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28 stycznia, IV Niedziela zwykła 
Był właśnie w synagodze człowiek 
opętany przez ducha nieczystego. 
Zaczął on wołać: «Czego chcesz 
od nas, Jezusie Nazarejczyku? 
Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto 
jesteś: Święty Boży».  (Mk 1, 21−28)
Czemu zły duch, który wszedł w człowie-
ka, oczernia wobec innych ludzi Pana Je-
zusa? Odpowiedź brzmi następująco: Sza-
tan chce, żeby ludzie myśleli, że wszelkie 
zło, które ich spotyka, dzieje się przez Pa-
na. Zły duch mówi, iż Jezus przyszedł nas 
zgubić, w jednym celu: aby ludzie zaczęli 
się od Niego odwracać. Czy w dzisiejszym 
świecie nie ma ludzi, którzy oczerniają Bo-
ga w naszych oczach? Takich ludzi nie bra-
kuje, podobnie jak zła na świecie, z którym 
winniśmy walczyć.

Krzysztof Włosek

2 lutego, Ofiarowanie Pańskie 
Każde pierworodne dziecko 
płci męskiej będzie poświęcone 
Panu.  (Łk 2, 22−40)
W liturgii słowa czytamy opis ofiarowa-
nia Jezusa w świątyni. Czy w dzisiejszych 
czasach ludzie są w stanie ofiarować swo-
je własne dziecko Bogu? Wielu przestało 
wierzyć w moc, jaką daje chrzest, wielu nie 
chce chrzcić swoich dzieci, nie wychowu-
je ich w wierze. Za takie dzieci pozostaje 
nam się jedynie modlić i wierzyć w to, że 
pewnego razu poznają drogę do zbawienia.

Marek Rybak

4 lutego, V Niedziela zwykła 
Nad ranem, gdy jeszcze było 
ciemno, wstał, wyszedł i udał 
się na miejsce pustynne, i tam 
się modlił.  (Mk 1, 29−39)
Wiemy, że Jezusowi nie wystarczała sama 
modlitwa w synagodze. Czytamy w Ewan-
gelii, że z rana, kiedy jeszcze było ciemno, 
poszedł na miejsce pustynne, co wskazu-
je na miejsce oddalone od ludzi, i tam się 
modlił, by zjednoczyć się z Bogiem. Po-
trzebował tej modlitwy, chciał rozmawiać 
z Ojcem. To Go umacniało w codziennych 
trudach głoszenia Ewangelii. Chciał, aby 
jak największa liczba osób dowiedziała się 
o nadejściu królestwa Bożego.

Bartek Potocki

11 lutego, VI Niedziela zwykła 
Wtedy przyszedł do Niego 
trędowaty i upadając na kolana, 
prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz 
mnie oczyścić». Zdjęty litością, 
wyciągnął rękę, dotknął go 
i rzekł do niego: «Chcę, bądź 
oczyszczony!».  (Mk 1, 40−45)
Czemu nie odwiedzamy zbyt często kon-
fesjonału? Boimy się wyznawać grzechy, 
a może się ich po prostu wstydzimy. Kiedy 
udajemy się na boisko czy do kina, robimy 
to, bo chcemy. Tak samo jest ze spowiedzią. 
Pan chce nas oczyścić z naszych win, jed-
nakże jest jeden bardzo prosty warunek: 
to my musimy chcieć być oczyszczonymi. 
Pan chce nam pomagać iść przez życie, 
ale aby otrzymać Jego pomoc, musimy Go 
o nią poprosić, a prośba jest równoważna 
z chęcią jej otrzymania.

Krzysztof Włosek

14 lutego, Środa Popielcowa 
Kiedy pościcie, nie bądźcie 
posępni jak obłudnicy. Przybierają 
oni wygląd ponury, aby pokazać 
ludziom, że poszczą. Zaprawdę, 
powiadam wam: już odebrali 
swoją nagrodę.  (Mt 6, 1−6. 16−18)
Czy wszelkie dobro, które czynimy, jest 
na chwałę Pana? Wydaje się, że tak. Więc 
dlaczego ludzie bezwstydnie starają się po-
kazywać innym swoją pobożność, dobroć 
czy pokorę? Czyż nie powinniśmy modlić 

się, pościć czy przekazywać jałmużny tyl-
ko po to, by przypodobać się Panu? Jed-
nakże ludzie niepokornego serca robią 
to na pokaz, aby inni widzieli, jacy oni są 
dobrzy, religijni, sprawiedliwi. Tacy zos-
tali nazywani przez Jezusa obłudnikami, 
gdyż wszystko to robią nie z woli sumie-
nia, lecz aby być poważanymi przez ludzi. 
Pan mówi o nich: „Zaprawdę, powiadam 
wam: już odebrali swoją nagrodę”.

Krzysztof Włosek

18 lutego, I Niedziela Wielkiego Postu 
Zaraz też Duch wyprowadził Go na 
pustynię. Czterdzieści dni przebył 
na pustyni, kuszony przez szatana. 
Żył tam wśród zwierząt, aniołowie 
zaś usługiwali Mu.  (Mk 1, 12−15)
Czy posiadamy silną, niezachwianą wolę? 
Czy tak jak Pan Jezus, który był kuszony 
przez szatana przez czterdzieści dni, nie 
dajemy się zwieść złemu duchowi? A mo-
że sami wcielamy się w rolę szatana w co-
dziennych sytuacjach, namawiając swo-
ich kompanów do wykroczenia przeciw 
prawom ustanowionym przez Boga? Im 
większa będzie nasza wiara w Pana, tym 
łatwiej będzie nam przezwyciężyć pokusy, 
z którymi spotykamy się bardzo często.

Krzysztof Włosek

Autorami komentarzy do Ewangelii 
są wędrownicy z IV Lubelskiej 

Drużyny Wędrowników „Kuźnia”.

Ewangeliarz
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Pogrubionym drukiem
Drodzy Parafianie i Sympatycy 
naszego kościoła na Poczekajce!
Dopiero witaliśmy Nowy Rok 2018 – dany 
nam przez Boga do mądrego wykorzystania 
w życiu osobistym, ale też w historii świata 
i naszej Ojczyzny – a już zbliżamy się do koń-
ca stycznia. Jak rozpoczęliśmy ten rok? Może 
z lękiem o przyszłość naszych rodzin? A może 

z radością i wielką nadzieją na lepszy czas, na wydarzenia, któ-
re zmienią naszą szarą rzeczywistość? Wszystko w rękach Boga 
i w naszej dobrej woli współpracy z Jego łaską. W pierwszy dzień 
Nowego Roku prosiliśmy Maryję Bożą Rodzicielkę, aby wypra-
szała nam te dary, które pozwolą nam lepiej żyć i być świętymi. 
Po raz kolejny obchodziliśmy także wtedy Światowy Dzień Poko-
ju, uświadamiając sobie, że pokój na świecie zrodzi się dopiero 
wtedy, gdy będzie wcześniej w naszych sercach, naszych rodzi-
nach i środowiskach, w których żyjemy.

Za nami czas odwiedzin duszpasterskich w Waszych rodzinach, 
zwany „kolędą”. Głównym celem odwiedzin duszpasterzy jest 
wspólna modlitwa oraz poświęcenie i błogosławieństwo mieszkań 
i mieszkańców. Jest to też dobra okazja do rozmowy na temat wia-
ry, praktyk religijnych a także problemów dnia codziennego. Dzię-
kujemy tym wszystkim, którzy jak co roku serdecznie nas przyję-
li, okazując nam życzliwość i dobre słowo, a czasem przekazując 
słowa krytyki. Są jednak rodziny, z którymi od wielu lat nie udało 
nam się spotkać, gdzie ciągle zastajemy zamknięte drzwi. Jest też 
wiele mieszkań wynajmowanych przez studentów czy też osoby 
prywatne. Wizyta kolędowa to dla duszpasterzy dobra okazja do 
zaproszenia parafian do uczestnictwa w licznych grupach i wspól-
notach, aby aktywniej włączyć się w życie parafii, a także podjąć 
pogłębioną formację religijną. Dziękujemy wszystkim za ofiary zło-
żone podczas wizyty duszpasterskiej. Zostaną one przeznaczone na 
podjęcie prac związanych z wymianą ocieplenia stropu w kościele.

W tym roku już po raz siódmy uczestniczyliśmy w koncertach 
z cyklu „Bliżej żłobka”. To wspaniała okazja, aby wspólnie świę-
tować misterium miłości Boga do człowieka w tajemnicy Jego 
Narodzenia. Niezwykłe i piękne koncerty, dzięki wspaniałym 
wykonawcom, pozostaną na długo w naszej pamięci. Jubileu-
szowy XXV Noworoczny Koncert Parafialny „Bliżej żłóbka” dał 
nam okazję do wspólnej radości i podziękowania za to dzieło, 
które przez 25 lat z taką pasją organizuje pani profesor Gabriela 
Klauza. Dziękuję wszystkim, którzy występowali w tych koncer-
tach, i tym, którzy w nich uczestniczyli.

Dziś rozpoczynają się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży 
szkolnej. To dobry czas na odpoczynek i ciekawe zajęcia. Także 
w naszej parafii Stowarzyszenie zorganizowało dwa turnusy dla 
dzieci ze szkół podstawowych. Życzymy wszystkim radosnego 
wypoczynku i nabrania sił do dalszej nauki. 

Przed nami wielkie wydarzenie duchowe – misje ewangeliza-
cyjne. Rozpoczną się one 22 lutego. Misje ewangelizacyjne to nie-
zwykła szansa dla tych, którzy może zgubili drogę do Boga, utra-
cili nadzieję chrześcijańską, a może i wiarę. To też dobra okazja 
dla tych, którzy idą za Chrystusem, aby powrócić do pierwotnej 
gorliwości w wierze. Misje to powrót do Źródła, którym jest Jezus 
Chrystus. Zapraszam do naszego kościoła wszystkich spragnio-
nych, aby zaczerpnąć łaski z tego zdroju niegasnącej miłości Boga. 

Niech rozpoczęty okres zwykły w Kościele, będzie dla nas cza-
sem pracy duchowej poprzez kontakt ze Słowem Bożym, wzmac-
nianie swoich sił duchowych poprzez praktykę dni odnowy wew-
nętrznej (systematyczna spowiedź, częsta Komunia św.), a także 
poprzez troskę o czynienie dobra, aby Ewangelię wprowadzać 
w czyn. Zachęcam do wytrwałej i systematycznej pracy nad so-
bą, życząc Bożych owoców.

Niech tegoroczne hasło pracy duszpasterskiej „Jes-
teśmy napełnieni Duchem Świętym” będzie dla nas za-
proszeniem do rozwijania w sobie relacji z Duchem 
Świętym i korzystania z Jego darów. 

Wasz proboszcz, o. Waldemar Grubka

11 II – niedziela
na wszystkich Mszach św. zaproszenie 
na misje przez ekipę ewangelizacyjną

22-24 III – czwartek-sobota
8.00, 9.30, 16.30, 18.00 – 
Msza św. z nauką dla dorosłych
19.30 (czwartek i piątek) – Msza św. 
z nauka dla młodzieży

24 II – sobota
8.00, 9.30, 16.30, 18.00 – 
Msza św. z nauką dla dorosłych 
po Mszy św. o godzinie 18.00 przywitanie 
w parafii relikwii Krzyża Świętego 

25 II – niedziela
nauki rekolekcyjne na wszystkich Mszach św.

22-23 II – czwartek-piątek 
rekolekcje dla szkół średnich 

26-28 II – poniedziałek-środa 
rekolekcje dla szkół podstawowych

28 II – 3 III – środa-piątek 
rekolekcje dla uczniów klas gimnazjalnych 
oraz LO im. Jana III Sobieskiego

DNI ADORACJI KRZYŻA 
ORAZ ODNOWY WEWNĘTRZNEJ

26 II – 2 III – poniedziałek-piątek
Msza św. z nauką stanową 
o godz. 8.00 i 18.00
po Mszy św. wieczornej wspólna adoracja 
krzyża misyjnego prowadzona 
przez wspólnoty z naszej parafii

poniedziałek – dzień ludzi chorych

wtorek – odnowienie 
przymierza małżeńskiego

środa – dzień młodzieży 

czwartek – powołani do służby Bożej 
(pierwszy czwartek miesiąca)

piątek – dzień pokuty i ekspiacji 
(pierwszy piątek miesiąca)

3 III – sobota (pierwsza 
sobota miesiąca)
8.00 – Msza św. o Niepokalanym Sercu 
Maryi i czuwanie modlitewne zakończone 
procesją z figurą Matki Bożej

17.00 – Msza św. z udzieleniem sakramentu 
bierzmowania i pożegnanie krzyża misyjnego

PROGRAM MISJI EWANGELIZACYJNYCH „ŹRÓDŁO” 2018
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Podsumowanie roku 2017
w parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie

Parafia w liczbach
Na dzień 31 grudnia 2017 r. na terenie parafii było zameldowa-
nych 13 357 osób, to o 120 mniej niż przed rokiem. Osób okre-
ślających się jako katolicy jest 11 985.

Podczas jesiennego liczenia wiernych na Mszach św. by-
ło obecnych 5 477 osób, a do Komunii tego dnia przystąpiły 
2 644 osoby.

Wizyta duszpasterska trwała w tym roku od 2 do 19 stycznia. 
Podczas niej domy parafian odwiedzało 16 duszpasterzy, w tym 
3 diakonów. W tym roku odwiedziliśmy wiernych w 3 385 miesz-
kaniach (to o 72 mniej niż w poprzednim roku). Nie zostaliśmy 
zaproszeni do 968 mieszkań (o 35 więcej). Zwiększa się ciągle 
liczba mieszkań rotacyjnych, w których często zmieniają się loka-
torzy (głównie studenci), którzy nie mają żadnego związku z pa-
rafią, jest też stosunkowo dużo mieszkań niezamieszkałych (885 
– więcej o 22). Liczba rodzin lub osób samotnych, które deklarują 
się, że są innego wyznania, wynosi 53 (mniej o 1). 

Posługa sakramentalna w roku 2017
■■ Chrzest - 110 (mniej o 25 w stosunku do roku 2016)
■■ Pierwsza Komunia Święta - 243 (więcej o 77)
■■ Bierzmowanie - 47 (mniej o 20)
■■ Małżeństwo - 56 (mniej o 7)
■■ Pogrzeb - 95 (mniej o 1)

Inwestycje

w kościele i parafii:
■■ dokończono wykonanie stacji maryjnych oraz Ostatniej Wie-

czerzy na prezbiterium,
■■ wykonano 36 ławek na chórze organowym, 
■■ wykonano duża szafę na ornaty w zakrystii,
■■ wykonano dwie komody umieszczone z tyłu kościoła na dy-

wany ślubne,
■■ poddano renowacji krzyż misyjny,
■■ dokonano naprawy schodów przed głównym wejściem,

■■ zakupiono nowe kardynałki dla ministrantów,
■■ wymieniono na nowe energooszczędne lampy oświetlenia 

zewnętrznego wokół kościoła,
■■ dokonano modernizacji nagłośnienia w amfiteatrze i wymie-

niono na nowy wzmacniacz w kościele, 
■■ wykonano nową stronę internetową parafii poczekajka.pl.

w klasztorze:
■■ przeprowadzono remont kilku łazienek w celach zakonnych 

braci,
■■ odnowiono refektarz w klasztorze i cele zakonne,
■■ wyłożono kostką brukową nową aleję na ogrodzie klasztor-

nym i poszerzono miejsca parkingowe na ogrodzie dla przy-
jeżdżających gości,

■■ wymieniono jeden samochód na nowszy, ale już używany. 

Zmiany personalne
Brat Piotr Doleżoł został przeniesiony do naszego klasztoru i pod-
jął funkcję głównego zakrystiana w kościele. 

Ważne wydarzenia duchowe
Rok 2017, naznaczony stuleciem objawień Matki Bożej w Fa-
timie, był szczególnym czasem modlitwy i walki duchowej, 
w której rozstrzygają się losy świata. Centralnym obchodem 
tego jubileuszu było piękne nabożeństwo „Stacja Fatima”, 
przygotowane w naszym kościele na Poczekajce przez o. prof. 
Andrzeja Derdziuka wraz z grupami duszpasterskimi, które 
miało miejsce w nocy z 12 na 13 maja. 

Nabożeństwo „W Pałacu Króla”, zorganizowane z okazji 
pierwszej rocznicy aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla 
i Pana, odbyło się w naszym kościele 17 listopada. W progra-
mie znalazła się modlitwa różańcowa, Msza święta oraz nabo-
żeństwo potwierdzenia wybrania Chrystusa jako swego Przy-
jaciela i Przewodnika na drogach życia. Do głoszenia homilii 
i konferencji został zaproszony ks. Dominik Chmielewski, sa-
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lezjanin, znany jako wojownik Boży głoszący chwałę Maryi, 
która wyjednała mu łaskę nawrócenia podczas pielgrzymki 
do Medjugorie.

13 października miało miejsce wprowadzenie do naszej świą-
tyni przywiezionych z Fatimy relikwii świętych dzieci fatimskich 
Hiacynty i Franciszka , a 19 listopada relikwii błogosławionych 
męczenników franciszkańskich z Peru: o. Zbigniewa Strzał-
kowskiego i o. Michała Tomaszka. 

Pielgrzymki, nabożeństwa
W roku 2017 zanotowaliśmy liczny udział parafian w pielgrzym-
kach pieszych na Jasną Górę oraz do Sanktuarium Matki Bożej 
Kębelskiej. Wiele osób wybrało się na pielgrzymki zagraniczne: 
do Fatimy, do krajów bałkańskich oraz do Meksyku. 

Nabożeństwa organizowane w naszym kościele przyciągają 
dużą liczbę wiernych. Są to modlitwy związane z kultem Matki 
Bożej, Patronki naszej parafii, a także z kultem innych świętych: 
św. Franciszka, św. o. Pio i św. Rity. 

Bogactwo działań podejmowanych 
w parafii przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Parafii „Poczekajka”
Nie sposób nie wspomnieć tu ogromnej pracy i pomocy, jaką 
niesie Stowarzyszenie, wpisane już mocno w parafię na Po-
czekajce. Od 2008 roku Stowarzyszenie posiada osobowość 
prawną a także uzyskało status organizacji pożytku publicz-
nego, co daje możliwość przekazania 1% podatku na podej-
mowane w naszej parafii inicjatywny. W roku 2017 życzliwi 
ludzie przekazali nam przy rozliczeniu podatkowym za 2016 r. 
kwotę 39 650,40 zł. Od początku swojej działalności Stowarzy-
szenie podejmuje na wielką skalę działania, które służą nam 
wszystkim. A są to:

Wakacje na Poczekajce i zimowisko dla dzieci 
– w których w minionym roku uczestniczyło ponad 100 dzieci. 
Zajęcia prowadzone przez wolontariuszy cieszą się uznaniem ro-
dziców i spotykają z radością dzieci. Również w czasie wakacji 
w oazach, obozie dla ministrantów, wyjeździe scholi, obozie dla 
harcerzy i wyjazdach innych grup uczestniczyło ponad 400 osób. 
Wszystkie formy wypoczynku zostały dofinansowane ze środków 
zebranych podczas Dni Parafii oraz ze środków Stowarzyszenia 
i parafialnych na kwotę 27 000 zł.

Święty Mikołaj na Poczekajce 
– w tym roku przygotowano 198 paczek tematycznych i 280 pa-
czek ze słodyczami dla dzieci z naszej parafii i uczących się na te-
renie naszej parafii. W ramach wsparcia materialnego „Pomocnik 
Świętego Mikołaja” zebraliśmy od osób prywatnych i życzliwych 
firm 18 960 zł. 

Wigilia dla osób samotnych 
– w spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób zaproszonych na wie-
czerzę wigilijną w klasztornym refektarzu. Potrawy zostały przygo-
towane przez wspólnoty działające w naszej parafii. W spotkaniu 
co roku uczestniczy młodzież tworząca piękny chór śpiewający 
kolędy. To niezapomniane spotkanie na długo pozostaje w pa-
mięci uczestników.

Puchar Niepokalanej 
– w 2017 roku został zorganizowany już po raz dwudziesty czwar-
ty. Do rozgrywek zgłosiło się 18 drużyn podzielonych na trzy ka-
tegorie wiekowe. Łącznie w rozgrywkach wzięło udział 180 za-
wodników. Jest to forma wypoczynku i współdziałania bardzo 
potrzebna młodym ludziom, aby zaszczepić w nich pasję spor-
towej, zdrowej rywalizacji. Dziękuję wszystkim wolontariuszom 
od lat tworzącym to dzieło.

Festyn parafialny „Wspólnota to ty i ja” 
– zorganizowany po raz jedenasty. Dzięki zaangażowaniu wielu 
wolontariuszy, grup i instytucji, a także życzliwych sponsorów, 
od kilku lat festyn cieszy się ogromnym zainteresowaniem, nie 
tylko naszych parafian, ale i mieszkańców całego Lublina. Co ro-
ku kilka tysięcy ludzi spędza czas na różnego rodzaju atrakcjach 
przeznaczonych dla całych rodzin. Program artystyczny przygo-
towany przez szkoły z naszej parafii daje możliwość zobaczenia 
wielu talentów dzieci i młodzieży. To czas integracji, radości i za-
bawy. Co roku wspieramy w ten sposób organizację wyjazdów 
wakacyjnych dla dzieci i młodzieży. Piękny wieczorny koncert 
Olgi Bończyk zakończył to niezwykłe wydarzenie.

Niektórzy mówią, że trudno wyobrazić sobie naszą parafię bez 
Stowarzyszenia. Zapraszamy do jego szeregów jeszcze większą 
liczbę osób chętnych do działania. Można zapisać się przez stro-
nę internetową Stowarzyszenia, wypełniając formularz człon-
kostwa (http://www.stowarzyszenie.poczekajka.pl/zo-
stan-czlonkiem-sppp/). Wszystkim, którzy w Stowarzyszeniu 
działają na różnych płaszczyznach, bardzo dziękuję za trud, po-
święcony czas i dobrą współpracę.

Fot. Emil Zięba

http://www.stowarzyszenie.poczekajka.pl/zostan-czlonkiem-sppp/
http://www.stowarzyszenie.poczekajka.pl/zostan-czlonkiem-sppp/
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Franciszkańskie Centrum Promocji 
Kultury Chrześcijańskiej 
Powołane z inicjatywy parafii i Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii 
„Poczekajka”, wpisało się na trwałe w krajobraz wydarzeń w na-
szej parafii, a także na mapie kulturalnej Lublina. Centrum po-
wstało na bazie wcześniejszych doświadczeń parafii na Poczekaj-
ce oraz różnych stowarzyszeń i grup, które wspólnie realizowały 
wielorakie inicjatywy, mające na celu rozwijanie i propagowanie 
kultury chrześcijańskiej. 

W ciągu minionego roku Centrum zorganizowało kilka kon-
certów, warsztaty muzyczne dla młodzieży, prelekcje, warsztaty 
psychologiczne dla rodziców i młodzieży. Wydarzenia te cieszyły 
się dużym zainteresowaniem wiernych. W niektórych wydarze-
niach uczestniczyło ponad 600 osób. Zapraszam do korzystania 
z kolejnych propozycji w tym roku. 

Pismo parafialne „Zwiastun”
Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie naszej parafii bez „Zwia-
stuna”. Już od 13 lat ten parafialny periodyk gości w naszych do-
mach. Mamy okazję na bieżąco poznawać bogactwo wydarzeń 
i działań duszpasterskich realizowanych w naszej parafii. Daje 
to też naszym parafianom sposobność do współpracy przy two-
rzeniu tego dzieła. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim człon-
kom redakcji. To dzięki ich zaangażowaniu, ciekawym pomysłom 
i trosce o szatę graficzną, „Zwiastun” co miesiąc trafia do naszych 
domów. Dziękuję wszystkim za ciekawe artykuły a także zaan-
gażowanie przy składaniu i wydawaniu naszego miesięcznika. 
Zachęcam do lektury i współpracy. 

Kawiarenka parafialna „U Franka”
Głównym celem tej inicjatywy jest możliwość spotkania się w sym-
patycznym miejscu przy smacznej kawie i domowym cieście. To 
miejsce daje możliwość miłego spędzenia czasu dla całych rodzin 
i znajomych. Kawiarenka jest obsługiwana przez przedstawicieli 
wspólnot działających przy naszej parafii. Daje to możliwość oso-
bistego spotkania i poznania charakteru i charyzmatu poszczegól-
nych wspólnot kościelnych. Ofiary, które są składane za korzystanie 
z kawiarni, są przeznaczone na wspieranie działań Stowarzyszenia 
i parafii. W kawiarence nie prowadzimy sprzedaży ciast na wynos 
(to nie cukiernia). Zachęcam do korzystania z tego miejsca spotkań 
i do hojności na rzecz potrzeb parafii. Warto tu zaglądać!

Koło fotograficzne 
Ta inicjatywa, skierowana do miłośników fotografowania, rów-
nież na trwałe wpisała się w pejzaż poczekajkowskiej parafii. Gru-
pa spotyka się we wtorki o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej. 
Zapraszamy wszystkich chętnych. Dzięki zaangażowaniu człon-
ków koła mamy co jakiś czas możliwość zobaczenia owoców ich 
pasji, podczas wystaw organizowanych na górnej antresoli na-
szego amfiteatru. Zachęcam do oglądania wystaw, aby przez to 
poznać piękno otaczającego nas świata. 

Laboratorium Teatralne
Ta inicjatywa grupy teatralnej, która rozwija swoją działalność 
w ramach duszpasterstwa młodzieży przy naszej parafii, ma 
już swoje godne miejsce. Grupa rozpoczęła działalność w maju 
2013 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła 
II. Z czasem uniezależnili się od uczelni. Członkami laborato-
rium są studenci i absolwenci, chcący rozwijać się artystycznie, 
a równocześnie oderwać się od codzienności i w kreatywny spo-
sób spędzać czas w sympatycznym gronie. W ostatnim roku gru-
pa zaprezentowała w naszym amfiteatrze kilka przedstawień. 

Siłownia „Wyciskajka”
Również ta inicjatywa wpisała się na trwałe w działalność na-
szej parafii. To miejsce spotkań i możliwość zadbania o swoją 

sprawność fizyczną. Z siłowni korzystają ludzie młodzi i starsi. 
Symboliczna ofiara za korzystanie z siłowni sprawia, że jest ona 
dostępna dla każdego. Przy tej okazji zachęcamy wszystkich do 
troski o swoje zdrowie i aktywny tryb życia. Siłownia „Wyciskaj-
ka” czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-21.00. 
Pamiętajmy: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Poradnia rodzinna
Działa w naszej parafii już od wielu lat. Zachęcam gorąco do sko-
rzystania wszystkich potrzebujących wsparcia. W ostatnim czasie 
zauważyliśmy zmniejszającą się liczbę osób korzystających z ofe-
rowanej tu bezpłatnej pomocy. Poradnia działa od poniedziałku 
do piątku w godz. 17.00-19.00. 

Klub Seniora 
Spotkania w klubie dają ludziom starszym możliwość doświad-
czenia wspólnoty, atmosfery życzliwości i aktywnego spędzania 
czasu, a także poznania nowych ludzi. W ubiegłym roku Klub Se-
niora organizował liczne wyjazdy w ciekawe miejsca, wyjścia do 
kina i teatru, a także ciekawe prelekcje i spotkania. Tu również 
są bardzo duże możliwości. Zachęcam ludzi starszych do skorzy-
stania z tej oferty i doświadczenia radości bycia razem. Spotkania 
odbywają się we wtorki o godz. 16.00 w sali nr 3. Uczestnictwo 
jest bezpłatne. Czekamy na Ciebie!

Caritas parafialna
Mimo że w Polsce zmniejszyło się bezrobocie i poprawiła się 
sytuacja rodzin, ciągle jest wielu ludzi potrzebujących pomocy. 
Pomoc tym osobom udzielana jest w miarę możliwości przez 
Caritas parafialną prowadzoną przez br. Henryka Piłata i wo-
lontariuszy. Akcje zbiórki ubrań w dobrym stanie czy też arty-
kułów spożywczych przed świętami służą konkretnej pomocy. 
Ofiary materialne zbierane w różnych formach dają możliwość 
pomocy w wykupieniu leków czy też częściową pomoc w opłacie 
rachunków. W tym roku udzielono pomocy finansowej w kan-
celarii parafialnej na kwotę 37 380 zł. Bardzo dziękuję tym, 
którzy wspierają to dzieło, dając świadectwo chrześcijańskiej 
miłości otwartej na innych. 

Podsumowanie 
Przedstawiając w skrócie bogactwo działań podejmowanych w na-
szej parafii, chcę powiedzieć „Dziękuję!” tym wszystkim, którzy 
bezinteresownie włączają się we współpracę. Wielkie zaanga-
żowanie ludzi świeckich sprawia, że czujemy, iż jest to „nasza 
parafia”. Wszelkie działania bardzo ożywiają naszą społeczność 
parafialną, czyniąc z niej nie tylko miejsce modlitwy, ale także 
edukacji, rekreacji i wzajemnej pomocy. Zachęcam do udziału 
w kolejnych inicjatywach, zwłaszcza tych, którzy jeszcze stoją 
z boku i nie chcą się angażować. Proszę, abyśmy nie marnowali 
wysiłków podejmowanych przez innych, lecz aktywnie uczestni-
czyli w życiu parafii. 

Bardzo dziękuję wszystkim braciom kapucynom, którzy swoją 
codzienną posługą w parafii urzeczywistniają obecność Boga. Za 
Wasze poświęcenie, posługę podejmowaną w kościele, sprawo-
wane sakramenty, pracę katechetyczną w szkołach, posługę dusz-
pasterską w szpitalu, towarzyszenie grupom parafialnym i wiele 
innych działań – składam serdeczne „Bóg zapłać!”. 

Kochani Parafianie i Sympatycy naszego kościoła na Pocze-
kajce, dziękuję za wszelkie dobro, które spływa na nas, braci ka-
pucynów, a które otrzymujemy od Was w różnorakiej formie, za 
pomoc, zrozumienie i mobilizację do gorliwszej pracy. Niech te 
wszystkie działania podejmowane w naszej parafii będą dla nas 
wszystkich radością kroczenia za Chrystusem i wspólnego two-
rzenia wspólnoty parafialnej, bo „wspólnota to Ty i ja”. 

o. Waldemar Grubka, proboszcz parafii
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8�I� KONCERT�KOLĘD.�CHÓR�CARDUELIS�I�CUM�MUSICA  

FOT. JAN DRZEWIECKI

15�I� KONCERT�KOLĘD.�CHÓRY�„ŚPIEWAJĄCA�POLSKA”  

FOT. JAN DRZEWIECKI

22�I� KONCERT�NOWOROCZNY�„BLIŻEJ�ŻŁÓBKA” FOT. JAN DRZEWIECKI 16-27�I� ZIMOWISKO�NA�POCZEKAJCE FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

4-19�II� PIELGRZYMKA�DO�MEKSYKU  

FOT. ANNA KAWKA

10-12�II� ZIMOWY�PLENER�KOŁA�FOTOGRAFICZNEGO�
W�BIESZCZADACH FOT. EMIL ZIĘBA

12�II� SPEKTAKL�„GWAŁTU,�CO�SIĘ�DZIEJE”  

FOT. JAN DRZEWIECKI

19�II� WYSTAWA�ZDJĘĆ�EWY�BRODZIAK�
„SILENTIUM” FOT. EMIL ZIĘBA

26�II� IRENEUSZ�KROSNY.�TEATR�
JEDNEGO�MIMA FOT. JAN DRZEWIECKI

FOTOKRONIKA ROKU 2017
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1�III�–�9�IV� PIELGRZYMKA�WIELKOPOSTNA�PO�KOŚCIOŁACH�
STACYJNYCH�LUBLINA FOT. MICHAŁ PASEK

8�III� SPOTKANIE�NT.�CAMINO�DE�SANTIAGO  

FOT. JAN DRZEWIECKI

12�III� WYSTAWA�„SZTUKA�CZY�NAUKA” FOT. EMIL ZIĘBA 19�III� ŚWIĘCENIA�DIAKONATU FOT. JAROSŁAW CZERNIAK

30�III�–�2�IV� WARSZTATY�MUZYKI�CHRZEŚCIJAŃSKIEJ�
GOLGOTA�MŁODYCH FOT. JAN DRZEWIECKI

IV-VI� PUCHAR�NIEPOKALANEJ FOT. JAN DRZEWIECKI

2�IV� MISTERIUM�PASYJNE�„JUŻ�CIĘ�ŻEGNAM,�NAJMILSZY�SYNU,�CHRYSTUSIE”  

FOT. EMIL ZIĘBA

2-5�IV� REKOLEKCJE�DLA�BEZDOMNYCH  

FOT. BRACIA KAPUCYNI

ZWIASTUN� 28 stycznia 2018
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15�IV� GRÓB�PAŃSKI FOT. JAKUB SUSZYŃSKI 22�IV� SAKRAMENT�BIERZMOWANIA FOT. DARIUSZ GUZ

12-13�V� STACJA�FATIMA  

FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

14�V� WARSZTATY�TAŃCA�IRLANDZKIEGO�
I�SZKOCKIEGO FOT. EMIL ZIĘBA

21�V� KONCERT�„PIEŚŃ�O�BOGU�UKRYTYM”  

FOT. EMIL ZIĘBA

VI� POWSTANIE�GRUPY�MODLITWY�„DZIECI�FATIMSKIE”  

FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

4�VI� PIOTR�SELIM�„PO�PIĘKNEJ�
STRONIE�ŻYCIA” FOT. JAN DRZEWIECKI

10�VI� FESTYN�PARAFIALNY  

FOT. EMIL ZIĘBA

7,�14,�21�V� PIERWSZA�KOMUNIA�ŚWIĘTA  

FOT. DARIUSZ GUZ

10�VI� KONCERT�OLGI�BOŃCZYK  

FOT. PIOTR POLNIK

FOTOKRONIKA ROKU 2017
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15�VI� PROCESJA�BOŻEGO�CIAŁA  

FOT. EMIL ZIĘBA

17�VI� RELIKWIE�O.�HONORATA�NA�
POCZEKAJCE FOT. BRACIA KAPUCYNI

31�VII�–�11�VIII� PÓŁKOLONIE�NA�POCZEKAJCE  

FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

VII-VIII� WAKACJE�ZUCHÓW�I�HARCERZY  

FOT. ARCHIWUM ZHR

3-14�VIII� PIESZA�PIELGRZYMKA�NA�JASNĄ�GÓRĘ  

FOT. WIESŁAW BOJARSKI

8-12�VIII� WYJAZD�MINISTRANTÓW�„ŚLADAMI�KS.�JERZEGO”  

FOT. BR. DAWID NAPIWODZKI

16-20�VIII� WAKACJE�SCHOLI FOT. ANNA KULKA 24-28�VIII� GOLGOTA�MŁODYCH FOT. TOMASZ MATUSZKIEWICZ

3-15�VII� DWIE�PIELGRZYMKI�DO�FATIMY  

FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

ZWIASTUN� 28 stycznia 2018
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2�IX� PIELGRZYMKA�DO�WĄWOLNICY  

FOT. WIESŁAW BOJARSKI

26�IX� WARSZTATY�„ANTYMINA�–�NIE�DAJ�SIĘ�WYSTEROWAĆ�NA�MINĘ”  

FOT. JAN DRZEWIECKI

4�X� ODPUST�ŚW.�FRANCISZKA FOT. EMIL ZIĘBA

7�X� RÓŻANIEC�BEZ�GRANIC  

FOT. EMIL ZIĘBA

8�X� SPOTKANIE�Z�JACKIEM�
PULIKOWSKIM FOT. EMIL ZIĘBA

9-11�X� REKOLEKCJE�NA�DOBRY�POCZĄTEK  

FOT. EMIL ZIĘBA

22�X� KONCERT�NEW�BORN�TRIO  

FOT. JAN DRZEWIECKI

23�X� SPOTKANIE�Z�PODRÓŻNIKIEM�„20�
MILIONÓW�KROKÓW” FOT. JAN DRZEWIECKI

1�X� ŻYCIE�ZWYCZAJNE�SIOSTRY�F. FOT. EMIL ZIĘBA

13�X� WPROWADZENIE�RELIKWII�DZIECI�
FATIMSKICH FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

FOTOKRONIKA ROKU 2017
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12�XI� KONCERT�„POLSKA�TO�NASZA�OJCZYZNA”  

FOT. EMIL ZIĘBA

26�XI� WYSTAWA�„ROK�W�PARAFII” FOT. EMIL ZIĘBA 2�XII� ŚWIĘTY�MIKOŁAJ�NA�POCZEKAJCE FOT. EMIL ZIĘBA

3�XII� 100-LECIE�URODZIN�P.�WŁADYSŁAWA�
ROKICKIEGO FOT. MICHAŁ TARNOWSKI

10-13�XII� REKOLEKCJE�
ADWENTOWE FOT. EMIL ZIĘBA

17�XII� SPOTKANIE�TEATRALNE�DLA�DZIECI�„TAŃCOBAJKI”  

FOT. JAN DRZEWIECKI

22�XII� WIGILIA�DLA�SAMOTNYCH FOT. EMIL ZIĘBA 24�XII� SZOPKA�BOŻONARODZENIOWA FOT. EMIL ZIĘBA

19�XI� WPROWADZENIE�RELIKWII�BŁ.�MĘCZENNIKÓW�
Z�PARIACOTO FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

ZWIASTUN� 28 stycznia 2018
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PARAFIA PW. NIEPOKALANEGO 
SERCA MARYI I ŚW. FRANCISZKA
20−718 Lublin, al. Kraśnicka 76 
tel. 81 525 25 58, 81 444 63 00, 81 444 63 01 
www.poczekajka.pl
Bank PEKAO IV Oddział w Lublinie 
nr konta 47 1240 2500 1111 0010 1318 0734
tel. do o. proboszcza: 600 407 351 
e-mail: waldekgrubka@gmail.com

LITURGIA W KOŚCIELE
PORZĄDEK NIEDZIELNY
Msze św.: 7.00, 8.30, 10.00,
11.30 – duży kościół (dla starszych dzieci),
11.30 – mały kościół (dla przedszkolaków),
13.00 – suma, 16.00, 18.00 – dla młodzieży
Spowiedź: 30 min przed Mszą św.

PORZĄDEK ŚWIĄTECZNY
Msze św.: 6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 16.30, 18.00
Spowiedź: podczas każdej Mszy św. (10 min 
przed Mszą św.)

PORZĄDEK POWSZEDNI
Msze św.: 6.30, 7.15, 8.00, 18.00
Spowiedź: podczas każdej Mszy św. (przed 
Mszą św. rano – 15 min, wieczorem – 30 min)

PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA
Dodatkowa Msza św. dla dzieci o godz. 16.30 
Spowiedź: 30 min przed Mszą św. 
Nabożeństwo wynagradzające przed 
Najświętszym Sakramentem o godz. 17.30

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W kaplicy Matki Bożej Fatimskiej: w każdy 
czwartek w godz. 15.00−17.30 (w tym: 
Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00,  
o 17.30 Różaniec w intencji powołań z naszej 
parafii)
NOWENNA DO ŚW. FRANCISZKA
wtorek, godz. 18.00
NOWENNA DO ŚW. OJCA PIO
23. dzień miesiąca, godz. 18.00
NOWENNA DO ŚW. RITY
22. dzień miesiąca, różaniec godz. 17.20, 
Msza św., godz. 18.00
MSZA ŚW. Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE
ostatni czwartek miesiąca, godz. 18.00

KATECHEZA SAKRAMENTALNA
Konferencja dla rodziców i chrzestnych: 
sobota, godz. 17.00 (sala konferencyjna)
Sakrament chrztu: I i III niedziela miesiąca
Konferencja dla narzeczonych: sobota, 
godz. 19.00 (sala konferencyjna)

KAPLICA PW. ŚW. O. PIO 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
Lublin, al. Kraśnicka 100, blok C, poziom „−1”

LITURGIA
Msze św. w niedziele i uroczystości: 7.15 i 11.00
Msze św. w dni powszednie: 15.00
Nowenna do św. O. Pio: poniedziałki przed 
Mszą św.

KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna:
poniedziałek – sobota, godz. 9.00−11.00 
oraz 17.00−19.00
Tel.: 81 525 25 58, wew. 302

BIBLIOTEKA PARAFIALNA
Czynna:
w niedzielę w godz. 9.30−13.00

PUNKT KSIĄŻKI
Czynny: 
w niedzielę po każdej Mszy św., 
w środę w godz. 16.00−19.00; 
w sobotę po wieczornej Mszy św.
Tel. wew.: 369

Z ŻYCIA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ 
PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2017
Do wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu świętego zostali włączeni:

Franciszek Tomasz Woś, Hanna Surmacka, Maria Bednarczyk, 
Helena Boreczek, Leon Urban, Filip Artur Szerzeniewski, Jagoda Huzarek, 
Alicja Otylia Szachtsznajder, Juliusz Nowak, Zuzanna Kazirodek, 
Zofia Wiktoria Drzewiecka, Amelia Tomaszewska, Jakub Majdan, 
Paulina Maja Wójcik, Oleg Bogdan Jasiński, Weronika Agnieszka Łabędź, 
Franciszek Adamczyk, Kinga Siudak, Aleksandra Tomala, Vincent Halm

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

Bartosz Kleszcz i Agnieszka Kozak, Grzegorz Forankiewicz i Katarzyna 
Nowak, Marcin Kukiełka i Agnieszka Adamczuk, Łukasz Ceglarz i Dorota 
Mirosław, Rafał Selwa i Agnieszka Stępień, Grzegorz Widz i Anna Nykiel, 
Jarosław Strug i Katarzyna Polak

Odeszli do Domu Ojca w nadziei wiecznego zmartwychwstania:
Joanna Jakiewicz, ur. 1957 r.
Anna Stachowska, ur. 1931 r.
Leszek Machowski, ur. 1953 r.
Zygmunt Łupina, ur. 1929 r.
Abdon Patyrak, ur. 1934 r.
Krystyna Smoluchowska, ur. 1948 r.
Ryszard Misiak, ur. 1930 r.
Henryk Malinowski, ur. 1949 r.
Henryk Modrzejewski, ur. 1934 r.
Maria Meldizon, ur. 1952 r.
Walentyna Zgardzińska, ur. 1945 r.
Ludwik Mika, ur. 1930 r.
Krystyna Bazyl, ur. 1956 r.

Marianna Misztal, ur. 1952 r.
Aniela Tomczyk, ur. 1927 r.
Maria Borowska, ur. 1936 r.
Krystyna Mulak, ur. 1939 r.
Marianna Reichert, ur. 1930 r.
Jan Malczak, ur. 1946 r.
Danuta Rydz, ur. 1936 r.
Kazimierz Komorowski, ur. 1943 r.
Krystyna Cholewa, ur. 1942 r.
Anna Gardjas, ur. 1946 r.
Andrzej Jóźwiak, ur. 1942 r.
Edward Maciejewski, ur. 1928 r.
Edmund Kędziora, ur. 1928 r.

POSŁUGI DUSZPASTERSKIE W ROKU 2017/18
Franciszkański Zakon Świeckich 
o. Jarosław Banasiuk, br. Aleksander Dzits 
Asystent Rejonowy FZŚ 
o. Jarosław Banasiuk
Młodzież Franciszkańska 
o. Jarosław Banasiuk, br. Piotr Zacharski
Duszpasterstwo młodzieży 
o. Tomasz Mantyk, br. Dawid Napiwodzki
Żywy Różaniec – o. Waldemar Grubka

ZHR  
br. Sebastian Piasek, br. Mateusz Kamecki
Opiekun Biura Radia Maryja 
o. Paweł Kaczorek 
Anonimowi Alkoholicy 
o. Paweł Kaczorek
Oaza Żywego Kościoła 
o. Przemysław Kryspin, br. Borys 
Karczmarzyk, br. Michał Baczkura
Kościół Domowy 
o. Tomasz Mantyk, o. Jarosław Kubera, 
o. Tomasz Mączewski, o. Adam Dobrodziej, 
o. Andrzej Cebula, o. Krzysztof Groszyk, 
o. Przemysław Kryspin 
Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej 
o. Radomir Kryński, br. Krzysztof Michalak
Odnowa w Duchu Świętym 
o. Szczepan Dzyr, br. Sebastian Piasek

Neokatechumenat 
o. Tomasz Mączewski, o. Tomasz Rogaliński, 
o. Szczepan Dzyr, o. Adam Dobrodziej, 
o. Jarosław Kubera 
Msze św. o uzdrowienie 
o. Radomir Kryński
Grupa Modlitwy św. Rity 
o. Przemysław Kryspin

Duszpasterstwo chorych 
o. Przemysław Kryspin, o. Szczepan Dzyr, 
o. Adam Dobrodziej, o. Paweł Kaczorek, 
o. Tomasz Mantyk 
Duszpasterstwo pielgrzymkowe 
o. Waldemar Grubka
Duszpasterstwo przedszkolne 
o. Tomasz Mączewski, bracia z I i II roku, 
br. Krzysztof Fabich
Duszpasterstwo dzieci 
o. Andrzej Cebula
Przygotowanie do chrztu 
o. Przemysław Kryspin 
Przygotowanie do I Komunii św. 
o. Waldemar Grubka
Przygotowanie do bierzmowania 
o. Waldemar Grubka
Przygotowanie do małżeństwa 
o. Tomasz Mantyk
Grupa Modlitwy O. Pio  
o. Andrzej Derdziuk
Legion Maryi – o. Adam Dobrodziej
Opiekun CARITAS – br. Henryk Piłat
Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii 
„Poczekajka” – o. Waldemar Grubka
Kapelani szpitala 
o. Tomasz Rogaliński, o. Krzysztof Groszyk

Grupa Modlitwy Dzieci Fatimskich 
o. Andrzej Cebula
Ministranci i lektorzy 
br. Dawid Napiwodzki, br. Krzysztof 
Łaziński, br. Karol Palus, br. Krzysztof 
Fabich, br. Aleksander Dzits
Duszpasterstwo osób bezdomnych 
br. Krzysztof Michalak, br. Piotr Zacharski
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Kochane 
dzieciaki

Dzielenie 
i mnożenie

Tekst: Małgorzata Brzozowska 
Ilustracje: Maria Bojaczuk

– Co tam dzisiaj w szkole, Zosiu?
– Nic szczególnego, mamo. Jak zwyk-

le. A, na matmie pani powiedziała nam, 
że dzielenie jest odwrotnością mnożenia. 
A Jacek mówi, że nie zawsze. Ja tego nie 
rozumiem – powinno być albo zawsze, al-
bo nigdy. Matma jest głupia.

– Zosiu, to prawda, że dzielenie jest od-
wrotnością mnożenia. W matematyce. Zo-
bacz. Dziesięć podzielone na dwa daje pięć. 
Pięć razy dwa to dziesięć. Rozumiesz, o co 
chodzi?

– Tak, rozumiem. Pani też nam dawała 
różne przykłady i w klasie rozumiałam. Ale 
nie wiem, co Jacek wygaduje. Przecież to 
nieprawda, że kiedy się dzieli, to się mnoży! 
– Zosia była bliska płaczu – A Jacek właś-
nie to mi powiedział!

– Hmm… – zamyśliła się mama – chyba 
już wiem, o co chodziło Jackowi.

– No o co?! – Zosia była niezadowolona 
i naburmuszona.

– Zaraz ci wyjaśnię. W matematyce jest 
zasada, że dzielenie to odwrotność mno-
żenia. Jeszcze raz: Dziesięć podzielone na 
dwa daje pięć. Pięć razy dwa to dziesięć. 
Ale w życiu jest trochę inaczej. Wyobraź 
sobie, że masz dziesięć bardzo dobrych 
cukierków, np. śliwek w czekoladzie. Już 
sobie wyobraziłaś?

– Aha… to takie miłe, mieć i zjeść dzie-
sięć śliwek w czekoladzie… – rozmarzyła 
się dziewczynka. – Gdybym tak miała te 
czekoladki...

– Jeżeli chcesz, to ci dam.
– Tak! Chcę!
– Dobrze, to zrobimy tak: dam ci te śliwki 

w czekoladzie i zjedz je wszystkie.
– O, super!
Mama wyjęła czekoladki z szafki i podała 

Zosi, która je szybko schwyciła.
– Dziękuję – dziewczynka była wyraźnie 

zadowolona. – A co potem?
– Najpierw zjedz.
Zosia dosyć szybko i z zapałem uporała 

się z zadaniem. Ale ostatnie czekoladki już 
jej tak nie smakowały.

– Pyszne! Mamusiu, zjadłam. Strasznie 
mi słodko. Co mam teraz zrobić?

– Teraz biegnij na dwór, pobaw się śnież-
kami.

Zosia tak zrobiła. Po około dwóch godzi-
nach wpadła zmęczona, zdyszana i ośnie-
żona.

– Odpocznij, umyj ręce, zaraz robimy 
podwieczorek.

– A co będzie na podwieczorek?
– Zobaczysz.
Mama zrobiła dla taty i dla siebie kawę, 

dla babci, Zosi i Jacka herbatę. Sięgnęła do 
szafki po jakieś łakocie. Okazało się, że już 
niewiele ich zostało, znalazła dziewięć ga-
laretek w cukrze.

– Zosiu, rozłóż na talerzyki.
Zosia wyjęła talerzyki.
– Ale mamusiu, dziewięć nie dzieli się 

przez pięć.
– Rozłóż.
Zosia wyjęła talerzyki, na czterech poło-

żyła po dwie galaretki, a na piątym jedną.
Ten talerzyk postawiła przed sobą, bo po-

myślała, że ona przecież zjadła tyle śliwek…
Rodzina wspólnie wypiła herbatę i ka-

wę, zjadła galaretki i mandarynki. Wszy-
scy byli bardzo zadowoleni, bo na dworze 
wreszcie był śnieg i tylko niewielki mróz, 
a na następny dzień prognozowano słoń-
ce. Rozmawiali o planach na ferie zimowe.

Kiedy Zosia po podwieczorku wróciła 
z mamą do kuchni, zapytała:

– Mamo, to jak jest z tym mnożeniem 
i dzieleniem? Bo ja dalej nic nie rozumiem.

– Zosiu, zastanów się teraz: co sprawiło 
ci większą przyjemność: śliwki w czekola-
dzie czy galaretki?

– Hmm… – zamyśliła się Zosia. – Śliw-
ki lubię bardziej, było ich dużo, ale chyba 
to teraz jestem bardziej zadowolona… cho-
ciaż zjadłam dziesięć śliwek i tylko jedną 
galaretkę...

– A dlaczego?

– No bo… no bo… teraz było fajnie, każ-
dy zjadł i wszyscy byli zadowoleni, że zjedli 
takie dobre galaretki, i się uśmiechali, i mó-
wili miłe rzeczy… A przedtem jadłam sama…

– No widzisz. Kiedy coś komuś dajesz, to 
przekazujesz mu cząstkę siebie, a to wraca 
do ciebie z nawiązką. Jeśli będziesz dzielić 
się z innymi, to zobaczysz, jak dużo będziesz 
miała w sobie radości i życia. Im więcej 
dajemy, tym więcej dostajemy. Dzielimy 
i mnożymy jednocześnie. I to niekoniecz-
nie rzeczy. 
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ŚWIĘTA URSZULA 
LEDÓCHOWSKA
„Obym tylko miłować umiała” – tak pisała 
w przeddzień złożenia ślubów zakonnych 
24-letnia Julia Ledóchowska, nowicjusz-
ka w klasztorze urszulanek w Krakowie. 
W dniu profesji przyjęła imię Maria Ur-
szula od Jezusa. Słowa tu przytoczone 
stały się linią przewodnią całego jej życia.

Urszula Ledóchowska urodziła się 
7 kwietnia 1865 r. w Loosdorf, miastecz-
ku leżącym w północnej Austrii. Jej ojciec, 
Antoni Ledóchowski, był emigrantem 
politycznym i oficerem wojsk carskich. 
Matka, Józefina Salis-Zizers, wywodziła 
się ze szwajcarskiej arystokracji.

W domu Ledóchowskich religia zajmo-
wała niezwykle ważne miejsce. Domowni-
cy często wspólnie odmawiali modlitwy, 
co doskonale budowało wspaniałą atmo-

Święci polskiego tysiąclecia cz. 13
sferę i wpływało na zacieśnienie kontak-
tów między nimi.

Chociaż w domu było ich dużo, bo aż 
dwanaścioro (Ledóchowski był żonaty dwa 
razy), żyło im się dobrze i zgodnie. Przy-
szła święta miała więc doskonałe warunki 
do rozwoju, co przy nieprzeciętnej inteli-
gencji i sporych zdolnościach niezwykle 
zaowocowało.

Gdy Julia miała 18 lat, jej rodzina prze-
niosła się do Lipnicy Murowanej. 

W 1886 r. wstąpiła do klasztoru urszu-
lanek w Krakowie. Po złożeniu ślubów, już 
jako matka Urszula, zajęła się pracą pe-
dagogiczną. W roku 1907 z błogosławień-
stwem papieża Piusa X wraz z dwiema 
siostrami wyjechała do Petersburga, aby 
objąć kierownictwo internatu dla dziew-
cząt przy polskim gimnazjum św. Katarzy-
ny. Wybuch wojny w 1914 r. spowodował 
wydalenie matki Urszuli z Rosji. Zatrzy-
mała się w Skandynawii, gdzie zorganizo-
wała szkołę dla dziewcząt i ochronkę dla 
sierot po polskich emigrantach. Włączyła 
się w życie miejscowego Kościoła i środo-
wiska oraz podjęła współpracę z Komite-
tem Pomocy Ofiarom Wojny założonym 
w Szwajcarii przez Henryka Sienkiewicza.

W roku 1920 urszulanki powróciły do 
Polski i osiedliły się w Pniewach koło Po-
znania. Wkrótce Stolica Święta wydała 
wspólnocie pozwolenie na przekształce-
nie się w Zgromadzenie Sióstr Urszula-
nek Serca Jezusa Konającego. Zgroma-
dzenie szybko się rozwijało, nowe domy 
powstawały w Polsce, we Włoszech i Fran-
cji. Matka Urszula formowała siostry do 
umiłowania Boga ponad wszystko, prag-
nąc, aby żyły w prostocie, były pokor-
ne a równocześnie pełne poświęcenia. 
Uśmiech, pogodę ducha i dobroć uważa-
ła za szczególnie wiarygodne świadectwo 

MATKA�URSZULA�Z�SIOSTRAMI,�1937�R.

więzi z Chrystusem. Spalała się miłością 
do Jezusa Chrystusa i ta miłość pozwalała 
jej kochać każdego człowieka, bez względu 
na wyznanie, przekonania, pozycję. Gdy 
umarła w Rzymie 29 maja 1939 r. ludzie 
mówili, że odeszła święta.

20 czerwca 1983 roku w Poznaniu Jan 
Paweł II beatyfikował matkę Urszulę. 
W 1989 roku zachowane od rozkładu ciało 
bł. Urszuli zostało przewiezione z Rzymu 
do Pniew i złożone w kaplicy domu ma-
cierzystego. W 2003 roku Jan Paweł II, 
kanonizując bł. Urszulę, powiedział: „Wie-
działa, że dla człowieka wierzącego każde, 
nawet najmniejsze wydarzenie staje się 
okazją do realizowania Bożych planów. 
To, co zwyczajne, czyniła nadzwyczajnym, 
codzienne zamieniała w ponadczasowe, to, 
co przyziemne, czyniła świętym”.

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Ser-
ca Jezusa Konającego pracuje obecnie 
w 14 krajach: Argentynie, Białorusi, Boli-
wii, Brazylii, Filipinach, Finlandii, Fran-
cji, Kanadzie, Niemczech, Polsce, Rosji, 
Tanzanii, Ukrainie i we Włoszech.

Oprac. Anna Pasek

MODLITWA O DOBRE 
PRZEŻYWANIE 
CODZIENNOŚCI 

Wszechmogący Boże, Miłości 
przedwieczna, Ty powołałeś św. 
Urszulę, aby poszła za Twoim umi-
łowanym Synem drogą rad ewan-
gelicznych w całkowitym oddaniu 
się Chrystusowi i Jego Ciału, któ-
rym jest Kościół, uczyłeś ją życia 
w modlitwie, pokorze, pogodzie 
ducha i gorliwej pracy nad szerze-
niem królestwa Serca Jezusowego.

Wybrałeś ją jako narzędzie Twej 
miłości ku ludziom przez apostol-
stwo wychowania i służby najbar-
dziej potrzebującym.

Dałeś jej serce wrażliwe i ot-
warte dla każdego człowieka, dla 
cierpiących i samotnych, dla po-
zbawionych nadziei i poszukują-
cych sensu życia.

Prosimy Cię, daj także nam od-
wagę i wytrwałość, abyśmy za jej 
przykładem i wstawiennictwem 
przeżywali naszą codzienność 
w duchu miłości i służby Tobie 
i naszym siostrom i braciom. Przez 
Chrystusa, Pana naszego.

Amen.
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