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25 września
A on rzekł na to: „O nie, ojcze
Abrahamie, ale gdyby ktoś ze świata
umarłych poszedł do nich, nawrócą
się”. Odpowiedział mu: „Jeżeli nie
słuchają Mojżesza i Proroków, to
choćby ktoś z umarłych się pojawił,
nie dadzą się przekonać”.

(Łk 16,19−31)
Bogacz, skupiony na własnych przyjemnościach i nieczuły na cudzą krzywdę, nawet po
śmierci myśli, że może innym rozkazywać,
a magia (duchy) mają według niego większą
siłę przekonywania niż słowo Boże. Tymczasem wszystko, co jest konieczne do zbawienia,
zostało już powiedziane, a po śmierci nic już
nie można w swoim życiu zmienić.
2 października
Czy winien jest słudze wdzięczność
za to, że wykonał rozkazy? Tak i wy
mówcie, gdy wykonacie wszystkie
dane wam nakazy: „Jesteśmy sługami
bezużytecznymi. Wykonaliśmy to,

co było do wykonania, jako nasz
obowiązek”.
(Łk 17, 5−10)
A właściwie dlaczego nie być wdzięcznym
słudze za wykonanie rozkazów? Jeśli robi to
chętnie, nie narzekając, a niechby i niechętnie, ale jednak robi? Jednak z jakiegoś powodu
nie porzuca pana i nie szuka szczęścia gdzie
indziej. Dlaczego nie być mu wdzięcznym za
jego wierność i posłuszeństwo?
9 października
Gdy ich spostrzegł, powiedział:
„Idźcie i pokażcie się kapłanom”.
I właśnie wtedy, kiedy tam szli, zostali
oczyszczeni.
(Łk 17,11−19)
Trędowaci zostali uzdrowieni przez Jezusa, ale
widać wyraźnie, że Jezus działa przez Kościół.
Poza Kościołem nie ma zbawienia. Wierni
mają prawo oczekiwać wsparcia i modlitwy
(także o uzdrowienie) od swoich kapłanów,
a kapłani z kolei niech nie zapominają, że ich
namaszczone ręce mają Moc. Niech nie wahają się jej użyć.

Kiepska sprawa, sama doświadczam głównie
Boskiego zwlekania, a to zniechęca. Ale z drugiej strony, czy Bóg znajdzie we mnie wiarę?…
Kiepska sprawa.
23 października
Zachowuję post dwa razy w tygodniu,
daję dziesięcinę ze wszystkiego, co
nabywam.
(Łk 18,9−14)
Innymi słowy: popatrz, Panie Boże, jaki jestem
w porzo. Nie przegap żadnej mojej zasługi.
W sumie to nie jesteś mi potrzebny, wystarczy przestrzeganie przepisów prawa i już będę
ubóstwiony we własnych oczach.

Autorką komentarzy
do Ewangelii jest
Ewa Bojaczuk

4 października

Uroczystość św. Franciszka z Asyżu
O Panie, uczyń
z nas narzędzia
Twojego pokoju,

Spraw, abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;

abyśmy siali miłość tam,
gdzie panuje nienawiść,

nie tyle szukać zrozumienia,
co rozumieć;

wybaczenie tam,
gdzie panuje krzywda,

nie tyle szukać miłości,
co kochać;

jedność tam,
gdzie panuje zwątpienie,

albowiem dając,
otrzymujemy;

nadzieję tam,
gdzie panuje rozpacz,

wybaczając, zyskujemy
przebaczenie;

światło tam,
gdzie panuje mrok,

a umierając, rodzimy się
do wiecznego życia,

radość tam,
gdzie panuje smutek.

przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.
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św. Franciszek
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Pogrubionym drukiem
Drodzy Parafianie i Sympatycy
naszego kościoła na Poczekajce
Za nami już kolejne wakacje. Czas odpoczynku,
rodzinnych wyjazdów, koloni, oaz i pielgrzymek.
Wakacje to nie tylko czas, kiedy zmieniamy otoczenie, aby odpocząć od codziennych, szarych
spraw, ale to także możliwość umocnienia swego ducha. Wielu z nas wykorzystało ten czas, aby sięgnąć do Pisma
Świętego czy do prasy religijnej, skorzystać z sakramentu pojednania
czy uczestniczyć w różnych formach wakacyjnego wypoczynku. Służą
temu także nawiedziny obrazu Pani Jasnogórskiej w naszych domach.
Parafia organizowała wiele wyjazdów dla dzieci, młodzieży i dorosłych:
rekolekcje Ruchu Światło-Życie, wyjazd ministrantów „Śladami Jana
Pawła II”, wyjazd scholi dziecięcej „Barka” na Litwę, trzy turnusy wakacji na Poczekajce, pielgrzymka na Rok Miłosierdzia, pielgrzymka do
Gruzji i Armenii oraz do Grecji z wyspą Patmos, a także piesza pielgrzymka na Jasną Górę. W „Zwiastunie” zamieszczamy relacje tylko
z dwóch wyjazdów i migawkę w fotogalerii z innych. Więcej zdjęć z
wyjazdów będzie można znaleźć na internetowej stronie parafii. Natomiast w październikowym numerze pisma chcielibyśmy zamieścić
relacje uczestników Światowych Dni Młodzieży. Zachęcamy zatem
czytelników do dzielenia się swoimi doświadczeniami ze spotkań z papieżem Franciszkiem i młodzieżą całego świata. Na Wasze świadectwa
czekamy pod adresem pismozwiastun@wp.pl.
We wspólnocie zakonnej podczas wakacji nastąpiły zmiany personalne. Na początku wakacji naszą wspólnotę opuścił o. Stefan Majkowski – duszpasterz chorych oraz opiekun Radia Maryja i Legionu
Maryi. Został przeniesiony do klasztoru w Lublinie przy Krakowskim
Przedmieściu. Do naszej wspólnoty przybyli: o. Przemysław Kryspin z
klasztoru w Olsztynie i o. Paweł Kaczorek z klasztoru w Lublinie przy
Krakowskim Przedmieściu. Wszystkim im życzymy Bożego błogosławieństwa i darów Ducha Świętego w pracy duszpasterskiej i zadaniach
podejmowanych w naszej parafii.
Rozpoczął się kolejny rok szkolny i katechetyczny. Uczniowie powrócili do ławek szkolnych, aby zdobywać wiedzę, pogłębiać osobowość,
kształtować charakter. Na katechezie będą poznawać prawdy Boże, a
także uczyć się rozwiązywać swoje problemy w świetle słowa Bożego.

Katecheza w szkole nie zastępuje spotkania z Bogiem na modlitwie i
podczas niedzielnej Mszy św. w kościele, czy też podczas systematycznego korzystania z sakramentu Bożego Miłosierdzia, ale tylko do tego
prowadzi. Niezastąpioną rolę w kształtowaniu postaw religijnych pełni
rodzina. To w niej dzieci uczą się, jak żyć oraz jak prawdy Boże wcielać
w życie. Przede wszystkim świadectwo wiary rodziców, ich systematyczne
uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. i korzystanie z sakramentu pokuty
i pojednania najbardziej przemawia do dzieci, które przyjmują to jako
normalny sposób kontaktu z Bogiem, a nie jako wyrywkowe wydarzenie przeżywane od czasu do czasu. Bardzo budujący jest widok, kiedy to
cała rodzina przystępuje do spowiedzi i Komunii św. To w domu dzieci
najlepiej uczą się modlitwy, kiedy cała rodzina klęka przed Bogiem, czy
też wspólnie czyta Pismo Święte. Zachęcam rodziców do większej troski w tym roku katechetycznym o sprawy religijne i świadectwo życia.
Wakacje to również czas prac podejmowanych w kościele i klasztorze.
Wymieniono okna witrażowe na prezbiterium i poddano konserwacji
witraże. Dzięki Waszej skutecznej pomocy udało się już zapłacić za wykonane prace. Bardzo dziękuję p. Krzysztofowi i jego firmie za rzetelne
i terminowe wykonanie prac, a Wam, drodzy Parafianie i Sympatycy parafii, za hojność w pokryciu kosztów tej inwestycji. Zakończone
zostały także prace adaptacyjne dużego pomieszczenia za amfiteatrem
na salę wielofunkcyjną, która została wyposażona w krzesła konferencyjne i stoły. Przygotowano też aneks kuchenny i doprowadzono wodę. Sala będzie służyła wspólnotom. Udało się również zamontować
wentylację w pomieszczeniach znajdujących się w dolnej części kościoła i w harcówce. W klasztorze trwają prace remontowe łazienek w
celach zakonnych. Zostały też poddane gruntownemu remontowi dwa
pokoje gościnne, a także odnowiono stoły w refektarzu klasztornym.
Po wakacjach wznowiły swoje systematyczne spotkania wspólnoty działające przy naszej parafii. Może warto już dziś wyjść z tłumu i
mocniej zaangażować się w życie parafii, odnajdując swoje miejsce we
wspólnotach, a przez to pogłębiać swoją wiarę.
Przed nami październik, w naszej tradycji zwany miesiącem różańcowym. Wielkim pragnieniem Matki Bożej jest, abyśmy codziennie odmawiali różaniec. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy różańcowej
codziennie o godz. 17.30 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Nie żałujmy czasu na tę szczególną pomoc do walki z grzechem.
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16 października
A czy Bóg nie weźmie w obronę
swoich wybranych, którzy dniem
i nocą wołają do Niego? Czy będzie
zwlekał z ich sprawą? (...) Czy jednak,
gdy przyjdzie Syn Człowieczy, znajdzie
wiarę na ziemi?
(Łk 18, 1−8)

3

Niech Maryja, Patronka naszej parafii, i św. Franciszek wypraszają nam
potrzebne łaski i pomagają wcielać wiarę w codzienne życie.
Wasz proboszcz o. Waldemar Grubka

VI EDYCJA PROJEKTU „Z KULTURĄ DO NIEBA”
wrzesień
18. spektakl „Mieszczanin Szlachcicem” – Amatorski Teatr
Towarzyski działający w ramach Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Węglin Północny” w Lublinie (zrealizowane)
październik
12. „Katolicyzm codziennego użytku” – spotkanie
z Szymonem Hołownią – amfiteatr, godz. 19.15
23. koncert muzyki chrześcijańskiej –
zespól BeU – amfiteatr, godz. 19.15

listopad
06. koncert pamięci prof. Beaty Dąbrowskiej „Śpieszmy
się kochać ludzi…” – kościół, godz. 19.15
13. koncert patriotyczny „Kocham Cię, Polsko” – chór
dziecięcy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Karola Lipińskiego w Lublinie – kościół, godz. 19.15
grudzień
12. „Piosenka w drodze do Niepodległej” – spektakl
poetycki: Piotr Górka, Wojciech Machnicki – amfiteatr

Projekt „Z kulturą do Nieba” VI edycja realizowany jest w ramach Franciszkańskiego Centrum
Promocji Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie przy wsparciu finansowym Miasta Lublin
PATRONAT HONOROWY:
Minister Prowincjalny Warszawskiej Prowincji
Braci Mniejszych Kapucynów o. Andrzej Kiejza
Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
Przewodniczący Rady Miasta Lublin Piotr Kowalczyk

PATRONAT MEDIALNY:

25 września 2016

Zwiastun

2

25 września 2016

Schola zwiedziła Wilno

W te wakacje razem ze scholą „Barka” z Poczekajki spędziliśmy kilka dni na Litwie. Zwiedzanie zaczęliśmy od Wilna, w miejscu gdzie
kiedyś rósł gaj pogański, a teraz stoi katedra.
Dowiedzieliśmy się, że Litwini byli ostatnim
narodem pogańskim w Europie. Chrzest przyjęli dopiero w 1387 r. Katedra wileńska była
świadkiem wielu ważnych wydarzeń: ślubów,
koronacji, pogrzebów. Tutaj w jednej z kaplic
znajdują się relikwie św. Kazimierza. Jest to
najpiękniejsza kaplica w katedrze. W kolejnej kaplicy widzieliśmy cudami słynący obraz
Matki Bożej Sapieżyńskiej (moja mama pisała
o nim pracę magisterską). Był on koronowany
koronami papieskimi już w 1750 r. (dla porównania obraz Matki Bożej Ostrobramskiej był
koronowany dopiero w 1927 r.) Widzieliśmy
też kaplicę królewską, która nigdy nie została
zniszczona od czasu swego powstania. Nawet
architekt, który dokonał ostatniej gruntownej przebudowy katedry (w 1777 r.) nie odważył się jej naruszyć. Być może dlatego, że
nad wejściem do tej kaplicy umieszczony był
napis po łacinie: „Niszczycielu tego dzieła bądź
przeklęty!” Katedra mocno ucierpiała podczas
powodzi, jaka nawiedziła Wilno wiosną 1931
r. Woda podmyła posadzkę katedry, powodując zapadanie się płyt marmurowych w kaplicy
św. Kazimierza i zarysowanie niektórych ścian.
Żeby ratować katedrę, badacze musieli sprawdzić, jak duże szkody powódź wyrządziła fundamentom. Podczas prac konserwatorskich
naukowcy natrafili na zamurowaną kryptę. Po
zdemontowaniu ściany znaleziono tam groby
królewskie, w których były szczątki Aleksan-

dra Jagiellończyka oraz królowych Elżbiety Rakuszanki i Barbary Radziwiłłówny. Natomiast
pod ołtarzem kaplicy św. Kazimierza odkryto
urnę z sercem Władysława IV Wazy. Obecnie
znajdują się one w mauzoleum pod kaplicą św.
Kazimierza. Na fasadzie katedry widzieliśmy
różne rzeźby, jedną z nich był Mojżesz. Mama
zadała nam zagadkę, dlaczego Mojżesz przedstawiany jest z rogami. Dzieci nie wiedziały,
a ja nie odzywałam się, bo już wcześniej dowiedziałam się o tym.
Po zwiedzeniu katedry zatrzymaliśmy się
jeszcze na chwilę przed pomnikiem założyciela Wilna – księcia Gedymina. Dowiedzieliśmy
się, że był on dziadkiem litewskiego księcia Jagiełły, późniejszego króla Polski Władysława
Jagiełły (na Litwie Jagiellonów nazywają Gedyminowiczami, ponieważ założycielem dynastii był właśnie książę Gedymin). Moja mama
opowiedziała nam legendę o założeniu Wilna
(legenda o „Żelaznym Wilku”). Rok 1323 jest
uważany za rok założenia Wilna, ponieważ z tego roku pochodzi pierwsza pisemna wzmianka
o tym mieście.
Następnie udaliśmy się na spacer po starówce, po drodze zwiedzając różne zabytki m. in.
ratusz, w którym w swoim czasie było więzienie,
a na placu ratuszowym stały pręgierz i szubienica. Zapamiętałam, jak mama opowiadała, że
więzieniem opiekował się kat, on również dokonywał tutaj publicznych egzekucji. Ponieważ
w tamtych czasach nie było zbyt wielu atrakcji
i rozrywek, ludzie miejscowi licznie się gromadzili, żeby się przyglądać takim wydarzeniom.
Aby zostać katem trzeba było ukończyć szkołę

katowską (między innymi taka podobno była
kiedyś w Bieczu). Ciekawa jestem, jak mogły
wyglądać egzaminy i zaliczenia w takiej szkole. Chociaż kat dobrze zarabiał, to był bardzo
samotny, ponieważ nikt nie chciał się z nim
zadawać, i wydano wówczas takie rozporządzenie, że kobieta, która skazana była na karę
śmierci, mogła jej uniknąć, jeśli zgodziła się
wyjść za mąż za kata. Podobno był znany taki
przypadek, kiedy kobieta uniknęła kary, a była skazana za zamordowanie swego męża, bo
zgodziła się wyjść za mąż za kata wileńskiego.
Następnie widzieliśmy kościół św. Kazimierza zwieńczony mitrą wielkoksiążęcą. Mama
wytłumaczyła nam, na czym polega różnica
pomiędzy koroną królewską, a mitrą wielkoksiążęcą. Kościół mocno ucierpiał podczas
zaboru rosyjskiego, zrobiono z niego cerkiew,
a na wieżach zbudowano cebulkowate kopułki. Po II wojnie światowej zamieniono go na
magazyn, a następnie na muzeum ateizmu.
Następnie udaliśmy się do klasztoru bazylianów, widzieliśmy tam Celę Konrada. Nie
bardzo zrozumiałam, kim był ten Konrad, ale
mama powiedziała, że będziemy o nim się uczyć
w starszych klasach. Zapamiętałam natomiast,
że był tam więziony nasz, polski poeta Adam
Mickiewicz. Było to malutkie pomieszczenie
z łóżkiem i niewielkim stołkiem. Stamtąd
udaliśmy się na Mszę świętą do Ostrej Bramy,
którą celebrował nasz o. Andrzej z Poczekajki. Było to bardzo wzruszające przeżycie. Matka Boża spoglądała na nas swym matczynym
wzrokiem. Na ścianach widzieliśmy mnóstwo
srebrnych i złotych rączek, nóżek i obrazków.

siły go od pracowników kościoła św. Michała
i ukryły na strychu budynku mieszkalnego.
Jedna z nich za to została zesłana na Syberię.
Takie historie są przerażające. Widzieliśmy też
kościół franciszkanów, który był zamieniony
na archiwum i celowo, potwornie zniszczony
(prace przy odbudowie trwają dotychczas).
Mama celowo nam go pokazała, żebyśmy widzieli, jak władze radzieckie za wszelką ceną
chciały zniszczyć wszystko i wszystkich, którzy
nie chcieli podporządkować się ich rozkazom.

dzieliśmy się również, że w zamku było zainstalowane ogrzewanie podłogowe. Pierwowzory
kaloryferów mogliśmy zobaczyć na dziedzińcu
zamku książęcego. Do dziś na zamku, nawet
zimą, jest bardzo ciepło. Następnie kolejno
oglądaliśmy książęce komnaty. W pokoju księcia Witolda widzieliśmy kopię obrazu ,,Bitwa
pod Grunwaldem” Jana Matejki. W tym pomieszczeniu Witold i Jagiełło mogli planować
przebieg bitwy. Podobno Jagiełło kazał swoim
żołnierzom przepasać się opaskami ze słomy

Na cmentarzu Na Rossie

Oczywiście nie mogło nas zabraknąć na
cmentarzu na Rossie, najpierw zwiedziliśmy
malutki cmentarzyk wojskowy, w centrum
którego znajduje się duża płyta nagrobna ze
skromnym napisem: „Matka i serce syna”.
Mama powiedziała, że nie ma tu ani imienia,
ani nazwiska, ponieważ obowiązkiem każdego
Polaka jest wiedzieć, czyja matka i czyje serce
spoczywa na cmentarzu na Rossie. Po prawej
i lewej stronie płyty, spoczywają żołnierze Legioniści i żołnierze Armii Krajowej. Marszałek
Piłsudski w swej ostatniej woli życzył sobie,
by jego serce spoczęło razem z żołnierzami
„co życie dali, by Komendanta serce pieścić”,
„i gdy serce swe grobem poję, serce swe tam na
Rossie kładę, by wódz spoczął z żołnierzami”.
Mama opowiedziała, że po śmierci Marszałka,
poddano szczegółowym badaniom jego mózg.
Zważono go i zmierzono, następnie wydano album zdjęć wraz z opisem z przeprowadzonych
badań. Zapamiętałam jeszcze, że kiedyś Piłsudski na Syberii spotkał wróżkę-Cygankę, która
chciała mu wróżyć, lecz spojrzawszy na jego
dłoń krzyknęła ,,Cariombudziesz” i uciekła. Na
cmentarzu spoczywa jeszcze dużo wybitnych
postaci, ale nie zapamiętałam ich wszystkich.
Ogromne wrażenie zrobił na mnie zamek
w Trokach. Pierwszy zamek zaczął budować
jeszcze książę Kiejstut (wuj Jagiełły), a dokończył jego syn książę Witold (kuzyn Jagiełły).
Dla lepszej obrony przed krzyżakami zamek
postanowiono wybudować na wyspie w odległości strzału armatniego od lądu (220 m).
Zaprojektował go architekt krzyżacki, który
prawdopodobnie już nigdy nie opuścił murów tego zamku. Zobaczyliśmy, jak wyglądały
toalety w zamkach średniowiecznych. Dowie-

dla wzajemnego rozpoznania. Prawdopodobnie co drugi litewski żołnierz nie wrócił do
domu. W jednym z pomieszczeń widzieliśmy
wystawę poświęconą Karaimom. Jest to naród, który Witold sprowadził do Trok z Krymu.
Obdarzył ich różnymi przywilejami, za co mu
byli bardzo wdzięczni i wiernie służyli. Karaimi mieszkają w Trokach do dziś, zachowali
swój język i religię. Na obiad udaliśmy się do
restauracji karaimskiej, gdzie mieliśmy okazję
spróbować kibinów (jest to danie karaimskie)
i najpyszniejszego rosołu z baraniny.
Mama powiedziała, że Książę Witold jest
dla Litwinów bardzo ważną postacią. W czasie
jego panowania Księstwo Litewskie osiągnęło największy obszar w swej historii, 990 tysięcy km kwadratowych. Mieszkańcy bardzo
ubolewali po śmierci Witolda. Legenda głosi, że woda w jeziorze wokół zamku trockiego
przez trzy dni zabarwiona była na czerwono
na znak żałoby.
W drodze powrotnej zwiedzaliśmy jeszcze
krótko Kowno. Niestety byłam już tak zmęczona, że niewiele zapamiętałam. Widzieliśmy tam
również ruiny zamku wybudowanego w miejscu, gdzie Wilia wpada do Niemna. Byliśmy też
przed budynkiem, w którym mieszkał Adam
Mickiewicz podczas pracy w szkole w Kownie.
Do Polski wracaliśmy zmęczeni, ale zadowoleni, to były udane wakacje, poznaliśmy
dużo nowych i ciekawych rzeczy. Nie wiedziałam, że Litwę i Polskę tak dużo ze sobą łączy.
Jana Komarynska, 11 lat,
V klasa, Szkoła Podstawowa nr 38
Zdjęcia: Anna Zajączkowska,
o. Andrzej Cebula
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W kaplicy Matki Bożej w Ostrej Bramie

Mama wytłumaczyła nam, że są to wota dziękczynne za cuda za wstawiennictwem Maryi Ostrobramskiej. Na jednej z takich płytek było
napisane ,,Dzięki Ci Matko za Wilno”. Jest to
wotum dziękczynne samego Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Po śmierci Marszałka jego serce
w srebrnej urnie przez rok było przechowywane w kościele św. Teresy, przy którym znajduje
się kaplica ostrobramska.
Następnego dnia zwiedzanie zaczęliśmy od
kościoła świętych Piotra i Pawła. Fundatorem
tej świątyni był Michał Kazimierz Pac. Zgodnie z legendą, Pac ukrywając się w ruinach
istniejącej tam kiedyś świątyni przed zbuntowanym wojskiem, obiecał Matce Bożej, że
jeśli ocali mu życie to wybuduje Jej tak piękną świątynię, jakiej ludzkie oko nie widziało.
Przeżył i słowa swego dotrzymał. Niestety nie
dożył ukończenia świątyni. Kazał się pochować pod progiem świątyni, żeby wierni deptali jego grzeszne ciało. Na płycie nagrobkowej
polecił napisać ,,Hic iacetpeccator” („Tu leży
grzesznik”). Moim zdaniem, to była fałszywa
skromność, ponieważ na szczycie świątyni kazał umieścić napis „REGINA PACIS FUNDA
NOS IN PACE” co oznacza „Królowo pokoju
umacniaj nas w pokoju” (lecz można też przetłumaczyć to jako „Królowo Paców umacniaj
nas w pokoju”). Wewnątrz świątyni znajduje
się ponad 2000 rzeźb figuralnych, nie licząc
ornamentów i przedstawień z życia flory i fauny i jest to faktycznie jedna z najpiękniejszych
świątyń, jakie widziałam. W przeciwieństwie
do innych kościołów ołtarz główny nie stanowi tutaj głównej ozdoby.
Następnie udaliśmy się na wieżę telewizyjną, pod którą 13 stycznia 1991 r. miały miejsca
dramatyczne wydarzenia. Litwini broniąc swej
niepodległości przed Związkiem Radzieckim
stali z gołymi rękami przeciwko sowieckim
czołgom próbując je zatrzymać. Tamtej nocy
zginęło pod gąsienicami 14 osób. Sama wieża
mierzy ponad 326 m wysokości (jest wyższa niż
wieża Eiffla). Na wysokości 165 m (55 piętro
budynku mieszkalnego) znajduje się restauracja, która się obraca wokół własnej osi. Wieża
w najwyższej swej części podczas silnego wiatru
odchyla się od pionu do 2 m. Widok z wieży
był niesamowity. Podziwialiśmy całe Wilno
i nie tylko, bo podczas ładnej pogody, a taką
właśnie mieliśmy, widoczność z wieży wynosi
nawet do 50 km. Gdybym miała lornetkę, to
pewnie zobaczyłabym domek dziadków, którzy mieszkają 23 km od Wilna.
Mieliśmy również okazję być w kaplicy
u Sióstr Miłosierdzia Bożego. Wcześniej była
tu pracownia malarska Eugeniusza Kazimirowskiego. Tutaj został namalowany pierwszy
obraz „Jezu Ufam Tobie”, który obecnie znajduje się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Wilnie. Mieliśmy okazję modlić się przy
nim. Wcześniej nie wiedziałam, że pierwszy
taki namalowany obraz znajduje się właśnie
w Wilnie. W przewodniku przeczytałam, że
obrazu niestety nie udało się wywieźć do Polski.
Mama natomiast wzruszyła ramionami i powiedziała, że obrazu „na szczęście” nie udało
się zabrać do Polski i można go nadal podziwiać w Wilnie. Mama wspominała o dwóch
paniach, które obawiając się, że obraz może
być zniszczony po II wojnie światowej wypro-
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Dom przy ul. Ha Shalom 51
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Piękno
i bogactwo
Kościoła

„Życie to powieść Boga. Pozwólmy Mu ją pisać”. Kiedy natknęłam się na tę myśl I. Singera i wypożyczyłam na swój facebookowy
profil nie wiedziałam, że wkrótce sama doświadczę, jak piękna jest ta
powieść pisana przez Boga. Sama nie wpadłabym nigdy na taki rozwój wydarzeń i wątków w kolejnych rozdziałach księgi mojego życia.
A wszystko zaczęło się zwyczajnie, kiedy w moim sercu pojawiło się
pragnienie, by zrobić w życiu coś dobrego i posłużyć ludziom trochę
inaczej niż dotychczas.
Zawsze z radością podejmowałam działania na rzecz rodziny oraz
zawodowe w świecie edukacji ze świadomością, że służąc innym, służę
Bogu samemu w drugim człowieku, a moje istnienie ma sens, jeśli istnieję dla kogoś. W pewnym momencie uświadomiłam sobie, że rozdział
zatytułowany „życie zawodowe” należy zamknąć emeryturą. Rodzice,
mąż… są już po drugiej stronie tęczy i potrzebują jedynie mojej modlitewnej pamięci, a kiedy kochane wnuczęta trochę podrosły, zauważyłam konieczność napisania przez moje dzieci własnych ksiąg życia,
ale pragnienie służenia innym nadal w sercu pozostało. Oczywiście
pewne plany przemknęły w myślach i już prawie Panu Bogu zaczynałam mówić, co powinien zrobić, ale On miał zupełnie inne zamiary

Beer Shevie, stolica pustyni Negev. Miejsce, do którego przybył
Abraham ze swoim ludem i gdzie złożył swoją przysięgę. To duże miasto, prawie trzysta tysięcy mieszkańców. Powstało i rozkwitło
bardzo szybko w okresie międzywojennym. I jest to jedyne miasto
zbudowane w Izraelu w ciągu 400 lat Imperium Ottomana. Wyrosło
z konieczności zaspakajania potrzeb Armii Tureckiej, kiedy to z Syrii
na linię frontu na Synaju trzeba było transportować dostawy i zbudowano kolej z takim ważnym węzłem właśnie w Beer Shevie. Obecnie to miasto w Dystrykcie Południowym w Izraelu, w odległości 38
kilometrów na wschód od wybrzeża Morza Śródziemnego i 120 km
na południowy zachód od Jerozolimy.
Miasto jest pełne kontrastów. Wychodząc z domu w jedną stronę
trafiam na bardzo biedne brudne slumsy, gdzie rzadko widać flagę izraelską. Kiedy idę na spacer w drugą stronę, jest już inaczej, choć nie są
to jeszcze bogate dzielnice miasta. A na ulicach oprócz hebrajskiego
najczęściej słychać język rosyjski.
W centrum i na „starówce” spotykam ludzi, którzy – według medialnych wiadomości – nienawidzą się i zabijają, a tu kobiety w burkach obok mężczyzn w kipach spacerują spokojnie i robią zakupy.
Z ciekawością przyglądam się żydowskim i muzułmańskim kobietom,
ortodoksom w jarmułkach i beduinom, ekstrawagancko ubranym nastolatkom i małym chłopcom z pejsami. Piękne, różnorodne i bardzo
zadziwiające miejsce – jak i cały świat stworzony przez Boga.
Nie inaczej rzecz się ma z domem parafialnym, kościołem i całą
katolicką wspólnotą. Niejeden chciałby w Alei Pokoju 51 zobaczyć
kopułę kościoła albo przynajmniej zwieńczenie budynku krzyżem na
wieży. Nic z tych rzeczy. Prosty, skromny budynek z ładnym ogródkiem. Wewnątrz domu ta sama prostota, ale wszędzie w pięknej harmonii kolorów i kształtów.
Miejsce niby zwyczajne, ale i niezwykłe zarazem. Beit Avraham,
Dom Abrahama z otwartą gościnnością na spotkanie z Bogiem w każdym wchodzącym tutaj człowieku, zawsze serdecznie witanym przez
Proboszcza, który jest w wieku mojego starszego syna. Ale to przede
wszystkim kapłan – trochę szalony, uwielbiany przez dzieci i młodzież,
zawsze promieniejący radością, którego kapłaństwo wydaje się o wiele bardziej apostolskie niż klerykalne. „Ksiądz, który nie nawraca na
chrześcijaństwo” – jak napisano o nim w izraelskiej gazecie.
Ksiądz dr Piotr Żelazko pochodzi z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Skończył studia biblijne w Rzymie i Jerozolimie, gdzie poznał wspólnotę katolików języka hebrajskiego, której służy także tutaj w Beer Shevie. (Katolików języka hebrajskiego nie należy mylić
z Żydami mesjanistycznymi, którzy są odmienną grupą protestancką,
w większości związaną z ruchem kalwinistycznym). Jak każdy kapłan,
ks. Piotr podaje swoim wiernym Chleb eucharystyczny i chleb słowa
Bożego oraz prowadzi katechezy dla parafian, ale jest także ze swoją
posługą duszpasterską wśród więźniów i bezdomnych, pomaga uchodźcom i emigrantom, ewangelizuje młodzież i katechizuje dzieci. Z jednakowym szacunkiem i przyjaźnią współpracuje ze swoimi przełożonymi, jak i z rabinami czy rabinkami. Ksiądz Proboszcz jest tak samo
autentyczny wtedy, kiedy pochyla się nad kolcami kaktusów w swoim ogrodzie, jak i wówczas, gdy musi z miłością objąć to, co trudne
i bolesne we wspólnocie. A w tym wszystkim trzeba też znaleźć czas
na pracę naukową, wykłady na uczelniach w Jerozolimie i Beer Shevie, wykonać zadania biurowe i roboty remontowe w budynku, swoim zaangażowaniem wspomóc program wychodzenia z bezdomności
projektem „Kadzidło z pustyni” (zob.: www.negev.pl), wykosić trawę
i uporządkować miejscowy cmentarz. Potrzeba też chwil dla siebie, by
wyjść na miejsca pustynne, zanurzyć się w głębinach Morza Czerwonego czy po prostu pobiec w miejskim maratonie albo zagrać z lokalną drużyną futbolową. Czy jedna osoba może zrobić aż tyle? Okazuje
się, że tak, jeżeli wszystko czyni się z ogromną pasją, rozpaloną iskrą
Bożej miłości.
W kapłańskiej posłudze wśród wiernych parafii pw. Świętego Abrahama wspiera Proboszcza emerytowany duszpasterz z Sardynii, ks.
Alberto. Kiedyś słyszałam takie afrykańskie powiedzenie, że gdy umiera

stary człowiek, to tak, jakby spłonęła cała wielka biblioteka. Jestem
pewna, że tak się stanie, gdy Pan
Bóg kiedyś powoła do siebie tego
Kapłana. Ogromna wiedza księdza Alberto wynika nie tylko ze
studiów i przeczytanych tomów
książek oraz pism teologicznych,
historycznych, archeologicznych
etc. , to także owoc pracy misyjnej w Afryce, w Europie i w Ziemi Świętej.
Z tymi Kapłanami i w takim
miejscu teraz to Pan Bóg rozpoczyna pisanie kolejnego rozdziału
swojej powieści do mojego życia.
Po kilku naprawdę trudnych latach, kiedy Jezus Opuszczony dość
często mnie odwiedzał i pozwalał
słabiutką miłość doskonalić w Jego sercu, otrzymałam dar, o jakim
nawet nie marzyłam.

Ksiądz dr Piotr Żelazko

Jak wygląda mój dzień w Beer Shevie? Bardzo spokojnie i różnie
w zależności od dnia tygodnia. Najczęściej rozpoczynamy dzień z ks.
Piotrem „Jutrznią” – to nasze polskie spotkanie modlitewne, potem
wspólne śniadanie. Po śniadaniu i porannych rozmowach ustalamy
plan dnia. Generalnie ja zajmuję się przygotowaniem obiadu dla nas
trojga i ewentualnie porządkami, gdy jest taka potrzeba. Księży pochłaniają inne obowiązki.
O trzynastej wspólny obiad, sprzątanie po posiłku, odpoczynek.
A potem znowu drobne czynności domowe, praca w ogrodzie, zakupy,
spotkania, rozmowy. W poniedziałki i wtorki mogę poznawać okolicę, podróżować po Ziemi Świętej, odpoczywać. To dla wolontariuszy
dni wolne. W piątki sprzątanie kaplicy i domu, przy czym Księża sami
sprzątają swoje pokoje, robią pranie, etc. Po południu zaczyna się czas
szabatu – święto dla Żydów religijnych, a dla niewierzących wydarzenie kulturowe i społeczne. Pozamykane sklepy i restauracje, pusto na

We wspólnocie (druga od lewej autorka artykułu)

ulicach. Czas wyciszenia, który z dala od zgiełku można przeznaczyć
dla rodziny, spędzić wśród bliskich.
A po szabacie niedziela. Mam więc sporo wolnego czasu i nie robię niczego nadzwyczajnego. Przyjechałam tutaj tak naprawdę nie
bardzo wiedząc, jakie będą moje obowiązki, ale zaufałam Panu Bogu
i w sercu miałam tylko jedno postanowienie: by w najdrobniejszych
codziennych czynnościach z miłością służyć ludziom, których On postawi na mojej drodze. To tak przecież niewiele. I ta gotowość kochania sprawia, że doświadczam mnóstwo dobra i miłości od Kapłanów,
i od całej wspólnoty.

Teraz może trochę o tej wspólnocie, o której istnieniu nawet nie
wiedziałam, a dzięki której dane mi jest zaczerpnąć nieco z bogactwa
Kościoła wschodniego i lepiej poznać, co znaczy budowanie jedności
w różnorodności; zrozumieć, że miłość jest zawsze ta sama, jedna i jedyna, choć są jej różne odcienie – jak krople i kropelki wody z tego
samego niewyczerpanego źródła Bożej miłości i miłosierdzia.
O hebrajskojęzycznej wspólnocie, która podlega papieżowi i biskupowi, uczestniczy w Eucharystii w klasycznym rycie rzymskim –
tak jak wszyscy katolicy, a Boga nazywa Elohim – tak samo jak Żydzi,
opowiedział m. in. w rozmowie z dziennikarzem KAI ks. Piotr Żelazko przy okazji spotkania z Papieżem Franciszkiem w Betlejem w 2014
roku (tygodnik „Niedziela” z 23.05. 2014) a pełniejsze i bieżące informacje w kilku językach można uzyskać na stronie: www.catholic.co.il
Wspólnotę tworzą głównie katolicy języka hebrajskiego (hebr. Iwrim
Qatholim). Według Wikipedii to grupa chrześcijan, członków Kościoła
rzymskokatolickiego, którzy używają w liturgii języka hebrajskiego,
„uznają w pełni nauczanie Kościoła
rzymskokatolickiego. Różnice nie
dotyczą wykładni wiary, ale praktyk liturgicznych. Przykładem może
być używanie zarówno rzymskiego kalendarza liturgicznego, jak
i kalendarza świąt żydowskich
jednocześnie. Żydowscy katolicy
obchodzą Paschę, Rosz ha-Szana,
Szawuot i zachowują inne znane
tradycje judaistyczne. (…) Ruch
czy wspólnota katolików języka
hebrajskiego nie powinna być absolutnie uważana za sektę chrześcijańską czy grupę schizmatyczną.
Ich identyfikowanie się z Narodem Wybranym z równoczesnym
jasnym samookreśleniem się jako
katolików jest akceptowane przez
Stolicę Świętą. Wspólnota uznaje
zwierzchnictwo biskupa rzymskiego. Żydowscy katolicy sprawują eucharystię według rytu rzymskiego
w języku hebrajskim. Katolicy języka hebrajskiego zamieszkujący Ziemię Święta mają swojego biskupa w osobie Fouada Twala, aktualnego łacińskiego patriarchy Jerozolimy” (https://pl.wikipedia.org/ wiki/
Katolicy_języka_hebraj-skiego dostęp 14.09.2016).
Największe skupisko żydowskich katolików w Izraelu istnieje wokół pięciu parafii: w Tel Awiwie-Jaffie, Jerozolimie, Beer Shevie,
Haifie, Tyberiadzie. Wszyscy są spadkobiercami wspólnoty Kościoła
Jerozolimskiego, której biskupem był Święty Jakub.
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wobec mnie. I to o wiele piękniejsze. Wystarczyła Mu moja gotowość,
by w najmniej oczekiwanym momencie zaprosić mnie na dwa miesiące do Ziemi Świętej, w miejsce dość odległe od głównych szlaków
pielgrzymkowych. Wyjątkowy wolontariat w wyjątkowym miejscu.
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Obecnie czuwa nad nimi wikariusz patriarchatu łacińskiego, ks.
David Neuhaus SJ. Jest to postać
wyjątkowa. Urodził się w religijnej
rodzinie żydowskiej w RPA, dokąd
wyemigrowali z Niemiec jego rodzice. Piętnastoletni David został
wysłany do Jerozolimy, by zgłębiać
w najlepszych szkołach swoją wiedzę i ubogacać żydowskie korzenie. Tymczasem młody człowiek
ciągle zadawał Panu Bogu proste
pytanie „co mam czynić?” i uważnie wsłuchując się w odpowiedzi,
„potknął się” o miłość Chrystusa,
a to doprowadziło go aż do Chrystusowego kapłaństwa.
Być może jego rodzice powtarzali swoim dzieciom za Januszem
Korczakiem: „nie dajemy wam Z o. Davidem Neuhausem i Jerushalaim, córeczką uchodźców z Erytrei
Boga, bo Go sami odszukać muZiemia Święta to ziemia cudów i osoby takie, jak ksiądz David,
sicie we własnej duszy, w samotnym wysiłku. Nie dajemy Ojczyzny,
bo ją odnaleźć musicie własną pracą serc i myśli. Nie dajemy miłości dają w niej nadzieję na życie w prawdzie, pokoju i sprawiedliwości;
człowieka, bo nie ma miłości bez przebaczenia, a przebaczać to mozół na wspólnotę jedności Żydów i Arabów, wierzących i niewierzących,
i trud, który każdy sam musi podjąć. Dajemy wam jedno: tęsknotę chrześcijan i muzułmanów, na codzienne spotkania ludzi różnych naza lepszym życiem, którego nie ma, a które kiedyś będzie, za życiem rodów i kontynentów, patrzących na siebie radosnymi oczami i pomiprawdy i sprawiedliwości. I może ta tęsknota doprowadzi was do Bo- mo różnorodności darzących się miłością wzajemną.
ga, Ojczyzny i Miłości.”
Ale wyjątkowość o. Davida nie wynika z tego, że przyjął chrzest Ogromną łaską jest dla mnie doświadczenie takiej właśnie wspóli został katolickim kapłanem. Nie wynika też z faktu, że zna wiele ję- notowości w Beer Shevie i wśród ludzi spotkanych podczas pobyzyków (w tym arabski) i jest izraelskim wykładowcą w palestyńskim se- tu w Izraelu. Oprócz Kapłanów (o kilku wspomniałam wyżej), Sióstr
minarium duchownym w Bajt Dżala oraz na uniwersytecie w Betlejem. Małych o cudownych sercach z ich apostolatem dobroci i przyjaźni
Wyjątkowe jest świadectwo jego wiary, z jaką przyjął i realizuje swo- zrodzonym przecież pośród muzułmanów, Soni i Kasi, z którymi zwieje powołanie. Pozostaje w całej swej pokorze wierny temu powołaniu dzałam miejsca święte a które, jak wszystkie Focolariny, zawsze widzą
oraz miłości okazywanej drugiemu człowiekowi. Pokazuje własnym Jezusa w bliźnim i z nimi pakt miłości wzajemnej jest oczywisty i bezważyciem, że w byciu jednocześnie Izraelczykiem i katolikiem nie ma runkowy – dane mi też było poznać społeczność składającą się z ludzi
żadnej sprzeczności. A okazji do dawania takiego świadectwa Księdzu świeckich, wierzących i niewierzących. Są wśród nich katoliccy Żynie brakuje. Jest on bowiem duszpasterzem nie tylko wspólnoty he- dzi, którzy zapragnęli pójść za Chrystusem, Arabowie i Palestyńczycy,
brajskojęzycznej, ale i kapłanem odpowiedzialnym za duszpasterstwo a także obcokrajowcy i Izraelczycy albo po prostu osoby zaprzyjaźniowśród imigrantów w Izraelu.
ne ze wspólnotą, która jest dla nich oazą spokoju i życzliwości. Jedni
się tutaj urodzili, inni przyjechali
w poszukiwaniu pracy. Są też studenci, o różnym zaangażowaniu
religijnym. Nie brakuje tu spraw
trudnych i bolesnych – jak w niejednej rodzinie można doświadczyć
zranienia i wykluczenia. Są kochający się małżonkowie i związki niesakramentalne. Ktoś w poszukiwaniu sensu życia odchodzi od wiary,
a ktoś inny odkrywa ją na nowo.
Kluczem stają się więc słowa życia
z Listu do Kolosan (3, 14) „na to
zaś wszystko przyobleczcie miłość,
która jest więzią doskonałości”. To
sposób komunikacji, który pozwala
więcej widzieć i rozumieć.
Nie wszyscy wchodzący do
Domu Abrahama w Beer Shevie
posługują się językiem hebrajskim,
ale wszystkich przyciąga otwartość
Po Mszy św. dla wspólnoty hinduskiej
i gościnność tego miejsca, gdzie nawet zwykłym gestem czy spojrzeŚw. Jan Paweł II powiedział, że człowiek nie jest w stanie zrozu- niem tworzy się ciepłą rodzinną atmosferę, pełną wzajemnej miłości.
mieć siebie bez Chrystusa. A przy innej okazji także tłumaczył, że To sprawia, że zarówno dorośli, jak i dzieci czują się bardzo kochani.
„nie można zrozumieć Jezusa Chrystusa bez judaizmu. Kto spotyka
Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm” (Moguncja 17.11.1980). Może te Dla mnie osobiście odkrytym tu na nowo źródłem miłości jest
dwa źródła, Chrystus i judaizm, które są tak bardzo spójne dla Księ- Eucharystia. Jest sprawowana codziennie wieczorem w skromnie
dza Davida, sprawiają, że potrafi on budować piękne i mocne mosty, urządzonej kaplicy, gdzie sufit z ołtarzem zbiega się w kształt wejścia
aby umożliwiać spotkanie ludziom idącym po dwóch różnych brzegach do namiotu. Pierwszy widok, to w tle ołtarza kopia ikony Rublowa.
rzeki, jaką jest płynące życie.
I tylko troszeczkę mniejsza od tej w kościele parafialnym pw. Trój-

cy Świętej w moim rodzinnym mieście w Polsce! Jestem więc nadal
w domu, wśród najbliższych. I ta bliskość do kościoła! Jeszcze nigdy
nie miałam tak blisko, od drzwi mojego pokoju wystarczy pokonać
zaledwie trzy stopnie schodów, mogę więc przychodzić nawet boso
i o każdej porze dnia i nocy! Uwielbiam zwłaszcza te spotkania nocą,
gdy wokół ciemno i tylko to jedno czerwone światełko przy tabernakulum daje znak, że ktoś mnie bardzo kocha i czeka, i możemy sobie
tak szczerze porozmawiać…
Mały obraz przedstawiający najdoskonalszą jedność, jaką uosabia
Trójca Święta, i obok niego ikona Matki Bożej, Pani Pustyni, to tak
naprawdę jedyny wystrój parafialnego kościoła. Małe organy prostym
dźwiękiem też wpisują się w całą prostą harmonię kaplicy.
Wchodzący wierni pozdrawiają się serdecznym życzeniem pokoju,
wszędzie słychać „shalom”. W zwykłe dni pracy nie ma u nas dużo,
brak też muzyki, ale inaczej jest w niedzielę. I choć tutaj w Izraelu
rozpoczyna się nowy tydzień pracy, to jednak dla nas, katolików, jest
to dzień świąteczny. W holu przed Mszą robi się więc gwarno. Kapłan
z nieukrywaną radością i serdecznością wita wchodzących wiernych
o różnych kolorach skóry, ktoś rozdaje modlitewniki i śpiewniki, jedna
z Małych Sióstr od Jezusa zapala świece na ołtarzu. Wszyscy zajmują
miejsce w urządzonej skromnie kaplicy, słychać delikatne dźwięki muzyki. Nie ukrywam zdziwienia, że za organami zasiada profesor archeologii, Francuz, który w ten sposób służy wspólnocie. Jest tutaj razem
ze swoją holenderską żoną, która z kolei pomaga w katechizacji dzieci.
Eucharystyczną ucztę ubogaca czasami swą piękną grą na skrzypcach

stwo, ale wiernych niewiele. Tym więcej szacunku budzą więc Ci, którzy pokonują ponad 100 km, aby razem się modlić.
We wtorki do wspólnoty arabskiej przyjeżdża duszpasterz maronicki, ks. Prof. Rafic Nahra.
W każdą sobotę wokół ołtarza i z radosnym śpiewem gromadzą się
Filipińczycy. Mszę celebrują w języku angielskim lokalni kapłani, Proboszcz Piotr i ks. Alberto.
W co drugi piątek z Jerozolimy przyjeżdża „Father Paul”, by ze swoją
hinduską wspólnotą modlić się w języku malayalam. Hindusi to grupa
bajecznie kolorowa, na ich ciemnej skórze pobłyskują „świecidełka”.
Do kościoła wchodzą boso zostawiając buty w przedsionku, kobiety
w pokorze nakładają koronkowe nakrycia głowy, wszyscy modlą się
pięknie i długo, a każdą mszę poprzedza modlitwa różańcowa i litania. Zadziwiające, jak wiele osób przystępuje do spowiedzi świętej.
Kościół w Beer Shevie służy też pomocą uchodźcom erytrejskim,
gdy gromadzą się tutaj na Eucharystii. Obecnie jest ich w Izraelu ponad 30 tysięcy, w większości to chrześcijanie. Uciekali przed prześladowaniami, ale tutaj najczęściej ich emigracja okazała się pustynnym
mirażem. Jeśli nie więzienie czy obóz, to i tak grozi im brak pracy, domu czy nawet elementarnych praw. Towarzyszy im zawsze o. Medhin,
kapłan pełen wielkiej pokory i serdeczności. Doświadczenie dzielenia
się etiopskim szarym chlebem, który ze sobą przywieźli, i skromność,
z jaką to czynią, musi zawstydzać nas, przyzwyczajonych do bogatszej
uczty, a przede wszystkim do łatwego dostępu do uczty eucharystycznej w kościołach w Polsce.
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Pustynia Negev

młoda dziewczyna z USA, która tutaj właśnie przystąpiła do sakramentu bierzmowania, albo mocny głos śpiewającego zawodowo Hindusa czy melodyjny śpiew „Barki” po arabsku. A cała liturgia w języku,
którym mówił też Jezus i Jego pierwsi uczniowie. Ojcze Nasz czy Credo wyznawane po hebrajsku jest dla mnie czymś niezwykłym. Zwłaszcza kiedy widać, że aktywnie uczestniczy w tym cała wspólnota, cała
kongregacja odczytuje też chóralnie pełny psalm. Na koniec wszyscy
podchodzą do Komunii Świętej, rozdzielanej pod dwiema postaciami,
chleba i wina. A wraz z błogosławieństwem Proboszcz zaprasza jeszcze do sali parafialnej na wspólną agapę. To druga część niedzielnego
świętowania, w której wierni mają swój udział, przynosząc różne smakołyki. Szczerze rozmawiają o swoich troskach i radościach. Słychać
różne języki, głównie hebrajski, arabski i angielski, ale jest też Polka,
która uczy angielskiego w beduińskiej szkole, są Afrykanki, którymi
opiekuje się parafia, włoscy i niemieccy studenci, Rosjanie i Ukraińcy,
Filipińczycy i Hindusi, a także różni goście czy po prostu przypadkowi
turyści. Piękna uczta i rodzinne spotkanie wspólnoty.

Ponieważ uczestniczyłam w każdej Mszy św., ktoś ze wspólnoty zapytał mnie w pewnym momencie, czy znam arabski. Uświadomiłam sobie wówczas, że jedynie liturgia po angielsku sprawowana jest
w zrozumiałym dla mnie języku. A przecież nigdy nie czułam obcości
słów. I wcale nie wynikało to z faktu, że miałam przed sobą czytania
na dany dzień w języku polskim i ściągnięty do nich komentarz z jakiegoś portalu internetowego.
Wzrok utkwiony w to, co na ołtarzu, mówi, że co innego nadaje
wszystkiemu sens i znaczenie, bo przecież bez względu na kolor skóry kapłana i język liturgii, gdziekolwiek na świecie sprawowana jest
Eucharystia, uobecnia się Bóg, Boża miłość, gdy konsekrowane wino
i chleb przemienia się w sakramentalną Krew i Ciało. Dar bardzo osobisty, bo przez ofiarę własnego Syna na pokarm dla nas Bóg ofiaruje
siebie człowiekowi. Tą swoją osobistą miłością nadaje każdemu Boską
wartość, przemienia wewnętrznie w Niego i sprawia, że możemy przekraczać ludzki sposób widzenia świata, a wraz z darami chleba oraz
wina i my możemy się ofiarować jemu we wszystkim, czym jesteśmy.

Niektóre grupy narodowościowe mają też własną Eucharystię celebrowaną w rodzimym języku, z wyznaczonym do tego duszpasterzem.
Raz w miesiącu przyjeżdża z Latroun ks. Wiesław, polski kapłan, by
odprawić Mszę Świętą po rosyjsku. Rosjan w Beer Shevie jest mnó-

To jest piękno i bogactwo Kościoła; nieogarniona tajemnica Eucharystii zdumiewająca nadmiarem miłości, jaką dla każdego człowieka
ma Bóg – Elohim.
Tekst i zdjęcia: Zofia Bielecka

25 września 2016

25 września 2016
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w Roku Miłosierdzia
Papież Franciszek ustanowił rok 2016 Rokiem
Miłosierdzia. Zastanawialiśmy się, jak wykorzystać
ten święty czas. Padła propozycja zorganizowania
pielgrzymki do świętych bram Miłosierdzia i spotkania
ze Świętymi, w życiu których Miłosierdzie Boże odegrało
szczególną rolę. Połączyliśmy dwie parafie, z Lublina
i Gorzowa Wielkopolskiego, i spotkaniem przy grobie
bł. Honorata Koźmińskiego rozpoczęliśmy nasze
pielgrzymowanie po Europie (16-29 czerwca 2016 r.).

Bł. Honorat Koźmiński

Błogosławiony Honorat Koźmiński, kapucyn, którego
grób znajduje się w Nowym
Mieście nad Pilicą, urodził się
w 1829 r. w Białej Podlaskiej.
Pochodził z rodziny inteligenckiej, studiował na wydziale
budownictwa przy Szkole Sztuk
Pięknych w Warszawie. Jego
młodzieńcze lata cechowała
obojętność religijna. Pod zarzutem przynależności do spisku politycznego został aresztowany i osadzony w cytadeli
warszawskiej, gdzie zachorował na tyfus. Po 11 miesiącach
został zwolniony. Przeżycia
więzienne radykalnie zmieniły jego stosunek do Boga. Po
ukończeniu studiów wstąpił do zakonu kapucynów, w 1852 r. przyjął
święcenia kapłańskie.
Ojciec Honorat był wybitnym kaznodzieją oraz znanym i cenionym spowiednikiem. Swoją głęboką religijnością i troską o drugiego
człowieka zjednywał wielu ludzi dla Chrystusa. Założył wiele zgromadzeń zakonnych. Do dziś istnieją trzy habitowe (felicjanki – powołane
wspólnie z bł. Marią Angelą Truszkowską, serafitki i kapucynki) oraz
14 bezhabitowych. Zgromadzenia te podejmowały prace charytatywne i apostolskie, m.in. wśród młodzieży, w fabrykach, przytułkach dla
upośledzonych, wśród ludu wiejskiego. Po kasacie klasztoru warszawskiego podczas powstania styczniowego osiadł w Nowym Mieście nad
Pilicą spędzając wiele godzin w konfesjonale. Zmarł w opinii świętości 16 grudnia 1916 r. Papież Jan Paweł II beatyfikował go w 1988 r.
Boże, Ty raczyłeś obdarzyć błogosławionego Honorata duchem troskliwej miłości, aby mógł wiele dusz pojednać z Tobą, spraw przez jego
wstawiennictwo, abyśmy dostąpili łaski Twojego przebaczenia. Amen.

25 września 2016

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II to święty najbardziej nam znany, to nasz rodak, a co najważniejsze, jego życie i nasze zbiegło się w tym samym czasie. Wiele
pięknych chwil, uroczystości, spotkań w Polsce czy Rzymie przeżywaliśmy razem. Każdy z nas zna jego życiorys, niektórzy zgłębiają jego
nauczanie. Mamy wiele modlitw skierowanych do niego. Czy z nich
korzystamy, czy modlimy się do niego? Zastanówmy się chwilę – może
warto powrócić do nauczania św. Jana Pawła II, a nie tylko do wspomnień i opowieści, jakie to mamy z nim zdjęcie.
Jan Paweł II jako papież zrobił dla nas bardzo wiele. Przez cały swój
pontyfikat modlił się, upominał, prosił, a nawet zdecydowanym głosem
wzywał Ducha Świętego, aby odmienił „oblicze tej ziemi”.

A my? Co daliśmy w zamian? Może powróćmy do naszego wielkiego świętego w modlitwach i prośmy o jedność w rodzinach, o pokój na świecie. On chce się nami opiekować, chce nas wysłuchiwać,
on czeka na nas.
Maria, która wyszła z dwukrotnej śmierci klinicznej, swoje życie
zawierzyła Janowi Pawłowi. Liczyła tylko na wstawiennictwo świętego, bo lekarze dopuścili się zaniedbania i zabieg się nie udał. Dziś nie
może uwierzyć, że żyje. Wszystkich zapewnia, że tylko św. Jan Paweł II
uratował ją, i dziękuje mu w codziennych modlitwach.
My też mamy wiele powodów do dziękowania, między innymi za
ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego, które bardzo szybko rozchodzi się po świecie, i za różańcowe tajemnice światła.

Święci Piotr i Paweł

Groby świętych Piotra i Pawła od wieków są w Rzymie i wielu z nas
Bóg dał łaskę odwiedzenia tego miasta i możliwość modlitwy w miejscach uświęconych ich męczeństwem.
Św. Piotr, rybak z Galilei o imieniu Szymon, był bratem Andrzeja,
który przyprowadził go do Jezusa. Piotr został uczniem Chrystusa porzuciwszy rodzinę i wszystko, co posiadał, aby pójść za Nim. Chrystus
nadał Szymonowi imię Piotr, mówiąc: „Ty jesteś Piotr (czyli Skała)
i na tej skale zbuduję kościół mój”. Po zmartwychwstaniu Chrystus
powierzył mu władzę nad Kościołem. Św. Piotr został w ten sposób
namiestnikiem Chrystusa i głową Apostołów, pierwszym papieżem.
Pismo Święte podaje wzmianki o jego gwałtownym charakterze,
o skłonnościach do gniewu, o zachwianiu w wierze i o tym, jak trzy
razy zaparł się Jezusa. Po Wniebowstąpieniu Piotr zaczął swoją pracę
jako Głowa Kościoła. Przez 25 lat mieszkał w Rzymie i był pierwszym
biskupem tamtejszego Kościoła.
W roku 67, ostatnim roku panowania Nerona, został ukrzyżowany. Na jego życzenie powieszono go głową w dół, nie czuł się godny
umierać tak, jak jego Boski Mistrz.
Św. Paweł urodził się w Tarsie, w rodzinie żydowskiej. Jako młody
człowiek brał udział w ukamienowaniu pierwszego męczennika, św.
Szczepana, i w zawziętym prześladowaniu chrześcijan. Na polecenie najwyższych kapłanów wyruszył do Damaszku, aby wyłapać tam
chrześcijan i dostarczyć ich do Jerozolimy. Nagle, na drodze rozbłysła
wokół niego niebieska światłość, ukazał mu się Jezus i przestrzegł go
przed wykonaniem rozkazu arcykapłana. Oślepiony Paweł przeżył nawrócenie na wiarę chrześcijańską i został jej apostołem. Po przyjęciu
chrztu zaczął głosić, że Jezus jest Synem Bożym, narażając się Żydom.
Wiele podróżował po Europie i Azji zakładając kościoły.
Św. Paweł wykazywał wielkie zainteresowanie życiem wspólnot
chrześcijańskich, które ustanowił. Kierował do nich wiele listów, które
miały ogromny wpływ na rozwijające się chrześcijaństwo. Kiedy wrócił
do Rzymu, został uwięziony, a w roku 67 ścięty.
O Panie, spraw, abyśmy idąc za przykładem świętych Piotra i Pawła
mogli przed całym światem świadczyć Twoją prawdę.

Wkrótce ruch franciszkański ogarnął całą Europę. W roku 1219
zakon liczył już ponad 5000 członków. Z pomocą św. Klary Franciszek
założył drugi zakon żeński i trzeci, którego członkami mogli być zarówno zakonnicy, jak i ludzie świeccy, kobiety i mężczyźni.
Św. Franciszek tak ukochał Chrystusa, że stał się jak Chrystus.
Na dwa lata przed śmiercią otrzymał stygmaty, ślady męki Pańskiej.
Kult męki Chrystusowej skłonił św. Franciszka do odbycia podróży
do Ziemi Świętej.
Wyczerpany olbrzymim trudem apostolskim, cierpiący ból od stygmatów, na wpół ślepy zmarł o zmierzchu 3 października 1226 r. Kanonizowany w 1228 r. ten „seraficki święty” jest najpopularniejszą postacią wśród bohaterów wiary i apostolskiego życia.
Nawet innowiercy są pod urokiem tej postaci. Cały świat czci go
jako wysłannika Pana. Św. Franciszek starał się ten świat zawrócić na
dobrą drogę i przyprowadzić do jedynego Dawcy szczęścia i pokoju.
Kiedy schodzimy do krypty, gdzie od wieków znajduje się ciało
Świętego, nogi same uginają się i klękamy zapatrzeni, zamyśleni i zauroczeni tą wielką postacią.
Boże, pozwoliłeś św. Franciszkowi ubóstwem i pokorą naśladować
Chrystusa. Spraw, abyśmy idąc w jego ślady, podążali za Twoim Synem
i zawsze byli związani z Tobą radosną miłością. Amen.
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Św. Leopold Mandić

Św. Franciszek z Asyżu

Brac Asyż – piękne, średniowieczne miasto przyciąga
pielgrzymów nie tylko swoim
urokiem, ale również tym,
że urodził się tu i żył jeden
z największych świętych, św.
Franciszek z Asyżu.
Urodził się w 1181 r. w bogatej kupieckiej rodzinie jako
Jan Bernardone. W domu nazywano go Francesco (Francuzik), z racji zamiłowania
całej rodziny do Francji i języka francuskiego. Przezwisko to pozostało mu na całe
życie, a imię chrzestne poszło
w zapomnienie.
Wzięty do niewoli podczas walk z Perugią, podczas
ciężkiej choroby, św. Franciszek uświadomił sobie swoje
powołanie do życia poświęconego służbie Chrystusowi.
Prawdziwe szczęście i swobodę człowieka ujrzał w uniezależnieniu się
od świata, naśladowaniu Chrystusa i powrocie do ewangelicznego
ubóstwa. Mając 25 lat porzucił dostatek, dom rodziny i zaczął żyć jak
żebrak. Wydziedziczony przez ojca, odszedł bez grosza, „aby poślubić
Panią Biedę” i służyć ubogim. Jego przykład wkrótce przyciągnął naśladowców. Trzy lata później stworzył pierwszą regułę, którą ustnie
zatwierdził papież Innocenty III. W ten sposób narodził się zakon
braci mniejszych, który prowadził działalność kaznodziejską, wzywał
do wiary i pokuty.
ia zrzekli się posiadania jakiejkolwiek własności, nie przyjmowali
także żadnych godności kościelnych. Sam św. Franciszek nigdy nie był
i nie chciał być kapłanem, pozostał diakonem.

Papież Franciszek patronami Roku Miłosierdzia ogłosił dwóch kapucynów: o. Pio i o. Leopolda Mandicia.
Ojciec Leopold Mandić pochodził z dzisiejszej Czarnogóry, urodził
się w 1866 r. w rodzinie katolickiej. Był dwunastym dzieckiem Piotra Mandicia i Katarzyny Zarević. Mimo pochodzenia matki z bogatej szlacheckiej rodziny, żyli w ubóstwie. Ich głęboka wiara nie uległa
zachwianiu. Po latach siostra zakonnika wspominała: „Nasz tato był
świętym człowiekiem, każdego ranka chodził na Mszę św. i przystępował do komunii, a mój brat Leopold zawsze mu towarzyszył”.
W wieku 16 lat Leopold wstąpił do zakonu kapucynów w Udine.
Święcenia kapłańskie przyjął 20 września 1890 r. w Wenecji. Pragnął
powrócić do swojej ojczyzny, by tam podjąć pracę misyjną na rzecz
zjednoczenia chrześcijan i odbudowania dialogu z innymi religiami,
jednak nie takie były plany Boże. Przełożeni zakonu nie pozwolili mu
wyjechać na misje, ponieważ był niskiego wzrostu (135 cm) i miał
znaczną wadę wymowy.
W 1906 r. przybył do klasztoru św. Krzyża w Padwie, by tam służyć wiernym w sakramencie pojednania. Długo nie mógł pogodzić się
z decyzją przełożonych, z niemożnością pracy misyjnej. Intensywnie
uczył się języków obcych, poza chorwackim znał włoski, łacinę, serbski, słoweński i włoski. To sprawiło że do jego celi ustawiały się długie
kolejki ludzi z najróżniejszych warstw społecznych, pragnących pojednać się z Bogiem. Przyjeżdżali do niego robotnicy, rolnicy, inteligencja,
arystokraci, kapłani, biskupi. Pomimo niewielu wypowiadanych słów
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potrafił on sprawić, że od jego konfesjonału ludzie odchodzili pełni
pokoju, pociechy i umocnienia.
Każdego człowieka przychodzącego do jego celi o. Leopold traktował tak, jakby zbawienie całej ludzkości zależało od nawrócenia tego
właśnie człowieka. Ojciec Leopold był łagodny dla grzeszników, lecz
bezkompromisowy dla grzechów, które są źródłem wszystkich ludzkich
nieszczęść, a szczególnie wobec grzechów przeciwko życiu, czystości,
małżeństwu i rodzinie. Pewnego razu przyszedł do spowiedzi mężczyzna, który zdradzał żonę i nie uważał tego za grzech. Ojciec Leopold
w ostrych słowach uświadomił mu, jak wielkie cierpienie zadaje Chrystusowi, żonie, rodzinie oraz samemu sobie. Początkowo mężczyzna się
bronił, ale po pewnym czasie ze łzami w oczach wyznał swoje grzechy,
postanowił poprawę i stał się wzorowym katolikiem.
Ojciec Leopold z wielkim poświęceniem oddawał się posłudze pojednania ludzi z Bogiem. Nie ruszał się ze swej celi, nigdy nie miał
wakacji ani nawet dnia wolnego – nawet jeśli był chory. Wielu ludzi
widząc tak surowe zasady o. Leopolda było zdumionych, że biła od
niego Boża radość. Tak odpowiadał: „To całe moje życie, ja tu nic nie
znaczę. Jestem naprawdę do niczego. Tylko Bóg działa”.
Co dawało o. Leopoldowi siłę, by przetrwać i realizować te rygorystyczne zasady, które sobie narzucił? Jego „kluczem do sukcesu” była
Msza święta. Wstawał skoro świt, długą modlitwą przygotowywał się
do Eucharystii. Tuż po niej siadał w swojej celce-konfesjonale i przez
12-15 godzin był do dyspozycji penitentów. Zachował ten styl życia
przez prawie 40 lat, bez jednego słowa skargi – wspominają współbracia.
O. Leopold często powtarzał, że cokolwiek robimy na ziemi powinniśmy to robić w obecności Boga, a wtedy całe nasze życie będzie
nieustanną modlitwą.
Miał niezwykłe dary. Jednym z nich był dar „wglądu w ludzkie sumienia”. Znana jest pewna historia: kiedyś o. Leopold mijał się na
ulicy z nieznajomym rowerzystą. Popatrzył na niego tak przenikliwie,
że tamten odezwał się: „Co się stało, ojcze? Mogę jakoś pomóc?”.
„Chodź ze mną do kościoła” – odparł o. Leopold. I ten człowiek, który od 40 lat się nie spowiadał, chwalił się tym, że nie wierzy w Boga,
ośmieszał Kościół i duchownych, poszedł z o. Leopoldem. Wyspowiadał się i od tamtej pory był przykładnym chrześcijaninem. Opowiadał
wszystkim, że spojrzenie o. Leopolda przeszyło go na wylot jak szpada,
nie mógł odmówić przyjęciu zaproszenia.
Święty o. Leopold otrzymał od Boga dar proroczej wizji dotyczącej
tragicznych wydarzeń II wojny światowej. Tak opisuje to widzenie:
„Tej nocy – mówił 23 marca 1932 r. gorzko płacząc – podczas modlitwy Pan otworzył mi oczy i zobaczyłem Włochy w morzu ognia i krwi”.
Podczas wojny, gdy zapytano go, czy Padwa zostanie zbombardowana,
odpowiedział: „Zostanie zbombardowana, również ten kościół i klasztor ucierpią, lecz nie ta cela. W niej Bóg okazał duszom tak wiele miłosierdzia, że pozostanie nietknięta jako widomy znak Jego dobroci”.
I tak się stało, 14 maja 1944 r. pięć bomb zniszczyło kościół i część
klasztoru, oszczędzając tylko celę-konfesjonał o. Leopolda.
W pięćdziesiątą rocznicę swoich święceń kapłańskich tak powiedział do swoich współbraci: „Urodziliśmy się do wysiłku. Wielką radością jest mieć zajęcie. Proście Pana Boga, aby móc umrzeć z trudów apostolskich”.
Ojciec Leopold zmarł 30 lipca 1942 r. w Padwie. Szykował się do
Mszy świętej, ubierał się w szaty liturgiczne, kiedy zasłabł. Odzyskał
przytomność w czasie ostatniego namaszczenia. Umarł powtarzając
modlitwę „Salve Regina”. Bezpośrednią przyczyną śmierci był rak żołądka. Jego lekarz stwierdził, że w ostatnich dniach życia musiał dużo
cierpieć, nie mógł jeść, umarł z głodu. Mimo to do końca był cierpliwy.
Niech niezwykły przykład o. Leopolda wleje w nasze serca ufność
w nieskończone Boże Miłosierdzie, którego możemy doświadczyć za
każdym razem, gdy klękamy przy konfesjonale i z żalem wyznajemy
swoje grzechy – oraz w siłę ufnej modlitwy.
W trudnych momentach prośmy tego wielkiego-małego świętego
o wstawiennictwo, bo jak powiedział św. Leopold: „Także z nieba będę kontynuował swoją pracę dla ratowania dusz”.
Ojcze Leopoldzie, módl się za nami.

Św. Mikołaj

Dotarliśmy do Bari, miejsca, gdzie znajduje się grób św. Mikołaja.
Św. Mikołaj żył na przełomie III i IV w., był biskupem Miry, świętym katolickim i prawosławnym. Pochodził z zamożnej rodziny kato-

lickiej. Legendy mówią, że od młodości był człowiekiem o ogromnej
„wyobraźni miłosierdzia”, zawsze wiedział gdzie, komu i jak pomóc.
Zaraz po jego śmierci wielu wiernych przybywało do jego grobu,
by oddać mu cześć. Szybko stał się jednym z najbardziej popularnych
świętych. Kiedy w roku 1087 Mira dostała się pod panowanie Saracenów i niemożliwe było pielgrzymowanie do grobu świętego, mieszkańcy Bari wykradli ciało i złożyli je w bazylice wystawionej ku jego
czci. Do dziś przy jego grobie dzieją się cuda. Z relikwii ciała świętego wydobywa się ciecz zwana „manną św. Mikołaja”. 9 maja każdego
roku kapłan w obecności wiernych otwiera sarkofag, nabiera 2 lub
3 ampułki manny i rozdaje tym, którzy o to proszą. Badania chemiczne wykazały, że owa ciecz o konsystencji oleju jest... wodą. To, w jaki sposób powstaje, do dziś nie wyjaśniono. W księdze cudów i łask
przechowywanej w bazylice przeczytać można o wielu cudach, jakie
miały miejsce po jej spożyciu.
Św. Mikołaj to najbardziej popularny święty. Zna go każde dziecko.
Jednak coraz częściej robi się z niego krasnala w czerwonym stroju
mieszkającego gdzieś w ośnieżonej Laponii i rozdającego prezenty.
Św. Mikołaj nadal rzeczywiście i prawdziwie pomaga tym, którzy go
o to proszą. Jego prezentami są nadzwyczajne łaski. Nie zapominajmy
o nim, módlmy się za jego przyczyną i traktujmy go tak, jak na to zasługuje, jako wielkiego świętego a nie śmiesznego brodatego krasnala
wchodzącego przez komin do domu. W Lublinie mamy kościół pod
wezwaniem św. Mikołaja przy ul. ks. Michała Słowikowskiego, gdzie
6 grudnia odbywa się odpust.

Św. Antoni Padewski

powrócić do Hiszpanii, ale nieprzyjazne wiatry zepchnęły statek na
wybrzeże Sycylii. Stamtąd św. Antoni kierowany chęcią zobaczenia
św. Franciszka udał się do Asyżu. Franciszkanie szybko odkryli ogromną wartość św. Antoniego. Powołali go na profesora teologii i wykładowcę w Bolonii, Tuluzie, Montpellier i Padwie.
W pewnym momencie życia św. Antoni porzucił naukę, aby poświęcić się kaznodziejstwu. Był doskonałym mówcą. Wiele podróżował
po Europie. Pełnił wiele ważnych godności w zakonie i zawsze czuwał
nad tym, aby być posłusznym dyscyplinie klasztornej.
Św. Antoni zmarł 13 czerwca 1231 r. Nie doznał łaski męczeństwa,
ale można go nazwać „męczennikiem słowa Bożego, męczennikiem
podróży i męczennikiem tłumów”. Często głosił kazania pod gołym niebem, bo kościoły nie mogły pomieścić tych, którzy chcieli go usłyszeć.
Już za jego życia opowiadano o niezwykłych czynach i wydarzeniach: o kazaniu wygłoszonym do ryby, o mule, który zachęcony przez
świętego uklęknął przed Najświętszym Sakramentem, o skradzionym
psałterzu, który za sprawą świętego powrócił do właściciela – tak został
patronem pomagającym odszukać rzeczy zagubione.
Także wszystkim zagubionym, szukającym drogi do Boga, św. Antoni pomaga ją odnaleźć. W każdy wtorek o godz. 9.00 w kościele
ojców kapucynów przy Krakowskim Przedmieściu możemy uczestniczyć w wotywnej Mszy świętej do św. Antoniego i polecać nasze podziękowania i prośby.

Kim był Matteo Agnone?

Naprawdę nazywał się Prospero Lolli. Imię Matteo przyjął po
wstąpieniu do zakonu Kapucynów, ale zanim to nastąpiło,
w jego życiu miały miejsce dramatyczne wydarzenia.
Kiedy miał 18 lat bawiąc się
bronią śmiertelnie postrzelił
swojego ośmioletniego sąsiada.
Rodzice Prospera, obawiając się
gniewu rodziny zmarłego chłopca,
najpierw go ukrywali, a później
wysłali na studia do Neapolu,
gdzie ukończył medycynę. Po
ukończeniu studiów teologicznych w Bolonii przyjął święcenia kapłańskie. Zasłynął jako
wybitny kaznodzieja i egzorcysta.
Już za życia miał nadzwyczajne znaki swojego wstawiennictwa do
Boga w intencji opętanych. Unikał jednak podkreślania znaczenia
swojej osoby i rozgłosu. Ale ludzie nie ustępowali, ponieważ sława
skuteczności egzorcyzmów o. Matteo była głośna.
Zmarł 31 października 1616 r. w Serracapriola. Od tego dnia Sługa Boży o. Matteo Agnone egzorcysta jest szczególnie czczony przez
Kościół. Demony w czasie egzorcyzmów twierdzą, że to bardzo psuje
im ich święto Halloween.
31 października pomódl się za wstawiennictwem ojca Matteo!

Św. Gabriele Possenti

Padwa, miasto leżące na trasie z Polski do Rzymu, zachęca do odwiedzenia jednego z najpopularniejszych świętych, Antoniego. Mimo że
mieliśmy już za sobą wiele kilometrów i dni spędzonych na pielgrzymce, z wielką ochotą udaliśmy się do grobu św. Antoniego – pomocnika w odnalezieniu nie tylko rzeczy zagubionych, ale przede wszystkim drogi do Boga.
Ferdynand Bullone, bo takie było prawdziwe imię i nazwisko św.
Antoniego, urodził się w Lizbonie. Gdy miał 15 lat wstąpił do zakonu
kanoników regularnych św. Augustyna. Pozostał tam 8 lat poświęcając się studiowaniu. Kiedy do Portugalii przywieziono relikwie pięciu
męczenników franciszkańskich, zapragnął naśladować bohaterstwo
tych obrońców wiary. Uzyskał pozwolenie na wyjazd do Afryki w celu głoszenia Ewangelii Maurom. Z powodu ciężkiej choroby musiał

Kiedy program naszej pielgrzymki był już ustalony i przekazany pielgrzymom, dowiedziałam się o pewnym sanktuarium położonym w centrum Apeninów u stóp wzgórza Gran Sasso. Kościół św. Gabriela Possentiego od Matki Bożej Boleści jest w pierwszej dziesiątce najczęściej
odwiedzanych kościołów na świecie i należy do tzw. Świętego Trójkąta:
sanktuarium w Loreto, San Giovanni Rotondo i właśnie Gran Sasso.
Będąc przedtem w San Giovanni i jadąc do Loreto, nie mogliśmy pominąć sanktuarium Gabriela Possentiego.
Kim był Gabriele Possenti? Urodził się w 1838 r. w Asyżu. Był jedenastym dzieckiem Sante Possentiego, burmistrza Asyżu. Żył w bogatym
domu, pełnym gości i dobrego jedzenia. Matka przyszłego świętego
niestety zmarła młodo. Przed śmiercią zdążyła zawołać najmłodszego syna Franciszka (Gabriele to imię zakonne), przytulić go mocno
i powiedzieć: „Będziesz święty”. Oczy dziecka wypełniły łzy, a ostatnie
słowa matki stały się proroctwem.
Przyszły Gabriel w wieku 13 lat wstępuje do kolegium jezuitów w Spoleto. Jest bardzo dobrym uczniem, znakomitym organizatorem górskich

i nocnych wypraw. W mieście
mówi się o nim „pierwszy tancerz Spoleto”. Jest uosobieniem
dobra i niezwykłej, jak na nastolatka, mądrości. „Cieszyć
się z dobra, które przytrafia się
innym” – powtarza kolegom.
Possenti jest wrażliwy na
ludzką biedę, nigdy nie przechodzi obojętnie obok żebraków. W ich twarzach i spojrzeniach widzi odblask Boga.
Kiedy rówieśnicy pytają, skąd
u niego tyle siły, energii i dobra, odpowiada: z modlitwy.
Kiedy Possenti miał 18 lat,
zmarła jego siostra, zastępująca
mu matkę. Przeżywał trudne
chwile, nie wiedząc co ze sobą
zrobić, jaką wybrać drogę. Pewnego dnia stał przed katedrą w Spoleto, przed którą przechodziła procesja. Jego oczy spotkały się z oczami
figury Matki Bożej, którą niesiono w procesji. Pomyślał o swojej matce. W swoim sercu usłyszał pytanie: „Franciszku, na co czekasz? Idź
za głosem powołania!”.
Pojechał do Loreto i gorąco modlił się w domku Matki Bożej. Właśnie tam podjął decyzję o wstąpieniu do zakonu pasjonistów. Tak pisze
do swojego ojca: „Tatusiu, znalazłem pełnię. Tu jest prawdziwa radość.
Piękno, jakiego tu doświadczam, trudno ująć w słowa. Nie zamieniłbym ani kwadransa z obecnego życia”.
Święcenia przyjął w klasztorze w Gran Sasso. Jego życie zakonne
jest proste, bez nadzwyczajnych wydarzeń. W 1862 r. zmarł mając
24 lata. „Obiecuję, że z raju będę pomagał wszystkim”.
Pierwsze cuda zdarzają się tuż po jego śmierci, ale głośno o młodym
pasjoniście robi się dopiero w XX wieku. Gabriele Possenti został wyniesiony na ołtarze w 1920 r. przez papieża Benedykta XV. Ma swoje
metody, przychodzi we śnie i mówi, co zrobić w trudnej sytuacji. Nigdy
nie odmawia pomocy, 2 mln ludzi odwiedza co roku jego grób. Corocznie Gabriele z całego świata urządzają zjazd w jego sanktuarium
– przyjeżdża kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn o tym imieniu.
Do sanktuarium przyjechaliśmy wczesnym rankiem. Nie było pielgrzymów, mieliśmy św. Gabriela tylko dla siebie. Niesamowite wrażenie zrobiło na nas ogromne sanktuarium, które powstało dla tego
młodego, skromnego, wrażliwego chłopca. „Cieszyć się z dobra które
przytrafia się innym” – zapamiętajmy te słowa św. Gabriela Possentiego i postępujmy jak on.
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Św. Rita

Cascia – maleńka miejscowość
we włoskiej Umbrii od 800
lat słynie dzięki świętej Ricie.
Św. Rita to żona, matka, wdowa, zakonnica, kobieta, która swoim życiem
świadczyła o Chrystusie. Jest
patronką spraw trudnych
i beznadziejnych, czyli takich, co do których straciliśmy nadzieję, że rozwiążą się
po naszej myśli, że zakończą
się szczęśliwie. Myśl o tym,
że Bóg może wszystko, prowadzi nas do św. Rity, a ona
sprawia, że trudne staje się
nagle łatwe, a beznadziejne
budzi nadzieję.
Św. Rita żyła na przełomie XIV i XV w., w czasach
gdy podziały w Kościele były ogromne (dwóch papieży, każdy wybierał
swoich kardynałów, zakony miały po dwóch przełożonych). Ta schizma
trwała 39 lat i skończyła się w 1417 r. Rita miała wtedy 36 lat i wstępowała do zakonu. Całe jej życie przypadło na lata zamieszania i chaosu.
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Kiedy jako młoda dziewczyna chciała wstąpić do klasztoru, rodzice nie wyrazili zgody. Nie dlatego, że straciliby oparcie na starość
w swym jedynym dziecku, ale czasy, w sensie religijnym, były bardzo niepewne. Małżeństwo miało być zabezpieczeniem życiowym.
Poślubiła więc, zgodnie z wolą rodziców, mieszkającego w pobliżu
Pawła Manciniego. Małżeństwo z nim nie było łatwe. Jego gwałtowny temperament sprawiał, że niejednokrotnie po powrocie do
domu ze służby w wieży z trudem wyhamowywał emocje związane
z polityką. Łagodność żony sprawiała, że dom był oazą spokoju.
Pewnego dnia padł ofiarą porachunków polityczno-rodzinnych.
Znaleziono go na drodze prowadzącej do domu. Nie przeżył, ale jak
twierdzili świadkowie, przed śmiercią wybaczył swoim mordercom.
Kilkunastoletni synowie Rity i Pawła postanowili zemścić się
na zabójcach ojca. Święta Rita była córką rozjemców, jej rodzice pośredniczyli w doprowadzeniu do zgody między zwaśnionymi
rodzinami, a jej mąż zginął właśnie w wyniku takich waśni. Kiedy synowie podjęli decyzję o zemście, Rita modliła się: „Panie Jezu Chryste, uchroń ich od złego i raczej zabierz z tego świata, niż
miałbyś dopuścić, by zgrzeszyli przelewając krew”. I stało się to,
o co prosiła – do Rocaporeny zawitała zaraza i jej synowie zmarli.
Może Rita pożałowała swojej modlitwy? Jaką trzeba mieć siłę, by
modlić się tak jak ona!
A my jak się modlimy? Jak modlimy się do Ciebie, święta Rito? Na comiesięcznych nabożeństwach powtarzamy nasze intencje z nadzieją, że wysłuchasz i wstawisz się za nami. Prosimy Cię
o wiarę dla nas, naszych dzieci, wnuków, o zdrowie i pokój w rodzinach, o wyjście z różnych nałogów naszych bliskich, o przyjęcie sakramentów.
Wszystkich, którzy pragną się spotkać ze św. Ritą, zapraszamy
na Poczekajkę każdego 22. dnia miesiąca o godz. 17.30 na nabożeństwo z odczytaniem intencji i Mszę św.
Święta Rito, która uczyniłaś z wypełnienia woli Bożej regułę swego życia, wspieraj nas modlitwą we wszystkich trudnych sprawach.
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Ojciec Pio

Ojciec Pio, włoski kapłan, zakonnik, mistyk, stygmatyk i cudotwórca. Od lat jest nam znany z wielu książek, filmów i innych publikacji. Uczestniczyliśmy w jego beatyfikacji i kanonizacji, których
dokonał Jan Paweł II.
Po święceniach kapłańskich, które otrzymał 10 sierpnia 1910 r.
już w następnym roku zwierzył się swojemu ojcu duchownemu: „od
mniej więcej roku mam niewidzialne stygmaty”, to znaczy, że odczuwał bóle w tych miejscach na ciele, które przebito Panu Jezusowi. Ten pierwszy przejaw stygmatyzacji zapoczątkował długi okres
różnego rodzaju podejrzeń, badań, kontroli i innych form reakcji
władz kościelnych na niezwykłe zachowanie włoskiego kapucyna.
20 września 1918 roku, kiedy modlił się przed krzyżem w chórze
zakonnym, otrzymał stygmaty na dłoniach, stopach i boku. Od tej
chwili niemal do ostatnich dni swego życia będzie nosił ślady męki Chrystusowej.
Chcąc najkrócej scharakteryzować postać o. Pio można powiedzieć, że był sługą wszystkich, najmniej troszcząc się o siebie. Ludzie
pod wpływem kontaktów z nim bardzo często odzyskiwali zdrowie,
zmieniali swoje życie, dostrzegali grzechy i złe uczynki. Był człowie-

kiem modlitwy, zawsze mówił, że modlitwa jest chlebem i życiem
duszy, oddechem serca i spotkaniem z Bogiem.
Kiedy w 1971 r. papież Paweł VI przyjmował na audiencji przełożonych zakonu kapucynów, zwrócił ich uwagę na tę – pełną pokory i modlitwy – stronę życia o. Pio: „Patrzcie, jaką sławą cieszył
się, jak ściągał do siebie ludzi z całego świata. Ale dlaczego? Był
może filozofem? Uczonym? Dysponował wielkimi środkami? Nie
– bo pokornie odprawiał Mszę św., bo spowiadał od rana do wieczora, bo był – choć trudno uwierzyć – naznaczony stygmatami
Jezusa Chrystusa!”.
To był człowiek modlitwy i cierpienia. Kto zliczy jego godziny,
noce poświęcone modlitwie?
Kiedy był małym chłopcem i pasał owce na pastwiskach Pietrelciny, wiązał dwie gałązki na kształt krzyża, zatykał go w ziemię
i klęcząc modlił się godzinami. Matka uważnie przyglądała się swojemu Franci, dumając, co z niego wyrośnie. Kiedy trochę podrósł,
często modlił się godzinami przed Najświętszym Sakramentem
w kościele w rodzinnej wiosce.
Tysiące osób przybywających do San Giovanni Rotondo zapamiętały go zatopionego w modlitwie przed ołtarzem lub spowiadającego. Na kilka dni przed śmiercią, poznawszy w swym długim
życiu radość i smutek, surowość i niesprawiedliwość, popularność,
adorację tłumów i gorzki smak opuszczenia przez wszystkich, o. Pio
rzekł znamienne słowa: „Nie chcę być nikim innym, tylko bratem,
który się modli”. Modląc się wyjednywał tysiące łask dla bliźnich.
Modląc się otrzymał stygmaty, które upodobniły go do Chrystusa.
Tak pisał o. Pio do swojego duchowego kierownika: „Bóg sam
wybiera dusze, a wśród nich, mimo że nie mam żadnych zasług,
wybrał także moją duszę, bym niósł Mu pomoc w wielkim dziele
ludzkiego zbawienia. Gdybym mógł latać, to chciałbym wznieść się
wysoko i krzyczeć, i wrzeszczeć na całe gardło »Kochajcie Jezusa!«,
bo On jest godzien miłości. Ach, jak bardzo ludzie obrażają Jezusa. Cały czas poświęcam na to, by wyzwalać bliźnich z pęt szatana.
Niech Bóg będzie za to błogosławiony!”.
Sam o. Pio wiele cierpiał fizycznie i doskonale rozumiał cierpienia ludzi. Doprowadził do powstania w San Giovanni Rotondo
wielkiego kompleksu szpitalnego „Dom ulgi w cierpieniu”, który
powstał w 1959 r. Początkowo dysponował 250 łóżkami, dziś ma
1200 i 162 miejsca w części dziennej. Rocznie przyjmuje się tu 70
tys. pacjentów i udziela ponad 400 tys. porad ambulatoryjnych.
Kiedy zaczęły napływać ze wszystkich stron dary na budowę
szpitala, najsłynniejszy stał się banknot 50-lirowy, który o. Pio nosił w kieszeni habitu i pokazywał go, często płacząc, gdy opowiadał jego historię. Nawet w tamtych czasach była to bardzo mała
kwota. Pieniądze podarowała pewna ubożuchna wdowa, a on nie
chciał przyjąć, tłumacząc, że jej te pieniądze przydadzą się najbardziej. Uparta wdowa nalegała, a o. Pio odmawiał. Wreszcie kobieta powiedziała ze smutkiem „Rozumiem dlaczego ojciec nie chce
wziąć, to bardzo mała suma”. Ojciec Pio rozpłakał się i zawołał:
„Daj, daj, daj mi go natychmiast! To najpiękniejsza ofiara jaką
dostałem”. W ten sposób 50-lirowy banknot stał się symbolem
ofiarności, jakby unaocznieniem ewangelicznego zdarzenia, kiedy sam Jezus pochwalił ubogą wdowę za to, że dała wszystko, co
miała, największy dar.
Innym trwałym osiągnięciem o. Pio są Grupy Modlitewne zakładane przez niego ma apel papieża Piusa XII od 1949 r. Działają
już w 34 krajach.
Msza św. wotywna i spotkania Grupy Modlitewnej odbywają się
w naszym kościele każdego 23. dnia miesiąca. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Wielki duchem i sercem, choć skromny i ciężko doświadczony na ciele i duszy, zmarł 23 września 1968 r., z różańcem w ręku
i słowami „Jezu! Maryja!” na ustach. W przeddzień śmierci z jego
ciała zniknęły wszystkie stygmaty.
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty świętego o. Pio kapłana obdarzyłeś szczególną łaską uczestnictwa w krzyżu Twojego Syna i przez
jego posługę ukazałeś wspaniałość Twego miłosierdzia, spraw dzięki
jego wstawiennictwu, abyśmy trwale włączeni w cierpienie Chrystusa, szczęśliwie doszli do chwały zmartwychwstania. Amen.
Oprac. Anna Pasek

Kochane
dzieciaki
Podanie
o prządkach
w Odrzykoniu
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(na motywach podania ludowego)
Ilustracje: Monika Bojaczuk
– Babciu, babciu, czy wiesz, co widzieliśmy
na wakacjach? – wołał Jacek.
– Co? – zdążyła zapytać babcia.
– Takie miejsca, gdzie mało kto mieszka,
a nawet trudno się tam dodzwonić, bo telefony nie mają zasięgu – w pośpiechu opowiadała Zosia.
– I stałego łącza internetowego nie ma –
Jacek z pogardą wydął usta i dodał – takie
wszystko zacofane. Byliśmy niedaleko naszych
granic, blisko Krosna.
– A kamienie widzieliście?
– A czy ich tam mało, babciu? Tam są
przecież same kamienie, trochę tylko porośnięte lasem.
– Myślę o odrzykońskich Prządkach – powiedziała babcia – wiąże się z nimi bardzo ciekawe podanie.
– Jakie? niczego takiego nie słyszeliśmy,
babciu, opowiedz – poprosiły dzieci.
– Usiądźcie wygodnie, to opowiem – zaczęła babcia.
Dawno, dawno temu, może pięćset lat temu, a może jeszcze dawniej, na zamku w Odrzykoniu mieszkali kasztelan i kasztelanowa.
Mieli trzy piękne córki, podobno nazywały
się Bogna, Sława i Miła. W okolicy piękniejszych panien nikt nie widział. Pracować nie
lubiły – chętnie zaczynały pracę, ale nigdy jej
nie kończyły, bo brakowało im czasu i zapału.
Wprawdzie Miła przędła nici, Bogna zaczęła
tkać sukno na płaszcz, Sława rozpoczęła haftowanie obrusa, ale porzuciły to, bo wolały całymi dniami jeździć konno, polować, a wieczorami tańczyć i bawić się z młodymi rycerzami.
Pająki zasnuły wejście do ich pracowni grubą
pajęczyną, a kiedy kasztelanowa przypominała córkom o zakończeniu pracy, odpowiadały,
że zdążą skończyć do wesela. Ale i do tego im
było niespieszno, nie chciały objąć obowiązków żon i matek, wolały rozmaite rozrywki.
Pewnego dnia do zamku w Odrzykoniu zawitało trzech braci – młodych, pięknych rycerzy
w błyszczących zbrojach na białych koniach.
Pokochali urodziwe kasztelanki i zapragnęli
się z nimi ożenić. Ale że wyruszali na wojnę,
to zaręczyny szybko się odbyły, a i same śluby
rychło zaplanowano. Narzeczeni prosili, aby
przyszłe żony utkały dla nich chustki, którymi
na polu bitwy będą mogli otrzeć twarze z potu i krwi. Chustki, przywołujące wspomnienie
o ukochanych narzeczonych.

Rycerze wyjechali sposobić się do wesela,
a panny zabrały się do pracy. Najpierw posprzątały pracownię, co wcale nie było proste. Potem
przyniosły motki lnu i kołowrotki, rozstawiły
krosna. Zaczęły pracę. Chociaż chustki miały
być nieduże, to szło im to jednak niesporo, bo
nie umiały prząść ani tkać.
Zbliżał się dzień wesela. Panny przędły,
przędły, przędły… i nic im z tego nie wychodziło. Była sobota wieczorem, w niedzielę mieli przybyć rycerze. Kasztelanki były już bardzo zmęczone, pracowały całą noc, ale swego
dzieła nie skończyły. Przecież uprzędły tylko
nici, potem trzeba było jeszcze utkać płótno,
no i wyhaftować je. Ludzie z Odrzykonia szli
do kościoła na Mszę świętą, ale panny mimo
niedzieli jeszcze przędły. O pójściu do kościoła
nawet nie pomyślały.

– Już niedługo, jeszcze trochę i skończymy…
Zza góry wyłoniły się rycerskie orszaki. To
jechali narzeczeni, na spotkanie im wyszli
kasztelanowa i kasztelan.
– A dlaczego panny nas nie witają? – zapytali ich rycerze.
Kasztelaństwo nic nie odpowiedzieli, tylko
ze smutkiem wskazali za siebie. Naprzeciwko
zamku wznosiły się trzy skały, każda przypominająca prządkę. To panny, które wcześniej
leniły się, a potem pracowały w niedzielę, zamiast iść do kościoła, zostały za karę zamienione przez Pana Boga w skały. I stoją tam do
dziś. Pamiętajcie, że w niedzielę nie wolno pracować – zakończyła babcia swoją opowieść.
– O, babciu, to straszne – powiedział Jacek.
– A czy to znaczy, że ten, kto pracuje w niedzielę – na przykład pani ze sklepu i mama,
i tata, i my, i pani sąsiadka – będzie zamieniony w kamień?
– Zosiu, to tylko podanie. Pan Bóg nie jest
tak okrutny i nie zamienia ludzi w kamienie,
ale pamiętajcie, że niekonieczna praca w niedzielę obraża Pana Boga i jest grzechem.
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