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25 czerwca 
XII Niedziela zwykła 
Bójcie się raczej Tego, który 
duszę i ciało może zatracić 
w piekle.  (Mt 10, 26−33)
Komu najczęściej oddaję pokłon? Kto jest 
moim Panem? Czy mam odwagę przeżegnać 
się przed posiłkiem w restauracji, szkolnej 
stołówce? Czy pozdrawiam spotykanych 
duchownych słowami „Niech będzie po-
chwalony Jezus Chrystus”? Czyj symbol 
noszę na szyi? Dokąd zmierzam? Jest bo-
wiem droga „do Ojca, który jest w niebie” 
i droga do piekła, którego panem jest sza-
tan. Świat woła, by sprzedać siebie, odda-
jąc swoje myśli, ciało, a w konsekwencji 
duszę, demonowi. Tu chodzi o wieczność, 
a ciągle skupiam się na chwilowej „dobrej 
zabawie” bez Boga, bo Jego miejsce jest 
przecież w kościele. 

Chcesz zamknąć Jezusa w murach, nie 
dopuszczając do swojego życia, a oddać się 
we władanie Belzebuba?

2 lipca 
XIII Niedziela zwykła 
Kto nie bierze swego krzyża, 
a idzie za Mną, nie jest Mnie 
godzien.  (Mt 10, 37−42)
Mówię, że Chrystus jest moim Panem i Zba-
wicielem, jedynym Królem. Jakie dano Mu 
berło, koronę i tron? Czy rzeczywiście mam 
nadal gotowość iść za Nim? Przecież histo-
ria Jezusa z Nazaretu to wiele upokorzenia 
i bólu. Od narodzin w betlejemskiej stajni, 
przez ucieczkę do Egiptu, niezrozumienie, 
odrzucenie, wyśmianie i szyderstwo, aż po 
nienawiść, chłostę, sąd, cierniową koronę 
i śmierć na krzyżu. On wziął to na siebie, 
by mnie zbawić, przelano Jego krew, bym 
poznał miłość Boga Ojca.

A mój i Twój krzyż?… Nieidealne mał-
żeństwo, dzieci, którym oddałaś całe życie, 
a one nie chcą wiedzieć, że tęsknisz, brak 
„przyjaciół”, bo podwinęła Ci się noga i stra-
ciłeś wszystko, choroba, wypadek, śmierć 
bliskiej osoby, samotność, kolejny stracony 
rok studiów… Przecież ciągle prosisz Boga, 
by to zmienił. A On nic. Wydaje się, że nie 
słyszy tylu modlitw, różańców, nie widzi 
pielgrzymek. Nie daje się przekupić. 

Jezus mówi dzisiaj, abyś przyjął ten krzyż 
i poszedł za Nim, by Twoja pycha i egoizm 

umierały codziennie, byś nie odrzucał cier-
pienia, bo ono ma Cię wynieść do chwały. 
Twoim celem nie jest willa z basenem, ale 
życie wieczne w Chrystusie Zmartwych-
wstałym.

9 lipca 
XIV Niedziela zwykła 
…uczcie się ode Mnie, 
bo jestem cichy i pokornego 
serca…  (Mt 11, 25−30)
Tak, Jezus Chrystus, Zbawiciel, przed któ-
rym zegnie się każde kolano. Ten, który jest 
cichym i pokornym Panem wszystkiego. Nie 
krzyczy, nie włamuje się do Twojego życia. 
Czeka, byś dał się prowadzić. Chce wziąć 
Twoje ciężary i trudy, udręki i niepokoje. 
Jest Panem potężnym, a jednocześnie peł-
nym miłości i pokoju.

A Ty? Jak bardzo próbujesz narzucać 
swoją wolę innym? Czy nie stawiasz się 
ponad drugim człowiekiem? O ile bardziej 
chcesz być bogiem, niż sam Bóg? Wszystko 
wiedzieć, rozumieć, móc. Być panem sytu-
acji, wszystko kontrolować. Buntujesz się, 
krzyczysz, walczysz o swoje racje.

Nazywamy się dziećmi Boga, a nie ak-
ceptujemy tego, że Chrystus, Syn Boży, był 
wobec Ojca cichy i pokorny.

16 lipca 
XV Niedziela zwykła 
…patrząc nie widzą, i słuchając, 
nie słyszą…  (Mt 13, 1−23)
Czego szukam przychodząc do świątyni? 
Patrzę na gesty, słucham słów kapłana, 
śpiewam, wypowiadam modlitwy, od lat, 
niezmiennie to samo. Opuszczam mury 
kościoła i… ksiądz pomylił się dwa razy, or-
ganista grał za szybko, dziecko głośno pła-
kało, a sąsiadka miała źle dobraną torebkę. 
Idę do domu i co niosę na swoich ustach, 
w swoim sercu? Osądy, kpiny, szyderstwa, 
może czasem pochwałę dla proboszcza, że 
tym razem nie zmarzłam. 

A Chrystus? Czy w ogóle ma miejsce 
w liturgii naszego życia, w naszych przy-
zwyczajeniach i rytuałach? Czy przyjdzie 
ten dzień, że wreszcie zechcesz zobaczyć 
i zapragniesz usłyszeć? Kiedy będziesz go-
tów, by otworzyć się na Jezusa, odnaleźć 
szczęście w tym, że możesz Go dotknąć, że 
może Cię przenikać, że chce do Ciebie mó-

wić, daje Ci siebie przez ręce kapłana, że 
chce Ci wszystko przebaczyć w sakramen-
cie pokuty i pojednania.

23 lipca 
XVI Niedziela zwykła 
Pozwólcie obojgu róść 
aż do żniwa…  (Mt 13, 24−43)
Jak trudno nam przyjąć myśl Boga, zrozu-
mieć Jego działanie. Przecież to, co utrudnia 
życie, należy usunąć, pozbyć się tego. Tak 
mówi świat. Drugi człowiek, który tak bar-
dzo mnie prześladuje, denerwuje, niszczy 
moje życie, jest jak ten chwast, który chcę 
wyrwać. A Bóg? On daje możliwość rosnąć 
każdemu, nie odrzuca nikogo, bo jeszcze 
nie nadszedł czas. I chociaż wydaje się, że 
ludzkość jest teraz w posiadaniu demona, 
który zasiewa chwast między nami, rozrzuca 
ziarno kłamstwa, pychy, nienawiści, który 
chce zniszczyć małżeństwo i rodzinę, to jest 
nadzieja i obietnica dla „synów królestwa”- 
„jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca 
swego”. Po której staniesz stronie?

30 lipca 
XVII Niedziela zwykła 
… podobne jest królestwo niebieskie 
do kupca poszukującego pięknych 
pereł. Gdy znalazł jedna drogocenną 
perłę, poszedł, sprzedał wszystko, 
co miał, i kupił ją.  (Mt 13, 44−52)
Kościół daje nam na tę niedzielę słowo pięk-
ne, ale też wymagające.

Ileż pracy, czasu i zaangażowania wkła-
damy w posiadanie, budowanie naszego do-
czesnego życia, naszego tu i teraz. Chcemy 
się dorobić, mieć jakąś pozycję w środo-
wisku, czymś się wyróżnić, do czegoś dojść. 
Pytanie tylko, czym jest to „coś”, o które 
tak intensywnie zabiegamy, tak się trudzi-
my? Oto Jezus opowiada pewną historię 
o kupcu, który miał kolekcję pereł, jednak 
znalazłszy tę wyjątkową sprzedał pozostałe 
i kupił tę jedyną.

Tak mocno jesteśmy zakorzenieni w te-
raźniejszości, w tym świecie, jakby wiecz-
ność zupełnie nie istniała. Oddajesz cały 
swój czas na pracę, hobby, sport, rozrywki, 
grzech… Na relację z Bogiem ledwo starcza 
czasu między jednym a drugim ziewnięciem, 
gdzieś w tzw. międzyczasie.

Bóg jest miłością, chce byś Go przyjął 
i oddał Mu całe swoje życie, bo ma dla Cie-
bie najcenniejsza perłę. Czy jesteś gotowy, 
by usłyszeć słowo Pana: „idź, sprzedaj, co 
posiadasz... a będziesz miał skarb w nie-
bie” (Mt 19,21)?

Autorami komentarzy do Ewangelii 
są Adam i Katarzyna Szwałkowie

Ewangeliarz
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Pogrubionym drukiem
Drodzy Parafianie i Sympatycy 
naszego kościoła na Poczekajce!
Czerwiec poświęcony jest szczególnie Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa. Wpatrujemy 
się w to Serce pełne miłości i dobra. Tylko 
w Nim możemy znaleźć ratunek dla siebie. 
Pan Jezus obiecał, że ci, którzy będą czci-
li Jego Najświętsze Serce, otrzymają wiele 

łask i nie odejdą z tego świata bez pojednania z Bogiem. Warto 
o tym pamiętać.

Za nami Festyn Rodzinny, który odbył się 10 czerwca na ogro-
dzie klasztornym. Był on czasem radości, ożywienia wzajemnych 
więzi i nade wszystko czasem odkrycia, jak wiele mamy sobie do 
zaoferowania. Pragnę podziękować wszystkim, którzy bardzo 
aktywnie wzięli udział w Festynie i Dniach Parafii (21−24 VI). 
Zapraszam innych do współpracy, by w ten sposób okazywać 
wdzięczność Bogu i ludziom, a także podejmować odpowiedzial-
ność za budowanie wspólnoty. 

W roku 100-lecia śmierci bł. ojca Honorata Koźmińskiego 
w dniach 18−19 czerwca gościliśmy na Poczekajce jego relikwie. 
Wpatrując się w przykład życia i świętości tego charyzmatyczne-
go kapucyna, naśladujmy go w jego miłości do Boga i człowieka, 
szukając dróg realizowania świętości w swoim życiu.

Sobota po oktawie Bożego Ciała (24 VI) była dniem odpustu 
patronalnego naszej parafii. Niepokalane Serce Maryi jest sym-
bolem jej życia wewnętrznego. We wspólnocie parafialnej dzięko-
waliśmy Bogu i Maryi za opiekę nad nami. Odpust to święto pa-
rafii i niezwykła okazja do podziękowania za otrzymane łaski. To 
też szansa na zadanie sobie pytania: co ja robię dla swojej parafii.

Rozpoczynają się upragnione wakacje. To dobry czas na od-
poczynek od codziennych zajęć, szansa na poznawanie nowych 
miejsc i osób. Niestety, często rodzi się w nas pokusa, aby wakacje 
były także czasem wolnym od Boga i Jego łaski. Brak modlitwy, 
zaniedbania w uczestnictwie w niedzielnej Eucharystii i w życiu 
sakramentalnym osłabiają nasze siły duchowe. Postarajmy się, 
aby ten czas wypoczynku był połączony także z troską o życie 
wewnętrzne. Zadbajmy o dobrą lekturę religijną i nie zapomi-
najmy o dziękczynieniu Bogu za Jego Miłość wyrażoną w pięknie 
przyrody. Nie zmarnujmy tej szansy. 

Przed uroczystością Bożego Ciała została zamontowana na 
prezbiterium płaskorzeźba „Ostatnia Wieczerza”. W ten sposób 
po dwóch latach udało się nam sfinalizować to dzieło. Cały czas 
gromadzimy środki materialne na wykonanie nowych ławek na 
chórze organowym. Dziękuję wszystkim fundatorom za hojność 
i serca otwarte na potrzeby naszego kościoła. Planujemy jeszcze 
zmianę oświetlenia na prezbiterium. W okresie wakacji zostaną 
podjęte dalsze prace remontowe. 

Dziękuję moim współbraciom za gorliwą posługę w kościele, 
we wspólnotach duszpasterskich, za podejmowane inicjatywy 
i pracę katechetyczną w szkołach. Wdzięczność swą kieruję do 
wielu ludzi świeckich, wolontariuszy i członków Stowarzyszenia, 
którzy współpracują w różnych działaniach w parafii. Za poświę-
cony czas, życzliwość, obsługę medialną i troskę o dobro parafii 
z serca dziękuję! 

Czytelnikom „Zwiastuna” życzę nieustannego pragnienia 
poznawania Boga poprzez słowo Boże i trwanie w łasce sakra-
mentalnej. Niech Maryja uczy nas wrażliwości i troski o innych. 
A rozpoczynające się wakacje niech będą czasem wzmocnienia 
naszych sił duchowych i fizycznych. Już we wrześniu spotkamy 
się na łamach naszego pisma.

Wasz proboszcz o. Waldemar Grubka

WSPÓLNOTA TO TY I JA
10 czerwca br. w ogrodzie klasztornym kapucynów na Poczekajce odbył się XI Festyn Rodzinny pod 
hasłem „Wspólnota to ty i ja”. O małe podsumowanie tego przedsięwzięcia poprosiliśmy jego głównego 
organizatora. Z proboszczem naszej parafii o. Waldemarem Grubką rozmawiała Małgorzata Grzenia.

Jak przedstawia się 
festyn w liczbach?
Trudno powiedzieć o liczbach, ponieważ 
nie prowadzimy statystyk. Sądzę jednak, 
że w ciągu całego dnia przez ogród klasz-
torny przewinęło się ok. 6 tysięcy osób. 
Trzeba przyznać, że w tym roku było bar-
dzo dużo ludzi. Była piękna pogoda, a po-
za tym nasz festyn ma już swoją renomę 
i biorą w nim udział nie tylko parafianie 
z Poczekajki, ale również ludzie z różnych 
innych części Lublina, którzy przycho-
dzą do naszego kościoła, a także znajo-
mi znajomych.

Jakie były nowości w tym roku?
Zwiększyliśmy liczbę miejsc zabawy dla 
dzieci, zwłaszcza najmłodszych, była w tym 
roku ścianka wspinaczkowa, której bra-
kowało w ubiegłym roku, obok konkursu 
gry w warcaby były inne gry planszowe. 
Nowością było to, że w obozie harcerzy, 
zorganizowanym podobnie jak w zeszłym 

roku w naszym lasku, można było upiec 
kiełbaski na ognisku, a harcerze wystąpili 
na scenie, co spotkało się z ciepłym przy-
jęciem uczestników festynu. Ponadto sta-
raliśmy się, aby jeszcze lepiej przygotować 
wszystko to, co do tej pory było robione.

A wieczorny koncert?
Można powiedzieć, że był to koncert bar-
dzo osobisty, pokazujący nie tylko kunszt 
głosu pani Olgi Bończyk, ale także jej wraż-
liwość. Doceniamy to, że chciała się z nami 
podzielić jakimś fragmentem swojego życia, 
pięknie opowiadając o swoich rodzicach. 
Pani Olga nawiązała bardzo dobry kon-
takt z uczestnikami koncertu. Jak sama 
powiedziała, zwykle nie występuje na im-
prezach plenerowych, bo nie są to jej kli-
maty. Ale u nas na Poczekajce, w naszym 
ogrodowym amfiteatrze czuła się dobrze. 
Uczestnicy koncertu żywo reagowali na 
jej słowa, śpiewali razem z nią piosenki. 
Wytworzyła się bardzo ciepła atmosfera. 

A trzeba podkreślić, że na koncercie rów-
nież było bardzo dużo ludzi.

Kiedy zaczęły się 
przygotowania do festynu?
Przygotowania zaczynają się już ponad 
pół roku przed festynem, a właściwie rok 
wcześniej, bo kiedy kończy się jeden festyn, 
już myślimy o następnym. Po festynie or-
ganizujemy spotkanie, na którym podsu-
mowujemy wszelkie działania, szukamy 
tych elementów, które można lepiej dopra-
cować, wyciągamy wnioski na przyszłość. 
Natomiast takie bezpośrednie przygoto-
wanie rozpoczyna się w marcu: na spot-
kaniu organizacyjnym dzielimy obowiąz-
ki, poszukujemy sponsorów, pozyskujemy 
fanty itp. Ostatni tydzień przed festynem 
to czas przygotowania ogrodu, rozmiesz-
czenia stoisk, sceny, dopracowania festy-
nu w najdrobniejszych szczegółach, aby 
poszczególne jego elementy współgrały 
ze sobą i by można było osiągnąć sukces. 
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Jak Ojciec ocenia występy szkół?
Występy szkół były bardzo ciekawe, po-
wiem nawet, że zaskakujące. Wszystkie 
grupy były pięknie przygotowane. Takim 
wielkim objawieniem było Gimnazjum nr 
7 i występ uczennicy tej szkoły, która pięk-
nie śpiewała piosenki grając na małej gi-
tarze. To już tradycja, że szkoły włączają 
się w przebieg festynu, dzięki czemu dzieci 
mogą zaprezentować swoje talenty, a ro-
dzice cieszyć się swymi pociechami. Jest 
to bardzo dobrze przyjęte przez uczest-
ników festynu. Są tacy, którzy przez cały 
dzień spędzają czas na ogrodzie, czują się 
tutaj dobrze i mówią, że nie idą do domu, 
bo program jest tak ciekawy, że szkoda 
uronić jakiejkolwiek atrakcji.

W tym roku najbardziej oblegany 
był „Ogród Świętego Franciszka”. 
Jakie były główne nagrody?
Nagród w głównej puli „Bukietów Święte-
go Franciszka” było ponad 60: rower, dwa 
tablety, trzy vouchery na weekend, które 
ufundował salon Mazdy z Lublina, było 
też dużo nagród w postaci sprzętu AGD, 
sprzętu do majsterkowania i in. 

Na czym polega ten 
weekend z Mazdą?
Osoba, która wygrywa, otrzymuje na cały 
weekend (od piątku do poniedziałku) do 
swojej dyspozycji samochód z pełnym ba-
kiem i może korzystać z niego, zwracając 
go w poniedziałek do salonu.

Kiedy będzie następny festyn?
Jeszcze nie wiemy.

Co trzeba by zmienić?
Na pewno trzeba wszystko udoskonalać 
i szukać nowych form zabawy i wypoczyn-
ku, żeby nie popaść w jakąś rutynę… Nie 
było jeszcze podsumowania, więc trudno 
jest mi powiedzieć, jakie będą sugestie czy 
też uwagi co do następnego festynu. 

Ale Ojciec jest zadowolony?…
Tak. Ja jestem bardzo zadowolony. Cie-
szę się, że jest to taki czas budowania 
wspólnoty. Cieszy się moje serce, kiedy 
widzę całe rodziny przychodzące z dzieć-
mi, nawet dziećmi w wózkach. Najmłodsi 
uczestnicy tegorocznego festynu mieli po 
8 dni – to dwaj bliźniacy Fariaszewscy. 
Przespali co prawda cały czas odwiedzin 
w ogrodzie, ale dzięki temu rodzice mogli 
skorzystać z atrakcji festynu, a ich star-
szy braciszek, dzielnie ich pilnując, zja-
dał wszystkie cukierki, które tato zosta-
wiał na wózku. 

Festyn to jest święto parafii. Tych, któ-
rzy czują więź z parafią, nie trzeba nama-
wiać do takich spotkań, czują się współ-
gospodarzami. 

W tym miejscu chciałbym podzięko-
wać wszystkim zaangażowanym. A by-
ło ponad 100 wolontariuszy na różnych 
frontach działania. Dziękuję za ich pracę, 
za poświęcony czas, pomysły. Dziękuję 
tym, którzy przynieśli ciasto do kawiarni 
i tym, którzy wsparli finansowo to dzieło, 
przeznaczając większe czy drobne kwoty, 

ofiarując fanty. Słowa wielkiej wdzięczności 
kieruję do ludzi młodych, którzy pięknie 
zaangażowali się w działanie, przygotowu-
jąc i uczestnicząc w prowadzeniu festynu. 
Dziękuje też władzom Miasta Lublin, że po 
raz kolejny wsparły finansowo to wydarze-
nie w ramach projektu Dzielnice Kultury. 
W ten sposób wpisaliśmy się w obchody 
700-lecia Miasta Lublin. 

Myślę, że warto takie spotkania or-
ganizować. Mamy dobre oceny ze stro-
ny uczestników, a to nas zachęca, żeby 
co roku z nową energią przystępować do 
działania.

Chciałbym jeszcze wspomnieć, że wiel-
kie zasługi dla festynu ma śp. brat Kalikst, 
który jest takim niepisanych patronem tej 
imprezy, bo – jak mówimy – on zawsze 
jest odpowiedzialny za pogodę. W tym 
roku wszystkie wcześniejsze prognozy 
wskazywały, że w sobotę będzie padać, 
a tymczasem od rana było piękne słońce. 
Po raz kolejny brat Kalikst nie zawiódł, za 
co jestem mu bardzo wdzięczny. Zachę-
cam też do wypraszania łask przez wsta-
wiennictwo brata Kaliksta, który wpisał 
się bardzo mocno w historię naszej para-
fii, kościoła i klasztoru.

Mówi Ojciec, że brat Kalikst 
jest niepisanym patronem. 
A może trzeba by go mianować 
patronem festynu?…
Myślę, że jeszcze jest na to za wcześnie. 

Nie da się powiększyć ogrodu?
Nie. I nie ma takiej potrzeby. Jeśli czegoś 
jest za dużo, to rodzi zmęczenie, przesyt. 
Lepiej, żeby był pewien niedosyt, bo to 
sprawia, że człowiek tęskni. Wiem, że nie-
którzy chcieliby, żeby następny festyn był 
już na jesieni. Ale poczekajmy…

Bardzo serdecznie dziękuję za 
rozmowę. Życzę dużo energii 
i nowych pomysłów!

FOT. KATARZYNA KSIĄŻEK

FOT. DANIEL MAŁYSIAK
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Jezu, Ty się tym zajmij
Ksiądz Dolindo, zapisując słowa Jezu-
sa, ukazał wspaniałą prawdę o zaufaniu. 
Kiedy święty o. Pio przyjmował pielgrzy-
mów z Neapolu, to mówił do nich tak: Po 
co do mnie przyjeżdżacie, przecież macie 
w Neapolu księdza Dolindo. On jest dopie-
ro wielki. Ks. Ruotolo, kapłan z Neapolu, 
którego imię znaczy dolendo – cierpiący, 
przez wiele lat cierpiał ogromne prześlado-
wania. Po pierwsze, jego ojciec przez wiele 
lat go katował i głodził – jako chłopiec był 
wręcz maltretowany. Kiedy został wyświę-
cony na kapłana i napisał już wiele dzieł, 
był poddany karom przez Święte Officium. 
Ojciec Pio miał przez trzy lata zakaz pub-
licznego sprawowania sakramentów, ale 
mógł to robić prywatnie, ks. Dolindo zaś 
przez dwadzieścia lat był suspendowany, 
gdyż podejrzewano go o głoszenie herezji. 
Miał zakaz pełnienia funkcji kapłańskich 
i nie mógł odprawiać Mszy świętej oraz 
głosić kazań, a jednak nigdy się nie skar-
żył, nigdy nie mówił, że źle mu się dzieje. 
Cierpiał bardzo wiele z powodu upokorzeń 
i ubóstwa. Przygotowywał małe karteczki, 
na których zapisywał tzw. lokucje, czyli sło-
wa Pana Jezusa do niego skierowane. Po-
tem rozdawano je w kościele. Ludzie brali 
te karteczki, jak wypadło, a okazywało się, 
że były one odpowiedzią na ich problemy, 
wątpliwości, pytania, z jakimi przyszli. To 
działanie ich zdumiewało.

Od ks. Dolindo i o. Pio można się uczyć 
zaufania. Na ogół, kiedy słyszymy wezwa-
nie: Jezu, Ty się tym zajmij! – myślimy, że 
zaufać Panu Bogu, to zamknąć oczy, być 
kimś bezradnym, kto zupełnie nie używa 
rozumu. Zadajmy sobie jednak pytanie: 
kiedy nie używamy rozumu? Nie wtedy, 
kiedy ufamy, mamy wewnętrzny pokój, 
trzeźwość umysłu, ale wtedy, gdy nie ufa-
my, jesteśmy przerażeni, sparaliżowa-
ni przez strach, kiedy doświadczamy, że 
wszystko ulega ruinie i nie widzimy żad-
nego wyjścia. Wtedy właśnie zachowu-
jemy się jak kierowca, który podejmując 
ryzykowne decyzje w czasie jazdy, zamyka 
oczy. Popatrzmy, iż niekiedy to, co Boże, 
jawi się nam jako coś, co wydaje się ab-
surdalne. Jeśli muszę zawierzyć komuś, 
to jakby wypuścić kierownicę ze swoich 
rąk. W istocie tylko wtedy, kiedy powie-
rzę ją dłoniom Pana Boga, odkrywam, że 
jest ona w dobrych rękach.

Pan Jezus powiedział: Choćbyś cały 
świat zyskał, a na duszy szkodę poniósł, 
co ci przyjdzie. Zbawiciel pyta: Czemu się 
zamartwiacie o pewne rzeczy? Czyż po-
traficie naprawdę o nie tak zadbać? Czy 
możesz coś dołożyć do dni swego życia, 
czy zmienisz stan swojego zdrowia? Czy 
masz szansę wpływać na zachowanie 
ludzi? Gdy coraz bardziej zdenerwowa-

na się złościsz, zamiast Mi pomóc, ranisz 
siebie i innych. Kiedy patrzymy na to, co 
Boże, wydaje nam się to z innego świata. 
Ale dopiero wtedy, gdy w to wejdziemy 
i po prostu zaufamy, doświadczamy, iż 
jest to najlepsza możliwość, której może-
my się uchwycić na tej ziemi. Bo właśnie 
wtedy, kiedy człowiek ufa, widzi, ile potrafi 
zdziałać, a raczej może się wtedy pogodzić 
z faktem, jak niewiele jest w stanie zrobić. 
Czasami zdarza się tak, że nie chcemy uwie-
rzyć, iż czegoś nie damy rady wykonać, więc 
się szarpiemy, złościmy, szukamy jakichś 
protez, oszukujemy siebie i innych. Wte-
dy człowiek naprawdę wypuszcza z rąk 
kierownicę swojego życia, bo nie myśli 
trzeźwo. Pan Jezus mówi: Zamknij oczy 
na wszystkie trudności, żyj i szukaj roz-
wiązania, jakby tych trudności wcale nie 
było. Szukaj rozwiązania takiego, które 
podpowiada ci serce, a w istocie takiego, 
które podpowiada ci twój trzeźwo działa-
jący rozum. Zamknij oczy i skup się. Nie 
przerażaj się tym, co jest na zewnątrz. To 
ma duży wpływ, ale bardziej na ciebie niż 
na rzeczywistość.

Stwierdzenie: Jezu, ufam Tobie to coś, 
co ożywia człowieka, który wie, że ma dużo 
pomysłów, wspaniałych inicjatyw, ale wie, 
jak mało od niego zależy. Ksiądz Dolindo 
miał zastępy współpracownic-kobiet, które 
nazywały się Anioły Ewangelii czy Anioły 
Eucharystyczne – zbierały karteczki z lo-
kucjami (czyli zapisanymi słowami Pana 
Jezusa i Matki Bożej) i je rozdawały. Na 
grobie tego kapłana widnieje napis, któ-
ry on sam podpowiedział: Jeśli będziesz 
przychodzić na mój grób, to zapukaj. Ja 
ci zawsze odpowiem. Powiem ci jedno: 
Zaufaj Bogu.

Ksiądz Dolindo bardzo kochał Polaków 
i przypomniał, że z Polski wyjdzie iskra, 
o jakiej mówiła s. Faustyna. On przepo-
wiedział, iż z naszego kraju wyjdzie papież, 
który odnowi świat i Kościół. Dlatego, kie-
dy patrzymy na jego dramatyczne, bardzo 
trudne, niekiedy makabryczne doświad-
czenia, to przekonujemy się, że warto ufać. 
Ale co to znaczy ufać Panu Bogu? Papież 
Benedykt XVI poświęcił temu zagadnieniu 
encyklikę Spe salvi, której polski tytuł moż-
na przetłumaczyć jako: W nadziei jesteśmy 
zbawieni. Napisał w niej, że nadzieja to 
przede wszystkim odkrycie, że Bóg wobec 
nas ma jakiś plan, uwierzenie, iż istnieje 
jakaś droga i nie jesteśmy sami. My, ludzie 
wierzący, przyjmujemy, że nie staliśmy się 
owocem przypadku, nie ma ciążącego na 
nas fatum, ale Bóg powołał nas z określo-
nym zamiarem i planem życia. Co więcej 
– czuwa nad nami, jest gotów reagować 
na każdą naszą możliwość. Nie dlatego, 
że On zmienia swoją wolę, lecz dlatego, iż 

zna wszystkie możliwości i wie, jak my się 
zachowamy. Jego władza to wiedza o nas, 
która ma własną odpowiedź na każdy nasz 
ruch i scenariusz. Papież przypomniał, że 
wierzyć, to odkrywać prawdziwy obraz 
Boga, to mieć świadomość tego, iż On jest 
wszechpotężny, nieustannie żyjący, miłu-
jący i życzliwy, że On nigdy się nie męczy 
przebaczaniem.

Benedykt XVI, mówiąc o nadziei, przy-
pomina, że człowiek uczy się jej na różnych 
drogach. Pierwsza to droga sądu. Człowiek 
uczy się nadziei, kiedy stwierdza, iż to, czym 
żyje, będzie jakoś osądzone. Stwierdzamy, 
jacy byliśmy nierozumni, niepotrzebnie się 
martwiliśmy, bo sąd to jakby wyświetlenie 
prawdy. Jest czymś „po”, pewnym następ-
stwem, patrzeniem retrospektywnym, czyli 
z pewnej perspektywy czasowej. Uczymy 
się nadziei z naszych doświadczeń, z tego, 
że nie trzeba się szarpać, martwić, a spo-
kojnie robić swoje. Nadzieja mówi nam, iż 
nasze szarpanie się to trochę tak, jak roz-
wiązywanie supłów, węzłów. Im bardziej 
się człowiek niepokoi, martwi, tym bardziej 
szarpie i te węzły zaciągnie, supły zacieśni, 
zamiast je powoli rozwiązywać. Nie war-
to się tak miotać, ranić innych i siebie ani 
rzucać wszystkiego na szalę naszych wy-
siłków, zamiast zaufać Panu Bogu.

Drugą drogą uczenia się nadziei jest 
cierpienie, które, jak sąd, weryfikuje nasze 
możliwości. Człowiek ma tysiąc planów, ale 
gdy zachoruje, ulegnie wypadkowi, wów-
czas dostrzega, że trzeba się zatrzymać. 
Jednocześnie odkrywa, że wcale nie mu-
si być tak, jak on chce i nie jest wcale taki 
niezastąpiony. Światu wcale nie dzieje się 
krzywda, gdy ja się na chwilę zatrzymam. 
Człowiek uczy się nadziei, gdy cierpiąc wi-
dzi swoją słabość, bezradność. Nadzieja to 
otwartość, gotowość na przyjęcie pomocy 
drugiej osoby, bo sam sobie nie poradzi. 
Gdy ktoś jest taki samodzielny, że wszystko 
sam robi, to wtedy nie ma nadziei, bo jej po 
prostu nie potrzebuje. Człowiek cierpiący 
musi się nauczyć dystansu. Oczywiście, to 
nie takie proste. Kiedy człowiek doświadcza 
jakiegoś trudu, zaczyna się z nim mocować, 
bo myśli, że sam go pokona. Trzeba swo-
istego obezwładnienia, wręcz zmęczenia. 
Dopiero wtedy widzi, że musi się nauczyć 
z tym żyć. Cierpienie zatem uczy nadziei 
właśnie przez to, że człowiek odkrywa, iż 
jest częścią większej całości, a plan, do 
którego tak się ktoś przywiązał, nie jest 
jedynym scenariuszem jego życia na ziemi.

Istnieje jakiś inny plan, jaki Pan ma dla 
człowieka. Czasami cierpienia są czymś ta-
kim, że otwierają na zupełnie inny wymiar. 
W ubiegłym roku w Tarnogrodzie był po-
grzeb Stanisława Chodary, który jako mło-
dy chłopak złamał sobie kręgosłup podczas 
skoku do wody i został sparaliżowany na 
całe lata. Pamiętam, jak o. Napiórkowski 
nosił po KUL-u jego pracę magisterską 



ZWIASTUN  Jezu, Ty się tym zajmij

6

i pokazywał, że ten chłopak, który jeździ na 
wózku i ma niewładne kończyny, napisał 
magisterium i skończył studia. Stanisław 
powiedział mi kiedyś, że on współczuje 
ludziom zdrowym, którzy nie mają na nic 
czasu. On ma czas na wszystko, na przemy-
ślenia. Jego pogrzeb stał się manifestacją 
ludzi, którzy chcieli mu podziękować za 
świadectwo, naukę, że w żadnej sytuacji 
nie należy desperować, tracić nadziei, ale 
uczyć się, iż Pan ma inny plan.

Trzecią drogą, na jakiej można uczyć się 
zawierzenia Bogu, jest modlitwa, w której 
człowiek uznaje, że Pan nas słucha, a nasze 
potrzeby, sprawy nie są Mu obce. Pan Jezus 
zresztą o tym mówi: Módlcie się nieustan-
nie. Jeśli wy, chociaż źli jesteście, potraficie 
dawać dobre dary swoim dzieciom, o ile 
bardziej Ojciec, który jest dobry, da Du-
cha Świętego tym, któ-
rzy go proszą. Modlitwa 
uczy nadziei wtedy, kiedy 
człowiek potrafi w Boże 
ręce składać swoje życie. 
Kiedy się nawet z Bogiem 
droczy, gdy Go nie rozu-
mie, ale w końcu mówi: 
Panie Boże, widzisz, że 
ja nie daję rady. Ty się 
tym zajmij, weź w swo-
je ręce, ponieważ ja nie 
mogę już tego utrzymać.

Kolejnym, czwartym, 
sposobem uczenia się 
nadziei jest trwanie we 
wspólnocie. To czynienie 
dobra, które pokazuje, że 
zawsze nas na coś stać – 
odkrywanie, iż jesteśmy bogaci w tym sta-
nie, w jakim się znajdujemy tu i teraz. Kie-
dy człowiek trwa we wspólnocie, otwiera 
się na potrzeby innych, ale jednocześnie 
uświadamia sobie, że może coś dać. To 
może być uśmiech, dobre słowo albo go-
towość przyjęcia dobra właśnie przez to, że 
dzięki nam ktoś poczuje się potrzebny, że 
potrafimy przyjąć jakiś dar, którego może 
wcale nie potrzebujemy, ale jest niezbędny 
temu, który nam go ofiarowuje.

Nauka nadziei, zawierzenia to całoży-
ciowy proces. Człowiek, który się będzie 
buntował, który chciałby być samodziel-
ny, który po to rośnie, ażeby kiedyś stać 
się niezależnym, jednocześnie odkrywa, że 
zawsze będzie jakoś związany. Uczyć się na-
dziei, to zatem ciągle zmagać się z samym 
sobą, odkrywać konieczność przekracza-
nia swoich możliwości, pokonywania ho-
ryzontu własnych wyobrażeń. Czasami jest 
to bolesne. Święty Paweł uczył się nadziei 
dzięki odkryciu, że Duch Święty chciał po-
krzyżować jego plany podróży, lecz zapo-
mniał o tym, iż są one dużo lepsze niż te, 
które sam sobie wymarzył. Nadzieja wy-
daje się światu matką głupich, a właśnie 
ona sprawia, że człowiek patrzy na życie 

trzeźwo, nigdy się nie poddaje. Doświad-
cza tego, iż musi niekiedy zamknąć oczy 
na lęki, na różne okoliczności i być wier-
ny, bo nadzieja uczy tej wierności, której 
doznajemy od Pana Boga. Bóg mówi: Jeśli 
powiodą was do królów i namiestników, 
nie obmyślajcie, co macie mówić, bo Duch 
Święty za was będzie mówił. Duch Święty 
działa w człowieku, który Mu na to pozwa-
la. Kiedy człowiek chce rozmieniać Bożą 
posługę na drobne, kiedy zdaje się mu, że 
dzięki własnemu sprytowi zachowuje rów-
nowagę, to nie ufa Panu Bogu i zdaje mu 
się, że sam sobie poradzi. Wtedy łatwo za-
pomina o konieczności czuwania.

Nadzieja nie jest łatwa, bo to proces 
uznania zależności, prawdziwego odkry-
wania statusu „stworzonka”, które dziś 
jest, a jutro go może nie być, które nie 

zawdzięcza so-
bie istnienia, bo 
nie wzięliśmy się 
z naszej włas-
nej decyzji, ale 
przyszliśmy na 
ten świat powo-
łani przez Boga. 
Nadzieja to nade 
wszystko odkry-
wanie, że istnie-
jemy dzięki wier-
ności Pana, który 
jest wierny swo-
jemu Słowu. Stat 
crux dum volvi-
tur orbis (Stoi 
krzyż, gdy zmie-
nia się świat).

Winniśmy zatem prosić o nadzieję, 
która jest rozlewana w naszych sercach. 
Święty Paweł w Liście do Tesaloniczan 
pisze, że Bóg dał nam dar dobrej nadziei. 
Ludzie albo zaczynają ufać i wtedy na róż-
nych drogach życia im się potwierdza, iż 
warto zaufać Panu, albo stają się coraz 
bardziej podejrzliwi i wówczas nakręcają 
karuzelę niepewności, lęku, wręcz roze-
drgania, czym ranią siebie i innych. Czło-
wiek nie umie się zatrzymać, dlatego tak 
ważne jest to, że nasze życie dokonuje się 
w myślach – jak się nastawimy i czujemy, 
iż chcemy coś zrobić, tak wówczas patrzy-
my na świat. Ludzie widzą to, co chcą zo-
baczyć, słyszą, co chcą usłyszeć. Nadzieja 
to nieustanne uczenie się, że istnieje coś 
innego niż to, co przeżyliśmy i co sobie 
wyobrażamy, na co nas stać osobiście – 
otwieranie się na to, czego jeszcze nie 
było. Święty Paweł pisze, że ani oko nie 
widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce 
nie zdołało przeczuć tego, co Bóg przygo-
tował dla tych, którzy Go miłują.

Nadzieja zatem to postawa człowieka 
wiernego swoim zasadom, który nie wy-
olbrzymia różnych przeszkód, nie jest na-
iwny poprzez niedostrzeganie trudności, 

ale wie, że – jak mówił o. Pio – Chmury 
zasłaniają słońce, ale go nie gaszą. Dla-
tego uczymy się nadziei od świętych, któ-
rzy znajdowali się w sytuacjach, zdawałoby 
się, dramatycznych. Pierwszą z nich jest 
Matka Najświętsza. Ta, która ufa wbrew 
nadziei. Ta, która jak Abraham w Starym 
Testamencie, tak Ona w Nowym Przymie-
rzu zaczyna nową historię, jakiej przed Nią 
nikt nie przeżywał, ale Ona wie, iż nadzieja 
to otwieranie się na coś nowego, odkrywa-
nie, że Bóg powiedział i się stanie.

Uczymy się nadziei od Apostołów, któ-
rzy byli zwykłymi rybakami, nie umieli pi-
sać ani czytać, a przecież napełnili świat 
Ewangelią. Od tych dwunastu ludzi Kościół 
rozrósł się do miliarda stu dwudziestu mi-
lionów samych katolików. Mimo że ciągle 
wydaje się, iż nadzieja zostanie przygnie-
ciona przez uwarunkowania, to tylko ci, 
którzy wierzą, że Jezus Zmartwychwstały 
żyje i działa, mogą coś zrobić. Uczymy się 
nadziei od wielkich świętych – budowni-
czych, którzy zaczynali od niczego. Warto 
ufać, a nawet pieniądze się znajdą.

Uczyłem się nadziei od kapucyna, 
o. Witolda Żelwietro, który na Białorusi 
w roku 1989 pokazywał mi doszczętnie 
zburzone kościoły: bez okien, drzwi, da-
chu, z drzewami w środku wyższymi od 
murów. Co więcej – we wnętrze nasypano 
soli, żeby mury zostały przez nią przeżar-
te. Ojciec Witold mówił: Pamiętaj! Ten 
kościół zmartwychwstanie. Z pomocą 
pobożnych kobiet, które ze swoich eme-
rytur składały drobne ofiary, odbudował 
w tamtych czasach piętnaście świątyń. Ja 
to widziałem. Wybudował trzy nowe koś-
cioły, dlatego że ufał i mówił, iż nadzie-
ja jest większa od naszej niemocy. Tylko 
wtedy, gdy dotkniemy naszej bezradno-
ści, możemy prawdziwie ufać. Tak jak 
w Ewangelii, pięcioma chlebami i kilkoma 
rybami jesteśmy w stanie nakarmić tysią-
ce. Możemy się uczyć nadziei od o. Pio, 
który nie miał łatwego życia. W jednym 
z listów napisał do swojego ojca ducho-
wego: Ojcze, nie mogę się zgodzić z wolą 
Bożą. Tak mi trudno. To jest coś, co prze-
kracza moje możliwości. Muszę ze sobą 
walczyć, ale chcę, bo wierzę, że Bóg ma 
w tym jakiś plan.

Nadzieja zatem to nie jest coś co łatwe, 
coś, co jest natychmiastowe. To proces, 
podczas którego uczymy się na drogach 
sądu, cierpienia, modlitwy i wspólnoty. 
Warto zaufać Bogu i ufnie powtarzać: Je-
zu, Ty się tym zajmij!

Andrzej Derdziuk OFMCap

Od redakcji: Niniejsza publikacja jest za-
pisem konferencji wygłoszonej 20 maja 
2017 r. podczas pielgrzymki Grupy Mod-
litwy Ojca Pio z Poczekajki do sanktua-
riów w Księżomierzy, Annopolu i Jano-
wie Lubelskim.

Nadzieja to proces, 
podczas którego 
uczymy się na 
drogach sądu, 
cierpienia, modlitwy 
i wspólnoty. Warto 
zaufać Bogu i ufnie 
powtarzać:

JEZU, TY SIĘ 
TYM ZAJMIJ!
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Do wspólnoty 
Kościoła przez 
sakrament chrztu 
świętego zostali 
włączeni:

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

Tymoteusz Daniel Szponar

Maria Piotrowska

Julia Słowińska

Cecylia Maria Kowalczyk

Maria Karolina Szczepaniak

Franciszek Bogumił Próchniak

Martyna Nieczaja

Adam Antoni Dąbrowski

Pola Świerszcz

Rafał Koisar

Paulina Piwińska

Krzysztof Piwiński

Jakub Kałużniak

Bartosz Maziarczyk

Aleksander Lubelski

Bartosz Lubelski

Bolesław Borzęcki

Olaf Jacak

Jan Bukowski

Zbigniew Terentowicz, ur. 1946 r.
Kazimiera Szydłowska, ur. 1942 r.
Maria Jeżewska vel Iżewska, ur. 1950 r.
Aurelia Frańczak, ur. 1948 r.
Janusz Szozda, ur. 1945 r.
Maria Barcz, ur. 1926 r.
Marta Cichocka, ur. 1950 r.
Tadeusz Kowalczyk, ur. 1944 r.
Stanisław Hałas, ur. 1945 r.
Helena Woźniak, ur. 1923 r.

Marcin Kiełczewski, ur. 1978 r.
Jerzy Sidor, ur. 1940 r.
Marianna Rojek, ur. 1930 r.
Monika Miszczuk-Piekarz, ur. 1976 r.
Katarzyna Małek, ur. 2017 r.
Józefa Wysocka, ur. 1928 r.
Anna Borowska, ur. 1939 r.
Elżbieta Pitera, ur. 1955 r.
Halina Waszczewska, ur. 1943 r.

Kazimierz Bugała i Marianna Kotlarz
Karol Białota i Agata Czerwonka
Mateusz Szydłowski i Emilia Burdzanowska
Tomasz Podkowa i Aleksandra Kosterna
Michał Pochroń i Edyta Sidorowicz
Prosper Stępień i Paulina Puszyk

Mariusz Wronisz i Kamila Kępka
Szymon Gieroba i Justyna Bychawska
Marcin Lato i Magdalena Skryjomska
Marek Dziubiński i Joanna Gawlik
Wojciech Jańczak i Anna Chmielewska
Damian Miazga i Patrycja Teter

Odeszli do Domu 
Ojca w nadziei 
wiecznego 
zmartwychwstania:
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ŚWIĘTY JAN Z DUKLI
O życiu św. Jana z Dukli nie wiemy dużo. 
Wiadomo, że urodził się około 1414 roku 
w Dukli, w rodzinie Dźwigów, mieszczan. 
Prawdopodobnie pobierał nauki w szkole 
parafialnej w Dukli albo w Krośnie, ponoć 
po jej ukończeniu był studentem w Kra-
kowie (ta tradycja pojawiła się w XVII 
wieku).

Przekazywano, że po powrocie z Kra-
kowa prowadził życie pustelnika w pobli-
skim lesie, w grocie skalnej Zaśpit, nieda-
leko Góry Cergowej. Następnie (w latach 
trzydziestych XV wieku, brak dokładnej 
daty) wstąpił do klasztoru franciszkanów 
konwentualnych w Krośnie. Ponad ćwierć 
wieku przebywał w klasztorach francisz-
kańskich w Krośnie i we Lwowie. Wiado-
mo, że miał wyróżniające go zalety serca 
i umysłu. Jako kapłan był roztropny i wy-
kształcony, znał teologię, posługiwał się też 
językiem niemieckim i (zapewne) łaciną. 

Małgorzata Brzozowska

Święci polskiego tysiąclecia cz. 9
Jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. 
Największy z was niech będzie waszym 
sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżo-
ny, a kto się poniża, będzie wywyższony” 
(Mt 23,10−12). Oto cały ewangeliczny pro-
gram, który w swoim życiu urzeczywistnił 
św. Jan z Dukli. Jest to program chrysto-
centryczny. Jezus Chrystus był dla niego 
jedynym Nauczycielem. Naśladując bez 
reszty przykład swego Mistrza i Pana, na-
de wszystko pragnął służyć. Oto Ewangelia 
mądrości, miłości i pokoju. Taką Ewange-
lię urzeczywistniał w swoim całym życiu. 
A dzisiaj to ewangeliczne życie Jana z Du-
kli doczekało się chwały ołtarzy. Na swojej 
rodzinnej ziemi zostaje ogłoszony świętym 
Kościoła powszechnego. Jego kanonizacja 
znajduje się na drodze, którą cały Kościół 
podąża, do kresu drugiego milenium od 
narodzenia Chrystusa. 

Z homilii Jana Pawła II wygłoszo-
nej podczas kanonizacji Jana z Dukli 

w Krośnie 10 czerwca 1997 r.
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„Nadchodzi nowa era! Era powszechnej 
jedności! Miłości! Zrozumienia! Wszyscy 
będziemy razem! Już nikt nie będzie sam! 
Nigdy! W stałym kontakcie! W bliskości! 
W absolutnej szczęśliwości!!!” Takie mniej 
więcej słowa usłyszałam dawno, dawno 
temu, w czasie reklamy przed jakimś se-
ansem filmowym. Musiał to być koniec 
lat osiemdziesiątych, bo chodziłam jesz-
cze wtedy do kina, z czego po urodzeniu 
pierwszego syna (a ma w tej chwili 28 lat) 
na długo musiałam zrezygnować. Pamię-
tam, że nie bardzo wiedziałam wówczas, 
o co chodzi, czym ma być ta „nowa era” i na 
czym ma polegać owa „jedność”. Jakiś czas 
później okazało się, że była to zapowiedź 
ery telefonów komórkowych – na począt-
ku nieosiągalnego dla większości luksusu. 
Jak wynikało z owej reklamy, wynalazek 
miał służyć ludziom, przyczynić się do za-
cieśnienia wzajemnych relacji; miał uczy-
nić komunikację interpersonalną łatwą 
i wzbogacającą życie. 

Przypomniałam sobie (z mniejszą lub 
większą dokładnością) treść tej reklamy 
i umieściłam ją w scenariuszu najnowszego 
spektaklu „Jednokomórkowce”. Jego po-
mysł zrodził się z trwającej już od dłuższe-
go czasu obserwacji. Obserwacji zarówno 
tego, jak zachowują się młodzi ludzie – czy 
to na ulicy, czy na szkolnym korytarzu, ale 
także, a raczej przede wszystkim, tego, w jak 
zatrważającym tempie spada ich potencjał 
intelektualny. Ta ostatnia obserwacja nie 
jest tylko moim udziałem; w rozmowach 
z bardzo wieloma nauczycielami słyszałam 
narzekania na coraz większe trudności, z ja-
kimi borykają się uczniowie, jeśli chodzi 
o takie funkcje (niezbędne w procesie ucze-
nia się), jak umiejętność kojarzenia, my-
ślenia czy choćby zapamiętywania. I nie są 
to tylko narzekania zrzędliwych belfrów…

A jak się ci młodzi ludzie zachowują? 
Wbrew temu, co głosiła cytowana rekla-
ma, nie pozostają „w kontakcie”. Siedzą na 

szkolnym korytarzu obok siebie, zupełnie 
siebie nie widząc, nie rozmawiając. Ewen-
tualnie robiąc sobie głupkowate „selfie”, 
na wzór wątpliwych „gwiazdek” wydyma-
jąc wargi (że to niby bardziej seksowne czy 
co?). Kompletnie bez kontaktu – ze sobą 
nawzajem, ale przypuszczam, że również 
z sobą samym, z własną świadomością, 
nie mówiąc już o jakiejś głębszej autore-
fleksji… Zapomnij.

A ta autorefleksja jest jednak potrzeb-
na. „Kim jestem? Dlaczego jestem? Po co 
jestem?” Takie pytania (Witkacowskie tym 
razem) również wplotłam w scenariusz 
spektaklu. Nawiązanie do tego autora – 
i paru innych jeszcze – pokazuje, jak bar-
dzo odległym, nieosiągalnym już wręcz 
stało się dla młodych ludzi MYŚLENIE. Jak 
trudnym, a wręcz zbędnym (w ich mnie-
maniu) stał się wysiłek intelektualny, nie-
zbędny na przykład do przeczytania książ-
ki. No właśnie, a propos czytania… Kiedyś, 
gdy uczeń mi mówił: „przeczytałem, ale nic 
nie zrozumiałem”, nie wierzyłam; była to 
ściema, próba uniknięcia oceny niedosta-
tecznej. Teraz wierzę. Wierzę, że możliwe 
jest dotykanie literek (to te czarne) ocza-
mi; dotykanie, z którego nic kompletnie 
nie wynika. 

Relacje międzyludzkie… Jakie? Na czym 
polegające? O czym my w ogóle mówimy, 
skoro ten nieszczęsny telefon komórko-
wy potrafi stać się bardziej atrakcyjny niż 
dziewczyna (czy chłopak), z którym właś-
nie idzie się w objęciu po ulicy? Idzie się 
w objęciu, z głową odwróconą od tej „obej-
mowanej połówki” w stronę drugiej ręki 
trzymającej telefon. Oboje. Scena z ulicy. 
Widziałam. Nie raz.

A przecież młodość to nie tylko czas 
beztroski. To czas na MYŚLENIE właśnie 
– o sobie, o świecie, o życiu. O jego sensie, 
celu… Nie żyjemy tylko tu i teraz. Komu 
zależy na ograniczeniu myślenia młodego 
człowieka, sprowadzeniu go do poziomu 

„jednokomórkowca” – nie tylko w tech-
nicznym znaczeniu tego słowa?

Na pewno nie wszystkich dotyczy ta pe-
symistyczna diagnoza. Ich przepraszam. 
Nie dotyczy choćby uczniów, którzy przez 
cały rok szkolny gotowi są przychodzić 
(w soboty!) na próby „Teatru Kropka Po 
Prostu”, działającego w IX LO. Wiele go-
dzin rozmów, potem ciężkiej pracy warszta-
towej. Nie żal im czasu. Coś robią, i mają 
świadomość, że to ważne. Ale to są wyjąt-
ki. Cudownie, że są. Im właśnie bardzo 
dziękuję – za chwile wzruszeń, śmiechu 
do łez, zmęczenia… Ale i wielkich radości, 
satysfakcji, gdy po chwilach tremy (zżera-
jącej mnie zdecydowanie bardziej niż ich) 
przychodzi duma ze zwycięstwa, nagrody 
czy choćby wyróżnienia.

A dużo tego było w mijającym roku. 
Spektakl „Jednokomórkowce” graliśmy 
na wielu festiwalach teatralnych - z na-
stępującymi efektami: ZWIERCIADŁA 
ZAMOY 2017 – wyróżnienie jury profesjo-
nalnego oraz nagroda jury młodzieżowego; 
 VIII Ogólnopolski Przegląd Form Teatral-
nych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II 
– GRAND PRIX „Złota Maska”, Nagroda 
Publiczności oraz Nagroda im. Elżbiety 
Hasiak dla instruktora teatru - Katarzyny 
Kasprzyckiej; 40 Wojewódzkie Prezentacje 
Teatrów Młodzieżowych pod patronatem 
Kuratora Oświaty – III nagroda; Festiwal 
Najciekawszych Widowisk Teatralnych – 
nagroda główna; Przegląd amatorskich 
zespołów artystycznych SEZON 2017 – 
nagroda główna w kategorii teatrów mło-
dzieżowych.

Kończy się sezon. Obok satysfakcji – jest 
też zwykłe, ludzkie zmęczenie. Może prze-
rodziłoby się ono w zniechęcenie, gdyby 
nie to, że we wrześniu znowu przyjdą… 
„Sorko, to co robimy w tym roku?”. Pew-
nie coś zrobimy…

Katarzyna Kasprzycka

JEDNOKOMÓRKOWCE, 
KIM JESTEŚCIE?! Fot. Mikołaj Kowalczyk
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BEZ MASKI
Tę nazwę nadali szkolnemu teatrowi dzia-
łającemu w Szkole Podstawowej nr 38 
im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie sa-
mi uczniowie. Koło Teatralne stworzyła 
w 2009 roku polonistka – pani Anna Ły-
czewska, wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom wychowanków. To ona pisała sce-
nariusze przedstawień – te autorskie i te 
będące adaptacjami utworów literackich, 
szukała odpowiedniej muzyki, wymyślała 
scenografię i reżyserowała.

Zaczęło się od „Malutkiej czarownicy” 
z porywającym tańcem czarownic opra-
cowanym choreograficznie przez mate-
matyczkę – panią Małgorzatę Stolarczyk. 

Pierwsi adepci sztuki teatralnej zdawali 
w tym roku maturę! 

Później przyszedł czas na „Plotki 
z Olimpu” (2010) wystawione na scenie 
Domu Kultury LSM, jak na prawdziwy 
teatr przystało – bez mikrofonów. Rok 
2011 to „Legenda o czarciej łapie”, w któ-
rej zagrało aż 37 uczniów (z klas I–VI). 
Niebywałym przeżyciem dla małych akto-
rów stał się występ podczas Nocy Kultu-
ry w 2012 roku. Na scenie obok Ratusza 
pokazali „Starą baśń” według powieści 
J.I. Kraszewskiego. Zgromadzili spory 
tłum widzów, nawet Prezydent Lublina 
pan Krzysztof Żuk zatrzymał się, by na 
ich grę popatrzeć.

Wszyscy występujący w przedstawieniu 
„Alicja w Krainie Czarów” doskonale pa-
miętają, jak w drodze do Młodzieżowego 
Domu Kultury, wzbudzając rozbawienie 
i zainteresowanie przechodniów, wykony-
wali pełnym głosem ćwiczenia dykcyjne, 
dźwigając jednocześnie dekoracje.

Mijały lata, w teatrze zmieniały się kolej-
ne pokolenia uczniów. Powstawały następ-
ne przedstawienia: „Sen Małego Księcia”, 
„Janko Muzykant”, „Pasterka i kominiar-
czyk”, „Śpiąca królewna”, „Podróż do Szma-
ragdowego Grodu” i „Szatnia”.

„Szatnia” to było wyjątkowe przedstawie-
nie, gdyż uczniowie stali się współtwórcami 
jego scenariusza, a ów scenariusz dotyczył 
ich samych. Spektakl został sfilmowany 
i zgłoszony do Internetowego Konkursu 
Teatrów Szkolnych. W jakich emocjach 
oczekiwano na werdykt… I to nic, że nie 
przeszli do kolejnego etapu. Już myśleli 
o kolejnych projektach.

Oczywiście, BEZ MASKI jako teatr 
szkolny, pełnił również funkcję „usługo-
wą”. Stawał jednak „na wysokości zadania”, 
przygotowując wysoko oceniony spektakl 
„W muzeum”, który obejrzeli goście przybyli 
z okazji czterdziestolecia Szkoły Podstawo-
wej nr 38. Wystąpił również na spotkaniu 
Lubelskiego Kuratora Oświaty z laureatami 
konkursów przedmiotowych, prezentując 
widowisko bez słów „Od przedszkolaka do 
laureata” (z dwiema narratorkami), ocenio-
ne gromkimi brawami i głośnym śmiechem.

Wiele z tych przedstawień uczniowie 
z „38” zaprezentowali kolegom z innych 
szkół, w Filii nr 24 Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Lublinie oraz gościom Festynów 
Rodzinnych na Poczekajce. 

Rok 2017 to ostatnie przedsięwzięcia: 
przedstawienie „Konkurs piękności” przy-
gotowane na podsumowanie Projektu Szkoła 
Promująca Zdrowie, w przewrotny sposób – 
dzięki komentarzom jury – dyskredytujące 
wszelkie „E” występujące w naszej żywności, 
a gloryfikujące wodę, oraz przedstawienie 
„Lublin. Miau…”. Nasze miasto obchodzi 

w bieżącym roku 700-lecie nadania praw 
miejskich i to z tej okazji o Lublinie, na jed-
nym z lubelskich dachów, rozmawiały so-
bie… koty. Jak to koty, miauczały i każdy 
z nich wnosił nowe informacje. W ich wy-
powiedziach pojawiły się lubelskie zabytki 
i pomniki, sławni lublinianie i współczes-
ne wydarzenia związane z kulturą. Na sce-
nie zjawił się także patron szkoły – Henryk 
Sienkiewicz we własnej osobie, zadziwiony 
tym, jak zmieniło się nasze miasto od 1904 
roku (wtedy po raz ostatni odwiedził Lub-
lin). Dzięki współpracy z lubelskim bardem 
panem Markiem Andrzejewskim, pani Anna 
Łyczewska pozyskała do spektaklu jego i pani 
Joanny Andrzejewskiej piosenki o Lublinie. 
Podczas Święta Szkoły wykonał je szkolny 
chór przygotowany przez panią Annę Bie-
lecką, zespół BRZDĄC prowadzony przez 
panią Aleksandrę Przywecką i uczniowie 
soliści. To właśnie przedstawienie „Lublin. 
Miau…” uczniowie z „38” zaprezentowali 
na Festynie Rodzinnym na Poczekajce 10 
VI br. Przedstawienie z… niespodzianką! 
Pan Marek Andrzejewski przyjął zaprosze-
nie teatru BEZ MASKI i wspólnie z ucznia-
mi zaśpiewał finałową piosenkę pt. „Niebo 
potrzebne”. Cudnie zabrzmiały jej słowa 
w ogrodach klasztornych braci kapucynów:

 »Przez most wyciągniętej dłoni 
Niebo na rynek wchodzi. 
Mają miasta sprawy powszednie, 
A w Lublinie jest niebo potrzebne.

Podobało się! Sam Ojciec Proboszcz Wal-
demar Grubka dał im za to przedstawienie 
i śpiewanie „lajka”!

(ada)
Zdjęcia: Daniel Małysiak
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Kochane 
dzieciaki

Witam 
pielgrzymów

Tekst: Maria Bojaczuk 
Ilustracje: Monika i Ewa Bojaczuk

– Obiad! Obiad! Mela, natychmiast na 
obiad! – nie chciałam zejść. 

Siedziałam teraz na parapecie okna 
ubrana w jaskrawożółtą koszulkę i czerwo-
ną spódniczkę, z żółtą chusteczką w czerwo-
ne kropki w ręku. Nie byłam głodna, a poza 
tym – machałam kolejnej grupie pielgrzy-
mów! Obiecałam sobie, że nie przegapię 
żadnej grupy. Mieszkałam w Częstochowie 
niedaleko Jasnej Góry, a tędy przechodziły 
wszystkie grupy, CAŁA pielgrzymka. Dużo 
ludzi. Pewnie kilka milionów. I ja wszyst-
kim machałam! Byłam taka dumna! 

O pielgrzymach i pielgrzymce usłysza-
łam gdzieś w lutym. Tak się do tego zapali-
łam!!! Do witania pielgrzymów, rzecz jas-
na. I te miesiące ćwiczeń ręki, żeby szybciej 
i lepiej machała, miesiące ćwiczeń na naj-
piękniejszy uśmiech pod słońcem (sąsiadka 
powiedziała, że miała miły cały dzień, gdy 
się do niej rano uśmiechnęłam! :D), mie-
siące wybierania najbardziej orzeźwiającej 
i pysznej wody, miesiące uczenia się o tej 
pielgrzymce to tego stopnia, że mogłabym 
być super-mądrym ojcem przewodnikiem! 
Ojej. Straszny wysiłek. I co? Mama myśli, 
że to wszystko się zawali jak domek z kart 
przez jeden obiad. O nie. Wiedziałam, że 
mama się zezłości, jak od razu nie przyj-
dę, ale na szczęście za chwilę miała być 
mała przerwa w przemarszu grup, więc 
powiedziałam:

– Dobra, mamo, już idę! Zaraz przej-
dzie ostatnia grupa! O! Idzie!

Znów usiadłam na parapecie i o mało nie 
spadłam. Wypróbowałam najśliczniejszy 
uśmiech i od razu zaczęłam machać moją 
chusteczką w kropki.

– Ooo, hej! Witajcie w Częstochowie!! 
Już niedaleko do Jasnej Góry! Hej!

Wrzeszczałam najgłośniej jak umiałam.
– Brawo! Witam pielgrzymów!
– Chodź, obiad ci stygnie! – zawoła-

ła mama.
– Dobrze, już schodzę, to była ostatnia 

grupa. Teraz przerwa.

I zbiegłam na dół. Po obiedzie postano-
wiłam przywitać kolejnych pielgrzymów 
pyszną, orzeźwiającą, zimną lemoniadą 
mojej mamy. Zbiegłam na dół i chwyciłam 
papierowe kubeczki, dwa dzbanki z lemo-
niadą i już mnie nie było. Ale niestety, był 
pewien problem. Moją mamę zawsze de-
nerwuje, gdy zabieram całą lemoniadę, bo 
ta jej lemoniada jest naprawdę niezwykła 
i normalnie robi ją przez godzinę. Ponoć 
dodaje do niej jeszcze jakiś tajemny skład-
nik. Ale przecież pielgrzymi nie mogą cze-
kać aż do postoju!

Już prawie wyszłam, ale drogę zastąpi-
ła mi mama i groźnie spojrzała na napój.

– Gdzie idziesz? – zapytała pozornie 
spokojnym tonem.

– Ja? – wyjąkałam. – Na podwórko…
– Aha! – huknęła. – A na co ci te dzban-

ki?
– Cóż...
– O nie. Z pewnością chciałaś wypić 

całą lemoniadę, tak? No, w takim razie 
zmykaj do pokoju!

Wróciłam do pokoju i wyjrzałam przez 
okno. Na szczęście przerwa jeszcze trwa-
ła. Rzuciłam się do drzwi i delikatnie na-
cisnęłam na klamkę. Sądząc po odgłosach, 
mama była na dole i oglądała jakąś teleno-
welę. Po cichu wyszłam z pokoju i po paru 
krokach byłam już w ogrodzie. Wzięłam 
w ręce niebieski stolik, przy którym zwy-
kłam urządzać herbatki z pluszaczkami. 
Nie był ciężki, przeciwnie, był leciutki, bo 
plastikowy.

Rozłożyłam kubeczki i do każdego wlałam 
lemoniadę po brzegi. Już miałam wracać, 
kiedy nagle sobie przypomniałam, że mama 
myśli, iż jestem w swoim pokoju. Jak wejdę 
przez drzwi frontowe, dowie się, gdzie by-
łam i co robiłam, i wtedy dostałabym doży-
wocie w swoim pokoju. Westchnęłam. Nie 
mogłam się dostać do domu. Ale, chwila! 
Okno było otwarte. Jakby się tak wspiąć… 
Niestety, ściany zewnętrzne mojego domu 
były gładkie, nie dało się po nich wspinać. 
Spojrzałam na okno. Byłam za niska, żeby 
dosięgnąć parapetu. Spojrzałam za siebie 
i wypatrzyłam niewielką trampolinę i… 
Plasnęłam się w czoło. Jak mogłam być tak 
głupia?! Natychmiast przysunęłam tram-

polinę pod okno, weszłam na nią i skoczy-
łam najwyżej, jak umiałam. Powoli zaczy-
nałam dotykać parapetu. W końcu się go 
chwyciłam i podciągnęłam się. Wymagało 
to dużej siły, ale jakoś sobie poradziłam. 
Nie minęła minuta, a już siedziałam na 
swoim obrotowym krześle, z niewinnym 
uśmieszkiem. Nagle się ocknęłam. Muszę 
odnieść dzbanki do kuchni, zanim mama 
się zorientuje. Chwyciłam więc dzbanki, 
i zbiegłam na dół. Schowałam jeden… i już 
miałam chować drugi, kiedy zobaczyłam na 
nim coś strasznego. Dzbanek miał z boku 
wyszczerbiony wielki kawał szkła. Byłam 
przerażona. Jeszcze bardziej się przerazi-
łam, gdy spojrzałam na swoją rękę. Tuż nad 
kciukiem miałam wielkie zacięcie. Czerwo-
ny łuk. To przez ten dzbanek. Stałam tak 
i tylko czekałam aż przyjdzie mama, też się 
przestraszy i zakaże mi siedzieć na parape-
cie i machać. Ale nic takiego się nie stało. 
Dyskretnie się rozejrzałam i przez ramię 
zauważyłam, jak w pokoju za mną mama 
sobie śpi. Odetchnęłam z ulgą. Gdy mama 
robi sobie drzemki, to na długo. Tak więc 
miałam dużo czasu na naprawienie szkód.

Poszukałam długiego plastra, ale to była 
za duża rana na plasterek. Wyjęłam więc 
rulonik bandażu i owinęłam sobie nim 
dłoń. Potem spędziłam kwadrans na po-
szukiwaniu odłamka szkła. Chwała Bogu, 
że się odnalazł. Następnie przebiegłam cały 
dom w poszukiwaniu mocnego kleju, któ-
ry byłby w stanie skleić szkło. Na strychu 
znalazłam zakurzoną tubkę „Kropelki”. 
Tubka była jeszcze nieotworzona, na ety-
kiecie napisane było: „Duża tuba! 20 ml 
gratis!”. Na odwrocie widniały trzy podpi-
sane obrazki. Pod pierwszym: do metalu, 
pod drugim: szkła,(super!), pod trzecim: 
plastiku. Natychmiast zbiegłam na dół 
i skleiłam dzbanek. Wyglądał zupełnie jak 
nowy! Klej był bezbarwny, a to jeszcze le-
piej. Uśmiechnęłam się do siebie i pobie-
głam na górę, do pokoju gościnnego. Ten 
pokój przypominał mi o tacie. To był jego 
pokój, i wiele tu po nim pamiątek. Kiedyś 
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pomalował sufit w moim pokoju na niebie-
sko i udekorował białymi gwiazdeczkami. 
Uśmiechnęłam się. Delikatnie uchyliłam 
drzwi do pokoju gościnnego i przemierzy-
łam go wzrokiem. Mój wzrok szybko na-
potkał wielkie okno połączone z wyjściem 
na balkon. Stało tam też łóżko z niebieską 
kołdrą w błękitne kwiatki, na ścianie wisia-
ła „Dama z łasiczką” a koło niej niewielka 
półeczka. Pod ścianą stała stara, potężna, 
zakurzona szafa. I to właśnie do niej zmie-
rzałam. Kucnęłam obok niej i z całej siły 
pchnęłam. Posunęła się zaledwie o kilka 
centymetrów, ale to mi wystarczało. Spod 
dywanu wyjęłam białą, zakręconą, pach-
nącą morzem muszelkę. Ta muszelka jest 
dla mnie najważniejszym przedmiotem 
na tej ziemi. Dostałam ją od taty na uro-
dziny. To były moje ostatnie urodziny, na 
których był tata. A dokładnie to były piąte. 
Teraz mija kolejne pięć lat. W maju skoń-
czyłam dziesięć. Taty nie ma w domu, bo 
wyjechał za granicę, gdzie znalazł pracę. 
Przysyła nam pieniądze i upominki, ale 
żaden przedmiot nie daje mi tyle radości, 
co czas, kiedy jest w domu. Zobaczę go za 
rok. Tęsknym wzrokiem spojrzałam na 
muszlę. Była najśliczniejszą rzeczą, jaką 
w życiu widziałam. Miała poprzyklejane 
małe oszlifowane bursztynki, a w środku 
była wyłożona masą perłową. Uśmiechnę-
łam się i schowałam ją pod dywan. Szafę 
szybciutko posunęłam na właściwe miejsce.

Wstałam, otrzepałam się, poprawiłam czer-
woną spódniczkę, spojrzałam na okno i… 
Z przerażenia upadłam na nieco zakurzoną 
podłogę. Przerwa się skończyła. Pierwsza 
grupa już wyszła. I była co najmniej sto 
metrów stąd. Zamarłam. Przecież miałam 
machać wszystkim!!! Uklękłam na podło-
dze i rozpłakałam się. I robiłam to chyba 
przez pół minuty, aż do czasu, kiedy so-
bie uświadomiłam, że w końcu całkiem 
szybko potrafię biegać. Przecież mogę ich 
dogonić. Zbiegłam na dół. „To tylko sto 
metrów” – pocieszałam się. Bardzo cicho 
wyszłam z domu, stanęłam na chodniczku 
przy ulicy, wzięłam rozpęd i pobiegłam! 
Miałam wielką nadzieję, że uda mi się po-
konać ten dystans.

Przypomniałam sobie, że mam tytuł naj-
szybszej dziewczyny, nie w klasie, lecz 
w całej szkole, co mi się teraz bardzo przy-
dawało. Biegłam szybko, a na dodatek 
na początku wcale nie bolały mnie nogi. 
W końcu jednak zaczęły. I to jak! Ach… 
Strasznie. Szybciutko, jeszcze kawałek… 
Jest!!! Dobiegłam!! Wyprzedziłam ich, 
żeby trochę odetchnąć, po czym wyjęłam 
chusteczkę i zaczęłam nią machać z całych 
sił! Jeszcze tylko piękny uśmiech, poza 
i potok słów tego typu:

– Hej! Witam w Częstochowie! Już nie-
daleko do Jasnej Góry! Witam! Cześć!

Odetchnęłam. Udało mi się. Teraz mo-
głam spokojnie wrócić do domu i machać 
z okna do reszty pielgrzymów. Gdy wró-
ciłam, od razu zauważyłam, że pielgrzy-
mi wypili co najmniej połowę lemoniady. 
Zachichotałam i wzięłam puste kubeczki. 
Pełne czekały na kolejną grupę. 

Byłam już naprawdę zmęczona tym ma-
chaniem, ale to była ostatnia grupa. We-
szła o 20:30. Zmęczona opadłam na łóżko 
i zaczęłam patrzeć na gwiazdki na suficie, 
które przykleił mój tata. To mnie zawsze 
usypiało. 

– Mela, śpisz? Mela, chodź, kochanie, ma-
my gościa. – słowa te padły z ust mojej 
mamy.

– Łaa! Która godzina? – ziewnęłam.
– Czwarta trzydzieści.
– Dlaczego mnie budzisz tak wcześnie?

– Ponieważ pomyślałam, że ten gość mo-
że cię wprawić w dobry humor. – Zdziwio-
na wstałam i pomaszerowałam za mamą 
do – o dziwo – pokoju gościnnego. Mama 
bardzo ostrożnie nacisnęła na klamkę. Nie 
mogłam się doczekać. Gdy w końcu drzwi 
zostały otwarte moim oczom ukazał się…

– Tato!!! – wykrzyknęłam.
Tak, to był mój tata. Od razu rzuciłam 

się mu na szyję. Nie dbałam o prezenty. 
Łzy. Pytania. Zdjęcia. Okazało się, że tata 
mógł wrócić do Polski rok wcześniej niż 
sądziliśmy, ponieważ niespodziewanie za-
mknięto firmę, w której pracował. 

Pozostał z nami. Mam go na co dzień! 
I wreszcie odnalazłam szczęście.

A pielgrzymi? Czy pomachałam wszyst-
kim?…

Sami ich spytajcie!
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