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24 lipca, XVI Niedziela zwykła
… o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli
Ducha Świętego tym, którzy Go
proszą.
(Łk 11, 1−13)
26 czerwca, XII Niedziela zwykła
Lisy mają nory i ptaki podniebne –
gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma
miejsca, gdzie by głowę mógł położyć.

(Łk 9, 51−62)
Słowa te pokazują całkowite oderwanie się od
ziemskich wygód. Jezus wyrzekł się posiadania domu, aby mógł wędrować i nauczać. Był
zdany na gościnność i zapraszanie do domów
ze strony innych.
Nic nie jest ważniejsze od głoszenia królestwa Bożego. „Nauka Chrystusowa przewyższa
wszystkie nauki świętych, kto posiada w sobie
ducha tej nauki zawsze będzie umiał w niej
znaleźć mannę ukrytą”. Kto chce w pełni przyjąć słowo Chrystusowe, musi starać się o to,
by swoje życie upodobnić do Jego życia. Cały
świat jest dziełem Bożym – to wielka wartość,
lecz ludzie często nie widzą wartości prawdziwych, ulegają złudom świata – wartościom
pozornym, rozpatrując tym samym świat poza Bogiem nie współpracując z Nim nie licząc
się z Jego planami i Jego porządkiem. Starajmy
się oderwać nasze serca od miłości rzeczy małych, a skierujmy je ku wyższym wartościom.
3 lipca, XIII Niedziela zwykła
Następnie wyznaczył Pan jeszcze
innych siedemdziesięciu dwu…

(Łk 10, 1−12 17−20)
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Jezus podczas swej ziemskiej misji gromadził
wokół siebie uczniów, aby służyli kapłaństwu
Nowego Przymierza. W ten sposób ustanawia ścisłą więź między urzędem powierzonym
Apostołom, a własną misją. Uczniowie byli
więc wysłannikami zapowiadającymi i przygotowującymi uroczyste przyjście Jezusa. Otrzymali specjalne pouczenie przed udaniem się
na samodzielne prace misyjne: „Nie noście ze
sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo
w drodze nie pozdrawiajcie”. Apostołowie mieli praktykować ubóstwo, a nie pozdrawiając,
mieli wskazywać na pilność misji prorockiej.
„Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością
mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię
nawet złe duchy nam się poddają”. Apostołowie wróciwszy z misji byli szczęśliwi i zadowoleni z sukcesów, jakie odnieśli, pełni energii i zapału do dalszej pracy. Poczuli władzę
nad demonami i przechwalali się nią. Jezus
w słowach „Widziałem szatana, który spadł
z nieba…” przekazuje dwie ważne sprawy:
obietnicę ostatecznego zwycięstwa, ale też
prawdę, że ta ostateczna walka będzie nadludzko trudna.

10 lipca, XIV Niedziela zwykła
Będziesz miłował Pana, Boga swego…

(Łk 10, 25−37)
Jezus zapytany o właściwe znaczenie przykazania miłości odpowiedział przypowieścią o dobrym Samarytaninie. Jego zdaniem
cierpienie pobudza do miłości bliźniego, do
posług samarytańskich. To norma moralna
wynikająca z dyspozycji serca. Każdy uczynek miłosierdzia w stosunku do potrzebującego i cierpiącego człowieka jest uczynkiem
miłości wobec samego Boga: „Byłem głodny,
a daliście Mi jeść, byłem spragniony, a daliście Mi pić…”.
Pośród trzech przechodniów jedynie Samarytanin okazał się prawdziwym bliźnim
– tym, który wypełnił przykazanie miłości.
Nie kapłan, nie lewita, tylko Samarytanin,
który nie cieszył się szczególnym uznaniem
u Żydów, widząc człowieka nieszczęśliwego
„wzruszył się głęboko”, opatrzył rany, zawiózł
do gospody, aby go tam pielęgnować, zostawił
gospodarzowi pieniądze na dalszą opiekę nad
chorym. Patrząc na postępowanie i na osobę
Samarytanina otrzymujemy jasną odpowiedź
na pytanie, kto jest bliźnim: jest nim każdy
człowiek, bez wyjątku. Nie pytamy o jego
status, narodowość, przynależność społeczną czy wyznanie. Jeżeli potrzebuje pomocy,
należy mu ją okazać. Tego właśnie wymaga
pierwsze i najważniejsze prawo Boże – prawo
miłości Boga i bliźniego.
17 lipca, XV Niedziela zwykła
Tam pewna niewiasta, imieniem
Marta, przyjęła Go w swoim domu.
Miała ona siostrę, imieniem Maria,
która usiadłszy u nóg Pana, słuchała
Jego słowa.
(Łk 10, 38−42)
Jezus zatrzymał się w domu sióstr Marii i Marty. Marta zajęta była przygotowywaniem posiłku dla gości, natomiast Maria usiadła u stóp
Jezusa i słuchała Go. Kiedy Marta poprosiła
Nauczyciela, by zachęcił jej siostrę do pomocy
w posługiwaniu, Jezus odpowiedział: „Maria
obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”. Ta najlepsza cząstka to wsłuchiwanie się w głos Chrystusa, związanie się z Nim
duchem i sercem.
Bóg pragnie najpierw daru serca, a potem
daru działania. Dlatego Jezus pochwalił Marię.
Na jej przykładzie ukazał wartość życia modlitwy i kontemplacji. Fragment ten ukazuje nam,
że rola ucznia Jezusa i głoszenie Jego orędzia
są dostępne również dla kobiet.

Uczniowie proszą Jezusa, aby nauczył ich modlić
się. On przekazuje im i wszystkim pokoleniom
swoich wyznawców modlitwę wyrażoną w słowach „Ojcze nasz”. W tej modlitwie Chrystus
dał nam wzór życia po synowsku zjednoczonego z Ojcem. Jedną z najważniejszych cech
modlitwy jest jej wytrwałość. Jezus najwyraźniej pragnął, by o tym przymiocie modlitwy
jego uczniowie szczególnie pamiętali.
Duch Święty jest darem, który przychodzi
do serca ludzkiego wraz z modlitwą. Gdziekolwiek ktoś modli się na świecie, tam jest
Duch Święty.
Modlitwa za sprawą Ducha Świętego staje
się dojrzałym wyrazem nowego człowieka, który
przez nią uczestniczy w życiu Boga.
31 lipca, XVII Niedziela zwykła
Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają
twojej duszy od ciebie. (Łk 12, 13−21)
Człowiek nieustannie zadaje sobie pytanie
o własny los. Co będzie ze mną w przyszłości? Ewangeliczny bogacz przekonany jest, że
uda mu się zapanować nad śmiercią, tak jak
podporządkował sobie wszystko i wszystkich.
Jednak niezależnie od tego, jak wielką sumę
gotów jest ofiarować, los ostateczny jest nieuchronny. Podzieli go jak wszyscy, bogaci lub
biedni, mądrzy bądź głupi.
Właśnie tutaj objawia się łaska Bożej Opatrzności: „Starajcie się naprzód o królestwo Boże,
a wszystko będzie wam dodane”. Jezus poucza
swoich uczniów, że należy zabiegać nie o dobra tego świata, lecz o bogactwa, które mają
znaczenie w oczach Boga. Liczy się rzetelność
duchowa w sprawach doczesnych, po której
można poznać, że człowiek poważnie traktuje
Boże wskazania. Żadna wymiana nie jest możliwa, bo życie jest darem Boga.

Autorką komentarzy do Ewangelii
jest Renata Popławska-Brzana
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Drodzy Parafianie i Sympatycy
naszego kościoła na Poczekajce
Czerwiec to miesiąc w szczególny sposób poświęcony kultowi Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Nabożeństwa wieczorne, podczas których śpiewana jest litania, ukazują nam przymioty Serca
Jezusowego, w którym każdy ma swoje miejsce.
Szkoda tylko, że tak mało nas przychodzi, aby
zaczerpnąć łaski u Źródła.
1 czerwca nastąpiła zmiana wikarego naszej parafii. Ojciec Ryszard
Gumkowski, który do tej pory pełnił tę funkcję, został przeniesiony do
Nowego Miasta n. Pilicą – sanktuarium bł. o. Honorata Koźmińskiego. Dziękuję o. Ryszardowi za piękną posługę, życzliwe serce i dobroć
okazywaną ludziom. Życzę dużo siły i radości w nowych zadaniach.
Nowym wikarym został o. Andrzej Cebula, który już od roku pracuje w naszej parafii pełniąc funkcję duszpasterza dzieci i Liturgicznej
Służby Ołtarza. Życzymy mu dalszej gorliwości i serca otwartego na
sprawy parafii.
W pamięci wielu parafian i sympatyków pozostaje Festyn Rodzinny, który odbył się na ogrodzie klasztornym 11 czerwca. Bóg był jak
zawsze hojny i dał nam wspaniałą pogodę. Mogliśmy wspólnie spędzić czas, wypocząć, cieszyć się sobą nawzajem i podziwiać talenty
dzieci i młodzieży. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, dzięki którym
tegoroczny festyn był tak okazały. Dziękuję sponsorom za wsparcie
materialne a wolontariuszom za prace związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem festynu. A pracy było dużo! Kilka tysięcy osób,
które tego dnia odwiedziły nasz ogród, na pewno znalazło coś dla siebie. Wielką radość w sercu sprawia fakt, że tak wiele rodzin z dziećmi
bawiło się z nami. A wieczorny, piękny i wzruszający koncert znanej

nam wszystkim Haliny Frąckowiak, był czasem wejścia w krainę łagodności. Festyn się skończył. Przed nami oczekiwanie na następny.
To już niedługo – za niecały rok – 10 czerwca 2017!!!
Zakończyliśmy kolejny rok szkolny, składamy podziękowanie Bogu
za wszelkie dary. Dobrą tradycją jest, że większość szkół znajdujących
się na terenie naszej parafii kończy edukację dziękczynną Eucharystią. Uczy to dzieci i młodzież, że nie wszystko zależy od nas samych, że
współpraca z łaską Bożą i korzystanie z darów Ducha Świętego pomnaża
owoce naszej pracy. Gratuluję dzieciom i młodzieży wyników na świadectwach a nauczycielom wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i wartości.
Rozpoczynają się wakacje – czas tak bardzo wyczekiwany, szczególnie przez dzieci i młodzież. To czas odpoczynku od codziennych
zajęć, poznawania nowych miejsc i osób. Często rodzi się pokusa, aby
z tego czasu zrobić także wakacje od Boga i Jego łaski. Brak modlitwy, brak uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i w życiu sakramentalnym wypłukuje nasze siły duchowe i niszczy wiarę. Postarajmy się,
aby czas wypoczynku był połączony także z troską o życie duchowe,
dobrą lekturę religijną i dziękczynienie Bogu za Jego miłość wyrażoną w pięknie przyrody.
Od 3 lipca w naszym kościele rozpocznie się konieczna wymiana
okien w prezbiterium oraz przełożenie witraży do nowych ram. Do
tej pory udało się nam zgromadzić połowę kwoty (ponad 50 tys. zł)
potrzebnej do sfinansowania tej nieplanowanej inwestycji. Wierzę,
że wspólnym wysiłkiem uda nam się wszystko zrealizować i opłacić.
Dziękuje wszystkim, którzy już wsparli tę inwestycję, i obiecuję codzienną modlitwę za darczyńców.
Wszystkim wiernym czytelnikom „Zwiastuna” życzę odczuwania na
co dzień Bożej miłości i miłosierdzia. Niech opieka naszej Patronki
Maryi pobudza nas do wrażliwości i troski o innych. Rozpoczęte wakacje niech wzmocnią nasze siły i dadzą impuls do nowych działań.
Na łamach „Zwiastuna” spotkamy się we wrześniu.
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Wasz proboszcz o. Waldemar Grubka,

RELIKWIE ŚWIĘTEGO
OJCA PIO na Poczekajce
W czwartek 16 czerwca przeżywaliśmy
w naszej parafii niecodzienne
wydarzenie. Gościliśmy relikwie
świętego Ojca Pio: habit, rękawicę
zakrywającą krwawiący stygmat
z jego dłoni oraz bandaż przesiąknięty
krwią włoskiego Stygmatyka.
Nasza parafia znalazła się na szlaku
peregrynacji, której pomysłodawcą
jest o. Roman Rusek OFMCap,
odpowiedzialny za Grupy
Modlitwy Ojca Pio w Polsce.

Poniżej prezentujemy homilię,
którą podczas Eucharystii wygłosił
o. bp Antoni Pacyfik Dydycz.

26 czerwca 2016

W programie nawiedzenia znalazło
się czuwanie prowadzone przez
Grupy Modlitwy z Lublina, Msza
św., różaniec, świadectwa oraz
uwielbienie animowane przez
duszpasterstwo absolwentów.
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Czcigodny Ojcze Proboszczu, Ojcze Gwardianie, drogi Ojcze Andrzeju, Ojcze Romanie
– kustoszu świętych relikwii, drodzy Bracia
w kapłaństwie z tutejszej wspólnoty, a także
z innych wspólnot franciszkańskich, z różnych
diecezji, kochani Bracia św. Ojca Pio, wszyscy
tu zgromadzeni, zwłaszcza z Grup Modlitwy,
kochani Bracia i Siostry, mieszkańcy Lublina,
jak i okolic, czciciele św. Ojca Pio.
Wpatrujemy się w jego habit, wpatrujemy się w tę rękawicę, która strzegła wielkiej
tajemnicy, wpatrujemy się w jego krew. Jednocześnie myślą przenosimy się na górę Kalwarię, bo tam, kiedy Chrystusa Pana przybijano do krzyża, wcześniej zdjęto z Niego
szaty, zwłaszcza tunikę, którą nosił na sobie.
I żołnierze, zamiast podzielić ją pomiędzy
siebie, doszli do wniosku, że lepiej pozostawić ją w całości, ponieważ była cało dziana.
Niektórzy przypuszczają, że to Matka Najświętsza swoimi własnymi rękoma tę tunikę
przygotowała. Szata Chrystusa Pana w jakiś
sposób wrosła także w etos katolicki, chrześcijańskie tradycje, dlatego powstały książki,
w których ich autorzy zastanawiają się, co
się mogło stać z tą szatą, która nie została
pocięta na kawałki.
My, po raz pierwszy chyba w historii naszej
ojczyzny, w Polsce spotykamy się także z szatą, która zajmuje dzisiaj poczesne miejsce tu
na prezbiterium i przywołuje nam na myśl św.
Ojca Pio, ale jeszcze bardziej św. Ojca Franciszka. Bo przypominamy sobie jego regułę
i jego pisma, gdzie bardzo mocno podkreśla,
żebyśmy pamiętali o tym, jakie mają być nasze szaty, nasz kapucyński habit, wyraziście
mówiący o powołaniu: żeby był znakiem tego, do czego zostaliśmy wezwani. Podkreśla

to niejednokrotnie – z mocą. Kościół przejął tę tradycję, przyswoił, dlatego właśnie
w Kościele spotykamy się z różnymi szatami.
Widzimy ministrantów w czerwonych sutannach, w komżach. Patrzymy na wszystkich celebransów – są oczywiście alby, ornaty, stuły.
Spoglądamy na zakonników – w habitach tak

bardzo podobnych do habitu Ojca Pio. Cóż
to znaczy? To oznacza, że szata w życiu każdej
i każdego z nas pełni jakąś szczególną funkcję,
jakąś rolę. Jest więc znakiem wskazującym na
pewną rzeczywistość, która ma odniesienie
do naszego życia, postępowania. Dlatego tak
naprawdę każda szata, broniąc naszego ciała,

stać Ojca Honorata, który spowiadając ludzi, przygotowywał ich na przyjęcie Bożego
miłosierdzia, albowiem ono bez konfesjonału
nie może dotrzeć do człowieka. Jeżeli sumienie nasze jest zablokowane przez grzech, to
nie ma szans, żeby miłosierdzie mogło działać, chyba w sposób nadzwyczajny, poprzez
wstrząs. Mamy spowiedników, istnieje konfesjonał po to, aby ten klucz, otwierający nas
na przyjęcie Bożego miłosierdzia, był często
stosowany, praktykowany.
Duch Święty przez wieki sprawia, że w każdej
niemalże epoce Kościół otrzymuje coś nowego,
czym dzieli się z ludźmi, wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom i potrzebom wiernych. Tak się
stało właśnie z o. Honoratem – spowiednikiem.
(…) Nie wolno mu było głosić kazań. Władze
carskie dokonały kasaty wielu zakonów i zamknięcia licznych klasztorów, pozostawiły tylko
niektóre – na wymarcie, bo obowiązywał zakaz
przyjmowania nowych osób do nowicjatu. Nie
wolno było uczestniczyć w publicznym życiu
duszpasterskim. Na przykład w Zakroczymiu
zezwolono na wygłoszenie jedynie czterech kazań w ciągu roku, a jeszcze carscy sługusi zważali, żeby kaznodzieja czynił to nie z ambony,
ale z posadzki kościelnej, by głos kapłana nie
był zbyt daleko słyszalny, wtedy przecież nie
istniały mikrofony. Takie były ograniczenia!
Jednocześnie widzimy, jak ten diabeł, pomimo wszystko, jest bardzo słaby – nie przewidział mocy sakramentu pokuty i o. Honorat
Koźmiński dokonał czegoś wielkiego. Bo kiedy teraz niektórzy historycy opisują przełom
XIX i XX wieku, stwierdzają, że to, iż Polacy
uratowali swój honor, wiarę, swoją tożsamość
narodową, zawdzięczają Ojcu Honoratowi, rodzinom honorackim, tym siostrom zakonnym

rozproszonym po naszej ojczyźnie, na Kresach
wschodnich, a nawet na dalekiej Syberii. Warto o tym pamiętać. Ale jednocześnie właśnie
to poświęcenie konfesjonałowi, ten znak tak
bardzo wyrazisty sprawił, że dzięki niemu my,
korzystając ze spowiedzi, otwieramy się łatwiej
na Boże miłosierdzie. Pan Bóg może działać
i poprzez życiowe wstrząsy, ale to sposób tylko
nadzwyczajny. Pan Bóg wychodzi nam naprzeciw, a Duch Święty dopomaga, abyśmy znaleźli
sposoby, dzięki którym my sami otwieramy się
na Boże miłosierdzie.
Potem przyszedł św. Ojciec Pio, spowiednik
nad spowiednikami – drugi w naszej wspólnocie zakonnik znany właśnie z tego charyzmatu. Tyle lat, tyle tych spowiedzi, tyle tysięcy
ludzi, którzy przez lata znaleźli się w San Giovanni Rotondo, a wszyscy pełni wdzięczności,
pełni szacunku. Stąd też pielgrzymki, które
nadal tam przybywają, są w jakiejś mierze
pielgrzymkami wdzięczności Panu Bogu za
to, że sakrament pokuty i pojednania został
ożywiony, przypomniany, i że dzięki temu człowiek, jako istota ludzka, może odnajdywać
siebie, odradzać się, może uświadamiać sobie
tę wielką, piękną prawdę, iż został stworzony
na Boży obraz i podobieństwo.
Padre Pio, słynny spowiednik i św. Ojciec
Leopold Mandić, kolejny z wielkich spowiedników. Umarł trochę wcześniej, bo podczas II
wojny światowej. Ale w tym czasie w Polsce
my już mieliśmy bł. Michała Sopoćkę, spowiednika św. s. Faustyny Kowalskiej. Spowiedź
jest potrzebna ze względu na to, że po tamtych rewolucjach krwawych, jak francuska czy
sowiecka, nadeszła rewolucja ideologiczna,
kiedy zło chce wstrząsnąć naszym umysłem,
podporządkować sobie nasze myślenie, racjo-
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jednocześnie stoi na straży ludzkiego istnienia, co więcej – także  godności człowieka.
Myślę, że z tego powodu znalazła w Kościele
szacunek, przyjęcie i zrozumienie, ponieważ
pełni pewną misję wobec nas.
Habit św. Ojca Pio przypomina nam coś,
co jest bardzo istotne w życiu każdej i każdego z nas – sakrament miłosierdzia, konfesjonał, bo z nim zrosła się szata Ojca Pio. Jakież
to dziwne! Jakiś czas po tym, kiedy otrzymał
stygmaty, doszło do objawień, szczególnych
objawień. To św. Siostra Faustyna Kowalska,
sekretarka Chrystusa Pana miłosiernego, jest
tą, która w objawieniach aktywnie uczestniczyła – i Chrystus, przychodzący właśnie
w pierwszej połowie XX wieku, aby przypominać o Bożym miłosierdziu. Dlaczego teraz,
dlaczego w naszych czasach? Sięgnijmy do
psalmów. Niektóre z nich w całości, w każdej
strofie przypominają o Bożym miłosierdziu.
Czynią to też bardzo liczne teksty w Starym
i Nowym Testamencie. Nie kto inny, ale Pan
Jezus, zachęca, abyśmy byli miłosierni, jak
nasz Ojciec jest miłosierny. Zanim rozpoczęły się objawienia Chrystusa miłosiernego, Duch Święty w Kościele dokonał jeszcze
czegoś więcej, jak gdyby przygotował ludzi na
to spotkanie z miłosierdziem Bożym: nowe
spotkanie, w nowych okolicznościach, czasach oraz przy kolejnych ideologiach. A zaczęło się to od bł. o. Honorata Koźmińskiego.
Zawsze Kościół otaczał troską uczestnictwo
wiernych w sakramencie pokuty i pojednania. Jest też przykazanie kościelne, które
mówi o tym, że korzystanie przynajmniej raz
w roku ze spowiedzi i Komunii św. to minimum dla katolika. Jednak dopiero w połowie
XIX wieku pojawiła się charyzmatyczna po-
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nalne rozumowanie zastąpić jakimiś różnego
rodzaju technicznymi mechanizmami. Właśnie w konfesjonale otrzymujemy tę szczególną pomoc, żebyśmy korzystając z sakramentu
pokuty, mogli jednocześnie być uczestnikami
darów, które niesie ze sobą Boże miłosierdzie.
Na to także wskazują objawienia św. Siostry
Faustyny. Bo skoro ona szukała tego sakramentu u samego Chrystusa Pana, to jest to
dla nas wyraźny znak, jaka jest jego potrzeba, obecność, jego ranga.
Stąd też nasze spotkanie z tą szatą Ojca
Pio, jego rękawicą, z jego krwią, to nie jest
zetknięcie z czymś, co traktujemy jako zewnętrzne oznaki świętości Stygmatyka, ale my
w nich spotykamy się z rzeczywistością miłosierdzia. Ona od początku istnienia Kościoła
jest obecna zawsze w sakramencie pokuty.
Rzeczywistość miłosierdzia chce być jeszcze
bardziej aktywna i przepajać nasze umysły,
uzdrawiać myślenie, poruszać serca, a przede
wszystkim oczyszczać nasze sumienia, właśnie

po to, żebyśmy mogli patrzeć na świat i byli
zdolni odróżniać to, co w nim autentycznie
dobre, od tego, co złe.
Jeden z naszych współczesnych pisarzy
napisał książkę, której dał tytuł „Początek”,
ale właściwie to jest koniec historii pewnego
krawca warszawskiego, który borykał się z kłopotami, prowadził różne dyskusje. W końcu
powiedział tak: „No cóż, musimy zrozumieć,
że mądrość to jest coś innego niż szubrawstwo,
że człowiek mądry to ten, który umie odróżniać dobro od zła, a szubrawiec to ten, który
tego nie potrafi”. Ta książka przypomina, co
jest na końcu najważniejsze dla nas – właśnie
to, żebyśmy starali się, mieli wolę, potrafili nauczyć się odróżniać, podejmować, przyjmować
i czynić dobro, a odrzucać wszelkie zło. To jest
właśnie tajemnica tego świadectwa, które pozostawił nam Ojciec Pio. Patrząc na szatę świętego Stygmatyka – prostą kapucyńską szatę,
wyrosłą z tradycji św. Franciszka, widzimy, jakże
ona dla nas jest wymowna. Świadczy o tym,
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Ksiądz infułat Jan Pęzioł napisał do Ojca Pio trzy listy. Oto fragment jego świadectwa zaczerpnięty z książki o. Andrzeja Derdziuka pt. „Ojciec Pio. Przewodnik na drodze modlitwy i cierpienia”.
Drugi list napisałem będąc wikariuszem w Kumowie koło Chełma,
gdzie pracowałem w latach 1959−1964. Dojeżdżałem około 11 kilometrów z lekcjami religii do Leśniowic (…). Uczyłem religii w prywatnym domu państwa Ostrówków, bo katechizację wyrzucono ze szkoły.
Katechezę przyjęła w domu jedna z najbiedniejszych rodzin. Inni mieli
wspaniałe domy, ale nie było w nich miejsca na lekcje religii. Państwo
Ostrówkowie mieli sześcioro dzieci, mieszkali w malutkiej drewnianej
chałupce, w której była nieduża kuchnia i drugi większy pokój, w którym uczyłem dzieci przychodzące na religię.
Gospodyni była zdrową kobietą, dobrze zbudowaną i bardzo silną. Pewnego razu, gdy przyjechałem na katechezę, zobaczyłem, że
Ostrówkowa porusza się po domu jak cień i jest bezsilna. Na pytanie
co się stało, odpowiedziała, że jest chora, bo traci przytomność i przewraca się. (…) Kobieta powiedziała, że leczy się u profesora Wiktora
Steina, znanego neurologa w Lublinie. Pani Ostrówkowa relacjonowała, że podczas pierwszych wizyt Profesor przepisywał jej różne leki,
a ostatnio nic nie przepisał, tylko polecił przyjechać na kolejną wizytę za dwa tygodnie.

że była dla św. Ojca Pio i dla wielu następców
św. Franciszka czymś, co stoi na straży naszej
godności tudzież zdrowia, nie tylko fizycznego, ale także moralnego.
Współczesny świat, współczesne wychowanie i formacja dzieci i młodzieży stawia przed
nami bardzo wyrazisty postulat, abyśmy wychowywali siebie i innych właśnie w tym duchu, żebyśmy potrafili szanować nasze życie,
a jednocześnie naszą godność, która wypływa
z faktu, iż jesteśmy stworzeni na Boży obraz
i podobieństwo. Patrząc na relikwie św. Ojca
Pio, który w sposób szczególny jest jakby pośrednikiem Ducha Świętego dla naszej epoki,
wraz ze św. Leopoldem, bł. Honoratem i bł.
Michałem Sopoćko, pamiętajmy, żebyśmy korzystali z sakramentu pokuty i pojednania jak
najczęściej, ale z pełną świadomością, że to
nie jest tylko jakaś formuła, pewien obrzęd,
ale nasze otwarcie się na działanie Boże, na
działanie Jego miłosierdzia. Wtedy miłosierdzie Boże ma dostęp do umysłu, aby nasze
myślenie stawało się rzeczywiście racjonalne
– myślenie, które będzie nam mówiło o prawdzie i o fałszu. Nasze serca zyskają odwagę
unikania wszelkiego kłamstwa i otworzą się
na dobro. Jest to niesłychanie istotne, żeby
nasza wola była w stanie podejmować takie
decyzje, które nie będą nikomu szkodziły,
dlatego należy się wdzięczność Panu Jezusowi za Jego miłosierdzie.
Ale tak jak wspomniałem, Chrystus Pan,
Duch Święty przewidują, że nadchodzi ta nowa rewolucja – rewolucja ideologiczna, zmierzająca nie do zmiany władzy, jak to było we
francuskiej, zresztą krwawej, bo kosztowała
życie kilkuset tys. chłopów z Wandei, zamordowanych za to, że nie chcieli uznać tego
braterstwa i tej wolności rzekomej. Nie jest
też jak sowiecka, w czasie której mordowano
i niszczono pewne jednostki czy nawet całe
grupy. Ta rewolucja, która teraz się dokonuje,
przede wszystkim uderza w człowieka. Chce
zniszczyć poczucie człowieczeństwa, godności ludzkiej. Zmierza ku temu, aby człowiek
stracił świadomość siebie samego, swego posłannictwa i swojej misji. Stąd objawienia św.

Wówczas uświadomiłem sobie, że prof. Stein nie zalecił żadnych
leków, gdyż stwierdził, że nie ma już ratunku dla tej kobiety (…).
Po powrocie na plebanię, zanim zasiadłem do obiadu, napisałem
list do Ojca Pio z prośbą o modlitwę w sprawie kobiety z Leśniowic
(…). Po dwóch tygodniach, jadąc ponownie do Leśniowic, w drodze
myślałem, że Ostrówkowa pewnie leży złożona chorobą. Jakież jednak było moje zdumienie, gdy ujrzałem ją zdrową i silną, jakby nigdy
wcześniej nie chorowała. Ostrożnie zapytałem: „Pani Ostrówkowa,
jak się pani czuje?” A ona odpowiedziała: „Widzi ksiądz, że czuję się
zupełnie dobrze, nic mi nie dolega. Pojechałam (…) po dwóch tygodniach do Profesora. Kiedy mnie zobaczył, zrobił wielkie oczy. Szybko poprosił swoich współpracowników do gabinetu i następnie polecił wykonać wszystkie badania (…). Po kilku godzinach (…) zawołał
mnie do gabinetu (…) i powiedział do mnie tak: «Pani Ostrówkowa,
nie wiem, co się stało! Pani miała raka mózgu. Dawałem pani różne
leki – rak nie reagował i rósł bardzo szybko. Obliczyłem, że pani ma
przed sobą najwyżej tydzień życia. Dlatego kazałem pani przyjechać za
dwa tygodnie, wiedząc, że już się nigdy nie spotkamy. W tej chwili jest
pani zdrowa. Wyniki badań są bardzo dobre. Nie wiem, co się stało»”.
Kobieta wróciła do domu i podjęła swoje obowiązki. Przez wiele lat
po tym pisywałem listy do pani Ostrówkowej i ciągle zaświadczała, że
nie ujawniała się u niej żadna choroba.

Z ŻYCIA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ
KWIECIEŃ – MAJ 2016
Do wspólnoty Kościoła
przez sakrament chrztu świętego
zostali włączeni:
Maria Chomik

Alicja Zofia Gawryjołek

Helena Ewa Kucia

Nikola Aleksandra
Siebiesiewicz

Laura Kornelia Matysiak

Tymon Radecki

Martyna Mieszawska

Wiktoria Zajmała

Dominik Mirosław
Zabadała

Michał Jan Kuśmierz

Jakub Kiernicki

Tytus Jakub Gwardjak
Franciszek Skulimowski
Szymon Sochaczewski
Jakub Szymańczyk

Jakub Michał Michalski

Zofia Chojnowska

Marlena Stefania
Klimkowska

Filip Zygmunt Noga

Martyna Stadnik

Zuzanna Bator

Amelia Alicja Bloch

Kamil Kleczek
Rafał Maksim
Antonina Helena
Przeciechowska
Piotr Franciszek
Stankiewicz

Przed Bogiem i wobec wspólnoty
sakramentalne „tak”
wypowiedzieli sobie:
Konrad Garbacz i Paulina Chuść

Bartłomiej Gajko i Ewelina Smyk

Grzegorz Bryda i Sylwia Skoworodkin

Piotr Reszka i Magdalena Krawczak

Artur Szczepaniak i Janina Wołowicz

Mateusz Wdowski i Małgorzata Kuty

Sebastian Bator i Anna Baranowska

Piotr Lisica i Agnieszka Herc

Marcin Leśkiewicz i Teresa Solan

Dominik Klocek i Dominika Marszałek

Piotr Fronc i Katarzyna Krajewska

Kamil Kwietniewski i Patrycja Walkiewicz

Odeszli do Domu Ojca
w nadziei
wiecznego zmartwychwstania:
Jan Wnuk, ur. 1936 r.

Henryk Błaziak, ur. 1938 r.

Janina Puchala, ur. 1933 r.

Wojciech Ostrouch, ur. 1954 r.

Tadeusz Brygała, ur. 1927 r.

Elżbieta Bartczak, ur. 1926 r.

Zbigniew Mąka, ur. 1958 r.

Krystyna Grubecka, ur. 1949 r.

Piotr Ferdynandt-Piotrowski, ur. 1957 r.

Janusz Antoszak, ur. 1956 r.

Teresa Wach, ur. 1932 r.

Jan Głąb, ur. 1924 r.

Edmund Pietrzela, ur. 1926 r.

Wanda Wójcik, ur. 1924 r.

Czesława Polesiak, ur. 1936 r.

Genowefa Walasek, ur. 1932 r.

Jan Bajwoluk, ur. 1939 r.

Renata Myja, ur. 1957 r.

Anna Zadurska, ur. 1928 r.

Helena Fałek, ur. 1938 r.
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Siostry Faustyny są tak bardzo ważne, dlatego
Kościół dla każdej epoki otrzymuje nowe dary
od Ducha Świętego, wychodzi naprzeciw, by
nam dopomóc, przypominając o Bożym miłosierdziu, o tym wielkim darze, który się nie
kończy, bo miłosierdzia nigdy Panu Bogu nie
zabraknie, albowiem miłosierna miłość Boga
jest nieskończona.
Zofia Kossak w opowieści o swojej rodzinie
pisze, że kiedy jej babcia, która wyszła za słynnego Kossaka i była traktowana troszeczkę gorzej, no bo przecież to był bardzo biedny człowiek – malarze w tamtych czasach nie zawsze
mogli cieszyć się dużymi dochodami – co więcej,
jeszcze urodziła czwórkę dzieci, pytana: „Jak ty
sobie z tym radzisz?” – odpowiadała: „Matka,
jak Pan Bóg, kocha całą sobą każde dziecko
i wszystkie dzieci razem”. Zapamiętajmy to:
człowiek może tak jak Pan Bóg kochać każdego człowieka, kochać wszystkich ludzi pod
warunkiem, że będzie miał czyste sumienie,
będzie rozumiał sens godności ludzkiej, zabiegał o to, aby w wychowaniu, w podejściu do
życia z ogromnym pietyzmem traktować każde
dziecko, które przychodzi na świat, żeby jednocześnie otwierać na nie nasze serca, umysły.
Dlatego dziękujmy Ojcu Pio – tej wspaniałej
postaci, jakże skromnej (…). Ponad dwa lata, zgodnie z poleceniem ojca świętego Jana
XXIII, nie celebrował Mszy św. w kościele,
ale odprawiał nabożeństwa w swojej kaplicy
(…), żeby poprzez posłuszeństwo Kościołowi
dać świadectwo, że jego posłannictwo, jego
powołanie dopełnia tej szczególnej misji na
nasze czasy: ratowania człowieka przed nim
samym. To bardzo ważne. Trzeba przejść różne doświadczenia i próby, ale widzimy, że to
przynosi wielkie owoce. Miliony ludzi przybywają do San Giovanni Rotondo, to jest coś
niesłychanie przekonującego.
Jak wspomniał o. Andrzej, miałem szczęście, bo wysłałem w 1957 roku dwa listy do
Ojca Pio. Byłem wtedy młodym człowiekiem,
zdałem maturę. Prosiłem Ojca Pio, żeby się
za mnie modlił, by dał mi znak, czy ja mam
powołanie duchowne. W obu wypadkach
otrzymałem odpowiedź. Do moich rąk dotarło
zapewnienie o tym, że Ojciec Pio modli się,
pamięta i błogosławi. Miałem szczęście być
na rozpoczęciu jego procesu beatyfikacyjnego
w 1983 roku oraz w czasie beatyfikacji. (…)
Być może wśród nas też rosną przyszli wielcy spowiednicy. Oby nam Pan dał ich jak najwięcej, bo tylko wtedy miłosierdzie Boże będzie miało łatwiejszy dostęp do ludzkich serc,
będzie promieniowało z całym bogactwem
dobroci, otwierało przed nami wrażliwość na
to, co zawdzięczamy naszemu najlepszemu
Ojcu. Tylko wtedy spotkanie z życiem, nawet
w trudnościach zewnętrznych, materialnych
czy fizycznych, kłopotach zdrowotnych, stanie
się dla nas radością, bo będziemy wiedzieli,
że jesteśmy razem z Chrystusem. Tą samą podążamy drogą i w tej Jego szacie – która być
może pozostała i jest przechowywana, tylko
nie wiemy gdzie – my uczestniczymy, z niej
korzystamy. Amen.
Tekst nieautoryzowany
Oprac. red.: Małgorzata Grzenia, Anna
Guzowska-Boreczek
Zdjęcia: Małgorzata Grzenia
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Warto wspierać rozwój mężczyzny
Taki właśnie tytuł miał kolejny już weekend małżeński 17−19 czerwca br. prowadzony przez o. dra Piotra Zajączkowskiego. Warsztaty były adresowane do par małżeńskich, a szczególnie do żon. Ćwiczenia
i wykłady, przerywane oglądaniem rozrywkowych, ale i pouczających
kabaretów, wypełniły dwa dni zajęć. Zajęcia dotyczyły roli kobiet we
wspieraniu mężczyzn w małżeństwie.
Mężczyzna powołany jest przede wszystkim do ojcostwa czyli liderowania, prowadzenia do dojrzałości. Powinien być silny, aby stanowić
oparcie dla innych (w tym sensie prawdziwy mężczyzna jest przeciwieństwem Piotrusia Pana, chłopca, który żyje bez zobowiązań i konsekwencji). Mężczyzna, który nie jest ojcem, nie jest sobą. Szansę ojcostwa
można zatem wykorzystać lub zaprzepaścić. Stawaniu się ojcem (jak
też innym sytuacjom życiowym mężczyzny) towarzyszą jednak stale
obawy: czy potrafię, czy mi się uda, czy poradzę? (Kobieta jako żona
stawia sobie stale pytania czy mężczyzna ją kocha, czy o nią zabiega,
czy jest ona dla niego najważniejsza). Kłóci się to ze stereotypem, że
mężczyzna jest silny i niczego się nie boi. Tu właśnie jest niezastąpiona rola żony, której mężczyzna potrzebuje, ponieważ ma ona wspierać
jego rozwój; wierzyć w niego i mieć pozytywne nastawienie do życia.
Kobieta powinna też pamiętać o Bożym sposobie przeprowadzania
zmian, który można streścić w 4 punktach:
1. Naucz się akceptować męża takim, jakim jest (co nie oznacza zgody na zło, które on popełnia; potrzebna jest asertywność, aby zło
się nie rozrastało);
2. Wyjmij belkę ze swego oka – zauważ własne zło;
3. Zrezygnuj ze swoich praw (oczekiwań) w stosunku do męża i powierz je Bogu, tzn. wszystkiego przede wszystkim oczekuj od Boga;
4. „Szukaj złota, a nie błota” – skoncentruj się na pozytywnych stronach męża, co oznacza podjęcie decyzji szukania dobra w mężu.
Jedyną osobą, którą człowiek (tak kobieta, jak i mężczyzna) może
zmienić, jest on sam i to on sam ponosi też odpowiedzialność za zaspokajanie swoich potrzeb.
Warto pamiętać, że kobieta nie zrealizuje swoich zadań wobec mężczyzny, jeśli nie będzie się starała poznać jego świata, spraw, które są
dla niego ważne i którymi żyje.
Połączenie warsztatów „Jak okazywać żonie miłość, aby czuła się
kochaną” i „Warto wspierać rozwój mężczyzny” daje parom małżeńskim szansę na wzajemne poznanie się małżonków, a tym samym stwarza szansę na budowanie trwałego związku w świetle Bożego planu.
Ojciec dr Piotr Zajączkowski organizuje też szereg innych kursów
o różnej tematyce, zwłaszcza dla narzeczonych, małżonków i rodziców.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.kursnamilosc.
pl, na której można również dokonać zapisów.
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Anna i Ryszard Zajączkowscy
Zdjęcia: Małgorzata Grzenia

Kochane
dzieciaki

Tekst: Maria Bojaczuk
Ilustracje: Monika Bojaczuk

Pewien piękny, duży i żółty tulipan rozłożył jak
co dzień swe płatki i spojrzał w stronę wschodzącego słońca. Ten wschód słońca był przepiękny – ogromne, krwistoczerwone słońce unosiło
się nad lasem, dając jasne, złote światło. Ptaki
siedziały uczepione gałęzi drzewa ćwierkając
wniebogłosy. Spokojny, ciepły wiatr powiewał
każdym listeczkiem, każdą trawką…
Za to obok lasu rosły rozmaite kwiaty: stokrotki, tulipany, róże, żonkile, mlecze… Piękne,
wiosenne kwiaty bardzo tam pasowały.
Żółty tulipan patrzył ze wzruszeniem na ten
piękny wschód. Cieszył się, że Pan Bóg zwrócił uwagę na taki prawie nic nieznaczący kwiat
i dał mu oglądać ten cud natury.
Wkrótce słońce było już wysoko na niebie
– co oznaczało południe. Ponieważ żółtemu
tulipanowi trochę się nudziło, postanowił więc
porozmawiać z kwiatem rosnącym tuż obok
niego – panią stokrotką.

– Witaj stokrotko. Jak ci mija dzień?
Stokrotka westchnęła:
– Ojej, jest zupełnie tak samo jak zwykle.
Budzę się, stoję przez cały dzień i idę spać…
Mam już tego dość, moje życie jest takie monotonne…
Na jej słowa Tulipan pokiwał głową, a następnie powiedział łagodnie:
– Pani stokrotko, nie do końca jestem tego samego zdania co ty. Patrzysz na to z zupełnie innej strony… Budzisz się i widzisz piękny
wschód słońca i słyszysz piękną muzykę ptactwa. Owszem, potem stoisz przez cały dzień,
ale w trakcie tego dnia dzieje się wiele rzeczy,
a my możemy je oglądać. Obok siebie mamy
wiele innych kwiatów, które mają ten sam
problem… Ale przecież żadnemu z nich nikt
nie zabronił słuchać ptaków, obserwować owadów, patrzeć na chmury, marzyć, myśleć, mówić, rozmawiać… Mamy tak wiele rzeczy do

wyboru, ale wbrew pozorom na pierwszy rzut
oka bycie kwiatem oznacza: stanie. Nie! Pan
Bóg wziął pod uwagę każdego. I każdy ma wygodnie, a nasze życie z pewnością nie jest tylko
staniem. Poza tym… Kwiaty mają z pewnością
piękniejsze barwy od innych roślin, więc nie dość
że mamy takie wygodne życie, jeszcze jesteśmy
najpiękniejszymi roślinami…
– Rozumiem – odpowiedziała stokrotka. –
Moje życie ma kilka wyraźnych wad i to na nie
zwracałam uwagę. Wcale nie zauważyłam zalet,
których jest tak wiele… Nigdy już nie powiem
o niczym złego słowa, bo na początku widzę
tylko wady, a jest ich o wiele mniej niż zalet.
Aby jednak je dostrzec, trzeba się zastanowić.
Po tych słowach kwiaty ułożyły się do snu,
a rankiem ujrzały wschód słońca jeszcze piękniejszy niż ten, którym dotąd się zachwycały.
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4 czerwca wernisaż wystawy zdjęć
Jarosława Czerniaka i Sławomira Węgrzyna
„Rekonstrukcje historyczne”

5 czerwca koncert wiosenny
„Dives in misericordia“

4 czerwca małżeńskie jubileusze

5 czerwca przyjęcie kandydatów na ministrantów

11 czerwca koncert Haliny Frąckowiak
Foto: Emil Zięba (1, 3, 4, 7, 8), Małgorzata Grzenia (2, 5, 6)

