Postać św. Jana Pawła II pojawiła się nie tylko we wspomnieniach spotkań
z Nim s. Anny Pawłowskiej urszulanki, ale też
na wystawie zdjęć, numizmatów, rzeźb, znaczków (L. Szpakowski). Bolesnym wydarzeniom
z historii polski poświęcony był wieczór o powstaniu styczniowym oraz prelekcja dra Leona
Popka, historyka, pracownika IPN, o sytuacji
i ludobójstwie na Wołyniu. Cenne było również spotkanie i nawiązanie współpracy z lubelskim poetą, krytykiem literackim, publicystą
– p. Waldemarem Michalskim tudzież p. Małgorzatą Kułagą, poetką z Annopola. Członkowie Klubu Seniora także pielgrzymowali: do
Krakowa i sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach (połączone ze spektaklem
teatralnym), do Serpelic, do Warszawy do
grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki (połączone
ze zwiedzaniem Muzeum Powstania Warszawskiego i spektaklem w Teatrze Wielkim). Wyjeżdżali w lasy włodawskie, nad jezioro Krasne, na spektakle teatralne. Zwiedzali Kaplicę
św. Trójcy w Lublinie.
Członkowie Klubu Seniora należą też do
wspólnot parafialnych, posługują w kawiarence
„U Franka”, opiekują się pomnikiem ku czci
bohaterów bitwy o Monte Cassino i jego otoczeniem, uczestniczą w pielgrzymkach stacyjnych, pomagają rozliczać PIT-y (L. Klimek, J.
Rybojad), prowadzą nadzór i instruktaż w parafialnej siłowni (L. Klimek), biorą udział w akcjach charytatywnych i dziełach miłosierdzia
na Poczekajce. Członkowie Klubu Seniora
serdecznie zapraszają na swoje spotkania,
które odbywają się we wtorki w salce nr 3
w godz. 16.00-17.30.
Serdecznie dziękuję p. Zofii Polskiej
i członkom Klubu Seniora
za pomoc i cenne informacje
Anna Guzowska-Boreczek
Zdjęcia: Henryk Polski

29 maja 2016

oto przy pięknie nakrytych wspólnych stołach
siedzieli uśmiechnięci ludzie. Cieszyły oczy bukieciki świeżo rozkwitłych forsycji, a wokół snuł
się delikatny zapach ciasta, kawy i herbaty. Mnie
i kolejnych przybywających potraktowano tak
ciepło, ze szczerą, niewymuszoną serdecznością,
że natychmiast zrozumiałam, dlaczego w pierwszej kolejności postawiono na budowanie przyjacielskich więzi oraz niemal rodzinnej atmosfery.
Faktem jest, iż porozumienie ułatwia nie tylko
wspólna platforma pokoleniowa – mimo sporej rozpiętości wiekowej, ale przede wszystkim
wzajemna dobra wola. W trakcie swobodnych
rozmów zostały ujawnione przyczyny przynależności do Klubu Seniora, z których ucieczka
od samotności, wbrew stereotypom, wcale nie
jest na pierwszym miejscu. Przeważają potrzeby kontaktu zarówno ze znajomymi osobami,
jak i ciekawymi ludźmi z zewnątrz, możliwość
kreatywności, uzyskanie nowej wiedzy, wymiana doświadczeń, rozwijanie wszechstronnych
zainteresowań, dzielenie się nowinkami z różnych dziedzin…
Wprawdzie kronika grupy pęcznieje od zapisków i zdjęć, ale członkowie wcale nie chcą
kronikarskiej prezentacji swoich dokonań,
zwłaszcza, że wielu z nich – podejmowanych
spontanicznie lub powtarzalnych – zwykle się
nie zapisuje. Zgadzają się ujawnić niektóre, ich
zdaniem, ciekawsze przedsięwzięcia zaledwie
z ostatnich kilku miesięcy, a ich autorzy, po
naleganiach, podpisać swoimi nazwiskami.
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Quo vadis,
Domine?

Kochane
dzieciaki

Tekst: Małgorzata Brzozowska
Ilustracje: Maria Bojaczuk

– Tato, tato, opowiedz mi o świętym Piotrze!
– Synu, nie wiem, o co ci chodzi. Święty
Piotr był Apostołem, teraz jest, tak się mówi,
Niebieskim Klucznikiem… to chyba wiesz…
– Tak, ale miałeś mi opowiedzieć, o czym
pisał… Sienkiewicz…
– A, tak, już wiem. Posłuchaj… Święty
Piotr po wniebowstąpieniu Pana Jezusa był
namiestnikiem Chrystusa na ziemi. Dużo podróżował, zresztą inni Apostołowie też. Głosili
Ewangelię w różnych miejscach.
– Jeździli po Unii Europejskiej?
– No, nie do końca, bo Unii Europejskiej
jeszcze nie było, a i o Europie, jako o kontynencie, też nikt nie myślał. Apostołowie wędrowali po dzisiejszej Europie Południowej i po
Azji Środkowo–Wschodniej. Święty Piotr wybrał się do Rzymu, tam przepowiadał naukę
Pana Jezusa. Wtedy, w dzisiejszym Wiecznym
Mieście, cesarz Neron rozpoczął prześladowania chrześcijan.
– Jak to? Przecież prawa człowieka zakazują prześladowania ludzi z powodu ich rasy,
narodowości, wyznania…
– Tak, ale Deklaracja Praw Człowieka
i Obywatela była dokumentem francuskim,
uchwalonym w 1789 roku, a ONZ przyjął
Powszechną Deklarację Praw Człowieka
w 1948, więc 17–18 wieków później.
Czyli wtedy też o prawach człowieka nikt nie wiedział. Słuchaj dalej…
Chrześcijanie głosili nową religię,
u której podstaw była wiara w jedynego Boga–Stworzyciela, który wygnał ludzi z raju za ich grzech, ale
umiłował ich tak, że zesłał swojego
Syna, aby zbawił ich poprzez swoją
mękę i śmierć na krzyżu. Rzymianie mieli wprawdzie wielu bogów,
więc jeszcze jeden więcej pewnie by
im nie sprawił różnicy, zwłaszcza, że
żadnego z bogów nie traktowali tak
poważnie, jak wyznawcy judaizmu
czy Jezusa Chrystusa. Bóg chrześcijan okazał się inny: był jeden, żądał
wyłączności i bezwarunkowej miłości
do siebie i do ludzi. Stawiał wymagania dobrego i ofiarnego, niekoniecznie wygodnego życia, więc…
– No dobrze, ale co ze Świętym
Piotrem?
– Już, już. Jeszcze tylko zdanie. Po
tragicznym pożarze Rzymu oskarżono chrześcijan o podpalenie miasta
(oczywiście to nie była prawda), co
stało się pretekstem do rozpoczęcia
masowych prześladowań. Byli chwytani, męczeni, rzucani lwom na pożarcie, krzyżowani… słowem – zabijani
w okrutny sposób tylko za to, że wyznawali swoją wiarę. Święty Piotr był
wtedy w Rzymie. Gminy chrześcijań-

skie chciały go chronić przed śmiercią, namówiono go więc do ucieczki z Rzymu.
– I on się zgodził?
– Tak, uznał, że żywy się bardziej przyda,
a poza tym chyba się bał.
– Bał się?
– Tak, tak zwyczajnie po ludzku. Ludzie
boją się cierpienia i śmierci, wszyscy. Nawet
Pan Jezus się ich obawiał w Ogrodzie Oliwnym, pamiętasz?
– Tak…
– Więc któregoś dnia o świcie święty Piotr
wziął swoją laskę, kilka rzeczy w węzełek
i wyszedł poza bramy Miasta (tak nazywano
Rzym). Było gorąco, mocno świeciło słońce,
kurz się unosił. Piotr nawet nie zauważył, że
z naprzeciwka ktoś idzie. Kiedy go zobaczył,
widział tylko świetlistą postać. Pomyślał, że
jest już bardzo zmęczony wędrówką (przecież
miał swoje lata), pot oczy zalewa, a to słońce
go tak oślepia, że nie widzi twarzy wędrowca.
„Zresztą – pomyślał – czy to ważne, jak ten
ktoś wygląda? To człowiek, trzeba go pozdrowić i minąć, iść dalej”. Ale tamten pozdrowił
go pierwszy:
– Pokój z tobą, skąd i dokąd Bóg prowadzi?
– Pokój z tobą – odpowiedział apostoł
i przystanął – dokąd idziesz, panie? Witasz

mnie, panie, i mówisz jak chrześcijanin, więc
ci bez ogródek odpowiem: jestem Piotr, uczeń
Jezusa. Byłem w Rzymie, tam głosiłem słowo
Boże, ale w Mieście Neron prześladuje chrześcijan, rzuca lwom, wiesza na krzyżach, więc
starsi gminy radzili mi wyjść i po cichu przeczekać gdzieś najgorsze… i ty, jeśli wierzysz
w prawdziwego Boga, lepiej tam nie idź…
– tu się zająknął i przerwał, bo nagle obcy
wydal mu się jakiś dziwnie bliski i znajomy,
a poświata wokół niego zbyt wielka, jak tylko na słoneczną…
– Pan mój i Bóg mój! – wykrzyknął i padł na
kolana, rozpoznając nagle swego umiłowanego
Mistrza – Panie, nie idź tam, to niebezpieczne!
– Rozpoznałeś mnie, Piotrze – smutno
uśmiechnął się Jezus – i opowiedziałeś szczerze o wszystkim. Kiedy odchodziłem do Ojca,
powiedziałem ci: „Paś baranki moje, bądź z nimi na dobre i na złe, bo jesteś ich pasterzem”.
A teraz ty zostawiasz moje ukochane dzieci
lwom na pożarcie, żołdakom na ukrzyżowanie,
a sam uciekasz… Tak po prostu uciekasz?! To
tak, jakbyś się mnie znowu zaparł… Więc ja
idę do Rzymu, aby wraz z nimi ukrzyżowano
mnie – po raz drugi.
– Nie, mój Mistrzu, przez miłość do Ciebie
nie pozwolę na to – wykrzyknął Piotr, zrywając
się z kolan – wracam do Rzymu
i niech to mnie ukrzyżują!
– Więc idź – odpowiedział Jezus – będę z tobą.
I stał się niewidoczny dla Piotra, który zawrócił do Miasta.
Rzeczywiście, po jakimś czasie
został ujęty przez Rzymian i okrutnie ukrzyżowany. Na pamiątkę spotkania św. Piotra z Panem
Jezusem do dziś pod Rzymem stoi
kapliczka, nad którą widnieje łaciński napis „Quo vadis?”. Stanowi on nawiązanie do pytania
„Quo vadis, Domine?” (Dokąd
idziesz/zmierzasz, Panie?), które
Apostoł zadał nadchodzącemu
Chrystusowi.
– A co ma z tym wspólnego
Sienkiewicz, tatusiu?
– Henryk Sienkiewicz napisał
powieść „Quo vadis” o prześladowaniach pierwszych chrześcijan
w Rzymie, zakończoną opisem
tego spotkania. Jest tam też piękny wątek wielkiej miłości między
chrześcijanką Ligią i nawróconym poganinem Winicjuszem.
W 1905 roku ta powieść została wyróżniona Nagrodą Nobla.
Powinieneś ją przeczytać, kiedy
będziesz trochę starszy. Mamy ją
w naszej biblioteczce.
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… choć jeszcze 10 stycznia br. występowała
w naszym kościele na Poczekajce. Był to ostatni
koncert w życiu śp. dr hab. Beaty Dąbrowskiej – profesor UMCS, podczas którego
dyrygowała swoim ukochanym „dzieckiem“
– Chórem Kameralnym Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.
Kolędowo-pastorałkowe pienia niosły chwałę
Bogu i radość licznie zgromadzonym słuchaczom. Wszyscy byliśmy zasłuchani i zafascynowani pięknym brzmieniem Chóru Kameralnego, chętnie występującego od lat w naszej
parafialnej świątyni w różnych cyklach i projektach koncertowych. Nikt nie spodziewał
się wówczas, że nigdy więcej nie usłyszymy
muzycznych interpretacji „wypływających“
spod giętkich dłoni dyrygenckich pani Beaty,
kształtujących szlachetne brzmienie wielogłosowego Chóru.
Myślę, że zostanie mi wybaczona pewna
poufałość, zawarta w tytule artykułu, gdyż
pani Beata Dąbrowska była moją uczennicą
i absolwentką w klasie organów Liceum Muzycznego im. Karola Lipińskiego w Lublinie.
Przyjmowałam Ją też do pracy na stanowisko
asystenta w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, przewodnicząc komisji konkursowej,
gdy po studiach w Akademii Muzycznej im.
Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie ukierunkowała swoje
zainteresowania artystyczne na chóralistykę,
wróciła do rodzinnego Lublina. Przez ponad
trzydzieści lat współpracowałyśmy – już jako
koleżanki – w Instytucie Muzyki Wydziału
Artystycznego UMCS.
Miałam więc możliwość śledzenia rozwoju
i awansu naukowego pani Beaty, Jej twórczą
karierę artystyczną oraz pracę pedagogiczną
i organizacyjną; Jej umiłowanie Boga, ludzi
i muzyki; Jej oddanie dla młodzieży akademickiej; Jej nieustanną troskę o sprawy uniwersyteckie, gdy od początku roku akademickiego 2006/2007 do ostatnich chwil życia pełniła
funkcję dyrektora Instytutu Muzyki Wydziału

Artystycznego UMCS, a także kierownika Zakładu Dydaktyki Muzycznej i Muzykoterapii;
Jej odwagę w podejmowaniu trudnych decyzji
związanych z działaniami Instytutu.
Przejawem Jej społecznego zaangażowania
w rozwój lubelskiej chóralistyki było założenie
na przełomie roku 1986/87 Chóru Kameralnego pod patronatem Towarzystwa Muzycznego
im. H. Wieniawskiego. Od początku kierowała
nim całkowicie bezinteresownie, występując
ze swym zespołem w kraju i za granicą (Belgia, Białoruś, Chorwacja, Francja, Niemcy,
Szwajcaria, Szwecja, Węgry) podczas wielu
koncertów, konkursów, festiwali chóralnych
i warsztatów muzycznych.
W repertuarze Chóru Kameralnego prof.
Dąbrowskiej znajdowały się przede wszystkim pieśni a cappella z różnych epok. W pracy
Zespołu ważnym też nurtem były dzieła oratoryjno-kantatowe ze światowej literatury takich twórców, jak m.in. J. S. Bach, J. Brahms,
L. van Beethoven, W. A. Mozart, G. B. Pergolesi czy G. Puccini, wykonywane wspólnie
z innymi chórami i zespołami orkiestrowymi.
Prof. Dąbrowska dbała również o popularyzowanie literatury rodzimej, czego dowodem
może być lubelskie prawykonanie w naszej
świątyni parafialnej w 2010 roku wspaniałego dzieła współczesnego polskiego kompozytora prof. Mariana Sawy, pochodzącego spod
lubelskiego Kraśnika, pt. Missa Claromontana
(Msza Jasnogórska) na chór, organy i kotły. Po
kilku latach dzieło zostało powtórzone w tym
samym składzie wykonawczym w Filharmonii
Lubelskiej.
Pod dyrekcją pani Dąbrowskiej Chór Kameralny nagrał również dwie płyty CD w zabytkowym wnętrzu Bazyliki o.o. Dominikanów
w Lublinie z polską literaturą chóralną: Kolędy
(2007) oraz Krzyżu Święty nade wszystko (2009).
Ponadto TVP Lublin zarejestrowała w 2008 r.
program z udziałem Chóru pn. Kolędy czas...
Do zasług pani Profesor należy także zaliczyć inicjowanie i organizowanie w latach
1995-2006, wspólnie z władzami Miasta Lublin

Ostatni koncert pani Beaty Dąbrowskiej na Poczekajce – 10 I 2016 r.

Zwiastun

Nasza Beatka odeszła

i Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego, kilku edycji lubelskiego festiwalu pn.
Międzynarodowe Dni Muzyki Chóralnej. W pracy artystycznej i organizacyjnej wspierał Ją od
początku pan Dariusz Dąbrowski – klarnecista
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lubelskiej,
prezes Orkiestry Trybunału Koronnego i również śpiewak – członeki współzałożyciel Chóru
Kameralnego, a prywatnie – mąż pani Beaty.
W klasie dyrygentury chóralnej, którą prowadziła w UMCS, pani Profesor wykształciła liczną grupę dyrygentów-chórmistrzów,
z których wielu samodzielnie kontynuuje już
tę profesję ze swoimi zespołami wokalnymi,
działającymi w szkołach, w domach kultury
czy kościołach.
Beatko, bo tak wśród kolegów byłaś nazywana, dziękujemy Ci za wszelkie dobro, którym
nas obdarzałaś.
Dziękujemy za Twoją skromność i życzliwość; za Twój uśmiech; za Twoją muzykę; za
wspólne koncerty; za radosne chwile naszych
spotkań towarzyskich.
Niech aniołowie zawiodą Cię do raju i niechaj teraz Tobie tam śpiewają…
Gabriela Klauza
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13 maja ORATORIUM O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP –
zespół Guadalupe i Przyjaciele. Fot. Jan Drzewiecki

20 maja wernisaż Adama Szwałka „Hadamlicza”
WICHRY BIESZCZADÓW. Fot. Emil Zięba

22 maja koncert Magdaleny Fączek
LIVE SOLO ACT. Fot. Emil Zięba

