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Ewangeliarz
29 kwietnia
V Niedziela Wielkanocy

Trwajcie we Mnie, a Ja w was
będę trwać. J 15, 1−8

Trwajcie we Mnie… Te słowa kieruje dziś
do nas Pan Jezus. Wzywa do całkowitego
zawierzenia Mu swojego życia.
Chce, abyśmy czerpali z Niego wszystko, co jest nam niezbędne do pełni szczęścia. Porównuje nasze życie do latorośli,
która jeśli nie wyda owoców, zostanie odcięta. Ale aby wydać owoce, musi trwać
w winnym krzewie. Tak samo my powinniśmy trwać w Bogu. Ale czy potrafimy
bezgranicznie Mu zaufać? Nie zawsze jest
to takie proste. Codziennie napotkamy na
wiele przeszkód, mamy chwile słabości,
grzeszymy. Przez to stajemy się zbędną,
bezowocną latoroślą, którą trzeba odciąć.
Lecz Bóg wybacza nam wszystkie grzechy,
jest z nami w każdej chwili. Więc nie bójmy się Mu zaufać! Nic nie tracimy, możemy jedynie zyskać...
Magdalena Grzywaczewska

Boże, proszę, naucz mnie takiej miłości, jaką Jezus darzył swoją Matkę. Spraw,
abym tak, jak On, potrafiła docenić Jej trud
i poświęcenie.
Justyna Giżka

13 maja
Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego

Oni zaś poszli i głosili Ewangelię
wszędzie, a Pan współdziałał
z nimi. Mk 16, 15−20

3 maja
NMP Królowej Polski

6 maja
VI Niedziela Wielkanocy

Panie, mam dwoje rodziców, dlaczego
czasami ich ranię, dlaczego w niektórych
sytuacjach nie potrafię sobie powiedzieć
stop? Są to osoby, które jako pierwsze
powitały mnie na świecie, ciężko pracują, bym miała wszystko, co niezbędne
do przeżycia. Czemu więc nie potrafię
tego docenić?
A jak jest w Twoim życiu? Może Twoi
rodzice są uzależnieni od alkoholu, może
mają inne problemy, których nie potrafisz
zaakceptować… Nie poddawaj się! Pamiętaj, że Jezus powołał właśnie Ciebie do
służby Maryi, do bycia Jej dzieckiem. Możesz zawsze się do Niej zwracać, Ona nie
pozwoli, byś cierpiał. Może warto spróbować powierzyć się Maryi, może modlitwa
różańcowa to dobra okazja, by wyżalić się
swojej Niebieskiej Matce…

Jezus umarł i zmartwychwstał za nas, aby
nas odkupić. To był najwyższy wymiar
miłości, jaki Bóg nam ofiarował. Kocha
nas tak bardzo, że pozwolił na cierpienie
i śmierć swojego jedynego Syna, aby naprawić ludzki błąd. Błąd, który został popełniony w Raju, przez pierwszych ludzi.
Mimo że człowiek jest słaby i grzeszny, to
Chrystus przyjął postawę sługi, aby nam
służyć. Nazywa nas swoimi przyjaciółmi
i tego samego pragnie od nas, abyśmy rozmawiali z Nim jak z przyjacielem. Pragnie,
żeby czas spędzony z Nim, nie był poświęcony wyłącznie odmawianiu modlitw, ale
żeby znalazło się też miejsce na szczerą
rozmowę – dialog pomiędzy Nim a Tobą.
Jeśli masz problem, nie bój się prosić Go
o pomoc, nie myśl, że nie jesteś wart Jego uwagi, bo gdybyś był jedynym człowiekiem na ziemi, to i tak Chrystus by za Ciebie umarł. Czytaj Pismo Święte, bo wtedy
pozwolisz Mu mówić. Czasem przed Nim
milcz, na przykład podczas adoracji lub

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę
i stojącego obok Niej ucznia,
którego miłował, rzekł do Matki:
„Niewiasto, oto syn Twój”.
Następnie rzekł do ucznia: „Oto
Matka twoja”. I od tej godziny
uczeń wziął Ją do siebie. J 19, 25−27

w trakcie dnia, a dostrzeżesz potęgę ciszy
w Jego obecności, która przemienia. Mów
Mu o wszystkim, mimo iż wie, jak wyglądał
Twój dzień. Wołaj do Ducha Świętego, a pomoże Ci stworzyć relację z Bogiem, bo On
jest naszym pośrednikiem. Bóg jest zawsze
gotowy na relację z Tobą. Czeka tylko na
Twój ruch, Twoją decyzję i chęć bliskości.
Agnieszka Machoń

Nikt nie ma większej miłości od
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje
za przyjaciół swoich. J 15, 9−17

A czy Ty idziesz? Czy jak idziesz, to głosisz?
A czy w tym, co głosisz, jest Pan? Czy chcesz
usłyszeć, że to Ty jesteś powołany? Każdy
z nas jest apostołem swojego czasu. Każdy z nas jest jednym z dwunastu, do którego Bóg nieustannie mówi: Idź i nauczaj.
Nie każdy jednak chce usłyszeć Ewangelię, nie każdy chce dostrzec jej owoce, nie
każdy chce zrozumieć sens nauki Chrystusa.
Tylko nieliczni potrafią przyjąć i prawdziwie
żyć słowem Bożym. Bo nie zawsze łatwo jest
przyjąć naukę Chrystusa, bo bywa, że ciężko
ją zrozumieć, bo nie zawsze łatwo ją zastosować w życiu. Ale zawsze WARTO. Warto,
bo wówczas Pan prawdziwie działa z nami.
Gdy Jego słowo zamieszka w sercu, to staje się ono świątynią Ducha Świętego, myśli
są odbiciem zamysłu Boga, a wypowiadane
słowa, to nauka Chrystusa. A Ty stajesz się
Jego odbiciem. Więc idź i nauczaj, bo w tym
procesie nie jesteś sam. Bóg współdziała.
Agata Iwaniak
20 maja
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy
we Mnie – niech przyjdzie
do Mnie i pije! J 7, 37−39

„Rzeki wody żywej”… spłyną na tych, którzy wierzą w Jezusa, czyli że On jako Mesjasz spełni zapowiedziane przez Pismo
wylanie Ducha Świętego na wierzących.
Ci wszyscy, którzy czują braki, a wierzą
w Niego, otrzymają dary Ducha Świętego.
A w momencie, kiedy człowiek tego doświadcza, ogarnia go niezmierny spokój
i miłość, której nie poczuje w inny sposób,
dlatego człowiek (dusza człowieka) pragnie ciągłej odnowy i ciągłego napełniania
się Duchem Świętym.
Emilia Bychawska
Autorkami komentarzy do Ewangelii
są uczennice i nauczycielki z IX LO
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Pogrubionym drukiem
Drodzy Parafianie i Sympatycy
naszego kościoła na Poczekajce!

Radość Chrystusa Zmartwychwstałego rozbrzmiewa cały czas w naszych sercach. Okres
wielkanocny, który przeżywamy, ma ugruntować naszą wiarę i naszą więź z Jezusem.
Jesteśmy pełni zachwytu, patrząc na budzącą
się do życia przyrodę. Zdumiewa nas miłość Boga do człowieka,
któremu ofiarował On cały ten piękny świat. Umiejmy patrzeć
na to, co nas otacza, oczami wiary i dostrzegać w tym wszystkim
Boże prowadzenie i opatrzność.
Zakończyło się już przygotowanie dzieci klas trzecich do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, a także katechezy dla ich rodziców. Od października poprzez niedzielne katechezy rodzice
mogli na nowo uświadomić sobie, jak wielkim darem a zarazem
zadaniem jest wiara, jak ważną rolę w wychowaniu religijnym
pełnią rodzice, jak bardzo od ich świadectwa wiary zależy, czy
zapał dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej zostanie podtrzymany i rozwinięty. Doświadczenie wielu lat pracy
duszpasterskiej upewnia mnie, że największą rolę w budowaniu trwałej przyjaźni dzieci z Jezusem Eucharystycznym pełnią
rodzice. Mam nadzieję, że przynajmniej część rodziców utrwali
w swoich dzieciach pragnienie bliskości z Jezusem.
Za kilka dni rozpocznie się maj – w tradycji polskiej jest to
miesiąc poświęcony szczególnie Matce Bożej. Litania loretańska,
którą śpiewamy podczas nabożeństw, ukazuje nam piękno przymiotów Maryi. To zachęta dla nas, aby Ją naśladować. Zachęcam
do aktywnego uczestnictwa w nabożeństwach majowych wszystkich, starszych i młodszych, a także dzieci. I tu znów ważne zadanie dla rodziców, aby wszczepić w serca dzieci miłość do Maryi.
Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, którą będziemy
obchodzić 3 maja, jest zarazem świętem państwowym z kolejną

NOWY
ZARZĄD

rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Oba te święta, połączone ze sobą, uświadamiają nam wielowiekową opiekę Maryi
nad naszą Ojczyzną, a zarazem mobilizują nas to wierności Bogu
w życiu społecznym i troski o dobro Rzeczypospolitej. Wyrazem
tej miłości jest modlitwa za Ojczyznę, ale także wywieszona flaga
narodowa czy uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych.
Z wielką radością czekamy na święcenia kapłańskie w naszym kapucyńskim seminarium. W uroczystość Zesłania Ducha
Świętego w dniu 20 maja o godz. 13.00 z rąk o. bpa Antoniego Dydycza trzech diakonów: br. Dawid Napiwodzki, br. Borys
Kaczmarzyk i br. Sebastian Piasek otrzyma święcenia prezbiteratu. Dziękujemy im za piękną posługę w naszej parafii i życzymy gorliwości na wzór Chrystusa Dobrego Pasterza.
W marcu i kwietniu trwały prace remontowe w naszym kościele. Zakończyła się wymiana ocieplenia stropu kościoła. Dopiero teraz ujawniły się nieszczelności blachy na dachu, które
sukcesywnie są usuwane. Została zakończona wymiana starej
rozdzielni elektrycznej w zakrystii na nową. Zostało też uporządkowane oświetlenie prezbiterium i na kościele, mamy silniejsze
światło, przy jednoczesnym zastosowaniu nowych technologii
energooszczędnych. Zostały dostosowane do nowych przepisów pożarowych hydranty pożarowe (wymienione na nowe)
i poddane konserwacji i wymianie gaśnice pożarowe w starym
i nowym kościele. To zapewnia nam wszystkim większe bezpieczeństwo. Przed nami realizacja projektu dróg ewakuacyjnych
w całym obiekcie kościoła. Dziękuję bardzo tym, którzy wspierają spłatę wymiany ocieplenia stropu. Już niewiele nam zostało.
Niech radosny czas wielkanocny pomnoży naszą wiarę a zarazem będzie zachętą do świadczenia swoim życiem o wierności prawom Ewangelii. Niech Maryja prowadzi nas drogami
wiary i otwarcia na dary Ducha Świętego. Zachęcam do większej aktywności w życiu parafialnym, aby podejmowane różne
inicjatywy nie pozostały w nas bez echa, ale przynosiły nam
wszystkim radość.
Wasz proboszcz o. Waldemar Grubka

18 kwietnia br. XXV Kapituła Prowincjalna Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych
Kapucynów, obradująca w Zakroczymiu pod przewodnictwem wikariusza generalnego
br. Stefana Kożucha, wybrała na najbliższe trzy lata nowy Zarząd. Przedstawia się on
następująco: br. Łukasz Woźniak – minister prowincjalny, br. Tomasz Wroński
– wikariusz prowincjalny, br. Michał Deja – II radny, br. Artur Fredo – III radny,
br. Krzysztof Przybylski – IV radny.

NA ZDJĘCIU OD LEWEJ: BR. K. PRZYBYLSKI, BR. A. FREDO, BR. S. KOŻUCH, BR. Ł. WOŹNIAK, BR. T. WROŃSKI, BR. M. DEJA
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SUFIT W NASZYM KOŚCIELE – DZIEŁO
BRATA KALIKSTA. FOT. EMIL ZIĘBA

BUDOWAŁ KOŚCIÓŁ
6 marca br., w piątą rocznicę
śmierci br. Kaliksta, w naszym
kościele została poświęcona
tablica ku jego czci.
Poniżej prezentujemy tekst kazania,
które podczas Mszy św. o godz.
18.00 wygłosił o. Andrzej Derdziuk.
Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia.
Jezus Chrystus, przekonując swoich uczniów, że zmartwychwstał, niesie dobrą nowinę o tym, że jest miłosiernym Panem,
który przebacza i który okazuje dobroć
swoim uczniom. Zauważmy, że uczniowie,
którzy nie dowierzają prawdzie o zmartwychwstaniu, chcą wrócić do poprzedniego
życia. Zniechęceni i zawiedzeni, nieprzekonani o tym, co do tej pory się wydarzyło, idą łowić ryby. Czyni to Piotr, a z nim
inni uczniowie. Jezus, przychodząc jako
zmartwychwstały Pan, ukazuje, że nic już
nie będzie takie jak wcześniej, że oto On
nadaje nowy sens ludzkim wysiłkom i zabiegom i pokazuje, że zmartwychwstanie
to szansa i realna możliwość odnowienia
swojego życia.
Zwróćcie uwagę, że objawienie Bożego
miłosierdzia rozpoczyna się już od tego, że
ewangelista Jan wylicza, iż w spotkaniu
z Panem Jezusem nad jeziorem brało udział
siedmiu uczniów. Siedmiu, bo siedem razy
Jezus przebacza. Bo każdy z uczniów, ze
swoim niedowierzaniem i zniechęceniem
potrzebuje Bożego miłosierdzia. Jezus,
który przychodzi, aby przekonać ich, że
zmartwychwstając odkupił nasze i ich grzechy, chce dać im jeszcze jeden dowód, że
zna ich serca i wie, jakie pulsują tam wątpliwości, dlatego chce usunąć panoszący
się w tych sercach lęk. Może ktoś zwrócił
uwagę na to, że ryb wyłowionych było sto
pięćdziesiąt trzy, i w istocie niewiele nam
to mówi. Ale gdy zauważymy, że w całym
tym wydarzeniu obok tych stu pięćdzie4

sięciu trzech jest jeszcze jedna ryba, już
wcześniej przez Jezusa położona na ognisku, to odkrywamy zdumiewający fakt, że
tych ryb było tam sto pięćdziesiąt cztery.
A co to oznacza? Że było ich dwa razy po
siedemdziesiąt siedem. Tyle razy, ile Jezus odpowiedział Piotrowi, gdy ten pytał,
czy ma aż siedem razy przebaczać, a Pan
Jezus odpowiedział: „Nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem” - to znaczyło wręcz
nieskończoną ilość. A teraz Boża obfitość
przychodzi z jeszcze mocniejszym przekazem: dwa razy siedemdziesiąt siedem.
Ewangelie zostały napisane nie tyle po
to, by zanotować fakty, ale by stały się dla
nas dobrą nowiną, która pozwala w świetle
Bożej prawdy interpretować nasze życie.
I chcemy odkrywać, że Jezus jest miłosierny, bo zmartwychwstał i żyje, ale także że
On nas uczy doznawania miłosierdzia. On
sam, dziś w pierwszy piątek, przekonuje
nas, że jest cichy i pokornego Serca, i że
On, który zostanie nazwany „kamieniem
wzgardzonym”, stał się fundamentem.
W jednej z prac magisterskich ostatnio
wyczytałem, że na miejscu Golgoty był kamieniołom. I kiedy wydobywano tam kamienie, to okazało się, że jeden kawałek skały
nie nadawał się do niczego, wydawało się,
że nie da się go użyć. Właśnie na tym kawałku skały, na tym wybrzuszeniu terenu
ukrzyżowano Pana. To miejsce, które dla
ludzi wydawało się nieużyteczne, przez Boga zostało wybrane, aby tam dokonało się
zbawienie świata. Boże miłosierdzie właśnie
tak przychodzi, że nieustannie nam pokazuje, iż to, co w oczach ludzkich jest małe,
w oczach Bożych jest wielkie i wywyższone.
Kiedy 7 kwietnia 1932 roku we wsi Brzozów, niedaleko Okopów, w parafii Suchowola przychodził na świat Marian Kłoczko,
to przecież ta miejscowość była tak zapadła i oddalona, że - jak mówił brat Kalikst -

dopiero po dwóch latach go zameldowano,
bo nikt o to nie dbał. Wprawdzie na rynku
w Suchowoli jest znak, że tam jest środek
Europy, to jednak wtedy wydawało się,
że to koniec świata. Ale właśnie tam Bóg
wybrał nie tylko ks. Jerzego Popiełuszkę,
ale także naszego współbrata Mariana Kaliksta Kłoczko. Bo ten brat, który nie mógł
skończyć szkoły, bo przyszła wojna, i którego rodzeństwo rozjechało się po całym
świecie, siostry wyjechały do Ameryki za
chlebem, stał się kimś, kto pokazywał nieustanne Boże miłosierdzie, kto niósł najpierw w sobie ten prymat Bożych rzeczy.
Brat Kalikst był człowiekiem, który
świadczył, że Bóg jest na pierwszym miejscu w jego życiu. I było to doświadczenie
kogoś, kto nieustannie dziękował Bogu za
Jego miłosierdzie, miłosierdzie, które nie
tylko polega na tym, że Bóg nam przebacza grzechy, ale także na tym, że Jezus,
umierając za nas na krzyżu, nas od tych
grzechów zachował. Jeśli ktoś potrafi żyć
czystym życiem, pięknym i świętym, i pobożnym, to brat Kalikst miał tego świadomość, że to jest właśnie miłosierdzie, że

POŚWIĘCENIA TABLICY DOKONAŁ
GWARDIAN O. JAROSŁAW KUBERA.
FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

BUDOWAŁ KOŚCIÓŁ
oto Bóg bez naszych zasług udziela nam
tego daru, który daje człowiekowi szczęście
i prowadzi go do owocnego życia.
Brat Kalikst, który nie miał skończonych szkół, a od brata Władysława uczył się fachu stolarskiego, był
człowiekiem, który zadziwiał wielu
inżynierów swoimi rozwiązaniami
konstrukcyjnymi. Był rzeczywiście
„pomysłowym Dobromirem”, który
posiadał wspaniały zmysł konstruktorski, potrafił robić urządzenia, które
łączyły prostotę ich budowy z ogromną funkcjonalnością. Ale jeszcze większą rzeczą było w nim właśnie to, że
ten człowiek, który oddany był pracy stolarskiej, współpracował z różnymi ludźmi, potrafił robić piękne
i doskonałe wręcz rzeczy, miał nade
wszystko czas na modlitwę. Zawsze
był obecny na modlitwach, nawet
jeśli były do zrobienia najpilniejsze
prace. Pokazywał w realnym życiu, że
prymat Boga da się ocalić, i co więcej, że jeżeli Bóg jest postawiony na
pierwszym miejscu, to wszystkie inne
sprawy mają swoje odpowiednie usytuowanie, które czyni je owocnymi.
Brat Kalikst to człowiek ogromnej
prostoty, którą niekiedy ludzie mylili
z naiwnością. Był bardzo inteligentny i przenikliwy w swoim myśleniu. Choć
wiele razy zamilczał różne ludzkie słabości,
to dawał świadectwo tego, że widzi jasno.
Umiał odróżnić dobro od zła. I przy całej
swej dobroci i ustępliwości, która cechowała jego pokorne życie, był człowiekiem
na wystarczającym poziomie upartości,
aby przeprowadzać swoje plany, a może
inaczej, aby Bożą sprawę przeprowadzać
właśnie tak, że ukazywał ludziom prawdę.
Posiadał tak szczególny dostęp do ludzkich
serc, że do jego pracowni stolarskiej i do
jego pakamery, zwanej Kalikstówką, którą
miał na tzw. ulicy ogrodowej, a więc tam
w ogrodzie, gdzie dawniej bracia mieszkali, przychodzili ludzie, którzy potrzebowali
jego rady, którzy potrzebowali tego płynącego z niego spokoju i nadziei, że Bóg to
wszystko prowadzi.
Pamiętam, że kiedy w 1991 roku z Krakowskiego Przedmieścia przeprowadzaliśmy się na aleję Kraśnicką, jako wspólnota
seminaryjna, to trzeba przyznać, że atmosfera wtedy nie była najlepsza, ponieważ
okoliczności sprawiły, że bracia byli wręcz
najeżeni na niemoc, której doświadczali w sobie i w innych. I tacy bracia tu na
Poczekajce, jak Kalikst, Cyprian, Michał,
wprowadzali zarówno w braci kleryków,
jak i w wychowawców wspaniały pokój
i nadzieję, które brały się z zakorzenienia
ich życia w Bogu i bardzo pięknego, humanistycznego, ale nade wszystko Bożego spojrzenia na człowieka. Brat Kalikst
to ktoś, kto nigdy nie mówił źle o innych,

choć - jak powiedziałem - umiał odróżnić
dobro od zła i nie był wcale naiwny. Ale
potrafił większą modlitwą, własną poku-

tą i wyrzeczeniem zwyciężać zło dobrem.
Brat Kalikst zdawał się być człowiekiem
niezłomnym, bo przecież lekarze w Białymstoku dziwili się, jak można przeżyć
osiem razy reanimację, był jednocześnie
kimś, kto był bardzo wrażliwy na drugiego człowieka. Ten potężny siłacz i Boży
mocarz miał duszę dziecka, które potrafi
rozumieć każdego i które z taką ufnością
pochylało się nad ludźmi potrzebującymi.
Jego wrażliwość i delikatność sprawiała, że
czuło się właśnie w nim tę - jak mówi papież Franciszek - czułość Boga. Kalikst był
człowiekiem, który nie osądzając innych,
starał się każdego zrozumieć i pomóc. Był
kimś, kto mimo licznych zajęć, swoją prostotą oddziaływał na ludzi, przychodzących
do niego z różnymi sprawami, proszących,
żeby im coś pomógł, zrobił, doradził. Brat
Kalikst chciał mieć czas dla innych.
Dzięki takim ludziom, jak br. Kalikst
odkrywamy, że spełnia się Ewangelia o Jezusie, który przychodzi przekonywać uczniów, że Boże miłosierdzie ciągle działa.
Ta ewangelia dociera także do nas na Poczekajkę przez świadectwo takich właśnie
prostych braci, którzy w oczach tego świata zdawaliby się kamieniem odrzuconym
przez budujących, ale to właśnie oni otwierali nam niebo. Bo w budowlach i dziełach brata Kaliksta były takie rzeczy, które
w przedziwny sposób otwierały na inną
rzeczywistość. Dla mnie takim znakiem
otwierania jest wykonany przez Kaliksta
sufit kościoła na Poczekajce. To niezwykłe

świadectwo czegoś, co brat przygotował
i uruchomił tyle ludzkiej inwencji i dobroci, bo mu tu ludzie pomagali, wciągając te
deski. Ale ten sufit nas nie zamyka. On właśnie staje się symbolem
życia brata Kaliksta. Bowiem jego
życie otwiera nas na niebo. Sufit
z modrzewia syberyjskiego wykonany przez niego, ku zadziwieniu
różnych inżynierów, że można taką
rzecz w taki sposób zrobić, otwiera
nas, przypominając, że jest niebo
nad nami, jest Boże miłosierdzie,
które się nad nami pochyla i które
pokazuje nam właśnie tak, że każde
życie i w każdych okolicznościach
może być spełnione.
Bo życie brata Kaliksta nie było
łatwe. Wspominał takie jedno wydarzenie, które mam nawet nagrane i znalazło się w jednej z książek.
W 1968 roku, jeszcze za życia świętego ojca Pio, brat Kalikst, młody,
silny, ale obciążony ogromną pracą przebudowy kościoła i klasztoru w Zakroczymiu, był tak zmęczony, że kiedy przyszedł na modlitwę
w ciągu nocy (o północy odmawiano jutrznię) był tak wykończony,
że „chodził po ścianach”. I jak zawsze, nie narzekając, tylko sobie westchnął tak głęboko do ojca Pio: „Ojcze Pio,
pomóż mi”. Opowiadał, że w tym samym
czasie poczuł taki intensywny zapach fiołków w chórze zakonnym w Zakroczymiu.
I mówił: „Tak się z jednej strony ucieszyłem, a z drugiej zawstydziłem. Ojcze Pio,
czemu ja cię niepokoję, przecież muszę
sobie sam poradzić”.
To był właśnie taki człowiek, który liczył na Pana Boga, wierzył w Jego Boże miłosierdzie, a jednocześnie był taki
skromny i wszystko uważał za łaskę, każdą
rzecz przyjmował jako Bożą wolę. Dzisiaj,
modląc się za jego duszę, chcemy wyrazić
wdzięczność Bogu za jego czytelne świadectwo świętego życia, niejako zapisać je
w kamieniu, na ścianie naszego kościoła.
Ale jednocześnie mamy nadzieję na spełnienie się nadziei, abyśmy mogli się modlić
przez jego wstawiennictwo, jako wyniesionego na ołtarze oficjalnym aktem Kościoła.
Już teraz jednak możemy zanosić prośby
za jego wstawiennictwem i wielu ludzi to
robi, wierząc, że orędownictwo Kaliksta
w niebie jest skuteczne. Dlatego ważne
jest, byśmy zbierali świadectwa świętości naszego współbrata, okruchy naszych
wspomnień, które będą pokazywały heroiczność jego cnót i bliskość z Bogiem. Promień Bożego miłosierdzia w prostym bracie kapucynie zajaśniał tu na Poczekajce
po to, aby oświetlać naszą wiarę i zachęcać
nas do tego, abyśmy opowiadali wielkie
dzieła Boże, które Bóg przez ludzi czyni
wśród nas. Amen.
5
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V Pielgrzymka
Wielkopostna
po kościołach stacyjnych Lublina
Tegoroczna Pielgrzymka Wielkopostna
była małym jubileuszem.
Uczestniczyło w niej około 200 osób z 26 parafii.
Z roku na rok jest nas coraz więcej, a o tym,
w jaki sposób nas przybywa, opowiedziała
jedna z uczestniczek, pielgrzymująca już
trzeci rok. Pochwaliła się sąsiadowi, że
wybiera się na taką wyjątkową pielgrzymkę, i zaprosiła go. Stwierdził, że to nie dla
niego. Później jednak powiedział: „Pójdę
do Frassatiego, bo nie widziałem jeszcze
tego kościoła”. I tak się zaczęło. Okazało
się, że były jeszcze inne kościoły do obejrzenia, a potem to była już cała pielgrzymka wielkopostna aż do Palmowej Niedzieli.
Dziękujemy księżom proboszczom
i księżom rektorom za odprawienie w naszej intencji Mszy św.: w Środę Popielcową
na Poczekajce, w parafii pw. bł. Piotra Jerzego Frassatiego na LSM, w kościele pw.
św. Jozafata na ul. Zielonej, w parafii pw.
św. Królowej Jadwigi na Czechowie, w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej na Felinie,
w parafii pw. św. Mikołaja na Czwartku,
w parafii pw. bł. Biskupa Władysława Gorala na ulicy ks. Jerzego Popiełuszki, w parafii pw. Miłosierdzia Bożego na osiedlu
Nałkowskich, gdzie specjalnie dla nas ks.
proboszcz odprawił także Drogę krzyżową,
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w kościele pw. Świętego Ducha w centrum
Lublina (na ul. Świętoduskiej) i w archikatedrze na zakończenie naszej pielgrzymki.
Pamiątką tegorocznej pielgrzymki są
obrazki ze słowami o. Dolindo Ruotolo
z jego spotkań z Jezusem: „Jezu, Ty się
tym zajmij”.
Zamiast wspomnień z pielgrzymki zamieszczamy dwa świadectwa Haliny, która nie
mogła z nami pielgrzymować fizycznie,
lecz duchowo wspierała nas modlitwą. Jej
zawierzenie Bogu i owoce tego zawierzenia bardzo pasują do słów „Jezu, Ty się
tym zajmij”.

Pierwsze świadectwo
Kiedy poproszono mnie o świadectwo o zawierzeniu Bogu i owocach tego zawierzenia, zastanowiłam się, czy wiara i zawierzenie to jedno. Zrozumiałam, że nie ma
zawierzenia bez wiary i nie ma wiary bez
zawierzenia (mówię o sobie).
Pragnę opisać dwa zdarzenia, które wymagały ode mnie całkowitego zawierzenia.
Było to ok. 12 lat temu. Po przebudzeniu

dotarły do mnie słowa: „Wypłyń na głębię”. Te słowa trwały. Zapytałam: „Panie,
w czym Ci jeszcze nie ufam”. W ciągu godziny otrzymałam wiadomość, że zmarł
ktoś bardzo bliski dla dwóch osób, które
bardzo kochałam. Oprócz straty tej osoby,
znalazły się one w bardzo trudnej sytuacji
materialnej. Wiedziałam, że dla nich zawalił się świat.
Pytałam: „Panie, dlaczego? Przecież
jego córeczka a moja wnusia ma dopiero
5 miesięcy”. Po tym wydarzeniu mogłam
czytać tylko Księgę Hioba. Nie dlatego,
żeby pocieszać się tragedią Hioba, ale żeby uczyć się od niego modlitwy: „Dobro
przyjęliśmy z rąk Boga, czemu zła przyjąć
nie możemy?” (Hi 2, 10).
Minęło ok. 11 miesięcy. Miałam wyjechać do Częstochowy na trzeci tydzień
rekolekcji ignacjańskich, którego założeniem jest, aby wziąć swój krzyż i ponieść
go razem z krzyżem Jezusa. Wyjechałam
na nie z oporami. To były bardzo trudne
rekolekcje w świetle ostatnich wydarzeń.
Pod koniec tych rekolekcji kapłan, wprowadzając do kontemplacji Drogi krzyżowej, zaznaczył, żebyśmy nie rezygnowali
nawet jeżeli mielibyśmy z tej kontemplacji szokujące doświadczenia. Okazało się
to dla mnie bardzo ważne. Pan chce nam
coś pokazać o nas.
Podczas rozważań modlitwy w Ogrójcu byłam jeszcze pełna buntu. Pytałam
Jezusa: „Dlaczego nie uciekasz, zobacz,
Judasza i żołnierzy jeszcze nie ma, apostołowie śpią. Uciekaj”. Wtedy zobaczyłam, że Jezus ucieka. To było straszne.
Po chwili okazało się, że to ja uciekam,
a Jezus pragnie, abym wzięła swój krzyż
i dołączyła do Niego, i tak się stało. Na
koniec tej Drogi, gdy Jezusa składano
do grobu, złożyłam razem z Nim mój ból
i bunt (mój krzyż).

V Pielgrzymka Wielkopostna

PIELGRZYMI PRZY ARCHIKATEDRZE LUBELSKIEJ - OSTATNIM KOŚCIELE STACYJNYM LUBLINA

Epilog: Na koniec rekolekcji w małych,
przypadkowo dobranych grupkach składaliśmy świadectwo. Dałam je i ja. Po tym
spotkaniu podszedł do mnie młody człowiek dając mi 200 zł dla tej potrzebującej
rodziny. Przez chwilę nie potrafiłam wyciągnąć ręki. Usłyszałam słowa: „Jeśli nie
potrafisz przyjąć daru serca brata twego,
czy potrafisz przyjąć dary, którymi Ja chcę
ciebie obdarować?” Przyjęłam.
Po dwóch miesiącach otrzymałam list ze
Stanów od tego młodego człowieka, który
znając tylko moje imię i termin rekolekcji
odszukał mnie, pisząc, że chce pomóc. Przekazał na ich konto pewną kwotę pieniędzy.
Zobaczyłam, jak Pan pomaga nie za
pomocą różdżki czarodziejskiej, tylko poprzez ludzkie serca. Na marginesie dodam,
iż Pan powoli rozwiązał wiele problemów
tej rodziny, która nie załamała się, pracując intensywnie i ufając Bogu.

Drugie świadectwo
W lutym 2017 roku, dzień po Środzie Popielcowej, idąc rano na Mszę św. uległam
wypadkowi. Było bardzo ślisko. Kierowca
wpadł w poślizg i potrącił mnie na metr
przed zejściem z pasów. Nie mogłam się
podnieść. Usłyszałam kierowcę: „Boże, co
ja zrobiłem”. Pomógł mi, podwiózł pod
dom, zapisał swoje dane błagając, abym
nie zgłaszała wypadku na policję, i obiecując, że pokryje wszystkie koszty leczenia.
Uwierzyłam. W domu noga zaczęła puchnąć, nie mogłam się ruszyć. Pojechałam
do szpitala. Lekarz, spisujący okoliczności
wypadku, opisał je zgodnie z moją relacją
i tym, że nie będę zgłaszać wypadku na
policję zgodnie z umową ze sprawcą. Doświadczyłam skomplikowanego złamania

Tradycja spotykania się i modlitwy w kościołach stacyjnych wywodzi się z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy to w Rzymie podczas Wielkiego Postu
wierni pod przewodnictwem papieża lub proboszczów zbierali się każdego dnia
w innym kościele Wiecznego Miasta. W kościołach powstałych zwykle w miejscach związanych ze świadectwem wiary pierwszych chrześcijan-męczenników
Chrystusa (tzw. kościołach tytularnych). Praktyka, zapoczątkowana przez papieża Grzegorza Wielkiego w VI w., upadła w okresie niewoli awiniońskiej papieży. Do zwyczaju zaczęto powracać w XVI w., a ostatecznie powrócono do niego
w XX w. Do dziś pierwszym kościołem stacyjnym w Rzymie, w którym w Środę
Popielcową papież odprawia Mszę św. rozpoczynającą Wielki Post i posypuje
głowy wiernych popiołem, jest bazylika św. Sabiny na Awentynie. W roku 2006
papież Benedykt XVI potwierdził, że „tradycja kościołów stacyjnych zachowuje
swoją wartość mimo minionych wieków”.

nogi i częściowego uszkodzenia kolana.
Czekała mnie poważna operacja. Okazało
się, że z powodu innych schorzeń nie była
dla mnie w obecnej chwili wskazana operacja. Zastosowano inny sposób leczenia.
Po powrocie ze szpitala skontaktowałam się ze sprawcą wypadku, informując
go o konieczności intensywnej terapii, którą już powinnam podjąć, co pociąga za sobą koszty. Poprosiłam o pokrycie kosztów
sprzętu (stabilizator i chodzik oraz wynagrodzenie dla rehabilitanta) i o wypłatę
3000 zł zgodnie z umową. Kierowca wyparł
się wszystkiego, twierdząc, że on to wszystko wie, bo udzielił mi pomocy jako świadek wypadku. Zaniemówiłam. Policja po
wstępnym dochodzeniu umorzyła śledztwo
(od wypadku minął już prawie miesiąc).
Ta sytuacja bardzo mnie zniszczyła fizycznie i duchowo. W pewnym momencie miałam dość tych negatywnych uczuć
i zwróciłam się do Boga w modlitwie: „Panie,
Tobie zostawiam i pomstę, i zadośćuczynienie. Ty będziesz wiedział, co z tym zrobić”.

Lekarz w szpitalu poinformował mnie,
że nawet jeśli kierowca nie wywiąże się
z danej obietnicy, to mogę zwrócić się za
pośrednictwem firmy ubezpieczającej do
Funduszu Świadczeń Gwarancyjnych. Tak
zrobiłam. To była słuszna decyzja. Najpierw
otrzymałam odmowną decyzję z PZU, a po
miesiącu z wyżej wymienionego Funduszu
pozytywną o uznaniu 15% uszczerbku na
zdrowiu i przyznaniu odpowiedniego odszkodowania.
Wiem, to Panu zawdzięczam powrót
do zdrowia (nie będzie potrzebna operacja, aczkolwiek skutki wypadku będę
odczuwać do końca życia), jak i zadośćuczynienie.
Wypadek miał miejsce 11.02.2016 r.
To był pierwszy dzień po Środzie Popielcowej. W tym dniu zaczęła się dla mnie
moja „Droga krzyżowa”. Nie byłam na niej
sama. Pan był ze mną po to, bym mogła
zmartwychpowstać razem z Nim silniejsza w wierze.
Oprac. Anna Pasek
7

Uhonorowanie działalności Rady Dzielnicy
W 2017 roku Lublin obchoprzy ul. Bohaterów Monte
dził 700-lecie swojego istnieCasino. W roku 2018 cała
nia. Odbyło się z tej okazji
rezerwa celowa przeznaczowiele imprez i uroczystości.
na zostanie na dokończenie
Lublin do tego wydarzenia
wyżej wspomnianych proprzygotowywał się już od
jektów. Na placu przy ul.
długiego czasu. Rady dzielRomanowskiego powstanie
nic aktywnie współpracokonstrukcja do wspinaczki
wały z władzami miasta, aby
dla starszych dzieci, stojak
godnie upamiętnić tę rocznina rowery, bramka do gry
cę. 6 marca 2018 roku w luw piłkę, na skwerze przy
belskim Ratuszu odbyła się
ul. Bohaterów Monte Casiuroczystość uhonorowania
no pojawią się nowe urządokonań wszystkich rad
dzenia do zabaw dla dziedzielnic Lublina za wkład
ci. Radni dzielnicowi liczą
każdej z nich w rozwój lokalw tym zakresie na wsparcie
nych społeczności na terenie
finansowe z programu Minimiasta. Podziękowania rasterstwa Sportu i Turystyki
dom złożył prezydent Miasta
– OSA, czyli budowy OtwarLublin Krzysztof Żuk, któtych Stref Aktywności.
ry docenił wkład członków
Radni Dzielnicy zgłaszarad w rozwój dzielnic i troją też projekty do realizacji
skę o jej najpilniejsze spraz budżetu miasta. To właśwy. Podkreślił też ważną rolę
nie z tych środków ma być
radnych dzielnic, mówiąc, że
zrealizowane odwodnienie
to oni są najbliżej mieszkańulicy W. Czarkowskiego –
ców i najszybciej zauważakoszt ok. 500 tys. zł. Rają ich potrzeby. Każda z rad
da czyni również starania
otrzymała medal 700-lecia
o sfinansowanie ze środków
Miasta Lublin. W imieniu
miejskich przebudowy uliDzielnicy Konstantynów mecy Konstantynów, która jest
dal odebrały: Przewodnicządrogą dojazdową do Szpitala
ca Zarządu Rady Dzielnicy
Wojewódzkiego im. KardyKonstantynów Zofia Polska
nała Stefana Wyszyńskiego.
oraz Zastępca PrzewodniRadni Dzielnicy Konczącego Rady Anna Zajączstantynów na bieżąco współkowska.
pracują z Radnymi Miasta
Rada Dzielnicy KonstanLublin oraz z innymi podtynów działa od marca 2015
miotami, zarówno z terenu
ANNA ZAJĄCZKOWSKI (Z LEWEJ) I ZOFIA POLSKA
roku. Jej członkowie zajmują
miasta, jak i lokalnymi.
Z MEDALEM 700-LECIA MIASTA LUBLIN.
się najpilniejszymi potrzeCzłonkowie Rady DzielZDJĘCIE ZE ZBIORÓW ANNY ZAJĄCZKOWSKIEJ.
bami dzielnicy. Do chwinicy włączają się też w obli obecnej wykonano wiele
chody różnych uroczystości,
prac o charakterze remontowym (poprawa nawierzchni dróg,
zarówno miejskich, jak i lokalnych. W styczniu przedstawiciele
ciągów pieszych, kanalizacji deszczowej) na takich ulicach, jak:
Rady uczcili pamięć powstańców styczniowych, składając kwiaty
Paśnikowskiego, Romanowskiego, Rogińskiego, Struga, Powstapod pomnikiem usytuowanym na skwerze u zbiegu ulic: Bohania Styczniowego czy też oświetlenia na ulicach Hauke-Bosaka
terów Monte Casino i Alei Kraśnickiej.
i Magierskiego.
Działania członków Rady nakierowane są nie tylko na spraFundusze, którymi dysponuje każda rada dzielnicy, są niewy dotyczące polepszenia warunków bytowych mieszkańców
wielkie. Jest to tzw. rezerwa celowa w wysokości 129 tysięcy
(remonty), lecz także na integrację środowiska społeczności
złotych rocznie, dlatego członkowie rad śledzą na bieżąco prolokalnej dzielnicy. Służyć temu mają inwestycje przeznaczone
pozycje władz miasta dotyczące dodatkowego finansowania
do wypoczynku i spotkań.
projektów z innych źródeł, jak np. budżet obywatelski, budżet
Radni dzielnicowi bardzo proszą o zainteresowanie się prozielony. Rada składa swoje propozycje do wspomnianych akcji
jektami Budżetu Obywatelskiego i udział w głosowaniu na nie,
w celu pozyskania dodatkowych środków. Jeśli chodzi o Radę
gdyż wyłącznie liczba głosów decyduje o tym, czy nasze lokalne
Dzielnicy Konstantynów, szczególnie aktywnie działa w tej dzieprojekty będą zrealizowane.
dzinie Przewodnicząca Zarządu Zofia Polska.
Mieszkańcy dzielnicy mają możliwość na bieżąco kontaktoTo właśnie z budżetu obywatelskiego na 2018 rok realizowawać się z przedstawicielami Rady, a w szczególności w czasie
ny będzie remont ul. Kruka od ul. Powstania Styczniowego do
dyżurów we wtorki w godz. 16:00−18:00 w siedzibie Rady w saul. M. Romanowskiego na kwotę ok. 150 tys. zł. W roku ubiegłym
li nr 3 w kościele na Poczekajce lub mailowo pisząc na adres:
rozpoczęto dwa duże projekty: plac zabaw przy ul. Romanowlublin.konstantynow@gmail.com.
skiego oraz miejsca rekreacji (plac zabaw, fitness) na skwerze
Anna Zajączkowska
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Święci polskiego tysiąclecia cz. 16
ŚWIĘTY STANISŁAW
ZE SZCZEPANOWA

Naprawdę mało wiemy o jego życiu. Istniejące przekazy pochodzą z trzynastowiecznej Kroniki Wincentego Kadłubka oraz
z wcześniejszej Kroniki Galla Anonima.
Urodził się w pierwszej połowie jedenastego wieku w Szczepanowie. Historycy
przypuszczają, że mogło to być w 1039 roku.
Jego rodzice pochodzili z rodu Turzynów,
być może ojciec Stanisława był członkiem
królewskiej drużyny i uczestniczył w wyprawach Bolesława Chrobrego, Mieszka
II i Kazimierza Odnowiciela.
Stanisław prawdopodobnie uczył się
najpierw w szkole katedralnej w Krakowie,
a następnie w Leodium (dzisiejsze Liège
w Belgii). W 1071 roku zmarł dotychczasowy biskup krakowski, Suła Lambert,

a Stanisław ze Szczepanowa dzięki poparciu króla, Bolesława Śmiałego, został
mianowany jego następcą. Konsekracja
odbyła się w 1072 roku, prawdopodobnie na Węgrzech, bo na ziemiach polskich nie było biskupów, którzy mogliby
go konsekrować.
O późniejszym okresie życia biskupa
Stanisława wiemy niewiele. W Europie
narastał spór o przywództwo w ówczesnym świecie chrześcijańskim między papiestwem i cesarstwem (definitywnie zakończony dopiero w 1555 roku pokojem
augsburskim, gdzie przyjęto zasadę cuius
regio eius religio, tzn. „czyja władza, tego
[ten ustala, jaka w państwie ma być] religia”). Bolesław Śmiały w 1073 roku okazał
nieposłuszeństwo niemieckiemu królowi
Henrykowi IV, przyłączając się do papieża
Grzegorza VII. W 1075 roku zostało odnowione arcybiskupstwo gnieźnieńskie, a rok
później Bolesław Śmiały został uroczyście
koronowany na króla Polski.
W 1079 roku doszło do ostrego konfliktu
między biskupem Stanisławem a królem
Bolesławem Śmiałym. Nie wiemy, o co
chodziło. Wiemy, że biskup został skazany
na śmierć i poćwiartowanie. Wyrok został
wykonany 11 kwietnia w Krakowie na Skałce (legenda mówi, że zabił go sam król).
Stanisław został pochowany na Wawelu.
Był to sygnał do buntu i wygnania króla. Władzę w Polsce objął Władysław Herman, młodszy brat Bolesława.
Pierwsza relacja z historii sporu biskupa
i króla została sporządzona przez nadwornego pisarza i kronikarza, Galla Anonima,
około 1113 roku. Wyraźnie pisze on o zdradzie biskupa i bierze tym samym stronę
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króla, co może wynikać z jego dworskich
obowiązków.
Na przełomie XII i XIII wieku inny polski kronikarz, Wincenty Kadłubek, opisał w swojej kronice męczeństwo biskupa
Stanisława, co dało początek jego kultowi.
W latach czterdziestych XIII wieku rozpoczęto starania o kanonizację Stanisława,
a w 1253 roku w Asyżu papież Innocenty
IV kanonizował męczennika. Znany jako
św. Stanisław Biskup-Męczennik (BM),
św. Stanisław ze Szczepanowa albo św.
Stanisław Szczepanowski, jest patronem
Polski, archidiecezji krakowskiej, archidiecezji tarnowskiej, archidiecezji lubelskiej, Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów, kilku katedr, ponad
350 kościołów w Polsce oraz ponad 60
w USA, a także powołań i trzeźwości. Jest
też symbolem oporu Kościoła wobec władzy świeckich tyranów. Jest przedstawiany
w stroju biskupa, zwykle ze wskrzeszonym
przez niego Piotrem (Piotrawinem); w scenie męczeństwa; jako patron Królestwa
Polskiego, czasem z mieczem oraz w scenach z innymi świętymi (św. Wojciechem,
św. Wacławem i św. Florianem).
Zabójstwo Stanisława zaważyło fatalnie na dalszych losach Polski: król uciekł,
a królestwo pogrążyło się w chaosie. Istniało kiedyś przekonanie, że ponieważ
król zabił św. Stanisława, to żaden polski
król nie powinien nosić jego imienia i że
Stanisław będzie ostatnim polskim królem. Królem Polski był w osiemnastym
wieku Stanisław Leszczyński, a ostatnim
królem Polski został Stanisław August
Poniatowski.
Małgorzata Brzozowska

Święty Stanisławie, nieustraszony
Pasterzu dusz powierzonych
Twej pieczy, który w obronie
swej owczarni poniosłeś śmierć
męczeńską z rąk bezbożnych
siepaczy, wyjednaj nam, prosimy
Cię pokornie, zasługami Twymi
u Boga, abyśmy byli zawsze
gorliwymi naśladowcami Twoich
cnót. Przemożny Patronie
ziemi naszej, ochraniaj ją od
wszelkich klęsk i niedoli, byśmy
dochowali statecznie wiary,
którą przed wiekami głosiłeś
naszym praojcom, i wytrwali
w gorącej miłości, służbie Bożej
i w jedności z Kościołem świętym,
a tak zasłużyli sobie na wieczne
zjednoczenie nasze z Bogiem
w królestwie niebieskim. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Kochane
dzieciaki
KTO LEPSZY?

Tekst: Małgorzata Brzozowska
Zdjęcie: Małgorzata Grzenia

Ala miała dużo zabawek, często się nimi
bawiła, ale najbardziej lubiła starego, żółtego misia Bartka i lalkę Mariettę, którą
niedawno dostała od swojej cioci. Kiedy
Ala była w przedszkolu, wszystkie zabawki niecierpliwie czekały na nią na półce.
Same się nie bawiły, bo było im smutno.
Czasem rozmawiały, niekiedy sprzeczały
się. Właśnie tydzień temu doszło do takiej sprzeczki między misiem Bartkiem
i lalką Mariettą.
– Ach, kiedy wreszcie Ala wróci z tego
przedszkola! – westchnęła Marietta – tak
bym gdzieś wyszła… miała mnie pokazać

koleżankom jako swoją ukochaną lalę… ona
najbardziej mnie lubi z nas wszystkich…
– Trochę przesadzasz, Marietto. Ala
bardziej lubi mnie – zamruczał Bartek.
– Nieprawda, bo mnie! Popatrz, jaką
ładną sukienkę mi mamusia Ali uszyła,
i jeszcze jedną, i płaszczyk, i zrobiła mi
szaliczek, i czapeczkę kiedy było zimno…
Codziennie Ala mnie stroi i czesze, zabiera na spacer… A ty? – Marietta wyraźnie
czuła się o niebo lepsza od misia.
– Ja? No cóż – Bartek był zakłopotany – mną Ala się bawi tylko w domu
i nie pokazuje mnie nikomu, ale
za to mnie tarmosi i przytula,
a jak jej smutno, to chowa buzię w mój brzuszek i płacze…
– Wielkie mi rzeczy, płacze!
Dzieci często płaczą!
– I śpi ze mną…
– Ale ciebie nie kąpie, nawet
nie myje!
– Za to mnie pierze i jestem czyściutki, miękki
i pachnący, chociaż towarzyszę jej od urodzenia! A z tobą
nigdy nie śpi, nie przytula się do ciebie, bo
jesteś twarda i plastikowa, wystają ci
palce i nos! A mnie

uszyła nowy kubraczek, bo poprzedni się
zniszczył!
Tak kłóciły się zabawki ze sobą o to,
która jest lepsza, ładniejsza, bardziej ulubiona przez Alę. W końcu ucichły, bo mamusia przyprowadziła Alę z przedszkola.
– O, jest mój Bartuś! – wykrzyknęła Ala.
– I Marietka! Pobawię się w dom!
– A którą zabawkę bardziej lubisz: misia czy lalkę? – spytała mamusia.
– Lubię je obydwie. Z misiem miło się śpi, a lalkę można myć, czesać,
przebierać… Siostra
na religii mówiła
nam dzisiaj, że Pan
Bóg kocha wszystkie
swoje dzieci, chociaż są
różne od siebie. I bardzo dobrze, że te Boże
dzieci są różne: każdy
coś ma, co może dać
innym i każdemu
czegoś brakuje,
co może dostać
od innych. Uzupełniamy się
wzajemnie.
I moje zabawki też...

Z ŻYCIA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ
STYCZEŃ – MARZEC 2018
Do wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu świętego zostali włączeni:

Antoni Józef Warchuliński
Tymoteusz Maksymilian Baczewski-Ciupak
Michalina Jadwiga Łuczak
Michał Wasak
Paulina Rodak

Bartłomiej Śliwiński
Maksymilian Śliwiński
Leonard Śliwiński
Radosław Henryk Wierzbowicz
Filip Aleksander Kowal

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

Dawid Adamczyk i Magdalena Włodarczyk
Kamil Mateusz Burek i Katarzyna Natalia Latała
Aleksander Arażny i Karolina Renata Sadownik

Odeszli do Domu Ojca w nadziei wiecznego zmartwychwstania:

Teresa Hazuka, ur. 1940 r.
Zygmunt Młynarczyk, ur. 1931 r.
Grażyna Rogalska, ur. 1946 r.
Kazimierz Jurkiewicz, ur. 1940 r.
Krystyna Magier, ur. 1948 r.
Grażyna Kutermankiewicz, ur. 1954 r.
Alicja Chomicka, ur. 1934 r.
Stanisław Flis, ur. 1944 r.
Maria Sawa, ur. 1926 r.
Robert Rzędzicki, ur. 1965 r.
Leonarda Grechuta, ur. 1931 r.
Barbara Szachnowicz, ur. 1966 r.
Jadwiga Litwińska-Lesser, ur. 1938 r.
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Magdalena Gregorowicz, ur. 2018 r.
Teresa Psuj, ur. 1939 r.
Anastazja Kędzierawska, ur. 1931 r.
Anna Paśnik, ur. 1958 r.
Henryk Pacholik, ur. 1932 r.
Henryk Mazurek, ur. 1931 r.
Ryszard Patrzylas, ur. 1937 r.
Mieczysław Pastuszka, ur. 1930 r.
Zbigniew Pawlos, ur. 1942 r.
Franciszka Wąsak, ur. 2018 r.
Zofia Bień, ur. 1941 r.
Genowefa Praszczak vel Tracz, ur. 1932 r.
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8 KWIETNIA ORATORIUM NIESZPORY O NIEPOKALANYM SERCU MARYI FOT. JAN DRZEWIECKI
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15 KWIETNIA WYSTAWA IKON ANNY JĘDRYSZEK FOT. EMIL ZIĘBA

21 KWIETNIA KONCERT NAVARRETE SEFARDI QUINTET FOT. EMIL ZIĘBA

22 KWIETNIA GROCHÓWKA PIELGRZYMKOWA FOT. EMIL ZIĘBA
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WIELKI CZWARTEK
Fot. Emil Zięba

WIELKI PIĄTEK
Fot. Daniel Małysiak

WIELKA SOBOTA
Fot. Jarosław Czerniak

WIELKANOC
Fot. Jakub Suszyński

