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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. (Mt 11, 25−30)
Dzisiejszy świat proponuje wiele dróg i wie-
lu mistrzów. Te drogi i mistrzowie życia 
duchowego mogą zaprowadzić do praw-
dy, mogą pomóc w przyjęciu Jezusa, ale 
zawsze pozostaną jedynie pośrednikami. 
Najważniejsze jest korzystanie ze źródła. 
A jest nim Jezus Chrystus. Nie ma lepszej 
drogi i lepszego Mistrza w drodze do Boga 
niż Jezus. (Stanisław Biel SJ)

6 października, XXVII Niedziela zwykła  
Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko 
gorczycy, powiedzielibyście tej 
morwie: „Wyrwij się z korzeniem 
i przesadź się w morze”, a byłaby 
wam posłuszna. (Łk 17, 5−10)
Wystarczy mała raczkująca wiara, a Bóg 
„wykorzystując ją” czyni rzeczy wielkie. 
Ponadto wiara zakłada rozwój. Wiara ma-
ła jak ziarno gorczycy może rozwijać się 

w kierunku dojrzałej, świadomej, głębokiej. 
Wiara jest darem, łaską ale równocześnie 
zadaniem. Nie jest wartością, którą zacho-
wuje się do końca niezmiennie. Wiara głę-
boka, zaangażowana, świadoma wymaga 
czystego serca, hojności, cierpliwości i wiel-
kiego zaufania Bogu. Taka wiara oczysz-
cza się i umacnia poprzez doświadczenia 
i próby życiowe, nieraz bardzo bolesne. 
(Stanisław Biel SJ)

13 października, 
XXVIII Niedziela zwykła  
Czy się nie znalazł nikt, kto by 
wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko 
ten cudzoziemiec? (Łk 17, 11−19)
Czy słowa dzisiejszej Ewangelii oznaczają, 
że Bóg domaga się od nas, byśmy Mu dzię-
kowali za to, co On robi dla nas? Oczywiś-
cie, że nie. Bóg działa w naszym życiu bez 
oczekiwania na jakąkolwiek wdzięczność. 
To jednak nie zmienia faktu, że sprawia Mu 
radość, kiedy dziękujemy. Ta Jego radość 
bierze się stąd, że dobre dla nas jest to, iż 
dziękujemy Bogu i oddajemy Mu chwałę. 
Dziękczynienie (czyli Eucharystia) jest nie-

samowitym pokarmem dla naszego serca. 
Kto dużo dziękuje, ten staje się silny i dob-
ry. (Mieczysław Łusiak SJ)

20 października, XXIX Niedziela zwykła  
A Bóg, czyż nie weźmie w obronę 
swoich wybranych, którzy dniem 
i nocą wołają do Niego, i czy 
będzie zwlekał w ich sprawie? 
Powiadam wam, że prędko weźmie 
ich w obronę. (Łk 18, 1−8)
Papież Franciszek w wywiadzie dla „Civilta 
Cattolica” mówi o swojej modlitwie wie-
czornej przed Najświętszym Sakramen-
tem. Powiada, że stara się być jej wierny 
przez godzinę, nawet jeśli przeszkadza mu 
natłok spraw mijającego dnia, zmęczenie, 
a nawet przyśnięcie: „To, co najbardziej 
lubię, to adoracja wieczorna, nawet kiedy 
mam rozproszenia i myślę o czymś innym, 
a nawet gdy modląc się usnę”.

Bardzo mnie te słowa podbudowały 
w mojej walce o modlitwę i jakość codzien-
nego działania. (Dariusz Piórkowski SJ)

27 października, XXX Niedziela zwykła  
Boże, miej litość dla mnie, 
grzesznika! (Łk 18, 9−14)
Czasem wydaje nam się, że nawrócenie 
jest procesem łatwym. Wystarczy dążenie 
do doskonałości moralnej, przestrzeganie 
przykazań, udział w niedzielnej Liturgii, 
modlitwa, dobrze wykonywane obowiązki, 
działalność humanitarna lub charytatywna, 
wykorzenianie własnych wad, drobne for-
my ascezy… Kto tak myśli, popada w jed-
ną z większych iluzji. Nie można szybko, 
łatwo i tanio się nawrócić. Bogu nie można 
przysłać daru. Prawdziwe nawrócenie po-
lega na oddaniu Bogu swego serca, prze-
mienionego miłością.

Czy uważam się za sprawiedliwego, 
przykładnego chrześcijanina i jestem dum-
ny z mojej religijnej poprawności, dosko-
nałości? Czy potrzebuję Boga dla własnej 
satysfakcji, czy szukam Jego prawdziwego 
Oblicza? Czy nie muszę pomniejszać za-
sług innych, aby dowartościować siebie? 
Czy nie chcę być za wszelką cenę gwiazdą 
(gwiazdorem) podziwianą w świetle reflek-
torów? Czy jest we mnie zdrowa pokora, 
która pozwala mi przyznawać się do włas-
nych słabości i błędów, a z drugiej strony 
cenić własne zalety, talenty i osiągnięcia? 
Co dla mnie jest ważniejsze: doskonałość 
moralna czy miłość? (Stanisław Biel SJ)

Komentarze do Ewangelii 
pochodzą ze strony deon.pl.

Ewangeliarz

WITRAŻ Z KAPLICY SIÓSTR KAPUCYNEK PRZY UL. ROMANOWSKIEGO W LUBLINIE. FOT. EMIL ZIĘBA

Najwyższy, chwalebny Boże,
rozjaśnij ciemności mego serca 
i daj mi, Panie,
prawdziwą wiarę,
niezachwianą nadzieję
i doskonałą miłość,
zrozumienie i poznanie,
abym wypełniał Twoje święte
i prawdziwe posłannictwo.

Modlitwa św. Franciszka 
przed Krzyżem z San Damiano
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Pokój i dobro! 
Kochani Parafianie, 
Drodzy Przyjaciele Poczekajki, 
wszyscy Bracia i Siostry!
Wakacje minęły… Lato kalendarzowe 
również się skończyło… Dzieci i mło-
dzież już prawie miesiąc temu wróciły 
do szkół i do regularnych zajęć. Paź-

dziernik otwiera przed nami okres jesienny: rozpoczną się inau-
guracje roku akademickiego na uczelniach wyższych oraz w se-
minariach duchownych; we wspólnotach kościelnych powrócą 
regularne spotkania formacyjne i duchowe. W naszej parafii 
rozpoczęło się przygotowanie dzieci do I Komunii św., będzie 
kontynuowane przygotowanie młodzieży do sakramentu bierz-
mowania w małych grupach. Zapraszamy po wakacjach do ko-
rzystania z Poradni Rodzinnej, która czynna jest w poniedziałki 
(porady prawne), we wtorki (porady psychologów), w śro-
dy (poradnia dla narzeczonych). Zachęcamy do korzystania 
z siłowni „Wyciskajka”, z Biblioteki Parafialnej, z Punktu Książki; 
w każdą niedzielę będzie można spotkać się ze znajomymi w ka-
wiarence „U Franka”. A Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii Po-
czekajka przygotowuje kolejną edycję różnych spotkań w cyklu 
Z kulturą do Nieba. 

Miesiąc październik jest bogaty w świadectwa wielu wspania-
łych świętych, w tym wielu polskich świętych, jak chociażby św. 
Faustyny (05.10), św. Jana Pawła II (22.10) czy bł. Jerzego Po-
piełuszki (19.10). Uczmy się od nich miłości do Boga i do czło-
wieka, prośmy ich o pomoc, niech nam towarzyszą jak najlepsi 
Przyjaciele. Dla nas, Braci Mniejszych Kapucynów, jest jeszcze 
Uroczystość św. Franciszka z Asyżu, przypadająca 4 paź-
dziernika. Zapraszamy bardzo serdecznie tego dnia na Mszę św., 
gdyż jest to równocześnie uroczystość odpustowa dla całej 
parafii. Św. Franciszek usłyszał od Pana Jezusa: „Idź i odbu-

duj mój Kościół”. Święty usłyszał wezwanie do naprawy Kościo-
ła Chrystusowego, a przecież Kościół to nie budynek i mury, ale 
to my: często zagubieni, rozproszeni, poranieni czy nadmiernie 
obciążeni grzechami. Dlatego potrzebujemy światła i siły, jak żyć 
lepiej. I Bóg daje nam takie światło w Kościele, we wspólnocie, 
i daje siłę poprzez swoje słowo i sakramenty. Trzeba tylko chcieć 
i przyjść, zapragnąć i uwierzyć, że Pan Bóg posyła również Cie-
bie, Bracie i Siostro, żebyś budował Kościół, dziś i jutro. To jest 
również Twoja odpowiedzialność! 

Może przyszedł czas, żeby nie być już dłużej obojętnym, ale 
włączyć się w „coś więcej” we wspólnocie parafialnej, wykazać się 
większym zaangażowaniem, poczuć się bardziej odpowiedzial-
nym za Kościół, uświadomić sobie, że jesteśmy posłani przez 
Chrystusa w mocy Bożego Ducha „tu i teraz”, dopóki żyjemy, że 
nie wolno nam się wycofać, kiedy trzeba dawać jasne świade-
ctwo prawdy i miłości w dzisiejszym świecie. Trzeba podjąć Je-
zusowe wezwanie do misji, którą mają chrześcijanie w świecie. 
Przypomina nam o tym papież Franciszek ogłaszając paździer-
nik Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Szkoda życia 
na bylejakość! Zapraszamy więc do wspólnot, które są przy na-
szym kościele, do różnych dzieł charytatywnych, do indywidu-
alnej „wyobraźni miłosierdzia”, do modlitwy, do przyjmowania 
cierpienia i ofiarowania go Bogu przez Serce Maryi. Pamiętajcie 
również w modlitwie o biskupach i kapłanach, módlcie się o no-
we powołania kapłańskie i zakonne. A może warto przeczytać 
dla siebie programowy dokument papieża Franciszka Evangelii 
gaudium? A może trzeba wrócić do systematycznej lektury Pis-
ma św.? „Tymczasem niegodziwi i oszuści będą coraz bardziej 
pogrążać się w złu, sami błądząc i innych wprowadzając w błąd. 
Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś” (2 Tm, 3 13). 
Czego się do tej pory nauczyłeś? Pomyśl! I podziel się tym! 

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

KONFERENCJE

OCHRZCZENI I POSŁANI. KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA Z MISJĄ W ŚWIECIE
List pasterski Episkopatu Polski z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

Umiłowani Siostry i Bracia!
W odczytanym przed chwilą fragmencie 
pierwszego Listu do Tymoteusza, św. Pa-
weł Apostoł przypomina: Bóg, który kocha 
każdego człowieka bez wyjątku, „pragnie, 
by wszyscy ludzie zostali zbawieni i do-
szli do poznania prawdy” (1 Tm 2, 4). Ta 
właśnie świadomość towarzyszyła wspól-
nocie Kościoła, który począwszy od dnia 
Pięćdziesiątnicy, prowadzony przez Ducha 
Świętego rozpoczął działalność misyjną. To 
zbawcze zadanie realizowane jest obecnie 
przede wszystkim przez misjonarzy, któ-
rzy w codziennej posłudze realizują mi-
syjny nakaz „idźcie i czyńcie uczniami”. 
I chociaż ta misyjna posługa przynosiła 
i wciąż przynosi wspaniałe owoce, to jed-
nak w tylu zakątkach globu wciąż są ludzie, 
którzy nie doświadczyli jeszcze radości ze 
spotkania z Jezusem. Według szacunków 
jest ich ponad pięć miliardów. Tym sa-

mym nadal pozostają aktualne słowa św. 
Jana Pawła II, który wołał: „Nie możemy 
być spokojni, gdy pomyślimy o milionach 
naszych braci i sióstr, tak jak my odkupio-
nych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświa-
domi Bożej miłości” (RMis 86). Te słowa 
brzmią szczególnie wymownie teraz, kiedy 
uczestniczymy w ofierze, przez którą Jezus 
Chrystus nas odkupił, a także w kontekście 
dzisiejszej Ewangelii zobowiązującej nas 
do wierności misyjnemu posłannictwu.

Siostry i Bracia!
Przez sakrament chrztu św. zostaliśmy 
włączeni do Kościoła, który z natury jest 
misyjny i staliśmy się uczniami-misjona-
rzami. Tym samym przez samego Chrys-
tusa zostaliśmy zaproszeni, aby Go naśla-
dować i zanieść Dobrą Nowinę o Nim do 
każdego człowieka. Papież Benedykt XVI 
pisał, że nie ma nic piękniejszego, niż zo-

stać dosięgniętym, zaskoczonym przez 
Chrystusa. Nie ma nic piękniejszego, niż 
poznać Go i dzielić się z innymi przyjaźnią 
z Nim (por. SC 83). Dlatego dzisiaj chce-
my z głębi serca podziękować tym, którzy 
z wielkim zaangażowaniem i ofiarnością 
włączają się w działalność misyjną.

Dziękujemy najpierw misjonarkom 
i misjonarzom, których misyjne powo-
łania kształtowały wspaniałe polskie ro-
dziny. Byli oni i są – dzisiaj ponad 2 tys. 
osób – autentycznymi świadkami Kościo-
ła w Polsce i jego misyjnego zapału. Przy-
kład tak wielu z nich wciąż nas inspiruje 
– wystarczy wspomnieć św. Maksymiliana 
Kolbe, bł. Męczenników franciszkańskich 
z Pariacoto, kard. Adama Kozłowieckiego, 
o. Mariana Żelazka, werbistę czy panią dr 
Wandę Błeńską.

Jesteśmy wdzięczni kapłanom diece-
zjalnym i zakonnym za misyjną kreatyw-
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ność, która czyni z naszych parafii „Kościół 
wyruszający w drogę i misyjną wspólnotę 
uczniów” (EG 28).

Wyrażamy wdzięczność chorym i cier-
piącym, którzy anonimowo, ale i z wiel-
kim osobistym poświęceniem odda-
ją dziełu misyjnemu najcenniejsze 
dary: swój krzyż i zawierzenie Bogu. 
Dziękujemy wszystkim wspierają-
cym misyjne posłannictwo modlitwą, 
pokutą i umartwieniem. Szczególnie 
myślimy tutaj o różach Żywego Ró-
żańca, które służebnica Boża Paulina 
Jaricot powołała, aby stanowiły mod-
litewne i materialne zaplecze misji. 
Z wdzięcznością dostrzegamy również 
pełne zapału zaangażowanie misyjne 
dzieci i młodzieży, zwłaszcza ze szkol-
nych i parafialnych ognisk misyjnych, 
Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci 
i kolędników misyjnych, które modli-
twą i darami serca wspierają swoich 
rówieśników i misjonarzy w krajach 
misyjnych.

Pragniemy także podziękować 
i podkreślić doniosłą rolę środków 
społecznego przekazu w procesie bu-
dzenia misyjnej świadomości, forma-
cji i przekazu misyjnych informacji. 
Dziękujemy również instytucjom bez-
pośrednio wspierającym dzieło misyjne, 
a przez nie tym osobom, które współpra-
cują z nimi, podejmują liczne misyjne ini-
cjatywy i hojnie wspierają je materialnie.

Drodzy Siostry i Bracia!
Ponad sześć lat temu Boża Opatrzność po-
darowała Kościołowi papieża Franciszka. 
Ojciec Święty od pierwszych dni swojego 
pontyfikatu dał się poznać jako Pasterz, 
którego pasją jest ewangelizacja i dzia-
łalność misyjna. Dał temu wyraz, kiedy 
w Evangelii gaudium pisał: „Bądźmy we 
wszystkich regionach ziemi w «permanen-
tnym stanie misji». Nie bójmy się podej-
mować, z ufnością w Bogu i wielką odwa-
gą «opcji misyjnej», zdolnej przemienić 
wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład za-
jęć, język i wszystkie struktury kościelne 
stały się odpowiednią drogą bardziej dla 
ewangelizowania współczesnego świata, 
niż do zachowania stanu rzeczy” (EG 27).

To misyjne zaproszenie papież Fran-
ciszek powtórzył ogłaszając październik 
bieżącego roku Nadzwyczajnym Miesią-
cem Misyjnym. Nawiązał tym samym do 
papieża Benedykta XV, który sto lat temu 
w liście apostolskim Maximum illud na-
woływał do podjęcia działalności misyjnej, 
gdyż – jak pisał – „Kościół Boży jest po-
wszechny i nie jest obcy żadnemu ludowi 
ani narodowi”.

Pragnieniem Ojca Świętego jest, aby 
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny odnowił 
misyjną żarliwość wszystkich wiernych. 
Mają temu służyć refleksja nad kluczowym 

miejscem misji ad gentes w życiu Kościo-
ła, modlitwa za misje oraz umiejscowienie 
misji w sercu wszystkich inicjatyw diece-
zjalnych, zakonnych i podejmowanych 
w ruchach i stowarzyszeniach katolickich.

Wyrażając swoje „misyjne pragnienie” 
papież Franciszek wskazał zarazem płasz-
czyzny, na których możemy je zrealizo-
wać. Są nimi: odnowienie osobistej więzi 
z Chrystusem żyjącym w Kościele oraz in-
spirowanie się świadectwem świętych mi-
sjonarzy, męczenników i świadków wiary. 
To również okazywanie miłosierdzia dla 
misji przez finansowe wspieranie mło-
dych Kościołów na terytoriach misyjnych.

Stajemy zatem przed wielkim wyda-
rzeniem, ale i szansą. Szansą, aby peł-
niej włączyć się w dzieło misyjne, a tym 
samym pogłębić naszą wiarę, „misje bo-
wiem odnawiają Kościół, wzmacniają wia-
rę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu 
chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe 
uzasadnienie” (RMis 2). To zadanie papież 
Franciszek kieruje z miłością do każdego 
i każdej z nas, aby leżało nam naprawdę 
na sercu głoszenie Ewangelii i przekształ-
cenie naszych wspólnot w rzeczywistości 
misyjne i ewangelizacyjne.

Siostry i Bracia!
Przed nami Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. 
Miesiąc, który zgodnie z pragnieniem Ojca 
Świętego powinien stać się dla każdej para-
fii, wspólnoty i dla każdego ochrzczonego 
czasem odkrywania i odnawiania misyjnego 
powołania, czasem intensywniejszej troski 
o zbawienie każdego człowieka. Jak tego 
dokonać? Pewnym drogowskazem staje 
się dla nas ludzkie ciało, do którego często 
porównywane jest dzieło misyjne Kościoła. 
Jego głową, a zwłaszcza ustami są pasterze, 

którzy nauczają, iż Kościół jest autentycz-
ny wówczas, kiedy idzie i głosi zbawienie 
w Chrystusie. Nogami są misjonarze, któ-
rzy wyruszyli tam, gdzie Ewangelia nie jest 
jeszcze znana. Z kolei sercem i krwiobie-

giem są ci, którzy wspierają misyjne 
wysiłki swoją modlitwą, cierpieniem 
i wyrzeczeniem. Rękami wreszcie są 
dobroczyńcy misji, ci, którzy poma-
gają misjom materialnie.

W tej perspektywie, w działalności 
misyjnej jest miejsce dla nas wszyst-
kich, dla Ciebie i dla mnie. Pomyślmy 
o tym już dzisiaj, bo misje to pasja – 
miłość, którą czujemy do Chrystusa 
i wynikające z niej działania na rzecz 
dobra innych. Włączmy się zatem we 
wszelkie misyjne inicjatywy diecezjal-
ne, zakonne i parafialne podejmowa-
ne w październiku br. Wspierajmy 
dzieło misyjne codzienną modlitwą 
różańcową i Komunią św. Weźmy 
udział w trosce Ojca Świętego przez 
hojne wsparcie finansowe jego misyj-
nych planów. Organizujmy spotkania 
z misjonarzami, wystawy, misyjne 
konferencje i katechezy. Niech na-
sze rodziny, a przez nie cały Kościół 
w Polsce radośnie i owocnie przeży-
je Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny!

Dziękując Wam wszystkim za troskę 
o misyjne dzieło Kościoła, przypominamy 
zobowiązujące słowa papieża Franciszka: 
„Każdy chrześcijanin i każda wspólnota 
winni rozeznać, jaką drogą powinni kro-
czyć zgodnie z wezwaniem Pana, jednak 
wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia 
tego wezwania: wyjścia z własnej wygody 
i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na 
wszystkie peryferia świata potrzebujące 
światła Ewangelii” (EG 20).

Kochani siostry i bracia!
Za kilka dni, w duchowej łączności z papie-
żem Franciszkiem, pod hasłem: „Ochrzcze-
ni i posłani. Kościół Chrystusa z misją 
w świecie”, rozpoczniemy to wyjątkowe 
misyjne wydarzenie. Chciejmy wykorzystać 
w pełni ten czas i tę łaskę, pamiętając o sło-
wach z dzisiejszej Ewangelii: „zdaj sprawę 
z twego zarządu” (Łk 16, 2). Prośmy przy 
tym Maryję, która w dniu Pięćdziesiątni-
cy była świadkiem wyjścia Kościoła do je-
go misji ewangelizacyjnej, aby wyprasza-
ła nam moc Ducha Świętego. Niech Duch 
Święty, który jest „głównym sprawcą mi-
sji”, działa w nas i przez nas, aby „wszyscy 
ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania 
prawdy” (1 Tm 2, 4).

Na czas przeżywania Nadzwyczajnego 
Miesiąca Misyjnego udzielamy wszystkim 
pasterskiego błogosławieństwa.

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 
obecni na 383 Zebraniu Plenarnym 

Konferencji Episkopatu Polski
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Niesiemy Chrystusa Kazachstanowi
W niedzielę, 14 lipca 2019 r., w kościele na Poczekajce gościła siostra Marietta Stadnik ze Zgromadzenia 
Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Podjęła trud przybliżenia parafianom i gościom misyjnego dzieła 
w Kazachstanie. Po każdej Mszy św. można było wesprzeć finansowo parafię w Lisakowsku. Świadectwo 
siostry Marietty, chwile prywatnych z nią rozmów wiernych, zrodziły wiele pytań związanych z mało jeszcze 
znaną posługą Kościoła w tej części Azji. Odpowiedzi dotarły do „Zwiastuna” już z Kazachstanu.

Jaka była zakonna 
droga Siostry, zanim 
Pan zaprowadził Siostrę 
do Lisakowska?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Bardzo się cieszę i dziękuję Panu Bogu za 
dar spotkania w Waszym kościele na Po-
czekajce, skąd kilkakrotnie dane mi by-
ło pielgrzymować w „3” na Jasną Górę. 
Ostatni raz w 2009 r., wtedy też hasłem 
pielgrzymki były słowa: Wystarczy ci Mo-
jej łaski. Niespełna 2 tygodnie po powro-
cie z tej pielgrzymki do Lublina, po ośmiu 
latach posługi w naszej lubelskiej wspól-
nocie Nazaretu, wyjechałam do Wielko-
polski, skąd po dziewięciu latach – do 
Kazachstanu. Słowa hymnu pielgrzymko-
wego towarzyszyły mi i powracały często. 
Także kilka miesięcy przed wyjazdem na 
misje otrzymałam je jako potwierdzenie, 
że: Wystarczy ci Mojej łaski. Moc bowiem 
w słabości się doskonali.

Jaka była moja droga zakonna? Ca-
ła głębia ukryta jest w sercu. Tajemnica 
między Panem Bogiem a mną, to tajem-
nica każdego człowieka, jaką drogą go Pan 
Bóg prowadzi. Tu nasuwają mi się słowa, 
bliskie memu sercu, które wypowiedział 
Pan Jezus do Alicji Lenczewskiej: Każda 
dusza ma swoją tajemnicę obcowania ze 

Mną niedostępną innym, tak na ziemi, 
jak i w niebie (Słowa Pouczenia, nr 156). 

Wstąpiłam do Nazaretu mając 20 lat, 
niemal „świeżo” po obronie dyplomu pie-
lęgniarskiego. Pragnienie pomagania lu-
dziom, a w nich samemu Panu Jezusowi, 
było we mnie odkąd pamiętam, a szcze-
gólnie od czasu choroby i śmierci mo-
jej Mamy Teresy, która zmarła w wieku 
35 lat, 1 października 1990 r., w liturgicz-
ne wspomnienie św. Tereski od Dzieciątka 
Jezus – Patronki Misji. Przez lata pełniłam 
w klasztorze różne posługi tam, gdzie posy-
łał Pan Jezus. Ostatnim miejscem w Polsce 
był Ostrzeszów niedaleko Kalisza. Tu dane 
mi było towarzyszyć mojemu Tacie w Jego 
ostatnich dziewięciu miesiącach życia na 
ziemi. Odczytuję to jako łaskę Bożą. Wie-
rzę głęboko, że choroba i śmierć mojego 
Taty „narodziły” – przygotowały mnie do 
usłyszenia w sercu i przyjęcia pragnienia 
Pana Jezusa, bym wyjechała właśnie do 
Kazachstanu.

Czym zaskoczył Siostrę 
Kazachstan?
Mogłabym powiedzieć, że wszystkim. In-
na rzeczywistość, inna mentalność ludzi, 
inna kultura, inny klimat, inna przyroda, 
ale Pan Jezus ten sam w każdym zakątku 

ziemi. To On był i jest moją siłą, dzięki 
której „wystarcza mi Jego łaski”. 

Kazachstan to obok 
północnej Syberii kolejna 
Golgota zesłańców reżimu 
stalinowskiego, nie tylko 
Polaków. Czy ma to wpływ 
na współczesne życie kraju?
Tak, to prawda. Wspomnę tylko, że Ka-
zachstan to też Syberia, a dokładnie po-
łudniowa jej część. To tu, w Kazachstanie, 
m.in. w Tajnszy, około 1000 km od Lisa-
kowska, do dziś zachowane są tory kole-
jowe, gdzie kończyła się droga zesłańców, 
tzn. tu byli wysadzani na bezkresne ste-
py, na śnieg, mróz, bez dachu nad głową. 
Z tego, co dane mi było przez miniony rok 
doświadczyć, zobaczyć, usłyszeć, wiem, że 
w tych trudnych momentach ludzie, mi-
mo innej narodowości, wzajemnie sobie 
pomagali. Jedna z naszych parafianek ze 
łzami w oczach opowiadała, jak jej zesła-
ni krewni doświadczyli pomocy, będąc 
w obozach pracy, pilnowani przez straż-
ników. Do ogrodzeń obozowych podcho-
dziły kobiety i dzieci kazachskie, rzucały 
czymś w rodzaju kamieni. Strażnicy mó-
wili z pogardą do zesłańców: „Zobaczcie, 
nawet kobiety i dzieci wami gardzą, rzu-

KOŚCIÓŁEK PARAFIALNY
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cając kamieniami”. Zesłańcy z czasem 
zorientowali się, iż nie były to kamienie, 
lecz jedzenie w kształcie kamieni: bar-
dzo pożywne tutejsze jedzenie na bazie 
mleka. Mimo że w obozie każdy zesłany 
otrzymywał rację żywieniową na dzień, 
jednak przy ciężkiej pracy to nie wystar-
czało. Tak więc Pan Bóg posłużył się tu-
tejszymi mieszkańcami, uwrażliwił serca 
kobiet i dzieci kazachskich.

Wśród zesłańców, oprócz Polaków, byli 
także Ukraińcy, Niemcy… Oni to modlili 
się, odmawiali różaniec w ukryciu, ponie-
waż ówczesne władze surowo zabraniały 
i karały za modlitwę. Prosili Pana Boga 
o pomoc. I ta pomoc przyszła przez Ma-
ryję. Dnia 25 marca 1941 r., a więc w uro-
czystość Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Panny, szybko topniejący śnieg utworzył 
jezioro w starym rozlewisku. Pojawiły się 
ryby, w sposób niewytłumaczalny. Ten cud 
ocalił zesłańców od śmierci głodowej. Po-
tem, po latach, zbiornik wysechł. Ludzie 
siali zboże, uprawiali ziemię na terenie 
owego zbiornika. W 2017 r., a więc w sto 
lat od objawień Matki Bożej w Fatimie, 
na nowo pojawiło się jezioro, a w nim 
ryby. Dziennie ludzie łowią nawet oko-
ło dwóch ton.

Kazachstan terytorialnie jest dzie-
więciokrotnie większy od Polski, miesz-
ka w nim około 18 mln ludzi, większość 
z nich wyznaje islam. Mniej niż 1% sta-
nowią katolicy, głównie potomkowie ze-
słańców z 1936 r. i deportowanych w cza-
sie II wojny światowej. Jako katolicy nie 
możemy jawnie wyznawać naszej wiary. 
Modlimy się z tymi ludźmi i za tych ludzi, 
możemy z nimi rozmawiać i mówić o Pa-
nu Bogu przede wszystkim na terenie na-
szego kościoła parafialnego i pomieszczeń 
przy parafii (mieszkania w bloku). Idąc 
ulicą, swoim uśmiechem, spojrzeniem, 
życzliwym gestem, pomocą, możemy też 
nieść Pana Jezusa. Takie nowe doświad-
czenie misyjne.

Jakie ograniczenia, 
zagrożenia fizyczne 
i duchowe dotykają 
chrześcijan, osoby 
duchowne i konsekrowane?
Kapłani mogą chodzić w sutannach, także 
idąc do chorych z Panem Jezusem, a my, 
siostry zakonne, w habitach. Jednakże za-
częło się przesiedlanie Kazachów z połu-
dnia na północ Kazachstanu, czyli w nasze 
strony. Jedni drugich nie darzą sympatią. 
Południowi Kazachowie są bardziej rady-
kalni w swoich poglądach religijnych. Mo-
głam tego doświadczyć w drodze powrotnej 
z Polski, już na terytorium Kazachstanu, 
w pociągu w czasie podróży siedemnastogo-
dzinnej. Podszedł do mnie Kazach, pokazał 
na mój krzyż, jako część stroju zakonnego, 
zapytał czy jestem katoliczką, skąd przy-
jechałam. W tym momencie podeszła do 
mnie jedna z naszych parafianek, z którą 
wracałyśmy do Lisakowska i również mia-
ła widoczny krzyż. Ów pan popatrzył i na 
parafiankę, i na mnie, i pokazując na mój 
krzyż uczynił gest – jakby znak śmierci 
przez powieszenie. Po raz pierwszy ogar-
nął mnie niepokój w tym kraju. Trwałam 
w modlitwie w dalszej drodze i powierza-
łam Panu Bogu jego i innych ludzi, którzy 

wierzą inaczej niż my. Tylko Pan Bóg wie, 
co może człowieka spotkać. Bardzo bliskie 
są mi słowa mojej patronki od bierzmo-
wania – św. Tereski od Dzieciątka Jezus: 
Trzeba żyć jak dziecko, które całkowitą 
swą ufność składa w Bogu i zasypia w ra-
mionach Jezusa. 

Jaka jest specyfika 
parafii w Lisakowsku?
Jako siostry nazaretanki posługujemy przy 
parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
To niewielki niebieski kościółek pośród 
bloków, za którymi rozciągają się stepy. 
Prowadzimy spotkania dla dorosłych, m.in. 
„Matki w modlitwie”, katechezy dla dzieci, 
katechezy przygotowujące dorosłych i dzie-

ci do sakramentów świętych. Pragniemy 
nieść ludziom Pana Jezusa, pomagać im, 
uczestniczyć w ich troskach i radościach, 
odwiedzamy osoby starsze, chore, posłu-
gujemy w parafialnym „Caritas”. Nasza 
wspólnota parafialna liczy około 50 osób. 
Tyle uczestniczy w liturgii w uroczystość 
Bożego Narodzenia, Nowy Rok czy Wigi-
lię Paschalną. W inne dni na modlitwę do 
kościoła przychodzi niewiele parafian, prze-
ważnie trzy starsze panie (83, 80 i 79 lat) 
i my – siostry.

Pierwszą ważną sprawą, kiedy przyjeż-
dża się z Polski do Kazachstanu na misje, 
jest to, aby zostawić „myślenie polskie”, 
a przyjąć misyjne. Tu nie ma tylu parafian, 
co w Polsce, tylu apostolatów, tylu Mszy 
świętych… i można by wymieniać jeszcze 
długo. Przez wiele dziesiątków lat te tere-
ny to… jak pustynia, bez kościołów, bez 
kapłanów. Ludzie, jak umieli, trwali przy 
Panu Bogu i przekazywali wiarę swoim 
potomkom przede wszystkim przykładem 
codziennej wierności Panu. 

Wielkim Apostołem Kazachstanu, któ-
ry służył Panu Bogu i ludziom na tych 
ziemiach, był – dziś już błogosławiony – 
ks. Władysław Bukowiński, patron naszej 
wspólnoty zakonnej w Lisakowsku (mia-
steczku około trzydziestotysięcznym, po-
łożonym w północnej części Kazachstanu, 
południowej Syberii i jednocześnie środ-
kowej Azji). Przez ponad trzynaście i pół 
roku był więziony z łagrach, lecz nie zatra-
cił ducha. Promieniował Panem Bogiem 
na tych ludzi…

Z tego, co wiem, pojedyncze osoby 
w ukryciu, po domach trwały na modli-
twie. Dziś, jeśli żyją, są już bardzo posu-
nięte w latach, więc teraz i kapłani, i my, 
siostry, jesteśmy na pierwszej linii frontu. 
Szatan uderza i będzie uderzał, by osła-
bić, rozbić…

Nasza parafia to część dekanatu, który 
terytorialnie zajmuje obszar równy 2/3 
Polski. W dekanacie posługuje dwóch ka-

BŁ. KSIĄDZ WŁADYSŁAW BUKOWIŃSKI

NAJGORLIWSZE PARAFIANKI Z SIOSTRAMI NAZARETANKAMI
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płanów i cztery siostry zakonne. Każdy 
kapłan obsługuje dwie parafie, a gdy je-
den wyjeżdża do Polski, w sprawie np. 
załatwienia wizy, co trwa około miesiąca, 
drugi ma w tym czasie do obsługi cztery 
parafie. Naszą dojazdową parafią jest Ar-
kałyk, oddalony około 600 km od Lisa-
kowska. Jeździmy tam mniej więcej raz 
w miesiącu. Taka podróż w jedną stronę 
trwa około 11 godzin pociągiem. Wspólna 
Eucharystia, modlitwa pomagają trwać, 
mimo że tak po ludzku ziemia w Kazach-
stanie wiele doświadczyła i jest nazywana 
„ziemią nieludzką”. Najstarsza nasza pa-
rafianka ma 86 lat, najmłodsza (jeszcze 
nieochrzczona), wnuczka naszych para-
fian, urodziła się w lutym tego roku. W na-
szej wspólnocie są przeważnie Rosjanie, 
Niemcy i jedna Kazaszka, której cała ro-
dzina wyznaje islam, a ona za łaską Bożą, 
mimo trudności, przyjęła wiarę katolicką 
i jest gorliwą, oddaną parafianką. Tu do-
ceniamy dar Eucharystii. W tygodniu nie 
mamy Mszy św., modlimy się na różańcu, 
czytamy Ewangelię z dnia, a w niedziele 
dojeżdża kapłan z pobliskiej parafii odda-
lonej o ok. 120 km (to niewielka odległość, 
jak na Kazachstan). 

Mniej więcej co dwa miesiące każda pa-
rafia z diecezji ma wyznaczoną datę i para-
fianie przyjeżdżają delegacją do stolicy Ka-
zachstanu Nus-Sułtan na nocną Adorację 
Najświętszego Sakramentu. W ciągu dnia 
adorują miejscowi ludzie. Piękna inicja-
tywa, miałam również łaskę kilkakrotnie 
modlić się w tej Kaplicy Adoracji razem 
z parafianami. Nasza parafia jest najdalej 
położona od Nur-Sułtan w całej diecezji, 
więc droga pociągiem w jedną stronę wy-
nosi ok. 12−17 godzin (o ile pociąg nie stoi 
w stepie, jak to miało miejsce w tym roku 
– dojechał opóźniony 3 godziny). Tutejsi 
ludzie mówią, że to i tak niedługo. Po dro-
dze jest okazja do rozmowy, także na te-

mat Pana Boga. Czasami włączają się też 
inni podróżujący, również Kazachowie – 
muzułmanie, zadając bardzo wiele pytań. 

Kto aktualnie pełni 
posługę w parafii Siostry?
Naszym proboszczem jest kapłan z die-
cezji bydgoskiej ks. Tomasz Dadek, który 
jednak podczas ostatniego pobytu w Pol-
sce zachorował i nie wiemy, kiedy do nas 
wróci. Wszystko w Bożym ręku. Od wrześ-
nia 2019 r. nasza wspólnota w Lisakowsku 
to siostra Małgorzata i ja.

Jakie są trudności, 
najpilniejsze potrzeby, 
zadania na terenie parafii?
W Lisakowsku jest meczet muzułmański, 
cerkiew prawosławna, dom modlitwy pro-
testantów i nasz kościół. Stąd też wiele osób 
zawiera mieszane małżeństwa, im trudniej 
trwać w wyznawanej wierze. Bardzo wie-
le osób ma „pokręcone” życie, tzn. kobie-
ty odchodzą od swoich mężów, którzy np. 
nadużywają alkoholu, żyją z kimś innym, 
dzieci również są „od różnych tatusiów”. 
W tych ludziach jest ogromne pragnienie 
Pana Boga, a jednocześnie wiele przeszkód 
do życia sakramentalnego. Z naszej strony 
podejmowane są próby pomocy. Można się 
domyślać, jak funkcjonują dzieci w takich 
rodzinach. Jak bardzo potrzeba dotknięcia 
łaski Bożej, dotarcia do tych zagubionych. 
Wiele kobiet również dokonało aborcji, 
więc i ten temat rodzi dużo problemów.

Czy możemy zapytać o małe 
i wielkie radości z misyjnej 
posługi w tej parafii?
Będąc w Kazachstanie uczę się przyjmo-
wać każdego człowieka jako skarb, dar od 
Pana Boga. Nie traktować ludzi „hurtowo”, 

nie stawiać na ilość, ale na jakość. Każdy 
jest cenny i do każdego trzeba podejść in-
dywidualnie, a to związane jest również 
z czasem, dotarciem do tych ludzi.

W minionym roku podczas liturgii 
Wigilii Paschalnej małżeństwo w wieku 
około 60 lat zostało włączone oficjalnie 
do naszej wspólnoty parafialnej. Przyjęli 
sakrament chrztu świętego, Pierwszą Ko-
munię Świętą i sakrament małżeństwa. 
Po kilku miesiącach ta pani poprosiła 
kapłana i nas, siostry, byśmy przyszli na 
poświęcenie ich mieszkania. Tego dnia 
była obecna również mama gospodyni. Po 
wspólnym posiłku prawie 80-letnia pani 
Tonia zapytała mnie, czy i ona mogłaby 
zostać ochrzczona. I tak zaczęła się nasza 
wspólna droga do sakramentów świętych. 
W styczniu tego roku, 3 dni przed swoi-
mi 80. urodzinami, pani Tonia przyjęła 
chrzest święty, ze względów zdrowot-
nych odbyło się to w jej domu. Po kilku 
miesiącach przeżyła pierwszą spowiedź 
świętą i Pierwszą Komunię Świętą. Tak-
że w tym roku, w maju, pierwszy raz od 
bardzo, bardzo wielu lat, miała miejsce 
uroczystość Pierwszej Komunii Świętej 
dziecka – 8-letniej Karinki. Świętowała 
cała wspólnota parafialna.

W minionym roku szkolnym, w Patro-
nalne Święto naszego Zgromadzenia – Uro-
czystość Najświętszej Rodziny z Nazaretu, 
odbyły się jasełka, w których brały udział 
i osoby dorosłe, i dzieci. Udało się nam rów-
nież pojechać do Karagandy na parafialną 
pielgrzymkę do grobu bł. ks. Władysława 
Bukowińskiego i przywieźć jego relikwie 
(17 godzin pociągiem w jedną stronę). Na 
początku lipca również odbył się obóz dla 
dzieci i młodzieży, byli i Rosjanie, i Kaza-
chowie. Piękne doświadczenie wspólnoty 
tu w Kazachstanie.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA KARINKI

SIOSTRA MARIETTA Z NOWO 
OCHRZCZONĄ PANIĄ TONIĄ 
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Czy podczas pobytu 
w tym dalekim kraju było 
takie nabożeństwo, czas 
modlitwy, spotkanie, które 
niosło ze sobą wyjątkowe 
przeżycie i pozostanie 
w sercu Siostry na zawsze?
Tak, było takich wiele. Proszę pozwolić, że 
podzielę się tylko jednym. Bardzo przeży-
łam głód Eucharystii, procesji Bożego Ciała. 
Po raz pierwszy od lat tu, w Lisakowsku, 
miała miejsce miniprocesja do jednego 
ołtarza na tylniej ścianie naszego kościo-
ła parafialnego. Wspólnymi siłami uzbie-
raliśmy kwiaty do sypania: na stepach są 
trudności w ich zdobyciu, tym bardziej, że 
w tym czasie jeszcze przeważnie leży śnieg, 
w tym roku pierwszy raz go nie było. Trzy 
dziewczynki sypały kwiaty, jeden chłopiec 
niósł krzyż. Wieczorem, ok. godz. 22.30, 
w naszym kościele parafialnym spotkaliśmy 
się: ks. proboszcz i my, siostry, na tzw. „sa-
mochodową” procesję Bożego Ciała. Pierw-
szy ołtarz był przy tabernakulum. Kapłan 
pomodlił się, udzielił błogosławieństwa 

Najświętszym Sakramentem i poszliśmy do 
samochodu z Panem Jezusem. Po drodze 
śpiewaliśmy pieśni eucharystyczne. Przy 
kolejnych trzech ołtarzach na obrzeżach 
miasta kapłan, nie wychodząc z samocho-
du, wypowiadał słowa modlitwy i błogo-
sławił Najświętszym Sakramentem mia-
sto, ludzi… Wywarło to na mnie ogromne 
wrażenie i myślę, że pozostanie w sercu.

Jak my tu, w Lublinie, 
możemy przyczynić się 
do rozwoju misyjnego 
dzieła w Kazachstanie?
Papież Franciszek ogłosił październik 2019 
r. Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, 
dlatego też z serca proszę Was o modli-
twę za misjonarzy na całym świecie, za 
nas w Kazachstanie, byśmy na wzór Mat-
ki Bożej – Pierwszej Misjonarki, która za-
niosła Pana Jezusa ludziom, byli dobrym 

narzędziem w Bożym ręku. W maju tego 
roku, na wspólnym spotkaniu, miałam 
możliwość kontaktu z wieloma spośród 
posługujących w Kazachstanie kapłanów 
i sióstr zakonnych. Było nas około 250 
osób z 33 różnych krajów. Dużo i niedu-

żo, terytorium Kazachstanu jest przecież 
dziewięciokrotnie większe od Polski. My-
ślę, że najbardziej możecie przyczynić się 
do rozwoju misyjnego dzieła w Kazachsta-
nie poprzez modlitwę, ofiarę, cierpienie, 
o którym może będzie wiedział tylko Pan 
Bóg, cierpienie w ukryciu tak, jak w ukry-
ciu modlili się zesłańcy z 1936 r. i z innych 
wywózek.

Czy jest coś, co 
Siostra chciałaby 
przekazać od siebie na 
zakończenie rozmowy? 
Jeszcze raz z serca pragnę podziękować Oj-
cu Proboszczowi Mirosławowi Ferencowi, 
z którym dane mi było kilkakrotnie piel-
grzymować na Jasna Górę, za możliwość 
podzielenia się w Waszej parafii tym, cze-
go doświadczamy posługując na misjach. 
Dziękuję z serca za Waszą otwartość i życz-
liwość. Dziękuję Panu Bogu za dar pięknych 
spotkań, rozmów po latach (wcześniej przez 
8 lat posługiwałam w naszym przedszkolu 
sióstr nazaretanek w Lublinie). Dziękuję za 
Wasze wsparcie duchowe i każdy ewange-
liczny „wdowi grosz”, za każdy gest dobro-
ci. Niechaj sam Pan Bóg stokrotnie wyna-
grodzi każdy dar serca. Pragnę zapewnić, 
Kochani, o codziennej modlitwie za Was. 
To najcenniejszy dar, jaki możemy sobie 
wzajemnie ofiarować. Pozdrawiam wszyst-
kich bardzo serdecznie i życzę obfitości 
Bożych darów, Bożego błogosławieństwa. 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Bóg zapłać za przybliżenie 
czytelnikom trudu, 
rangi i piękna misyjnej 
posługi na tej niegdyś 
„nieludzkiej ziemi”.

Rozmawiała: 
Anna Guzowska-Boreczek

Zdjęcia z archiwum  
s. Marietty Stadnik

Od redakcji: Jeśli ktokolwiek chciałby wspomóc misje, posługę sióstr, remonty, 
m.in. pomieszczeń dla parafian, dla dzieci: na świetlicę, ochronkę, salki do 
spotkań, może wpłacać ofiary, które zostaną przekazane do Kazachstanu: 

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu 
Prowincja Warszawska

ul. Czerniakowska 137, 00−720 Warszawa

nr konta: 98 1600 1127 1846 2255 7000 0001
w tytule: Dla misji w Lisakowsku w Kazachstanie

JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE

NA OBOZIE Z DZIEĆMI
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FESTYN DLA WIKTORII
Dnia 15 września na terenie Szkoły Pod-
stawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego, 
przy ulicy Krasińskiego 7, odbył się Festyn 
Rodzinny „Pożegnanie lata”, podczas któ-
rego została zorganizowana zbiórka pienię-
dzy na dwuletnią Wiktorię Dyś z Lublina. 

Wiktoria urodziła się w maju 2017 ro-
ku, jako drugi bliźniak. Przyszła na świat 
z niezwykle rzadką chorobą Femoral Fa-
cial Syndrome. W Polsce jest jedyną chorą 
na to wyjątkowo ciężkie schorzenie, które 
w okresie prenatalnym atakuje m.in. układ 
kostny. Wiktorka ma szereg wad wrodzo-
nych żeber, kończyn dolnych, miednicy, 
kolan, stóp, zdeformowane kości udowe. 
Wymaga intensywnej rehabilitacji, opieki 
wielu specjalistów, a w przyszłości wielu 
poważnych operacji. Bez odpowiedniego 
leczenia w USA będzie skazana na wózek 
inwalidzki, ból i cierpienie. Na 14 stycznia 
2020 r. Wiktoria ma zaplanowane pierw-
sze operacje w Paley Institute w West Palm 
Beach, które przeprowadzi dr Dror Paley. 
Czeka ją rekonstrukcja obu stawów kola-
nowych (SuperKnee) oraz obu stawów bio-
drowych (SuperHipp), a następnie żmudna 
kilkumiesięczna rehabilitacja. Ze względu 
na wieloetapowość wad i wysoki stopień 
dysplazji wszystkie te etapy muszą zostać 
przeprowadzone pod bieżącym nadzorem 
doktora Paley w USA. Koszt operacji i po-
bytu Wiktorii w USA to 1, 5 miliona złotych.

Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii „Po-
czekajka” razem z Radą Dzielnicy Konstan-
tynów oraz Fundacją Dwa Ognie włączyło 
się w pomoc Rodzicom Wiktorii, w zbiór-
ce pieniędzy, współorganizując Festyn 
Rodzinny. Podczas Festynu dla wszyst-
kich mieszkańców, a w szczególności dla 
dzieci, dostępnych było mnóstwo atrak-
cji. Na scenie przez cały dzień mogliśmy 
podziwiać dokonania artystów – pokazy 

teatralne, występy muzyczne i taneczne, 
zajęcia ruchowe, koncert Orkiestry Dętej 
Gminy Głusk, a na koniec odbyła się wspól-
na potańcówka. Oprócz tego animatorzy, 
który wzięli udział w Festynie, zapewnili 
dzieciom całodzienne gry i zabawy, takie 
jak: przeciąganie liny, malowanie twarzy, 
bańki mydlane, wyścigi w workach, bu-
dowanie wieży z klocków oraz wiele, wie-
le innych. Na tę okoliczność z Pacanowa 
przyjechał nawet Koziołek Matołek, by-
ły też dmuchańce, pokazy pierwszej po-
mocy, pomiar ciśnienia, wystawa sukni 
z krawatów, pokazy deskorolkowe, pokazy 
sztuk walki karate i kikboxingu, trampoli-

na wielkości 3×3 metry, szkółka piłkarska 
i mecz gwiazd. Na Festynie można też było 
spróbować różnych smakołyków: kiełbasy 
z grilla, bigosu, grochówki, pierogów, a na 
osłodę były lody i wata cukrowa.

Cała impreza rozpoczęła się w samo 
południe a skończyła już po zmroku, po 
godzinie 21. Przez cały ten czas Festyn od-
wiedzały całe rodziny z dziećmi. 

Podczas Festynu do puszek udało się 
zebrać kwotę 10.391,28 zł. Bardzo się cie-
szymy, że w ten sposób mogliśmy się włą-
czyć w całą akcję i pomóc Wiktorii i jej Ro-
dzicom w walce o marzenia.

Bóg zapłać! Adam Kruk

WIKTORIA Z TATĄ, FOT. MS RZEPECCY 

Z KULTURĄ DO NIEBA XII edycja
29 IX SPEKTAKL „BAJKA O SŁOWIE NA TE” 

wykonawca: Teatr Kropka Po Prostu z IX LO 
w Lublinie

13 X KONCERT W 40 ROCZNICĘ PIERWSZEJ 
PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY 
wykonawca: Chór Centrum Myśli Jana Pawła II 
z Warszawy

9 XI KONCERT ZESPOŁU HISTORYCZNEGO 
„FORTECA” 

1 XI SPEKTAKL DLA DZIECI „GDZIE JEST 
CZERWONY KAPTUREK?” 
wykonawca: Bogusław Byrski

Projekt „Z kulturą do Nieba” XII edycja jest realizowany w ramach 
Franciszkańskiego Centrum Promocji Kultury Chrześcijańskiej 
w Lublinie przy wsparciu finansowym Miasta Lublin
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Kochane 
dzieciaki

Opowieść 
o Różańcu

Tekst: Małgorzata Brzozowska 
Ilustracje: Małgorzata Miller

Opowiem Wam historię Różańca Święte-
go. Skąd się wziął ten pomysł, żeby tyle-
kroć powtarzać tę samą modlitwę Zdro-
waś Mario? 

Za każdym razem, kiedy odmawia się 
Różaniec, każde Zdrowaś Mario jest cen-
ną różą dla Dziewicy Maryi.

Legenda głosi, że dominikanin (bra-
ciszek, nie kapłan) pełnił różne funkcje 
w klasztorze, był portierem, zamiataczem, 
ogrodnikiem. Nie mógł jednak czytać ani 
pisać, nie czytał zatem i Psalmów, a to by-
ło zwyczajem klasztornym. Kiedyś, skoń-
czywszy swoją pracę, poszedł do 
kaplicy. Ukląkł przed obrazem 
Matki Najświętszej i zaczął się 
gorliwie modlić. Postanowił, że 
ponieważ nie czyta żadnego ze 
150 Psalmów, to zmówi pobożnie 
150 razy Zdrowaś Mario. Tak zro-
bił, a potem poszedł odpocząć. 
O świcie, kiedy wszyscy jesz-
cze spali, pobiegł do kaplicy, 
żeby przywitać się z Najświęt-
szą Panną. 

Tak było codziennie. Brat prze-
łożony zauważył, że każdego 
dnia, kiedy przychodził, żeby 
odprawiać we wspólnocie mni-
chów poranne modlitwy, ołtarz 
był przyozdobiony ślicznymi, 
pachnącymi różami. Zdziwiony, 
pytał, kto tak stroił ołtarz Dzie-
wicy? Sprawa była tajemnicza, 
nikt tego nie wiedział, nikt 
nie wychodził na zewnątrz, 
a krzewy róż w dominikańskim 
ogrodzie nie nosiły śladów cięcia. 

Pewnego dnia braciszek po-
ważnie zachorował i nie mógł 
wstać z łóżka. Mnisi zauważyli, 
że ołtarz Maryi nie był już przy-
ozdobiony różami i wywniosko-
wali, że to ten chory obecnie brat 
zajmował się przedtem strojeniem 
ołtarza. Ale skąd brał róże?

Pewnego ranka okazało się, że bracisz-
ka nie ma w jego celi. Szukali go prawie 
wszędzie, nie mogli znaleźć. Kiedy wszy-
scy wreszcie spotkali się w kaplicy, znowu 
pachniały tam róże, a ów niepiśmienny 
brat klęczał przed ołtarzem Matki Bożej 
i w ekstazie odmawiał raz za razem Zdro-
waś Mario. Za każdym razem, kiedy zwra-
cał się do Pani, w którymś wazonie poja-
wiała się kolejna piękna i pachnąca róża.

Kiedy skończył swoje 150 powitań, upadł 
martwy u stóp ołtarza.

Jak mówi Objawienie Maryi, w kolej-
nych latach Santo Domingo (święty Do-
minik) de Guzmán podzielił 150 Zdrowaś 
Mario na trzy grupy i połączył je z medy-
tacją Pisma Świętego. W ten sposób pow-
stały Tajemnice Radosne (Zwiastowanie 
Najświętszej Maryi Pannie, Nawiedzenie 
św. Elżbiety, Narodzenie Pana Jezusa, Ofiaro-
wanie Pana Jezusa w świątyni, Znalezienie 
Pana Jezusa w świątyni), Tajemnice Bo-
lesne (Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu, 
Ubiczowanie Pana Jezusa, Cierniem uko-
ronowanie Pana Jezusa, Droga krzyżowa 
Pana Jezusa, Śmierć Pana Jezusa na krzy-
żu) i Tajemnice Chwalebne (Zmartwych-
wstanie Pana Jezusa, Wniebowstąpienie 
Pana Jezusa, Zesłanie Ducha Świętego, 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 
Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny) 
Różańca Świętego. Święty Jan Paweł II dodał 
do nich jeszcze Tajemnice Światła (Chrzest 
Pana Jezusa w Jordanie, Objawienie Siebie 
na weselu w Kanie, Głoszenie Królestwa 
Bożego i wzywanie do nawrócenia, Prze-
mienienie na Górze Tabor, Ustanowienie 
Eucharystii). Tajemnice Światła odmawia 
się obecnie po Tajemnicach Radosnych. 

Czy to prawda? Tak, 
jak to z legendami 
bywa. W każdej jest 
trochę prawdy…

Wiemy, że modlitwa różańcowa po-
wstała w XII w., w czasach rozkwitu he-
rezji albigensów (zwanych też katarami), 
którzy nauczali, że świat materialny jest 
dziełem diabła. Odpowiedzią na te here-
zje był ruch mniszy św. Franciszka i św. 
Dominika. Głosili oni naukę o ubóstwie 
i wolności wobec dóbr tego świata. 

W czasie misji św. Dominika narodzi-
ła się modlitwa różańcowa. Kiedy podczas 
jednej z wypraw, zauważył, że nie przynosi 
ona oczekiwanych owoców, podczas mod-
litwy zjawiła się mu Matka Boża i poleciła, 
aby nie tylko głosił kazania, lecz połączył je 

z odmawianiem Psałterza Najświęt-
szej Maryi Panny, czyli modlitwy 

złożonej ze 150 Zdrowaś (tyle jest 
Psalmów w Piśmie św.) i 15 Oj-

cze nasz. Święty Dominik posłu-
chał Maryi. Odmawianie Psałterza 

NMP porównywano do ofiarowania 
Matce Bożej 150 róż, dlatego tę 

modlitwę nazwano wieńcem 
z róż czyli Różańcem. Różaniec 
stał się bardzo popularną modlitwą 
w całej Europie.

Różaniec był bronią przeciw 
herezji. Podczas objawień w Fati-

mie i Gietrzwałdzie Matka Boża 
prosiła o odmawianie Różańca.

Pamiętaj:
■■ kiedy nosisz przy sobie Ró-

żaniec, szatan odczuwa ból 
głowy;

■■ kiedy używasz Różańca, 
szatan upada;

■■ kiedy szatan widzi, jak od-
mawiasz Różaniec, znika;

■■ za każdym razem, gdy od-
mawiasz Różaniec, szatan 
traci moc;

■■ czy wiesz, że kiedy spró-
bujesz opowiedzieć komuś 
o tym, szatan będzie cię 
zniechęcał? 

Przekaż tę historię innym, 
aby przyspieszyć triumf 
Matki Bożej! 
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Lekcja historii
Wrzesień 1939 roku 
na Lubelszczyźnie
1 września 1939 r. rozpoczął się najtra-
giczniejszy okres w dziejach naszego 
kraju. W wyniku zbrojnej agresji dwóch 
państw, najpierw nazistowskich Niemiec, 
a od 17 września komunistycznego Związ-
ku Sowieckiego przestało istnieć Państwo 
Polskie. Wojna, która wybuchła, miała cha-
rakter totalny – całkowicie inny niż kon-
flikty zbrojne toczone do tej pory.

Agresja ta była dopełnieniem niemie-
cko-sowieckiego sojuszu zawartego w dniu 
23 sierpnia 1939 r. przy podpisaniu paktu 
o nieagresji między tymi dwoma państwa-
mi i tajnego protokołu do niego, w którym 
ustalono podziału stref wpływów, dzieląc 
między siebie terytoria innych niepodle-
głych państw, w tym przede wszystkim 
Polski.

Jednym z elementów wojny totalnej 
prowadzonej przez Niemców było użycie 
na masową skalę lotnictwa do atakowa-
nia celów cywilnych, w tym również m.in. 
szpitali, szkół, kościołów i innych obiektów 
użyteczności publicznej.

Wskutek akcji niemieckiego lotnictwa 
Lubelszczyzna, w tym również Lublin, 
stała się już w pierwszych dniach wrześ-
nia 1939 r. miejscem działań wojennych. 
Do pierwszego bombardowania Lublina 
doszło 2 września 1939 r. Jego celem były 
budynki Lubelskiej Wytwórni Samolotów 
(wcześniej Zakłady Mechaniczne E.  Plage 
i T. Laśkiewicz) mieszczące się przy ul. Fa-
brycznej. Bomby spadły również na dzielni-
cę Dziesiątą oraz m.in. w rejonie Lipowej, 
Narutowicza czy Głębokiej. Śmierć ponio-

sło kilkadziesiąt osób, a ponad 100 zosta-
ło rannych.

Tydzień później, 9 września, doszło 
do największego nalotu niemieckiej Luf-
twaffe na Lublin. Tego dnia 47 bombow-
ców Heinkel He-111 zostało skierowanych 
przede wszystkim nad centrum miasta. 
Bomby spadały w rejonie Krakowskiego 
Przedmieścia, Szopena, Narutowicza, Ka-
pucyńskiej, Kościuszki, czy wreszcie Sta-
rego Miasta. Poważnie uszkodzony został 
budynek Zarządu Miejskiego (dzisiejszy 
Ratusz), jak również katedra. W zabu-
dowaniach magistratu zginęły 42 osoby, 
wśród nich m.in. Leon Raszeja, prezydent 
Torunia. Jedną z ofiar był również Jan Gi-
las, woźny, który dokonał bohaterskiego 
czynu wynosząc bombę z lubelskiego ra-
tusza pełnego ludzi. Po dokonaniu tego 
nadludzkiego aktu zmarł na zawał serca 
przy schodach magistratu. Ofiarą tego 
bombardowania był również znany poeta 
Józef Czechowicz, który zginął w zakładzie 
fryzjerskim przy ul. Kościuszki.

Bomby spadły też tego dnia w zabudo-
wania koszar 8 pułku piechoty legionów 
przy Alei Kraśnickiej, w tym również w bu-
dynek szpitala wojskowego. 

Łącznie tego dnia w Lublinie zginęło 
kilkaset osób, w zdecydowanej większo-
ści były to ofiary cywilne.

Do kolejnych nalotów niemieckich na 
Lublin doszło 13 i 17 września 1939 r. Bom-
by ponownie spadły w rejon Śródmieścia 
i Starego Miasta. Doszło do uszkodzenia 
miejskiej sieci wodociągowej, co znacznie 
utrudniło gaszenie pożarów. 

Lublin nie był jedynym miastem na Lu-
belszczyźnie, gdzie dochodziło do ataków 
Luftwaffe na cele cywilne. Trzykrotnie 
bombardowany był Janów Lubelski. Mia-
sto największe straty poniosło w wyniku 
nalotu w dniu 8 września 1939 r. Zginęło 
w nim około 350 osób. 

Do symboli niemieckiego barbarzyństwa 
urosło z kolei zbombardowanie Frampola 
w dniu 13 września 1939 r. To wtedy właśnie 
w ramach terrorystycznego (to jest chyba 
najwłaściwsze słowo) nalotu niemieckiej 
Luftwaffe w ciągu jednego popołudnia 
zniknęło z powierzchni ziemi ponad 80 
procent zabudowy tego miasta. Nalot ten, 
co należy zdecydowanie i jednoznacznie 
podkreślić, nie miał jakiegokolwiek uza-
sadnienia militarnego. We Frampolu nie 
było żadnych większych jednostek Wojska 
Polskiego, ani jakiekolwiek infrastruktu-
ry wojskowej. 

Jedynym powodem tej akcji była tylko 
i wyłącznie idealna zabudowa, z rynkiem 
tego miasta, największym w Europie. Ta 
idealna zabudowa została uznana przez 
niemiecką Luftwaffe za właściwe miejsce 
do wykorzystania jako poligonu doświad-
czalnego do sprawdzenia nowych rodzajów 
bomb zapalających i testowania nowych 
celowników w bombowcach. Końcowy 
efekt tego barbarzyństwa jest doskonale 
widoczny na niemieckich zdjęciach lotni-
czych wykonanych przed oraz po bombar-
dowaniu Frampola.

Marcin Krzysztofik
Ilustracje: Sławomir Kusy
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Zdjęcia: Agata Braszko, 
Aleksandra Bartosik, Emil Zięba 
oraz z archiwum Odnowy w Duchu 
Świętym i Ruchu „Światło-Życie”

Na wakacyjnych szlakach
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