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Oddadzą Mu pokłon
wszyscy królowie,
wszystkie narody
będą Mu służyły
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Zwiastun

idę Jego drogą, to On cieszy się tym tak, jak
w momencie mojego chrztu, bo jestem Jego
ukochaną córką/ukochanym synem. A wtedy,
gdy błądzę, On idzie i mnie szuka, bo kiedyś
wszedł w wody Jordanu…
25 grudnia,
Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im
zostało objawione o tym Dziecięciu.

(Łk 2, 1−20)
Uwierzyć czyjemuś świadectwu. Pan Bóg przychodzi i działa dziś, w moim mieście, w mojej
rodzinie, w moim sercu. Działa także w historii
życia innych ludzi. Jest bardzo blisko, pełen miłości. Ubogi i pokorny, pozwala się położyć w
szopie, na sianie, obok moich grzechów. On,
Mesjasz, aby mnie zbawić. On pragnie wejść
ze swoją miłością do mojego życia. Czy Mu
na to pozwolę?
30 grudnia, Święto Świętej Rodziny
Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i
uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż
ci powiem; bo Herod będzie szukał
dziecięcia, aby Je zgładzić.

(Mt 2, 13−15. 19−23)
Kto powiedział, że zgoda na przyjęcie Jezusa i
Maryi do swego domu oznacza już tylko szczęśliwe i radosne życie? Czy św. Józef mógł przypuszczać, że czeka go tyle trudów i zmagań,
nawet strachu o los powierzonych mu Osób?
A jednak nie cofnął się, pozostając cały czas w
gotowości na to, czego chce Pan Bóg. Nawet,
jeśli trudno to pojąć i przyjąć. Święty Józefie,

uproś mi łaskę słuchania Boga i męstwo wypełniania Jego woli.
1 stycznia, Uroczystość
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te
sprawy i rozważała je w swoim sercu.

(Łk 2, 16−21)
Maryja – Dziewica Niepokalanie Poczęta,
Matka Syna Bożego, spotkanie z aniołem podczas Zwiastowania, pasterze opowiadający o
aniołach, którzy im oznajmiają wielką nowinę o Mesjaszu – ileż tajemnic! Bóg naprawdę działa w historii. Ona to widzi i rozważa,
przechowuje w sercu. Patrzeć oczyma wiary i
nieść Boga w sercu w codziennym wypełnianiu swoich obowiązków – tam dokonują się
wielkie dzieła Boże!
8 stycznia, Święto Chrztu Pańskiego
Jezus mu odpowiedział: «Ustąp
teraz, bo tak godzi się nam wypełnić
wszystko, co sprawiedliwe».

(Mt 3, 13−17)
Dla Jezusa najważniejsze było wypełnienie Bożego planu, Bożej woli. On stanął w wodach
Jordanu, by wziąć na siebie nasze grzechy. Cała
Trójca Święta cieszy się tym wydarzeniem. Pan
Bóg dla każdego z nas ma wspaniały plan. Jeśli

15 stycznia, II Niedziela zwykła
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On
jest Synem Bożym.
(J 1, 29−34)
Wobec całego ludu, wobec uczonych i możnych, wobec ubogich i znękanych Jan daje
świadectwo, że Jezus jest Synem Bożym. Wobec mojej rodziny, kolegów i koleżanek w szkole, w pracy, dzień po dniu mam wyznawać, że
spotkałam i poznałam Jezusa. Czy patrząc na
mnie, inni mogą powiedzieć: „Patrzcie, jak
oni się miłują”?
22 stycznia, III Niedziela zwykła
Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona,
zwanego Piotrem, i brata jego,
Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro;
byli bowiem rybakami. I rzekł do
nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was
rybakami ludzi».
(Mt 4, 12−23)
Poczuć na sobie spojrzenie Jezusa i usłyszeć
Jego głos: „Pójdź za Mną” – do życia rodzinnego, konsekrowanego, kapłańskiego, do posługi chorym, dzieciom, do prowadzenia firmy…
A dzisiaj? Masz odwagę spojrzeć Mu w oczy?
Masz odwagę usłyszeć Jego głos i po prostu
pójść? Każdego dnia na nowo, wciąż słysząc
ten głos i czując to spojrzenie…
Autorką komentarzy do Ewangelii
jest s. Bogumiła honoratka

Ptaki niby dzwoneczki cieszą się kolędą –
Chrystus nam się narodził i nowe dni będą.
Do stajni betlejemskiej aż od brzegów Wisły
Z ptakami smukłe sarny dziwować się przyszły.
Wiewiórka zęby szczerzy i w niebo się patrzy,
Jak dwa gołębie płyną na błękitnej tarczy.
I kwiaty, choć to zima, czas mroźny i cichy,
Niosą myrrę, kadzidło i złote kielichy.
I pawie przyfrunęły z krajów cudzoziemskich,
By swe pióra przyrównać do skrzydeł anielskich.
A mały Chrystus smutny w drzwi patrzy i czeka,
By pośród witających zobaczyć człowieka…
Jerzy Liebert

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
i wszelkiego dobra w Nowym Roku
życzy redakcja „Zwiastuna”
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Drodzy Parafianie i Sympatycy
naszego kościoła na Poczekajce
Zakończyliśmy Adwent, czas, który dał nam
okazję do umocnienia więzi z Bogiem. Zapalone lampiony trzymane w naszych rękach podczas codziennych rorat były oznaką gotowości
i pragnienia stawania się Chrystusowym światłem w mrokach grzechu. Przeżyte rekolekcje,
prowadzone przez o. Ireneusza Naumowicza i o. Tomasza Mantyka,
zachęciły nas do trwania w wierze, umocniły w pragnieniu miłości
miłosiernej i podjęciu dobrych intencji na wzór Maryi Niepokalanej.
Wigilia to najpiękniejszy dzień, kiedy chcemy być wszyscy razem.
Milkną wtedy spory, łatwiej nam powiedzieć „przepraszam” i wyciągnąć rękę do zgody. To również dobry czas, aby scementować rodzinę,
posłuchać siebie nawzajem. Tradycyjnie zasiądziemy do stołu wigilijnego widząc pierwszą gwiazdę na niebie, wieczerzę rozpoczniemy modlitwą, czytaniem Ewangelii o narodzeniu Jezusa Chrystusa,
podzielimy się opłatkiem. Niech nie zabraknie wspólnego śpiewu
kolęd. Świąteczne prezenty niech będą wyrazem naszej życzliwości
i pamięci. O północy Mszą św. Kościół ogłasza światu, że narodził
się Zbawiciel. Te wszystkie zdarzenia nie są tylko zachowaniem tradycji, ale naszym osobistym wyznaniem wiary w Boga. Nie może nas
zabraknąć przy ołtarzu eucharystycznym. Przyjęta Komunia św. jest
najlepszą odpowiedzią na oczekiwanie Jezusa, który rodzi się w naszych sercach. Tutaj zdajemy największy egzamin wiary i bycia uczniami Jezusa. Niech radości tych świąt nie zmąci powierzchowność
czy też skupienie uwagi tylko na zewnętrznej otoczce, ale niech bę-

dzie to czas radości, który – umocnieni obecnością w nas Jezusa –
przeniesiemy na okres poświąteczny.
Za kilka dni zakończymy kolejny rok w naszym życiu. W społeczności naszej parafii był to rok bardzo bogaty w wydarzenia duchowe i kulturalne. Udzielone sakramenty, godziny modlitwy przed Najświętszym
Sakramentem, nabożeństwa ku czci Matki Bożej, przeżyte nowenny
przygotowujące nas do ważnych dla naszej parafii uroczystości, kazania katechizmowe i wiele innych wydarzeń duchowych – to wszystko
prowadziło nas do ugruntowania w sobie postawy przyjaźni z Bogiem
i troski o caritas wobec ludzi.
Rok bogaty w wydarzenia kulturalne organizowane w naszej parafii
dał nam sposobność do wielu przeżyć estetycznych i wspólnototwórczych. Chcę tu podziękować wszystkim, którzy poświęcili swój czas,
aby pomóc w przygotowaniu i poprowadzeniu tych wydarzeń jako
wolontariusze. Dziękuję zarządowi Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii
„Poczekajka” za wspieranie materialne potrzeb parafii, a jej członkom
za pracę na różnych polach aktywności. Słowa wdzięczności kieruję
do władz Miasta Lublin za wsparcie materialne podejmowanych przez
nas działań kulturalnych i sportowych oraz objęcie ich patronatem.
Dziękuję też Redakcji „Zwiastuna” za kolejny rok współpracy, piękne relacje z wydarzeń parafialnych, ciekawe artykuły i świadectwa.

Zwiastun

Pogrubionym drukiem

3

Naszym drogim Parafianom i Sympatykom kościoła na Poczekajce życzymy radości z narodzenia Jezusa Chrystusa. Niech to
wydarzenie prowadzi do umocnienia naszych sił i wiary w obecność Boga w życiu, a zarazem będzie impulsem do trwania w łasce uświęcającej. Niech Jezus pokona ciemności lęku, rozpaczy,
niewiary i napełni nasze życie nadzieją płynącą z Jego obecności,
a w Nowym Roku 2017 niech Maryja będzie nam Przewodniczką
na drogach wiary i miłości.
o. Waldemar Grubka, proboszcz

Boże Narodzenie jest świętem człowieka. Rodzi się człowiek. Jeden
z miliardów ludzi, którzy się urodzili, rodzą się i będą się rodzili na ziemi. Człowiek, element składowy wielkiej statystyki. Nie przypadkiem
Jezus przyszedł na świat w okresie spisu ludności, kiedy cesarz rzymski
chciał wiedzieć, ilu poddanych liczy jego kraj. Człowiek, przedmiot rachunku, rozważany w kategorii ilości, jeden wśród miliardów. I równocześnie jeden, jedyny, niepowtarzalny. Jeżeli tak uroczyście obchodzimy
narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy
człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym. Jeżeli nasze statystyki ludzkie, ludzkie katalogowania, ludzkie systemy polityczne, ekonomiczne i społeczne, zwykłe ludzkie możliwości nie potrafią zapewnić
człowiekowi tego, aby mógł się narodzić, istnieć i działać jako jedyny
i niepowtarzalny, wówczas to wszystko zapewnia mu Bóg. Dla Niego
i wobec Niego człowiek jest zawsze jedyny i niepowtarzalny; jest kimś
odwiecznie zamierzonym i odwiecznie wybranym, kimś powołanym i nazwanym własnym imieniem. (…)
Człowiek żyje, pracuje, tworzy, cierpi, walczy, kocha, nienawidzi, wątpi, upada i podnosi
się we wspólnocie z innymi.
Zwracam się dlatego do
wszystkich rozmaitych wspólnot. Do ludów, do narodów,
i do rządów, do systemów politycznych, ekonomicznych,
społecznych i kulturowych,
i mówię:
Przyjmijcie wielką prawdę
o człowieku.

Przyjmijcie pełną prawdę o człowieku, wypowiedzianą w noc Bożego Narodzenia.
Przyjmijcie ten wymiar człowieka, który się otworzył dla wszystkich ludzi w tę świętą noc!
Przyjmijcie tajemnicę, w której żyje każdy człowiek odkąd narodził się Chrystus.
Uszanujcie tę tajemnicę!
Pozwólcie tej tajemnicy działać w każdym człowieku!
Pozwólcie jej rozwijać się w warunkach zewnętrznych jego istnienia ziemskiego.
W tej tajemnicy znajduje się moc człowieczeństwa. Moc, która
promieniuje na to wszystko, co jest ludzkie. Nie utrudniajcie tego
promieniowania. Nie niszczcie go. Wszystko co ludzkie wzrasta z tej
mocy; bez niej zanika, bez niej idzie na marne.
I dlatego dziękuję wam wszystkim — rodzinom, narodom, państwom, organizacjom międzynarodowym, systemom
politycznym, ekonomicznym,
społecznym i kulturalnym
— za to wszystko, co czynicie, aby życie ludzi w swoich
różnych aspektach mogło
stawać się coraz bardziej
ludzkie, czyli coraz bardziej
godne człowieka. Życzę wam
z serca i błagam was, byście
nie ustawali w tym wysiłku,
w tym zaangażowaniu. (…)
Jan Paweł II (1978)
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Boże Narodzenie
– świętem człowieka
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SIOSTRY
PASTERZANKI
na Poczekajce
Miłość ma wiele ekspresji – można ją wypowiedzieć, wyśpiewać, ale najlepiej czynić każdego dnia coraz piękniej i bardziej bezinteresownie, obejmując nią Pana Boga
i człowieka. O takiej miłości opowiadają swoim życiem święci, wśród których pierwszą jest Maryja z Nazaretu, Matka Dobrego Pasterza, a po niej ogromne zastępy świętych – również nasz Patron – św. Antoni z Padwy. Maryja jako Matka Dobrego Pasterza, cała jest zaangażowana w miłość poszukującą, aby zagubionych i poranionych
moralnie, odnaleźć i przyprowadzić do Syna. Święty Antoni, znany z troski o ubogich
i ze skuteczności odnajdywania rzeczy zagubionych, tak naprawdę nie skupia się tylko na naszych „zgubach”, ale na osobach, zabiegając o to, aby odnalazły się one przy
Chrystusie. Niech więc Matka Dobrego Pasterza i św. Antoni, dzięki oddaniu się bez
reszty Jedynej Miłości, w której odnajdują siebie i innych – jednoczą naszą Wspólnotę.
Zafascynowane pięknem Boga, rozpoznawanego w ubogich i zagubionych, na wzór
naszych świętych dziękujemy im za wskazanie pewnej drogi do nieba (z uroczystości
XXX-lecia „Domu Ciepła”).
Na Poczekajce, przy al. Kraśnickiej 65, apostołuje Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza (popularna nazwa: pasterzanki).
Zgromadzenie założył w 1895 roku w Warszawie błogosławiony o. Honorat Koźmiński.
W tym roku dziękujemy Bogu za osobę i dzieło o. Honorata z racji
mijających 100 lat od jego
śmierci. Modlimy się też
o jego kanonizację.
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Święci
prowadzą
nas do Boga
i uczą miłości
do Kościoła
w jedności
działania.

Ojciec Honorat zakładając
liczne zgromadzenia zakonne (niehabitowe) posyłał
je do najbardziej potrzebujących, ale zanim
to nastąpiło, każde z nich oddane było pod
szczególną opiekę Maryi. Główną patronką,
wzorem życia i działalności sióstr pasterzanek jest bowiem Maryja – Matka Dobrego
Pasterza. Siostry, wpatrując się w Maryję, naśladują Jej cierpliwość i macierzyńską troskę
wobec osób im powierzonych, zwłaszcza moralnie zaniedbanych dziewcząt, aby zagrożone i utracone wartości ludzkie znalazły swoje
ocalenie i odrodzenie.
Zgodnie z wolą Założyciela zadaniem Zgromadzenia jest poświęcenie się pracy apostolskiej w duchu św. Franciszka z Asyżu, w celu
pozyskania dla Boga osób żyjących niezgodnie
z zasadami moralności chrześcijańskiej, zwłaszcza dziewcząt. Codzienną zachętą do realizacji
zadania Zgromadzenia jest hasło, zaczerpnięte z Księgi Ezechiela: Nie chcesz, Panie, śmierci
grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył (Ez 33, 11).
Myśl ta pomaga trwać w wierności duchowi
pokuty, umartwienia i bezinteresownego poświęcenia w stałej intencji przebłagania Boga i uwolnienia dziewcząt i kobiet, odartych
z godności i zniewolonych grzechem.

Siostry realizują charyzmat w różnych obszarach pracy apostolskiej, prowadząc placówki
szkolno-opiekuńczo-wychowawcze (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie), opiekuńczo-wychowawcze
(w Białymstoku,
w Lublinie, w Szaflarach i Dursztynie), przedszkola
(w Gdańsku, w Szaflarach, w Piasecznie i w Dąbrowicy).
Posługa pasterzanek
obejmuje również
profilaktykę, podjętą
już we wczesnych latach rozwoju człowieka. Siostry współpracują
z rodzinami, wspierają je
w wychowaniu młodego
człowieka, zapobiegając w ten sposób powstawaniu zjawisk patologicznych. Od 1982 roku
pasterzanki prowadzą w Lublinie placówkę

opiekuńczo-wychowawczą „Dom Ciepła”.
Początkowo mieściła się ona przy ul. Dolnej
3 Maja. W 1993 roku, dzięki pomocy Zgromadzenia Sióstr Miłości Serafickiej z Solothurn
(Szwajcaria), dzieci wraz z siostrami mogły się
przenieść do zakupionego, większego domu przy
al. Kraśnickiej 65. Od 2013 roku placówka jest
formalnie zatwierdzona w Urzędzie Miasta pod
nazwą: Placówka Wsparcia Dziennego „Dom
Ciepła” im. św. Antoniego (potocznie – „Dom
Ciepła”). Nazwę nadały same dzieci. Od początku „Dom Ciepła” oddany został pod szczególną
opiekę św. Antoniemu. Do placówki przychodzą dzieci i młodzież w wieku szkolnym z całego Lublina, w tym – liczne rodzeństwa. Wiele
z nich to już kolejne pokolenie podopiecznych.
Naszą społeczność możemy podzielić na tych,
którzy uczęszczają do naszego domu codziennie, czyli od poniedziałku do piątku – grupa
30 osób, oraz na tych, którzy dołączają do nas
w niedziele i święta – ok. 20 osób. W „Domu
Ciepła” spotykamy się popołudniami od poniedziałku do piątku. Przychodzi wtedy grupa stałych bywalców, którzy chętnie spędzają

Z podopiecznymi w drodze na Rusinową Polanę

W Dusznikach Zdroju

Na tratwie w Bałtowie

Niedziela Palmowa (przed domem przy al. Kraśnickiej)

Całkiem nieźle radzimy sobie z wystawianiem jasełek, scenek adwentowych i wielkanocnych. Organizujemy również ciekawe
zabawy: bale andrzejkowe, karnawałowe.
Uczestniczymy w atrakcyjnych zajęciach, or-

ganizowanych poza „Domem Ciepła”, jak:
pikniki, festyny, rozgrywki sportowe, wyjścia
na basen czy lodowisko, zajęcia z decoupage.
Bierzemy czynny udział w zbiórce żywności, organizowanej przez Bank Żywności w Lublinie,
i innych akcjach na rzecz pomocy drugiemu
człowiekowi. W okresie ferii zimowych oraz
wakacji często wyjeżdżamy na wycieczki. Jest
to niezapomniany dla nas czas radości, poznawania świata, innych ludzi, jak również wspaniała integracja naszej społeczności. Wspólnie
przeżywamy radości i boleści życia, świętujemy, bawimy się, pracujemy, dzielimy się doświadczeniami, pomagamy sobie wzajemnie.
Jak sama nazwa wskazuje w „Domu Ciepła”
tworzymy atmosferę ciepła i wzajemnej życzliwości. Niech świadectwem stanie się wypowiedź jednego z wychowanków, gimnazjalisty
Grzesia: Chodzenie do świetlicy „Domu Ciepła”
pozwala mi spokojnie odrabiać lekcje, a w razie
potrzeby mogę liczyć na pomoc pań, gdy czegoś
nie wiem lub nie rozumiem. Dzięki świetlicy mogę brać udział w ciekawych wyprawach w różne
strony Polski. Uczęszczając tutaj unikam nieodpowiedniego towarzystwa i nie jestem narażony
na głupie pomysły rówieśników. Dlatego jestem
wdzięczny osobom, które tworzą „Dom Ciepła”,
a szczególnie chciałbym podziękować pani Karolinie i Ewelinie za pomoc w nauce, a siostrze
Barbarze za wkład i serce w całokształt działania
„Domu Ciepła”.
Dziękujemy Bożej Opatrzności i świętemu
Antoniemu – patronowi domu – za darczyńców, którzy wspierają duchowo i materialnie
„Dom Ciepła”, aby ten mógł być miejscem radosnego odkrywania miłości, dorastania do niej
i dzielenia się nią poprzez stawanie się darem
dla innych. Przyjść do nas, za zgodą rodziców,
może każdy uczeń szkoły podstawowej czy gimnazjum. Wystarczy, że w wybranym przez siebie dniu tygodnia, między godz. 15.00 a godz.
19.00, przyciśnie dzwonek przy furcie, a wtedy „Dom Ciepła” stanie dla niego otworem.
Siostry pasterzanki
Zdjęcia: z archiwum „Domu Ciepła”
W opisie działalności „Domu Ciepła”
została wykorzystana prezentacja,
wykonana przez wychowanki z gimnazjum
na zajęciach komputerowych.

24 grudnia 2016

tu czas wolny od zajęć szkolnych. Odbywają
się w tym czasie zajęcia zorganizowane przez
wychowawców, nauczycieli i wolontariuszy.
Dzieci odrabiają pracę domową. Uczęszczają na zajęcia dodatkowe, takie jak: język angielski, język niemiecki, zajęcia komputerowe,
taneczne, muzyczne, plastyczne, kulinarne,
nauka gier strategicznych. Pobyt dzieci i młodzieży jest nieodpłatny.
W „Domu Ciepła” nie może zabraknąć
Pana Jezusa, jest On z nami stale w Najświętszym Sakramencie w kaplicy, gdzie często się
modlimy. Naszą codzienną modlitwą jest Koronka do Miłosierdzia Bożego, w październiku
nie zapominamy o Różańcu, w maju o Litanii
do Najświętszej Maryi Panny, w czerwcu śpiewamy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W naszym domu odprawiane są również
inne nabożeństwa, takie jak: Droga krzyżowa
czy Gorzkie żale. Opiekę duchową sprawuje
nad nami ks. dr Rafał Charzyński, który odprawia Msze święte w niedzielę, święta i każdy pierwszy piątek miesiąca. W te szczególne
dni przychodzimy do „Domu Ciepła” całymi
rodzinami. Po Eucharystii zostajemy na wspólnym obiedzie.
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Śp. Marianna Wolska
(1940−2016)

we wspomnieniach rodziny franciszkańskiej

24 grudnia 2016

Żyła pośród nas. Należała do naszej „poczekajkowskiej” parafii. Tu mieszkała i tu realizowała swoje chrześcijańskie powołanie jako żona (później wdowa), matka i siostra we
Franciszkańskim Zakonie Świeckich (FZŚ).
Z pozoru była taka zwyczajna, a jednocześnie
jakaś niezwykła.
Marianna Wolska odeszła do „domu Ojca”
po wieczną nagrodę dnia 4. października br.
w uroczystość św. Franciszka z Asyżu. Dla tych,
którzy ją znali, to był jednoznaczny i piękny
Boży znak. Tak PAN wynagradza tych, którzy
są Mu wierni na drodze uświęcenia. A siostra
Maria (bo tak się do niej zwracaliśmy w naszej wspólnocie „trzeciego zakonu”) umiała
z wiarą i ufnością, miłością i wytrwałością iść
śladami Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Dlatego jesteśmy przekonani,
że cieszy się już chwałą nieba i ogląda Boga
„twarzą w twarz”.
Przez to wspomnienie o niej chcemy oddać chwałę Panu Bogu i podziękować Mu, że
hojnie, ale i przedziwnie, udzielając swej łaski
konkretnym osobom, również nam daje przez
to przykład i zachętę do poddania Mu z wiarą
i miłością naszego życia. A wówczas będziemy doświadczać Jego mocy, opieki i dobroci.
W homilii w czasie Mszy świętej pogrzebowej tak wspominał siostrę Marię o. Andrzej
Derdziuk: Jej życie było bowiem ilustracją Ewangelii, którą dzisiaj usłyszeliśmy. (…) „Wysławiam
Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je
prostaczkom” (Mt 11, 25). (…) Patrząc na życie śp. Marianny odkrywamy, że ona zrozumiała
i zastosowała tę mądrość Ewangelii w całej swojej

prostocie, w całej pokorze i całym uniżeniu, które
przyjęła i znosiła. Obserwując jej życie odkrywamy, że w pełni żyła duchem św. Franciszka. Taki
przykład prowokuje do refleksji nad sensem życia.
Rodzi się pytanie, jak to możliwe we współczesnym świecie? Czterdzieści lat temu straciła męża
i nie mając stałej pracy, wychowywała pięcioro
dzieci. Całkowicie zdana na Bożą Opatrzność
niejednokrotnie doświadczała słów Jezusa, który jej nieustannie powtarzał: „Jarzmo moje jest
słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11, 30). Jej
włączenie się we wspólnotę Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich nie było czymś rytualnym,
ograniczającym się do brania udziału we wspólnych liturgiach i spotkaniu z braćmi i siostrami.
Było to świadome wybranie powołania i realne
podjęcie tego sposobu życia, który Bóg jej podarował. To powodowało, że jej życie było spójne,
kompatybilne ze wskazaniami Ewangelii. Bóg,
który zabierał jej różne rzeczy, dawał w zamian
coś zupełnie większego. (…) Kiedy pod koniec
swojego życia Marianna doświadczała poniżenia
przez to, że z powodu choroby nie miała w pełni
świadomości i często czuła się zagubiona, nie potrafiąc określić, co jest prawdą, a co przywidzeniem, to także w tym stanie oddawała się Panu
Bogu. W tym okresie odkrywała prawdę Ewangelii, że ktoś, kto jest utrudzony, obciążony może
iść do Jezusa. Obserwowaliśmy na Poczekajce od
tylu lat jej miłość do Eucharystii i do Kościoła.
Tak naprawdę wiele osób nie wiedziało, w jakiej
sytuacji żyje siostra Maria. Jednak jeśli rozmawiało się z nią, okazywało się, że miała bardzo
dużo nadziei i zawsze prosiła o modlitwę. Swoim dzieciom chciała nade wszystko przekazać dar
wiary i przywiązania do Kościoła oraz dar głę-

Z wnuczką Klarą w dniu jej Pierwszej Komunii Świętej

Pani Maria w czasie modlitwy
Koronką do Bożego Miłosierdzia na
ulicy przy parafii na Poczekajce

bokiego przekonania, że Bóg prowadzi człowieka przez życie. Mogłoby się komuś wydawać, że
po ludzku siostra Maria była niezaradna. Jednak
swoim życiem ilustrowała głębokie przekonanie,
że posiadła największy skarb. Skarb, który dzisiaj
odczytujemy jako jej przykład, jej ewangeliczne
świadectwo życia, ale jednocześnie swoiste potwierdzenie i pieczęć. Święty Franciszek, któremu
przez ponad 50 lat służyła wiernie we Franciszkańskim Zakonie Świeckich, przyszedł po nią, zabrał
ją z tego ziemskiego padołu, żeby zaprowadzić do
niebiańskiej ojczyzny. Odkrywamy, że dzięki śp.
Marii Ewangelia, którą przed ponad 800 laty św.
Franciszek przyjął jako Regułę życia, jest ciągle
aktualna. (…) Dzięki przykładowi życia siostry
Marii łatwiej jest w to wierzyć, bo znaliśmy kogoś, kto przeszedł ewangelicznym szlakiem. Nie
jest to łatwy szlak, ale nie można powiedzieć, że
nie był to szlak szczęścia. Szczęścia radowania
się hojnością Bożą. Szczęścia radowania się miłosierdziem (…). Śp. Marianna straciła męża,
gdy jej najmłodsze dziecko miało zaledwie cztery miesiące. Wychowała sama dzieci, a można
stwierdzić, że wychowywała je razem z całym
Kościołem, ponieważ miała świadomość, że Bóg
przychodzi przez dobroć ludzi. Dlatego też dzisiaj dziękując za jej przykład Bogu, jednocześnie
chcemy dziękować tym wszystkim ludziom stającym się narzędziem Bożej Opatrzności, których
ona przyjmowała jako zwiastunów miłosierdzia,
nieustannie ją wspierających. Siostra Maria mimo swej trudnej sytuacji była bardzo pomocna
ludziom, których spotykała, i wiele osób zapamiętało ją jako gorliwą apostołkę nadziei, którą
dzieliła się z innymi. Podtrzymywała ich w przeżywanych trudnościach i dzieliła się swoim zaufaniem do Boga, które dosłownie przeżywała
w swojej codzienności. Prośmy, aby Bóg ciągle
wzbudzał w naszym środowisku nowe powołania do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Prośmy o to, by dostępne były świadectwa mówiące
o aktualności i prawdziwości Ewangelii, byśmy
mogli uwielbiać Boga i sami kroczyć Jego drogą.
Marianna Wolska pozostaje także we wdzięcznej pamięci wielu sióstr i braci ze wspólnoty
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Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy naszej parafii. Brat Juliusz tak wspomina siostrę
Marię: Była to osoba skromna, cicha, ale jednocześnie w jej oczach było widać radość. (…)
Siostra przełożona była niewielka wzrostem, ale
widziałem w niej prawdziwą służbę Bogu, służbę braciom i siostrom. Na każdym spotkaniu
miała pokój serca i widać było, że to, co robi,
jej zachowanie, modlitwa wynika z prawdziwej
wiary. Szczególnie można było zobaczyć jej miłość do Boga przy dzieleniu się słowem Bożym,
odmawianiu Liturgii godzin czy podczas uczestnictwa w Eucharystii. Ale była też dostępna na
co dzień dla każdego, kto by chciał z nią porozmawiać. Często słyszałem o jej doświadczeniu
życia, jej tragedii, kiedy mając pięcioro malutkich
jeszcze dzieci została wdową. W takim momencie życia nie załamała się, ale postanowiła oddać
to wszystko Bogu. Wychowanie 5 dzieci nie było łatwe. Jednak dała radę, prowadząc dzieci do
Kościoła i przez to wychowując je jednocześnie.
Należała do III Zakonu św. Franciszka. Wybierano ją na przełożoną bodajże 3 lub 4 razy. Ciągle
przypominała siostrom i braciom, żeby żyli Regułą
św. Franciszka. Była osobą naprawdę odpowiedzialną. Modlitwa siostry Marii, słuchanie jej bardzo
mnie ożywiało. Dzięki temu uczyłem się, jak żyć
we wspólnocie. W pewnym momencie usłyszałem
od siostry, że i mnie Bóg powołał i przygotował mi
tu miejsce, to mnie bardzo umocniło. Często rozmawiałem z s. Marianną. Przypominała mi, że
co dzień trzeba się nawracać. Siostra przełożona
była zakochana w Bogu i św. Franciszku. Bardzo
bliska była jej wspólnota. Walczyła o jej dobro,
żebyśmy żyli Bogiem. Przypominała o wspólnej
życzliwości, by nie było gniewania się czy plotek.

Często mówiła o wartościach, które pokazywały,
kogo tak naprawdę kochała i komu służyła oraz
dla kogo była gotowa oddać życie. Dla mnie jej
świadectwo życia to bohaterstwo, odwaga bycia
w Kościele i z Kościołem, wspólnotą ludzi i rodziną. Swoją rodzinę bardzo kochała i cieszyła się jej
rozwojem. Szczególnie chcę podkreślić jej miłość
do pracujących w Kościele ojców, braci, sióstr zakonnych. Siostra ich kochała i modliła się za nich,
o nowe powołania, a także za zmarłych. To było jej życie. Oczywiście trudy swego życia też po
ludzku przeżywała. Nieraz było widać łzy w jej
oczach. Ale zawsze znajdowała oparcie w Bogu.
(…) Siostra budowała innych swoją prostotą, cichością i pokorą i często mówiła: „Niech się tak
stanie, amen”. Dla mnie osobiście, siostra Maria
była bardzo życzliwa, ale i konsekwentna. W okresie
mojego postulatu, nowicjatu i aż do profesji wieczystej siostra przełożona swoją życzliwością, pogodą
ducha, wytrwałą modlitwą pomagała mi nie tylko
jak najlepiej przeżyć ten czas drogi we wspólnocie,
ale również abym kochał bliźnich, ufał Bogu i żył
Regułą św. Franciszka. Do chorych braci i sióstr
miała ogromną miłość i cierpliwość. Troszczyła się
o nich i często odwiedzała. Bywało tak, że zabierała mnie ze sobą, aby nieść radość chorym. I za
to Ci, Siostro, dzisiaj dziękuję!
Siostra Marianna w pewnym momencie poczuła się gorzej, ale ufała Bogu i mówiła, że tylko On
może jej ulżyć, ale także potrafiła przyjąć cierpienie. Czas cierpienia przed odejściem do Pana był
dla siostry trudny. Odwiedzałem ją. Ostatnio już
nie widziała, ale gdy przychodziłem, na jej twarzy
pojawiał się delikatny uśmiech.
Kończąc chcę powiedzieć, że jej ciche i pokorne
życie zawsze było posłusznie poddane Panu Bo-

gu. Dla mnie przesłanie z życia i śmierci mojej
drogiej siostry przełożonej brzmi: „bym się wziął
wreszcie za prawdziwą przemianę swego życia”,
a więc bym co dzień się nawracał oraz czynił wokół pokój i dobro.
Siostra Róża przypomina: Bóg powołał ją
razem z mężem do Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich. Byli bardzo szczęśliwym małżeństwem
i wzorem rodziny. Mieli pięcioro dzieci. Kiedy mąż
zachorował (…), zaniepokojona stanem jego zdrowia, powiedziała: „Co ja teraz zrobię?”. Mąż jej
odpowiedział ze spokojem: „Nie martw się. Bóg ci
dopomoże”. Po śmierci męża nie opuściła naszej
franciszkańskiej wspólnoty. Chociaż było jej bardzo
ciężko, mężnie znosiła wszystkie trudności. Bóg ją
wspomagał. Była życzliwa dla ludzi, do każdego
się uśmiechała. Kiedy została przełożoną FZŚ-u,
z wielką radością przyjęła Młodzież Franciszkańską.
Odwiedzała w domach chorych członków FZŚ-u.
Organizowała Msze św. w ich domach. Była czcicielką Matki Bożej i wiernie przestrzegała Reguły
św. Franciszka. W nagrodę za swe życie odeszła
do Pana w dniu odpustu św. Franciszka.
Siostra Ewa daje z kolei takie świadectwo
o s. Marii: Kiedyś przyszłam do niej i zaczęłam
się żalić. Miałam trudne przeżycie. Ona spojrzała na mnie i powiedziała: „Jeszcze ci nie kazano
cierpieć aż do przelewu krwi!”. Jak te słowa były mi potrzebne. Przy ostatnim naszym spotkaniu znów usłyszałam: „Nie mam czym się z tobą
podzielić, tylko swoim cierpieniem”. Maria wprowadziła mnie w życie zakonu. Była dla mnie bardzo ważną osobą. Często też śmiałyśmy się, a ona
mówiła wówczas, że to radość franciszkańska…
Opracował: Adam Zadroga (FZŚ)
Zdjęcia z archiwum rodzinnego
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Z dziećmi i wnukami w dniu swoich 65. urodzin
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Mapa sentymentalna
dzielnicy Konstantynów
Przy wsparciu środków z Urzędu Miasta Lublin, w ramach Programu Dzielnice Kultury,
powstała mapa. Nie jest to jednak zwyczajna
mapa miasta, topograficzna czy krajobrazowa.
Ta publikacja zawiera w sobie wspomnienia
i marzenia mieszkańców związane z dzielnicą
Konstantynów.
Prace nad jej przygotowaniem trwały od
lipca. W tym czasie odbywały się spotkania
z mieszkańcami w różnym wieku, przeprowadzano rozmowy, organizowano wspólne spacery, a dzieci rysowały swoje miejsce zamieszkania. Mieszkańcy poprzez działania zmierzające
do powstania mapy mieli możliwość porozmawiania o miejscu, w którym żyją. Dzieci
były tym faktem pozytywnie zaskoczone, zaś
starsi mieli możliwość podzielenia się swoimi
wspomnieniami.
A jaki cel miała osiągnąć mapa? Mapa sentymentalna miała pomóc w odkrywaniu tożsamości miejsca czyli poznania jego historii i jego
potencjału. Mieszkańcy dzielnicy niekoniecznie
znają historię miejsca zamieszkania, często też
nie wiedzą, w jakich granicach administracyjnych znajduje się ich osiedle. Dla wielu osób
przynależność do dzielnicy Konstantynów
nie była wiadoma, a nawet była zaskakująca.
Poznanie swojej dzielnicy jest potrzebne, aby
włączać się w jej życie, dbać o nią. Integracja
mieszkańców wokół refleksji nad jej przestrzenią i ważnymi dla nich miejscami jest odpowiedzią na to, że osoby młode i nowi mieszkańcy nie zastanawiają się nad przestrzenią,
w której żyją. Bez poznania okolicy, miejsca
zamieszkania oraz utożsamienia swojej przynależności do niej, trudno o podejmowanie
działań w swojej przestrzeni.
Na mapie znalazły się miejsca ważne dla
mieszkańców, te, które są powodem dumy,
i miejsca nielubiane, ale posiadające potencjał i budzące emocje. Obiekty zaznaczone
na mapie są historyczne, przyrodnicze czy
geograficzne, wszystkie wynikają z pamięci
mieszkańców. A wspomnienia krążyły m. in.
wokół Wojskowego Osiedla Mieszkaniowego
im. Powstańców Styczniowych, powstałego
w latach 30. XX wieku, Dworku zwanego
Konstantynówką, kolejki wąskotorowej czy
Kościoła „na Poczekajce”. Mieszkańcy marzyli
o nowych miejscach spotkań i rekreacji, np.
w Zimnych Dołach, a dzieci o placach zabaw.
Punkty na mapie opatrzone zostały krótką
historią, która została spisana ze wspomnień
mieszkańców.

Plakaty zachęcające do udziału w tworzeniu Mapy Sentymentalnej.
Foto: Marta Nazaruk-Napora

Spotkanie z mieszkańcami na placu zabaw przy kładce…
Foto: Artur Duszyk

24 grudnia 2016

Fragment mapy

Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Serca
Maryi i św. Franciszka z Asyżu, zwany przez
mieszkańców kościołem na Poczekajce, to ważne
i lubiane miejsce w dzielnicy. Mieszkańcy łączą
z tym miejscem wiele wspomnień: gospody, która
stała niegdyś w tej okolicy (o nazwie „Poczekaj”),

… i przy ulicy Romanowskiego.
Foto: Marta Nazaruk-Napora
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© Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” © Lubelska Grupa Badawcza

Dworek Staropolski na KUL-u.
Foto: Marta Nazaruk-Napora

8 – BAZA I PLAC ZABAW
9 – STARY DOM
10 – LĄDOWISKO
11 – DZIKA ŁĄKA
12 – ZAGAJNIK
13 – ZAJEZDNIA HELENÓW
14 – DOM, KTÓREGO NIE MA

starej kaplicy, przed którą stała wieża triangulacyjna, organizowanych tu regularnie przedstawień,
m.in.: jasełek, zajęć sportowych organizowanych
przez pierwszego proboszcza parafii – o. Edwarda
Zaorskiego, ogrodów i budowy nowego kościoła za
pomocą dźwigu czy wreszcie przeniesienia z jednego z gospodarstw figury Matki Boskiej. Obecnie organizowane są festyny dla rodzin w ogrodzie
oraz liczne wydarzenia kulturalne w amfiteatrze.
Przy kościele działa Rada Dzielnicy, Klub Seniora, ZHR i inne organizacje.
„Jak miałam komunię w 1961 roku to mieliśmy
przyjęcie w tych ogrodach. Kapucyni zorganizowali. Na początku był ogród warzywny, potem
drzewa i w tych drzewach było zorganizowane”.
Mapa ma być początkiem dialogu o przestrzeni
dzielnicy pomiędzy mieszkańcami. Będziemy
dalej wspólnie z mieszkańcami szukać odpowiedzi na pytania – które miejsca dla mieszkańców
są ważne i dlaczego, które mają niewykorzystany potencjał, które miejsca są zapomniane,
a które są atrakcyjne albo nielubiane.
Projekt był realizowany przez Lubelską
Grupę Badawczą w składzie: Agnieszka Duda-Jastrzębska, Artur Duszyk, Marta Nazaruk-Napora, Wojciech Zirebiec. Mapę sentymentalną dzielnicy Konstantynów można
odebrać w wersji papierowej w Dzielnicowym
Domu Kultury „Węglin”, a wersję elektroniczną na stronie Rady Dzielnicy Konstantynów:
http://www.konstantynow.startowy.com oraz
na stronie Mapa Sentymentalna Konstantynów na portalu społecznościowym Facebook.
Marta Nazaruk-Napora
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Kochane
dzieciaki
Wigilijna
opowieść nie
tylko dla dzieci
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Była jasna, wigilijna noc. Wszystko już ucichło, spowite w biały, puszysty śnieg. Pogasły
choinkowe światła w domach, jarzyły się tylko nieliczne latarnie, słabo oświetlające ulice
miasta. Umilkły dźwięki śpiewanych kolęd.
Rzadko zdarzali się przechodnie, opatuleni
w kurtki albo płaszcze, ciepłe czapki, szaliki
i rękawice. Szybko przemykali z pobliskiego
kościoła, z pasterki, do domów. Raz na jakiś
czas przejechał samochód. Nagle… pojawiły
się zaprzężone w renifery sanie, a w nich – Mikołaj. Święty Mikołaj.
Był już bardzo zmęczony. Miał przecież już
swoje lata, nie przypadkiem miał długą, siwą
brodę i podpierał się wielką laską. Odwiedził
tej nocy setki, nie, tysiące domów w miastach
i wsiach, nachodził się, nadreptał, nanosił wielkich i małych (ale zwykle kosztownych) prezentów dla dzieci (a czasem i dla dorosłych).
Były to na przykład samochody, komputery,
kłady, narty, łyżwy, eleganckie ubrania, piękna biżuteria, kuchnie, pralki, dywany, meble…
długo by wymieniać. Dobrze, że pomagały mu
Aniołki, które zwykle zanosiły mniejsze i nie
takie drogie rzeczy – zabawki, często lalki,
misie… no tak, tylko że one latały, trzymając
w rączkach te drobiazgi, a święty Mikołaj ciężko
chodził na własnych nogach po podwórkach
i schodach na pierwsze piętro, drugie, trzecie,
… dziesiąte…, bo przecież na saniach można
tylko podjechać w pobliże. Ale już wszystkie
prezenty rozdane, można wracać do domu,
do jasnego, cieplutkiego nieba. Aniołki, małe
i zwinne, wcześniej skończyły i już poleciały.
Nagle… usłyszał cichy płacz dziecka. Zastanowił się – któż to płacze w tę radosną,
świętą noc?
Podszedł bliżej tam, skąd dochodziło łkanie.
Mikołaj wgramolił się na okalający murek (nie
było to łatwe dla staruszka, nawet dla świętego staruszka) i zajrzał do środka.
Przez okno zobaczył w pokoju dziewczynkę,
miała może osiem, może dziewięć lat. Przed nią
leżała spora paczka, rozwiązana tasiemka, ładny
papier. Z tej paczki wypadł „wszystko mający”
telefon, miś i lalka, wysypały się czekoladki.
Więc prezent był, Aniołek dostarczył, chociaż
chyba się natrudził przy jej pakowaniu i niesieniu. Więc dlaczego dziewczynka płakała?
Mikołaj delikatnie zastukał w szybę, raz,
potem drugi. Nic. Dziewczynka nie reagowała. Zastukał jeszcze raz, mocniej. Podniosła
głowę, zaczęła nadsłuchiwać. Zastukał więc

jeszcze raz i poczuł, że zaraz spadnie, ale
dziewczynka na szczęście podeszła do okna
i otworzyła je.
– O, Mikołaj… – szepnęła.
– Pomóż mi… – Mikołaj aż jęknął – zaraz spadnę…
Dziewczynka wyciągnęła ręce, pomagając Mikołajowi wdrapać się na okno i wejść
do pokoju.
– Co tu jeszcze robisz? Ja już dostałam prezent.
– Tak, widziałem, ale płaczesz. Czy to wszystko ci się nie podoba? czy Aniołek się pomylił
i dał ci niewłaściwą paczkę?
– Oh, święty Mikołaju, to wszystko jest
ładne i podoba mi się… i telefon, i lalka,
i miś… i czekoladki są dobre, ale… – i znów
zaczęła płakać.
– No więc, o co chodzi? – Mikołaj się zniecierpliwił, bo zachciało mu się spać w ciepłym
pokoju.
– Bo, bo… po co mi tak dużo wszystkiego?
to mi nie jest potrzebne! ja bym chciała, żeby

ktoś powiedział mi, że mnie lubi, uśmiechnął
się do mnie, przytulił…
Mikołajowi coś kapnęło na brodę raz, potem drugi.
– A tu… – dziewczynka dalej łkała – mama
i tata ciągle w pracy, koleżanki tylko się chwalą
swoimi strojami i kosmetykami…
– A co ty im przygotowałaś pod choinkę?
– Nic…
– No to jutro – zaczął święty Mikołaj –
z samego rana uśmiechnij się do rodziców, bo
może oni nie wiedzą, czego ci tak naprawdę
potrzeba. Obejmij ich, pocałuj i poproś, żebyście poszli razem na spacer, będzie ładna
pogoda. Porozmawiacie. Zadzwoń do babci
i zapytaj, kiedy możesz przyjść. Wtedy złóż jej
świąteczne życzenia i porozmawiaj z nią, zapytaj, jak świętowała Boże Narodzenie, kiedy
była młoda. Zaśpiewaj z nią kolędy. Na pewno ona cię też uściska i przytuli. Zadzwoń do
koleżanek, zapytaj, czy widziały w kościołach
szopki, jeżeli tak, to która się im najbardziej
podobała i dlaczego, co w niej było takiego
pięknego. A jeśli nie, idźcie razem pooglądać
i pokolędować. Zresztą – tu Mikołaj ziewnął
– sama jeszcze pomyśl…
Dziewczynka otarła ręką łzy i wreszcie się
lekko uśmiechnęła.
– Dobrze, tak zrobię.


ŚWIĘTY MAKSYMILIAN
MARIA KOLBE
Święty Maksymilian Maria Kolbe urodził
się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli,
niedaleko Łodzi. Na chrzcie świętym otrzymał imię Rajmund. Jego rodzice byli tkaczami. On sam był chłopcem psotnym, żywym,
ale inteligentnym, religijnym i posłusznym.
Rajmund miał dwóch braci (dwaj najmłodsi zmarli we wczesnym dzieciństwie). Rodzice chcieli, aby najstarszy z nich, Franciszek,
został księdzem i dlatego jako jedyny miał
być posłany na naukę do szkoły. Aptekarz
nauczył jednak Rajmunda łaciny i dzięki temu obydwaj bracia zdali egzamin do szkoły
handlowej.
W 1907 roku, kiedy miał dwanaście lat,
w kościele parafialnym w Pabianicach, po
misjach franciszkańskich, objawiła mu się
Matka Boża z dwiema koronami w rękach:
czerwoną i białą, oznaczającymi odpowiednio
męczeństwo i czystość, i zapytała go, którą
z nich wybiera. Chłopiec odpowiedział, że
obydwie. Maryja uśmiechnęła się wtedy do
niego i odeszła.
Pod wpływem franciszkanów właśnie, uzyskawszy zgodę rodziców, Rajmund z Franciszkiem przedostali się do zaboru austriackiego,
do Lwowa, i wstąpili tam do seminarium franciszkanów konwentualnych. Tam też Rajmund
ślubował Najświętszej Maryi Pannie, że będzie
walczył dla Niej i zarazem będzie chciał zrobić „coś wielkiego dla Polski”. W 1910 roku
bracia ukończyli niższe seminarium. Wówczas
przyjechali ich rodzice z najmłodszym bratem,
Józefem, którego przywieźli na nauki, a sami osiedli na stałe przy klasztorach – benedyktynek (matka) i franciszkanów (ojciec).
4 września 1910 roku Rajmund rozpoczął
nowicjat, przyjmując później imię Maksymilian. W 1912 roku skierowano go na studia
do Rzymu (zdobył tam doktoraty z filozofii
i z socjologii), a 1 listopada 1914 roku złożył
uroczystą profesję zakonną i przyjął drugie
imię – Maria. 29 kwietnia 1918 Maksymilian

Maria Kolbe otrzymał święcenia kapłańskie. uroczystości Wniebowstąpienia Najświętszej
Chciał zdobyć cały świat dla Serca Jezusowego Maryi Panny. Miał twarz spokojną, pogodną
przez Niepokalaną i w tym celu założył razem i uśmiechniętą. Następnego dnia został spaz kolegami jeszcze w czasie studiów stowarzy- lony w krematorium.
szenie Rycerstwa Niepokalanej. Po powrocie
Ta ofiara wywarła wielkie wrażenie na
do Polski prowadził wykłady w krakowskim pozostałych więźniach i na hitlerowcach,
seminarium franciszkanów, tworzył koła Ry- umocniła każdego z osobna i wszystkich racerstwa Niepokalanej i wydawał pismo tak zem, skonsolidowała oświęcimski ruch oporu.
samo zatytułowane (Rycerz Niepokalanej). Była zwycięstwem nad hańbą i poniżeniem,
Z powodu gruźlicy płuc musiał przerwać wy- nad całym hitleryzmem. Była zwycięstwem
kłady, a od 1927 roku w Teresinie kontynu- wiary i ducha ojca Kolbe, świadectwem jego
miłości do Chrystusa, który uczy, że nie ma
ował wydawanie Rycerza.
W 1927 roku założył niedaleko Warszawy większej miłości nad tę, żeby oddać swoje
nowy klasztor, który został nazwany Niepo- życie za bliźniego swego. Przekonał, że zwykalanowem. W latach 1930−1936 przebywał cięzcą szatana jest sam Bóg.
z kilkoma braćmi w Japonii. Po powrocie został
Jak mówi Michał Micherdziński, uczestnik
powtórnie przełożonym Niepokalanowa. Już apelu, podczas którego o. Kolbe ofiarował swoje
19 września 1939 roku hitlerowcy aresztowali życie za życie Franciszka Gajowniczka „Nasz
go, ale 8 grudnia powrócił do Niepokalanowa. święty współwięzień przede wszystkim ocalił
Przyjął tam około 3 tysięcy osób, które zostały w nas człowieczeństwo. Był duchowym pastewysiedlone z Poznańskiego, w tym około 2 ty- rzem w komorze głodowej, wspierał, prowadził
siące Żydów. W klasztorze trwała nieustanna modlitwy, rozgrzeszał i wyprowadzał umieraadoracja Najświętszego Sakramentu. W mia- jących znakiem krzyża na drugi świat. W nas,
steczku stworzył warsztaty, w których przyjęci ocalałych z selekcji, umocnił wiarę i nadzieję.
uciekinierzy mogli pracować. Aresztowano go Pośród tego zatracenia, terroru i zła, przywrócił
ponownie 17 lutego 1941 roku i wywieziono nadzieję” (http://www.fronda.pl/a/nowe-nienajpierw na Pawiak, a potem do Oświęcimia. znane-fakty-przeczytaj-wywiad-ze-swiadkiemTam otrzymał numer 16670. Trafił do grupy -smierci-sw-maksymiliana,55439.html dostęp
księży wyjątkowo źle traktowanej przez hit- 14 grudnia 2016).
lerowców. Nie naBeatyfikacja o. Makrzekał, chociaż był
symiliana odbyła się
Modlitwa to zapoznany,
bity i maltretowany.
17 października 1971
a jednak najpotężniejszy
Pokrzepiał, umacroku i była to pierwsza
niał wiarę w Boga
beatyfikacja Polaka po
środek do przywrócenia
i nadzieję na lepszą
drugiej wojnie światopokoju w duszach, do
przyszłość, dzielił się
wej. Został kanonizodania im szczęścia,
jedzeniem, modlił się,
wany przez papieża Jana
zbliżenia ich do miłości
spowiadał, nie zwraPawła II 10 października
Bożej. Modlitwa odradza
cając uwagi na grożą1982 roku.
świat. Modlitwa jest
ce mu za każde z tych
Jest patronem kilku
warunkiem nieodzownym
zachowań kary. Kiedy
miast polskich (Zduńodrodzenia i życia
w lipcu uciekł jeden
skiej Woli i Pabianic)
z więźniów, hitleroworaz kilku diecezji
każdej duszy.
cy w odwecie skazali
(bielsko-żywieckiej, elśw. Maksymilian
10 innych, wybranych
bląskiej i koszalińskona chybił-trafił, na
-kołobrzeskiej). Został
śmierć głodową. Jerównież (w 1999 roku)
den z nich, Franciszek Gajowniczek, czter- patronem Honorowych Dawców Krwi w Poldziestoletni ojciec rodziny, rozpaczliwie wołał sce i Młodzieży Wszechpolskiej (w 2016 roku)
o ratunek, wzywając Boga i Maryję. Ojciec oraz członków warszawskiego oddziału KatoMaksymilian Maria Kolbe wystąpił z szeregu lickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Święty
i zwrócił się do komendanta, mówiąc, że chce Maksymilian jest też patronem jednej z prozastąpić Gajowniczka w bunkrze głodowym. wincji Zakonu Braci Mniejszych (z siedzibą
Uzyskał zgodę hitlerowca i znalazł się tam – w Poznaniu) oraz elektryków, elektroników
dla Niemców było niepojęte, że jeden człowiek i energetyków, uzależnionych od narkotyków,
chce umrzeć za drugiego, nawet nieznanego osób uwięzionych, dziennikarzy, krótkofalowsobie. Z bunkra dochodziły śpiewy religijne i od- ców i ruchu pro-life. W Polsce jest 170 parafii
głosy modlitwy. Ojciec Maksymilian podnosił pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolwspółwięźniów na duchu, spowiadał, nakła- bego (dane z roku 2006).
niał do wyzbycia się nienawiści do oprawców.
Historia życia i śmierci o. Maksymiliana
Wzbudzał zdziwienie i podziw wszystkich, także Kolbego została przedstawiona w filmie Życie
Niemców. Mimo słabego zdrowia (miał przecież za życie. Maksymilian Kolbe (1991) w reżyseod 20 lat tylko jedno płuco, chory na gruźli- rii Krzysztofa Zanussiego.
cę) żył chyba najdłużej z tych dziesięciu, bo aż
Święty Maksymilian jest jednym z najle386 godzin. Został zabity dopiero drugim (bo piej znanych i najpopularniejszych polskich
pierwszy okazał się nieskuteczny) zastrzykiem świętych naszych czasów.
z fenolu 14 sierpnia 1941 roku, w przeddzień
Małgorzata Brzozowska
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FOTOGALERIA
4 grudnia
Święty Mikołaj na Poczekajce
FOT. JAN DRZEWIECKI

12 grudnia
spektakl poetycki
„W drodze do Niepodległej”
FOT. JAN DRZEWIECKI

16 grudnia
wernisaż wystawy zdjęć
Wiesława Bojarskiego „Kapliczki i krzyże”
FOT. EMIL ZIEBA

