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23 kwietnia 
Niedziela Miłosierdzia Bożego 
Błogosławieni, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli.  (J 20, 19−31)
Wiara towarzyszy człowiekowi na każdym 
kroku. Wierzymy swoim dzieciom, gdy 
po powrocie ze szkoły mówią, że nie mają 
pracy domowej. Wierzymy sąsiadce, gdy 
opowiada, co się jej przydarzyło. Wierzy-
my telewizji, kiedy oglądamy serwis z naj-
nowszymi informacjami dnia. W pewnym 
sensie musimy im uwierzyć, ponieważ nie 
jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Czasem 
wierzymy nie do końca i jeśli chodzi o rze-
czy ważne, chcemy, by przedstawiono nam 
dowody. Zwykle jakieś są: zeszyt, zakupy, 
rachunek… 

Bardzo trudno jest nam uwierzyć w Bo-
ga i Jemu zaufać, bośmy nie widzieli, nie 
dotknęli. Jesteśmy często skłonni ufać in-
nym ludziom, ale nie potrafimy powierzyć 
się kochającemu nas Bogu, który oddał za 
nas swoje życie. Jezus uczy nas dzisiaj, że 
naprawdę szczęśliwymi ludźmi są ci, któ-
rzy wierzą Bogu i całkowicie oddają Mu 
swoje życie.

30 kwietnia 
III Niedziela Wielkanocy 
A myśmy się spodziewali, 
że On właśnie miał wyzwolić 
Izraela.  (Łk 24, 13−35)
Słowa uczniów Jezusa idących do Emaus 
towarzyszą każdemu człowiekowi. Spo-

dziewamy się podwyżki w pracy. Oczekuje-
my, że nasze dzieci poprawią swoje oceny. 
Mamy nadzieję, że Bóg zaakceptuje nasze 
plany, które przedstawiamy Mu na modli-
twie. Jednak przypomnijmy sobie, ile razy 
w duchu wypowiadaliśmy słowa „a myśmy 
się spodziewali”. 

Tymczasem logika Boga jest inna. Bóg 
uczy nas, że nawet najlepszy plan nie musi 
być zgodny z Jego wolą. Pragnie, abyśmy 
Mu w pełni zaufali i pozwolili Mu działać, 
ponieważ to właśnie On ma doskonały plan 
na nasze życie. Wystarczy Mu tylko zaufać.

3 maja 
Uroczystość NMP Królowej Polski 
Oto Matka Twoja.  (J 19, 25−27)
Nie istnieje na ziemi człowiek, który by 
choć przez chwilę nie doznał poczucia osa-
motnienia. Samotni są ludzie starsi, do 
których dzieci przychodzą tylko od świę-
ta. Samotni są ludzie w tłumie i hałasie, 
którzy zagłuszają się nieustanną muzyką 
w uszach. Samotni są także ci, którzy ma-
ją wielu znajomych na portalach interne-
towych. Samotne bywają dzieci, których 
rodzice są zapracowani. Nie pamiętamy 
jednak, że nawet w takich chwilach nie 
jesteśmy do końca osamotnieni. 

Każdy z nas jest tym uczniem Chrystusa, 
któremu On powierzył swoją Matkę. Od-
tąd Maryja jest zawsze przy nas i wstawia 
się za nami u swojego Syna. Dlatego na-
wet w najtrudniejszych chwilach potrzeba 

nam modlić się do Maryi, ponieważ Ona, 
jako najdoskonalsza Matka, zaopiekuje 
się nami.

7 maja 
IV Niedziela Wielkanocy 
Kto jednak wchodzi przez bramę, 
jest pasterzem owiec.  (J 10, 1−10)
Współczesny człowiek musi kierować się 
wieloma zasadami. W pracy obowiązuje 
nas kodeks pracy, podczas jazdy samo-
chodem kodeks drogowy, a w stosunkach 
międzyludzkich kodeks cywilny. Dlatego 
wielu ludzi w swoim życiu tłumaczy się, że 
przestrzega tylko obowiązującego prawa, 
choć czasami nie jest ono zgodne z pra-
wem Bożym. Inni kierują się najpierw za-
sadą zysku, a jeszcze inni starają się wal-
czyć o władzę. 

Dziś Jezus nas pyta, kto jest dla mnie 
najważniejszy? Kto jest moim Panem? 
Wskazuje bowiem, że tylko On zna drogę 
do bramy naszego serca. Pragnie być na-
szym Pasterzem, ponieważ chce troszczyć 
się o nas. Jezus bardzo dobrze zna swoje 
owce, dlatego chce być Pasterzem każde-
go z nas. A naszym zadaniem jest tylko 
iść za Nim.

14 maja 
V niedziela Wielkanocy 
Ja jestem drogą, prawdą i życiem. 
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, 
jak tylko przeze Mnie.  (J 14, 1−12)
Człowiek od zawsze poszukuje szczęścia 
w swoim życiu. Dlatego sięgamy do różnych 
gazet, w których spodziewamy się znaleźć 
prostą receptę na szczęśliwe życie. W te-
lewizji oglądamy wielu ludzi, którzy żyją 
bez problemów i cierpienia. Nikt nie chce 
być nieszczęśliwy, więc szukamy różnych 
dróg, które doprowadzą nas do wspania-
łego życia.

Jednak Boża logika jest całkowicie różna 
od tej, którą zawierają recepty podsuwa-
ne nam przez świat. Jezus pokazuje nam, 
że tylko przez Niego i w Nim możemy od-
naleźć prawdziwe szczęście. On wskazuje 
nam drogę, którą powinniśmy podążać. On 
jest prawdą, która powinna kierować na-
szym postępowaniem. On daje nam rów-
nież przykład życia, 
które należy naślado-
wać. Osiągnięte w ten 
sposób szczęście bę-
dzie trwało na wieki.

Autorem 
komentarzy do 

Ewangelii jest 
Sebastian Kostecki

Ewangeliarz
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Pogrubionym drukiem
Drodzy Parafianie i Sympatycy 
naszego kościoła na Poczekajce!
Trwamy w radości Chrystusa Zmartwychwsta-
łego. Okres wielkanocny, który przeżywamy, 
ma na celu umocnienie naszej wiary i naszej 
więzi z Jezusem Zmartwychwstałym. Przyroda 
budząca się do życia wzbudza nasz zachwyt 
nad dziełem stworzenia i nad miłością Boga 

do człowieka, któremu ofiarował cały ten piękny świat. Wielką 
łaską jest umieć patrzeć na to, co nas otacza, oczami wiary i do-
strzegać w tym wszystkim Boże prowadzenie i opatrzność. Warto 
budzić w sobie wdzięczność Bogu za to wszystko, co nam daje. 

22 kwietnia po rocznym przygotowaniu 48 kandydatów przy-
jęło sakrament bierzmowania przez posługę biskupa Artura Mi-
zińskiego. Sakrament ten uzdalnia nas do mężnego świadczenia 
wobec świata o tym, że jesteśmy uczniami Chrystusa, a jedno-
cześnie zobowiązuje do świadectwa wiary. Mam nadzieje, że 
młodzież, która została umocniona darami Ducha Świętego, da 
czytelne świadectwo swej wiary, a wsparta przykładem rodziców, 
będzie aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła i parafii. Wierzę 
w to, że dary Ducha Świętego padły na podatny grunt i przynio-
są obfite owoce w życiu tych młodych ludzi. 

Zakończyło się już przygotowanie dzieci klas trzecich do przy-
jęcia Komunii św. a także katechezy dla ich rodziców. Przez mi-
niony rok rodzice poprzez niedzielne spotkania na nowo uświa-
domili sobie, jak wielkim darem a zarazem zadaniem jest wiara 
i jak ważną rolę w wychowaniu religijnym pełnią rodzice. To od 
ich świadectwa życia wiarą zależy, czy zapał dzieci przystępu-
jących do tego sakramentu zostanie podtrzymany i rozwinięty. 
Doświadczenie pracy duszpasterskiej upewnia mnie w przeko-
naniu, że najważniejszą rolę w budowaniu trwałej przyjaźni dzie-
ci z Jezusem w Eucharystii pełnią rodzice. Życzę dzieciom i ich 
rodzicom ciągłego wzrastania w wierze i miłości do Boga i ludzi.

Majowy czas, który już jutro rozpoczniemy, daje nam niepo-
wtarzalną okazję do wspólnej modlitwy do Matki Bożej podczas 
nabożeństw majowych. Litania loretańska, w której wyśpiewu-
jemy przymioty Maryi, otwiera nasze serca na Boży świat, opar-
ty o miłość do Boga w historii życia Maryi. Zachęcam do uczest-
nictwa w nabożeństwie całe rodziny wraz z dziećmi. Niech ta 
piękna modlitwa scala nasze rodziny przez oddanie ich w opie-
kę Niepokalanej. 

Przed nami bardzo ważne wydarzenie, jakim będzie czuwanie 
w naszej parafii z racji 100. rocznicy objawień fatimskich. Nasza 
wspólnota została oddana w opiekę Niepokalanemu Sercu Maryi, 
dlatego kierujmy nasze serca, myśli i modlitwę w stronę Niepo-
kalanej. Zachęcam wszystkich do uczestnictwa w tym czuwaniu, 
które będzie konkretnym świadectwem naszej wdzięczności Ma-
ryi za Jej opiekę nad nami. 

Przygotowujemy się również do czerwcowego Festynu Rodzin-
nego „Wspólnota to Ty i ja”. To już po raz jedenasty spotkamy się 
na ogrodzie klasztornym, aby przeżyć ten czas z radością i dać 
świadectwo przywiązania do naszej parafii. Już dziś zapraszam 
na to święto i zachęcam do włączenia się w organizację tego tak 
wyczekiwanego wydarzenia. 

Niech czas wielkanocny daje nam siłę, aby stawać się świadka-
mi Chrystusa i podejmować nowe wyzwania w życiu rodzinnym 
i społecznym. Zachęcam do większej aktywności w życiu parafial-
nym, aby podejmowane inicjatywy nie pozostały w nas bez echa, 
ale przynosiły nam wszystkim radość. Zapraszam serdecznie na 
wydarzenia kulturalno-edukacyjne realizowane przez Francisz-
kańskie Centrum Promocji Kultury Chrześcijańskiej.

Wasz proboszcz 
o. Waldemar Grubka

STACJA FATIMA

CZUWANIE MARYJNE

LUBLIN-POCZEKAJKA
12/13 MAJA 2017

18.00 Fatimska Msza święta z udziałem dzieci

18.50 Dziecięca procesja z Aniołem

19.30 Wprowadzenie do czuwania

19.45 Konferencja maryjna

20.35 Film z Fatimy

21.00 Maryjny apel fatimski

21.30 Procesja ze stacjami nawiązującymi 
do sześciu objawień w Fatimie

24.00 Msza święta z aktem ofiarowania 
się Niepokalanemu Sercu Maryi

01.40 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
i modlitwa różańcowa

03.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
i zakończenie czuwania
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HISTORIA OBJAWIEŃ 
W FATIMIE według 
relacji siostry Łucji
I ZJAWIENIE
13 maja 1917 roku bawiliśmy się z Hiacyntą i Franciszkiem na 
szczycie zbocza Cova da Iria. Budowaliśmy murek dookoła gę-
stych krzewów, kiedy nagle ujrzeliśmy jakby błyskawicę. Zaczę-
liśmy schodzić ze zbocza, poganiając owce w stronę drogi. Kiedy 
doszliśmy mniej więcej do połowy zbocza, blisko dużego dębu, 
zobaczyliśmy znowu błyskawicę, a po zrobieniu kilku kroków 
dalej, ujrzeliśmy na skalnym dębie Panią w białej sukni, pro-
mieniującą jak słońce. Jaśniała światłem jeszcze jaśniejszym 
niż promienie słoneczne, które świecą przez kryształowe na-
czynie z wodą. Zaskoczeni tym widzeniem zatrzymaliśmy się. 

Byliśmy tak blisko, że znajdowaliśmy się w obrębie światła, 
które Ją otaczało lub którym Ona promieniowała, mniej więcej 
w odległości półtora metra. Potem Nasza Droga Pani powiedziała: 

– Nie bójcie się! Nic złego wam nie zrobię!
– Skąd Pani jest? – zapytałam. 
– Jestem z Nieba! 
– A czego Pani ode mnie chce?
– Przyszłam was prosić, abyście tu przychodzili przez sześć 

kolejnych miesięcy, dnia 13. o tej samej godzinie. Potem powiem, 
kim jestem i czego chcę. Następnie wrócę jeszcze siódmy raz. 

– Czy ja także pójdę do nieba?
– Tak!
– A Hiacynta?
– Też! 
– A Franciszek?
– Także, ale musi jeszcze odmówić wiele różańców. 
– Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cier-

pienia, które On wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, 
którymi jest obrażany, i jako prośba o nawrócenie grzeszników? 

– Tak chcemy!
– Będziecie więc musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża bę-

dzie waszą siłą!
Wymawiając te ostanie słowa rozłożyła po raz pierwszy ręce 

przekazując nam światło tak silne, jak gdyby odblask wycho-
dzący z Jej rąk. Pod wpływem wewnętrznego impulsu również 
nam przekazanego, padliśmy na kolana i powtarzaliśmy bar-
dzo pobożnie: O Trójco Przenajświętsza, uwielbiam Cię. Mój 
Boże, mój Boże, kocham Cię w Najświętszym Sakramencie. 

Po chwili Nasza Droga Pani dodała: 
– Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla 

świata i koniec wojny!
Potem zaczęła się spokojnie unosić w stronę wschodu i wresz-

cie znikła w nieskończonej odległości. Światło, które Ją otacza-
ło, zdawało się torować Jej drogę do przestworza niebieskiego. 
Z tego powodu mówiliśmy nieraz, że widzieliśmy, jak się nie-
bo otwierało. 

Ukazanie się Matki Bożej nie wzbudziło w nas lęku ani oba-
wy, ale było dla nas zaskoczeniem. Gdy mnie pytano, czy od-
czuwam lęk, mówiłam „tak”, ale to odnosiło się do strachu, ja-
ki miałam przed błyskawicą i przed nadchodzącą burzą, przed 
którą chcieliśmy uciec, bo błyskawice widzieliśmy tylko podczas 
burzy. Błyskawice te nie były jednak właściwymi błyskawica-
mi, lecz odbiciem światła, które się zbliżało. Gdyśmy widzie-
li to światło, mówiliśmy nieraz, że widzieliśmy przychodzącą 
Naszą Dobrą Panią.

II ZJAWIENIE
13 czerwca 1917 roku po odmówieniu różańca z Hiacyntą, Fran-
ciszkiem i innymi osobami, które były obecne, zobaczyliśmy 

STACJA FATIMA 
12/13 maja 2017
Stulecie objawień fatimskich, które uznawane są za jedne z istot-
niejszych w historii pobożności ludowej, jest dobrą okazją, aby na 
nowo odczytać Ewangelię, ponieważ – jak powiedział Jan Paweł II 
13 maja 1982 roku – „jeśli Kościół zaakceptował orędzie z Fatimy, 
stało się tak przede wszystkim dlatego, że orędzie to zawiera prawdę 
i wezwanie samej Ewangelii: Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię (…). Orędzie z Fatimy jest w swojej istocie wezwaniem do na-
wrócenia i pokuty, tak jak Ewangelia. Wołanie to rozległo się na 
początku XX wieku i stąd zostało skierowane szczególnie do tego 
stulecia. Wołanie zawarte w orędziu Maryi z Fatimy jest tak głę-
boko zakorzenione w Ewangelii i całej Tradycji, że Kościół czuje, 
iż orędzie to nakłada na niego obowiązek wysłuchania go”. Dlate-
go – mówił dalej papież – „wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. 
Jest otwarte ku coraz nowym pokoleniom. Ku coraz nowym zna-
kom czasu. Trzeba do niego wciąż powracać”. 

W związku z tym, że św. Jan Paweł II, który osobiście przeżył 
w swoim życiu doświadczenie Fatimy, nakłada na nas taki obo-
wiązek, koniecznym jest, by znaleźć jakiś sposób, żeby to orędzie 
zostało usłyszane. 

Bardzo często orędzie z Fatimy kojarzy się niesłusznie z jakimś 
katastrofizmem, albo wręcz ezoteryczną tajemniczością. Mówiąc 
o nim, akcentuje się przede wszystkim kataklizmy, zapowiedzi 
klęsk, kar, lub też podkreśla się tylko znaczenie tajemnic, które 
zostały przekazane dzieciom. I dlatego ważne jest, aby to orędzie 
odczytać na nowo jako wezwanie ewangeliczne, to znaczy skiero-
wane nie tylko do jakiejś wybranej grupy wtajemniczonych, ale do 
wszystkich ludzi. Trzeba też podkreślać, że nie jest ono po to, żeby 
ludzi straszyć, ale żeby dawać nadzieję. Aby właściwie przeżyć tę 
tajemnicę, ważne jest wprowadzenie w nią poprzez znaki. 

Poczekajka może słusznie stać się Górą Maryjną w Lublinie. 
Tutaj bowiem znajduje się parafia pw. Niepokalanego Serca Ma-
ryi (jedyna taka na mapie Lublina), tutaj już w latach 90. XX wie-
ku o. Henryk Cieniuch rozpoczął nabożeństwa pierwszosobotnie, 
które przez całe lata przyciągały do naszej świątyni rzesze ludzi 
(dopóki to nabożeństwo nie rozpowszechniło się w innych para-
fiach Lublina). Gromadzimy się tutaj zarówno w pierwsze soboty, 
jak i 13. dnia każdego miesiąca w ciągu całego roku, na czuwanie 
fatimskie, aby rozważając tajemnice Różańca świętego, wynagra-
dzać za grzechy całego świata i jednocześnie prosić Maryję o to, aby 
Jej Niepokalane Serce zatryumfowało. 

Nasze spotkanie w nocy z 12 na 13 maja br. ma zatem trzy cele: 
■■ po pierwsze: pokazać, co naprawdę wydarzyło się w Fatimie; 
■■ po drugie: ukazać, jak to orędzie fatimskie działało w historii, jak 

zachowywali się ludzie, którzy przejęli się tym, co Matka Boża 
objawiła i co dzieci z Fatimy przyjęły i przekazały. Ci bowiem, 
którzy przyjęli orędzie Maryi, stali się nie tylko odnowicielami 
życia duchowego, ale także świadkami cudownego działania 
Matki Bożej, która zachowuje od wojny i wyzwala; 

■■ i po trzecie: celem tego spotkania jest wprowadzenie każdego 
z nas, parafian i gości, w orędzie fatimskie, które jest dla nas 
osobistym wezwaniem i zaproszeniem do głębszego przeżycia 
Ewangelii. A głębsze przeżycie Ewangelii oznacza w tym przy-
padku żyć w pełni darem chrztu świętego.

Stąd też struktura całego nabożeństwa będzie potrójna: słuchanie 
słowa opisującego wydarzenia, znaki towarzyszące oraz osobista 
refleksja i decyzja. Spotkanie, nazwane „Stacja Fatima w Lubli-
nie”, będzie miało dwa przystanki: przystanek dzieci oraz przysta-
nek młodzieży i dorosłych.
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PRZYSTANEK DZIECI
Rozpocznie się o godz. 17.30. W ramach nabożeństwa majowego 
będziemy śpiewać Litanię do Matki Bożej i rozważać tajemnicę 
Jej zejścia na ziemię. Następnie o godz. 18.00 zostanie odprawio-
na Msza św. z udziałem dzieci pierwszokomunijnych z grupy pa-
rafialnej, które w tym dniu będą kończyć Biały Tydzień. Po Mszy 
świętej odbędzie się procesja dziecięca z Aniołem, która uda się do 
figurki Maryi w ogrodzie klasztornym, w trzech stacjach – na pa-
miątkę tego, że w 1916 roku Anioł trzykrotnie ukazał się dzieciom, 
aby przygotować je do przeżycia objawienia Matki Bożej.

PRZYSTANEK MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
Rozpocznie się o godz. 19.30. Po powitaniu i krótkim wprowadze-
niu, a także próbie śpiewu pieśni, których teksty każdy otrzyma 
w specjalnym śpiewniku, odbędzie się konferencja maryjna wygło-
szona przez ks. dra Marka Gątarza, ojca duchownego Metropolital-
nego Seminarium Duchownego w Lublinie. Będzie to wprowadzenie 
do tajemnicy fatimskiej, ukazanie, co tam naprawdę się wydarzyło. 
Następnie o godz. 20.35 zostanie wyświetlony film z Fatimy, który 
będzie miał na celu wizualne wprowadzenie w miejsca objawień oraz 
przypomnienie zasadniczych wydarzeń. O godz. 21.00 odbędzie się 
Maryjny apel fatimski, w ramach którego będziemy rozważali teks-
ty papieży, którzy odwiedzili Fatimę, a przypomnijmy, że do Fatimy 
pielgrzymował w 1967 roku Paweł VI, trzykrotnie Jan Paweł II (w ro-
ku 1982, 1991 i 2000), w 2010 roku był tam Benedykt XVI, a w tym 
roku wybiera się papież Franciszek.

O godz. 21.30 rozpocznie się jedno z ważniejszych wydarzeń te-
go wieczoru – procesja maryjna złożona z sześciu stacji, nawiązu-
jących do sześciu zjawień Maryi w Fatimie. Te stacje topograficznie 
ułożone są wokół naszego kościoła, znajdują się w miejscach, które 
są znaczące w panoramie naszej świątyni na Poczekajce: pierwsza – 
przy figurce Matki Bożej przy ścieżce, druga – przy figurze ojca Pio, 
trzecia – przy kamieniu węgielnym naszego kościoła, czwarta – przy 
krzyżu misyjnym, piąta – przy figurze św. Józefa oraz szósta – przy 
ołtarzu głównym w kościele. Te miejsca będą związane z poszczegól-
nymi etapami przeżywania orędzia fatimskiego i jego konsekwencji 
w historii, jak i naszego wchodzenia w głębsze przeżywanie chrztu. 

Każda stacja będzie miała następującą strukturę: 
■■ pieśń O Fatimska nasza Pani,
■■ fragment Pisma Świętego,
■■ wspomnienie siostry Łucji o poszczególnych zjawieniach Maryi,
■■ wydarzenie opisujące, jak orędzie fatimskie działa w historii,
■■ przekazanie znaku,
■■ odmówienie dziesiątka Różańca, zgodnie z poleceniem Mat-

ki Bożej.

Stacja pierwsza. Przy figurce Matki Bożej będziemy wspominali 
zjawienie, które miało miejsce 13 maja 1917 roku. 

Następnie zostanie przedstawiona historia ocalenia św. Jana 
Pawła II na Placu św. Piotra w Rzymie w 1981 roku. Sam papież 
uznał je za cudowną interwencję Matki Bożej, stwierdzając, że „jed-
na ręka wymierzała broń, a druga zmieniła kierunek kuli”. Profe-
sor Crucitti, który operował papieża, stwierdził, że dziewięciomili-
metrowa kula przeszła przez ciało pacjenta nieprawdopodobnym 
torem, omijając wszystkie istotne dla życia organy, jakby prowa-
dzona niewidzialną ręką.

Znakiem przy tej stacji będzie zapalenie świec (które każdy po-
winien ze sobą zabrać).

Stacja druga. Przy figurze ojca Pio zostanie odczytane wspomnienie 
siostry Łucji o tym, jak Matka Boża zjawiła się 13 czerwca 1917 roku. 

Wydarzeniem ukazującym, że to orędzie fatimskie działa w his-
torii, jest uzdrowienie ojca Pio przez Matkę Bożą w 1959 roku w San 
Giovani Rotondo.

znowu odblask światła, które się zbliżało [to cośmy nazywali 
błyskawicą], i następnie ponad dębem skalnym Matkę Bożą, 
zupełnie podobną do postaci z maja. 

– Czego Pani sobie życzy ode mnie? 
– Chcę, żebyście przyszli tutaj trzynastego przyszłego mie-

siąca, żebyście codziennie odmawiali różaniec i nauczyli się 
czytać. Później wam powiem, czego chcę. 

Prosiłam o uzdrowienie jednego chorego. 
– Jeżeli się nawróci, wyzdrowieje w ciągu roku. 
– Chciałabym prosić, żeby nas Pani zabrała do nieba. 
– Tak! Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak 

tu zostaniesz przez jakiś czas. Jezus chce się posłużyć tobą, 
aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałabym ustanowić na 
świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. 

– Zostanę tu sama? – zapytałam ze smutkiem. 
– Nie, moja córko! Cierpisz bardzo? Nie trać odwagi. Nigdy 

cię nie opuszczę, moje Niepokalane Serce będzie twoja uciecz-
ką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga. 

W tej chwili, gdy wypowiadała te ostatnie słowa, otworzyła 
swoje dłonie i przekazała nam powtórnie odblask tego niezmier-
nego światła. W nim widzieliśmy się jak gdyby pogrążeni w Bo-
gu. Hiacynta i Franciszek wydawali się stać w tej części światła, 
które wznosiło się do nieba, a ja w tej, które się rozprzestrze-
niało na ziemię. Przed prawą dłonią Matki Bożej znajdowało 
się Serce, otoczone cierniami, które wydawały się je przebijać. 
Zrozumieliśmy, że było to Niepokalane Serce Maryi, znieważo-
ne przez grzechy ludzkości, które pragnęło zadośćuczynienia.

III ZJAWIENIE
13 lipca 1917 roku krótko po naszym przybyciu do Cova da Iria 
do dębu skalnego, gdy odmówiliśmy różaniec z ludźmi licznie 
zebranymi, zobaczyliśmy znany blask światła, a następnie Mat-
kę Boską na dębie skalnym. 

– Czego Pani sobie życzy ode mnie?
– Chcę, żebyście przyszli tutaj trzynastego przyszłego mie-

siąca, żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć 
Matki Bożej Różańcowej, dla uproszenia pokoju na świecie 
i o zakończenie wojny, bo tylko Ona może te łaski uzyskać. 

– Chciałabym prosić, żeby Pani nam powiedziała, kim jest 
i uczyniła cud, żeby wszyscy uwierzyli, że nam się Pani ukazuje. 

– Przychodźcie tutaj w dalszym ciągu co miesiąc! W paź-
dzierniku powiem, kim jestem i czego chcę, i uczynię cud, aby 
wszyscy uwierzyli. 

Potem przedłożyłam kilka próśb, nie pamiętam, jakie to 
były. Przypominam sobie tylko, że Nasza Dobra Pani powie-
działa, że trzeba odmawiać różaniec, aby w ciągu roku te łaski 
otrzymać. I w dalszym ciągu mówiła: 

– Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłasz-
cza gdy będzie ponosić ofiary: O Jezu, czynię to z miłości dla 
Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za 
grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Przy tych ostatnich słowach rozłożyła znowu ręce jak w dwóch 
poprzednich miesiącach. Promień światła zdawał się przeni-
kać ziemię i zobaczyliśmy jakby morze ognia, a w tym ogniu 
zanurzeni byli diabeł i dusze w ludzkich postaciach podobne 
do przeźroczystych, rozżarzonych węgli, które pływały w tym 
ogniu. Postacie te były wyrzucane z wielką siłą wysoko wew-
nątrz płomieni i spadały ze wszystkich stron, jak iskry podczas 
wielkiego pożaru, lekkie jak puch, bez ciężaru i równowagi 
wśród przeraźliwych krzyków, wycia i bólu rozpaczy wywołu-
jących dreszcz zgrozy. Diabli odróżniali się od ludzi swą ok-
ropną i wstrętną postacią, podobną do wzbudzających strach 
nieznanych jakichś zwierząt, jednocześnie przeźroczystych jak 
rozżarzone węgle. 

Przerażeni, podnieśliśmy oczy do Naszej Pani szukając 
u Niej pomocy, a Ona pełna dobroci i smutku rzekła do nas: 
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– Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzesz-
ników. Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechniać na świecie 
nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli się zrobi 
to, co wam powiem, wielu przed piekłem zostanie uratowa-
nych i nastanie pokój na świecie. Wojna zbliża się ku końco-
wi. Ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie 
pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna, gorsza. Kie-
dy pewnej nocy ujrzycie nieznane światło, wiedzcie, że jest to 
wielki znak od Boga, że zbliża się kara na świat za liczne jego 
zbrodnie, będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca 
Świętego. Aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o poświę-
cenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię świętą 
wynagradzająca w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zos-
taną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, 
bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, 
wywołując wojny i prześladowanie Kościoła, dobrzy będą mę-
czeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne 
narody zginą. Na koniec jednak moje Niepokalane Serce za-
tryumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci 
i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie. Kiedy odmawia-
cie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy: O mój Jezu, prze-
bacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, 
zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie 
tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

IV ZJAWIENIE
19 sierpnia 1917, kiedy wróciliśmy z więzienia z Vila Nova de 
Ourém, wraz z Franciszkiem i jego bratem Janem prowadzi-
łam owce do miejsca, które nazywa się Valinhos, odczułam, 
że zbliża się i otacza nas coś nadprzyrodzonego, przypusz-
czałam, że Matka Boska może nam się ukazać i żałowałam, 
że Hiacynta może Jej nie zobaczyć. Poprosiłam więc jej bra-
ta Jana, żeby po nią poszedł. Ponieważ nie chciał iść, dałam 
mu 20 groszy; zaraz pobiegł po nią. Tymczasem zobaczyłam 
z Franciszkiem blask światła, któreśmy nazywali błyskawicą. 
Krótko po przybyciu Hiacynty zobaczyliśmy Matkę Boską nad 
dębem skalnym.

– Czego Pani sobie życzy ode mnie? 
– Chcę, abyście nadal przychodzili do Cova da Iria trzyna-

stego i codziennie odmawiali różaniec. W ostatnim miesiącu 
uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli. 

– Co mamy robić z pieniędzmi, które ludzie zostawiają 
w Cova da Iria? 

– Zróbcie dwa przenośne ołtarzyki. Jeden będziesz nosiła 
ty z Hiacyntą i dwie dziewczynki ubrane na biało, drugi niech 
nosi Franciszek i trzech chłopczyków. Pieniądze, które ofiarują 
na te ołtarzyki, są przeznaczone na święto Matki Boskiej Ró-
żańcowej, a reszta na budowę kaplicy, która ma tutaj powstać. 

– Chciałam prosić o uleczenie kilku chorych. 
– Tak, niektórych uleczę w ciągu roku.
I przybierając wyraz smutniejszy powiedziała: 
– Módlcie, módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, 

gdyż wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają ni-
kogo, kto by się za nie ofiarował i modlił.

V ZJAWIENIE
13 września 1917 roku, kiedy zbliżała się godzina, przeciska-
łam się z Hiacyntą i Franciszkiem przez tłum ludzi, który nam 
ledwo pozwalał przejść. Ulice były pełne ludzi. Wszyscy chcieli 
nas widzieć i rozmawiać z nami. Tam się jeden drugiego nie 
bał. Wiele osób, nawet zacne panie i panowie przeciskali się 
przez tłum, który nas otaczał. Padali na kolana przed nami, 
prosząc, byśmy Matce Bożej przedstawili ich prośby. Inni, któ-
rzy nie mogli się do nas dostać, wołali z daleka: 

– Na miłość Boską, proście Matkę Boską, żeby wyleczyła 
mego syna kalekę. 

Znakiem, który pokaże nam, że każdy z nas może w to orędzie 
wejść, będzie namaszczenie olejkiem różanym, na podwójną pa-
miątkę: po pierwsze dlatego, że jest to przy figurze ojca Pio, który 
często objawiał się w tym zapachu, a po drugie na pamiątkę tego, 
że każdy z nas przy chrzcie świętym został namaszczony pachną-
cym olejem krzyżma. 

Stacja trzecia. Kamień węgielny naszej świątyni, który pochodzi 
z bazyliki św. Franciszka, znajduje się przy wejściu do dolnego koś-
cioła od strony sklepiku. W tym miejscu zostanie odczytany frag-
ment wspomnień siostry Łucji o zjawieniu 13 lipca, które zawie-
ra między innymi opis tajemnic, które dzieci otrzymały od Maryi, 
a także wizję piekła, które Maryja pokazała małym pastuszkom. 

Jako odpowiedź na orędzie fatimskie zostanie przedstawiona 
historia wyzwolenia Austrii, która miała miejsce w 1955 roku. Au-
stria, podzielona na strefy okupacyjne, podobnie jak Niemcy, za-
jęta w dużej mierze przez Armię Czerwoną, rozpoczęła krucjatę 
różańcową i zorganizowała Procesję Światła. Inicjatorem tej akcji 
był ojciec Petrus Pavlicek, franciszkanin, który w obozie jenieckim 
dowiedział się o orędziu fatimskim i postanowił zadziałać tak, jak 
Maryja proponuje. Działania te doprowadziły do pokojowego wy-
zwolenia Austrii i opuszczenia kraju przez Armię Czerwoną, co było 
czymś niezwykłym. Nawet sam kanclerz Austrii przyznał: „naszą 
bronią i mocą była modlitwa”. 

Znakiem przy tej stacji będzie poprowadzona przez o. Radomi-
ra, diecezjalnego egzorcystę, modlitwa o uwolnienie od działania 
złego ducha, zaczerpnięta z obrzędu wtajemniczenia dorosłych.

Stacja czwarta. Przy krzyżu misyjnym wielokrotnie miało miejsce 
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Jest na nim tabliczka przypo-
minająca misje i rekolekcje przeprowadzone w naszej parafii, m.in. 
te, które miały miejsce w lutym 1996 roku, kiedy nasza wspólnota 
przeżywała nawiedzenie figurki Matki Bożej z Fatimy. W tym miej-
scu zostanie odczytane wspomnienie siostry Łucji o zjawieniu 19 
sierpnia (13 sierpnia dzieci nie mogły się spotkać z Matką Bożą, gdyż 
zostały aresztowane przez starostę i siedziały w więzieniu. Dopiero 
kiedy wróciły do domu, Matka Boża im się objawiła). 

Wydarzeniem historycznym potwierdzającym, że modlitwa ró-
żańcowa i zawierzenie Maryi ma niezwykłą moc, będzie przedsta-
wienie pokojowego przewrotu na Filipinach w 1986 roku. Wówczas 
to prezydent Marcos kazał aresztować generałów sprzeciwiających 
się jego dyktatorskiej władzy. Ci zaś zamknęli się w koszarach i po-
prosili o pomoc kardynała Sin, który zaprosił ludzi na Aleję Obja-
wienia się Świętych i wezwał do modlitwy różańcowej. Prezydent 
wysłał na rozmodlony lud czołgi i sześć tysięcy żołnierzy. Ale 2 mi-
liony ludzi, uzbrojonych w różańce i modlących się, zwyciężyło. Sam 
kardynał podkreślił: „Całością akcji kierowała Najświętsza Mary-
ja Panna. My byliśmy tylko aktorami”. Po tych wydarzeniach na 
urząd prezydenta została wybrana pani Corazon Aquino, Marcos 
zaś uciekł na Hawaje.

Znakiem przy tej stacji będzie wyrzeczenie się zła i wyznanie 
wiary, tak jak to zwykle czyni się przy krzyżu misyjnym na zakoń-
czenie różnych ważnych wydarzeń w życiu parafii.

Stacja piąta. Figura św. Józefa została ustawiona przy schodach 
w 1999 roku przez o. Henryka Cieniucha, wcześniej stała w ogrodzie, 
gdzie została zniszczona przez wandali. Przy tej figurze zostanie od-
czytane wspomnienie siostry Łucji opisującej zjawienie 13 września. 

Następnie zostanie przytoczona historia ofiarowania świata Nie-
pokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał papież Jan Paweł II 25 
marca 1984 roku. Siostra Łucja miała wtedy wizję Maryi, która jej 
powiedziała, że niebo przyjęło to ofiarowanie, po tylu wcześniej-
szych aktach, które były nieskuteczne. Dodatkowym znakiem było 
to, że w tymże roku 13 maja nastąpiła eksplozja w rosyjskiej bazie 
marynarki wojennej w Siewieromorsku koło Murmańska. Doszło 
wówczas do zniszczenia ponad 300 rakiet zdolnych do przenosze-
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nia ładunków nuklearnych i wielkiej ilości amunicji. Rosja w du-
żej części utraciła swój potencjał nuklearny. Po tym wydarzeniu 
do władzy doszedł Michaił Gorbaczow i ogłosił pierestrojkę, któ-
ra doprowadziła do powolnego rozkładu sowieckiego imperium.

Znakiem naszego wejścia w tajemnicę ewangeliczną, którą ca-
ły czas przypomina orędzie fatimskie, będzie przyjęcie dwunastu 
gwiazd z korony Maryi (12 gwiazdek z piernika, które zostały wy-
pieczone przez siostry kapucynki w Piaskach, zapakowane w wo-
reczek przewiązany niebieską kokardką). Każdy otrzyma również 
obrazek z aktem ofiarowania się Matce Bożej, na którym będzie 
można zaznaczyć dar serca, jaki chce się złożyć Niepokalanemu 
Sercu Maryi (jałmużna, post lub modlitwa).

Szósta stacja. Przy ołtarzu głównym w kościele zostanie odczy-
tane wspomnienie siostry Łucji opisujące zjawienie 13 październi-
ka. Przypomnijmy, że było to ostatnie zjawienie, które zgromadziło 
prawie 70 tysięcy ludzi. W tym dniu miał miejsce cud słońca. Ale 
był też deszcz, który mimo że padał intensywnie, to ludzie bardzo 
szybko wyschli. 

Znakiem przytoczonym w tym miejscu będzie wspomnienie 
pierwszego nawiedzenia Poczekajki przez Maryję w znaku fatim-
skim w 1996 roku. Było to niezwykłe wydarzenie, które zgromadziło 
na Poczekajce kilkanaście tysięcy ludzi. Matka Boża przywędrowa-
ła do nas z parafii Świętej Rodziny w procesji prowadzonej przez 
ks. Ryszarda Juraka. Na Poczekajce zgromadziło się kilka tysięcy 
osób: kościół, otoczenie, amfiteatr i korytarze były zapełnione ludź-
mi, była transmisja do amfiteatru, gdzie na telebimie ludzie mogli 
oglądać to, co dzieje się w kościele. To było największe wydarzenie 
w parafii, gromadzące tak wielką liczbę ludzi. Poprzedzone zostało 
misjami, które wygłosił o. Stanisław Kałdon, dominikanin, obfitowa-
ło w olbrzymie dary nawrócenia, przemiany serc, liczne spowiedzi. 

Znakiem przy tej stacji będzie pokropienie wodą święconą ja-
ko przypomnienie naszego chrztu (ale też nawiązanie do deszczu, 
który wtedy padał w Fatimie). 

Po zakończeniu sześciu stacji będzie chwila przerwy, poczęstu-
nek, a następnie o godz. 24.00 rozpocznie się Msza święta pod 
przewodnictwem ks. kan. Ryszarda Juraka, podczas której homi-
lię, nawiązującą do tego maryjnego wprowadzenia nas w głębsze 
przeżycie chrztu, wygłosi ks. dr Jacek Sereda z diecezji siedleckiej, 
diecezjalny duszpasterz rodzin, znany w naszej parafii z rekolekcji 
wielkopostnych. Na zakończenie Eucharystii wszyscy powierzymy 
się Niepokalanemu Sercu Maryi.

Po Mszy świętej odbędzie się adoracja Najświętszego Sakra-
mentu, a następnie modlitwa różańcowa. Będzie czas na milczenie, 
na kontemplację. O godzinie 3.00 zakończymy całość czuwania 
Koronką do Miłosierdzia Bożego i błogosławieństwem Najświęt-
szym Sakramentem. 

A zatem w przystanku dla młodzieży i dorosłych mamy zapla-
nowane 8 godzin czuwania – tyle, ile wynosi dzień roboczy. Dla 
Matki Bożej taki dzień warto poświęcić.

Muszę tutaj dodać, że pozytywne doświadczenia wcześniejszego 
czuwania 21 października w ramach Strumieni Miłosierdzia, które 
obchodziliśmy w Roku Miłosierdzia, pokazało, że ludzie tego prag-
ną. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy będą mogli udać się do 
Fatimy, nie wszyscy mogą pojechać na czuwanie na Jasną Górę czy 
do Łagiewnik, dokąd co roku w czerwcu i we wrześniu jeździ Gru-
pa Modlitwy Ojca Pio. Ale możemy się wspólnie modlić również 
tu na Poczekajce, w miejscu uświęconym przez Matkę Najświęt-
szą, wybranym przez Nią (o czym świadczą liczne wota znajdujące 
się w kaplicy Niepokalanego Serca Maryi). Bóg tutaj działa! A my 
chcemy powiedzieć Maryi, że dziękujemy Jej za wszystko i że łą-
czymy się z Nią w trosce wynagradzania za grzechy całego świata, 
a także wyrazić nadzieję, że Jej Niepokalane Serce zatryumfuje. 

o. Andrzej Derdziuk

Ktoś inny wołał: 
– Niech wyleczy moje niewidome dziecko. 
A znowu inny: 
– A moje głuche. 
I znowu inny: 
– Niech mi przyprowadzi z wojny do domu męża i mego syna. 
– Niech mi nawróci grzesznika. 
– Niech mnie uzdrowi z gruźlicy. Itd. 
Tam ukazała się cała nędza biednej ludzkości, niektórzy 

krzyczeli z drzew, inni z muru, na którym siedzieli, aby nas 
zobaczyć, gdy przechodziliśmy. Jednym obiecując spełnienie 
ich życzeń, innym podając rękę, aby mogli się podnieść z zie-
mi, mogliśmy się dalej posuwać dzięki kilku mężczyznom, 
którzy nam torowali drogę przez tłum. 

Doszliśmy wreszcie do Cova da Iria koło dębu skalnego i za-
częliśmy odmawiać różaniec z ludem. Wkrótce potem ujrzeliśmy 
odblask światła i następnie Naszą Panią nad dębem skalnym. 

– Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, żeby uprosić 
koniec wojny. W październiku przebędzie również Nasz Pan, 
Matka Boża Bolesna i z Góry Karmel, św. Józef z Dzieciątkiem 
Jezus, żeby pobłogosławić świat. Bóg jest zadowolony z wa-
szych serc i ofiar, ale nie chce, żebyście w łóżku miały sznur 
pokutny na sobie. Noście go tylko w ciągu dnia. 

– Polecono mi, żebym Panią prosiła o wiele rzeczy: o uzdro-
wienie pewnego chorego i jednego głuchoniemego.

– Tak, kilku uzdrowię, innych nie. W październiku uczynię 
cud, aby wszyscy uwierzyli. 

I zaczynając się wznosić, znikała jak zwykle.

VI ZJAWIENIE
13 października 1917 roku wyszliśmy z domu bardzo wcześ-
nie, bo liczyliśmy się z opóźnieniem w drodze. Ludzie przyszli 
masami. Padał ulewny deszcz. Moja matka w obawie, że jest 
to ostatni dzień mojego życia, z sercem rozdartym z powodu 
niepewności tego, co mogło się stać, chciała mi towarzyszyć. 
Na drodze sceny jak w poprzednim miesiącu, ale liczniejsze 
i bardziej wzruszające. Nawet błoto nie przeszkadzało tym lu-
dziom, aby klękać w postawie pokornej i błagalnej. Gdyśmy 
przybyli do Cova da Iria koło skalnego dębu, pod wpływem 
wewnętrznego natchnienia prosiłam ludzi o zamknięcie para-
soli, aby móc odmówić różaniec. Niedługo potem zobaczyliśmy 
odblask światła, a następnie Naszą Panią nad dębem skalnym. 

– Czego Pani sobie życzy ode mnie? 
– Chcę ci powiedzieć, żeby zbudowano tu na moją cześć 

kaplicę. Jestem Matką Boską Różańcową. Trzeba w dalszym 
ciągu codziennie odmawiać różaniec. Wojna się skończy i żoł-
nierze powrócą wkrótce do domu. 

– Ja miałam Panią prosić wiele rzeczy: czy zechciałby Pa-
ni uzdrowić kilku chorych i nawrócić kilku grzeszników i wie-
le więcej. 

– Jednych tak, innych nie. Muszą się poprawić i niech pro-
szą o przebaczenie swoich grzechów. 

I ze smutkiem dodała: 
– Niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami, już 

i tak został bardzo obrażony. 
Kiedy Nasza Pani znikała w nieskończonej odległości fir-

mamentu, zobaczyliśmy po stronie słońca św. Józefa z Dzie-
ciątkiem Jezus i Nasza Dobrą Panią ubraną w bieli, w płaszczu 
niebieskim. Zdawało się, że św. Józef z Dzieciątkiem błogo-
sławi świat ruchami ręki na kształt krzyża. Krótko potem wi-
zja znikała i zobaczyliśmy Pana Jezusa z Matka Najświętszą. 
Miałam wrażenie, że jest to Matka Boska Bolesna. Pan Jezus 
wydawał się błogosławić świat w ten sposób jak św. Józef. Zni-
kło i to widzenie zdaje się, że jeszcze widziałam Matkę Boską 
Karmelitańską.
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Zachęcamy do przeczytania refleksji uczestników pielgrzymki

Uczestniczenie w pielgrzym-
ce wielkopostnej do kościołów stacyjnych 
Lublina jest dla mnie prawdziwą radością. 
W roku 2014 dołączyłam do pielgrzymki 
dopiero w siedemnastym dniu. W kościele 
garnizonowym po porannej Mszy św. jest 
sprawowane nabożeństwo Drogi krzyżowej 
– termin ten odpowiadał mi ze względu na 
popołudniową zmianę w pracy – brali w nim 
udział również pielgrzymi i od tego dnia ja 
także rozpoczęłam uczestnictwo w nawie-
dzaniu kościołów stacyjnych. 

Po przerwie spowodowanej złamaniem 
nogi i unieruchomieniem w gipsie, w tym 
roku ponownie wyruszyłam na pątniczy 
szlak już od Środy Popielcowej.

Niektórzy proboszczowie przedsta-
wiają nam historię świątyń, przybliża-
ją sylwetki patronów, informują o waż-
nych wydarzeniach parafialnych. Wnętrza 
świątyń są przepiękne, zabytkowe, w róż-
nym stopniu odrestaurowania, ale i no-
woczesne, najmłodsze, z obecnego ty-
siąclecia. 

Cieszy mnie coraz więcej kaplic adora-
cyjnych. W obecności Chrystusa Euchary-
stycznego można pomodlić się wspólnie, 
charakterystycznie dla danej wspólnoty, 
lub skupić się indywidualnie w ciszy.

Dobrze też, że jest możliwość uczestni-
czenia w nabożeństwach Drogi krzyżowej 
i Gorzkich żali, także w godzinach porannych.

W porównaniu z rokiem 2014 jest nas 
ponad trzykrotnie więcej! Chwała Panu!

pątniczka Bożena z parafii 
pw. bł. bpa Władysława Gorala

Czwarta pielgrzymka wielkopostna 
do kościołów stacyjnych Lublina

PĄTNICY�PRZED�ARCHIKATEDRĄ�LUBELSKĄ�–�
OSTATNIM�KOŚCIOŁEM�STACYJNYM. FOT. MICHAŁ PASEK

W tegorocznej pielgrzymce wzięło udział około 
150 osób z 25 parafii Lublina. W liczbie pątników 
przodowały trzy parafie: pw. Niepokalanego Ser-
ca Maryi i św. Franciszka z Asyżu („Poczekajka”), 
pw. św. Jadwigi Królowej, pw. bł. Piotra Jerzego 
Frassatiego.

Kiedy w Środę Popielcową rozpoczynaliśmy 
pielgrzymkę do 40 kościołów przez 40 dni, niektó-
rzy byli przerażeni, nie wierzyli, że im to się uda. 
W Niedzielę Palmową w archikatedrze zakończy-
liśmy najpiękniej spędzony czas Wielkiego Postu 
Mszą św. o godz. 8.30.

Podziękowania i zapewnienia o tym, że: „na 
drugi rok też wezmę udział”, „to piękne i modli-
tewne przygotowanie do świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego”, „dziękujemy za możliwość nawiedze-
nia lubelskich kościołów i wspólną modlitwę”, są 

dowodem, że potrzeba nam spotkania z Bogiem 
i wspólnotą.

W kilku kościołach trafiliśmy na rekolekcje, jed-
nak wielu pielgrzymów wspomina wyczekiwaną 
przez cały rok homilię w parafii pw. Przemienie-
nia Pańskiego. Jak zwykle ksiądz proboszcz trafił 
do naszych umysłów i serc pięknymi, pouczający-
mi słowami.

Przygotowaliśmy pamiątkę uczestnictwa w na-
szej pielgrzymce z tekstem stanowiącym najkrót-
szy rachunek sumienia – rozeszło się 300 sztuk, 
uczestnicy zabrali je dla swych najbliższych, zna-
jomych, sąsiadów. Mamy nadzieję, że w następnej 
pielgrzymce będzie nas jeszcze więcej.

Bogu Najwyższemu niech będą dzięki. Alleluja!
organizatorzy 

A. Pasek, M. Wójtowicz
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W Zakopanem, idąc z Kuź-
nic niebieskim szlakiem na polanę Ka-
latówki, mijamy z lewej strony klasztor 
sióstr albertynek, kościół i chatkę brata 
Alberta. Po prawej stronie, żółtym szla-
kiem (40 minut) dochodzimy do klasztoru 
ojców albertynów. W kościółku centralne 
miejsce zajmuje duży, pięknie rzeźbiony 
krzyż z Chrystusem.

Wędrując kiedyś, przed kilku laty 
w Wielkim Poście, weszliśmy do kościoła 
na modlitwę. Dla przypadkowych turystów 
zostawiono ten wiersz-modlitwę:

 »W górskiej świątyni wielka cisza.
Chrystus na krzyżu wisząc milczy,
Ale On widzi, wszystko słyszy.
W twarzy majestat ma cierpienia,
W dal mgłą zasnute patrzą oczy,
Pierś się ostatnim wzniosła tchnieniem.
I cały krwią serdeczną broczy.
Pragnienie pali Go straszliwe,
Rozpięte bolą Go ramiona,
Cały na ranach wisi żywych,
Krew Mu już krzepnie. Patrz! ON KONA!
Ciało ostatnim drga już dreszczem,
Ostatnie świszczą Mu oddechy,
Chryste, nim skonasz, powiedz jeszcze,
Że wszystkie mi przebaczasz grzechy.
Powiedz mi, zanim stąd wyruszę,
Żeśmy ze sobą pojednani,
Głęboko niech zapadnie w duszę,
To moje z Tobą dziś spotkanie. 
 
S. Mgd.

Dziś wędruję w pielgrzymce wielkopost-
nej do czterdziestu kościołów Lublina. 
Jezu, pomóż mi lepiej Cię poznać w cier-
pieniu i bardziej Cię pokochać. Pozwól mi 
współczuć Tobie oraz wejść w Twe prze-
życia i cierpienie.

Jot

Pierwszy raz brałam udział w piel-
grzymce wielkopostnej z mężem. Miałam 
wątpliwości, czy podołam, bo jestem „sową” 
– wieczorem długo siedzę, a potem rano 
mam problem ze wstawaniem. Zmobilizo-
wałam się i udało się, z czego jestem bardzo 
zadowolona. Człowiek to istota rozumna 
i musi mieć cel i mobilizację. 

Wszystkie modlitwy i Msze codzien-
nie w innej świątyni, to nowe wyzwania 
i oczekiwania od nowych kapłanów. Koś-
cioły mają swoją historię i cuda, piękne 
obrazy, wystrój itp.

Najlepsze kazanie dla mnie było w pa-
rafii pw. Przemienienia Pańskiego na ul. 
Nadbystrzyckiej, a kościoły wszystkie są 
piękne i wymarzone oprócz jednego, pw. 
św. Andrzeja Boboli (koszmarek), nie mo-
głam tam poczuć Ducha Świętego ani się 
modlić tak, jak w innych świątyniach!

Podziękowania i życzenia zdrowia dla 
Hani Pasek za trud i organizację.

wdzięczni Marianna 
i Henryk Zgierscy

„Ty myślisz, że przez tę pielgrzymkę 
zmażesz swoje grzechy, że Bóg ci wyba-
czy? – to są słowa mojego męża, to jego 
reakcja na wiadomość, że będę uczestni-
czyła w pielgrzymce wielkopostnej. Ale 
Bóg przyszedł też do grzeszników, takich 
jak ja. A codzienne ranne wstawanie nie 
jest takie trudne.

„Uczynione zło Bóg potrafi obrócić w do-
bro, jednakże przebaczenie może wyniknąć 

tylko dla kogoś, kto sam jest przebaczają-
cym” – to słowa papieża seniora.

Ta pielgrzymka jest właśnie po to, że-
bym mojemu mężowi umiała przebaczyć te 
słowa, a intencją mojego pielgrzymowania 
jest uratowanie mojego małżeństwa. Bo 
jeśli Bóg pozwoli, to doprowadzi do zgo-
dy, do przebaczenia, do odrzucenia fałszy-
wych oskarżeń, do zrozumienia, że mod-
litwa jest silniejsza od złorzeczeń i gróźb.

Doświadczyłam wielkiej radości w koś-
ciele pw. św. brata Alberta Chmielowskiego 
– tam na ścianach zobaczyłam napisy, które 
znam jako „cnoty zapomniane”, a były to:
■■ usłużność (świadczenie drobnych rze-

czy – podniesienie upuszczonej książki),
■■ delikatność (ściszyć radio, gdy ktoś 

chce spać),
■■ wyrozumiałość (to przeniesienie uwa-

gi z siebie na kogoś innego),
■■ współczucie (to przytulić płaczące 

dziecko, umieć czuć wespół z drugą 
osobą),

■■ wstydliwość (to zachować swoje cia-
ło dla współmałżonka, a tajemnice dla 
najbliższych),

■■ łagodność (wynika z wewnętrznej siły 
spokoju, cierpliwe słuchanie),

■■ cierpliwość (małe dziecko nie ma po-
czucia czasu, chce wszystko od razu, 
a dzisiaj to dorośli też chcą mieć wszyst-
ko od razu),

■■ patriotyzm (to posiadanie miejsca, 
gdzie się jest u siebie a nie turystą, goś-
ciem, przybyszem, to ukochanie stałe-
go miejsca).

O tych cnotach tak mało się mówi, a one są 
dla mnie bardzo ważne i aktualne. Dzięki 
tej pielgrzymce chyba będę częściej odwie-
dzała ten kościół.

Boże, dziękuję Ci za mojego męża. To 
jest Twój dar dla mnie. Przecież codziennie 
rano powtarzam: „Boże, uczyń ze mną, co 
zechcesz, cokolwiek uczynisz ze mną, DZIĘ-
KUJĘ CI”. To jest moje całkowite zaufanie. 

A dla mojego męża, który był „sprawcą” 
mojej pielgrzymki, mam następujące słowa 
Pisma Świętego: „Niech ci się we wszyst-
kim szczęści przez wszystkie dni twojego 
życia” (Tb 10, 13).

Dziękuję bardzo za wszystkie poranne 
Msze św. To był wspaniały okres.

pątniczka

Ps. Nie wiem czy te cnoty są wszystkie wy-
mienione w kościele przy ul. Willowej, nie 
mogłam ich wszystkich zobaczyć.

Gdy budzę się rano, mówię…
jak celnik Zacheusz będę rozdawać, jak 
Szymon będę nosić krzyże innych, jak 

Weronika będę ocierać twarze, 
jak Szczepan dam się kamienować, 

jak Jezus na krzyżu będę przebaczać, 
jak Franciszek będę kochać. 

Wieczorem spoglądam w lustro, widzę… 
Adama, który dopiero co zjadł owoc, 

Kaina, który dopiero co zabił, 
Judasza, który dopiero co zdradził, 
Piotra, który dopiero co się zaparł, 
Piłata, który dopiero co obmył ręce 

i zasypiam na mokrej od łez poduszce. 

A w nocy przychodzi Jezus i pyta: 
„Miłujesz Mnie?”…

tekst znaleziony w brewiarzu 
abp. Józefa Życińskiego po jego śmierci 

Tradycja modlitwy w kościołach stacyjnych wywodzi się z pierwszych wieków 
chrześcijaństwa, kiedy to w Rzymie podczas Wielkiego Postu wierni pod prze-
wodnictwem papieża lub proboszczów zbierali się każdego dnia w innym kościele 
Wiecznego Miasta. Praktyka upadła w okresie niewoli awiniońskiej, a do zwyczaju 
zaczęto powracać w XVI w. W roku 2006 papież Benedykt XVI potwierdził, że „tra-
dycja kościołów stacyjnych zachowuje swoją wartość mimo minionych wieków”.



ZWIASTUN STACJA FATIMA 12/13 maja 2017

10

W dniach 2-5 kwietnia 2017 r. 
w „Domu Spotkania” Caritas 
Archidiecezji Lubelskiej 
w Dąbrowicy pod Lublinem odbyły 
się wielkopostne rekolekcje dla osób 
bezdomnych. O duchowej formacji 
oraz działaniach na rzecz tej ciągle 
powiększającej się grupy społecznej 
z br. Krzysztofem Michalakiem, 
głównym odpowiedzialnym za 
Duszpasterstwo Osób Bezdomnych, 
alumnem trzeciego roku Wyższego 
Seminarium Duchownego Zakonu 
Braci Mniejszych Kapucynów 
Prowincji Warszawskiej na 
Poczekajce, rozmawiała Anna 
Guzowska-Boreczek.

Od jak dawna prowadzona 
jest taka formacja 
duchowa bezdomnych?
Od ośmiu lat bezdomni uczestniczą dwa 
razy w roku w rekolekcjach, adwentowych 
i wielkopostnych. W tym roku było to już 
szesnaste takie wydarzenie. Na początku 
rekolekcje odbywały się w Józefowie nad 
Wisłą (pierwsze i czwarte) oraz w Często-
borowicach (drugie i trzecie), ale od kil-
ku lat korzystamy z „Domu Spotkania” 
w Dąbrowicy.

Jak znajdujecie 
uczestników?
Informacje pisemne umieszczamy tam, 
gdzie są miejsca pomocy dla bezdomnych 
z miasta Lublina. Bracia z klasztoru przy 
Krakowskim Przedmieściu przekazują wia-
domości korzystającym z jadłodajni Bra-
ctwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta 
przy ul. Zielonej, w której pomagają przy 
wydawaniu posiłków. O rekolekcjach in-
formują także wolontariusze, działający 
w stołówce Gorącego Patrolu przy ul. 1 Ma-
ja 20. Sprawę nagłaśnia też ks. Mieczysław 

Puzewicz, od lat oddany posłudze wśród 
bezdomnych, oraz pani Renata Dobrzyń-
ska z Centrum Wolontariatu w Lublinie, 
odpowiedzialna za Gorący Patrol. Zachęca-
ją do udziału i przekazują sobie nawzajem 
informacje także sami bezdomni – szcze-
gólnie uczestnicy wcześniejszych rekolekcji, 
którzy przekonali się, że są ludzie, którym 
na nich naprawdę zależy i że warto z takiej 
propozycji skorzystać.

Co jest wyznacznikiem 
przyjęcia danej osoby?
Właściwie tylko chęć uczestnictwa. Ofer-
ta jest kierowana do mężczyzn, dwukrot-
nie organizowaliśmy też tury dla kobiet, 
ale zrezygnowaliśmy ze względu na ni-
kły odzew. Jeśli jest więcej chętnych niż 
miejsc w „Domu Spotkania”, w pierwszej 
kolejności przyjmujemy ludzi, będących 
w najgorszym stanie i sytuacji życiowej. 
Warunkiem jest oczywiście zaakceptowa-
nie reguł panujących podczas rekolekcji 
i dostosowanie się do dyscypliny na nich 
panującej.

Jak zaczęła się ta forma 
posługi rekolekcyjnej?
Początki sięgają wolontariatu Gorącego 
Patrolu, w działaniach którego uczestni-
czył brat Andrzej Zajkowski, ówczesny 
juniorysta z Krakowskiego Przedmieścia. 
Jego działalnością zainspirowali się klerycy 
z poczekajkowskiego seminarium, którzy 
sami szukali możliwych form zaangażo-
wania się w pracę z osobami bezdomny-
mi. Następnie zaangażowali się w działa-
nia Gorącego Patrolu i w trakcie tej posługi 
postanowili organizować regularne reko-
lekcje dla bezdomnych. 

Kto jest zaangażowany 
w dzieło rekolekcji?
Rekolekcjonistą jest zazwyczaj jeden z ka-
płanów z Prowincji Warszawskiej Braci 
Mniejszych Kapucynów, natomiast czte-
rech braci odpowiada za organizację i prze-
bieg całości wydarzenia. Od samego począt-
ku rekolekcji pani Katarzyna Kusy zajmuje 
się sprawami gastronomicznymi, jako je-
dyna była ona na wszystkich turach reko-

Pan Bóg 
z nikogo 
nie rezygnuje 
i nikim się 
nie gorszy

PIERWSZY�DZIEŃ�REKOLEKCJI
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lekcyjnych, wspomagają ją pani Agniesz-
ka Dacka i Paulina Szypulska. Za opiekę 
medyczną odpowiada pani ratownik me-
dyczny dr Sylwia Mojsym-Korybska, któ-
ra była niemal na każdych rekolekcjach. 
Pani Renata Dobrzyńska z CW włącza się 
w różnorodne zbiórki darów. Od trzech lat 
w przeprowadzenie rekolekcji angażują się 
również postulantki i siostry kapucynki 
NSJ z domu zakonnego przy ul. Romanow-
skiego w Lublinie. Od lat wspiera nas swoją 
posługą i pomocą ks. Mieczysław Puzewicz. 
Ja jestem odpowiedzialny za całą sferę or-
ganizacyjną, m.in. plan rekolekcji, zapro-
szenie rekolekcjonisty, kierowanie próśb 
do sponsorów, koordynację 
zbiórek. Nie możemy zapo-
mnieć o anonimowych dar-
czyńcach, przekazujących 
środki finansowe i material-
ne, przeznaczone specjalnie 
na rekolekcje dla bezdom-
nych. W tym miejscu trzeba 
też wspomnieć ludzi dob-
rej woli, którzy organizują 
i uczestniczą w zbiórkach 
odzieży, środków higienicz-
nych, produktów żywnościowych itd. Ko-
rzystając z okazji chciałbym im wszystkim 
podziękować, zwłaszcza w imieniu reko-
lektantów.

Uczestnicy rekolekcji 
przybywają do „Domu 
Spotkania” w Dąbrowicy 
i… Jak wygląda ich 
pierwszy dzień?
Zostają zakwaterowani i korzystają z za-
biegów higienicznych, strzyżenia. Mają 
całkowicie wymienianą odzież, bieliznę 
oraz buty. Otrzymują tzw. pakiet starto-
wy: ręcznik, przybory do golenia i higieny 
jamy ustnej, pianki czy kremy do golenia, 
żele pod prysznic, szampony oraz bieliznę 
osobistą. Po kolacji jest odprawiana Msza 
św. na rozpoczęcie rekolekcji. Wieczorem 
odbywa się spotkanie zapoznawczo-orga-
nizacyjne, podczas którego uczestnicy po-
znają zasady i program pobytu. W razie 
potrzeby udzielana jest pomoc medyczna, 
m.in. opatrywanie ran i odmrożeń. Na-
stępnie uczestnicy udają się na spoczynek.

Czy któryś z dni ma 
szczególny charakter?
Jeden dzień, zwykle drugi, ma charakter 
pokutny – nastawiony jest na sakrament 
pokuty i pojednania. Przygotowanie do 
spowiedzi odbywa się w formie liturgii 
pokutnej oraz spotkań w małych grupach 
z animatorami. W sakramencie posłu-
guje rekolekcjonista oraz ks. Mieczysław 
Puzewicz. W trakcie spowiedzi odbywa 
się adoracja Pana Jezusa wystawionego 
w Najświętszym Sakramencie. Później od-
prawiane jest nabożeństwo Drogi krzyżo-

wej, do którego rozważania przygotowują 
sami uczestnicy – z pomocą braci i anima-
torów. Oczywiście przystąpienie do sakra-
mentu pokuty i pojednania jest całkowicie 
dobrowolne, ale większość uczestników 
korzysta z tej możliwości (ok. 80%), częs-
to pierwszy raz po wieloletniej przerwie, 
a następnie w czasie Mszy św. przystępuje 
do Komunii św.

Co jeszcze zawiera 
plan rekolekcji?
Najważniejszym momentem każdego dnia 
jest oczywiście Eucharystia z nauką reko-
lekcyjną, wezwania modlitwy wiernych 

wypowiadają spontanicz-
nie uczestnicy. Codziennie 
są konferencje tematyczne 
– tegoroczne poświęcono 
osobie i posłudze św. brata 
Alberta Chmielowskiego. 
Dwa razy dziennie odby-
wają się spotkania w ma-
łych grupach. Ich anima-
torami są bracia kapucyni, 
siostry kapucynki i wolon-
tariuszki. W trakcie tych 

spotkań odbywają się rozmowy nt. treś-
ci konferencji, dzielenie słowem Bożym, 
a także rekolektanci mają okazję podzielić 
się doświadczeniem własnego życia. Co-
dziennie odmawiamy Różaniec, a o godz. 
15.00 Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 
Modlimy się również za zmarłych uczest-
ników wcześniejszych rekolekcji. Przewi-
dziane są też bardziej rekreacyjne wieczory, 
zaspakajające potrzebę wspólnego bycia, 
zabawy, rozmowy, gdyż na ulicy czują się 
oni osamotnieni. Uczestnikom rekolekcji 
przekazujemy informacje o możliwości pra-
cy, leczenia uzależnień, o miejscach i insty-
tucjach oferujących pomoc bezdomnym, 
szkolimy z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Niekiedy znaj-
dujemy miejsca w noclegowni. 

Co warto dodać?
Głównym celem tych rekolekcji nie jest 
poprawa statusu społecznego, stanu psy-
chicznego czy uwolnienie z nałogów, lecz 
nawiązanie relacji z Bogiem. To doświad-
czenie bezinteresownej Bożej miłości, któ-
ra nigdy z nich nie rezygnuje, pomimo ich 
upadków, jest zdolne dać im siłę do pod-
jęcia, być może już po raz kolejny, walki 
o siebie. Dzięki niemu odzyskują poczucie 
własnej wartości i godności ludzkiej, której 
często czują się pozbawieni. Na rekolek-
cjach są traktowani podmiotowo, w du-
żej mierze to oni tworzą ich klimat i mają 
wpływ na ich przebieg.

W wypowiedziach Brata 
pojawia się Gorący Patrol…
Grupa wolontariuszy o tej nazwie, działa-
jących w koordynacji z Centrum Wolon-

tariatu w Lublinie, powstała w 2002 r., 
aby opiekować się osobami bezdomnymi 
i ubogimi w najtrudniejszym do przetrwa-
nia okresie roku: od listopada do wiosny. 
Przez kilka lat wieczorami oferowali po-
trzebującym herbatę, ciepłe posiłki – nie-
kiedy przygotowane za własne pieniądze. 
Działali głównie w okolicach dworca PKP, 
ale też jeździli do altanek działkowych, 
pustostanów. Od 10 lutego 2012 r. poma-
gają i wydają posiłki w stołówce Centrum 
Wsparcia dla Osób Bezdomnych „Gorący 
Patrol” przy ul. 1 Maja 20. Ośrodek jest 
dedykowany abpowi Józefowi Życińskie-
mu, który okazywał wielką troskę o bez-
domnych i się z nimi spotykał.

Serdecznie dziękuję 
za rozmowę.
Zdjęcia z archiwum rekolekcyjnego

Syn Boży przyszedł na ten świat jako 
bezdomny. Syn Boży zaznał, co znaczy 
rozpoczynać życie bez dachu nad gło-
wą. (…) W obliczu bolesnych i niespra-
wiedliwych sytuacji wiara daje nam 
światło, które rozprasza ciemność (…), 
wiara otwiera nas na cichą obecność 
Boga w każdej chwili naszego życia, 
w każdej osobie i każdej sytuacji. Bóg 
jest obecny w każdym z was, w każdym 
z nas. Nie możemy znaleźć społeczne-
go czy moralnego usprawiedliwienia, 
żadnego usprawiedliwienia dla braku 
dachu nad głową. Jest wiele niespra-
wiedliwych sytuacji, ale wiemy, że Bóg 
cierpi wraz z nami, doświadczając ich 
u naszego boku. On nas nie opuszcza. 
Wiemy, że Jezus chciał okazać solidar-
ność z każdą osobą. Chciał, by wszyscy 
doświadczali Jego towarzystwa, Jego 
pomocy, Jego miłości. Utożsamiał się 
z tymi wszystkimi, którzy cierpią, któ-
rzy płaczą, którzy cierpią wszelkiego 
rodzaju niesprawiedliwości. (…) Mi-
łosierdzie rodzi się z wezwania Boga, 
który wciąż puka do naszych drzwi, 
drzwi wszystkich ludzi, aby zaprosić 
nas do miłości, współczucia, służby 
jedni drugim. (…) Jezus wciąż puka 
do naszych drzwi w obliczach naszych 
braci i sióstr, w obliczach naszych bliź-
nich, w obliczach tych przy naszym bo-
ku. Drodzy przyjaciele, jednym z naj-
skuteczniejszych sposobów pomocy 
jest modlitwa. (…) W modlitwie nie 
ma bogatych i biednych, są synowie 
i córki, siostry i bracia.

papież Franciszek 
(przemówienie wygłoszone 

podczas spotkania z bezdom-
nymi 24 września 2015 r.)

 »Nawet  jeśli w Waszym 
życiu pojawiły się wira-
że, którym nie mogliście 
sprostać, to w Bożych ka-
tegoriach nie jesteście sa-
mi. Tworzycie wspólnotę 
Kościoła.

 
abp Józef Życiński 
(do bezdomnych)
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Międzynarodowy Dzień Poezji

Nie piszemy i nie czytamy poezji dlatego, 
że jest ładna. Czytamy i piszemy poezję, bo 
należymy do gatunku ludzkiego, a człowiek 
ma uczucia. Medycyna, prawo, finanse czy 
technika to wspaniałe dziedziny, ale żyje-
my dla poezji, piękna i miłości. Te słowa 
Johna Keatinga, bohatera kultowego przed 
laty filmu Stowarzyszenie umarłych poetów 
stały się myślą przewodnią dla organizato-
rów pierwszej w IX Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Mikołaja Kopernika w Lublinie 
sesji literacko-artystycznej z okazji Między-
narodowego Dnia Poezji, który został usta-
nowiony przez UNESCO w 1999 roku i jest 
obchodzony 21 marca. Stąd też uroczystość 
odbyła się 21 marca w amfiteatrze kościoła 
braci kapucynów na „Poczekajce”. Na wi-
downi wśród dyrekcji, nauczycieli i młodzie-
ży zasiedli zaproszeni goście: o. Waldemar 
Grubka, proboszcz parafii oraz Janusz Zuń, 
wizytator Lubelskiego Kuratorium Oświa-
ty. Sesję uświetniły swoimi wystąpieniami 
osoby związane z życiem literackim: o. dr 
Andrzej Kiejza, minister prowincjalny War-
szawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniej-
szych Kapucynów, a także poeta, oraz dr 
Jarosław Cymerman, teatrolog i literaturo-
znawca Instytutu Filologii Polskiej UMCS 
i zarazem kierownik Muzeum Literackiego 
im. Józefa Czechowicza w Lublinie. 

O. dr Andrzej Kiejza ciekawie opowiadał 
o swoich inspiracjach poetyckich, a także 
o tym, czym szczególnie dla młodego czło-
wieka może być kontakt ze słowem poe-
tyckim, które w sposób skondensowany 
wyraża najpełniej skrywane myśli i uczu-
cia. Na koniec wystąpienia przeczytał dwa 
swoje liryki, które poruszyły słuchających. 
Zaś dr Jarosław Cymerman barwnie przy-
bliżył zebranym postać lubelskiego poety 
Józefa Czechowicza, którego utwory po-
jawiają się wprawdzie w podręcznikach 
szkolnych, lecz jego skomplikowane losy 
pozostają dla większości prawie niezna-
ne. Część oficjalną zakończyło ogłoszenie 
przez Grażynę Puchalę, polonistkę, wy-
ników dwóch konkursów: plastycznego 
i poetyckiego. Przedtem jednak widzowie 
wysłuchali, przygotowanej przez scholę 
pod kierunkiem Małgorzaty Grzeni, pio-
senki Tak naprawdę nie dzieje się nic, 
wykonywanej często przez mistrza poezji 
śpiewanej, Grzegorza Turnaua.

Część artystyczna stanowiła prezentację 
talentów uczniów IX LO, którzy recytowali 
i śpiewali utwory znanych polskich poetów, 
także tych związanych z Lublinem. Orga-
nizatorzy postanowili uczcić 140 rocznicę 
urodzin i 80 rocznicę śmierci Bolesława 
Leśmiana, jednego z największych poe-
tów XX-lecia międzywojennego i dlatego 
jako pierwsza wystąpiła Magdalena Kuraś 
z klasy II e, śpiewając jego Strój. W pro-
gramie nie mogło oczywiście zabraknąć 
pary poetów-noblistów, Czesława Miło-
sza i Wisławy Szymborskiej. Ich utwory 
nie tylko recytowali uczniowie, ale zebra-
ni mogli też doświadczyć bezpośredniego 
kontaktu z nieżyjącymi już mistrzami słowa 
dzięki prezentacjom multimedialnym. Tak 
też stało się w przypadku utworu Zbignie-
wa Herberta Domysły na temat Baraba-
sza w rewelacyjnym wykonaniu Michała 

Chorosińskiego, aktora Teatru Polskiego 
we Wrocławiu. 

Ponieważ odwiedzający IX LO częs-
to zatrzymują się przed muralem szkoły, 
na którym widnieje wiersz Włosek poe-
ty Tadeusza Różewicza, będący w ubieg-
łym roku oficjalnym Światowym Hymnem 
Książki UNESCO, na sesji pojawił się in-
ny utwór Różewiczowski, Słowa. W pro-
gramie artystycznym nie mogło zabrak-
nąć twórców lubelskich. W tym roku liryk 
Kot Maurycy Julii Hartwig, którą Miłosz 
nazwał „Pierwszą Damą poezji polskiej”, 
recytowała Aleksandra Zduńczuk z klasy 
I h, zaś Jaskółeczkę, czyli erotyk zza kio-
sku przedwcześnie zmarłego lubelskiego 
barda, Marcina Różyckiego, zaśpiewał 
z zespołem Wojtek Kołodziej z klasy II a. 
Zwieńczeniem sesji była wykonana przez 
scholę słynna Modlitwa o wschodzie słoń-
ca, która większości zebranym kojarzyła się 
z Jackiem Kaczmarskim. Przy okazji należy 
dodać, iż twórczość Jacka Kaczmarskiego 
jest znana uczniom i nauczycielom z IX LO 
także dzięki Metamorfozom Sentymental-
nym, czyli ogólnopolskiemu Festiwalowi 
Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka 
Kaczmarskiego, który dzięki inicjatywie 
Agnieszki Mądrakiewicz-Stanek, nauczy-
cielki historii, już od sześciu lat ubarwia 
życie kulturalne Lublina.

Sesja literacko-artystyczna to pierwsza 
i jedyna tego typu uroczystość w środowisku 
szkolnym Lublina. Jej pomysłodawczynią 
i koordynatorką jest Wiesława Turżańska, 
polonistka z IX LO, a także współpracow-
niczka kwartalnika literackiego Akcent i za-
razem autorka powyższego tekstu, żywiąca 
nadzieję, że za rok również dzięki życzliwo-
ści ojca Waldemara Grubki będziemy mogli 
spotkać się w amfiteatrze na „Poczekajce”.

Wiesława Turżańska
Zdjęcia: Małgorzata Grzenia

OJCIEC�ANDRZEJ�KIEJZA

ORGANIZATORKA�SPOTKANIA�Z�PANEM�WIESŁAWEM�CYMERMANEM SCHOLA�Z�IX�LO
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TO BÓG OTWIERA MIGAWKĘ
Gościem naszej redakcji był Pan Emil Zięba, 
założyciel Koła Fotograficznego na Poczekajce. 

Proszę się nam przedstawić!
Nazywam się Emil Zięba, czasem mówią na mnie „dzemski”. Właś-
nie bez mała 20 lat temu zaczęła się dla mnie wspaniała przygoda 
z mikroskopią elektronową. Kończąc studia nawet nie marzyłem, 
by pracować na uniwersytecie, ale udało się i to od razu w labora-
torium z tak rzadką aparaturą. Pracuję w Laboratorium Mikrosko-
pii Konfokalnej i Elektronowej ICBN Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II.

Mikroskopia elektronowa – co to takiego?
Może na początek trochę historii. Pierwsze mikroskopy były mi-
kroskopami optycznymi, w których do oświetlania obserwowanych 
obiektów wykorzystywano światło dzienne. Za twórców tego ro-
dzaju mikroskopów uważa się Holendrów, Zachariasza Janssena 
i jego ojca Hansa. Pierwsze konstrukcje wykonali oni około roku 
1590. Ze względu na niewielkie powiększenie (10 razy) mikrosko-
py nie zdobyły wtedy uznania jako narzędzie badawcze. Przełomu 
dokonał wynalazca i przedsiębiorca Antoni van Leeuwenhoek, 
który udoskonalił konstrukcję mikroskopu, a następnie rozwinął 
produkcję tych urządzeń w XVII wieku. Leeuwenhoek jako pierw-
szy obserwował żywe komórki – pierwotniaki, erytrocyty itp. Wy-
korzystanie mikroskopu przyczyniło się do ogromnego postępu 
w biologii. Naukowcy mogli badać, co dzieje się we wnętrzu żywych 
organizmów. Powstały nowe dziedziny nauki, cytologia oraz mikro-
biologia. Dzięki wykorzystaniu mikroskopu możliwy był ogromny 
postęp w leczeniu chorób zakaźnych. W roku 1882 Robert Koch 
odkrył z pomocą mikroskopu bakterie gruźlicy. Kolejnym przeło-
mem stało się wykorzystanie w mikroskopie elektronów. W roku 
1931 pierwszy mikroskop elektronowy skonstruowali Ernst Ruska 
i Maksem Knollem w Berlinie. Możliwa stała się obserwacja naj-
mniejszych struktur organelli komórkowych. W technologii wyko-
rzystanie mikroskopów elektronowych stało się podstawą rewo-
lucji krzemowej. Bez technik sprawdzania jakości wykonywanych 
w półprzewodnikach struktur nie udałoby się dokonać tak ogrom-
nego postępu w tej dziedzinie. Od 80 lat ta metoda jest rozwijana, 
co prowadzi do coraz doskonalszych urządzeń, pozwalających na 
większe powiększenia. Od początku istniały dwa rodzaje mikro-
skopów elektronowych, mikroskopy transmisyjne (TEM) i mikro-
skopy skaningowe (SEM). Różnica między nimi polega, w dużym 
uproszczeniu, na sposobie obrazowania. Mikroskopy transmisyjne 
prześwietlają bardzo cienki plaster badanego preparatu (grubość 
rzędu 10-20 mikrometrów), co pozwala pokazać wewnętrzną bu-
dowę. Mikroskopy skaningowe obrazują powierzchnię preparatów. 
Nie trzeba ich ciąć, można oglądać m.in. całe owady. Obydwa typy 
mikroskopów pozwalają na powiększenia rzędu 1 miliona razy, przy 

czym w mikroskopach transmisyjnych można nawet zaobserwo-
wać pojedyncze atomy. Mając zamontowane specjalne detektory 
możemy także wykonać analizę chemiczną naszych próbek z mi-
kroskopijnych ich obszarów. Zdjęcia wykonane tymi mikroskopa-
mi są czarno-białe, ponieważ elektrony to nie światło i nie da się 
ich rozłożyć na kolory. 

Niedawno zaprezentował Pan zdjęcia wykonane tymi 
mikroskopami na wystawie w naszym amfiteatrze. 
Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem.
W skład zaprezentowanej w naszej galerii wystawy wchodziły fo-
tografie, które zbierałem od kilku lat przy okazji różnych badań, 
zarówno własnych i katedr KUL jak i we współpracy z UMCS, UP, 
UM w Lublinie, uczelniami z Polski, firmami, a nawet Prokuratu-
rą. Przy okazji takich badań zawsze, kiedy widzę ciekawy obiekt, 
fotografuję go specjalnie pod kątem późniejszej prezentacji na 
wystawach. Zdjęcia przenoszę do oprogramowania graficznego 
i wykorzystując tablet graficzny i piórko koloruję je. Kolory, jakie 
można zobaczyć na moich pracach, rzadko odpowiadają prawdzi-
wym. Mikroświat kolorystycznie nie jest aż tak złożony, a czasem, 
zwłaszcza przy bardzo dużych powiększeniach, tak naprawdę nie 
wiadomo, jaki kolor ma dany obiekt. Podczas barwienia kieruję 
się własną wizją, jak i chęcią uwypuklenia pewnych widocznych 
elementów struktury.

Prowadzi Pan również Koło Fotograficzne 
na Poczekajce. Skąd pomysł?
Od trzech lat, dzięki uprzejmości ojców kapucynów, a w szczegól-
ności ojca proboszcza, prowadzę w naszej parafii Koło Fotograficz-
ne. Od wielu lat interesuję się i zajmuję się fotografią, a także jej 
propagowaniem. Dlatego też pomysł, by w naszej parafii stworzyć 
grupę ludzi interesujących się tą dziedziną. 

Przez te trzy lata z grupą zapaleńców stworzyliśmy galerię, od-
wiedziliśmy wiele wystaw, obejrzeliśmy tysiące zdjęć wielkich fo-
tografów, a także drugie tyle swoich własnych. Obejrzeliśmy także 
wiele filmów o fotografach, fotografii, a także takich, w których są 
piękne zdjęcia. Byliśmy na kilku plenerach fotograficznych, w tym 
ostatnio w Bieszczadach. Członkami Koła są osoby w każdym wie-
ku, najmłodszy ma 15 lat, najstarszy już ponad 80. Łączy nas ta 
sama pasja – fotografia. Spotykamy się w każdy wtorek o godzinie 
17 w sali konferencyjnej. Serdecznie do nas zapraszamy.

Jakie jest Pana motto życiowe?
„Chciałbym czasem znaleźć się w takim miejscu, gdzie Bóg czeka 
tylko, aby komuś otworzyć migawkę” – to słowa Ansela Adamsa, 
jednego z największych fotografików. Mam to szczęście, że od pra-
wie 20 lat Bóg otwiera dla mnie migawkę i pokazuje, jak pięknie 
stworzył ten świat.

Bardzo dziękujemy za rozmowę! Życzymy 
dalszych sukcesów zawodowych i osobistych!

W�LABORATORIUM.�FOT. ALEKSANDER WOLAK

TASIEMIEC�NIEUZBROJONY. FOT: EMIL ZIĘBA
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Wszyscy bardzo się cieszyli z Wielkanocy. 
Wszystkie stoły we wsi obfitowały w prze-
różne wielkanocne dania. Szczęśliwi ludzie 
wędrowali do kościoła na uroczystą Mszę. 
Wesoła atmosfera zaglądała do każdego 
domu, nie omijając lasu – domu zwie-
rząt. Weszła nawet do najmniejszej, naj-
ciaśniejszej norki w lesie – do norki Pani 
Zając, którą wszystkie zwierzęta nazywa-
ły Łapką, ze względu na to, że miała jed-
ną łapkę większą, drugą mniejszą. Było to 
bardzo pracowite zwierzątko – zagarniało 
liście, uczyło się zawzięcie, już nie wspo-
minając o jej norce – wysprzątana, że aż 
lśniła. Tak, jak wszyscy inni, Łapka bar-
dzo cieszyła się z Wielkanocy, jednak nie 
wyobrażała sobie zrezygnowania z pracy. 
Wręcz przeciwnie – sprzątała, piekła i uczy-
ła się jeszcze bardziej. „Musi być idealnie, 

Z ŻYCIA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ STYCZEŃ – MARZEC 2017

Do wspól no ty Kościoła 
przez sakrament chrztu 
świętego zostali włączeni:

Przed Bogiem i wobec 
wspólnoty sakramentalne 
„tak” wypowiedzieli sobie:

Maja Aleksandra Dudek, Jakub Gabriel Nowicki, Lilianna Rudzińska, Alicja Rita Stępień, Julia 
Róża Błaszczak, Aleksandra Talarowska, Jan Tadeusz Doliński, Oliver Dryglewski, Jakub Wojciech 
Kuśmierzak, Aleksander Wąsak, Wojciech Łukasz Jesionek, Cyprian Józef Sulowski, Pola Wiater, 
Ludwik Mikołaj Świerczewski, Amelia Oliwia Gierczyńska, Natalia Anna Błaziak, Jakub Wiśniewski

Edmund Rarak, ur. 1924
Zofia Wiater, ur. 1935
Kazimierz Fedorowicz, 
ur. 1928
Zdzisław Nowak, ur. 1933
Bogusław Moryc, ur. 1969
Stanisława Biernacka, ur. 1929
Jerzy Mitura, ur. 1954

Irena Strychalska, ur. 1931
Genowefa Tylus, ur. 1925
Przemysław Wasilczyk, 
ur. 1944
Maria Łoboda, ur. 1939
Teresa Berlińska, ur. 1930
Zofia Wilczek, ur. 1947
Mateusz Kuriański, ur. 1993
Alina Bajak, ur. 1940
Ryszard Lipski, ur. 1956
Bogusław Zawierucha, ur. 1954 
Bolesław Furman, ur. 1952

Stanisława Majewska, ur. 1921
Wanda Drabik, ur. 1928
Bogumił Pierściński, ur. 1940
Marek Kowalski, ur. 1954
Izabela Dziak, ur. 1935
Jadwiga Masłowska, ur. 1934
Bolesław Kuśpit, ur. 1923
Irena Żak, ur. 1917
Marian Walasek, ur. 1932
Janina Strawa, ur. 1927
Antonina Matacz, ur. 1933
Teresa Sudar, ur. 1936

Marianna Wójcik, ur. 1929
Anna Grabowska, ur. 1937
Zbigniew Krupiński, ur. 1955
Iwona Szuszlak-Wrońska, 
ur. 1941
Stanisława Mazuś, ur. 1941
Jerzy Gwarda, ur. 1945
Władysława Chabora, ur. 1931
Henryka Siemionek, ur. 1942
Ewa Kwit, ur. 1948
Andrzej Małysz, ur. 1934
Adam Michałek, ur. 1941

Piotr Kowalik i Katarzyna Wójcikowska, Robert Augustynowicz i Justyna Sztuce, 
Artur Szczęsny i Aleksandra Krokowska

Odeszli do Domu Ojca 
w nadziei wiecznego 
zmartwychwstania:

wszystko musi być idealne!” – powtarzała 
sobie bez przerwy.

Po godzinie odwiedziła ją Pani Sarna.
– Witaj, Łapko! Czy chciałabyś za kwa-

drans pojawić się na polance? Będą tam 
wszyscy: Pan Jeleń, Pan Dzik z Panią Dzik, 
Pan Królik, wszystkie ptaki, będzie nawet 
Pan Lis oraz Pan Wilk! Odpoczniemy, po-
rozmawiamy, zjemy coś… Ptaki zgodziły się 
przygotować koncert… – wyliczała Sarna, 
ale Łapka jej przerwała:

– Nie, dziękuję! Mam jeszcze tyle na 
głowie: muszę zrobić obiad, posprzątać… 
– i zatrzasnęła jej drzwi przed noskiem.

Potem przyszedł Pan Jeleń:
– Witaj, Łapko! Czy chciałabyś za dzie-

sięć minut przyjść na polankę? Będziemy…
– Nie, dziękuję! Jeszcze tyle mam do 

zrobienia! – potem kolejno przyszedł Pan 

Dzik, Pani Dzik, Pan Królik i kilka pta-
ków. Łapka odpowiadała każdemu w ten 
sam sposób.

Kiedy skończyła pracować, było już bar-
dzo późno. Dopiero wtedy zrozumiała, że 
poświęciła cały czas Wielkanocy na sprzą-
tanie i przygotowania, mimo że miała oka-
zję spędzić go z serdecznymi przyjaciółmi.

Nazajutrz wpadła na wspaniały pomysł 
– zaprosiła wszystkich do swojej norki. 
Goście chętnie skorzystali z zaproszenia, 
chociaż na początku trochę się bali, że na-
ruszą perfekcję domu swojej gospodyni. 
Szybko jednak te ich obawy się rozwiały, 
wszyscy spędzili razem miło czas, jedli, pi-
li, rozmawiali, śpiewali, podziwiali pisanki 
i – mimo że porządek, o który tak się sta-
rała pani Zając, trochę ucierpiał – to ona 
wreszcie poczuła się szczęśliwa. 
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ŚWIĘTA JADWIGA 
ŚLĄSKA 

Jadwiga, zwana później Śląską (pewnie 
dla odróżnienia jej od królowej Jadwigi), 
pochodziła z bawarskiego rodu Andechs 
i urodziła się między rokiem 1174 a 1178. 
Była córką hrabiego Bertolda VI i Agniesz-
ki, córki margrabiego Miśni. Ojciec Jadwigi 
uczestniczył w trzeciej wyprawie krzyżowej. 

Andechsowie byli bardzo wpływowym 
rodem germańskim, było w nim aż 22 bi-
skupów oraz wielu świętych i błogosła-
wionych. 

W wieku pięciu lat Jadwiga została 
oddana przez rodziców do klasztornej 
szkoły benedyktynek w Kitzingen koło 
Würzburga. Szczególną uwagę przywią-
zywano tam do studiowania Pisma Świę-
tego, dzieł Ojców Kościoła i życiorysów 
świętych. Dziewczęta uczyły się także pi-
sania i iluminowania ksiąg, haftu, gry na 
instrumentach oraz zachowania w towa-
rzystwie. Ważne było też pozyskiwanie 
przez nie umiejętności pielęgnowania 
chorych, uprawiania ziół leczniczych i ro-
bienia z nich maści i nalewek.

Około 1190 roku została wydana za 
mąż za księcia śląskiego Henryka Bro-
datego i zamieszkali na Śląsku. Rezydo-
wali we Wrocławiu, Legnicy, Głogowie, 
Brzegu i Krośnie. Mieli siedmioro dzieci, 
z których czworo zmarło w dzieciństwie. 
Pierwsze dziecko urodziła w wieku trzy-
nastu lat, ostatnie – po dwudziestu latach 
małżeństwa.

Jadwiga bardzo kochała męża. Kiedy 
podczas walk z Konradem Mazowieckim 
został porwany, osobiście udała się do księ-
cia, by prosić go o uwolnienie Henryka.

Święci polskiego tysiąclecia cz. 7

ŚLUB�HENRYKA�I�BRODATEGO�Z�JADWIGĄ. OBRAZ Z XIV WIEKU.

Według nosicieli polskiej kultury ludowej święta Jadwiga Śląska, w pieśni nazy-
wana śląską panią, była osobą głęboko wierzącą i bardzo skromną. Przypisywa-
no jej uzdrawianie chorych i wskrzeszanie zmarłych. Według legend uzdrowiła 
sparaliżowanego chłopca i przywróciła wzrok niewidomym. Za sprawą świętej 
Jadwigi Śląskiej kobieta miała zostać uwolniona od drewnianej części żarna, 
która wrosła jej w rękę podczas mielenia w niedzielę. Jak mówi legenda, święta 
wskrzesiła dwóch mężczyzn powieszonych na szubienicy. W podaniu dzięki wsta-
wiennictwu świętej Jadwigi u Matki Boskiej ranny dowódca wrócił do zdrowia, 
a poległym śmierć została zamieniona na sen.

Po bitwie z Tatarami, którzy napadli na Śląsk, święta Jadwiga miała zamknąć 
się z resztą wojska w grocie lub w jaskini, gdzie rycerze śpią, czekając na wojnę.

Agata Bielak

Święta Jadwiga Śląska 
w polskiej tradycji ludowej

Księżna Jadwiga była bardzo pobożna, 
modliła się rozczytywała w Piśmie Świętym, 
uczestniczyła w nabożeństwach i Mszach 
świętych. Wiodła życie pokutne i ascetycz-
ne. Często pościła, zazwyczaj chodziła bo-
so, zrezygnowała z bogatych strojów, fu-
ter, biżuterii. Bywało, że nosiła na gołym 
ciele włosiennicę i przepasywała się pasem 
pokutnym z końskiego włosia. Zakonnice, 
które chciały ujrzeć, jak księżna się modli, 
kiedy jest sama, zobaczyły, że gdy Jadwi-
ga modliła się w Trzebnicy przed krzyżem, 
Chrystus odjął od belki prawe ramię, wy-
ciągnął ku niej swoją rękę i powiedział: 
„Twoja modlitwa została wysłuchana i do-
staniesz to, o co prosisz”.

Po urodzeniu przez księżnę siódmego 
dziecka, małżeństwo złożyło ślub czystości. 
Założyli wiele klasztorów i dzieł miłosier-
dzia, ale książę Henryk zmarł ekskomu-

nikowany, bo nie stawił się przed sądem, 
gdzie był pozwany w sprawie odmowy za-
płacenia dziesięcin. Zmarł w 1238 roku.

Jadwiga karmiła biednych, odwiedza-
ła chorych i więźniów. Na swoim dworze 
utrzymywała trzynastu biednych, kalekich 
ludzi (na wspomnienie Jezusa i dwuna-
stu apostołów). Po śmierci męża, Henry-
ka Brodatego, zamieszkała w klasztorze 
w Trzebnicy, gdzie zmarła 14 październi-
ka 1243 roku. Została ogłoszona świętą już 
w 1267 roku przez papieża Klemensa IV.

W ikonografii św. Jadwiga jest przedsta-
wiana jako młoda mężatka w długiej suk-
ni lub w książęcym płaszczu z diademem 
na głowie, czasami w cysterskim habicie. 
Jej atrybutami są: but w ręce, krzyż, księ-
ga, figurka Matki Bożej, makieta kościoła 
w dłoniach, różaniec.

Małgorzata Brzozowska 
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