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Ewangeliarz
30 czerwca, XIII Niedziela zwykła

Pójdę za Tobą, dokądkolwiek
się udasz. (Łk 9, 51−62)

Czy wiem, dokąd pośle mnie Jezus? Tekst
z tej Ewangelii mówi nam o powołaniu
i pójściu za Jezusem. Pan Jezus jest w drodze i zachęca do pójścia za Nim. Często
chcemy być blisko Niego, słuchać Go, naśladować, ale czy uświadamiamy sobie
w pełni konsekwencje?
Kto chce iść za Jezusem, musi być przygotowany na niespodzianki, trudności,
często brak zrozumienia. Z jednej strony
wyzwanie, ale z drugiej strony bliskość
i obecność Jezusa, który zawsze kroczy
z nami.
Izabela Łukasik

7 lipca, XIV Niedziela zwykła

Żniwo wprawdzie wielkie, ale
robotników mało; proście więc Pana
żniwa, żeby wyprawił robotników
na swoje żniwo. (Łk 10, 1−12. 17−20)

„Żniwo wielkie, ale robotników brakuje”…
Bóg posyła nie tylko kapłanów ze swoim
słowem. Każdy z nas od momentu chrztu
jest powołany do ewangelizacji, powinien
poczuć się kapłanem w znaczeniu kapłaństwa powszechnego, bo kto otwiera się na
miłość Bożą, prawdziwie ją przyjmuje i stara się nią żyć, może być robotnikiem, żniwiarzem. Taki człowiek może zostać posłany do tych, którzy nie znają miłości Boga.
„Proście Pana żniwa”… Każdego dnia
powinniśmy zginać kolana do modlitwy

i prosić, by nie zabrakło tych, którzy głosić będą Dobrą Nowinę po całym świecie.
Prośmy Ducha Świętego, aby poprowadził nasze serca, by były poddane Bogu, byśmy z wiarą wołali o liczne powołania do
pracy misyjnej i sami byli misjonarzami.
Iwona Kot
14 lipca, XV Niedziela zwykła

Nauczycielu, co mam
czynić, aby osiągnąć życie
wieczne? (Łk 10, 25−37)

Wydaje się, że w naszym codziennym życiu
bardzo rzadko zadajemy sobie to pytanie.
Gonimy za obowiązkami, za wykonywaniem pracy, za kolejnymi zakupami… I tak
każdy dzień mija w bardzo podobny sposób.
Dlatego warto zadać sobie nasze pytanie, by nie stracić swojego życia. Warto, jak
ten uczony w Piśmie, pytać się na modlitwie: „Co mam czynić, aby osiągnąć życie
wieczne?”. Co mam robić, aby moje życie
miało sens? Aby było szczęśliwe? A Bóg nigdy nie pozostawi nas bez pomocy i wskaże odpowiedź, która będzie najlepsza na
dany moment naszego życia.
Sebastian Kostecki
21 lipca, XVI Niedziela zwykła

Marto, Marto, martwisz się
i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało
albo tylko jednego. (Łk 10, 38−42)

Marta przyjęła Pana Jezusa w swoim domu. Jej siostra Maria usiadła przy Jezusie
i słuchała Go z uwagą.
W dzisiejszym zabieganiu można by się
zastanowić, czy powiedzenie „gość w dom,
Bóg w dom” jest nadal aktualne. Jak się
przygotowujemy do przyjęcia gości i czy
mamy czas, by się spotkać, by wejść w relację?
Pan Jezus mówi do nas, byśmy nie zabiegali o zbyt wiele, ale zadbali o to, czego
nikt nie może nas pozbawić. Starajmy się,
by każde spotkanie z drugim człowiekiem
było wzajemnym ubogaceniem.
Bernarda Michaluk
28 lipca, XVII Niedziela zwykła

Panie, naucz nas modlić
się. (Łk 11, 1−13)

„Niech przyjdzie”, „dawaj”, „przebacz”, „nie
dopuść”! Tyle wezwań, a mądrzy ludzie
mówią, że modlitwa to nie tylko prośba!
Czuję, że tu nie chodzi o „stertę” próśb, ale
o wielki apel Boga o moją wytrwałość! Proście, szukajcie, kołaczcie! Tak bym chciał
umieć skutecznie z wiarą „naprzykrzać”
się mojemu Ojcu!
Jarosław Agaciński
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KONFERENCJE
Pokój i dobro!
Kochani Parafianie,
Drodzy Przyjaciele Poczekajki,
wszyscy Bracia i Siostry!

Można powiedzieć: uffff… nareszcie
wakacje! Zakończyliśmy rok szkolno-katechetyczny… Za nami wszystkie
najważniejsze doroczne uroczystości… Przeżyliśmy kolejny, trzynasty już, Festyn Rodzinny na
Poczekajce pod niezmiennym tytułem: Wspólnota to ty i ja…
W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa zawierzyliśmy
Rodziny naszej parafii Sercu Bożemu. W niedzielę 30 czerwca
przeżywamy odpust Niepokalanego Serca Maryi. Mnie osobiście mija pierwszy rok posługi jako proboszcza… Chwała niech
będzie Panu Jezusowi za ten rok duszpasterski!
Chciałem bardzo serdecznie Wam wszystkim podziękować za to, że jesteście w tej parafii, że ją tworzycie, że mimo
różnych trudnych wydarzeń i przeciwności, gromadzicie się
na Eucharystii, bierzecie udział w nabożeństwach, że nie ma
dnia, żeby konfesjonały stały puste i niepotrzebne, przystępujecie do sakramentu Bożego miłosierdzia, zbieracie się na
modlitwie i na słuchaniu słowa Bożego. W tym jest nasza duchowa siła i moc do pokonywania naszych słabości. Dziękuję bardzo gorąco za tak liczny udział w procesji Bożego Ciała, za udział w Festynie w naszym kapucyńskim ogrodzie, za
wspólnotę i jedność. W sposób szczególny wyrażam ogromne
podziękowania Stowarzyszeniu Przyjaciół Parafii „Poczekajka” za organizację tak wielu wydarzeń, za trud i zaangażowanie, za poświęcony dla nas czas i siły, a w sposób wyjątkowy
za przygotowanie Festynu.

W pewnym momencie nawet Pan Jezus powiedział do swoich
Apostołów: „Idźcie i odpocznijcie trochę” (por. MK 6, 30−34).
Większość chce odpocząć, zwłaszcza od trudów pracy i związanych z tym często stresów. Niektórzy chcą poznać coś nowego
i doświadczyć czegoś niezwykłego pośród monotonii codzienności. Jeszcze inni chcą spędzić więcej czasu razem z bliskimi,
z rodziną, z przyjaciółmi. Niech czas wakacji, odpoczynku, urlopów, wyjazdów, pielgrzymek, obozów wakacyjnych, oaz, rekolekcji będzie wspaniałym doświadczeniem Waszego życia, abyście autentycznie zostali poruszeni pięknem, dobrem i prawdą
Bożego świata. I niech to zostanie mocno utrwalone, nie tylko
na zdjęciach w telefonach komórkowych, ale przed wszystkim
we wdzięcznym sercu, w pamięci i w modlitwie.
Zapraszam bardzo mocno do odwagi pójścia na pielgrzymkę
pieszą na Jasną Górę w sierpniu. Na pewno nie będzie to zmarnowany czas! Jako bracia kapucyni zapraszamy ludzi młodych
na spotkanie w Serpelicach „Golgota Młodych”. Nie zapominajmy, że przede wszystkim nasze serce potrzebuje spotkania
Boga żywego. Pamiętajmy o bezpieczeństwie na drogach! Pamiętajmy o szacunku dla stworzenia. Pamiętajmy, aby nawet
w czasie wakacji zmieniać ten świat na bardziej chrześcijański,
poprzez kulturę przebywania ze sobą, kulturę wspólnej zabawy, wspólnej radości, wspólnej modlitwy.
Życzę Wam wszystkim dobrych,
bezpiecznych i szczęśliwych wakacji.
Niech Pan Wam wszystkim błogosławi!
br. Mirosław Ferenc, proboszcz
Ps. Następny numer Zwiastuna dopiero po wakacjach…
Do usłyszenia!!!

Festyn parafialny „Wspólnota to ty i ja”
Wybaczcie, jeśli coś pokręciłem
W sobotę, rano, gdy się zbudziłem
Jakaś myśl nagła po głowie gna
Że wszak „Wspólnota to ty i ja”
Wybaczcie, jeśli coś pokręciłem
Do kapucynów autem skręciłem
I choć się boję, to słyszę głosy
Ktoś coś ogłasza aż pod niebiosy
Wchodzę, ulotkę mi w dłoń wkładają
Na jakiś festyn dziś zapraszają
Było gorąco, byłem zmęczony
I zapachami wręcz urzeczony
Patrzę: biegają, w zawodach stają
Inni medale już im rozdają
Kuchnia pierogi pyszne rozmnaża
Dziś cholesterol nam nie zagraża
Ogórki, smalec – zestaw żelazny
Na pewno starczy – jestem odważny
Oaza Rodzin ciasto serwuje
Gdy ktoś talerzem obok żongluje
Do planetarium kieruję kroki

Obok ktoś robi znów skok wysoki
Więc z cappuccino na ściankę wchodzę
W warcaby, wybacz, przegrywam srodze
Byka, co zrzuca, biorę za rogi
Na euro-banji podnoszę nogi
Harcerzom zwiewam, krzycząc do ucha
Znowu chcą zrobić dziś ze mnie zucha
Kupuję „kwiatka”, biorę nagrodę
Skromnie w siłowni opuszczam brodę
I choć nie lubię dzielić na czworo
Włosa też badam wieczorną porą
Nie wiem wciąż jednak, jakie atrakcje
Mogą mi większą dać satysfakcję
Biegnę więc dalej, wszędzie wesoło
Fotograficzne znów mijam koło
Flamenco słyszę, ten rytm ja czuję
Zapachem z grilla się oblizuję
Chwytam karkówkę pobożnie w zęby
Kucyk też dostał cukier do gęby
Jadę, i zawsze to pamiętałem
Jeszcze w karetce dziś nie siedziałem
Strażak zdziwiony twarze maluje
Nie wiem, kto z nas tu dobrze się czuje

Pomoc medyczna klocki układa
I kapucyńskie serca wciąż bada
Krowy i krówki biegają stadem
Ktoś autem dzieli się i obiadem
Ze sceny szkoły skaczą, śpiewają
I karateków pod ręką mają
Mazda odjeżdża, proboszcz się śmieje
Gwardian wciąż wierzy w to, co się dzieje
Dalszych atrakcji jest ze czterdzieści
Dusza z żołądkiem czy to pomieści?
Tańczę aż ciemno, ktoś klaszcze, skacze
Gdzie ja wspólnotę taką zobaczę?
Wiem, że na pewno coś pokręciłem
Co było faktem, a co przyśniłem
Wiem, że na pewno bawić się da
Gdy brzmi „Wspólnota to ty i ja”
Czy ja tu wrócę? – pytasz, mój drogi
Wygrałem śpiwór, cały się wzruszam
Normalnie nadal chodzą mi nogi
Ja się już nigdzie więc stąd nie ruszam
Jarosław Agaciński
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Festyn Rodzinny na Poczekajce, 15 czerwca 2019 r.
Zdjęcia: Emil Zięba, Daniel Małysiak
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Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę…
Dziesięciotygodniowe Seminarium Odnowy
Wiary w Duchu Świętym, prowadzone przez
wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym „Miłosierny
Samarytanin” z Poczekajki, rozpoczęło się 26
lutego 2019 r. i trwało do początków maja.
Miało charakter otwarty – uczestnictwo w nim
nie było zobligowane przynależnością do
jakiejkolwiek wspólnoty i nie zobowiązywało
do pozostania w Odnowie. Umożliwiało za to
późniejsze podjęcie działania w wybranej diakonii:
ewangelizacyjnej, uwielbienia, życia, modlitwy
nieustającej czy modlitwy wstawienniczej,
czyli grupie osób pełniących określoną posługę
w ramach „Miłosiernego Samarytanina”.

J

estem ochrzczona, przystąpiłam do Pierwszej Komunii św.,
przyjęłam sakrament bierzmowania, ale przez dłuższy czas
funkcjonowałam jak tzw. osobą wierząca-niepraktykująca.
W moim otoczeniu nie było atmosfery religijności, a dwa zdarzenia, które odebrałam jako przykrości, spowodowały, że „obraziłam
się” na Kościół. Przez cały czas Pan Bóg był jakoś obecny w moim
życiu. Ze swojego dylematu zwierzyłam się jednej ze znajomych,
która, choć niewierząca, poradziła mi, abym na ten temat porozmawiała z osobą duchowną. Inna koleżanka, Ania, umówiła mnie
na spotkanie z o. Tomaszem, który był jeszcze w klasztorze przy
Krakowskim Przedmieściu. W czasie rozmowy zachęcił mnie,
abym „dała szansę Bogu”.
Zaczęłam uczęszczać na niedzielne Msze św., poszłam kilka
razy na spotkanie Duszpasterstwa Młodzieży na Poczekajce. Szukając informacji o terminie wizyty duszpasterskiej w moim bloku,
trafiłam na informację o Seminarium Odnowy Wiary w Duchu
Świętym, które będzie prowadzone przy naszym kościele. Postanowiłam wziąć w nim udział, bo szukałam wspólnoty, która coś
zaczyna tak samo jak ja. Na początku mi się nie podobało. Dziwna wydawała mi się równoczesna głośna modlitwa, oklaski, czy
taneczne ruchy w czasie uwielbienia. Zdarzyło mi się wyjść przed
końcem spotkania, ponieważ byłam umówiona ze znajomymi.
Chciałam nawet zrezygnować, ale postanowiłam poświęcić Panu Bogu te 10 tygodni. W trakcie Seminarium odbyły się modlitwy wstawiennicze, do których przystępuje się jedynie w stanie
łaski uświęcającej. Przez kilka lat nie korzystałam z sakramentu
pokuty i pojednania. Poprosiłam o. Piotra o spowiedź-rozmowę.
Pierwszy raz poczułam, że Pan Bóg naprawdę odpuścił mi moje
grzechy. Bardzo mocno przeżyłam modlitwę wstawienniczą, od
której zaczął się w moim życiu proces przebaczania tym, przez
których czułam się skrzywdzona.
Jeszcze w trakcie trwania Seminarium wiele zmieniło się w moim życiu. Dawno niewidziany tato nawiązał ze mną kontakt i na
nowo budujemy nasze relacje. Zaczęłam nabożeństwo dziewięciu
Pierwszych Piątków. Niezależnie od tego, gdzie jestem i co robię,
nie potrafię opuścić niedzielnej Mszy św. Zależy mi na przyjmowaniu Komunii św. Dzięki Bogu, po modlitwie mojej i Ani, udało mi się przestać palić papierosy. Nawiązałam relacje z członkami mojej grupki dzielenia i osobami spoza niej. Bóg napełnił
mnie większą wyrozumiałością wobec ludzi. Poznaję działania
poszczególnych diakonii – szukam swojego miejsca w Kościele.
Oczywiście pojawiają się czasem chwile słabości, ale myśl
o tym, co przeżyłam i poczułam w trakcie Seminarium, „napędza mnie” do zacieśniania więzi z Bogiem, który jest teraz bardzo
ważny w moim codziennym życiu.
Adrianna, studentka

Uczestnicy Seminarium brali udział we wtorkowych spotkaniach
ogólnych, w czasie których słuchali katechez wprowadzających
w tematykę rozważań na kolejne tygodnie. Codzienne osobiste
spotkanie z Panem Jezusem zostało oparte o wybrane fragmenty
Pisma Świętego i teksty pomocnicze, przygotowane przez duszpasterza wspólnoty i animatorów. Bardzo ważna była możliwość
podzielenia się refleksjami na temat rozważanego Słowa Bożego
z członkami małych grup o stałym składzie. Seminarzyści uczestniczyli w dwóch wspólnotowych Eucharystiach, adoracji Najświętszego Sakramentu. Przed modlitwą o uzdrowienie, w specjalnym
nabożeństwie, przyjęli Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Uczestnicy Seminarium zostali też ogarnięci modlitwą o wylanie darów
Ducha Świętego. Jakie są i mogą być owoce łask, dowiadujemy
się ze świadectw seminarzystów: zarówno głoszonych na spotkaniach wspólnoty, jak i udostępnionych czytelnikom „Zwiastuna”.

O

d dłuższego czasu szukałam wspólnoty, w której będę
mogła swobodnie rozmawiać o Bogu, poznawać Go przez
Słowo Boże, świadectwa innych ludzi i nabierać siły do
codziennej konfrontacji ze światem. W Internecie znalazłam informację, że na Poczekajce odbędzie się Seminarium Odnowy
Wiary, prowadzone przez wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym.
W „Miłosiernym Samarytaninie” – takie imię ma wspólnota – urzekła mnie z jednej strony prostota, pokój i wolność, co
sprawiło, że na nowo poczułam się prawdziwie dzieckiem Bożym,
czyli kimś, kto jest przyjmowany z miłością takim, jakim jest – po
prostu cały – z dobrem i grzechem, które ma w sobie. Z drugiej
strony doświadczyłam mocy, z jaką Bóg działa we wspólnocie
Kościoła, kiedy nasza wspólnota modliła się o uzdrowienie dla
każdego z nas, uczestników Seminarium, i prosiła dla nas o dary
Ducha Świętego. W czasie modlitwy o wylanie Ducha Świętego
w moim sercu pojawiło się przekonanie, a nawet przynaglenie,
aby po powrocie do domu mocno przytulić moją mamę. Od wielu lat modliłam się o uzdrowienie z nią relacji. I właściwie wydawało mi się, że tu już nic się nie wydarzy, a tymczasem Pan Jezus
przynaglał mnie do okazania czułości, której brakowało między
nami. Oczywiście, wymieniałyśmy okazjonalnie uściski, byłyśmy
w tym sztywne i nienaturalne. Ale tak bez okazji?!
Następnego dnia rano stanęłam przed mamą i powiedziałam: Śnił mi się Pan Jezus i prosił, żeby Cię mocno przytulić.
Objęłyśmy się serdecznie i poczułam, jak przepływa przeze mnie
i przez mamę łaska jak strumienie wody żywej. Bóg naprawdę
działa! Chwała Panu.
Maria
Opracowanie: Anna Guzowska-Boreczek

Z Wprowadzenia ogólnego do Seminarium
Seminarium Odnowy Wiary to rekolekcje dla wszystkich.
Dla tych, którzy uważają się „daleko od Boga”, dla tych „ni
zimnych ni gorących” i dla tych, którzy chcą pogłębić swe życie duchowe. Seminarium ma na celu nie tylko pogłębienie
podstaw wiary chrześcijańskiej, ale przede wszystkim rozpalenie Twojej fascynacji chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo
nie jest zbiorem przykazań i zasad moralnych, które trzeba
wypełnić, aby osiągnąć życie wieczne. Chrześcijaństwo to
spotkanie z żywą Osobą, z Bogiem, to zakochanie się w Bogu.
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A Jan Paweł II ostrzegał…
Wolność, tolerancja – jakże modne stały się w ostatnich czasach te słowa-hasła!
Jakże są piękne, wzniosłe! Nie sposób ich
nie cenić, nie być ich gorącym zwolennikiem! Zawsze i wszędzie. W każdej sytuacji.
W każdej formie. Nawet najdziwniejszej…
Nawet tej, która łamie wszelkie normy
– utrwalone tradycją, oczywistymi dla
wszystkich obyczajami. Uświęcone moralnością. A może właśnie w tej… Im dziwniej,
tym lepiej! „Nie dajcie się zniewolić
wolnością!” – ostrzegał dawno temu
Jan Paweł II. Tak dawno, że…
No, dobrze, ale skoro wolność, tolerancja – to dla wszystkich, prawda? Również
dla tych, którzy jednak pamiętają i zniewolić się nie dają? I szacunku dla tradycyjnych poglądów się domagają? Hm… Bajka… Bajka, bo okazuje się, że owa wolność
i tolerancja działa tylko w jedną stronę. Tę
„słuszną”. A „słuszna” to ta, której źródła
tkwią w rewolucji ’68 roku – „rewolucji
totalnej wolności”, że posłużę się tytułem
rewelacyjnego, otwierającego oczy – niestety, tylko tym, którzy te oczy chcą mieć
naprawdę otwarte NA PRAWDĘ – filmu
autorstwa p. Jarosława Mańki. Rewolucji
głoszącej hasło „ZABRANIA SIĘ ZABRANIAĆ!!!” A więc – wszystko wolno, „róbta,
co chceta!”, co WY uważacie za słuszne, co
WY nazywacie dobrem. Bo to ty, człowieku,
możesz decydować, wszystko tobie tylko
ma być podporządkowane, twoje dobro
jest najważniejsze.
Kusząca perspektywa… Ale co zrobić,
gdy to, co dobre zdaniem jednej osoby, nie
jest takim w oczach innej? Kto ma rację?
Kogo słuchać? Stąd wnioski typu: „są róż8

ne prawdy, każdy ma swoją”, „prawda jest
pojęciem względnym”… O to już Piłat pytał.
A odpowiedź padła wcześniej – z ust Tego,
do którego skierował swoje pytanie. Komu
uwierzyć? Kto ma rację? Kogo uznać za
nieomylny autorytet? Na pewno nie człowieka, choć wielu jest mądrych ludzi. Ale
nie nieomylnych, nie takich, którzy od początku do końca wszystko widzą, wiedzą,
rozumieją, potrafią bezbłędnie osądzić. Takich nie ma. Dlaczego ludzkie prawa ulegają ciągłym modyfikacjom, poprawkom?
Bo są ludzkie. Tych poprawek, modyfikacji jest tak ogromna ilość, że kolejna partia
deklarująca, iż dopiero ona teraz urządzi
doskonały świat i szczęśliwe społeczeństwo,
budzi co najmniej uśmiech politowania…
Czy wolność jest rzeczywiście najwyższą
wartością? To pytanie – może szczególnie
w uszach Polaka – brzmi prowokująco.
No jak – nie? Przecież za nią oddawaliśmy życie. Ci, którzy mieliby prawo wypowiedzieć takie słowa, nie przewidzieli,
co ich potomkowie zrobią z tą najświętszą
wartością… Gdy już ją naprawdę odzyskaliśmy, wywalczyliśmy – zachłysnęliśmy
się nią. Wszystko wolno, żadnych ograniczeń, robimy, co chcemy! A Jan Paweł II
ostrzegał… I do czego nas ta TOTALNA
WOLNOŚĆ doprowadziła? Do TOTALNEJ
TOLERANCJI – dla wszystkiego i wszystkich. Dla wszelkich możliwych pomysłów
na życie, na definiowanie osoby ludzkiej
na wszelkie możliwe sposoby. A więc –
jestem tym, kim sobie wybiorę, wolno mi
wszystko, na co sobie pozwolę… I wszelkie moje pomysły muszą się spotkać z tolerancyjnym przyjęciem!

Co to znaczy – tolerować wszystko?
Uznawać, że wszystko jest równie dobre. Że nie ma pojęcia dobra i zła, a raczej
złem jest sprzeciw wobec zła, nazwanie go
po imieniu! Jednak wolność i tolerancja
– wbrew temu, co krzyczy świat – nie są
wartościami najwyższymi. Coś jest od nich
ważniejsze. To moralność. A kto ją ustanawia? A raczej ustanowił raz na zawsze? No
właśnie. Jeżeli by się zgodzić, że moralność
zależy od człowieka, że „każdy ma swoją”,
to rzeczywiście pogubilibyśmy się nie tylko w niniejszych wywodach, ale w świecie,
w życiu. I niestety, tak się właśnie dzieje. Każe się nam tolerować wszystko, akceptować wszelkie wynaturzenia, a wręcz
zbrodnie. Bo wynaturzeniem, a posługując się językiem Biblii, „obrzydliwością”,
„zboczeniem”, które będzie karane utratą
szansy na zbawienie (1 Kor 6, 9), jest homoseksualizm (i wszelkie inne „-izmy+”),
zaś zbrodnią – mordowanie dzieci nienarodzonych.
Czy kogoś jeszcze obchodzi, co Bóg myśli
o człowieku, o jego czynach, pomysłach na
życie? Oczywiście, każdy ma wolną wolę,
otrzymaną właśnie od Stwórcy. Jak został
pomyślany ów dar? Jako MOŻLIWOŚĆ
WYBORU. A kiedy człowiek może wybierać? Kiedy zna wszelkie „opcje”. A więc –
oczywiście, może wybrać „obrzydliwość”
i „zboczenie”, ale powinien wiedzieć, że to,
co wybiera, jest „obrzydliwością” (Kpł 18,
22) i „zboczeniem” (Kpł 20, 13, Rz 1, 2628) w oczach Boga. Przejmie się? Dobrze.
Zlekceważy – jego wola. Ale WIEDZIEĆ
powinien. Choć MOŻE nie uwierzyć.
Dlaczego więc, kiedy ktoś chce powiedzieć, pokazać na scenie, że to, co jest nienormalne, sprzeczne z wolą Boga, takim
właśnie jest, spotyka się z oburzeniem,
nakazem zamknięcia ust? On nie mówi
tego od siebie, to jest Słowo Boga. Dlaczego oburzasz się, widzu oglądający spektakl
teatru „Kropka Po Prostu” pt. „Bajka o słowie na Te”? Jeśli Słowo Boga
nie ma dla ciebie znaczenia, machnij ręką, zapomnij. Jeśli jednak budzi jakieś
echo w twoim sercu, może nierozsądnie
jest zatykać uszy…? Z całym szacunkiem
dla twojej inteligencji, wiedzy i wykształcenia… naprawdę wszystko wiesz, wszystkiego jesteś pewien? Jeżeli to, co można
przeczytać w Piśmie Świętym, jest prawdą, jedyną i – wbrew wysiłkom niektórych
– niezmienną, to czy nie lepiej posłuchać,
pomyśleć, zastanowić się TERAZ? I wybrać
– w sposób świadomy i naprawdę WOLNY? Teraz, kiedy rzeczywiście jeszcze bardzo wiele w naszym życiu zależy od nas?
Bardzo wiele, ale nie wszystko… o czym
zdajemy się zapominać. To przed tym
ostrzegał Jan Paweł II…
Katarzyna Kasprzycka
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Jan z Lublina
Przemiany kulturowe w końcu XV i początkach XVI wieku wiążą się tradycyjnie
z ofensywą Odrodzenia w Polsce. Państwo polsko-litewskie było duże i silne, a wpływy włoskie, które nasiliły się wraz ze ślubem Zygmunta
I Starego z Boną Sforzą, przyczyniły się do rozkwitu malarstwa, architektury, sztuki
kulinarnej. Do Polski przybywali sławni poeci i myśliciele, uczeni i rzemieślnicy. Wiek XVI to także okres
dobrobytu dla Lublina. Jego współrzędne geograficzne (miasto łączące Wschód
z Zachodem) czyniły zeń jeden z najważniejszych ośrodków handlowych i administracyjnych Polski. Cztery razy do
roku odbywały się tu jarmarki,
na które zjeżdżali kupcy z całej
Europy i spoza niej. Na każdą porę roku przypadał jeden jarmark:
2 lutego (na Gromniczną), w dniach
Zielonych Świąt, 15 sierpnia (na Wniebowzięcie NMP) i 28 października (na Szymona Judy). W Lublinie odbywały się również
krajowe zjazdy i sejmy. W 1569 roku podpisano tu
unię polsko-litewską, która połączyła oba państwa do końca XVIII
wieku, powszechnie znaną jako Unia Lubelska.
W takiej wielokulturowej atmosferze kraju, miasta, wyrosła
tabulatura klawiaturowa, której właścicielem był niejaki Jan
z Lublina. Jego życie można sprowadzić do jedynie kilku faktów, w których centralne miejsce zajmuje rękopis oznaczony jego
nazwiskiem. Jan z Lublina żył w XVI wieku, działał w Kraśniku,
prawdopodobnie był członkiem Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, ale nie ma żadnych konkretnych i bliższych
wiadomości o jego życiu i działalności. Możliwe, że studiował on
w Krakowie i był jednym z dwóch Janów z Lublina, którzy ukończyli Akademię Kazimierzowską w Krakowie w 1499 i 1508 roku (pierwszy jako magister, drugi jako bakałarz). Zakłada się, że
od 1528 roku był altarystą przy kościele Mariackim w Krakowie,
gdzie należał również do członków bractwa księży mansjonarzy.
Działał tam najpewniej jako organista przynajmniej do 1535 roku,
kiedy to jego nazwisko po raz ostatni pojawia się w dokumentach. Wiadomo jedynie, że Jan z Lublina zmarł 14 listopada 1552
roku, co skrupulatnie odnotowano w klasztornych nekrologach.
TABVLATVRA IOANNIS DE LYVBLYN CANONIC. REGLARIV.
DE CRASNYK 1540 – to największy zabytek kultury muzycznej
powstały w Polsce w I połowie XVI wieku i zbiór uznawany za
największą kolekcję muzyki organowej z XVI-wiecznej Europy,
o którym wspomina się uczniom szkół muzycznych, studentom
muzykologii i akademii muzycznych. Nie wiadomo, czy Jan
był autorem niektórych fragmentów, czy może tylko głównym
skryptorem. Pewne jest to, że księga została oprawiona w 1540
roku i powstawała przez ponad 10 lat (1537−1548). Dzieło Jana
z Lublina jest najobszerniejszą (ponad 500 stron) tabulaturą organową XVI-wiecznej Europy. Zawiera ona około 230 kompozycji muzycznych, dwa traktaty teoretyczne (jeden omawiający
zasady kontrapunktu instrumentalnego dla organistów, zestaw
reguł dotyczących sposobu komponowania utworu czterogłosowego opartego na melodii zaczerpniętej z chorału (cantus firmus), drugi zawierający instrukcję temperacji stroju organów
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i ponad 250 przykładów muzycznych. Obok kompozycji o charakterze liturgicznym, znajdziemy
w nim także instrumentalne opracowania
świeckich pieśni wielogłosowych oraz tańce. Spotykamy wśród nich kompozycje
pochodzenia polskiego, francuskiego,
włoskiego, hiszpańskiego. „Niezwykłą wartość przedstawiają zawarte w Tabulaturze tańce. Zapisał
ich Jan Lubelczyk aż trzydzieści sześć. Niezwykle trudne
jest jednoznaczne określenie
pochodzenia każdego z nich,
np. taniec Jeszcze Marcinie
wydawałby się polskim, lecz
jednocześnie pierwsze słowa
tekstu stanowią początek popularnej francuskiej piosenki.
Bardzo ciekawym jest taniec
o przepięknym staropolskim
tytule: Zakłułam się tharniem
na jeden skok. Adolf Chybiński
dopisał dalsze słowa: Zakłułam
się tarniem… skaleczyłam nogę, kiedy inni tańczą, ja tańczyć
nie mogę. – Zakłułam się tarniem,
jakie mogę skakać, w kącie mnie postawią, gorzko będę płakać. Utwór ten,
jak i inne z Tabulatury, zdradza wpływy rodzimego folkloru. Lubelska Tabulatura jest więc
nie tylko miejscem, gdzie spotykały się tradycje wielu
narodów, lecz także kultura dworska z kulturą ludową, plebejską. O tym, iż taniec Zakłułam się cierniem był znany poza granicami Polski, świadczy zanotowanie go w wielu Tabulaturach
zachodniej Europy: francuskiej P. Attaingnanta (1530), holenderskiej T. Susato’a (1531), niemieckich H. Newsidlera (1554),
W. Heckela (1562) i E. N. Ammerbacha (1571). W czasach Janów
– z Lublina, z Czarnolasu, z Ludziska – wiele tańców stanowiło dobro kulturalne całej Europy; stąd obecność w Tabulaturze
kraśnickiego zakonnika przeróbek tańców zachodnioeuropejskich” – pisał Grzegorz Kondrasiuk.
Tabulatura Jana z Lublina to zatem niebywałe świadectwo ówczesnej
kultury muzycznej, bogactwo repertuarowe i gatunkowe, kompendium
niegdysiejszej wiedzy teoretycznej
i jednocześnie historyczna muzyczna antologia. Do XVIII w. była w posiadaniu Kanoników Regularnych
w Kraśniku, następnie w zbiorach
prywatnych, a od r. 1907 w Akademii
Umiejętności. Obecnie dzieło znajduje się w Bibliotece Naukowej Polskiej
Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Kompozycje z Tabulatury Jana
z Lublina można usłyszeć m.in. na
płycie „de Lyublyn” poznańskiego
klawesynisty, organisty i budowniczego instrumentów, Maksymiliana
Święcha, jak również na albumie „Johannes de Lublin Tablature: Keyboard Music from Renaissance Poland”,
znakomitej szwajcarskiej klawesynistki Coriny Marti.
Grzegorz Stręciwilk
9
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Kochane
dzieciaki

Dla Urszulki
Kochanowskiej
Tekst: Kamila Kondrat
Ilustracje: Małgorzata Miller

Jest piękny, słoneczny dzień,
A ty, niebo, mień się, mień!
Gdy się rano obudziłam…
Może wszystko wymyśliłam?
Chciałam jeszcze w łóżku zostać.
Zobaczyłam śliczną postać!
Dziewczynka mała siedziała,
Nóżkami radośnie machała.
O Czarnolasie piosenkę śpiewała,
Promiennie się uśmiechała.
Już dwa latka pewnie miała,
No i wcale się nie bała.
„Kim jesteś?” – zapytałam ją.
„Może sama powiesz mi, jak cię zwą?”
Ona na to, że nie powie.
Burzę loków miała na głowie.
Po raz drugi zapytałam,
Czasu więc nie marnowałam.
Dziewczynka dalej śpiewała,
Gdy nagle odpowiedziała:
„Mam na imię Urszula,
Takie imię dał mi tatula.
Wybrałam ciebie z osób miliona,
Żebyś poczuła się wyróżniona.
Wielką prośbę mam do ciebie…
Wcale nie chcę być dziś w niebie!
Właśnie z tobą chcę wyjść na dwór,
Niechaj w Niebie śpiewa chór!
Bądź dziś przewodnikiem moim,
Zaraz się ze sobą oswoim”.
Więc szybko wstałam i się ubrałam,
Śniadania nawet zjeść nie chciałam.
Wybiegłyśmy z domu,
Nie powiedziałam o tym nikomu.
Zapytała mnie: „Co to jest?”
I uczyniła na plac zabaw gest.
„O, popatrz, tam siedzi jakaś mama,
Córki pilnująca od samego rana.
Troszczy się o swoją pociechę
I ma z tego wielką uciechę”.
Raz po raz dziewczynka do mamy podbiegała,
Przytulała się i do zabawy radośnie wracała.
Pobawiłyśmy się z Ulą trochę,
Ale na słodkości miałam wielką ochotę...
Na słodycze i lizaki
10
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Kolorowe jak pisaki.
„Urszulko, wrócę za chwilę,
Do domu po portfel idę”.
Kiedy wróciłam, dziewczynka na koniku się bujała.
Na to wygląda, że mała się niczego nie
bała.
Poszłam do sklepu wraz z Ulą:
„Może poczęstujesz się gumą?”
„A to co jest?” – zapytała ze zdziwioną miną
I sięgnęła po słodycz z maliną.
„To jest słodkie, to się je i się to gumą zwie.
To się żuje i tym się nie pluje.
Ojejku, ale masz zniszczoną sukieneczkę
I koloru smutnego jak na małą dzieweczkę.
Wejdziemy do sklepu z ubraniami,
Za sukienkę zapłacimy pieniążkami.
Kupię ci piękną sukieneczkę, kolorową,
Jak zechcesz, to taką wzorkową”.
Piękne, nowe ubranka już kupione
Wszystkie zostały przez Ulę przymierzone.
Teraz idziemy do sklepu spożywczego,
Tam na pewno znajdziemy coś pysznego.
Kupimy lizaki i czekoladę.
A może jeszcze marmoladę?
Wspaniale zakupy się udały,

Wcale dużo nie kosztowały,
A Urszulkę bardzo rozradowały.
Ubranka się jej podobają
I po całym podwórku z małą fruwają.
Po drodze do domu wstępujemy po
kokardy,
Mam nadzieję, że sklep nadal jest otwarty.
Różowe, niebieskie, błyszczące,
Kolorami tęczy mieniące.
Zrobimy fryzurę nową,
Dzięki wstążkom – odlotową!
Już w pokoju siedzimy,
Wcale się nie nudzimy.
Robię dziewczynce fryzurkę ciekawą,
Którą znajomi nazwaliby „klawą”.
Fryzura gotowa i dzień się kończy powoli,
Nakładam piżamę, którą dostałam od
Joli.
Urszulka jeszcze jest u mnie,
Zaraz do nieba będzie wracać dumnie.
W nowej fryzurze i z nowymi ciuszkami
Będzie miała czym się chwalić przed
aniołkami.
Noc zapadła, ja zasypiam, a Urszulka znika…
Dzień udany, pełen wrażeń, jutro wpiszę to do pamiętnika.
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Lekcja historii
Unia Lubelska
W XVI wieku Polska i Litwa były połączone ze sobą zawartą w 1385 roku w Krewie
unią personalną. Dwa odrębne państwa
łączyła osoba władcy. Związek ten był korzystny dla obu krajów. Tylko dzięki unii
udało nam się pokonać wspólnego wroga – Zakon Krzyżacki i odzyskać utracone ziemie – Pomorze Gdańskie i Żmudź.
Ponieważ król Zygmunt August nie miał
syna, stało się realnym wygaśnięcie dynastii Jagiellonów, a tym samym rozpad unii
krewskiej. Król dążył do tego, aby przed
swoją śmiercią doprowadzić do unii realnej
między Polską i Litwą. Podobnie myślała
większość elit politycznych obu państw.
Polska szlachta była zainteresowana możliwościami ekspansji na tereny wschodnie
(ziemie, urzędy). Litwini widzieli zagrożenie ze strony państwa moskiewskiego oraz
byli zainteresowani udziałem we władzy
ustawodawczej wynikającej z istniejącej
w Koronie demokracji szlacheckiej. Hasło unii realnej było jednym z głównych
celów ruchu egzekucyjnego szlachty (reformatorski ruch polityczny). W celu jego
realizacji zwołano wspólny, polsko-litewski
sejm walny w Lublinie.
Obrady sejmu rozpoczęły się 19 stycznia 1569 roku. Miały trudny przebieg.
Część magnaterii litewskiej nawet opuściła w marcu Lublin. Obawiali się oni utraty
swoich wpływów i pozycji. Spory wywoływał statut i przynależność ziem ruskich oraz
charakter przyszłego związku. To, że do
unii jednak doszło, zawdzięczamy przede
wszystkim konsekwencji króla Zygmunta
Augusta oraz zdolnościom negocjacyjnym
biskupa krakowskiego Filipa Padniewskiego. Unię uchwalono 28 czerwca 1569 roku
na Zamku Lubelskim. Jej uroczyste podpisanie i zaprzysiężenie nastąpiło jednak 1
lipca w refektarzu klasztoru dominikanów
w Lublinie. Król ratyfikował Unię dodatkowym dyplomem 4 lipca.
Unia Lubelska tworzyła nowe państwo
– Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Miało ono charakter dualistycznej federacji.
Składało się bowiem z dwóch różnych sobie członów: Korony i Wielkiego Księstwa
Litewskiego. Ponieważ było jednym państwem, miało wspólne instytucje: króla,
parlament (Sejm i Senat poszerzony o Litwinów), monetę, prawo, politykę zagraniczną. Federacyjny charakter utrzymywał
odrębne: wojsko, skarb i sądownictwo. Do
Korony włączono należące wcześniej do
Litwy województwa: podlaskie, bracławskie, czernichowskie, kijowskie i wołyńskie.
Unia tworzyła nową jakość w stosunkach
między naszymi narodami i miała ogromne znaczenie dla ich losów.

Dzięki Unii Lubelskiej nastąpił rozwój
handlu (konsekwencja zniesienia bariery
celnej między Koroną i Litwą). Dla polskich
miast otworzył się chłonny rynek wschodni. Rozwinęła się kultura (różnorodność,
przenikanie kultur pozytywnie wpływa na
jej rozwój). Polska kultura wzbogaciła się
o elementy orientalne (ruskie, bizantyjskie, nawet perskie), co doprowadziło do
powstania oryginalnej wersji polskiego baroku sarmackiego. Dzięki Unii polska kultura promieniowała na wschód. Nastąpił
proces polonizacji elit ruskich i litewskich
(polskie Kresy). Wspólny związek podniósł naszą pozycję na arenie międzynarodowej. Nowe państwo – Rzeczpospolita
Obojga Narodów rozciągała się od Leszna po Smoleńsk, od Estonii po Zaporoże.
Wzmocniliśmy się militarnie (dwie armie
zamiast jednej).
Niestety, były też negatywne skutki Unii
Lubelskiej. W jej wyniku wzrosła pozycja
magnaterii – do Senatu weszli bowiem
potężni magnaci litewscy. Po Unii powstawały również wielkie fortuny magnackie
polskiej szlachty. Dawna demokracja szlachecka stała się teraz oligarchią magnacką.
Unia wpłynęła na przesunięcie naszego
ciężaru polityki zagranicznej. Wcześniej
koncentrowała się ona w rejonie Bałtyku,
teraz na Ukrainie. Dla interesów gospodarczych i politycznych Polski była to zmia-

na niekorzystna. Wielonarodowość Rzeczypospolitej, która była korzystna dla jej
kultury, była jednocześnie jej problemem
politycznym. Błędem Unii było pominięcie w niej żywiołu ruskiego (ok. 40% populacji). Gdyby powstała Rzeczypospolita
Trojga Narodów z Księstwem Ruskim jako
trzecim członem monarchii, być może nigdy nie doszłoby do późniejszych powstań
kozackich na Ukrainie.
Mimo tych minusów Unia Lubelska pozostaje jednym z najważniejszych faktów
w dziejach narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Musiała być też korzystna
w odczuciu współczesnych, skoro trwała
aż do rozbiorów Polski. Może być wzorem
dla obecnych jako przykład integracji i pokojowego współistnienia różnych narodowości i religii. My, mieszkańcy Lublina,
powinniśmy pamiętać o niej szczególnie.
To ważne dla losów Polski i Europy wydarzenie miało miejsce w naszym mieście.
Na Placu Litewskim stoi dzisiaj Pomnik
Unii Lubelskiej wybudowany z inicjatywy Stanisława Staszica w XIX wieku. Na
Zamku Lubelskim znajduje się natomiast
obraz Jana Matejki „Unia Lubelska” namalowany w 1869 roku w 300. rocznicę
jej podpisania.
Mirosław Sałach
Ilustracje: Sławomir Kusy
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