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26 lutego, 
VIII Niedziela zwykła 
… o to wszystko poganie zabiegają… 
(Mt 6, 24−34)
Czyżby Jezus znów powiedział prawdę 
o moim sercu? Pogańskie serce, czyli ser-
ce bez Boga, który troszczy się jak Ojciec, 
więcej – jest Ojcem i mówi bardzo kon-
kretnie. Mam temu Bogu oddać swoją tro-
skę o pożywienie, napój i ubiór, słowem – 
o rzeczy podstawowe. Jednak czy naprawdę 
podstawowe? Jezus, którego uważam, że 
jestem uczniem, sam mnie prowadzi wska-
zując, co jest podstawą życia – „królestwo 
Boga i Jego sprawiedliwość, a to wszyst-
ko będzie wam dodane”. Ale czy ja, czło-
wiek uwikłany w troski tego świata, mogę 
i w ogóle chcę tak Bogu zaufać i uwierzyć, 
że On – Bóg wszechmogący myśli o mnie 
i chce dbać o mnie? Pozwolę Mu na to? 

5 marca, 
I Niedziela Wielkiego Postu 
Panu Bogu swemu, będziesz 
oddawał pokłon i Jemu samemu 
służyć będziesz… (Mt 4, 1−11)
Jezus rozpoczyna swoją działalność od mod-
litwy, bo to ona jest tarczą ochronną przed 
atakami Złego. Diabeł zaczyna atakować, 
gdy wyczuje samotność i zmęczenie. Je-
zus jest Bogiem w Trójcy Jedynym, jest 
Wspólnotą Osób, wspólnotą Miłości. Szatan 
chce, aby Jezus udowodnił, że jest Synem 
Bożym i Panem nieba i ziemi. Szatan jest 
ojcem kłamstwa i w tym tkwi klucz do od-
parcia pokus. Jeśli według niego Jezus musi 
udowadniać to, że jest Bogiem, zamienia-
jąc kamień w chleb, to znaczy, że Jezus po 
prostu Bogiem jest. Jeśli według kusiciela 
Jezus musi pokłonić się, aby mieć władzę 
nad światem, to znaczy, że Jezus jest Panem 
nieba i ziemi. Jeśli według szatana Jezus 
musi rzucić się w dół, aby pokazać swoją 
Boską moc, to znaczy, że On po prostu tę 
moc ma i nie musi tego udowadniać. A co 
ja chcę abyś mi, Jezu, udowadniał?

12 marca, 
II Niedziela Wielkiego Postu 
Wstańcie, nie lękajcie się!...  
(Mt 17, 1−9)
Czego uczniowie zlękli się tak bardzo, że 
upadli na ziemię? Twarzy? 

Jaką Jezus ma twarz? Jest wiele obrazów, 
ikon czy rzeźb, które przedstawiają Jezusa, 
ale jaką On ma twarz w moim sercu. Mo-
że mieć twarz surowego ojca, kochanego 
czułego dziadka, obojętnego rodzica, czy… 

Jaką Jezus ma naprawdę twarz? Jak 
ja zobaczyć? 

Gdy Jezus „modlił się, wygląd Jego twa-
rzy odmienił się”, bo modlitwa to spotka-
nie, które nigdy nie pozostawia nas takich 
samych; to spotkanie z Bogiem – najwyż-
szą Miłością. Bóg odciska na naszym ser-
cu pieczęć Miłości (o niej rozmawiał Jezus 
z Mojżeszem i Eliaszem), która uobecnia 
się w czasie Eucharystii, a Słowo Boże daje 
nam poznać rysy twarzy Jezusowej i ma-
lującą się na niej troskę o przestraszone 
serce, które nie rozumie tego, co się dzie-
je – czyli o moje serce.

Tak więc te sytuacje pokazują twarz Je-
zusa, a gdy przyjrzymy się jej dłużej, zo-
baczymy tę miłość, która dała się za każ-
dego z nas zabić.

Jaką Jezus ma twarz? 

19 marca, 
III Niedziela Wielkiego Postu 
… powiedział mi wszystko, 
co uczyniłam… (J 4, 5−42)
To właśnie jest prawdziwe spotkanie z Mi-
łością Ojca – usłyszeć wszystko zło, które 
się uczyniło, a przy tym doświadczyć miło-
ści i godności. Tak robi tylko Bóg, który jest 
kochającym Ojcem. A kochać naprawdę to 
pragnąć dobra drugiej osoby. Jezus powie-
dział kobiecie, co uczyniła, bo wiedział, co 
uczyniła, i nie zmieniło to Jego miłości do 
niej. Wie o wszystkim, co ja czynię, i nie 
zmienia to Jego miłości do mnie, bo już bar-
dziej mnie kochać nie można. A my nieraz 
zapominamy, że nie ma sytuacji w naszym 
życiu, o której by Bóg nie wiedział i której 
by nie chciał objąć swoim miłosierdziem 
i przebaczyć. Zapominając, zakładamy przed 
Jezusem maski tak, jak przed znajomymi, 
rodziną, współpracownikami.

Po co? 
Aby „dobrze wypaść”. 
I dodajemy maskę do maski – maska-

rada zamiast życia?!
A ja? Jaką maskę zakładam przed Bo-

giem? Przecież u Niego to nie działa! On 
mnie zna, więc po co się wysilać?

20 marca, 
Świętego Józefa, Oblubieńca NMP 
… odnaleźli Go w świątyni…  
(Łk 2, 41−51a)
Trzy dni w życiu Matki Bożej to znamien-
ny czas – tu z Józefem w świątyni ofiaro-
wali Jezusa Bogu, tu szukali Go, a za dwa-
dzieścia lat przez taki sam czas będzie żyć 
oczekiwaniem zmartwychwstania. 

Nie zauważyli Jego nieobecności. Czy 
ja widzę brak obecności Boga? Czy w ogó-
le zauważam, że coś jest nie tak, że Kogoś 
mi brakuje?

Rodzice Jezusa w ciągu całego dnia my-
śleli, że jest On wśród pielgrzymów, czyli 
osób im znajomych. Niesamowity akt za-
ufania – powierzyć syna innym. I powtarza 
się do dziś. Bóg powierza Ciało swego Sy-
na ludziom na wszystkich ołtarzach świata 
i ufa im, że się o Nie zatroszczą. 

Święci Rodzice znaleźli Syna w świątyni 
– to dla nas znak, gdzie mamy go szukać. 
Jest to miejsce Boże, przedsionek nieba, 
bo jest tam Jezus i to niezależnie od tego, 
czy w to wierzymy, czy nie, i czeka na nas, 
abyśmy Go tam odnaleźli w tym, co nam 
daje dla zbawienia, bo moje miłowanie Bo-
ga to konkret życia mojego za życie Jego! 
Wierzysz w to?

25 marca, 
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
… a Jego panowaniu 
nie będzie końca… (Łk 1, 26−38)
Rzeczywistość bez końca – panowanie Bo-
ga. Ale czy rzeczywiście bez końca, bez gra-
nic panujesz, Jezu, w moim sercu? Mogę Ci 
niestety sam postawić barierę woli, a Ty ją 
uszanujesz i będziesz cierpliwie czekał, dając 
mi znaki obecności, o ile zechcę je uznać. 

Ale czy tego chcę? Panie, Ty wiesz, że 
nieraz Twoje panowanie mi się nie podoba! 
Jak uwierzyć, że Ty jesteś miłością i chcesz 
mojego dobra? Mam patrzeć na Ciebie na 
krzyżu! Dobrze.

Autorką komentarzy 
do Ewangelii jest 

s. Iwona Turowska, 
kapucynka NSJ

Ewangeliarz
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Pogrubionym drukiem
Drodzy Parafianie i Sympatycy 
naszego kościoła na Poczekajce
Już drugi miesiąc roku zmierza ku końcowi. 
Wypatrujemy powoli oznak wiosny. Zima jed-
nak jeszcze walczy o swoje prawa. Wszystko 
ma swój czas… 

Na początku lutego obchodziliśmy świę-
to Ofiarowania Pańskiego. Zapalone świece 

trzymane w naszych rękach były znakiem gotowości do przyję-
cia Jezusa, który jest światłem świata, a także pragnienia świad-
czenia życiem o Jego miłości. Kościół tego dnia zachęcał nas do 
wdzięczności Bogu za osoby konsekrowane, które są znakiem 
obecności Chrystusa i wierności Jego Ewangelii. Nie zapominaj-
my o modlitwie za osoby konsekrowane, zwłaszcza że w naszej 
parafii na co dzień się z nimi spotykamy.

11 lutego, jak co roku, obchodziliśmy wspomnienie Matki Bo-
żej z Lourdes, które za sprawą św. Jana Pawła II obchodzone jest 
jako Światowy Dzień Chorego. Przez Bernadetę Soubirous Maryja 
wzywała do gorliwszej modlitwy i nawrócenia. Ta prośba Matki 
Bożej jest ciągle aktualna. Lourdes to miejsce wielu uzdrowień 
z różnego rodzaju chorób duchowych i cielesnych. Choroba przy-
chodzi do nas w różnym wieku, nawet w zaskakująco młodym. 
Potrzeba naszej troski, obecności i życzliwości, aby choroba nie 
stała się miejscem rozpaczy, ale czasem zjednoczenia z cierpią-
cym Chrystusem i doświadczenia ludzkiej obecności. W naszej 
parafii mamy wiele możliwości wspierania osób chorych. Nasi 
duszpasterze raz w miesiącu zanoszą do chorych Komunię św. 
Kapłani przychodzą z sakramentem pokuty i namaszczenia cho-
rych. Są jednak jeszcze rodziny w parafii, które nie chcą korzys-
tać z tego wsparcia wobec chorych, czekając na ostatnią chwilę. 

Ludziom chorym potrzebny jest Jezus obecny w sakramentach. 
Nie zaniedbujmy tego obowiązku.

Kalendarz liturgiczny w tym roku wyznaczył nam dłuższy kar-
nawał. Dopiero 1 marca rozpoczniemy Wielki Post. W Środę Po-
pielcową pochylimy głowy przyjmując popiół jako znak gotowo-
ści do podjęcia pokuty. Czas Wielkiego Postu jest bardzo ważny 
dla nas, ludzi wierzących. Już na samym początku otrzymamy 
od Boga konkretne wskazówki, jak to nawrócenie ma się doko-
nywać w naszym życiu: modlitwa, post i jałmużna – te trzy środ-
ki wielkopostnego nawrócenia wskazują nam jasną drogę pracy 
nad sobą. Często brakuje nam konkretnych postanowień, prze-
miany serca, a to w konsekwencji sprawia, że nic się nie zmienia 
w naszym życiu, a kolejny Wielki Post przemija bez widocznego 
efektu. Nie ma na co czekać, bo to teraz jest dla nas czas łaski 
i zbawienia. Potrzeba podjęcia decyzji i wiernego realizowania 
tego, co Bogu i ludziom obiecujemy.

W lutym rozpoczęliśmy realizację kolejnej, już siódmej, 
edycji projektu „Z kulturą do nieba”, realizowanego w ramach 
działalności Franciszkańskiego Centrum Promocji Kultury 
Chrześcijańskiej w Lublinie. Bogata oferta różnych działań kul-
turalnych i edukacyjnych daje możliwość tworzenia wspólno-
ty i własnego rozwoju. Tym bardziej, że wszystkie propozycje 
oferowane są za darmo, dzięki wsparciu finansowemu Mias-
ta Lublin. W tym roku także nasza parafia wpisuje się w bo-
gate obchody 700-lecia Miasta Lublin. Gorąco zachęcam do 
korzystania z tych ofert. 

Życzę Wam i sobie, aby każdy dzień owocował w nas pragnie-
niem słuchania słowa Bożego, gorliwszą modlitwą, zauważeniem 
wokół siebie ludzi potrzebujących pomocy i umiejętnością właś-
ciwego korzystania z dóbr materialnych. Niech okres Wielkiego 
Postu ożywi nasze życie sakramentalne, umocni nas i pomoże 
być wiernymi uczniami Chrystusa, broniącymi ludzkiego życia.

o. Waldemar Grubka, proboszcz

VII EDYCJA PROJEKTU „Z KULTURĄ DO NIEBA” 
12 II  „Gwałtu, co się dzieje!”  Spektakl A. Fredry w wykonaniu Laboratorium Teatralnego. Amfiteatr, godz. 19.15
26 II KROSNY. Teatr jednego mima. Amfiteatr, godz. 17.00
8 III  Spotkanie nt. Camino de Santiago – Amfiteatr, godz. 8.30 i 11.45 

30 III – 2 IV Warsztaty muzyki chrześcijańskiej „Golgota Młodych”
2 IV  Misterium Pasyjne „Już Cię żegnam, Najmilszy Synu, Chrystusie”. Wykonawcy: Chór Camerata Lubelska, 

Zespół Instrumentalny, Witold Kopeć – recytacje, Tomasz Orkiszewski – dyrygent. Kościół, godz. 19.15
14 V  Pokaz i warsztaty tańca irlandzkiego i szkockiego. Amfiteatr, godz. 19.15
21 V  Koncert „Pieśń o Bogu ukrytym”. Wiersze Karola Wojtyły śpiewa Marcin Styczeń z zespołem. Kościół, godz. 19.15
4 VI  „Po pięknej stronie życia”. Piotr Selim z zespołem. Amfiteatr, godz. 19.15
22 VI  „Gwałtu, co się dzieje!”  Spektakl A. Fredry w wykonaniu Laboratorium Teatralnego. Amfiteatr, godz. 19.15

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:

Projekt „Z kulturą do Nieba” VII edycja jest realizowany w ramach 
Franciszkańskiego Centrum Promocji Kultury Chrześcijańskiej 
w Lublinie przy wsparciu finansowym Miasta Lublin

T Y G O D N I K  K A T O L I C K I
niedziela
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Siostra Łucja – świadek objawień fatimskich
13 lutego 2017 roku minęła dwunasta rocznica śmierci siostry Łucji, którą możemy już nazywać Służebnicą Bo-
żą, bo właśnie tego dnia o godz. 17.00 w Fatimie zakończyło się postępowanie procesu diecezjalnego w sprawie 
beatyfikacji tej niezwykłej kobiety, która jako 10-letnie dziecko miała wizję Matki Bożej. 

Łucja urodziła się w 1907 roku w Fatimie 
i tam wśród siedmiorga rodzeństwa wycho-
wywała się w duchu pobożności, posłuszeń-
stwa i miłości, dzielącej się swoim ubóstwem 
z innymi. Jej rodzice nie byli najbiedniejsi, 
mieli trochę pola i stadko owiec, które Łucja, 
jako jedno z najmłodszych dzieci, chętnie 
pasała w dolinie Cova da Iria. Towarzyszyli 
jej w tym między innymi jej ulubieni kuzyni 
Hiacynta i Franciszek Marto. W 1916 roku, 
kiedy Łucja miała 9 lat, nastąpiła pierwsza 
wizja Anioła, który przedstawił się jako 
Anioł Pokoju. Zapowiedział dzieciom, że 
przyjdzie do nich Matka Boża, ale muszą 
się modlić. Pierwsza z modlitw, których 
ich nauczył, dotyczyła wierzenia w Boga, 
uwielbiania Go, ufania i kochania: O mój 
Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, 
ufam Tobie, kocham Cię. Proszę Cię, byś 
wybaczył tym, którzy nie wierzą, którzy 
Cię nie uwielbiają, którzy Cię nie kochają, 
którzy Ci nie ufają. Potem Anioł udzielił im 
Komunii świętej i nauczył jeszcze specjal-
nej modlitwy, która miała na celu uwielbie-
nie Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 
Anioł wezwał dzieci do pokuty i umartwie-
nia, a jednocześnie do ogromnej ufności. 

Łucja wzrastała w domu, w którym pano-
wała wielka miłość, ale też swoista surowość. 
Kiedy 13 maja 1917 roku rozpoczęły się obja-
wienia Matki Bożej, Łucja nie chciała o tym 
nikomu mówić, ale Hiacynta, najmłodsza 
z pastuszków, wygadała to innym i zaczęło 

się duże zainteresowanie. Przez całe mie-
siące matka Łucji nie wierzyła w te obja-
wienia, co więcej, biła dziewczynkę i mó-
wiła, żeby przestała kłamać. Zaprowadziła 
ją do księdza, aby tam przyznała się, że to 
wszystko wymyśliła. Jednocześnie pokazy-
wała Łucji, że całe życie uczyła ją mówienia 
prawdy, dlaczego więc teraz kłamie. Matka 
nie była w stanie uwierzyć, że jej dziecko, 
które przecież nie było najinteligentniej-
sze, nie umiało czytać ani pisać (to Matka 
Boża w pierwszym objawieniu kazała dzie-
ciom uczyć się czytać i pisać), mogłoby być 
w taki sposób wybrane. Łucja jednak była 
konsekwentna i z uporem powtarzała, że 
mówi prawdę. 

Tymczasem ludzie coraz bardziej inte-
resowali się tymi wydarzeniami. Niektórzy 
wręcz chodzili z dziećmi na miejsce objawień 
(przypomnijmy, że podczas przedostatnie-
go objawienia było tam kilka tysięcy ludzi, 
a w czasie ostatniego, 13 października 1917 
roku – ok. 70 tys.). Niektórzy dopominali 
się od Łucji, żeby uprosiła coś u Matki Bo-
żej, albo zapytała o losy ich krewnych. Nie-
którzy z powodu tych objawień bili dziew-
czynkę, szarpali i poniżali. A matka mówiła: 
dobrze ci tak! Skoro kłamiesz, to niech cię 
ludzie prześladują. Co więcej, kiedy rodzice 
Franciszka i Hiacynty bronili swoje dzieci 
przed intruzami, to matka Łucji mówiła 
wskazując na córkę: idźcie do tej kłamczu-
chy, niech ona wam wszystko opowie. Dla 

Łucji było to bardzo trudne. Pytała czasem 
Franciszka i Hiacyntę, jak to jest, że matka 
nie chce jej uwierzyć. 

Zdarzało się wówczas, że dzieci chętnie 
podejmowały jakieś umartwienia, na przy-
kład oddawały swoje kanapki owcom, albo 
innym dzieciom, które specjalnie przycho-
dziły, wiedząc, że pastuszkowie dzielą się 
swoim jedzeniem. Tymczasem zarówno 
Anioł, jak i Matka Boża, powiedzieli dzie-
ciom, że ich celem ma być nie tyle szyko-
wanie sobie jakichś umartwień, ile przyj-
mowanie cierpień, które się im nadarzają. 
Nie szukajcie umartwień – mówiła Mat-
ka Boża – ale z cierpliwością przyjmujcie 
wszystko. I to było siłą Łucji, która starała 
się dzielnie znosić także to swoiste prześla-
dowanie ze strony matki. 

Niedługo po tym, jak zakończyły się ob-
jawienia, Franciszek i Hiacynta zachorowa-
li (w Europie szalała wówczas grypa zwana 
„hiszpanką”). W 1919 roku umarł Fran-
ciszek, rok później jego młodsza siostra. 
Hiacynta bardzo cierpiała, umarła w szpi-
talu z dala od najbliższych, ale Matka Boża 
zapewniała ją, że będzie przy niej. Dziś są 
beatyfikowani, jest już przyjęte positio do 
ich kanonizacji. 

Łucja natomiast podczas jednego z ob-
jawień dowiedziała się od Maryi, że będzie 
żyła długo i ma za zadanie przekazać światu 
tajemnice Matki Bożej. Kiedy młodsze dzieci 
umarły, Łucja była coraz bardziej osamot-

SIOSTRA�ŁUCJA�DOS�SANTOS�–�JEDYNY�ŻYJĄCY�ŚWIADEK�OBJAWIEŃ�FATIMSKICH�–�W�ROZMOWIE�Z�OJCEM�ŚWIĘTYM. FATIMA 2000 R.
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niona. Wtedy biskup zatroszczył się o jej 
formację. Miała 14 lat i 3 miesiące, kiedy 
została wysłana do Porto, gdzie wstąpiła do 
Kolegium Sióstr św. Doroty w Vilar. Otrzy-
mała tam dobre wykształcenie, nauczyła się 
czytać i pisać. Później, z życzliwości wobec 
sióstr, które ją uczyły, wstąpiła do zgroma-
dzenia św. Doroty, chociaż zawsze myślała 
o tym, żeby być karmelitanką. Siostry mia-
ły nowicjat w Hiszpanii w Tuy, tam Łucja 
wstąpiła 24 października 1925 roku. Wy-
słano ją do postulatu w Pontevedra, gdzie 
pozostała aż do 1926 roku. W tym roku 
wstąpiła do nowicjatu w Tuy, tu miała ob-
łóczyny 2 października 1926 roku, tu po 
dwóch latach złożyła śluby i pozostała aż 
do ślubów wieczystych. Następnie została 
przeniesiona z powrotem do Pontevedra, 
by w 1937 powrócić do Tuy, gdzie przeby-
wała do końca maja 1946 roku. Wówczas 
wysłano ją znów do Portugalii. Wtedy udała 
się w swoje rodzinne strony po to, żeby je 
odwiedzić, ale też by identyfikować miejsca 
objawień w Cova da Iria i Aljustrel, bo kult 
coraz bardziej się rozwijał. Następnie skie-
rowano ją do domu w Sardo w Vila Nova 
de Gaia, niedaleko Porto. Wtedy obudziło 
się w niej na nowo pragnienie, tęsknota 
za klasztorem karmelitańskim. Otrzymała 
od papieża Piusa XII specjalne zezwolenie 
i 25 marca 1948 roku wstąpiła do klasztoru 
w Coimbra, gdzie żyła aż do 13 lutego 2005 
roku. Zmarła niecałe dwa miesiące przed 
papieżem Janem Pawłem II. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Mat-
ka Boża zapowiedziała dzieciom, iż będzie 
siedem objawień. Od maja do październi-
ka 1917 roku Maryja ukazała się sześć razy. 
W 1925 i 1929 roku siostra Łucja miała jesz-
cze objawienia Matki Bożej, która pozosta-
wiła kolejne orędzia, kolejne wezwania do 
modlitwy, pokuty, apele do świata. Można 
powiedzieć, że siostra Łucja była w stałym 
kontakcie z Matką Bożą, wypowiadała się 
bowiem na temat spełnienia przez Kościół 
Jej próśb. Kiedy 25 marca 1984 roku pa-
pież Jan Paweł II ofiarował Niepokalanemu 
Sercu Matki Najświętszej świat i wszystkie 
narody uciskane, ale nie wymienił Rosji, 
tylko narody, które cierpią pod jarzmem, 
wówczas siostra Łucja wyznała, że Matka 
Boża potwierdziła, iż było to właściwe sfor-
mułowanie i że ten akt ofiarowania został 
przyjęty. Na potwierdzenie tego ofiarowania 
w 1984 roku można przytoczyć następują-
cy fakt: 13 maja 1984 roku w Murmańsku 
wybuchł pożar, który zniszczył 2/3 arsena-
łu jądrowego Rosji. Rosja w tamtym czasie, 
słabnąc jako państwo, szczerzyła kły swo-
jej potęgi atomowej. Podjęła rywalizację 
z Reaganem, który jako prezydent Stanów 
Zjednoczonych chciał pokonać komunizm, 
uważając, że to jest symbol zła. Po wojnie 
w Afganistanie Rosja osłabła gospodarczo, 
miała jednak ogromną przewagę militarną. 
Po pożarze w Murmańsku nie miała już 

takiej siły argumentów i w związku z tym 
rok później rozpoczęła się pieriestrojka. Ci, 
którzy patrzą na to wszystko oczyma wia-
ry, twierdzą, że było to wydarzenie, które 
w istocie zapoczątkowało upadek komu-
nizmu. Nie można jednak zapominać, że 
wcześniej była Solidarność w Polsce, któ-
ra też pokazywała, że zawierzenie Matce 
Bożej (przypomnijmy sobie choćby obra-
zy Matki Bożej Częstochowskiej na płocie 
Stoczni Gdańskiej) było znakiem, iż moc 
Boża zwycięża. 

Siostra Łucja zatem jawi się jako szcze-
gólny świadek Bożej obecności. Spotyka-
ła się z papieżem Janem Pawłem II, który 
odwiedził Fatimę kilkakrotnie. Szczegól-
ne znaczenie miała jego wizyta 13 maja 
1982 roku, kiedy pojechał do Fatimy, aby 
podziękować za ocalenie życia. Wypowie-
dział wówczas te ważne słowa, że jedna 
dłoń strzelała, a druga kierowała kulą. 
Tam pozostawił też kulę wyciągniętą z je-
go ciała, która została umieszczona w ko-
ronie Matki Najświętszej. Potem z Łucją 
spotkał się także papież Benedykt XVI 
i ona, mimo że była związana tajemnicą, 
to za szczególnym pozwoleniem Kościoła 
udzielała pewnych informacji, co więcej, 
na polecenie biskupa Fatimy kilkakrotnie 
spisywała wspomnienia, które zostały wy-
dane przez ojca Kondora. Wspomnienia te 
są dla nas dzisiaj głównym źródłem infor-
macji o Fatimie. Sam proces siostry Łucji 
na szczeblu diecezjalnym trwał aż 9 lat (od 
2008 do 2017). Został wprawdzie przyśpie-
szony przez jego wcześniejsze rozpoczęcie 
na mocy szczególnego pozwolenia papieża 
Benedykta, jednak potrzeba było tyle cza-
su, gdyż siostra Łucja pozostawiła ponad 
10000 listów a także 2000 stron różnych 
wspomnień i pism, które musiały zostać 
przebadane co do ich konsekwencji, spój-
ności i poprawności teologicznej. 

Jan Paweł II będąc w Fatimie 13 ma-
ja 1982 roku przypomniał, że przesłanie 
fatimskie jest tak głęboko zakorzenione 
w Ewangelii i całej Tradycji, że Kościół 
czuje, iż orędzie to nakłada na niego obo-
wiązek wysłuchania go. Orędzie fatimskie 
nie może być wykorzystywane jedynie jako 
pewien element straszenia katastroficzny-
mi wizjami. Kardynał Ratzinger, jeszcze 
jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, 26 

czerwca 2000 roku w obszernym komenta-
rzu teologicznym zauważył, że wydarzenia 
fatimskie nie są jakąś projekcją przyszłości 
czy opisem konkretnych wydarzeń, ale są 
lustrem historii, w którym człowiek mo-
że zobaczyć, że jest współtwórcą dziejów. 
Matka Boża zapowiada wydarzenia, któ-
re nie odbywają się jak na jakimś filmie, 
gdzie jest wszystko zarejestrowane, ale że 
to się tworzy. Wydarzenia z Fatimy poka-
zują wpływ człowieka na historię. Jeśli ten 
człowiek się opamięta, jeśli podejmie tę 
„moralność serca” (papież Benedykt XVI 
nazwał to duchowością Niepokalanego 
Serca, a ks. Szymik na kanwie wypowie-
dzi papieża mówił o szczególnej serdecz-
ności religii chrześcijańskiej), to wówczas 
świat może zostać ocalony. Technokratycz-
na cywilizacja człowieka XX i XXI wieku 
potrzebuje poprzez to orędzie fatimskie 
dopełnienia w swej wrażliwości na dobro. 
Matka Boża przychodząc do dzieci z Fa-
timy pokazywała, że w relacji z Panem 
Bogiem potrzebna jest prostota, ufność, 
miłość, życzliwość, ale też jakaś sponta-
niczność. Siostra Łucja przez całe swoje 
życie ukazywała te cechy: z jednej strony 
była zamknięta w klasztorze, a z drugiej 
komentowała najważniejsze wydarzenia 
świata w naszej dobie, z jednej strony by-
ła chroniona przez siostry w klauzurze, 
a z drugiej strony traktowana w sposób 
wyjątkowy, bo to do niej za szczególnym 
pozwoleniem Stolicy Apostolskiej zwraca-
li się hierarchowie Kościoła, aby udzielała 
wyjaśnień. Siostra Łucja pokazywała jedno: 
że Bóg działa – jeśli człowiek jest wrażliwy, 
to może usłyszeć Jego głos. Kiedy patrzymy 
na doświadczenie życia Służebnicy Bożej 
siostry Łucji, możemy uczyć się od niej tego, 
że Bóg ma plan wobec każdego człowieka. 
Trzeba mieć cierpliwość, Bóg od każdego 
czegoś oczekuje, ale z miłością wskaże to 
zadanie i pomoże w jego realizacji.

Kościół w Polsce przygotowywał się do prze-
życia stulecia objawień fatimskich przede 
wszystkim przez Wielką Nowennę Fatimską 
zainicjowaną przez Sekretariat Fatimski, 
który mieści się przy kościele Matki Bożej 
Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. 
Przygotowanie to trwało przez kolejnych 9 
lat, a w tym roku w wielu kościołach podej-
mowane są różne modlitwy i nabożeństwa. 
W naszym kościele na Poczekajce odbędzie 
się specjalne czuwanie fatimskie w nocy 
z 12 na 13 maja, które będzie obejmowa-
ło zarówno modlitwę, jak też przeżyciowe 
wprowadzenie w treść objawień fatimskich, 
aby odczytać na nowo ich znaczenie, nie ty-
le jako pewną sensację XX wieku, ale jako 
przypomnienie Ewangelii, która jest Dobrą 
Nowiną dla człowieka, mogącego ocalić swój 
świat przez posłuszeństwo Chrystusowi na 
wzór Niepokalanego Serca Maryi. 

o. Andrzej Derdziuk 

PASTUSZKOWIE�Z�FATIMY:�
ŁUCJA,�FRANCISZEK�I�HIACYNTA



ZWIASTUN� 26 lutego 2017

6

Odtąd byliśmy już nie 
on i ja, ale my…
Jesteśmy małżeństwem od 24 lat. Ktoś po-
wiedziałby, że to dużo, ktoś inny, że mało. 
My sądzimy, że dużo, jeśli policzy się te 
wszystkie chwile wspólnie spędzone, ra-
dości, smutki, trudne decyzje, cud poczę-
cia i narodzin naszych dzieci, wspólne ich 
wychowywanie, pracę, zdrowie i choroby, 
wspólną dolę i momentami pewną niedolę. 
No i zapomniałabym o Miłości, która o dzi-
wo prawie książkowo przetrwała wszelkie 
próby. Wielką nasza radością, szczęśliwym 
trafem poznaliśmy się we wspólnocie i tam 
właśnie wzrastaliśmy razem w wierze i mi-
łości. Można powiedzieć: Cóż łatwiejsze-
go wejść w związek małżeński, jak się ma 
taki dobry start?. Dla nas to był po prostu 
kolejny etap wzrastania do „już zawsze ra-
zem” przed Panem Bogiem – inny niż do-
tychczasowy „osobno”. No, zabrzmiało to 
całkiem pobożnie!

Z chwilą, gdy zawieraliśmy sakrament 
przed ołtarzem, w obliczu Boga i tylu świad-
ków niebieskich i ziemskich, gości i przyja-
ciół, a także mnóstwa ludzi, których uśmie-
chy mówiły nam, że pewnie nas skądś 
znają, rzeczywiście mieliśmy poczucie Bożej 
obecności. Na filmie video ze ślubu widać, 
że nie mogę powstrzymać uśmiechu ra-
dości z powodu pewności obecności Boga 

i wszystkich świętych, o których jest mo-
wa w przyrzeczeniu małżeńskim. Wiele 
zmieniło się w tej chwili i wiele, oj bardzo 
wiele, zmieniło się w naszym życiu od tej 
chwili. Może nadal, a nawet mam przeko-
nanie, że na pewno, byliśmy tymi samy-
mi Iwonką i Jarkiem, 
ale błogosławieństwo 
Boga i Kościoła spo-
wodowało radykal-
ną zmianę w jakoś-
ci naszej wspólnoty 
małżeńskiej. Odtąd 
byliśmy już nie ja 
i on, ale my albo na-
wet „My” to znaczy 
taki sakramentalny 
„Trójkąt”. I odtąd 
Stwórca, który uczy-
nił nas jednością, pa-
trzy na nas jako na 
jedno ciało i jedną 
duszę. I tutaj mąż zajrzał mi przez ramię 
i potwierdził, że może to brzmi trochę pa-
tetycznie, ale sakrament małżeństwa był 
dla nas szczególnym świętem miłości i ra-
dości. Później w codziennym życiu, kiedy 
bywało nieraz ciężko lub choćby ciężka-
wo, odwołanie się do sakramentu, do mi-
łości Bożej, do naszej wzajemnej miłości 
pozwoliło nam przetrwać trudne chwile, 
zwłaszcza te najtrudniejsze związane z moją 

chorobą nowotworową. Zawsze, kiedy po-
jawiał się jakiś kryzys (i tu mój mąż woła 
z drugiego pokoju: Jaki kryzys?), mówi-
liśmy sobie, że przecież się kochamy, Bóg 
jest z nami, więc nie ma innego wyjścia. 
Musimy trwać w miłości, w małżeństwie, 
jedynie trzeba było podjąć odpowiednie 
decyzje, jak poddać się Bożemu prowa-
dzeniu w takich najprostszych szarych 
i codziennych szczegółach i pozwolić Mu 
działać w naszym życiu, kształtować naszą 
miłość, leczyć nasze rany, nasze przecież 
już „jedno ciało i jedną duszę”. 

Z każdej sytuacji Bóg wyprowadzał nas 
obronną ręką, cierpliwie, z wielką miłością 
i delikatnością. Przeżyłam i żyję, cieszę się 
każdą chwilą tego życia, a i mój mąż jak-
by… trochę bardziej i jakby na powrót we 
mnie zakochany, nie szczędzi mi miłych 
słów. Mamy dwójkę wspaniałych dzieci – 
Marię i Jana, dom, pracę, bliskich, znajo-
mych i wszystkie inne bardzo ważne rzeczy 
i mnóstwo wspaniałych, cudownych, peł-
nych miłości drobiazgów, na które składa się 
ta nasza dzisiejsza ukochana chwila życia!

Iwona i Jarosław

Małżeństwo obrazem 
Bożej Miłości
Drodzy nasi Siostry i Bracia. Chcemy się 
podzielić historią naszego małżeństwa, 
które zaczęło się 12 lat temu. Okres na-
rzeczeństwa był pięknym czasem, wspól-
ne wyjścia, rozmowy, plany i marzenia. 
Przekaz rodzinny, dotyczący małżeństwa, 
zrodził lęki i obawy jeszcze przed ślubem. 
W domach rodzinnych otrzymaliśmy pod-
stawowe świadectwo wiary, wyuczyliśmy 
się komunikacji, ukształtowaliśmy na-

sze poglądy, które nie 
zawsze służą budowa-
niu więzi. 

Bardzo ważnym 
zwyczajem jeszcze 
w narzeczeństwie by-
ła wspólna modlitwa. 
Pomagała pokonywać 
przeszkody, dodawa-
ła odwagi i pewnoś-
ci działania we właś-
ciwym kierunku oraz 
nie pozwalała zasnąć 
w gniewie. Początek 
małżeństwa – miesz-
kanie u rodziców, po-

szukiwanie pracy, trudności w zrozumieniu 
swoich potrzeb i różnic – był momentem 
kształtującym nas na nowo w nowej sytuacji. 
Po pięciu latach urodził się nasz pierwszy 
syn. Po siedmiu latach wyprowadziliśmy 
się do swojego mieszkania. Tam urodził 
się nasz drugi, później trzeci syn. Wszystkie 
nasze dzieci poczęły się w momencie, kiedy 
oboje podejmowaliśmy duchową adopcję 
dziecka poczętego. Przyjęcie rodzicielstwa 

Sztuka miłowania
Żyjemy w czasach, w których miłość zaczyna być utożsamiana z fascynacją i po-
zbawioną odpowiedzialności przyjemnością bycia razem „na teraz”, „na razie”, 
na próbę, a znaczniej rzadziej – „na zawsze”. Z mediów światowych i polskich 
wylewa się fala wypowiedzi celebrytów o rozczarowaniu „instytucją małżeństwa”, 
a szczęśliwym życiu bez przysłowiowego „papierka”. Nie tylko w blasku fleszy, 
ale również w zaciszu domów, w towarzystwie przyjaciół zdradę, porzucenie 
małżonka, z zadziwiającą lekkością zaczyna się nazywać „zamianą na nowszy 
model”, ignorując czyjś ból i ruinę dotychczasowego życia w imię specyficznego 
prawa do nieograniczonego niczym szczęścia jednostki, swobody wyborów ży-
ciowych i budowania własnego „ego”. Ks. Tomasz Jaklewicz przywołuje jedną 
z takich sytuacji: Mąż mówi do żony: „nie rozwijam się w tym związku”. I po 
kilkunastu latach małżeństwa zostawia żonę z dwojgiem dzieci, aby rozwi-
nąć pełnię „tłamszonego” dotąd „ja” (Gość Niedzielny 6/2017). Nasza planeta 
jawi się też oficjalnie jako miejsce do życia szczęśliwych singli, których nikt nie 
ogranicza i wszystko mogą mieć wyłącznie dla siebie. Ta religia własnego „ja”, 
jak nazywa zjawisko ks. Jaklewicz (jw.), bywa coraz częstsza. Ile bólu, różnych 
wyborów, rozczarowań, samotności kryje się za tą hałaśliwą fasadą, wie tylko 
Pan Bóg, bo często samemu przed sobą trudno się do tego przyznać.W stro-
nę Kościoła, który broni ewangelicznego kształtu małżeństwa, kierowane są 
nieustannie zarzuty o nieelastyczność, nienowoczesność, nieprzystosowanie 
się do bieżących zmian mentalności ludzi – tak jakby człowiek mógł zmieniać 
prawa Boże według swego upodobania. A przecież Pan Bóg stworzył kobietę 
i mężczyznę, aby tworzyli święty związek, a Pan Jezus podniósł małżeństwo 
do godności sakramentu i zlewa na żony oraz mężów liczne łaski. Warto te-
dy posłuchać głosu małżonków, przemawiających poprzez świadectwa, które 
przekazujemy do rąk Czytelników.

 » I ja wołam do was, bracia i siostry, 
byście rozpalali na nowo Boży cha-
ryzmat małżonków i rodziców, jaki 
jest w was przez sakrament mał-
żeństwa. Tylko w oparciu o łaskę 
tego sakramentu możliwe jest pełne 
przebaczenie, pojednanie i podjęcie 
na nowo wspólnej drogi. Przez nią 
odnawia się i ożywia ludzka miłość 
oraz tożsamość i prawdziwość ludz-
kich przyrzeczeń. Charyzmat sakra-
mentu małżeństwa to również cha-
ryzmat, łaska i dar życia.

Jan Paweł II, Kielce, 3 VI 1991 r.
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wiąże się z szeregiem cudownych, lecz też 
trudnych przeżyć, które uczą nas miłości, 
cierpliwości i pokory. W „codzienności” 
widzimy, że sprawy bieżące, praca, troska 
i zaangażowanie w życie rodzinne bardzo 
nas pochłaniają. Często sami kreujemy wizję 
naszej przyszłości i dopiero, kiedy widzimy, 
że sami z siebie niewiele możemy, wraca-
my na właściwszą drogę, ale na krótko. Po-
trzebujemy bardzo modlitwy i zawierzenia, 
że łaska Boża, płynąca z sakramentu mał-
żeństwa, nas prowadzi, pomaga pokonać 
słabości, łagodzić konflikty oraz pozwala 
przebaczać sobie nawzajem. 

Poprzez życie we wspólnocie parafialnej 
doświadczamy umacniającego świadectwa 
życia innych małżeństw i rodzin oraz wza-
jemnej modlitwy za siebie. Udział w reko-
lekcjach i weekendach dla małżeństw po-
maga nam po raz kolejny spojrzeć na siebie 
jako małżonków z miłością i szacunkiem 
oraz dostarcza konkretnej wiedzy i narzę-
dzi, służących umocnieniu miłości małżeń-
skiej. Wiemy, że Boży plan dla nas reali-
zuje się poprzez nasze małżeństwo, które 
jest naszą wyjątkową drogą do świętości.

Lidia i Wojtek

Wszystko mogę 
w tym, który mnie 
umacnia (Flp 4, 13)
Poznaliśmy się w 1964 r. na zabawie w lu-
belskiej szkole pielęgniarskiej. Ja wtedy 
pracowałam jako pielęgniarka w szpita-
lu przy ul. Jaczewskiego, a na potańców-
kę przyszłam z bratem. Ja wybrałem się 
na imprezę, aby posłuchać muzyki – by-
łem smutny po rozstaniu z dziewczyną. 
W pewnym momencie, dzięki Panu Bogu, 
zatańczyliśmy ze sobą… Po okresie narze-
czeństwa w 1965 r. wzięliśmy ślub w koście-
le parafialnym pw. św. Anny w Gródku i od 
tamtej chwili idziemy razem przez życie już 
pięćdziesiąty drugi rok. Narodziny córki były 
dla nas prawdziwym błogosławieństwem. 
Niestety, mimo troski i opieki medycznej 
straciliśmy kolejno dwoje nienarodzonych 
dzieci. Ja rozpaczałam, bałam się, że już 
nigdy nie będę matką. Ja cierpiałem w ci-
szy, bo trzeba było wesprzeć żonę. Od de-
presji, zamknięcia się w bólu ratowała nas 
miłość do córki i wiara, która była jednak 
wówczas bardziej tradycyjna niż pogłębio-
na. Przeżyte doświadczenia i przyjście na 
świat zdrowej drugiej córki z upływem lat 
zaowocowały naszym włączeniem się w dzie-
ło adopcji dziecka poczętego. Kolejną pró-
bą dla naszego małżeństwa był czas zdoby-
wania środków finansowych, potrzebnych 
na poprawę bytu materialnego rodziny. Ja 
przez siedem długich lat pracowałem na 
kontraktach zagranicznych. Widywałem 
rodzinę co trzy miesiące i podczas wyjaz-
dów służbowych do Polski. Ja pracowałam 
w przychodni, z córkami wyczekiwałam 

wizyt męża, listów i rzadkich rozmów tele-
fonicznych. Wówczas wypracowaliśmy re-
ceptę na związek: wiara, łaska sakramentu 
i przysięga trwania w miłości. Prawdziwym 
jej sprawdzianem jest kilkanaście ostatnich 
lat. U mnie najpierw zdiagnozowano cuk-
rzycę polekową, a potem doświadczyły 
mnie kolejne ciężkie choroby, które dopro-
wadziły do znacz-
nej niepełnospraw-
ności. Na szczęście 
nieuszkodzony po-
został układ ruchu. 
Ja często, dla dobra 
żony, muszę twar-
do egzekwować za-
lecenia lekarzy, co 
bywa elementem 
zadrażnień. Po pew-
nym czasie zrozu-
mieliśmy, że nasze 
wspólne doświad-
czenie to trudna ła-
ska, która pozwoli-
ła pogłębić relację 
z Bogiem. Wstąpili-
śmy do Grupy Mod-
litwy Ojca Pio i Odnowy w Duchu Świętym, 
które pomagają nam wzrastać w wierze. 
Bardzo wiele dają nam spotkania modlitew-
ne i katechezy. Z wielką radością patrzymy 
na pojawiające się we wspólnotach dzieci. 
Jako członkowie Róży Żywego Różańca 
codziennie odmawiamy dziesiątek Różań-
ca w intencjach Apostolstwa Modlitwy na 
dane miesiące roku. Bierzemy udział w piel-
grzymkach, uczestniczymy w rekolekcjach 
i dniach skupienia. Jednymi z najważniej-
szych dla nas były rekolekcje w Serpelicach: 
uleczenie z nienawiści do ludzi czyniących 
zło – modlitwa w ich intencji. 

Jaki jest nasz dzień? Zaczyna się i koń-
czy wspólną modlitwą, rozpoczynaną zaw-
sze wezwaniem do Ducha Świętego. O godz. 
15.00 odmawiamy Koronkę do Miłosier-
dzia Bożego – z Radiem „Maryja”. Stara-
my się też korzystać z tej łaski, jaką jest 
codzienna Eucharystia. Podjęliśmy zobo-
wiązanie, że w 2017 r. przeczytamy Nowy 
Testament. Wielkim naszym pragnieniem 
jest obudzenie w sercach naszych wnuczek 
miłości do modlitwy różańcowej. Już kil-
ka razy odmawialiśmy dziesiątek Różańca 
przez telefon, bo dziewczynki mieszkają 
poza Polską. Mamy czas na kontaktyz ro-
dziną, zwyczajne życie, przyjaźnie i drobne 
przyjemności, bo Pan Bóg daje nam na to 
siłę. Chwała Panu!

Cz. i A.

Nasze małżeństwo 
mocne modlitwą
Jesteśmy małżeństwem od czterdziestu sześ-
ciu lat. Mamy dwoje dorosłych dzieci i trzech 
wnuków. Trzydzieści pięć lat należymy do 

Domowego Kościoła. Poprzez uczestnictwo 
i trwanie w nim przekonaliśmy się, jaką 
wielką wartością jest modlitwa. Modlimy 
się codziennie modlitwą osobistą, troszcząc 
się o zbawienie współmałżonka. Modlitwa 
rodzinna jest obecna przed wspólnymi po-
siłkami, pomaga nam w trudnych sytuacjach 
życiowych, na przykład: gdy mamy kłopoty 

ze zdrowiem. Na co-
miesięcznych spot-
kaniach ze słowem 
Bożym, wraz z inny-
mi małżeństwami 
i z kapłanem, dzie-
limy się w naszym 
kręgu radościami 
oraz trudnościami, 
które nas dotykają 
w codziennym ży-
ciu. Modlitwa jest 
dla nas środkiem 
głębokiego poro-
zumienia, duchowej 
jedności, uświado-
mienia obecności 
Chrystusa i naszego 
miejsca w Kościele. 

Serdecznie zapraszamy młode małżeństwa 
do włączenia się we wspólnotę Domowego 
Kościoła. Przykład innych rodzin pomaga 
w wychowaniu dzieci i dobroczynnie wpływa 
na relację między małżonkami. Nieustan-
nie dziękujemy Panu Bogu za to, że jedno 
z naszych dzieci wraz ze współmałżonkiem 
aktywnie uczestniczy w życiu Domowego 
Kościoła. Podczas urlopowych wyjazdów 
rodzinnych, gdziekolwiek udaliśmy się na 
odpoczynek, po przyjeździe na miejsce naj-
pierw szukaliśmy kaplicy lub kościoła, aby 
można było przy Bogu wyciszyć emocje, 
a w niedziele i święta uczestniczyć we Mszy 
św. Były to często niezwykłe miejsca, a my 
uważamy, że nie ma wakacji od Euchary-
stii. W naszym małżeństwie i rodzinie waż-
ną rolę odgrywały pielgrzymki. Były piesze: 
do Wąwolnicy i Częstochowy. Pielgrzymo-
waliśmy też różnych sanktuariów poświę-
conych Matce Bożej lub do innych miejsc 
świętych. Uczestniczenie w pielgrzymkach to 
czas dziękczynienia za wielkie dzieła Boga, 
które mogliśmy odwiedzić, ale także wspa-
niałe rekolekcje w drodze. W okresie letnim 
wyjeżdżamy na działkę, bo oboje kochamy 
przyrodę i pracę na naszym skrawku ziemi. 
Dziękujemy Bogu za wszelkie stworzenie, 
odmawiając Koronkę do Bożego Miłosier-
dzia, Anioł Pański czy Różaniec. Od kilku-
nastu lat modlimy się za kolejne dzieci nie-
narodzone, a od trzech lat – za misjonarza 
pracującego w Szwecji. Nasze życie to mod-
litwa: czasem głęboka, a często „resztkami 
sił”, ale zawsze bardzo potrzebna.

Jadwiga i Tadeusz
 

Opracowanie: Małgorzata Brzozowska, 
Anna Guzowska-Boreczek

 »Ten, który uczy: „Nie cudzołóż”, jest Do-
brym Pasterzem, Pasterzem ludzkiej mi-
łości, którą chce uczynić piękną, trwałą, 
wierną, nierozerwalną. Jeśli ślubujecie 
sobie wzajemnie, „iż cię nie opuszczę aż 
do śmierci”, to On, Dobry Pasterz, staje 
się w sakramencie najwyższym poręczy-
cielem tych waszych ślubów. Sakrament 
jest źródłem moralnej mocy dla człowie-
ka, dla mężczyzny i kobiety, aby oboje 
sprostali swym ślubom. Aby przezwy-
ciężyli słabości i pokusy. Aby nie dali 
się uwieść żadnej modzie. Trzeba tylko 
wytrwale współpracować z łaską sa-
kramentu małżeństwa. Trzeba tę łaskę 
stale odnawiać! 

Jan Paweł II, Łomża, 4 VI 1991 r. 
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Zimowe siódme niebo
Czy ktoś z szanownych Czytelników wie już, o co chodzi? Otóż tak nazwało 
zimowisko na Poczekajce jedno z dzieci w nim uczestniczących.

Na anonimowych karteczkach pojawił się 
zresztą bogaty zestaw innych nazw: Chrześ-
cijańska wyspa bez nudy, Radosny zaką-
tek, Strefa zabaw i miłości, Pierwsza klasa, 
Dom miłej opieki, Przytulny kącik, Gro-
no wesołych dzieci, Dom – klasa, Kraina 
zabawy, Koniec tęczy, Zima w kościele, 
Drugi dom, Magiczna kraina, Dom miło-
ści, Świat zabawy, Miły spędzacz czasu, 
Dom wszelkiej zabawy, Miejsce zabawy, 
radości i spełnienia marzeń – niesamo-
wite miejsce, Dom, w którym się uczę, 
Magiczna strefa zabawy, Strefa dobrej 
zabawy i miłości. Trzeba przyznać, że sa-
me nazwy wystarczą za recenzję zimowi-
ska. Nic też dziwnego, że co roku przyciąga 
ono dzieci. Niektóre spędzają zimę na Po-
czekajce kolejny raz – rekordzistą okazał 
się Adaś, który cztery lata z rzędu bierze 
udział w turnusach zimowych i wakacyj-
nych. Uczestnicy zimowiska, w wieku 7−13 
lat, reprezentowali wiele lubelskich szkół: 
Szkoły Podstawowe nr 3, nr 4, nr 22, nr 27, 
nr 29, nr 34, nr 38, nr 42, Szkołę Podsta-
wową im. B. Chrobrego, Szkołę Muzyczną 
I i II stopnia. Jeden z chłopców przyjechał 
nawet z Gdańska – z Chrześcijańskiej Szko-
ły Montessori. Dzieci uczestniczyły w zaję-
ciach budzących kreatywność, wspólnych 
zabawach integracyjnych oraz zabawach 
z muzyką, minifestiwalu kolęd. Słuchały 
ciekawych tekstów i mogły o nich poroz-
mawiać. Dzieci miały też czas na gry tu-
dzież zabawy indywidualne. 

Każdy z dwóch tygodniowych turnusów 
posiadał swój program, ale drugie śniadanie 
i słodka lub owocowa przekąska niezmien-
nie wzmacniały siły uczestników. Kiedy ich 
pierwszy raz odwiedziłam, spontanicznie 

zaprosili mnie do nauki kolorowych wy-
cinanek i przy nich przypomniałam sobie 
uroki dzieciństwa. Podczas drugiej wizyty 
otrzymałam prezenty „od serca” – rysunki 
i komiksy, ukazujące wesołe dni na zimo-
wisku. Dzieci napisały: Byłam na zimowi-
sku pierwszy raz. Bardzo spodobały mi 
się różne zabawy. Zapraszam na zimowi-
sko (Ala). Podobały mi się gry planszowe 
(warcaby, spa-
dający kosmi-
ci, jenga), gry 
ruchowe: pif-
-paf, bule, słup 
soli, dyrygent, 
znaki, robienie 
prac z papieru: 
origami, rysun-
ków, kirigami 
(Natalka). Na 
tych koloniach 
najbardziej po-
dobały mi się 
wspólne gry 
i zabawy. Graliśmy w Uno, pif-paf, bu-
le i dużo innych fajnych gier. Super były 
też zabawy plastyczne. Podczas nich ro-
biliśmy śnieżynki, laurkę dla babci i ksią-
żeczkę dla dziadka. Podobało mi się to, że 
wszystkie dzieci były koleżeńskie, a panie, 
tak jak zawsze, bardzo miłe. Jestem szczęś-
liwa, że mogłam tutaj chodzić. Mam na-
dzieję, że w następnym roku też przyjdę 
i będzie tak fajnie (Weronika).

Pierwszy turnus (16−20 I) prowadziła pa-
ni Małgorzata Grzenia z sześcioma swoimi 
uczennicami, wolontariuszkami z IX LO 
w Lublinie – pięć z nich to tegoroczne ma-

turzystki. Dlaczego tak spędzały swoje fe-
rie? Nie jesteśmy tutaj po raz pierwszy. 
To nasze trzecie spotkanie z dzieciakami. 
Bardzo cieszą nas powroty do tego miejs-
ca, gdzie zawsze panuje radosna atmosfe-
ra. Jest to bardzo przyjemna odskocznia 
od obowiązków szkolnych. Wspomnie-
nia związane z zimowiskiem na zawsze 
pozostaną w naszej pamięci. Cieszy nas 
widok uśmiechniętych dziecięcych twarzy 
oraz to, jak zostałyśmy przyjęte (Karoli-
na i Natalia). Jesteśmy tutaj, żeby dać coś 
od siebie, żeby pokazać, że mimo tego, ile 
mamy obowiązków związanych z matu-
rą i naszym dorosłym życiem, to potrafi-
my się zatrzymać, pobawić, wysłuchać… 
Jesteśmy tu właśnie dla takich chwil, kie-
dy te małe dzieci się do nas uśmiechają 
i opowiadają o czymś z zaangażowaniem 
(Agata i Karolina). 

Drugi turnus (23−27 I), nazwany „zimo-
wiskiem z Bratem Albertem”, był dziełem 
sióstr kapucynek, które tak o nim napisały: 
Ponad 25 dzieci mogło wyruszyć w nie-
zwykłą podróż przez Kraków i Paryż – 
dworskie salony i miejskie przytułki, a to 
wszystko dzięki postaci św. brata Alber-
ta Chmielowskiego, którego poznawały 
każdego dnia razem z siostrami. I tak to-
warzyszyły mu podczas powstania stycz-
niowego, studiów w Paryżu i kariery ar-
tystycznej w Krakowie, by w końcu wraz 
z nim odkryć wartość człowieka – zwłasz-
cza tego ubogiego: pozbawionego dachu 
nad głową i kromki chleba. Dzieci nie tylko 

bawiły się, tańczy-
ły i śpiewały, ale 
także stawały się 
twórcami zarów-
no dzieł artystycz-
nych, jak i dydak-
tycznych, kiedy 
to skonstruowały 
własną grę plan-
szową, opowia-
dającą o Adamie 
Chmielowskim 
oraz ich włas-
nych sposobach 
na służenie Jezu-

sowi w spotykanych na co dzień ludziach. 
Zimowisko zakończyło się podsumowa-
niem wspólnej pracy i zabawy, a także 
nagrodzeniem dzieci. Każdy uczestnik 
naszych spotkań opuścił „Poczekajkę” nie 
tylko ze słodką niespodzianką, lecz przede 
wszystkim z pękatym pakunkiem rados-
nych wspomnień, nowej wiedzy i dobrze 
zapowiadających się przyjaźni. 

Zimowisko za nami, ale warto pomyśleć 
o turnusach wakacyjnych, na które już dziś 
wszystkie dzieci są zaproszone.

Opracowanie: 
Anna Guzowska-Boreczek

Zdjęcia: Małgorzata Grzenia

UŚMIECHU�NIE�BRAKOWAŁO

DZIECI�CHĘTNIE�WYKONYWAŁY�PRACE�PLASTYCZNE
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Islandia jest niesamowita
Krótka relacja z wyprawy motocyklowej na Islandię (9−29 VIII 2016)

Byliśmy we dwóch, tak jak rok temu w Ar-
menii i Gruzji, tzn. Mirek z Garwolina i Piotr 
z Lublina. Foty i krótka relacja są wspólne.

Dwa tygodnie na Islandii, ponad czte-
ry tysiące kilometrów po asfalcie, szutrze 
i drogach „kategorii F” czyli bez mostów, 
a przejazd na tzw. „własne ryzyko”. Do-
jazd do promu w Danii i powrót do Lubli-
na (cztery dni – 3200 km oraz dwa dni na 
promie do Seysfiordur i dwa dni z powro-
tem) – łącznie 21 dni i 7200 km.

Przeczytaliśmy wszystkie dostępne re-
lacje z wypraw na Islandię z poprzednich 
lat. Dzięki temu byliśmy przygotowani. 
Wydawało się, że nic nie może nas zasko-
czyć. A jednak! Na północy przeczołgała nas 
pogoda. Pierwsze pięć dni w deszczu (mo-
mentami nic nie było widać), temperatury 
w nocy 3−5 oC i 15−17 oC w dzień oraz wiatr 
tak silny, że momentami nie dało się jechać. 
Deszcz nie padał prostopadle tylko poziomo. 
Islandia nie ma własnego klimatu, dlatego 

jest olbrzymia zmienność pogody, z jednej 
strony fiordu leje, a z drugiej świeci słońce.

Jadąc na Islandię warto mieć na bieżąco 
dokładne informacje o pogodzie i dopiero 
podejmować decyzje dokąd jechać. Pada 
na północy, trzeba jechać na południe. Je-
dynką ze wschodu na zachód to 700 km 
i da się przejechać w ciągu jednego dnia.

Niesamowitość Islandii polega na nie-
wyobrażalnych widokach. Trudno wyob-
razić sobie kraj wielkości 1/3 Polski prawie 
bez drzew, gdzie jest zaledwie 1% użytków 
rolnych, a tereny zielone to niecałe 20% 
(mchy, porosty, trawy, krzewy), a reszta, 
czyli 80%, to góry, kratery wulkaniczne, 
jeziora polodowcowe, lodowce, no i in-
teriory, gdzie NIC nie ma. No właśnie – 
zobaczyliśmy „NIC”. Stoimy na równinie 
i po horyzont (20−30 km) widzę, jak wiatr 
miecie żużel, pył wulkaniczny, omijając ka-
mienie i głazy. Gdzieś na horyzoncie maja-
czą czarne wzniesienia, może góry. Pustka!

Na upartego Islandię można objechać 
dookoła w jeden dzień po asfalcie, 1300 
km, ale po co?! – Bez wjechania do fior-
dów, gdzie szutrowa nawierzchnia może 
nieźle dać w d… (dosłownie), a serpentyn-
ki przez góry i nachyleniu do 17 stopni bez 
pobocza i barierek – to łał – pot ściekał nie 
tylko po plecach, bez wjechania do interio-
ru, gdzie nie ma mostów a drogę wytyczyli 
ci, którzy przejechali wcześniej, gdzie 100 
km jedzie się trzy godziny, bez dotknięcia 
lodowca, bez kąpieli w gorących lagunach, 
bez dotarcia do wraku samolotu z II wojny 
światowej itp. – nie byłoby „całej” Islandii.

Oczywiście trzeba zobaczyć cuda Is-
landii, czyli wodospady, lodowce, laguny, 
gorące źródła, jeziora na dnie kraterów 
wulkanicznych, kratery wulkanów, jaski-
nie z gorącymi źródłami, powulkaniczny 
park troli, magiczne miejsca, gejzery, jedy-
ną plażę z białym piaskiem i niebezpieczną 
czarną w Vik, która może pochłonąć ryzy-
kanta, no i zobaczyć fiordy najpiękniejsze 
na świecie. 

Trzeba popatrzeć na ptaki, które w rezer-
wacie na „równinie zgromadzeń” Pingvel-
lir zachwycają ubarwieniem i śpiewem, no 
i koniecznie sprawdzić, jak rozchodzi się 
głos w wąwozie, gdzie już w 930 roku do-
rośli Islandczycy gromadzili się, żeby ob-
radować w ramach swojego parlamentu. 
Trzeba pogłaskać piękne konie i bardzo 
uważać na wszędobylskie owce.

Ponieważ Islandia jest droga, nocowa-
liśmy na kampingach we własnych namio-
tach (40−80 zł miejsce dla osoby na polu 
namiotowym, przy czym najczęściej trzeba 
dopłacać za ciepły prysznic). Od listopada 
2015 nie wolno kampingować poza wyzna-
czonymi miejscami. 

Podstawowe produkty (chleb, ser, ryba) 
są tylko trochę droższe niż w Polsce, ale owo-
ce i warzywa mają już wysoką cenę, ponie-
waż są to produkty z importu. Natomiast ce-
ny w knajpkach uwzględniają nakład pracy, 
która jest bardzo kosztowna, a w restauracji 

W�INTERIORZE�NIE�MA�
MOSTÓW�I�JEDZIE�SIĘ�
NA�WŁASNE�RYZYKO

GRJOTAGIA�–�JASKINIE�
Z�GORĄCĄ�WODĄ�W�OKOLICY�

JEZIORA�MYVATAN
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mogą przyprawić o zawrót głowy, podobnie 
jak hotele. Dlatego nasze menu było w 2/3 
polskie, zabraliśmy dużo konserw, gotowych 
dań liofilizowanych i szczęśliwie nikt nam 
nie zaglądał do bagaży. 

Ryby i turyści to główne źródła docho-
dów tego 300-tysięcznego narodu. W tym 
roku Islandię odwiedziło prawie dwa mi-

liony ludzi z całego świata. Na 140 mo-
tocyklistów, którzy płynęli razem z nami 
promem, oprócz nas nie było Polaków, 
chociaż na Islandii stanowimy największą 
mniejszość, bo prawie 20 tysięcy. Kuszet-
ki dla 6 osób mają skuteczną klimatyzację, 
więc da się wytrzymać, a prom jest duży, 
jest gdzie posiedzieć, wypić i zjeść. 

Islandia to bardzo trudny kraj do życia 
non stop. Jadąc na Nordkap w lipcu 2011 
miałem 24 godziny widno, natomiast na 
Islandii w sierpniu jest ciemna noc od 22 
do 5 rano, a w zimie są tylko dwie godziny 
szarego dnia koło dwunastej, a reszta to 
czerń. Pomimo, że ludzie dobrze zarabiają, 
mają wysokie dodatki na dzieci, wysokie 
świadczenia dla bezrobotnych, tanie ciepło, 
najlepsze ryby na świecie, wodę mineralną 
w kranach, ciepło i elektryczność prawie 
za darmo, to trzeba być bardzo zdetermi-
nowanym, żeby tam żyć na stałe. To niesa-
mowity kraj warty wyprawy i zwiedzania, 
ale nie powiem że jest „piękny”, bo piękna 
to jest POLSKA.

Piotr Kozioł

Więcej zdjęć z wyprawy będzie można 
zobaczyć na wystawie organizowanej 

przez nasze parafialne Koło 
Fotograficzne, którego członkiem jest 
autor tekstu. Serdecznie zapraszamy 

na wernisaż już w marcu. 

SKALHOLT�–�ŚWIĄTYNIA�
PROTESTANCKA�ODBUDOWANA�
W�LATACH�2002-2005,�PRZED�
REFORMACJĄ�NAJSTARSZE�
BISKUPSTWO�KATOLICKIE�
ISLANDII�(1056�ROK). MIEJSCE 
GDZIE W 1550 ROKU ŚCIĘTO 
KATOLICKIEGO BISKUPA 
JONA ARASONA, KTÓRY 
PRZECIWSTAWIŁ SIĘ LUTERANOM.

Kochane 
dzieciaki

Przyjaźń
Tekst: Maria Bojaczuk 

Ilustracje: Monika Bojaczuk

Eliza i Tosia były najlepszymi przyjaciół-
kami. Zawsze się razem bawiły, nigdy so-
bie nie dokuczały, były wobec siebie uczci-
we. Bardzo lubiły zapraszać się wzajemnie 
do domu na zabawę lub naukę… Między 
nimi była jednak różnica – rodzina Elizy 
była bardzo bogata, a rodzina Tosi wręcz 
przeciwnie. Jednak dziewczynkom nie 
przeszkadzało to w przyjaźni.

Pewnego dnia, gdy Tosia została za-
proszona do domu przez Elizę, zauwa-
żyła nową zabawkę leżącą na półce. Zo-
baczyła, że to dokładnie taka sama, jaką 
ona chciała dostać. Tosia miała w swoim 
domu bardzo mało zabawek, a zawsze, 
gdy była w odwiedzinach u koleżanki, na 
jej półce leżała kolejna nowa zabawka. 
„To niesprawiedliwe – pomyślała Tosia. 
– Eliza ma znacznie więcej zabawek ode 
mnie, a pewnie wcale się nimi nie bawi. 
Byłoby jej bez różnicy, gdyby jedna z nich 

zniknęła. Ona nadal miałaby dużo swoich 
zabawek, a ja bym była szczęśliwa”.

Tak więc po odwiedzinach Tosia ukrad-
kiem wzięła z półki nową, drogą zabaw-
kę Elizy i jakby nigdy nic schowała ją do 
plecaka. 

Gdy mama przyprowadziła ją do domu, 
dziewczynka od razu zaczęła się bawić. A że 
zabawka dawała jej dużo radości, spędziła 
nad nią długie godziny. Jednak w końcu 
Tosia usłyszała chrzęst, trzask i nagle z za-
bawki wyleciała sprężyna i odpadło jej kilka 
części. Była zrozpaczona – ale nie chciała 
się nikomu przyznać. Wyrzuciła do kosza 
to, co zostało z zabawki.

Następnego dnia, zupełnie niespodzie-
wanie mama Tosi podeszła do niej i po-
wiedziała: 

– Tosiu, tydzień temu mówiłaś mi, że 
chciałabyś taką zabawkę… – ku zaskocze-
niu mama pokazała jej dokładnie taką samą 
zabawkę, jaką Tosia zabrała Elizie. Zrobiło 
jej się bardzo przykro – gdyby wcześniej 
nie kradła, bardzo by się cieszyła. Zrozu-
miała, że popełniła duży błąd. 

– Nie cieszysz się? – zdziwiła się mama.
– Cieszę. Dziękuję… – powiedziała Tosia. 
Naprawdę wcale nie była szczęśliwa 

i nie wiedziała, jak może temu zaradzić.
Przy śniadaniu tata Tosi powiedział 

wesoło:
– Tosiu, dziś Eliza znów cię zaprasza. 

Cieszysz się? 
Tym razem dziewczynka jeszcze bar-

dziej posmutniała, ale zapewniła tatę, że 
się cieszy. Gdy zjadła śniadanie, 

udała się z mamą do Elizy. Roz-
myślała przy tym, czy powie-
dzieć jej prawdę. Gdy nacisnę-

ła dzwonek, w drzwiach stanęła 
Eliza, ale miała bardzo smutną 
minę. Teraz Tosia wiedziała, że 
musi się jej przyznać. Tak zro-
biła, a nawet za pozwoleniem 

mamy oddała jej swoją zabaw-
kę i od razu zrobiło jej się lżej 
na sercu. Eliza jej wybaczyła 

i nadal są przyjaciółkami. 

A kto jest Twoim 
przyjacielem? 
Czy dbasz o tę 

przyjaźń?
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BŁOGOSŁAWIONA 
ANIELA SALAWA
Całe życie Anieli wypełnione było służbą 
i ofiarą, dlatego zaowocowało miłością 
względem Boga i ludzi pośród najprost-
szych codziennych czynności. Stylu życia 
uczyła się od ukrzyżowanego Pana. Roz-
modlona dusza tej prostej kobiety zako-
chanej w Bogu uczy nas, że w każdym sta-
nie życia świętość jest możliwa. Jest ona 
źródłem niewypowiedzianej radości, którą 
znają jedynie serca pokorne.

Błogosławiona Aniela Salawa urodziła 
się 9 września 1881 roku we wsi Siepraw 
pod Krakowem. Była dziesiątym dzieckiem 
Ewy Salawy z domu Bochenek i jedenastym 
Bartłomieja Salawy, kowala, który ożenił 
się ponownie. Rodzice borykali się z biedą, 
by jakoś wyżywić liczne potomstwo, łącząc 
pracę w kuźni z zajęciami na niewielkim 
gospodarstwie rolnym. Wiele dobrych cech 
dzieci przejęły od matki, która była kobietą 
pobożną, mądrą, umiała czytać i pisać. Po 
latach Aniela wspomina, że mama uczy-
ła nas mało jeść, dużo pracować i modlić 
się. Nauka w szkole nie była obowiązkowa, 
jednak wszystkie dzieci Salawów uczyły się 
pisać, czytać i katechizmu. Aniela przez 2 
lata chodziła do szkoły i tam przystąpiła 
do I Komunii świętej.

Dla słabej fizycznie Anieli praca na wsi 
była ponad siły. Szesnastoletnia Aniela po-
stanowiła pójść do miasta na służbę, tak 
jak uczyniła to jej starsza siostra Teresa. 
Taki był los wielu chłopskich dzieci z wie-
lodzietnych rodzin, zresztą taka praca wy-
dawała się lżejsza. Początkowo zresztą za-
częły przyciągać ją uroki wielkomiejskiego 
świata. W roku 1899 umiera Teresa. Wy-
darzenie to stało się dla Anieli przyczyną 
psychicznego wstrząsu. Wszystkie wolne 
chwile poświęca adoracji Chrystusa eu-
charystycznego w ciszy krakowskich koś-
ciołów. Nie zmieniła swojego stosunku do 
ludzi, zawsze starała się być uczynna, ra-
dosna i bezpośrednia. Przez 20 lat ciężko 
pracowała jako służąca w różnych domach 
Krakowa, a jedyną jej radością było poran-
ne uczestnictwo we Mszy świętej oraz czy-
tanie pobożnych lektur. Prowadziła dzien-
niczek, który stanowi źródło poznania jej 
wewnętrznego życia. Nie mogąc pójść do 
klasztoru z powodu braku posagu, od 1901 
roku Aniela należała do Stowarzyszenia 
św. Zyty. Zadaniem stowarzyszenia by-
ło objęcie opieką duchową i materialną 
dziewczyn zagubionych w wielkim mieś-
cie i wszystkich służących. Aniela poma-
gała każdemu potrzebującemu w miarę 
swoich skromnych możliwości. W czasie 
I wojny światowej opiekowała się jeńcami 
wojennymi niezależnie od ich narodowości. 

W 1912 roku zafascynowana duchowością 
św. Franciszka z Asyżu, Aniela wstąpiła do 
Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka 
i złożyła profesję. Często zmieniała pra-
cę, bo była ponad jej siły. Zdrowie Anie-
li cały czas szwankowało, ale wiele osób, 
także niektórzy znajomi mówili głośno, że 
ona tylko udaje chorą, aby nie pracować. 
Aniela Salawa raz nawet powiedziała: Nikt 
mi nie chce wierzyć, żem naprawdę cho-
ra, bo nikt nie wie, jak cierpię; ale to nic, 
Pan Jezus wie wszystko. Były to począt-
ki poważnej choroby układu nerwowego 
– stwardnienia rozsianego. W 1918 roku 
Aniela doznała lekkiego paraliżu. Dole-
gliwości żołądkowe przerodziły się w ra-
ka żołądka, a gruźlica zaatakowała płuca 
i gardło. Przez 4 lata Aniela żyła w sutere-
nie w strasznych warunkach. Ten trudny 
okres stał się dla niej czasem rozrachun-
ku ze swoim życiem. Umocnieniem w tych 
trudnych dniach była dla niej Komunia 
święta przynoszona przez kapłanów z za-
konu jezuitów. Wspomagały ją również 
koleżanki służące, rodzina i księża, którzy 
wcześniej znali ją i jej działalność. Miała 
często widzenia mistyczne, rozmawiała 

z Jezusem i wówczas była pełna radości 
i spokoju. Ogromne cierpienia ofiarowa-
ła za ojczyznę i nawrócenie grzeszników. 
Na początku marca 1922 roku przeniesio-
no ją do domu Stowarzyszenia św. Zyty, 
aby zapewnić jej lepsze warunki. Po kilku 
dniach, 12 marca 1922 roku, podczas od-
mawiania Litanii do Matki Bożej Aniela 
oddała swoją czystą duszę Bogu. Oczy jej, 
szeroko otwarte, zajaśniały niezwykłym 
blaskiem. Twarz zmieniła się jakby uj-
rzała kogoś niezwykłego. Aniela Salawa 
zmarła w opinii świętości i choć przez ca-
łe życie była prostą i cichą osobą, pogrzeb 
na cmentarzu Rakowickim był wyjątko-
wo uroczysty. Trumnę prowadzili ojco-
wie franciszkanie w asyście jezuitów i re-
demptorystów, a poprzedzały ją sztandary 
III Zakonu, Stowarzyszenia św. Zyty i So-
dalicji Mariańskiej. W roku 1949 doczes-
ne szczątki Anieli umieszczono w kaplicy 
Męki Pańskiej w kościele franciszkanów. 
Sława jej świętości rozeszła się po kraju, 
wiele niezwykłych uzdrowień utwierdziło 
ludzi w przekonaniu, że to „dobra Anielcia” 
przychodzi im z pomocą. Do dziś przy jej 
grobie gromadzą się ludzie prosząc Boga 
o cud za jej wstawiennictwem.

W roku 1993 Jan Paweł II wyniósł Anielę 
Salawę do chwały błogosławionych podczas 
Mszy świętej na Rynku Głównym w Kra-
kowie. Kościół wspomina błogosławioną 
Anielę 9 września. Jest patronką i wspo-
możycielką chorych na stwardnienie roz-
siane (SM). Błogosławiona Aniela Salawa 
w ikonografii przedstawiana jest w po-
mieszczeniu kuchennym, a jej atrybutem 
jest szczotka do zamiatania. 

W tym miejscu zwracam się do wszyst-
kich pań, których zajęciem jest prowadze-
nie domu, gotowanie, sprzątanie i inne 
przyziemne prace. Pamiętajmy, że ma-
my w niebie błogosławioną Anielę, która 
wstawia się za nami. Prośmy ją o pomoc, 
a będziemy szczęśliwe wykonując te po-
gardzane przez niektórych prace. Przy-
chodząc do naszego kościoła spójrzmy na 
prawą stronę witraża. Tam czeka na nas 
błogosławiona Aniela w białej sukience 
i czerwonych bucikach.

Opr. Anna Pasek

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Anieli
Boże w Trójcy Jedyny, chwalę Cię, wysławiam i uwielbiam za wszystkie łaski, któ-
rych raczyłeś udzielić błogosławionej Anieli, i błagam Cię, jeżeli to jest zgodne 
z najświętszą wolą Twoją, racz okazać przez nią potęgę Twej miłości udzielając mi 
łaski…, o którą gorąco proszę. Wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia dla bliźnich 
Twej wiernej służebnicy błogosławionej Anieli i nagródź jej cnotę, aby stała się moją 
orędowniczką przed tronem Twoim w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

3 Zdrowaś Maria, 3 Chwała Ojcu
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