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Ewangeliarz
23 grudnia
IV Niedziela Adwentu

swój lud. Jest z Tobą w każdym momencie
Twojego życia. Nawet jeśli wydaje Ci się, że
jesteś zupełnie sam – Bóg jest z Tobą, bo
takie jest Jego imię.

Maryja nazwana jest błogosławioną –
szczęśliwą. Dlaczego? Ponieważ uwierzyła
Bogu. Przyjęła w swoim życiu Jego Słowo.
A jak jest w moim życiu? Przecież każdy z nas pragnie szczęścia… Czy potrafię –
tak jak Maryja – żyć Słowem Bożym? Czy
po nie sięgam? Może ta ostatnia niedziela
Adwentu jest dobrym momentem, żeby otworzyć Pismo Święte, przeczytać Ewangelię i wsłuchać się w to, co Bóg konkretnie
do mnie chce przez to Słowo powiedzieć.

30 grudnia, Święto Świętej Rodziny

Błogosławiona [jest], która
uwierzyła, że spełnią się słowa
powiedziane Jej od Pana. (Łk 1, 39−45)

25 grudnia
Uroczystość Narodzenia Pańskiego

… Emmanuel, to znaczy
Bóg z nami. (Mt 1, 1−25)

Jezus jest Bogiem bliskim, jest z nami. To
właśnie oznacza Jego imię. Przychodzi na
świat, przyjmując ludzkie ciało. Robi to
właśnie po to, żeby być jak najbliżej Ciebie.
Żeby doświadczyć tego wszystkiego, czego
Ty doświadczasz. Bóg wchodzi pomiędzy

GIOTTO DI BONDONE. POKŁON TRZECH KÓLI

Czy nie wiedzieliście, że
powinienem być w tym, co należy
do mego Ojca? (Łk 2, 41−52)

Dwunastoletni Jezus zostaje w świątyni, bo
pragnie być przy Ojcu, w Jego sprawach.
On wie, gdzie jest Jego miejsce i czym powinien się zająć. Nie przejmuje się opinią
innych, nie szuka u nich aprobaty.
Czy ja w mojej codzienności zadaję sobie pytanie o to, czego Bóg chce ode mnie?
Jakimi Jego sprawami dzisiaj powinienem
się zająć? Czy potrafię odsunąć na bok sprawy mniej ważne po to, żeby być przy Bogu,
znaleźć czas dla Niego?
1 stycznia
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

A pasterze wrócili wielbiąc
i wysławiając Boga za wszystko,
co słyszeli i widzieli. (Łk 2, 16−21)

Dziś pierwszy dzień nowego roku. Może
to dobry moment, żeby spojrzeć wstecz na
miniony rok i pomyśleć, za co mogę Bogu
podziękować? Za co
Go wysławiać i uwielbiać – tak jak pasterze?
Często prosimy Boga
o różne rzeczy, ale czy
pamiętamy, żeby także
podziękować?
Spójrzmy na nasze życie jako na dar,
ucieszmy się tym
wszystkim, co od Boga otrzymujemy każdego dnia – zaczynając
nawet od najdrobniejszych i najbardziej
oczywistych rzeczy, jak
dach nad głową, to, że
mamy co jeść, w co się
ubrać… Podziękujmy
za otaczających nas ludzi i wszelkie dobro,
które nas spotkało.

6 stycznia
Uroczystość Objawienia Pańskiego

A oto gwiazda, którą widzieli na
Wschodzie, postępowała przed
nimi, aż przyszła i zatrzymała
się nad miejscem, gdzie
było Dziecię. (Mt 2, 1−12)

Mędrcy idą do nowonarodzonego Jezusa
kierując się gwiazdą. Jak wiele zaufania było im potrzeba, aby pozostawili wszystkie
swoje sprawy i ruszyli szukać Dzieciątka,
mając za przewodniczkę jedynie gwiazdę.
Nie mieli podanego dokładnego adresu,
namiarów GPS… Nie wiedzieli, czy w którymś momencie gwiazda nie zniknie, pozostawiając ich w środku pustyni.
Podobnie jest w naszym życiu – Bóg nie
daje od razu gotowych rozwiązań. Pokazuje,
jak postawić kolejny krok, a nam potrzeba
ufności i wiary w Boże prowadzenie.
13 stycznia
Święto Chrztu Pańskiego

Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie
mam upodobanie (Łk 3, 15−16. 21−22)

Te słowa Ojciec kieruje do Jezusa… ale kieruje je także do Ciebie. Dzisiaj Bóg chce Tobie powiedzieć, że Cię kocha, że jesteś Jego
umiłowanym dzieckiem. Bóg cieszy się Tobą, Twoim życiem. Jesteś dla Niego kimś
ważnym. Usłysz te słowa wyraźnie w swoim sercu. Uciesz się nimi. Masz wspaniałego Ojca w niebie. On o Ciebie się troszczy
i o Tobie myśli.
20 stycznia
II Niedziela zwykła

Zróbcie wszystko, cokolwiek
wam powie. (J 2, 1−11)

Wino w Biblii jest symbolem radości. Maryja dziś daje nam wyraźną wskazówkę,
co mamy robić w życiu, aby przywrócić radość: wszystko, cokolwiek powie nam Jezus. Nawet jeśli wydaje nam się to trudne
albo nierealne.
Słudzy, zanosząc staroście weselnemu
naczynie wypełnione wodą, narażali się na
śmieszność lub wręcz dużo gorsze konsekwencje. Jednak, ufając słowu Jezusa, robią
to, o co są proszeni – i oto woda staje się
winem. W naszym życiu także mogą dziać
się takie cuda, jeśli tylko w pełni zawierzymy
Bogu.

Autorką komentarzy
do Ewangelii
jest s. Joanna
Stefańska USJK
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KONFERENCJE
Pokój i dobro!

Niech Pan Wam wszystkim błogosławi!
br. Mirosław Ferenc, proboszcz

GERARD VAN HONTHORST. BOŻE NARODZENIE

Kochani Parafianie, Drodzy Przyjaciele Poczekajki, wszyscy Bracia i Siostry!
Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny pod hasłem: W mocy Bożego Ducha. Jak co
roku, Adwent odmierzają nam cztery
niedziele, które w sposób symboliczny przedstawiają cztery kolejno zapalane świece przed ołtarzem, umieszczone na wieńcu adwentowym. Czas Adwentu prowadzi nas ku przeżyciu tajemnicy
Bożego Narodzenia, ale także ku oczekiwaniu Chrystusa, który
przyjdzie na „końcu czasów” według zapowiedzi Bożego Słowa.
Temu lepszemu przygotowaniu ku przeżyciu tych tajemnic, mają
również służyć rekolekcje adwentowe. Mieliśmy szczególną łaskę
przeżycia dobrych rekolekcji. Chwała Panu za ten błogosławiony czas! Nauki rekolekcyjne są również do odsłuchania na stronie internetowej parafii, dla tych, którzy z różnych względów nie
mogli osobiście uczestniczyć w rekolekcjach, choć to już nie to
samo, co doświadczenie żywego Kościoła i sprawowanej liturgii.
Kochani, dotknęło nas też wszystkich przykre wydarzenie,
które bardzo mocno przeżyliśmy, mianowicie zniszczenie figury
Matki Bożej Fatimskiej w uroczystość Niepokalanego Poczęcia
NMP, w sobotę 8 grudnia, na początku wyjątkowego, jedynego
w ciągu roku nabożeństwa, jakim jest Godzina Łaski. Na gipsowej Figurze Matki Bożej została całkowicie zniszczona głowa
i dłonie, reszta Figury popękała. Odczytaliśmy to wydarzenie na
płaszczyźnie walki duchowej, ale także jako wezwanie do jeszcze
większej czci i uwielbienia Niepokalanego Serca Maryi w parafii,

w rodzinach, we wspólnotach i w osobistych modlitwach. Figura
Fatimska była sprowadzona na Poczekajkę w 1991 r. przez ówczesnego proboszcza o. Henryka Cieniucha. (Polecam do przeczytania w tym numerze „Zwiastuna” świadectwo naszej Parafianki opisujące to wydarzenie – str. 4). Figura Matki Bożej
towarzyszyła nam przez ostatnie 27 lat we wszystkich procesjach
fatimskich, każdego 13. dnia miesiąca, we wszystkie pierwsze soboty miesiąca, na nabożeństwach październikowych i w wielu
innych wydarzeniach. W nabożeństwie ekspiacyjnym 13 grudnia prosiliśmy o przebłaganie za ten akt profanacji, i ponownie zawierzaliśmy się pod obronę Niepokalanemu Sercu Maryi.
Podjęte zostały starania o nową figurę Matki Bożej Fatimskiej,
która – jak wszystko dobrze pójdzie – dotrze do nas na wiosnę
z Fatimy. Polecam to wszystko Waszej modlitwie, Kochani, oraz
zwracam się z prośbą o wsparcie materialne.
Na czas Świąt Narodzenia Pańskiego, które będziemy za chwilę przeżywać, na czas łamania się opłatkiem przy wieczerzy wigilijnej, na czas spotkań z najbliższymi przy świątecznym stole,
na czas podróży i powrotów do domów rodzinnych, niech Wam
towarzyszy błogosławieństwo Dzieciątka Jezus i opieka Świętej
Rodziny. Po nowym roku, 2 stycznia, rozpoczniemy tradycyjnie
wizytę duszpasterską, odwiedzając Was w Waszych domach i rodzinach. Niech ten czas odwiedzin Braci Kapłanów w Waszych
domach, będzie doświadczeniem wspólnej modlitwy, żywej więzi z Kościołem, i umocnieniem na drodze wiary w kolejny rok,
który daje nam Pan.

Coraz bardziej świeckie święta,
coraz mniej w nich Bóg się rodzi,
coraz słabiej brzmi kolęda
i tak jakoś nie wychodzi…
W radiu grają coś o śniegu,
więc bałwana ulepimy.
Gdzie się podział ten Pan Jezus?
Ktoś Go widział zeszłej zimy…
W telewizji życzą zdrowia,
bo to przecież najważniejsze.
Znów się w tobie nie zapełni
to od lat już puste miejsce…

Kochani Parafianie i Czytelnicy!
Życzymy Wam i sobie radości i błogosławieństwa na czas Bożego Narodzenia i na każdy dzień Nowego Roku.
Niech te Święta przypominają nam o tym, co naprawdę łączy Niebo z ziemią i ludzi między sobą.
Słowo, które staje się Ciałem, Bóg, który staje się człowiekiem – niech będzie w centrum naszego życia.
I niech nas ogrania Jego Miłość!
Redakcja „Zwiastuna”
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FOT. EMIL ZIĘBA

MATKA BOŻA NAS
URATOWAŁA

ŚWIADECTWO
Ojcze Proboszczu!
W związku z profanacją Figury Matki
Bożej Fatimskiej w dniu 8 XII 2018 r. w Godzinie Łaski, pragnę złożyć świadectwo.
W sierpniu 1991 roku uczestniczyłam
w autokarowej pielgrzymce do Lourdes
i Fatimy, której przewodnikiem był o. Henryk Cieniuch. W Fatimie o. Henryk wybrał
i zakupił Figurę Matki Bożej w Znaku Fatimskim, wszyscy pielgrzymi ją obejrzeli.
Radość była wielka, gdyż Figura ta miała
być umieszczona w kościele Ojców Kapucynów na Poczekajce.
Figura Matki Bożej w odpowiednim opakowaniu podróżowała z nami w drodze powrotnej do Lublina. Na trasie pielgrzymki
w Hiszpanii na autostradzie wydarzył się
nam wypadek, podczas którego doznaliśmy opieki Matki Bożej. W Hiszpanii były
wtedy wielkie upały, temperatura przekraczała 40 stopni. W czasie podróży w obydwie strony kilka razy pękały koła, które
były wymieniane przez dwóch kierowców.
Tym razem, kiedy jechaliśmy z właściwą
na autostradzie prędkością, odpadło nam
z autokaru przednie koło po prawej stronie. Pękła opona, metalowa część wysunęła się i poleciała w górę, a pod wpływem
silnego uderzenia oraz otarcia o jakiś element, wytworzyła iskrę, od której zapaliły się krzewy rosnące obok autostrady, co
spowodowało pożar. Świadectwo kierowcy
było takie, że słyszał głos, który mu podpowiadał „nie hamuj”. Kierowca trzymał
tylko mocno kierownicę, starając się skierować pojazd na bok, aby zrobić miejsce,
bo za nami były pędzące samochody. I tak
przejechaliśmy bez koła ok. 200-300 m,
aż samochód się zatrzymał, pozostawiając
głęboką rysę tej długości na autostradzie.
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W samochodzie odczuliśmy trzęsienie,
„rumor”, niektórzy pielgrzymi spali, a gdy
samochód się zatrzymał, byliśmy bardzo
przestraszeni, ale nikomu nic się nie stało. Było nas ok. 50 osób.
Widząc to, kierowcy jadący samochodami po drugiej stronie autostrady, zatrzymywali się i przeskakiwali przez barierę na
naszą stronę, aby udzielić nam pomocy.
Wezwali straż pożarną, pogotowie i policję, które natychmiast przyjechały. Straż
pożarna ugasiła pożar, który rozprzestrzeniał się coraz dalej z powodu suszy. Lekarze
z pogotowia byli zdziwieni, że nikomu nic
się nie stało. Policjanci sprawdzili i spisali
kierowców, dokładnie obejrzeli samochód.
Pielgrzymi wyszli z autokaru i odmawiali Koronkę do Miłosierdzia Bożego, była
wtedy godzina 15.00…
Kierowcy wstawili nowe koło i po dłuższym czasie odjechaliśmy w dalszą trasę,
dziękując Panu Bogu i Matce Najświętszej
za opiekę nad nami. To właśnie Matka Boża Fatimska nas uratowała, świadectwem
tego były później długie wypowiedzi pielgrzymów. Wielkim zagrożeniem dla nas
było jeszcze to, że w bagażniku samochodu
znajdowało się kilkanaście turystycznych
butli gazowych, które służyły nam do sporządzania posiłków na trasie, bo na noclegi
zatrzymywaliśmy się na campingach. To
była największa groza, kiedy myśleliśmy
później, że gdyby samochód wywrócił się,
pewnie by wybuchły, a dodatkowo wzdłuż
autostrady były betonowe rowy. A gdyby
kierowca zahamował od razu, gdy koło odpadło, to samochód z pewnością by przekoziołkował… I to był cud. Matka Boża nas
uchroniła przed tym niebezpieczeństwem.
O tym cudzie niejeden raz opowiadał o.
Henryk Cieniuch, dawał świadectwo także

przez Radio Maryja. Ja też chciałam podzielić się swoim świadectwem z tak pięknej pielgrzymki, podkreślając opiekę Matki
Bożej w czasie podróży.
8 XII 2018 r. w Godzinie Łaski byłam
w swojej parafii na Poczekajce i widziałam
zachowanie tej pani przed ołtarzem. Z początku wydawało mi się, że jest to osoba
z jakiejś grupy modlitewnej, że tak śmiało
wystąpiła przed ołtarzem, bo zaczęła najpierw śpiewać „Alleluja”, a później „Czarna Madonno”, i ludzie także śpiewali. Ale
później, gdy nie posłuchała Ojca Proboszcza, zorientowałam się, że jest to osoba
uzależniona od złych mocy, na co wskazywało jej dalsze zachowanie. Gdy zobaczyłam Matkę Bożą upadającą, przeraziłam
się, tak jak wszyscy obecni w kościele, bo
było słychać jeden szloch. Ludzie płakali.
Ja też płakałam, bo ta Matka Boża Fatimska była mi zawsze droga i bliska od czasu
pielgrzymki do Fatimy. Zawsze starałam
się być obecna w kościele w mojej parafii na Poczekajce w pierwsze soboty i 13.
dnia każdego miesiąca, kiedy Matka Boża była noszona w procesji, tak samo jak
w Fatimie, na nabożeństwie, w którym kiedyś uczestniczyliśmy wraz z pielgrzymami
z całego świata.
Gdy wróciłam do domu, zaraz zadzwoniłam do znajomych z tej pielgrzymki do
Fatimy, z którymi mam kontakt do dziś,
i opowiedziałam o tym wydarzeniu w mojej parafii, prosząc o modlitwę. Dla wszystkich pielgrzymów naszej grupy Matka Boża Fatimska jest bardzo droga i kochana,
wszyscy pamiętamy i dziękujemy, że kiedyś nas uratowała…
Szczęść Boże! Maria Tudruj
Lublin, 13 XII 2018 r.
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DOM W OGNIU
Podziękowanie rekolekcjonisty

ZAUFANIE
Wiem jak trudno żyć bez nadziei
Kiedy w życiu nic się nie klei
Gdy przeciwności wciąż przybywa
A pomoc znikąd nie napływa
Nadzieja pomaga przetrwać trudności
Jak nieproszonych gości
A zaufanie?
Mówią, że trzeba zasłużyć na nie
Ale bez niego wspólnie życie nie ma sensu
A zazdrość jest na granicy nonsensu
Zaufać – uwierzyć to bez lęku swe życie powierzyć
Drugiej osobie i w dobrą wolę jej wierzyć
Tylko jeszcze tu czegoś brakuje…
Miłości co wszystko scementuje
Dzięki niej łatwiej o nadzieję i zaufanie
Tylko z nią sens ma wspólne trwanie
To ona jest trwałą podstawą
Wtedy wspólne życie nie jest tylko zabawą
Nadzieja, wiara – zaufanie… miłość
Wartości budzące naszą radość
Oby nigdy ich nie brakło w życiu twym
Tak jak kiedyś brakło w życiu mym…

Dom w ogniu…
Strażak ochotnik żyje i pracuje, zawsze
nasłuchując ewentualnego wezwania do
pożaru, pozostając w stałej dyspozycji
dla dowódcy jednostki.
Tacy byliśmy w tych dniach rekolekcji…
Pracując i żyjąc codziennością,
nasłuchiwaliśmy, gdzie wzywa nas Bóg.
Bogu niech będą dzięki za ten czas,
w którym nas zatrzymał, pohamował
zapędy do gaszenia pożarów u innych
i pozwolił nam zobaczyć najpierw
nasz dom. Słowem, przebaczeniem,
modlitwą, doświadczeniem miłującej
obecności ożywiał to, co wypalone,
odbudowywał to, co zburzone, byśmy
mogli wrócić do domu.
Wyrażam wdzięczność Ojcom
Kapucynom za zaproszenie, otwartość,
braterską obecność i troskę.
Wszystkim uczestnikom rekolekcji za
dar spotkania, życzliwość, wspólną
modlitwę, a także za materialne
wsparcie dla Ośrodka Metanoia.
Tych, którzy ofiarowali swoją modlitwę
i cierpienie w intencji rekolekcji, niech
Bóg obdarzy potrzebnymi łaskami.
To było piękne doświadczenie!
Niech Pan Bóg błogosławi całą wspólnotę
Parafii Niepokalanego Serca Maryi
i św. Franciszka w Lublinie +
ks. Piotr Kobeszko
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W służbie Panu Bogu i ludziom
Siostry Kapucynki NSJ
Zgromadzenie Sióstr Kapucynek
Najświętszego Serca Jezusa
(Congregatio Sororum Capucinarum
Sacratissimi Cordis Iesu), oparte
na Regule III Zakonu Regularnego
św. Franciszka z Asyżu, powstało
w 1897 r. w Roccalumera na
Sycylii, we Włoszech. Zostało
założone przez Sługę Bożego
ks. Franciszka Marię di Francia,
młodszego brata św. Hannibala
Marii di Francia, oraz Sługę Bożą
Matkę Weronikę Briguglio.
W lipcu 1897 r. ks. Franciszek przyprowadził do sióstr pierwszą osieroconą dziewczynkę. Zabierając kolejne opuszczone
i osierocone dzieci z ulicy, powierzał je
opiece sióstr mówiąc: Nie mają nikogo,
więc są wasze. Opiekujcie się nimi i kochajcie je. Pierwsze lata funkcjonowania
domu zakonnego i sierocińca były bardzo
trudne, bo środki utrzymania pochodziły
tylko z pracy sióstr i jałmużny, uproszonej
przez kwestującego Założyciela. Wspólnota się jednak rozrastała: przybywały
dziewczęta, aby odbyć formację zakonną,
zwiększała się liczba próśb o przyjęcie kolejnych dzieci. Po odejściu ks. Franciszka
do Pana w 1913 r. odpowiedzialność za
Zgromadzenie, jego prowadzenie i podejmowanie nowych form działalności apostolskiej przejęła Matka Weronika, która
poprosiła o agregację kanoniczną Zgromadzenia Sióstr do Zakonu Braci Mniejszych
Kapucynów. Otrzymała ją w 1915 roku.
6

Dziś Zgromadzenie Sióstr Kapucynek NSJ
pełni posługę we Włoszech, w Polsce, na
Słowacji i w Kolumbii. Jego działalność
poświęcona jest przede wszystkim opiece i wychowaniu dzieci oraz młodzieży
w trudnej sytuacji życiowej.

Polskie i… lubelskie
dzieje Zgromadzenia
W czasie pontyfikatu św. Jana Pawła II
siostry kapucynki zapragnęły przybycia do
ojczyzny Ojca Świętego i o to się modliły.
Siostra M. Adolfina Battaglia wielokrotnie
prosiła Przełożoną Generalną o wyrażenie

POCZĄTEK BUDOWY DOMU W WĄWOLNICY

zgody na szukanie możliwości dotarcia
do Polski. W 1983 r. o. Ubaldo Terrinoni
OFMCap skontaktował ją z o. Pacyfikiem
Dydyczem, ówczesnym definitorem generalnym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Dzięki jego pomocy siostry nawiązały
kontakt z arcybiskupem Bronisławem Dąbrowskim, sekretarzem Episkopatu Polski,
przebywającym wówczas w Rzymie, którego uradowała inicjatywa przeszczepienia charyzmatu Sióstr Kapucynek NSJ do
naszego kraju. Na zaproszenie braci kapucynów siostry odwiedziły Polskę w 1983 r.
W 1984 r. grupa polskiej młodzieży oazowej

W służbie Panu Bogu i ludziom
wyjechała do Rzymu i zamieszkała u Sióstr
Kapucynek NSJ. Pojawiły się pierwsze powołania i konieczność wyjazdu dziewcząt
na formację zakonną do Włoch. W sierpniu
1987 r., w trudnej sytuacji politycznej i społecznej Polski Ludowej, z Sycylii do Polski
przybyły: s. M. Adolfina Battaglia, s. Gianfranca D’Aleo, s. Alba Lombardo. Rozpoczęły naukę języka polskiego na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, w miarę możliwości włączały się w pracę duszpasterską
w parafii ojców kapucynów na Poczekajce.
W związku ze wzrostem powołań z Polski,
we wrześniu 1989 r. Przełożona Generalna, s. Maria Laura di Mauro, poprosiła lubelskiego biskupa, ks. Bolesława Pylaka,
o pozwolenie na prowadzenie działalności
duszpasterskiej, zgodnej z charyzmatem
Zgromadzenia. Otrzymała na to zgodę. Trzy
siostry, s. Marianna Gromadzka, s. Franciszka Bojarska i s. Maria Barbara Wiórko, po formacji początkowej we Włoszech,
wróciły do kraju. Został otwarty drugi, obok
lubelskiego, Dom w Siennicy k/Mińska Mazowieckiego. Dnia 3 stycznia 1990 r. władze
państwowe wyraziły zgodę na utworzenie
„jednostki administracyjnej” Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca
Jezusa. Posługujące siostry mają w sercu
i pamięci słowa, które skierował do Zgromadzenia Ojciec Święty Jan Paweł II dnia
29 grudnia 1988 r. podczas audiencji na
zakończenie prac kapituły: Teraz, gdy jesteście już w Polsce, będzie was 20 tysięcy. Wszystko w ręku Pana.

DOM W WĄWOLNICY W STANIE SUROWYM

Budowa Domu w Wąwolnicy
W 2000 roku Kapituła Generalna naszego
Zgromadzenia zaproponowała, by przenieść formację początkową sióstr do Polski.
Zaczęłyśmy szukać nowego domu, w którym możliwa byłaby zarówno formacja, jak
i praca z dziećmi potrzebującymi opieki,
ciepła, rodzinnej atmosfery – miejsca do
rozwoju i godnego życia. Już pod koniec
Roku Jubileuszowego (na św. Mikołaja) poznałyśmy dobrodzieja z Warszawy,
który razem z żoną i dziećmi pragnął pomagać naszemu Zgromadzeniu, a przede
wszystkim kupić plac pod budowę domu.
W lutym 2001, dzięki ks. infułatowi Janowi
Pęziołowi, dowiedziałyśmy się, że gmina
Wąwolnica chce sprzedać plac po cegielni,
a w tamtejszym Sanktuarium Maryjnym
od wielu lat ludzie modlą się o to, aby jakieś siostry zamieszkały na terenie parafii. Ostatecznie działka została zakupiona
w lipcu 2001 r. W 2003 r. otrzymałyśmy
projekt od architekta z Warszawy, jako
jego cegiełkę na budowę domu. W lutym
2004 dostałyśmy pozwolenie na budowę
domu w Wąwolnicy.
Od początku powstaje on dzięki ofiarności ludzi dobrej woli. Wśród różnych
inicjatyw odbyły się m.in. dwa mecze piłki nożnej reprezentacji księży – contra

UKŁADANIE DACHU
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W służbie Panu Bogu i ludziom

 rtyści polscy, na stadionie Legii w Wara
tu, rozpoczęły się także prace związane
szawie. Dochód z nich został przeznaczoz wykonaniem oświetlenia kaplicy. Brakuje
ny na przygotowanie działki pod budowę.
w niej jeszcze „prawdziwej” podłogi i całW 2006 roku
kowitego wyzaczęły się pierwkończenia, ale
sze prace budowi tak cieszymy
Nie ma i nigdy nie będzie
lane. W 2008
się, że mamy
serca, które by nas kochało
roku budowa nasię gdzie modbardziej niż Najświętsze
brała tempa, do
lić. Do chwili
końca roku 2010
obecnej praSerce Jezusa.
dom przykryto dawie cały parter
chem, wstawiono
został ukońks. Franciszek Maria di Francia
okna i drzwi garaczony. Musiżowe – budynek
my wykonać
został zamknięty.
jeszcze wjazd
Od 2011 roku trwają prace wykończeniowe.
na posesję i uporządkować teren działki.
W sierpniu 2012 roku została wykończona
Wewnątrz trzeba otynkować kilka pomieszczęść domu na parterze. Następnie dokoczeń i uzbroić w instalacje przeciwpożanano ocieplenia i otynkowania budynku.
rowe trzy duże klatki schodowe, które na
W ostatnim czasie została położona
razie są w stanie surowym. Gdyby udało
kostka na schodach przy wejściu do obieksię wykonać te najważniejsze prace, mo-

głybyśmy się starać o przyjęcie dzieci do
naszego domu. Naszym marzeniem jest,
aby dom w Wąwolnicy jak najszybciej mógł
im służyć, jednak jeszcze sporo zostało do
zrobienia, dlatego każde wsparcie bardzo
się przydaje.
Doświadczamy pomocy licznych dobrodziejów. Nie sposób ich wszystkich wymienić, bo jest ich bardzo, bardzo wielu.
Także dzięki życzliwości wielu biskupów,
proboszczów w Polsce i za granicą, możemy mówić o naszym dziele oraz kwestować w różnych parafiach. Tradycyjnie, od
kilku lat, jesteśmy zapraszane do parafii
ojców kapucynów na Poczekajce.
Gdyby nie otwarte serca tak wielu ludzi, nie byłoby możliwości budowy domu w Wąwolnicy. Dziękujemy za każde
wsparcie, jakie otrzymujemy, i nieustannie modlimy się za naszych dobrodziejów.
Siostry Kapucynki NSJ

Świadectwo powołania i posługi zakonnej
Wszystko zaczęło się tu na Poczekajce, jeszcze w małym kościele,
który wtedy wydawał mi się duży. Tam przystąpiłam do Pierwszej
Komunii Świętej i przyjęłam sakrament bierzmowania, tam również uczęszczałam na katechizację. Na początku średniej szkoły
zaczęłam chodzić na spotkania oazowe, które prowadzili ojcowie
kapucyni. Przyznam, że coraz bardziej podobały mi się te klimaty
wspólnotowe, a potem wyjazdy wakacyjne na Oazę, dni wspólnoty, pielgrzymki piesze na Jasną Górę i do Wąwolnicy. Moim
marzeniem było mieć wspaniałą rodzinę, męża, dzieci, dom.
Nawet kiedyś poszłam w pielgrzymce do Częstochowy, prosząc
Matkę Bożą o dobrego męża. I „mam”! I nie zamieniłabym Go na
żadnego innego! Jezus powoli dawał mi do zrozumienia, że On
będzie Drogą, Celem i Sensem mojego życia. Trudno to wyrazić
w słowach, ale czułam, że taka „klasyczna” rodzina to jeszcze za
mało, chcę kochać wszystkich! Modlitwa, czytanie i rozważanie
Słowa Bożego oraz Eucharystia były dla mnie siłą i natchnieniem
w odkrywaniu mojego powołania. Jest to droga, która nie zawsze
jest łatwa i prosta, wiele pokus, trudności, wątpliwości, lęków…
Kiedy to pragnienie pójścia za Jezusem było tak silne, zaczęłam
pytać: Co mam robić? Gdzie mam Ci służyć, Panie? W jakim
Zgromadzeniu? Wtedy właśnie nasza wspólnota oazowa dostała propozycję wyjazdu na III stopień Oazy do Rzymu. Był to rok
1984. Znalazło się kilka osób, które ubiegały się o wizę, ale wtedy
to nie było takie łatwe! Ostatecznie wizę dostałyśmy we dwie, ja
i moja koleżanka oazowa, Jola, która obecnie jest moją współsiostrą w Zgromadzeniu.
Na Oazie w Rzymie gościły nas Siostry Kapucynki NSJ. To wtedy
po raz pierwszy spotkałam moje Zgromadzenie i muszę przyznać,
że jak tylko przekroczyłam próg domu i weszłam do kaplicy, poczułam się, jakbym była u siebie. Podczas pobytu w Rzymie dużo
się modliłam i prosiłam Ducha Świętego o rozeznanie Woli Bożej.
Z siostrami mogłam się porozumieć tylko poprzez braci kapucynów, którzy byli tam na studiach, a towarzyszyli nam w czasie
pobytu w Rzymie i w razie potrzeby coś tłumaczyli. U Pana Boga
nie ma nic niemożliwego! Nie trzeba rozumieć zbyt wielu słów,
by poczuć w sercu, że On mnie powołuje i to jest miejsce, które
od wieków dla mnie przygotował. Wracając do Polski miałam
pokój w sercu i taką radość, że znalazłam swoje miejsce w życiu.
Po powrocie z Oazy miałam jeszcze rok szkoły i maturę - był to
czas na modlitwę i coraz większe przekonanie, że Pan chce mnie
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dla Siebie. Po zdanym egzaminie dojrzałości i kolejnej pielgrzymce
na Jasną Górę, we wrześniu 1985 roku wyjechałam na formację
do Rzymu. Po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych wróciłam
do Polski i w Siennicy, koło Mińska Mazowieckiego, z dwiema
współsiostrami zaczęłyśmy naszą posługę jako katechetki. W Lublinie były już nasze siostry z Włoch, które mieszkały na terenie
parafii na Poczekajce. Powoli Zgromadzenie Sióstr Kapucynek
NSJ nabierało siły. Na terenie Polski powstały nowe placówki,
przybyły dzieci, które potrzebowały naszej troski i opieki. Obecnie mamy 6 domów w Polsce: w Lublinie, Siennicy, Piaskach,
Wąwolnicy, Zwoleniu i Skarżysku Kamiennej.
Posługiwałam w wielu placówkach w Polsce, we Włoszech, na
Słowacji. Pracowałam jako katechetka, z dziećmi i z młodzieżą,
wśród ubogich, w zakrystii, w kuchni, w różnego rodzaju posługach. Pan powołał mnie również do posługi na misjach w Indiach
i Kolumbii. Od dwóch lat mieszkam w Wąwolnicy. Przez całe
moje życie w Zgromadzeniu, a minęło już ponad 33 lata, Pan darzy mnie nieustannie swoją Łaską i Zmiłowaniem. Dziękuję Mu
każdego dnia za dar powołania, za wszystkie osoby, które spotkałam, za braci kapucynów, w sposób szczególny za br. Tadeusza Trojanowskiego, ówczesnego moderatora na Poczekajce, br.
Kazimierza Synowczyka i br. Janusza Kaźmierczaka, którzy byli
z nami na oazie w Rzymie i prowadzili nas w początkach formacji”, i wszystkich tych, którzy byli dla mnie przykładem franciszkańskiej prostoty, ubóstwa, radości, którzy pomogli mi rozeznać
moją życiowa drogę.
s. Maria Barbara Wiórko, kapucynka NSJ
Zdjęcia: z archiwum sióstr
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U Matki w domu. Loreto

Rozmawiałam z o. Dariuszem Bryłą, kapłanem, który trafił do naszej parafii
w październiku. Przedtem był w Loreto. Poprosiłam, żeby mi opowiedział o sanktuarium
i swoim w nim pobycie. Owocem naszej rozmowy jest poniższy tekst.

Czym jest Sanktuarium
w Loreto i jaka jest jego
podstawowa wymowa?
Przez ponad osiem lat pracowałem
w Sanktuarium w Loreto. Miałem tam
okazję spotkać wiele grup z Polski, które do Loreto przyjeżdżają jak do domu.
Zazwyczaj na początku zatrzymywaliśmy
się na placu przed Bazyliką, skąd można
było zobaczyć całą fasadę, na której na
marmurowej tablicy widnieje napis: Dei
Parae domus in qua Verbum caro factum est, co znaczy ‘Bożej Rodzicielki dom,
w którym Słowo stało się ciałem’. Dom
ten znajduje się w Loreto od końca XIII
wieku. Autentyczność domu potwierdzają
badania archeologiczne. Według tradycji
został przeniesiony z Nazaretu do Italii
przez Aniołów. Można powiedzieć, że dom
Matki Bożej był dwuczęściowy. W Nazarecie pozostała grota wykuta w skale, do
której były dostawione trzy ściany zbudowane z kamieni. W Loreto mamy właśnie
te trzy ściany. W tym domu Maryja przyjęła zwiastowanie Archanioła Gabriela,
w nim otworzyła się na działanie Bożego
słowa, odpowiadając Niech mi się stanie
według słowa twego. I właśnie w tym domu Słowo stało się Ciałem, Syn Boży stał
się naszym bratem. Samo Loreto zresztą
powstało dzięki temu, że ten dom tam się
pojawił. Wcześniej było tam tylko wzgórze
porośnięte lasem laurowym i stąd wzięła się nazwa Loreto, właśnie od tego lasu
laurowego. Pierwszymi mieszkańcami Loreto byli pielgrzymi, którzy już nie chcie-

li domu Matki Bożej opuszczać i tam się
osiedlili. Obecnie Dom Maryi znajduje się
wewnątrz Bazyliki, schowany dodatkowo
w pięknej marmurowej „szkatule”, którą
zaprojektował jeden z najsławniejszych
architektów renesansu - Bramante. Papież
Klemens VIII zostawił na tej marmurowej
obudowie napis, gdzie między innymi mówi, że ten dom został przeniesiony właśnie przez Aniołów. Sanktuarium w Loreto to święte miejsce, przez które przeszło
miliony osób i wielu świętych. Modlili się
tam także święci Polacy, między innymi
św. Stanisław Kostka i św. Maksymilian
Kolbe. Papież Jan Paweł II był w Loreto
aż pięć razy. Aby to upamiętnić, na placu w pobliżu Bazyliki postawiono pomnik
Jana Pawła II, na którym jest napisane,
że jest to najbardziej „loretański” papież
w historii. Ten święty Papież mówił, że
dom Matki Bożej, Matki Jezusa, która jest
także naszą Matką, jest również naszym
domem, domem wszystkich, którzy kochają Matkę Bożą. I rzeczywiście można się
tam się czuć jak w domu. Loreto to Sanktuarium o wymiarze międzynarodowym.

Czym zajmują się bracia
kapucyni w Loreto?
Bracia naszego zakonu są już od lat kustoszami tego Sanktuarium. Do najważniejszych ich obowiązków należy zaliczyć przyjmowanie pielgrzymów i posługę
w konfesjonale. Przybywają tam przecież
pielgrzymi z całych Włoch, z całej Europy
i z całego świata. O ile na placu przed Ba-

zyliką jest zawsze dużo hałasu, bo – jak
mówi tradycja i potwierdzają badania historyczne – Dom Maryi jest postawiony
na drodze i panuje tam często hałas niemiłosierny, to wewnątrz Świętego Domku jest bardzo cicho. Ma się tam jakby namacalne poczucie obecności Matki
Bożej, której można powierzać z ufnością
wszystkie swoje prośby, potrzeby, troski
i zmartwienia. W Loreto nad ołtarzem,
podobnie jak w Nazarecie, jest napis Hic
Verbum caro factum – co znaczy ‘Tutaj
Słowo stało się ciałem’. W Świętym Do-
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mku można dotknąć tych samych kamieni,
których dotykała Matka Boża i Pan Jezus,
święty Józef a zapewne także i Apostołowie. Ewangelia staje się tutaj żywa.
Wśród wielu posługujących w Loreto kapucynów z różnych państw są także
Polacy. Przebywając w Loreto przez kilka
lat, byłem jedynym bratem z Polski. Teraz
jest tam trzech braci Polaków.
Mówiąc o Loreto, trzeba koniecznie
wspomnieć o siostrach nazaretankach.
Niestety, z końcem tego roku ich klasztor będzie zamknięty. Ale biskup Loreto
chce, aby kilka z nich pozostało do pomocy w Sanktuarium. Siostry nazaretanki to
przede wszystkim Polki. Kiedy chodziliśmy
do nich z posługą duszpasterską, bracia
Włosi mówili o nich nie „siostry nazaretanki”, ale właśnie „siostry Polki”, chociaż wśród nich były także dwie Włoszki.
Założycielka zgromadzenia sióstr nazaretanek, bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego
Pasterza, bardzo chciała, żeby siostry tam
były. Przez długi czas siostry opiekowały
się cmentarzem wojskowym, na którym
są pochowani żołnierze polscy. Na zboczu wzgórza przed Bazyliką znajduje się
ponad tysiąc grobów naszych żołnierzy
z armii gen. Andersa. Kiedy podczas II
wojny światowej Polacy wyzwalali Loreto, to uratowali przed zniszczeniem także
to Sanktuarium.

Jak wyglądało
zdobywanie Loreto?
W lipcu tego roku (2018) rozmawiałem
z kilkoma kombatantami, którzy wyzwalali Loreto – wtedy – w lipcu 1944 – byli
to młodzi osiemnasto-, dziewiętnastoletni chłopcy, teraz to już starsi panowie
po dziewięćdziesiątce. Opowiadali mi oni
o zdobywaniu Loreto. Niemcy obserwowali Polaków z pobliskiej góry Monte
Conero, położonej nad samym morzem.
Kiedy zobaczyli, że żołnierze II Korpusu
Ułanów Karpackich gen. Andersa zbliżają
się do murów miasta, chcieli ich zbombardować. Skierowali na nich bombowce.
Pech chciał, że bomby spadły także na kopułę Bazyliki. Jedna z bomb przez kopułę
wpadła do kaplicy niemieckiej i uszkodziła
stopień ołtarza – do dziś można zobaczyć
tego ślady. Polacy widząc, że kopuła Bazyliki płonie, a wiedzieli przecież, że pod
nią znajduje się dom Matki Bożej, robili z narażeniem życia wszystko, żeby ją
ugasić. Dzięki temu Sanktuarium ocalało. Papież Pius XII, kiedy dowiedział się
o takiej bohaterskiej obronie, wysłał list
do biskupów polskich, w którym napisał,
że polscy żołnierze są wielkimi czcicielami
Matki Bożej, że oni postawili ołtarz Matce
Bożej na Monte Cassino, że to oni obronili przed zniszczeniem Święty Domek
loretański, przeto tych dzielnych żołnierzy odznaczamy orderami papieskimi.
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U Matki w domu. Loreto
jest Słońcem Sprawiedliwości, opaliła
się tak od tego słońca Bożej sprawiedliwości i Bożej łaski, że aż sama stała się
cała czarna, cała piękna. Nas Polaków
chwyta za serce, jak w Loreto grupy pielgrzymów włoskich, śpiewają naszą polską
pieśń Czarna Madonna po włosku. Jeden
z braci kapucynów, Włoch, był w Częstochowie, gdzie usłyszał tę naszą pieśń i tak
mu się spodobała, że przetłumaczył ją na
włoski. I teraz Włosi często tę pieśń śpiewają. Ale nie wszyscy wiedzą, że ma ona
swój początek w naszej polskiej pobożności jasnogórskiej.
W samym Loreto i w jego okolicach
mieszkają także Polacy. Część z nich
mieszka tu na stałe, inni przyjeżdżają tu
sezonowo do pracy. W niedzielę i w większe uroczystości o 16.00 jest dla nich Msza
święta po polsku. Przed Świętami Bożego Narodzenia spotykają się na dzielenie
opłatkiem, a przed Wielkanocą na święcenie pokarmów (Włosi tych zwyczajów
już nie znają).

Jak wygląda tam
wspólnota braterska?
FIGURA MATKI BOŻEJ

Dlaczego Polacy w Loreto?
Trzeba sobie uświadomić, że nasza polska
pobożność maryjna jest mocno związana
z Matką Bożą Loretańską. Mamy w Polsce
kilka Sanktuariów odnoszących się do Loreto: jest np. miejscowość pod Warszawą,
która nazywa się Loretto (przez dwa ’t’),
pierwsze sanktuarium poświęcone Matce
Bożej Loretańskiej z kopią tego właśnie
domku pod Dęblinem, w miejscowości
Gołąb. Jest również inna kopia Domku
Matki Bożej u braci mniejszych kapucynów w Krakowie.
W Świętym Domu jest czczona figura Matki Bożej, zwana Czarną Madonną.
Wyrzeźbiona jest ona z drewna cedrowego pomalowanego na czarno. Jest to już
druga figura. Pierwsza się nie zachowała, bo w Sanktuarium był pożar i figura
spłonęła. Obecna, z początku XX wieku,
została przez artystę pomalowana tak
ciemnym barwnikiem, że rzeczywiście jest
cała czarna. Prawdopodobnie jej twórca
przesadził z pigmentem. Ale jest też inne,
duchowe wyjaśnienie nawiązuje do księgi
Pieśni nad pieśniami:
Śniada jestem, lecz piękna,
córki jerozolimskie,
jak namioty Kedaru,
jak zasłony Szalma.
Nie patrzcie na mnie, żem śniada,
że mnie spaliło słońce.
(Pnp1, 5-6 wg Biblii Tysiąclecia).
Te słowa można odnieść do Matki Bożej.
Maryja jako Matka Pana Jezusa, który

Wspólnota kapucyńska w Loreto jest dosyć duża, to wspólnota międzynarodowa.
Bracia pochodzą z różnych państw świata. W większości są to bracia z prowincji
włoskich, ale są tu także bracia z Polski,
z Rumunii, są bracia z Afryki, z Indii,
przyjeżdżają również bracia z Ameryki Południowej czy ze Stanów Zjednoczonych,
a czasami także z Australii. A to wszystko po to, żeby móc przyjmować pielgrzymów z różnych stron świata i umożliwić
im w Sanktuarium skorzystanie z sakramentu spowiedzi.

Czy dużo jest
pielgrzymów z Polski?
Zaraz po Włochach, których jest oczywiście najwięcej, pielgrzymami w Loreto są
przede wszystkim Polacy, którzy po stanie wojennym i po przemianach 1989 roku bardzo licznie przyjeżdżają do Włoch.
W okresie letnim przyjeżdża nawet kilka
grup dziennie. Odwiedzają tam przede
wszystkim miejsca związane z duchowoścą chrześcijańską, takie jak Rzym, Loreto,
San Giovanni Rotondo, Manopello i sanktuarium cudu eucharystycznego – Lanciano, a także sanktuarium świętej Rity,
która jest ostatnio chyba tak popularna
jak święty Antoni.

Ilu kapłanów jest obecnie
przy Sanktuarium?
W Bazylice pracuje około trzydziestu braci. Ale wielu z nich jest już w podeszłym
wieku. Kiedy przed ośmiu laty przybyłem do Loreto, było tam wielu braci, których teraz już nie ma. Niektórzy odeszli
do Pana, a część z nich jest w pobliskim

U Matki w domu. Loreto
klasztorze w Macerata, gdzie mieści się
infirmeria, specjalnie przygotowany dom
dla starszych i chorych braci. Tam mają
lepszą opiekę i więcej spokoju. Obecnie
w Sanktuarium pracuje wielu braci kapłanów w podeszłym wieku, mających około
osiemdziesięciu, dziewięćdziesięciu lat.
A mimo to angażują się na miarę swych
sił w spowiedź, w modlitwę i inne prace
duszpasterskie. W Loreto, podobnie jak
w wielu innych klasztorach, narasta potrzeba, aby przyjmować nowych, młodszych braci, aby zapewnić parafianom
i pielgrzymom odpowiednią opiekę. Włochy cierpią znacznie bardziej niż Polska
z powodu małej liczby powołań.
Loreto się starzeje. Jest tam ciągle wiele zgromadzeń, wiele domów zakonych,
zwłaszcza żeńskich, które – trzeba to powiedzieć – są na wymarciu. Zgromadzenia te były kiedyś znacznie bardziej liczne (kiedyś miały po kilkanaście, nawet po
kilkadziesiąt sióstr), a teraz są tam dwie-trzy siostry w podeszłym wieku. O ile na
ulicach widuje się dzieci, to na Mszach
świętych dominują osoby starsze. Ta sytuacja bardzo niepokoi.
Ale mimo to Loreto, Sanktuarium Świętego Domu, do którego przybywają pielgrzymi z całego świata, daje nadzieję. To
nadzieja, że Panu Bogu wystarczy mało,
żeby wejść w nasze życie i je przemienić.
Bo dlaczego Pan Jezus, Syn Boży, wybrał
biedną rodzinę i wraz z nią zamieszkał
w Nazarecie? I dlaczego przez trzydzieści lat nie ujawniał się, zanim rozpoczął
swoją działalność?

goś, kto jego zdaniem sprawdziłby się na
misjach, nie może go wysłać wbrew jego
woli. Jest to zgodne z zamysłem świętego
Franciszka, aby być otwartym na Ducha
Świętego, który wzbudza u niektórych
takie pragnienie wyjazdu na misje, żeby
troszczyć się o tych, którzy potrzebują pomocy, żeby ich prowadzić do Boga. Włochy to wprawdzie kraj katolicki, ale kiedy
się widzi, jak postępuje sekularyzacja, to
stają się też… krajem misyjnym. Zresztą, tak jak mówił św. Jan Paweł II, cała
Europa potrzebuje nowej ewangelizacji.

Jak dziś głosić
Dobrą Nowinę?

W jaki sposób Ojciec
trafił do Loreto?

Z pokorą i ufnością, tak jak Maryja, która po Zwiastowaniu, kiedy dowieduje się,
że Elżbieta, Jej krewna, oczekuje dziecka,
z radością i pośpiechem idzie do niej. Wychodzi do niej z tego domu, który jest teraz w Loreto, by jej usłużyć, ale przede
wszystkim, by razem z nią uwielbiać Boga
za Jego wielkie dzieła. Właśnie teraz, na
dniach, 9-10 grudnia w Loreto odbywają
się największe uroczystości, kiedy uroczyście obchodzi się rocznicę przeniesienia
domku, które dokonało się w 1294 roku.
Z tej okazji wyrusza przez uliczki miasta
uroczysta, piękna procesja z figurą Matki Bożej. To bardzo podniosła i radosna
uroczystość.

Jeśli chodzi o mnie, o mój wyjazd do Loreto, to było tak, że w czasie, kiedy byłem w klasztorze w Bydgoszczy, prowincjał zapytał mnie: „Darek, czy ty byś nie
chciał pojechać do Loreto, aby pracować
w tym sanktuarium? Ale nie musisz mi
zaraz odpowiadać, daję ci rok na przemyślenie tego”. I co jakiś czas dopytywał, co o tym myślę. Nie bardzo to jakoś
widziałem. Byłem wprawdzie kilka razy
w Loreto jeszcze jako kleryk. Pamiętam
jak wieczorami, po zamknięciu Bazyliki,
my bracia sprzątaliśmy domek Matki Bożej. I to było piękne – ten dom, w którym
mieszkała Maryja, mogłem wtedy sprzątać dotykając kamieni, relikwii... Kiedy po
roku prowincjał mnie zapytał o decyzję,
odpowiedziałem, że skoro on tak uważa,
to ja nie stawiam przeszkód. No i wyjechałem. Po około dwudziestu latach od
mojego ostatniego tam pobytu spotkałem
i rozpoznałem wielu braci, którzy jeszcze
nadal tam przebywają. Niektórzy z nich
mieszkają w Loreto od kilkudziesiąciu
lat. Gdy ich więc zobaczyłem, poczułem
się w pewnym sensie jak w domu. No bo

Czy bracia kapucyni
z Polski wyjeżdżają do
Loreto na własną prośbę?
Zgodnie z regułą naszego zakonu, jeśli
ktoś chce wyjechać na misje za granicę,
musi pytać o zgodę swojego prowincjała.
A prowincjał wyraża swoją opinię i pozwala tylko tym, których uzna za właściwych.
Z drugiej strony, jeśli prowincjał widzi ko-

WNĘTRZE ŚWIĘTEGO DOMU

w końcu przyjechałem do samego domu
Matki Bożej. Zastałem tam śp. o. Zbyszka
Gospodarka, który przez około sześć lat
pracował w Lorerto. On wrócił do Lublina na Poczekajkę, a ja zostałem we Włoszech. Można powiedzieć, że byłem tam
dość długo, bo osiem lat. A miałem pojechać przynajmniej na rok.

Jakie miał tam
Ojciec obowiązki?
Codzienny kilkugodzinny dyżur spowiedzi, Msze święte w Bazylice, różne posługi duszpasterskie, m.in. spowiedź sióstr
zakonnych, grupę modlitwy św. o. Pio, no
i to, z czego mnie Loreto poznało chyba
najbardziej, przyjmowanie i oprowadzanie pielgrzymek z Polski, których było
dużo, zwłaszcza w okresie wakacyjnym.
W Loreto została założona kongregacja
poświęcona rozpowszechnianiu kultu
Matki Bożej – Congregazione Universale
della Santa Casa, której przez ostatnich
kilka lat byłem sekretarzem. Wiązało się
to między innymi z tym, że pomagałem
trochę przy redagowaniu miesięcznika poświęconego temu Sanktuarium: Il
Messaggio della Santa Casa. Robiłem
do tego miesięcznika różne zdjęcia z organizowanych tam koncertów, różnych
spotkań i pielgrzymek. Pod koniec mojego tam pobytu czułem już zmęczenie
i myślałem o powrocie do kraju. Teraz
zastąpił mnie tam o. Stanisław Kowalski,
który wcześniej pracował na Łotwie. A ja
przyzwyczajam się teraz do moich nowych
obowiązków na Poczekajce.
Wysłuchała i spisała
Małgorzata Brzozowska
Zdjęcia z Loreto: o. Dariusz Bryła
Zdjęcie o. Dariusza: Emil Zięba
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100 lat niepodległości – wspomnienia rodzinne
W Radomiu i okolicach
MÓJ OJCIEC – urodził się w Radomiu w listopadzie roku 1919
jako jedno z sześciorga dzieci Franciszki i Jana Pasków. W chwili
wybuchu wojny we wrześniu 1939 r. miał 20 lat i jego pokolenie
nazywane jest „Kolumbowie – rocznik 20”.
W przekazie rodzinnym, z ust jego braci i sióstr słyszałam, że
„Janek był bardzo odważny i silny”. On sam zaś opowiadał mi,
że w czasie wojny należał w konspiracji do Batalionów Chłopskich, a potem, po 1943 roku, do Armii Krajowej. Wspominał,
że wtedy został zaprzysiężony i otrzymał biało-czerwoną opaskę na ramię. Jego dowódca miał pseudonim „Szary” i dowodził
oddziałami partyzanckimi w Okręgu Świętokrzyskim AK. Ojciec
znał oczywiście tylko jego pseudonim.
„Szary” (Antoni Heda) zasłynął z wielu udanych akcji odbicia więźniów, w jednej z nich brał udział mój ojciec, kiedy to stał
z ukrytą bronią na ulicy w pobliżu więzienia radomskiego, z zadaniem osłony lub przekazania informacji. Jednakże po kilku
godzinach „spacerowania” akcja została odwołana, gdyż więźnia nie przewieziono.
Wraz ze swoim oddziałem ojciec znalazł się także pod Warszawą w sierpniu 1944 r., aby pomóc powstańcom warszawskim.
Jak opowiadał, po tygodniu leżenia i ukrywania się w podwarszawskich lasach oddział wrócił do Radomia, gdyż Sowieci nie
dopuścili nikogo do Powstania.

JAN PASEK (PIERWSZY Z PRAWEJ) Z MAŁŻONKĄ ANNĄ
ORAZ SĄSIADEM (RAJEC SZLACHECKI OK. 1946).

Duże wrażenie robiły na mnie opowieści ojca na temat jego
ukrywania się przed Niemcami, gdyż często był poszukiwany.
Na szczęście sąsiedzi w porę ostrzegali, gdy ktoś z nich zobaczył
Niemców na „gościńcu”, czyli początku drogi w naszej wsi Gołębiów. Gdy tylko tata usłyszał: „Janek, Niemcy we wsi!”, wyskakiwał przez okno z zawiniątkiem (wcześniej przygotowany chleb
i koszula) na podwórze, biegł za stodołę, potem w zboże, potem
do sąsiedniej wsi. Tam ukrywał go często p. Antoni Żyła.
Tak też musiał uciekać np. po akcji na łące sąsiada, któremu
Niemcy z Hitlerjugend zabierali siano na swój wóz. Ojciec, zawiadomiony o tym, pobiegł do nich, powalił na ziemię wszystkich czterech, łamiąc jednemu rękę (na szczęście mieli oni tylko
noże jako broń), siano odebrał, ale do domu wracać nie mógł.

Po wojnie także musiał się ukrywać. Miał nakaz codziennego meldowania się w Urzędzie Bezpieczeństwa, gdzie był namawiany do zapisania się do PZPR. Aby uniknąć nękania, w 1947
r. wyjechał z żoną i maleńkim synkiem Krzysiem na rok do Krakowa, gdzie pracował w Powszechnej Spółdzielni Spożywców.
Dwa tygodnie więziony był w piwnicach pod budynkiem UB, ale
nie zapisał się do partii komunistycznej. Nie zadziałała nawet
obietnica, że będzie dyrektorem PSS w Radomiu, jeśli zapisze
się do partii. Całe życie był tylko kierownikiem w swojej ulubionej pracy… Z opowiadania taty wynikało, że jego postępowanie
było takie zwyczajne, że „tak trzeba było” .
Tymczasem niedawno odwiedziła mnie delegacja Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich, wręczając mi
pamiątkowy medal z okazji 75-lecia BCh z prośbą o przekazanie go
następnemu pokoleniu. Przekażę go więc wraz z pamięcią o dziadku i pradziadku moim czworgu dzieciom i ośmiorgu wnukom.
MÓJ DZIADEK – Józef Krawczyk, ojciec mojej mamy, miał
ok. 50 lat, kiedy przyszło wyzwolenie Radomia spod okupacji
niemieckiej w styczniu 1945 r. Miał żonę Józefę, czworo dzieci
i wzorowe gospodarstwo w podradomskiej wsi Rajec Szlachecki,
gdzie był wójtem. Z powodu tego stanowiska został aresztowany
przez władze sowieckie i wraz innymi osobami z Radomia (sędzią
Dobrzyńskim, kupcem Kowalikiem, nauczycielem gimnazjum)
wywieziony w głąb Rosji, w góry Ural. Nie było go trzy lata, babcia myślała, że na pewno nie żyje. Ale gdy pewnego dnia zjawiła
się „osoba z Czerwonego Krzyża”, która twierdziła, iż wie, gdzie
dziadek się znajduje, babcia nabrała nadziei. Należało tylko pojechać do odpowiedniego urzędu w Zamościu i tam wykupić
dziadka. Babcia sprzedała krowę i wyruszyła w drogę z panią,
która miała jej pomóc ratować dziadka. Wieczorami odmawiały
różaniec… Podróż trwała kilka dni, różnymi środkami lokomocji,
aż wreszcie dotarły obie panie do Zamościa. Tam w „odpowiednim urzędzie” babcia przekazała pieniądze owej pani i czekała
na nią na korytarzu pod drzwiami. Po kilkunastu minutach czekania babcia zajrzała do pokoju, a tam okazało się, że pokój był
pusty, tylko okno otwarte…
Dziadka nie było trzy lata. Wrócił bardzo wychudzony, gdyż
tak jak inni zesłańcy pracował przy wyrębie lasu, odżywiając się
głównie korzeniami i grzybami, które gotowano. Jeśli czasem
ktoś z radomskich kolegów miał dyżur w kuchni, dokarmiał trochę „swoich”. Dziadek do końca życia leczył się na cukrzycę. Dożył do 60 roku życia.
MÓJ WUJEK – brat mojej mamy, Piotr, miał zaledwie 17 lat,
kiedy go Niemcy aresztowali. Babcia opowiadała, że chodził do
lasu, do partyzantów po tajne gazetki. Kiedy Niemcy wpadli do
domu na rewizję, znaleźli gazetki ukryte w piecu. W czasie rewizji
babcia wyglądała przez okno na podwórze, gdzie jej syn leżał przed
ustawionym karabinem. Zabrano go do więzienia, katowni przy
ul. Kościuszki w Radomiu. Kiedy po miesiącu go wypuszczono,
miał odbitą wątrobę. Zmarł na marskość wątroby w wieku 60 lat.
Elżbieta Kołtunowska

Kochani Czytelnicy „Zwiastuna”! Zachęcamy Was do podzielenia się wspomnieniami związanymi z historią Waszych rodzin,
przeżyciami wojennymi, drogami do niepodległości, trudnymi losami. Zamieścimy je w cyklu „100 lat niepodległości – wspomnienia rodzinne”. Zapraszamy do współpracy w międzypokoleniowym przekazie pamięci i tożsamości narodowej.

12

ZWIASTUN

23 grudnia 2018

Lekcja historii
Cicha noc. Boże Narodzenie w okopach Wielkiej Wojny
Od pięciu miesięcy trwała I wojna światowa. Na froncie zachodnim od trzech miesięcy miała ona charakter ciężkich walk
pozycyjnych. Wrogie armie były oddzielone od siebie liniami okopów, zasieków
i stanowisk obronnych. Nieustanne ataki
i kontrataki załamywały się w ogniu karabinów maszynowych i artylerii. Front
stał w miejscu. Zmieniały się tylko liczby
zabitych. Śmierć zbierała krwawe żniwo.
Żołnierze w okopach borykali się z zimnem, chorobami, brudem, wszawicą. Nic
nie wskazywało na koniec wojny. Papież
Benedykt XV bezskutecznie nawoływał do
przerwania walk. Jego encyklika Ad Beatissimi Apostolorum z 7 XII 1914 roku
pozostawała bez odpowiedzi.
Jednak 24 grudnia, w wigilię Bożego Narodzenia, w rejonie Ypres we Flandrii doszło do niezwykłych wydarzeń. Niemieccy
żołnierze z pułków bawarskich (16 i 17 pułk
piechoty), korzystając z przerwy w ostrzale zaczęli ustawiać w zasieki z drutu kolczastego oświetlone świeczkami drzewka.
Następnie zaśpiewali kolędę „Stille nacht”
– „Cicha noc”. Słysząc to brytyjscy żołnierze
z pułku walijskiego odpowiedzieli śpiewając ją w swojej wersji – „Silent night”. Część
Niemców wyszła z okopów i ruszyła wolnym
krokiem w stronę pozycji brytyjskich. Anglicy wyszli im naprzeciw. Spotkali się w po-

GRAFIKA: SŁAWOMIR KUSY

łowie drogi, na tzw. „ziemi niczyjej”. Była
ona pokryta ciałami poległych żołnierzy obu
stron. Dowodzący Anglikami na tym odcinku kapitan Albert Felstead zaproponował
rozejm na czas świąt. Śpiewano wspólnie
kolędy, łamano się czarnym chlebem i sucharami. Wymieniano papierosami i alkoholem. Ustalono zawieszenie broni do 8:30
26 grudnia. Następnie zebrano ciała poległych kolegów i pochowano je we wspólnej
niemiecko-brytyjskiej mogile. Zabrzmiały
nad grobem po niemiecku i angielsku słowa Psalmu 23: „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze
mną” – w piekle wojny miały one szczególne znaczenie. W Boże Narodzenie rozejm
nadal obowiązywał. Niemcy przynieśli dla
Anglików beczkę piwa. Kapitan Felstead
zrewanżował się angielskim puddingiem.
Rozegrano wspólny mecz w piłkę nożną.
Zakończył się wynikiem 3:2 dla Niemców
w momencie, gdy piłka została przedziurawiona na drucie kolczastym.
To, co stało się pod Ypres, odbiło się
głośnym echem wzdłuż całej linii frontu.
Do rozejmu dołączyły inne jednostki - niemieckie pułki saskie, angielska 5 dywizja,
londyńska Brygada Strzelców, pułk westminsterski. Oblicza się, że od walki mogło
wstrzymać się nawet sto tysięcy żołnierzy
niemieckich, brytyjskich i francuskich. Bra-

tali się i składali życzenia pokoju Anglicy,
Szkoci, Irlandczycy, Francuzi, Niemcy, Arabowie z Algierii. Wyznawcy katolicyzmu,
Kościołów protestanckich, muzułmanie.
Mimo że rozejm skończył się 26 grudnia,
na niektórych odcinkach frontu trwał nawet do 6 stycznia.
Dowódcy obu stron zareagowali ostro na
te wydarzenia. Grożono sądami polowymi
i karą śmierci. Wzywano do wznowienia
walki. Na uczestników rozejmu spadały
kary i szykany. Wielu przenoszono do innych jednostek. Wojna wznowiła się. Krwawa rzeź będzie jeszcze trwać cztery lata.
I wojna światowa przyniosła śmierć
14 mln ludzi. Ćwierć wieku później wybuchła jeszcze bardziej krwawa, II wojna światowa. Zginęło w niej ponad 50 mln ludzi.
We współczesnym świecie nadal wybuchają i trwają wojny. Aktualnie toczy się
ich blisko 20. Natura ludzka jest ułomna
i jej częścią jest skłonność do popełniania zła. Wydarzenia z grudnia 1914 roku
spod Ypres pokazują jednak, że częścią tej
natury jest również poszukiwanie dobra,
miłości i pokoju. Kapitan Felstead dożył
wieku 106 lat. Zmarł w 2001 roku. Ostatni żołnierz z rozejmu bożonarodzeniowego, Alfred Anderson, zmarł w 2005 roku.
Miał wówczas 109 lat.
Mirosław Sałach

13

ZWIASTUN

Kochane
dzieciaki

Wigilia
Tekst: Małgorzata Brzozowska
Ilustracje: s. Franciszka Różycka

Nadchodził cichy zimowy wieczór. Wszyscy byli strasznie zaaferowani, bo zbliżała się godzina piąta i powinni siadać do
kolacji, a tu…
Choinka wprawdzie już ubrana, ale
lampki się jeszcze nie świecą, bo coś nie
łączy, więc nie wiadomo, czy się w ogóle
zaświecą… Tata i Maciek nerwowo sprawdzają, czy wszystkie żaróweczki są dokręcone i czy żadna nie jest spalona. Nareszcie! Światełka rozbłysły!
Ania z mamą gotują uszka i smażą karpia oraz racuchy, Marysia i babcia pakują prezenty. Właśnie skończyły i Marysia
ułożyła wszystkie paczuszki pod choinką.
W radiu już słychać pierwsze kolędy.
Trwa wigilijna krzątanina – jeszcze stół
nakryć najładniejszym białym obrusem,
ułożyć talerze i sztućce, koniecznie pamiętać o tym dodatkowym talerzu, pewnie i tak, jak zwykle, nikt nie przyjdzie…
barszczyk… opłatek…
– Mamo, tato, ktoś puka… – Marysia
była najbliżej drzwi i usłyszała cichutkie,
nieśmiałe pukanie.
– Kogo tam nosi w wigilijny wieczór…
– zamruczał tato, podchodząc do drzwi.
Otworzył i westchnął, bo zobaczył
dwie skulone postacie. Nie był
pewien, ale to chyba młoda kobieta z maleńkim dzieckiem
na ręku i wyraźnie starszy
od niej mężczyzna podeszli
do progu.
– Dobry wieczór – zaczął
mężczyzna. – Proszę pana, jechaliśmy do rodzinnego domu,
ale autobus się popsuł i następnego już dziś nie będzie, dopiero jutro. Na
dworcu zimno i pusto, a my tu we trójkę,
z maleńkim synkiem.
Czy byśmy mogli choć
gdzieś w przedpokoju
albo w kuchni przycupnąć? Jutro sobie pójdziemy…
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– No wie pan… my właśnie… nie wiem…
Zapytam żonę… – tata zaczął się jąkać, jakby pierwszy raz w życiu rozmawiał z kimkolwiek. Widać było, że nie ma ochoty na
przyjmowanie gości. – Ewo – krzyknął
do żony, odwracając się w stronę kuchni
– przyjdź, proszę, tu na chwilę.
– Taaak? – mama stanęła obok.
– Państwo nie mają czym jechać, proszą
o jakieś lokum na parę godzin.
– Ale my… zaraz siadamy do kolacji,
a potem idziemy na Pasterkę i… sama
nie wiem…
– Mamo, czy dla niespodziewanego gościa może być inny talerz, niż dla wszystkich? Bo w komplecie jest tylko sześć,
a nas jest przecież sześcioro… – zapytała
Ania. – A państwo… – Ania spojrzała na
przybyszów – czy państwo będą u nas na
kolacji? – spytała i dodała – To naszykuję
dwa dodatkowe nakrycia…
Dziecko zaczęło płakać.
– Jest chyba głodny – powiedziała jego
mama. – Dawno go nie karmiłam.
– Albo ma mokro – dodała Ania. – Może go trzeba przewinąć.
– Musimy chwilę się naradzić z żoną
– stwierdził tata Adam. – Przepraszam –
i odeszli do pokoju z choinką.
Dzieci zostały i ciekawie spoglądały
na gości.
Pani Ewa z mężem i babcią rozmawiali
przyciszonymi głosami.
– Zaprosimy ich? zjedzą z nami kolację, przecież wystarczy… Potem pójdziemy
na pasterkę…

– A jak na nas napadną? okradną nas?
Bogaci nie jesteśmy, ale zawsze coś mamy…
– No ale zawsze w Wigilię stawia się nakrycie dla niespodziewanego gościa… I to
dziecko – a na dworze mróz i pada śnieg…
– Nie znamy ich, nie wiemy kim są.
Może przyszli na przeszpiegi?
– A może nas zechcą zabić?
– Muszą się ogrzać, najeść, dziecko nakarmić i przewinąć, uśpić – jak w taki ziąb
to na dworze zrobić?
– Sprawdźmy, kim są i czy naprawdę
ten autobus się zepsuł. Jeśli tak, to pozwólmy im zostać.
We trójkę wrócili do przybyłych.
– Macie jakieś dokumenty? dowody
osobiste? bilety? Wiecie, na każdym kroku
tyle zła, kłamstw… Chcielibyśmy zobaczyć,
czy naprawdę …
Wyciągnęli rękę po dokumenty.
Tata Adam otworzył paszport i przeczytał głośno:
– Józef z poślubioną sobie Marią i dziecięciem Jezus…
… i upadł zawstydzony na kolana, a razem z nim cała jego rodzina.
Gdzieś z radia dochodziła kolęda:
Ach witaj, Zbawco, z dawna żądany,
Wiele tysięcy lat wyglądany,
Na Ciebie króle, prorocy
czekali, a Tyś tej nocy, nam się objawił…
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