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30 września 
XXVI Niedziela zwykła 
Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, 
kto nie chodzi z nami, jak 
w Twoje imię wyrzucał złe duchy, 
i zabranialiśmy mu, bo nie chodził 
z nami. (Mk 9, 38−43.45.47−48)
Dlaczego apostołowie tak zareagowali? 
Z troski o misję Jezusa? A może podświa-
domie nie chcieli stracić monopolu na 
szczególną pozycję i dzielić się zachwytem 
i uwagą ludzi? Czasami nasze lęki i ukryte 
motywacje powodują, że „torpedujemy” 
tych, których wartość odbieramy jako za-
grożenie dla naszej wartości czy pozycji. 
Chodząc za Jezusem, badaj swoje serce 
i motywacje. Czy widzisz, jak Bóg działa 
przez innych (tak, jak sam chce) i cieszysz 
się, że razem budujecie Jego królestwo?

4 października 
Uroczystość św. Franciszka z Asyżu 
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie 
nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy 
przed mądrymi i roztropnymi, 
a objawiłeś je prostaczkom. Tak, 
Ojcze, gdyż takie było Twoje 
upodobanie. (Mt 11, 25−30)
Ciekawe są te upodobania Boga: lubi to, 
co proste, ludzi, którzy jak nie rozumieją, 
to mówią, jak popełnią błąd, to go uzna-
ją, jak nie wiedzą – pytają, jak się dowie-
dzą, to robią. Tacy potrafią się zachwycić, 
np. tym, że Bóg stał się człowiekiem, że 
został w Eucharystii, że przyszedł, przy-
tulił, upomniał, podniósł przez siostrę czy 
brata. Mądre głowy, współcześni faryzeu-
sze, mogą zagadać to objawienie się Ojca 
i zawsze wytłumaczyć, dlaczego ich wizja 
życia, zbawienia jest lepsza.

Kiedy już na dobre się zmęczę przeko-
naniem, że wiem, że sobie radzę, że muszę 
Bogu powiedzieć, w jakich schematach ma 
się objawiać w życiu moim i innych ludzi, 
może wtedy dam się zaskoczyć i Bóg pokaże 
mi, w jaki sposób jest ze mną na co dzień. 

7 października 
XXVII Niedziela zwykła 
Przystąpili do Niego faryzeusze 
i chcąc Go wystawić na próbę, 
pytali Go. (Mk 10, 2−16)
Przed Bogiem wszyscy jesteśmy jak dzie-
ci. Coś o życiu wiemy, ale różne rzeczy cią-
gle nas zaskakują. Możemy pytać Ojca (na 
modlitwie lub radząc się Bożych osób) i iść 
pewną drogą, albo poruszać się po oma-
cku, ponosząc konsekwencje błądzenia. 

Dziś Jezusa pytają faryzeusze i ucznio-
wie. Drudzy, żeby lepiej zrozumieć, pierwsi 
– żeby wystawić na próbę, bo i tak lepiej 
wiedzą, że Mojżesz pozwolił, że czasy się 
zmieniają, że żony bywają różne… Ten, 
Który był od początku, odpowiada: są jed-
nym ciałem, bo małżeństwo jest obrazem 
wiecznej i wiernej miłości Boga do człowie-
ka i Chrystusa do Kościoła. Co za wielka 
tajemnica jedności kobiety i mężczyzny!

A Ty, po co pytasz Boga o zdanie?

14 października 
XXVIII Niedziela zwykła 
Dzieci, jakże trudno wejść 
do królestwa Bożego tym, 
którzy w dostatkach pokładają 
ufność. (Mk 10, 17−30)
Dziś Ewangelia mówi o radzie ubóstwa. 
Być ubogim, czyli mieć „u Boga” to, co naj-
ważniejsze, od Niego spodziewać się tego, 
co podtrzymuje moje życie, co wpływa na 

jego jakość. Nie każdego z nas Jezus za-
prosi do radykalnego ubóstwa ze względu 
na Królestwo, ale każdy może się zapytać, 
czy jego serce jest wolne, ubogie, czy jest 
„u Boga”. Zbadam to, patrząc na gotowość 
do codziennych drobnych „strat” dla dru-
giego: czasu, energii, tego, co mam, lubię, 
czasami jakiejś relacji, tego, na czym budu-
ję mój komfort i poczucie bezpieczeństwa 
niezależnie od Boga… Gdy tracę i rozdaję 
ze względu na Ewangelię Jezusa, Bóg się 
zatroszczy i nie da się prześcignąć w hoj-
ności. Skarby Królestwa są realne.

21 października 
XXIX Niedziela zwykła 
Wiecie, że ci, którzy uchodzą 
za władców narodów, uciskają 
je, a ich wielcy dają im odczuć 
swą władzę. Nie tak będzie 
między wami. (Mk 10, 35−45)
Plan był genialny – co poszło nie tak? Ja-
kub i Jan zaryzykowali pierwsi, poprosili 
o najlepsze stanowiska, reszta nie zdąży-
ła – ich strata. Też mogli. Grunt to się tak 
ustawić, żeby inni wiedzieli, kim jestem 
i jak mają wokół mnie chodzić. Pokusa, 
żeby na co dzień choć subtelnie dać od-
czuć innym swoją władzę, utrzymać po-
zycję, jest duża…

Jezus dziś mówi: „Nie tak będzie u was” 
– w Kościele, we wspólnocie, w pracy, 
w małżeństwie, w rodzinie, w kontakcie 
z „obcym” z ulicy. I machina logiki świa-
ta musi się zatrzymać. Bóg stał się sługą 
stworzenia, moim niewolnikiem przez mi-
łość. Mogę jeszcze znaleźć wymówkę, żeby 
nie przyjąć służby 
za mój styl życia…?

Autorką 
komentarzy do 

Ewangelii jest 
Aleksandra Welo

Ewangeliarz

Z KULTURĄ DO NIEBA
X edycja

30 IX  Koncert „HEAVEN UP z Archaniołami” 
– amfiteatr godz. 19.15

21 X   Koncert „Najlepsze od najlepszych” 
Łukasz Jemioła – amfiteatr godz. 19.15 

18 XI  Koncert Patriotyczny „Wszystko Tobie, 
ukochana ziemio…” w 100 rocznicę 
odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Chór dziecięcy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie 
– kościół godz. 19.15

9 XII  Spektakl dla dzieci „Improwizowana 
księżniczka”. Konrad Biela i Bogusław Byrski 
– amfiteatr godz. 12.45

Projekt „Z kulturą do Nieba” X edycja jest realizowany w ramach Franciszkańskiego Centrum 
Promocji Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie przy wsparciu finansowym Miasta Lublin
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Słowo proboszcza na początek…
Pokój i dobro! Opatrzność Boża po sześ-
ciu latach poprowadziła mnie znów na 
Poczekajkę! Wróciłem tu, aby w duchu 
posłuszeństwa zakonnego i na mocy 
dekretu Arcybiskupa Metropolity Lu-
belskiego Stanisława Budzika z dnia 23 
lipca 2018 r. podjąć posługę probosz-

cza wobec parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Fran-
ciszka w Lublinie. Chciałbym dzisiaj na stronie naszego para-
fialnego „Zwiastuna” przywitać się bardzo serdecznie z Wami 
wszystkimi, Kochani Parafianie, Drodzy Przyjaciele, Szanowni 
Dobrodzieje i wszyscy Sympatycy związani z naszym klasztorem 

i kościołem. Chciałbym Was wszystkich poprosić o modlitwę 
za mnie, abym jako nowy proboszcz podołał wszystkim obo-
wiązkom wynikającym z tej posługi wobec Was, a Wy abyście 
mnie przyjęli jako swojego proboszcza, tylko i wyłącznie z racji 
na miłość do Chrystusa. Cieszę się bardzo, że znów mogę się 
z Wami spotykać na drodze wiary. Wszystkich Was serdecznie 
witam i pozdrawiam! Dziękuję za wszystkie słowa życzliwości, 
wsparcia i otuchy. 

Zapraszam bardzo gorąco wszystkich na uroczystość odpusto-
wą ku czci św. Franciszka z Asyżu w dniu 4 października. 

Niech Pan Wam wszystkim błogosławi!

br. Mirosław Ferenc, proboszcz

Żeby parafia na Poczekajce była miejscem 
zwyciężania w wierze i w miłości
Z nowym proboszczem na Poczekajce o. Mirosławem Ferencem rozmawiała Małgorzata Grzenia

Proszę się nam przedstawić
Powiem na początku, że jestem człowie-
kiem z „pogranicza”… Moja miejscowość 
rodzinna Leman leży na pograniczu Ma-
zowsza i Mazur, na styku trzech woje-
wództw: podlaskiego, mazowieckiego i war-
mińsko-mazurskiego. Miejscowość jest 
pięknie położona na skraju Puszczy Zielo-
nej (Kurpie) i Puszczy Piskiej, która kryje 
w sobie bogactwo lasów, łąk i jezior… Moi 

Rodzice byli rolnikami. Mama już odeszła 
do wieczności w 2014 r. Tata żyje. Pocho-
dzę z bardzo dużej rodziny, mam jeszcze 5 
sióstr oraz 4 braci (w tym jeden jest w Zgro-
madzeniu Misjonarzy Ducha Świętego, 
obecnie jest rektorem WSD Zgromadzenia 
w Bydgoszczy). Czworo rodzeństwa mam 
starszych, i pięcioro młodszych. Mam tak-
że Rodzeństwo w Niebie, zmarli jako małe 
dzieci, nie zdążyłem ich poznać… Ja uro-

dziłem się 14.06.1968 w Piszu. Rachunek 
jest więc prosty, w tym roku skończyłem 
„5 dych”… (śmiech).

Lubi Ojciec Poczekajkę? 
Który to będzie rok 
w tym miejscu?
Fajne pytanie… Poczekajka to była moja 
„pierwsza miłość kapłańska”... Tutaj skła-
dałem swoje śluby wieczyste w Zakonie 

KONFERENCJE

DZIEŃ�PRZYWITANIA�NA�POCZEKAJCE�
FOT. EMIL ZIĘBA
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Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji 
Warszawskiej, tutaj przyjąłem święcenia 
diakonatu, tutaj przyjąłem święcenia prez-
biteratu w 2007 r. i tutaj zostałem od ra-
zu po święceniach „zatrzymany” do pracy 
duszpasterskiej. W latach 2007−2012 by-
łem tu wikariuszem. To był bardzo praco-
wity i jednocześnie bardzo cenny dla mnie 
czas poznawania ludzi, posługi w konfe-
sjonale, posługi w różnych wspólnotach, 
pracy z młodzieżą, z dziećmi, czas dorocz-
nych pielgrzymek na Jasną Górę… Bardzo 
piękny czas! Noszę go w sercu z wielką 
wdzięcznością przed Bogiem. Może też 
dlatego zostałem tak bardzo serdecznie 
przyjęty teraz, na powrót, bo część ludzi 
mnie jeszcze pamięta. Opatrzność Boża 
tak sprawiła, że wróciłem tu znów do pra-
cy duszpasterskiej, po sześciu latach prze-
rwy, kiedy pełniłem obowiązki proboszcza 
i gwardiana klasztoru w Łomży. 

Jak Ojciec przyjął 
tę wiadomość? 
Hmmmm… troszkę z lękiem… trochę pró-
bowałem się wykręcić… Tłumaczyłem sobie 
i innym, że po jedenastu latach intensyw-
nej pracy, najpierw na Poczekajce, potem 
w parafii w Łomży, chciałbym przynaj-
mniej z rok, no może chociaż kilka mie-
sięcy, pobyć w jakimś mniejszym klaszto-
rze, może gdzieś na wsi… Ale oczywiście, 
marzenie w tym przypadku się nie spełni-
ło (śmiech). Modliłem się więc, żeby Pan 
mi dał siły i ufność, abym mógł podjąć to 
wyzwanie i przyjąć posługę proboszcza na 
Poczekajce. Zarząd prowincji zwrócił się 
do mnie z taką prośbą, więc chciałem być 
dyspozycyjny i dlatego się zgodziłem. Ale 
zanim jeszcze dojechałem do Lublina, to 
już otrzymałem kilka telefonów oraz wia-
domości mailowych z wyraźnymi znaka-
mi serdeczności i z gratulacjami. A kiedy 
dzieliłem się jakimiś wątpliwościami co do 
tego, czy podołam, od razu otrzymywałem 
zapewnienie, żeby się nie martwić, że bę-
dzie dobrze, i obietnicę wsparcia w mod-
litwie. Za to bardzo dziękuję. To było mi 
bardzo pomocne…

Proszę opowiedzieć 
o swojej drodze do 
zakonu kapucynów…
To jest długa historia… Opowiem ją 
w wielkim skrócie. Najpierw długo opie-
rałem się Bogu, żeby w ogóle zostawić 
wszystko i zdecydować się na życie za-
konne… Kiedy już podjąłem decyzję, to 
jeszcze odwlekałem to w czasie… A gdy 
już odczytałem swoje powołanie zakon-
ne i opuściłem dom rodzinny… to wylą-
dowałem w Nowym Mieście, ale nie był 
to zakon kapucynów… (śmiech). Najpierw 
było to zgromadzenie bezhabitowe – Zgro-
madzenie Braci Sług Maryi Niepokalanej 
z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą, 

u boku sanktuarium bł. Honorata Koź-
mińskiego, założyciela zgromadzenia… 
Jednak to zgromadzenie już dziś nie ist-
nieje… W 2003 roku zostało rozwiązane 
z powodu niewystarczającej liczby bra-
ci, a bracia w liczbie 7 wyrazili gotowość 
przejścia do zakonu kapucynów. W tej 
„siódemce” znalazłem się również i ja. 
Tak więc w zakonie kapucynów jestem 
dopiero od 2003 r. I właśnie opuszczając 
Nowe Miasto, po ponad 7 latach pobytu 
w tamtym zgromadzeniu, gdzie odbywa-
łem postulat, nowicjat, składałem swoje 
pierwsze ślubu zakonne… wylądowałem 
w Lublinie, w WSD Kapucynów… 

Co to znaczy być 
kapucynem? 
Tak naprawdę to życia kapucyńskiego za-
cząłem uczyć się dopiero tutaj, w Lubli-
nie, w seminarium, gdzie nazywano mnie 
„dziadek” z tego powodu, że byłem od mo-
ich braci kursowych już sporo starszy... 
(śmiech). W Nowym Mieście żyłem inną 
duchowością, innym stylem życia, innym 
charyzmatem… Oczywiście, znałem ka-
pucynów z Nowego Miasta, w jakiś spo-
sób ich podziwiałem… Ale życia kapucyń-
skiego uczę się od momentu wstąpienia do 
seminarium w 2003 w Lublinie, i uczę się 
go cały czas… 

Jest to życie mocno odsadzone we 
wspólnocie, a wspólnota często się zmie-
nia, jest ciągle dynamiczna, przychodzą 

nowi bracia, nowe posługi, wyzwania, 
zmienia się świat, patrzenie na wiele rze-
czy…. Wspólnota składa się z różnych bra-
ci, i pod względem wieku, i charakterów, 
i sposobu bycia… We wspólnocie pełni-
my różne obowiązki, tak jak posyłają nas 
nasi przełożeni… Czasem sami jesteśmy 
przełożonymi, później znów wracamy do 
szeregu… To wymaga wielkiej otwartości 
serca, wyrozumiałości, ale jeszcze bardziej 
zaufania Bogu i posłuszeństwa zakonnego. 
Wspólnota jest ogromnym bogactwem, 
które odkrywam nieustannie z pomocą 
św. Franciszka i Jego Reguły napisanej 
w duchu Jezusowej Ewangelii. Wspól-
nota jest doświadczeniem mistycznego 
Ciała Chrystusa. Jako kapucyni mamy 
w Kościele naprawdę piękną historię, 
mamy wspaniałych świętych, mamy nie-
zliczone rzesze braci oddanych ludziom 
ubogim, odrzuconym, będącym na mar-
ginesie społecznym, ale też wszystkim in-
nym, którzy potrzebują miłosierdzia, bo 
właśnie w takich, na przestrzeni wieków, 
bracia kapucyni dostrzegali poranione 
Ciało Chrystusa. Dzisiaj, w zmieniającym 
się świecie, to jest wciąż najbardziej ak-
tualne, i to chociażby przypomina nam 
Papież Franciszek, że kapucyni mają być 
szafarzami Bożego miłosierdzia, a w spo-
sób szczególny w konfesjonale, poprzez 
sprawowanie sakramentu pojednania 
i pokuty. Mają być blisko ludzi. Chciał-
bym być takim kapucynem… 

W�KLASZTORNYM�OGRODZIE�FOT. EMIL ZIĘBA
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Jak się Ojcu pracowało 
w Łomży. Co z tamtejszych 
realiów chciałby Ojciec 
przenieść na grunt 
„poczekajkowski” ? 
Sześć lat temu, po kilkuletniej posłudze 
na Poczekajce, zostałem skierowany do 
Łomży. Parafia niewielka, około 2500 
mieszkańców, kościół Matki Bożej Boles-
nej w klasycznym baroku toskańskim, mały 
i przytulny, jak na Krakowskim Przedmieś-
ciu w Lublinie. Parafia i klasztor cieszące 
się ogromną serdecznością i wdzięcznoś-
cią u ludzi. W roku 2014 obchodziliśmy 
Jubileusz 250-lecia od przybycia kapu-
cynów do Łomży. Ludzie tam po prostu 
nie wyobrażają sobie miasta bez kapucy-
nów, którzy wrośli w tamtejszą rzeczywi-
stość i są związani z miejscową ludnością 
poprzez trudną historię zaborów, a póź-
niej wojen. Klasztor i kościół kapucynów 
w Łomży przez cały ten czas był silnym 
ośrodkiem ewangelizacyjnym w regionie. 
Jest cały dzień otwarty dla ludzi, bo jest 
położony na starym mieście. Ludzie zawsze 
mogą tam wejść na modlitwę, na adorację 
Najświętszego Sakramentu… Klimat jest 
po prostu inny… Kościół tamtejszy cieszy 
się również ogromną popularnością, gdy 
chodzi np. o sakrament małżeństwa czy 
sakrament chrztu. Jest więcej ślubów niż 
na Poczekajce, mimo że parafia jest dużo, 
dużo mniejsza… Oczywiście, to są ludzie, 

którzy przyjeżdżają do nas do Łomży, że-
by tam chrzcić swoje dzieci czy zawierać 
sakrament małżeństwa, ale są spoza para-
fii, bo musieli wyjechać, jednak w okolicy 
pozostały ich rodziny. I przy różnych oka-
zjach wracają z sentymentem do naszego 
kościoła w Łomży. Nie da się więc pewnej 
charakterystycznej specyfiki łomżyńskiej 
przenieść na Poczekajkę. 

Pewnie będzie mi tutaj brakowało takiej 
więzi z parafią, jaka była tam, ze względu 
na to, że tutaj jest dużo większa parafia. 
Bo co do serdeczności i otwartości, to tu-
tejszych Parafian z Poczekajki postrzegam 
bardzo podobnie. Tego już wcześniej do-
świadczyłem i ponownie doświadczam. 
Oczywiście, zdaję sobie też sprawę z więk-
szej różnorodności tutejszych środowisk, 
które tworzą mozaikę parafii. Domyślam 
się, że pewnie stawiane będą większe wy-
magania pod adresem proboszcza, ale ufam 
też w dobrą wolę naszych kochanych Pa-
rafian z Poczekajki….

Czy rozpoczynając 
tu pracę „po wielkim 
proboszczu Grubce”, 
czuje Ojciec presję? 
Oooo... tak… oczywiście... (śmiech). Kimże 
ja jestem… Poprzedni proboszcz o. Walde-
mar pobił swoisty rekord bycia w tej pa-
rafii, był tutaj 12 lat… I pewnie niektóre 
dzieci czy młodzież nawet sobie nie wyob-

rażają, że ktoś inny może być proboszczem 
(śmiech). A tak na poważnie, to na pewno 
zostanie zapamiętany na długie lata jako 
proboszcz, który mocno zaangażował się 
w tej parafii, wiele tutaj zrobił, wiele rzeczy 
materialnych dokończył, poprawił, wyre-
montował, starał się tę parafię zintegrować, 
ożywić, organizował wiele akcji, prowadził 
bardzo owocne duszpasterstwo pielgrzym-
kowe… Długo by to wszystko wymieniać… 
Mam tego pełną świadomość. Muszę się 
więc teraz zmierzyć z taką presją, która 
będzie polegała na porównywaniu mnie 
do mojego poprzednika, o. Waldemara… 
Ale myślę, że ją przetrzymam, z łaską Bożą. 
Pan Bóg na pewno nie chce, żeby mnie uci-
skała presja byłego proboszcza… (śmiech) 

Czego chciałby Ojciec 
sobie życzyć i czego 
spodziewa się od parafian? 
Parafia na Poczekajce jest bardzo znana 
i ceniona w całej naszej prowincji… Ma-
my tu zawsze do spłacenia wielki dług 
wdzięczności. A św. Paweł mówi: „nikomu 
nie bądźcie nic dłużni, oprócz miłości” (Rz 
13, 8). Przy parafii jest od wielu lat WSD, 
tutaj się bracia formują do bycia w zako-
nie, do pracy, i do posługi Kościołowi na 
całym świecie. W parafii funkcjonuje wie-
le grup, wspólnot, ruchów. Tu Kościół jest 
bardzo żywy. Przez lata, od samych począt-
ków przewinęło się tu całe mnóstwo kapła-

POŻEGNANIE�PIELGRZYMÓW�JASNOGÓRSKICH�FOT. EMIL ZIĘBA



ZWIASTUN Żeby parafia na Poczekajce była miejscem zwyciężania w wierze i w miłości

6

nów, braci kapucynów, którzy posługiwa-
li z wielkim poświęceniem i oddaniem tej 
wspólnocie. Również obecnie pracują tu 
bardzo oddani bracia, którzy podejmują 
posługi w różnym zakresie, mają mnóstwo 
obowiązków zakonnych i duszpasterskich. 
Za to wszystko trzeba być wdzięcznym Pa-
nu Bogu. Ja również chcę posługiwać tej 
parafii z oddaniem, na ile tylko mi starczy 
sił, na ile Pan Bóg pozwoli. Chcę też mocno 
podkreślić wspólnotowość duszpasterzy, 
nieocenioną pomoc wszystkich braci. Ta 
parafia ma wyjątkowy przywilej, że mia-
ła w przeszłości i ma nadal tylu wspania-
łych kapłanów. Proboszcz jest tylko jed-
nym z nich, ciąży na nim przed Bogiem 
obowiązek prowadzenia powierzonych 
sobie ludzi do zbawienia! To jest najważ-
niejsze zadanie: prowadzić do Chrystusa, 
który daje życie i jest naszą ostateczną 
Nadzieją i Miłością. Nie odrzucać nikogo. 
Chciałbym być szafarzem Bożego Miło-
sierdzia dla każdego, kto tylko przyjdzie, 
ale także chciałbym wyjść do tych, którzy 
nie przyjdą do kościoła. Wszyscy potrze-
bujemy środowiska wiary, żeby wzrastać 
duchowo, żeby wybierać nieustannie Je-
zusa, żeby trzymać się Prawdy, żeby nie 
odrzucić Krzyża Chrystusowego. Trzeba 
nieustannie troszczyć się o Kościół, który 
jest Ciałem Chrystusa. W Kościele mamy 
pełnię środków zbawienia, przede wszyst-
kim w sakramentach świętych. Chciałbym, 
żeby parafia na Poczekajce była miejscem 
zwyciężania w wierze i w miłości. „A kto 
zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, 
że Jezus jest Synem Bożym?” (1 J 5, 5).

Proszę przedstawić w kilku 
punktach najważniejsze, 
według Ojca, zasady 
bycia proboszczem..
Wiemy, że proboszcz ma pewne prawa 
i obowiązki… Dokładnie określa to Kodeks 
Prawa Kanonicznego. Na przykład kanon 
519 mówi o tym, że proboszcz jest powoła-
ny do uczestnictwa w posłudze Chrystusa, 
żeby w powierzonej przez biskupa diece-
zjalnego wspólnocie parafialnej wykonywał 
zadania nauczania, uświęcania i kierowa-
nia, przy współpracy także innych prezbi-
terów, diakonów oraz wiernych świeckich. 

Kanon 528 mówi, że „proboszcz jest 
obowiązany zatroszczyć się o to, aby prze-
bywającym w parafii głoszone było nieska-
żone Słowo Boże”, prawdy wiary katolickiej, 
podstawy sprawiedliwości społecznej, ma 
troszczyć się o katolickie wychowanie dzieci 
i młodzieży i wszelkimi siłami ma zabiegać 
o to, „ażeby orędzie ewangeliczne dotarło 
do tych, którzy przestali praktykować al-
bo nie wyznają prawdziwej wiary”. Dalej, 
ten sam kanon mówi, że „proboszcz trosz-
czy się o to, ażeby sprawowanie Euchary-
stii stało się centrum parafialnego zgro-
madzenia wiernych”. Ma troszczyć się, 

„by wierni wzmacniali się przez pobożne 
uczestniczenie w sakramentach, a zwłasz-
cza często przystępowali do sakramentów 
Najświętszej Eucharystii i pokuty. Stara się 
również o to, by wierni modlili się, także 
w rodzinach, oraz świadomie i czynnie 
uczestniczyli w liturgii. Proboszcz, pod wła-
dzą biskupa diecezjalnego, winien kiero-
wać liturgią w swojej parafii i czuwać nad 
tym, by nie wkradły się do niej nadużycia”.

Co to znaczy „dobra 
parafia”? 
Dzisiaj jest rozpowszechniona taka men-
talność, że ludzie sami by się chcieli uspra-
wiedliwiać, mówiąc o sobie: „przecież je-
stem dobrym człowiekiem”, „przecież nie 
popełniam wielkich grzechów” itd. Zanika 
poczucie grzechu, o czym już mówił papież 
Paweł VI, papież Jan Paweł II… A przecież 
Kościół jest święty, ale złożony z grzeszni-
ków. W Katechizmie Kościoła Katolickiego 
czytamy: „Wszyscy członkowie Kościoła, 
łącznie z pełniącymi w nim urzędy, muszą 
uznawać się za grzeszników. We wszystkich 
kąkol grzechu jest jeszcze zmieszany z do-
brym ziarnem ewangelicznym aż do końca 
wieków. Kościół gromadzi więc grzeszni-
ków objętych już zbawieniem Chrystusa, 
zawsze jednak znajdujących się w drodze 
do uświęcenia” (nr 827).

Natomiast starożytni Ojcowie posługi-
wali się dwoma obrazami, które wyrażały 
prawdę o świętym Kościele grzeszników. 
Pierwszy symbol to księżyc, który świeci 
światłem odbitym, ale ma też swoją ciem-
ną stronę. Kościół cały swój blask otrzy-
muje od Chrystusa, nie posiada własnego 
światła. Drugi obraz jest jeszcze bardziej 
dosadny. Ojcowie mówili, że Kościół to ca-
sta meretrix, czysta nierządnica. Było to 
nawiązanie do biblijnych postaci kobiet, 
które żyły w nierządzie, ale zostały wybra-
ne przez Boga i oczyszczone. Św. Ambro-
ży widział zwłaszcza w Marii Magdalenie, 
grzesznicy miłującej Pana, figurę Kościoła.

Skoro więc czcigodni Ojcowie tak po-
strzegali Kościół, to taka jest też prawda 
o najmniejszej cząstce Kościoła, jaką jest 
parafia. Parafia będzie „dobrą parafią”, jeśli 
nieustannie będzie pozwalała się odnaleźć 
miłosiernemu spojrzeniu Jezusa z Krzy-
ża, jeśli będzie przyjmowała oczyszczające 
uzdrowienie w sakramentach, jeśli będzie 
spożywała Pokarm dający Miłość Wieczną 
i jeśli życiem chrześcijańskim będzie umiała 
zaświadczyć o otrzymanej Miłości od Boga.

Bardzo dziękuję za 
rozmowę. Życzę owocnej 
pracy i współpracy na 
Poczekajce. Szczęść Boże!

ODWIEDZINY�NA�PÓŁKOLONIACH�FOT. MAŁGORZATA GRZENIA
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Z początkiem września bieżącego roku zostały zakończone 
prace nad zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic: Alei 
Kraśnickiej i Bohaterów Monte Cassino. Ten niewielki 
skwer ze starymi drzewami przekształcił się w miejsce 
rekreacji, zabawy i odpoczynku dla dzieci i dorosłych. 

To właśnie z rezerwy celowej, którą dysponuje dziel-
nica, sfinansowano prace nad przebudową tego zanie-
dbanego wcześniej miejsca. Na placu pojawiły się nowe 
urządzenia do zabaw dla dzieci oraz kilka urządzeń do 
ćwiczeń dla dorosłych, a wszystko w otoczeniu nowo zasa-
dzonych drzewek, krzewów i kwiatów wkomponowanych 
w rosnące tam od wielu lat drzewa. Dzięki tym pracom 
także pomnik Powstańców Styczniowych, który już stoi 
na tym placu, doczekał się godnego i pięknego otoczenia.

Miejsca do ćwiczeń ruchowych na świeżym powietrzu 
stają się coraz bardziej popularne i pojawiają się w wie-
lu miejscach naszego miasta, na osiedlach mieszkanio-
wych, głównie w sąsiedztwie placów zabaw. Chętnie ko-
rzystają z nich nie tylko dorośli, ale też dzieci i młodzież. 

Członkowie Rady Dzielnicy Konstantynów, pomimo 
skromnych środków finansowych, starali się zrobić 
wszystko, aby teren nabrał nowego pięknego kształtu 
i służył mieszkańcom dzielnicy. 

Uroczyste otwarcie i poświęcenie przez Ojca Probosz-
cza nowo zagospodarowanego skweru – miejsca rekre-
acji i odpoczynku dla mieszkańców – planowane jest na 
dzień 2 października 2018 o godzinie 13.00. Już dziś za-
praszamy wszystkich do spędzania tam wolnego czasu, 
korzystania z zainstalowanych urządzeń oraz odpoczyn-
ku w miłym otoczeniu zieleni.

Anna Zajączkowska 
Zdjęcie: Emil Zięba

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Parafii 

„Poczekajka”
24 września 2018 r. odbyło się nadzwyczajne 
Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół 

Parafii „Poczekajka”, na którym 
zostały wybrane nowe władze.

Ustępujący prezes, o. Waldemar Grubka, przypomniał początki 
Stowarzyszenia, podkreślając, że świętuje ono w tym roku ma-
ły jubileusz – dziesiątą rocznicę powstania. Wyraził wdzięcz-
ność wszystkim, którzy na przestrzeni minionych dziesięciu 
lat pracowali w zarządzie oraz angażowali się w różnorodne 
inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie. Podkreślił, że 

Stowarzyszenie nie jest partią polityczną, ale jest oparte na 
pracy wolontariuszy. Potrzebne jest zatem współdziałanie, 
szczególnie między zarządem i prezesem.

Nowym prezesem Stowarzyszenia został Adam Kruk.

Skład zarządu przedstawia się następująco:
br. Mirosław Ferenc – wiceprezes
Marcin Krzysztofik – sekretarz 
Joanna Kontnik – skarbnik 
Tomasz Bortacki – członek 
Renata Mazur – członek 

Skład komisji rewizyjnej:
Katarzyna Nagacz – przewodnicząca 
Małgorzata Grzenia – sekretarz 
Tomasz Chinek – członek 

Nowy 
plac zabaw
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Duch Święty 
i Jego dary 
objawione 
w życiu 
św. Ojca Pio
I Lubelski Kongres 
Grup Modlitwy Ojca Pio

Przypadające w 2018 roku rocznice stulecia 
otrzymania stygmatów i pięćdziesięciolecia śmierci 
świętego Mistyka z San Giovanni Rotondo jeszcze 
bardziej zmobilizowały członków Grup Modlitwy 
do organizowania spotkań różnych wspólnot. 
Jednym z nich był I Lubelski Kongres Grup Modlitwy Oj-
ca Pio, przebiegający pod hasłem: Duch Święty i Jego dary 
objawione w życiu świętego Ojca Pio. Został przygotowany 
przez Grupę Modlitwy Ojca Pio „Franciszek” działającą w Lub-
linie na Poczekajce, przy klasztorze Braci Mniejszych Kapu-
cynów. Odbył się 30 czerwca 2018 r. Jego uczestnicy wzięli 
udział w liturgii, wysłuchali konferencji tematycznych oraz 
doświadczyli wspólnoty. Wszystkie te elementy dały okazję 
do zbliżenia się do postaci Stygmatyka z Gargano i poznania 
jego duchowych dzieci. W spotkaniu, zorganizowanym pod 
patronatem Metropolity Lubelskiego, ks. arcybiskupa Stanis-
ława Budzika i wspartym organizacyjnie przez Generalnego 
Dyrektora Roku Ojca Pio, uczestniczyło około 300 osób. By-
li to członkowie Grup Modlitwy Ojca Pio z Lublina, Chełma, 
Rudnika, Parczewa, Garbowa oraz licząca ponad dwadzieścia 
osób grupa z Łukowa. Czciciele świętego Stygmatyka przybyli 
też z Lubartowa i Zamościa.

Temat kongresu, który miał charakter modlitewno-refleksyjny, 
nawiązywał do hasła przewodniego roku duszpasterskiego Koś-
cioła w Polsce 2018: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. 
Zamiarem organizatorów było przypomnienie i pogłębienie 
znajomości postaci Ojca Pio i stworzenie okazji do wspólnego 
świętowania oraz wskazanie dróg realizacji odpowiedzialno-
ści za duchowe życie Polaków. Liczne współczesne zagrożenia 
duchowe o wymiarze indywidualnym i społecznym nie tylko 
osłabiają wiarę, ale też powodują rozpad więzi społecznych 
i zmniejszanie się wzajemnego zrozumienia i miłości. Dlate-
go tak ważne jest przypominanie postaci świętych, którzy po-
dejmowali duchową walkę za swoich współbraci i ukazywali 
nadzieję zwycięstwa nad grzechem i beznadzieją.

Uczestnicy oddali cześć relikwiom św. Ojca Pio przez ucałowa-
nie rękawiczki z prawej dłoni oraz chusty, którą Mistyk z Gar-
gano ocierał krew, wypływającą ze swego przebitego serca. Pa-
miątkowe zdjęcie uczestników zakończyło I Lubelski Kongres 
Grup Modlitwy Ojca Pio, który był błogosławionym czasem 
modlitwy, refleksji i odkrywania radości z przynależności do 
wielkiej rodziny duchowych dzieci Ojca Pio.

 Andrzej Derdziuk OFMCap
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Świadectwa uczestniczek Kongresu
Ktoś mógłby zapytać o sens uczestnictwa w kongresie, skoro w za-
sięgu ręki są bardzo liczne publikacje na temat świętego Styg-
matyka z Gargano, jego listy, modlitwy, wypowiedzi. Ta wielość 
informacji rodzi jednak niebezpieczeństwo zatrzymania się na 
poziomie wiedzy, fascynacji fenomenem osobowości i życia św. 
o. Pio, kultu rocznicowego czy okazjonalnego przyzywania go 
w trudnych sytuacjach życiowych. Potrzebowałyśmy i nadal po-
trzebujemy poprowadzenia, aby święty z San Giovanni Rotondo 
rzeczywiście był naszym duchowym przewodnikiem. Pragnęły-
śmy też wspólnotowej modlitwy, uczestnictwa w Eucharystii 
i adoracji Najświętszego Sakramentu – darów Boga, na które 
zawsze wskazywał św. o. Pio.

Każda konferencja pozwoliła nam „zabrać do domu” wiele waż-
nych treści, wartych wielokrotnego rozważania. O. Roman Rusek 
OFMCap (Ojciec Pio Apostoł przebaczenia i pojednania) przypo-
mniał, że o. Pio był człowiekiem wielkiej modlitwy – nieustannie 
chodził w obecności Boga, niewiarygodnie cierpiał, ale cierpienie 
ofiarowywane Bogu nie niszczyło go. Do szaleństwa ukochał lu-
dzi – wyspowiadał do 2 mln osób, brał na siebie pokuty… Często 
wychodził z konfesjonału i płakał nad tym, że ludzie bezmyślnie 
obrażają Boga, nie zdając sobie z tego sprawy. Wskazywał, iż Ewan-
gelia ukazuje drogę Chrystusa na Golgotę – tam nam wcześniej 
wybacza, potem usprawiedliwia. Jeśli mamy świadomość, jak wiele 
nam wybaczono, przebaczamy ludziom. Przebaczenie to akt woli, 
uzdrawiająca operacja na swojej duszy: prześwietlenie życia przez 
pryzmat Ewangelii, otwarcie serca na modlitwę za tych, którzy nas 
skrzywdzili, zaniechanie odwetu. Przebaczenie umożliwia pojed-
nanie, jeśli krzywdzący stanie w prawdzie i okaże skruchę. Ojciec 
Pio, mistrz sumień, uczy, że w akcie wybaczania nie można zapo-
mnieć o sobie. Żeby jednak to uczynić, trzeba nauczyć się patrzeć 
na siebie oczyma Pana Boga, bo On nas widzi o wiele piękniej, 
kocha bezwarunkowo i nigdy z nas nie zrezygnuje. Współczuje 
nam, gdyż grzechami się kaleczymy – grzech to gwałt zadany mi-
łości. Przebaczenie otwiera na Pana Boga, na ludzi i samego siebie.

Ks. dr Robert Strus (Stygmaty Ojca Pio) przypomniał naj-
ważniejsze treści związane z darem stygmatów. Przywołał po-
stacie kilkorga stygmatyków – w tym św. Franciszka czy Mart-
he Robin. Przede wszystkim skupił się na cierpieniach o. Pio, 
u którego ból, znoszony z powodu stygmatów, łączył się z wielo-
ma dolegliwościami i chorobami. Był jednak dla niego radością 
i przywilejem – chciał cierpieć, składać ofiarę z siebie, aby upo-
dobnić się do Chrystusa, zadośćuczynić Mu za zachowanie ludzi. 
Ojciec Pio uczestniczył w dziele odkupienia podczas każdej Mszy 
św.: w pełnym zjednoczeniu z Panem Bogiem w sposób narasta-
jący cierpiał od konsekracji do Komunii św. Razem z Chrystu-
sem został przybity do krzyża – cierpienie i miłość to tajemnice 
ukrzyżowania o. Pio.

O. Andrzej Derdziuk OFMCap (Ojciec Pio jako narzędzie Du-
cha Świętego) podkreślił, że św. Stygmatyk był wierny Regule św. 
Franciszka i napomnieniom – pragnął być ubogim bratem, który 
się modli. Od dzieciństwa żył w łączności z Bogiem – miał eksta-
zy i objawienia. Sakrament bierzmowania i święcenia kapłańskie 
to potwierdzenie pragnienia bycia ofiarą spalaną na ołtarzu, og-
niem miłości, przez Ducha Świętego. Ojciec Pio znał rzeczy Boże, 
utożsamiał się z wiedzą i mądrością Chrystusa. Działanie Ducha 
św. weryfikuje się przez pokorę i posłuszeństwo, ma otwierać na 
posługę miłości, przeto św. Stygmatyk otrzymał liczne dary trze-
ciej Osoby Trójcy Świętej, które otoczyły go opinią świętości już 
za życia. Świadkiem poznawania treści listów bez ich odczytania 
był o. Florian Duchniewski OFMCap, posługujący przez wiele lat 
na Poczekajce. Ojciec Pio tysiące osób wyspowiadał w ich ojczy-
stych językach, chociaż się ich nie uczył, zresztą rozpoznawał in-
tencje, myśli i sumienia. Liczne są też świadectwa jego bilokacji. 
Jakże aktualnie brzmią nawoływania o. Pio o zadbanie o Ducha 
św., oddanie się Mu – bez tego nie ma duchowego rozwoju. Aby 

mógł działać, trzeba: umartwić ciało, umartwić egoizm, wyrazić 
zgodę na ubogacenie przez dary Ducha św.

Homilia biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza przypomnia-
ła raz jeszcze, jak bardzo współczesny świat potrzebuje otwar-
cia się na działanie Ducha Świętego, który jest oczyma świata. 
Dzięki współpracy z Nim o. Pio mógł duchowo prowadzić tak 
wiele osób, dokonywać czynów miłosierdzia, jednać ludzi z Pa-
nem Bogiem. Szczególnie wzruszające i pouczające było dla nas 
świadectwo szczególnej więzi biskupa Dydycza ze św. o. Pio tak 
za życia, jak i po śmierci św. Stygmatyka: od rozeznawania po-
wołania aż po obecną chwilę.

Próbą nawiązania dialogu z Bogiem Ojcem było wspólnotowe 
odśpiewanie w amfiteatrze Koronki do Bożego Miłosierdzia i odmó-
wienie Koronki do Serca Pana Jezusa, którą modlił się codziennie 
święty Patron kongresu. Momentem, który odebrałyśmy w sposób 
szczególny, było uczczenie relikwii św. o. Pio. Zwykle procesyjnie 
przystępuje się do ich ucałowania. Tym razem było zupełnie ina-
czej. Jesteśmy pewne, że św. o. Pio w swoich relikwiach, niesio-
nych przez kapłanów wzdłuż rzędów ławek, podchodził do każdego 
z nas z indywidualnym błogosławieństwem. Wierzymy, iż swoim 
wstawiennictwem u Pana Boga i Maryi objął nie tylko tych, któ-
rzy się zgromadzili w amfiteatrze 30 czerwca 2018 r., ale też i inne 
osoby, które znajdą się w tym miejscu, by uczestniczyć w dobrych, 
pożytecznych działaniach. Dla nas to już nie jest zwykły amfite-
atr na Poczekajce, lecz Amfiteatr im. Świętego Ojca Pio – nawet, 
jeśli nikt go jeszcze tak nie nazwał. Bóg zapłać wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia tegorocznego 
kongresu. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla planowanego 
na rok następny II Lubelskiego Kongresu Grup Modlitwy Ojca Pio.

Pełna relacja z I Lubelskiego Kongresu Grup Modlitwy 
Ojca Pio, pióra o. Andrzeja Derdziuka OFMCap, została 

opublikowana w Głosie Ojca Pio, nr 5(113) z 2018 r., s. 52−53

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa
1. O, mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę mówię wam, 
proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, 
a będzie wam otworzone”, wysłuchaj mnie, gdyż pukam, 
szukam i proszę o łaskę…

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokła-
dam nadzieję.

2. O, mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę mówię wam, 
o cokolwiek będziecie prosić Ojca w imię moje, da wam”, 
wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w Twoje imię o łaskę…

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokła-
dam nadzieję.

3. O, mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę mówię wam, 
niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”, 
wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę 
o łaskę…

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokła-
dam nadzieję.

O, Najświętsze Serce Jezusa, dla którego jest niemożliwe 
tylko to, aby nie mieć litości dla strapionych, dlatego miej 
litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łask, 
o które Cię prosimy za pośrednictwem Niepokalanego 
Serca Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Św. Józefie, 
Przybrany Ojcze Jezusa Chrystusa, módl się za nami.
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Pan Pułkownik
Dnia 17 sierpnia 
odszedł pan pułkownik 
Władysław Rokicki.
Sylwetkę tego wybitnego Parafianina pre-
zentowaliśmy wiele razy na łamach „Zwia-
stuna”. Ostatnio pisaliśmy o Panu Puł-
kowniku w ubiegłym roku, gdy 3 grudnia 
świętowaliśmy jubileusz 100-lecia jego 
urodzin.

Społeczność Zespołu Szkół Elektronicz-
nych uczestniczyła w uroczystościach po-
grzebowych 21 sierpnia w Bełżycach, czy-
li rodzinnych stronach pana Rokickiego, 
gdzie zgodnie ze swoją wolą został po-
chowany. 

Jednak nie mogliśmy nie pożegnać na-
szego Patrona i Przyjaciela podczas uro-
czystości 79 rocznicy Obrony Lublina we 
wrześniu 1939 roku. Po raz pierwszy od 
trzydziestu lat, czyli od początku uroczys-
tości rocznicowych, nie było wśród nas Pa-
na Pułkownika. 

Panu Władysławowi Rokickiemu dedy-
kowany był montaż artystyczny w wyko-
naniu uczniów Zespołu Szkół Elektronicz-
nych, który jeszcze raz przybliżył postać 
tego niezwykłego człowieka.

(werble)
Panie Pułkowniku!!!
(werble)

Panie Pułkowniku!!!
(werble)

79 rocznica obrony Lublina!!!
A Ciebie nie ma, a Ty nie zrywasz się, 

nie przypominasz, do kogo jeszcze trzeba 
zadzwonić, komu jeszcze wysłać zaprosze-
nie, co jeszcze zorganizować!!!

Co się stało z Tobą, żołnierzu!!!
Zostawiłeś nas samych!!!
(werble)

Panie Pułkowniku!!!
(werble)

Dzisiejszy program zatytułowany „Z Bo-
ga była Jego moc” poświęcamy pamięci 
zmarłego 17 sierpnia Patrona i Przyjaciela 
Zespołu Szkół Elektronicznych Pana Puł-
kownika Władysława Rokickiego.
(Kolęda dla nieobecnych – piosenka)

Władysław Rokicki urodził się 3 grudnia 
1917 r. w Krężnicy Okrągłej gmina Bełżyce.

Tak zaczyna się większość życiorysów 
i tak zawsze pan Rokicki zaczynał opowieść 
o swoich losach. 

Fakty z jego życia znamy wszyscy: zmo-
bilizowany 14 sierpnia 1939 roku, przeżył 

najgroźniejsze bombardowanie Lublina 
w dniu 9 września, a 10 września brał udział 
w pochówku poległych żołnierzy na polo-
wym cmentarzu wojennym przy al. Kraśni-
ckiej w Lublinie, 17 września został ranny 
w bitwie pod Żółkiewką.

Ale nie każdy wie, że jak mówił, uratował 
go medalik Matki Boskiej, który dostał od 
swojej mamy wyruszając na wojnę i nosił 
w kieszonce munduru na piersi. 

Nie wszyscy też wiedzą o jego doskonałej 
pamięci. Zawsze, mimo wciąż płynącego 

czasu, mógł dokładnie opowiadać 
o swoich wojennych losach, przy-
wołując wiele szczegółów, dat, na-
zwisk, a także tego, co czuł, ile razy 
był blisko śmierci.
(Wolność to ta najjaśniejsza 

z gwiazd – piosenka)

W latach 80-tych pan Włady-
sław Rokicki podjął inicjatywę, by 
w miejscu prowizorycznego cmen-
tarza polowego, gdzie 10 września 
1939 roku brał udział w pochów-
ku poległych żołnierzy i ludności 
cywilnej, powstał pomnik upa-
miętniający tragiczne wydarzenia 
września. Wielokrotnie mówił, że 
tak niewiele brakowało, a mógł 
znaleźć się wśród poległych.

Uroczyste odsłonięcie pomnika 
Obrońcom Lublina 1939 roku od-
było się 21 września 1987 roku przy 
ul. Zana. Wówczas pan Władysław 
nawiązał kontakt z Elektronikiem, 
którego społeczność włączyła się 
w budowę pomnika i organizowa-
nie miejskich uroczystości roczni-

cowych upamiętniających bohaterską obro-
nę Lublina w dniach 16−17 września 1939 r. 

Płynęły lata, obchodziliśmy kolejne rocz-
nice, ubywało tych, którzy walczyli albo 
pamiętali grozę i okrucieństwo wojny, 
zmieniali się nauczyciele, przychodziły 
i odchodziły kolejne pokolenia młodzie-
ży… a pan Władysław zawsze był, był z na-
mi przez 30 lat.

Pogodny i uśmiechnięty, pełen kolej-
nych pomysłów i przekonany, że nie ma 
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spraw niemożliwych do załatwienia. Nasz 
pan Władysław znany był w mieście ze 
swojej konsekwencji i uporu. Wszyscy 
wiedzieli o niesfornym stulatku, które-
mu nie warto odmawiać, bo i tak wróci, 
by załatwić to, co sobie zaplanował. Te-
lefony do prezydenta, wojewody czy mi-
nistra były normą na Wojciechowskiej, 
gdy tylko pojawiał się Pan Pułkownik. 
Takiej determinacji uczył nas każdego 
dnia, a poprzeczka, którą ustawił, by-
ła zawsze wysoko, wiele razy wydawało 
nam się, że za wysoko. 

Pan Pułkownik nigdy nie chciał nic dla 
siebie, niczego nie oczekiwał. Wszystko, 
co robił, robił dla innych, szczególnie 
młodych. Mówił, że gdy podchodzi do 
niego młody człowiek, nigdy nie odma-
wia mu choćby chwili rozmowy. Po za-
kończeniu służby wojskowej to jest moja 
misja, przekazywanie historii młodemu 
pokoleniu – podkreślał.

Zapamiętamy pana Władysława także 
jako człowieka pełnego taktu, o niena-
gannych manierach i z dużym poczuciem 
humoru. Zapytany kiedyś przez bratan-
ka, jak sobie radzi, gdy nie ma siły iść do 
sklepu, pan Władysław odparł, że wysyła 
Władka. Daje mu torbę i mówi: idź, kup 
mleko i chleb. Kim jest, stryjku, Władek? 
No siedzi tu przed tobą – odpowiadał ze 
śmiechem pan Władysław.

W sposób humorystyczny potrafił tak-
że mówić o sprawach ostatecznych. Żar-
tował, że śmierć go szuka, ale on idzie 
inną drogą ze swoją koleżanką, czyli nie-
odłączną w ostatnich latach – laseczką. 

Skąd Pan Pułkownik Władysław Roki-
cki czerpał moc, by trwać przy raz obra-
nych wartościach? Skąd czerpał siły, 
by przetrwać tyle trudnych i bolesnych 
chwil swojego życia? Najlepiej ujął to oj-
ciec profesor Andrzej Derdziuk podczas 
uroczystości pogrzebowych, gdy powie-
dział: „Z Boga była Jego moc”.
(Pozwól odejść już – piosenka)

Jesteś tu z nami, kochany panie Włady-
sławie, w naszych sercach i pamięci. Mel-
dujemy więc, że uroczystości 79 rocznicy 
obrony Lublina właśnie się rozpoczęły 
i wszystkie kolejne będą się odbywać 
dopóty, dopóki szkoła na Wojciechow-
skiej będzie nosić imię Obrońców Lub-
lina 1939 roku. 
(Nadzieja – piosenka)

Elżbieta Stefańska
Zdjęcia: z archiwum ZSEl

Życie pełne dobroci
4 sierpnia 2018 r. 
odbył się pogrzeb 
śp. Wandy Rożenek. 
Miał on wyjątkowy charakter 
z wielu względów. Po pierwsze, 
Msza św. pogrzebowa odbyła 
się w kościele na Poczekajce. 
Zdarza się to tylko w wyjąt-
kowych sytuacjach. Z reguły 
w naszym kościele sprawuje 
się Msze pogrzebowe zmar-
łych braci zakonnych. Ale po 
śmierci pani Wandy, ze wzglę-
du na jej życzliwość dla wielu 
ludzi w parafii i wielokrotnie 
okazaną dobroć wobec wszyst-
kich braci z naszego klasztoru, 
uznaliśmy, że najlepiej będzie, 
jeśli ta Eucharystia będzie ce-
lebrowana w kościele parafial-
nym. Udział wiernych we Mszy 
był imponujący. Bardzo wielu 
ludzi przyszło, aby przez mod-
litwę okazać wdzięczność śp. 
Wandzie Rożenek. 

Śp. Wanda Rożenek za ży-
cia była aktywną członkinią 
wspólnoty osiedlowej, nale-
żała do rady osiedla. W ra-
mach swojej pracy na rzecz 
mieszkańców osiedla okaza-
ła wiele troski o ich potrze-
by, a w trudnych sytuacjach 
znajdowała skuteczną pomoc. Była też 
bardzo zaangażowana w życie parafii: 
należała do Koła Żywego Różańca, Klubu 
Seniora, interesowała się wszystkim, co 
działo się w parafii, zaś swoją modlitwą 
wspierała liczne inicjatywy naszego lo-
kalnego Kościoła. Wielką i wypróbowaną 
życzliwością darzyła wszystkich braci ka-
pucynów z naszego klasztoru. Imieniny, 
jubileusze oraz ważne wydarzenia w ży-
ciu poszczególnych braci nie mogły się 
obyć bez jej najlepszych życzeń i ciasta, 
które przygotowywała z taką ofiarnością. 
Na wieść o śmierci pani Wandy wszyscy 
bracia w klasztorze z wdzięcznością wspo-
minali jej osobę oraz modlili się za nią, 
sprawując także Msze św. w jej intencji.

W koncelebrowanej Mszy św. pogrze-
bowej, której przewodniczył o. Andrzej 
Kiejza, udział wzięli także nowy proboszcz 
parafii o. Mirosław Ferenc i o. Paweł Ka-
czorek. Homilię wygłosił przewodniczący 
liturgii o. Andrzej. Podkreślił on najpierw 
dobroć, jaką okazywała swoim życiem śp. 
Wanda Rożenek. To jest owoc dojrzałej 

miłości chrześcijańskiej – czyny pełne do-
broci, spełnione z miłości do Boga i do 
bliźniego. Kaznodzieja przywołał słowa 
Jezusa z Ewangelii wg św. Jana, w których 
zachęca do pełnej ufności: „Niech się nie 
trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? 
I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego 
jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to 
bym wam powiedział. Idę przecież przy-
gotować wam miejsce” (J 14, 1−2). Prze-
bywanie z Jezusem w chwale Ojca to jest 
stan, do którego jesteśmy powołani. Jeśli 
tylko w życiu na ziemi staramy się iść dro-
gą świętej Ewangelii, możemy spodziewać 
się, że nasze miejsce w niebie czeka na nas. 
Zostało przygotowane przez mękę, śmierć 
i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, 
który w ten sposób obmył nas z grzechów 
w swojej zbawczej Krwi. Choć każdy po-
grzeb napełnia nas smutkiem, to jednak 
w Chrystusie dana jest nam pocieszająca 
nadzieja: w Nim żyć będziemy!

wspólnota braci kapucynów
Zdjęcie: Emil Zięba

  pro memoria   pro memoria   pro memoria   pro memoria  



Pożegnanie – 22 lipca

Powitanie – 29 lipca


