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27 października 
XXX Niedziela zwykła  
Miej litość dla mnie 
grzesznika  (Łk 18, 9−14)
Czy zdaję sobie sprawę, że Bogu chodzi 
o żywą i głęboką relację ze mną, a nie o mo-
ją osobistą perfekcję? On nie przelicza mo-
ich zalet i wad, lecz szuka spotkania z czło-
wiekiem. Czy dążę do budowania głębokiej 
więzi z Nim? Boża nauka nie zawsze jest 
dla nas łatwa. Ale prosta i szczera modli-
twa serca „Boże miej litość dla mnie grzesz-
nika” pomaga nam odkryć prawdę o nas 
samych i naszej relacji z Bogiem.

1 listopada, 
Uroczystość Wszystkich Świętych  
Cieszcie się i radujcie  (Mt 5, 1−12a)
Czy potrafię się cieszyć z tego, co mam? Czy 
cieszę się z tego, że mogę zawierzyć Bogu 
swoje życie? Czy raczej narzekam, że jest 
mi ciągle ciężko? Jezus w kazaniu na górze 
nie obiecuje łatwego życia, lecz zapowiada 
nam wieczną radość w niebie. Wystarczy 
tylko iść z Nim razem przez życie. 

My też potrzebujemy czasem wejść na 
górę, aby zostać sam na sam z Bogiem. 
W głębi serca możemy na nowo usłyszeć 
osiem błogosławieństw. Słowo Boga skie-
rowane do mnie jest ogromnym powodem 
do radości.

3 listopada 
XXXI Niedziela zwykła  
Chciał zobaczyć Jezusa  (Łk 19, 1−10)
Historia Zacheusza to przepiękny przykład 
przemiany pragnienia w działanie, które 
rodzi cudowny owoce – spotkanie z Bo-
giem. Jak często w swoim życiu czujemy 
podobne pragnienia? Co wtedy robimy? 
Bo często nasze chęci pomagają nam od-
kryć prawdę o samym sobie. 

Pragnienie Zacheusza wyzwala go. Spo-
tyka Jezusa, który „przyszedł odszukać to, 
co zginęło”. Bóg odrzuca stereotypowe my-
ślenie i ocenianie. Nie widzi już celnika, 
lecz syna Abrahama. 

Czy potrafię patrzeć na bliźniego ocza-
mi Boga? Czy jednak łatwo przychodzi mi 
ocenianie i szufladkowanie.

10 listopada 
XXXII Niedziela zwykła  
Bóg nie jest Bogiem umarłych, 
lecz żywych  (Łk 20, 27−38)
Bardzo często chcemy wcisnąć Pana Bo-
ga w nasze schematy myślenia i działania. 
Pragniemy dostosować nasze modlitwy 
i sposób życia do siebie, zamiast dążyć do 
spotkania z Żywym Bogiem.

Skupiamy się na śmierci, na odejściu. 
Śmierć odbieramy jako coś negatywnego, 
jak karę od Boga. Jednak to nie koniec, 
ale przejście. To też życie, ale jednak in-
ne. Ciężko nam to zrozumieć, ponieważ 
przyzwyczailiśmy się do naszych ziemskich 
spraw i trudno nam rozstać się z życiem. 
Nasze schematy oddalają nas od Boga, 
więc warto dziś zastanowić się, czy wierzę 
w Boga żywych?

17 listopada 
XXXIII Niedziela zwykła  
Będzie to dla was sposobność do 
składania świadectwa  (Łk 21, 5−19 )
Czy jako chrześcijanin zdaję sobie spra-
wę, że moje życie może być dla kogoś je-
dyną Ewangelią, którą ktoś kiedykolwiek 
zobaczy? Jedynym świadectwem wiary, 
które usłyszy? Dlatego warto zapytać sie-
bie, czy daję świadectwo swojej wiary, 
nawet wtedy, gdy przechodzę przez „noc” 
swojego życia? Jezus nas ostrzega. Mówi 
o trudnych wydarzeniach, które wystąpią, 
ale też zapewnia, że jeśli wszystkie trud-
ności będziemy przeżywać wraz z Nim, to 
włos z głowy nam nie spadnie. Bowiem 
jesteśmy zawsze bezpieczni, kiedy jeste-
śmy z Jezusem.

Autorami 
komentarzy 

do Ewangelii 
są Jana 

i Sebastian 
Kosteccy

Ewangeliarz

NIELS LARSEN STEVNS. ZACHEUSZ 
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Pokój i dobro! 
Kochani Parafianie, 
Drodzy Przyjaciele Poczekajki, 
wszyscy Bracia i Siostry!
Przed nami długie listopadowe noce, 
rozświetlone światełkami świec i zni-
czy na grobach naszych bliskich, którzy 
już odeszli z tego świata… Została na-

sza pamięć o nich, karmiona modlitwą i ufnością w Boże miło-
sierdzie. Oni już do nas nie wrócą, tylko my dołączymy do nich, 
bo przecież „życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się 
nie kończy…” (por. Prefacja o zmarłych). 

Smutny to obraz, kiedy przeżywamy pogrzeb, gdy celebru-
jemy Mszę za zmarłych, tak bardzo ważne to ostatnie ziemskie 
wydarzenie, i kiedy gromadzimy się wokół ciała kogoś bliskiego, 
a nie potrafimy Panu Bogu dziękować z całego serca za to życie, 
które przeminęło; kiedy nie potrafimy błogosławić Boga za dar 
tego życia, kiedy nie potrafimy otworzyć ust na modlitwę i bła-
gać Boga o zbawienie tej bliskiej nam osoby, kiedy nie potrafimy 
przyjąć Komunii świętej i ofiarować jej za zmarłego, bo się nie 
wyspowiadaliśmy; kiedy jesteśmy tylko organizatorami pogrzebu, 
a nie uczniami nadziei, oczekującymi powrotu swego Zmartwych-
wstałego Pana. Powróćmy do chrześcijańskiego przeżywa-
nia umierania i śmierci. Aby zmartwychwstać z Chrystusem, 
trzeba umrzeć z Chrystusem! Tajemnica życia ludzkiego ujawnia 
się najbardziej w obliczu śmierci! „Śmierć jest końcem ziemskiej 
pielgrzymki człowieka, czasu łaski i miłosierdzia, jaki Bóg ofiaru-
je człowiekowi, by realizował swoje ziemskie życie według zamy-
słu Bożego i by decydował o swoim ostatecznym przeznaczeniu” 

(KKK 1013). Najwięcej dobra możemy uczynić naszym zmarłym, 
kiedy się za nich autentycznie modlimy, prosząc Boga o uwolnie-
nie ich od skutków grzechów, aby mogli wejść do radości Nieba. 
Szczególnym Darem dla zmarłych jest Ofiara eucharystyczna, 
bo dla nich czas się wypełnił i skończył. Nieśmy im tę duchową 
pomoc i pamiętajmy o nich! 

Kochani! Listopad rozpoczyna się Uroczystością Wszystkich 
Świętych. Niech Pan Jezus rozbudzi w każdym z nas na nowo ży-
we pragnienie świętości! Pomyślmy też w tym czasie o naszym 
umieraniu. Tak! O umieraniu dla Pana! Jeśli dziś nie jesteś 
gotowy, czy będziesz gotowy jutro? „Ja nie umieram, ja 
wchodzę w życie” – mówiła św. Tereska od Dzieciątka Jezus. 
Przecież w życiu i w śmierci należymy do Pana. „Z Twojej woli 
się rodzimy, Ty kierujesz naszym życiem i na Twój rozkaz nasze 
ciało podległe grzechowi wraca do ziemi, z której było wzięte. 
Zostaliśmy jednak odkupieni przez śmierć Twojego Syna i Ty 
nas wskrzesisz swoją mocą, abyśmy mieli udział w chwale Jego 
zmartwychwstania” (Prefacja o zmarłych). Szczególnie mocną 
refleksją niech będą dla nas słowa św. Franciszka: „Błogosławio-
ny bądź, Panie mój, przez siostrę naszą, śmierć cielesną, której 
żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Biada tym, którzy umie-
rają w grzechach śmiertelnych! Błogosławieni ci, których śmierć 
zastanie w Twej najświętszej woli, ponieważ śmierć druga nie 
uczyni im zła”. 

Niech Pan Wam wszystkim błogosławi! 
Niech naszym pragnieniem i celem będzie 

życie w Jezusie Chrystusie! 

br. Mirosław Ferenc, proboszcz

KONFERENCJE

Pamięci…

Wchodzą anioły we mnie 
ażeby umocnić 

poprzez otwartą głowę 
za zamknięte drzwi Sartre’a 

wypiją tylko herbatę 
posiedzą wygodnie 
uścisną ponad progiem 
moje słabe ręce 

zostaje tutaj scena 
z ikony Rublowa
ja zaś za kulisami światła 
ku niewizualności 

stąpam jeszcze 
po ciszy pełnych 
wybrzeżach

Piotr Kupczak
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OBRAZ ŚW. CECYLII I ŚW. WALERIANA Z KOŚCIOŁA 
PARAFIALNEGO W JANOWIE LUBELSKIM

Święta Cecylia
patronka chórów i muzyki kościelnej

22 listopada wspominamy jedną z najsłynniejszych męczennic 
Kościoła. Dostępna dzisiaj nota biograficzna św. Cecylii przed-
stawia się dość skromnie. W rzeczywistości wiemy o niej nie-
wiele. Jak pisze ks. dr Łukasz Szczeblewski: „nieznana jest ani 
dokładna data jej narodzin, ani data męczeńskiej śmierci. Nie 
zachowały się żadne dokumenty historyczne potwierdzają-
ce nawet jej istnienie. Nie odnotowano również Atti 
martyri (Akt męczeństwa). O Cecylii nie wspomi-
na pochodzące z IV w. Depositio Martyrum, jak 
również kalendarz Kościoła w Kartaginie czy 
tacy pisarze, jak: Damazy, Prudencjusz, 
Hieronim i Augustyn. Najstarszym do-
kumentem zawierającym informacje 
o życiu i męczeństwie św. Cecylii jest 
anonimowe dzieło Passio Sanctae 
Ceciliae z V w. Tenże opis mę-
czeństwa Świętej został później 
włączony do XIII-wiecznej Le-
genda Aurea. To z kolei średnio-
wieczne dzieło, napisane przez 
dominikanina Jakuba de Vora-
gine (ok. 1230−1298), stanowi 
zbiór blisko dwustu opowieś-
ci hagiograficznych, ułożonych 
według porządku kalendarza li-
turgicznego”.

W świetle tego opisu, pocho-
dząca z rodziny rzymskich pa-
trycjuszy Cecylia już jako mło-
da dziewczyna złożyła śluby 
czystości. Mimo, iż zmuszono 
ją do małżeństwa z poganinem 
Walerianem, nie złamała swego 
przyrzeczenia, lecz pozyskała dla 
Chrystusa swego męża i jego bra-
ta. Cała trójka otaczała troskliwą 
opieką prześladowanych chrześ-
cijan, aż w końcu sami zostali 
skazani na śmierć. Waleriano-
wi i Tyburcjuszowi ścięto głowy, 
zaś gdy Cecylia odmówiła złoże-
nia ofiary bożkom, skazano ją na 
śmierć w łaźni, przez uduszenie 
parą. Gdy okazało się to jednak 
nieskuteczne, została ugodzona 
trzema ciosami miecza. Papież 
Urban kazał pochować Cecylię w centrum katakumb Kaliksta. 
W 821 r. na polecenie papieża Paschalisa I doczesne szczątki 
Cecylii przeniesiono do kościoła wzniesionego na fundamentach 
jej domu rodzinnego na Zatybrzu. Podczas przebudowy świątyni 
w 1599 r. znaleziono nietknięte ciało Cecylii, co uwiecznił ówcześ-
nie żyjący rzeźbiarz Stefano Maderna. Jego rzeźba, przedstawia 
leżącą św. Cecylię z zawiązanymi oczami i rękami. Do dziś znaj-
duje się ona w głównym ołtarzu kościoła na Zatybrzu.

Za patronkę muzyki kościelnej uznano św. Cecylię dopiero 
pod koniec średniowiecza. Miało to swoje źródła w błędnym ro-
zumieniu treści jednej z antyfon oficjum brewiarzowego: „Can-
tantibus organis Coecilia Domino decantabat”. To sformułowanie 
zaowocowało powstaniem licznych przedstawień ikonograficz-
nych św. Cecylii, która gra na instrumencie przypominającym 
organy (choć według legend grała na harfie). W nawiązaniu do 

tej średniowiecznej tradycji od XVI w. w Kościele zachodnim za-
częły powstawać stowarzyszenia, których celem było pielęgno-
wanie muzyki kościelnej. Największy rozgłos zyskało Stowarzy-
szenie św. Cecylii (powstałe w 1868 r. w Bambergu), które dążyło 
do odnowienia prawdziwej muzyki kościelnej poprzez oczysz-

czenie liturgii z elementów świeckich i przywrócenie w li-
turgii chorału gregoriańskiego oraz polifonii Szkoły 

Rzymskiej. Rychło ruch cecyliański rozszerzył się 
na cały Kościół powszechny, a wybitni twórcy 

dedykowali jej swoje dzieła.
W sztuce polskiej postać św. Cecylii wy-

stępuje rzadko. Jest to m.in. posążek 
renesansowy w kościele św. Idziego 

w Krakowie, namalowany przez Gu-
ercina obraz z XVII w. w katedrze 

poznańskiej, czy XVII-wieczny 
obraz ołtarzowy w kościele pa-
rafialnym w Janowie Lubelskim, 
który przedstawia scenę korono-
wania Cecylii i Waleriana wian-
kami róż.

W Instrukcji Konferencji Epi-
skopatu Polski o muzyce kościel-
nej czytamy, że: „Z obrzędami 
chrześcijańskimi zawsze związa-
na była muzyka. Psalmy, hymny 
i pieśni stanowiące część Biblii, 
stają się nośnikiem prawd obja-
wionych (Zob. Wj 15, 1−21; 2 Sm 
6, 5; 1 Krn 23, 5; 25, 2−32; Ef 5, 
18; Kol 3, 16; 1 Kor 14, 26.). Już 
w Kościele apostolskim śpiew 
traktowano jako dar Ducha, tak 
samo jak głoszenie kerygmatu”. 
Śpiew kościelny i muzyka są nie-
odzownymi i integralnymi częś-
ciami uroczystej liturgii, nie zaś 
jedynie dodatkami do niej. Śpiew 
jest mocnym i właściwie jedynym 
znanym środkiem zapewnienia 
słowu godnej formy jego głosze-
nia. Treść wyśpiewana znacz-
nie lepiej dociera do słuchacza, 

jak również i do wykonawcy. Jó-
zef Sierosławski w swej publikacji 
Śpiew rzymsko katolickiego Koś-

cioła: od początku ery chrześcijańskiej aż po nasze czasy pisał, 
że: „Bóg w swej mądrości przewidział, że śpiew w życiu wszelkie-
go stworzenia będzie wielkim czynnikiem jego bytu na tej ziemi, 
więc stwarzając ptaki, zwierzęta, a na ostatku człowieka, obdarzył 
je krtanią, t.j. najwznioślejszym instrumentem. Stwarzając czło-
wieka na obraz i podobieństwo swoje i postanawiając go panem 
wszelkiego stworzenia, obdarzył go tak wydoskonaloną krtanią, 
że instrument ten z żadnym instrumentem rąk ludzkich w po-
równanie iść nie może. Jaki uszlachetniający wpływ ma śpiew 
na człowieka, dość zastanowić się chwilę nad śpiewem ptasząt 
o świcie, który jest niejako modlitwą a zarazem uwielbieniem 
Stwórcy; dość przysłuchać się głosom różnych stworzeń, które 
są jakby pojedynczymi czynnikami wielkiego koncertu natury”.

Opracowanie: Grzegorz Stręciwilk (organista)
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O chórze na 
Poczekajce 
słów kilka
Posługa chóralna w czasie liturgii w naszym 
kościele nieprzerwanie trwa już ponad sześć 
lat. Jej początki zawdzięczamy ówczesnej 
organistce, pani Wiktorii Lachowicz, która 
we wrześniu 2013 r. zaczęła kompletować 
zespół i budować podstawy repertuaru pieś-
ni. Wtedy to został wprowadzony zwyczaj 
włączania się chóru w liturgię niedzielnych 
Mszy św. o godz. 13.00, zawsze odprawia-
nych w intencji parafian, gości i sympaty-
ków kościoła na Poczekajce. W lutym 2014 
r. opiekunem i dyrygentem chóru stał się 
pan organista Paweł Skakowski. Muzycz-
ny dorobek zespołu wzbogacił się o kilka-
dziesiąt pieśni polskich i łacińskich w czte-
rogłosowym wykonaniu. Chór rozpoczął 
posługę także w czasie Triduum Paschalne-
go, w czerwcowy odpust oraz inne święta. 
Oprócz opracowywania linii melodycznych 
utworów były prowadzone ćwiczenia służące 
rozśpiewaniu i doskonaleniu emisji głosu.

Od września 2017 r. opiekunem i dyry-
gentem chóru jest pan organista Tomasz 

Wnuk, do którego wiosną 2019 r. dołączył 
pan organista Grzegorz Stręciwilk jako 
współprowadzący. Dalszemu wzbogaca-
niu repertuaru towarzyszą, raz w miesiącu, 
warsztaty wokalne prowadzone podczas 
wybranych prób. Z chórzystami ćwiczy za-
zwyczaj sopranistka i nauczycielka sztuki 
wokalno-aktorskiej pani Joanna Grandys-
-Wnuk. Chór jako wspólnota ma swojego 
opiekuna duchownego – o. Andrzeja Ce-
bulę, który wspierał przeprowadzenie Pas-
chalnych Warsztatów Wokalnych na Po-
czekajce w dniach 17−20 kwietnia 2019 r. 
Organizatorami Warsztatów i współpro-
wadzącymi byli: p. Tomasz Wnuk, p. Jo-
anna Grandys-Wnuk, p. Rafał Nachciński 
– pozyskany do stałej współpracy z Pocze-
kajką, p. Grzegorz Stręciwilk. Uczestnicy 
to zarówno chórzyści, jak i wszyscy chętni 
spoza zespołu. Owocem intensywnej pra-
cy stało się prawykonanie, w czasie liturgii 
Wielkiej Soboty, fugi Introduxit vos Domi-
nus, skomponowanej dla Poczekajki przez 

p. Rafała Nachcińskiego do słów antyfo-
ny, wybranej przez o. Andrzeja Cebulę. Na 
potrzeby Warsztatów i naszego kościoła 
powstały jeszcze dwa utwory, sygnowane 
przez p. Rafała i o. Andrzeja. Pieśń Venite, 
benedicti miała prawykonanie w czerwcu, 
trzecia – czeka na prapremierę w później-
szym czasie.

Przez lata skład chóru podlegał pew-
nym zmianom: niektórzy członkowie od-
chodzili w związku ze zmianą sytuacji 
zdrowotnej czy rodzinnej, przybywały 
nowe osoby. Przekrój wiekowy zespołu 
jest bardzo szeroki: od licealistów i stu-
dentów, po osoby bardzo dojrzałe. To 
ważne, że do chóru można dołączyć 
na każdej próbie. Nie ma indywi-
dualnych przesłuchań na początek 
– chórzysta wybiera głos, w którym mu 
się najlepiej śpiewa. Nigdy dyrygenci nie 
wygłaszają negatywnych uwag w stosunku 
do nikogo. Nie jest wymagana znajo-
mość nut czy teorii muzyki – p. To-
masz i p. Grzegorz tak prowadzą próby, 
że wszyscy uczą się swoich partii głoso-
wych bez problemu.

Chór na Poczekajce serdecznie za-
prasza do współpracy! Warto przyjść, 
żeby chociaż z bliska zobaczyć zajęcia 
zespołu. Próby chóru odbywają się 
w poniedziałki od godz. 19.00 w sal-
ce nr 2 (za kancelarią). Wszak św. 
Augustyn powiedział: Módlmy się 
śpiewając i modląc się śpiewajmy. 
Można nas też zobaczyć na Facebo-
oku: Chór Parafii „na Poczekajce” - 
Warsztaty, Koncerty, Próby.

Anna Guzowska-Boreczek

CHÓR PODCZAS LITURGII WIELKIEGO 
CZWARTKU 2019 R. FOT. EMIL ZIĘBA
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Z pokornym sercem u Maryi, 
patronki Polskich Żołnierzy Września
W sobotę, 27 lipca 2019 r., członkowie Grupy Modlitwy Ojca Pio z Poczekajki 
i innych parafii pielgrzymowali z o. Andrzejem Derdziukiem do sanktuarium 
Matki Bożej w Woli Gułowskiej, gdzie przeżywali dzień skupienia. Z pielgrzymami 
spotkał się brat Tadeusz Lisiński z Klasztoru OO. Karmelitów – zakonu, który, 
z przerwami, opiekuje się świętym miejscem od pierwszej połowy XVII w. 
Przedstawił historię cudownego wizerunku Matki Najświętszej 
i dzieje sanktuarium, z bolesnym okresem zaborów i obu wojen 
światowych. W 1939 r. polscy żołnierze stoczyli bohaterską walkę 
w obronie sanktuarium w Woli Gułowskiej, toteż Maryję obda-
rzono mianem Patronki Polskich Żołnierzy Września. W sposób 
szczególny czcili i czczą Ją podkomendni gen. Franciszka Klee-
berga, dlatego nazywana jest też Matką Bożą Kleeberczyków. 
Wspólnotową Mszę św. u stóp cudownego obrazu Maryi odpra-
wił o. Andrzej Derdziuk, który po zakończeniu Eucharystii wygło-
sił konferencję o pokorze. Jej tekst przekazujemy Czytelnikom.

Jesteśmy w tym pięknym kościele na Podlasiu, który nam po-
kazuje, że wielkość ukrywa się w pokorze. W tym miejscu, jakże 
niepozornym i zapomnianym przez świat, dokonywały się wiel-
kie rzeczy. To tutaj przez jakiś czas było serce Podlasia. Kiedy 
zniszczono inne sanktuaria, właśnie w Woli Gułowskiej pozwo-
lono ludziom się modlić. Wikary o. Ludwik Cierpisz był heroicz-
nym duszpasterzem unitów podlaskich, którzy prześladowani 
przez carat mogli tu się chronić. Chcę razem z wami zatrzymać 
się nad kwestią pokory.

W książce Przemienienie kapucyn, ojciec Ignacio Larrañaga, 
przekazał następujące refleksje: Pokorny człowiek nie wstydzi 
się siebie ani się nie smuci, nie zna poczucia winy, nie żebrze 
o współczucie, nie wpada w zakłopotanie ani nie wybucha; 
odpowiada dobrem na zło, nie szuka siebie samego, ale żyje 
zwrócony ku innym. Potrafi przebaczać i zamyka drzwi przed 
żalem. Każdego dnia człowiek pokorny odziany jest w cierpli-
wość i dobroć, delikatność i siłę, łagodność i wigor, dojrzałość 
i pogodę ducha.

Zamieszkuje on zawsze w domu pokoju, a wody jego we-
wnętrznych jezior nigdy nie są wzruszone przez fale interesow-
ności, niepokoju, namiętności i strachu.

Struny jego serca harmonijnie układają najpiękniejsze melo-
die z takich słów, jak: zająć ostatnie miejsce, ogołocić się, wyjść 
ze strefy komfortu, wybrać samotność.

Odnajduje głęboką radość z życia w samotności, w przestrze-
ni ciszy i anonimowości. Pokorny człowiek szanuje wszystko, 
czci wszystko. W jego murach nie zamieszkują agresja i żądza 
posiadania. Nie osądza, nie nosi w sercu uprzedzeń, nie gwałci 
sanktuarium intencji i zamiarów. Jest wrażliwy, problemy in-
nych odczuwa jak swoje, postępuje z wielką życzliwością. Potrafi 
innych traktować z tym samym zrozumieniem, co siebie samego.

Dzień i noc podejmuje trud wykuwania w sobie przestrzeni 
wolnej od egoizmu, od koncentracji na sobie. Gasi płomienie 
uciech i zmysłowych satysfakcji. Zmaga się ze sobą, odcina-
jąc tysiąc głów próżności. Dlatego może spać na łożu spokoju 
i pogody ducha.

Dla pokornego nic nie jest głupie. Strach nigdy nie puka do 
jego drzwi. Zawsze z uwagą rozważa opinie innych. Smutek nie 
pokazuje się w jego oknie. Dla niego żyć to marzyć.

Ważne, by zadać sobie pytanie, czy pragniemy być pokorni tak, 
jak mówi Jezus: Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny. 
Ale co to jest pokora? To nie jakaś matka głupich, ale matka ludzi 
mądrych, którzy uświadamiają sobie, że ciągle mogą wzrastać. 
Człowiek pyszny uważa, iż posiadł wszystkie rozumy, ale on właś-
nie staje się głupi przez to, że już nie potrafi się uczyć. Pokorny 
to ktoś, kto ma świadomość własnej ograniczoności, ale zarazem 

PIELGRZYMI WRAZ Z O. ANDRZEJEM DERDZIUKIEM. FOT. AGATA JANECKA
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jest wielkoduszny, ponieważ widzi, jak pojemne na dobro jest 
jego serce. Jednak czasami jest ono puste. Mieć serce pojemne 
na dobro to wierzyć, że Bóg mnie stworzył dobrym, że potrafię 
kochać i jestem do tego powołany. Serce pokorne doświadcza 
tego, iż choć ma wielkie rozmiary, to jakże trudno wypełnić je 
miłością. Często napełniamy je jakąś 
„słomą”: pychą, głupotą, pożądliwością. 
Dlaczego człowiek niepokorny nie po-
trafi cieszyć się sobą? Ponieważ on nie 
wierzy w siebie. Dlaczego? Bo nie ma 
Boga – Kogoś, kto nadaje mu wartość.

Ludzie przeglądają się w lustrze albo, 
częściej, w oczach innych osób. Chcieli-
byśmy być przytuleni, pogłaskani. Prag-
niemy, żeby ktoś choć okiem mrugnął, 
że jesteśmy wspaniali. Człowiek potrze-
buje pewnego uznania, ale im bardziej 
się starzeję, tym bardziej dostrzegam, 
jak ludzie są interesowni. Patrzymy na 
innych nie po to, żeby zobaczyć, jacy oni 
są, tylko dostrzec, jak reagują na nas. 
Ileż to ludzi robi różne, nawet święte, 
rzeczy, lecz od razu oczekuje zapłaty. 
Ileż ludzi poświęca wiele czasu innym 
osobom, ale po to, by można było zoba-
czyć, jacy oni są dobrzy, bo pomagają. 
Być pokornym, to pojąć, że Bóg stwo-
rzył naczynie, którym jestem. Tylko On 
potrafi mnie napełnić. Święty Paweł powiedział: Teraz zaś już nie 
ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2, 20).

Dzisiaj pokora jest nierozumiana, bo nazywają ją matką głu-
pich, bo uważają, że jeśli nie jesteś „korposzczurem”, nie bierzesz 
udziału w „wyścigu szczurów”, to przegrasz. Jeżeli nie potrafisz 
się bronić, gdyż nie używasz łokci ani kłów, zostaniesz zmiażdżo-
ny. Ten świat, budowany przez takie „szczury”, powoduje, że co-
raz bardziej musimy się zbroić, czynić serca z kamienia. Zamiast 
czuć się coraz bezpieczniej, człowiek ma zamki elektroniczne, 
kamery – wszystko, aby strzec jego pozornego bezpieczeństwa. 
Dlaczego tak jest? Bo nie ma pokory. Człowiek chciałby zawłasz-
czyć siebie. Pokorny wie to, o czym mówił św. Paweł: Cóż masz, 

czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, 
tak jakbyś nie otrzymał (1 Kor 4, 7). Pokora to po prostu praw-
da: zostaliśmy stworzeni z mułu ziemi i obrócimy się w popiół. 
Jesteśmy jak piękna bańka mydlana, która może zachwycać, ale 
jest krucha. Ktoś ją musiał nadmuchać, ktoś ją musiał puścić, lecz 

ona zniknie. Jeśli potrafię się cie-
szyć tym, co dzisiaj mam, jeżeli 
umiem radować się tym, że ktoś 
się może mną zachwycić, że ktoś 
mnie chciał, to będę pokorny. 
Pokora polega właśnie na tym, 
iż człowiek, żyjąc w prawdzie, 
uświadamia sobie swoją pojem-
ność serca, wielkość pragnień, ale 
także niestety smutną, szarą rze-
czywistość codzienności.

Dzisiaj dolega nam brak cnoty 
męstwa – jej formy: wytrwałości. 
Mamy szlachetne zamiary. Czy-
tamy piękne książki, słuchamy 
ładnych kazań, konferencji, znaj-
dziemy coś w gazecie, usłyszymy 
o którymś świętym – nam to od-
powiada, nas to w jakiś sposób 
zachwyca. Ale po pewnym czasie 
przychodzi zwątpienie, zniechę-
cenie. Pokora to właśnie postawa 
człowieka, który klęka przy źród-

le, nie wypije go – jest większe od niego, ale musi mieć świado-
mość, że w Maryi znajdzie przedziwny wzór uniżenia i służby.

Sanktuarium w Woli Gułowskiej uczy nas pokory także przez 
to, iż jest ono sanktuarium Kleeberczyków. Ludzi, którzy wiedzie-
li, że zmagają się z potężnym najeźdźcą, ale pokornie byli gotowi 
oddać życie. Bo pokora to sposób na ocalenie własnej godności: 
złożyć ją w Bogu, mieć poczucie wartości, które mnie ożywiają 
i umieć oddać życie, wiedząc, że otrzymało się skarb życia wiecz-
nego. Choć nosi się go w glinianym naczyniu, choć ono może być 
rozbite, to skarb zostanie zachowany na wieki u Pana.

Współpraca ze strony redakcji: 
Anna Guzowska-Boreczek 

Najukochańsza Matko Boża Gułowska, 
Pani Ty moja, największa po Bogu pociecho! 
Z głęboką pokorą i dziecięcą ufnością zbliżam 
się do Ciebie i błagam, żebyś mi wyjednała 
u swego Syna miłosierdzie za moje grzechy 
i skuteczną pomoc w moich potrzebach. 
W tym miejscu przez Ciebie wybranym, tak 
wiele razy pomagałaś ludziom cierpiącym, 
smutnym i nieszczęśliwym. Dlatego i ja ufam, 
że mnie nie opuścisz w moich zmartwieniach, 
ale jako Matka najlepsza weźmiesz mnie 
w swoją opiekę teraz i przy śmierci. Amen.

Zakończmy te rozważania modlitwą z książki o. Ignacio:

O Jezu, cichy i pokorny sercem,
gorąco Cię proszę,
byś uczynił me serce podobne do Twojego.
Daj mi łaskę, bym miał serce
wolne i dyspozycyjne, ciche i cierpliwe.
Daj mi łaskę, bym dobrze się czuł
milcząc zapomniany.
Wyzwól mnie z lęku przed ośmieszeniem, 
ze strachu przed porażką.
Oddal od mego serca smutek.
Uczyń mnie wolnym, silnym, radosnym.
Tak, by nikt nie mógł zakłócić mego pokoju
ani mnie przestraszyć.
Tak, by moje serce nie czuło potrzeby
samozadowolenia i bym mógł spać
przez wszystkie dni na łożu pokoju.
Odziej mnie w słodycz i cierpliwość,
dojrzałość i pogodę ducha.
A ci, którzy widzą mnie, 
 niech widzą Ciebie, Jezu. Amen
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NA DOBRY POCZĄTEK
młodzież dała się zaskoczyć

W dniach 9−11 października br. w parafii Niepokalanego Serca Maryi 
i św. Franciszka na Poczekajce w Lublinie odbywały się rekolekcje 
dla studentów „na dobry początek”. Tegorocznym przewodnikiem 
młodych był O. WOJCIECH JĘDRZEJEWSKI OP. Poniżej przedstawiamy 
wywiad, jaki z rekolekcjonistą przeprowadziła JOANNA CZYŻ.

Na wstępie naszej rozmowy 
chciałabym Ojca zapytać 
o główne hasło rekolekcji, 
którym jest zaskoczenie. 
Dlaczego właśnie taki temat?
Dlatego, że lubię właśnie takie doświadcze-
nie chrześcijaństwa, które jest przeciwień-
stwem stagnacji, przyzwyczajenia, takiego 
oswojenia się ze świętością. Stagnacja od-
dala od tego, co jest właśnie sercem wiary. 
Potrzebna nam jest jakaś świeżość odkry-

wania, gotowość na to, żeby nawet zakwe-
stionować wiele swoich przekonań, żeby 
szukać nowych rozwiązań. Bóg jest ciągle 
Bogiem nowym i żywym. 

A w jaki sposób Bóg może człowieka 
zaskoczyć w jego życiu?
Sposobem, propozycją sposobu popatrze-
nia na to, co się dzieje. Bo nam się przyda-
rzają różne rzeczy i nie wszystkie są wy-
nikiem naszych decyzji, wielu z nich nie 

planujemy. Nie same fakty się liczą, tylko 
to, co my z nimi zrobimy. Jak o tym, co 
się dzieje, będziemy myśleć, do czego nas 
to zaprosi, do czego zainspiruje. Istotny 
jest sposób odczytania tych wszystkich 
wydarzeń ze swojego życia, ze swojej hi-
storii i tego, co nas spotyka. Tutaj właśnie 
Bóg przychodzi ze swoim słowem i z pro-
pozycją takiego spojrzenia, które będzie 
niebanalne. 

A czy może Ojciec opowiedzieć 
o własnym doświadczeniu 
zaskoczenia przez Pana Boga?
Dla mnie to chyba pierwsze, takie, które 
w ogóle zainicjowało moją taką bardziej 
żywą wiarę, to było właśnie odkrycie Boga 
w Słowie, w Biblii. Zobaczyłem, że to, co 
mam w głowie, różne obrazy Boga, takie 
dziecięco-neurotyczne obrazy „bozi” albo 
jakiegoś takiego wielkiego policjanta, że to 
w ogóle nie ma nic wspólnego z Bogiem. 
Odkryłem, że ten sposób, w jaki Bóg o sobie 
mówi w Biblii, jest czymś, co rozsadza te 
ciasne pojęcia czy jakieś nawyki myślowe. 

Pierwszego dnia mówił Ojciec 
o zaskoczeniu przez Boga, jakiego 
doświadczył Jakub, o tym, że był 
zależny od swojej matki, która nim 
kierowała, że to pierworództwo, 
które należało się Ezawowi, to 
błogosławieństwo od ojca przyjął 
Jakub. To jak tu można odczytać 
właśnie to zaskoczenie, które było 
odniesione do tego fragmentu?
Jego sposób myślenia o sobie, o życiu, ta-
ki bardzo skupiony na tym, co on sam na 
własną rękę może sobie w życiu pozała-
twiać, ewentualnie korzystając z pomocy 
innych – i to jest właśnie bardzo ciasny 
świat, w którym ty sam musisz się o sie-
bie zatroszczyć i sam pokombinować, żeby 
ci było dobrze. I nagle właśnie przychodzi 
do niego myśl we śnie, odkrycie, że to jest 
w gruncie rzeczy taki świat bez Boga, że 
dopiero teraz odkrywa, iż w ogóle istnieje 
Bóg. Że jest całkowicie inny punkt odnie-
sienia, Bóg, który daje mu się odkryć, jako 
ten, który jest, że to On działa, On prowa-
dzi jego historię, On go zaprasza do czegoś, 
czego on sam nie zakombinuje i nie załatwi. 

A jak widzi Ojciec zaskoczenie 
w dzisiejszym fragmencie Pisma 
Świętego: w historii o Dawidzie 
i Uriaszu, o tym wysłaniu Uriasza 
przez Dawida na pewną śmierć?
Kluczowe jest spotkanie z Natanem, który 
przychodzi do Dawida, kiedy on próbował 
odciąć się od swojej przeszłości, od tych 
rzeczy niegodziwych, które zrobił. I nagle 
Natan mówi: ty jesteś niegodziwym czło-
wiekiem, to ty jesteś tym, który wyrządził 
krzywdę. Dawid boleśnie jest zaskoczo-
ny właśnie takim odkryciem swojej włas-

REKOLEKCJONISTA – 
O. WOJCIECH JĘDRZEJEWSKI
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nej mrocznej strony, której wcześniej nie 
widział. Był po prostu w środku, szedł za 
tymi instynktami, które siały śmierć, ale 
nie chciał tego zobaczyć, nie. I tu dopie-
ro następuje to przebudzenie do prawdy 
o sobie. Tak jak Jakub budzi się do prawdy 
o Bogu, który jest, działa w historii, wypro-
wadza w swoje plany, w swoje horyzonty, 
tak tutaj Dawid budzi się do odkrycia swo-
jej nieprawości. 

A jaki jest trzeci rodzaj 
zaskoczenia?
Jest też takie zaskoczenie, kiedy odkry-
wamy, ile mamy w sobie możliwości, o ile 
jesteśmy wewnętrznie bogatsi przez to, że 
jesteśmy córkami i synami Bożymi. To jest 
tylko pierwsza warstwa, a potem, idąc za 
Bogiem, odkrywamy talenty, które mamy 
od Niego, odkrywamy cały czas zdolność 
do przekraczania siebie, do heroizmu, do 
zmian. To jest niekończąca się historia.

Czyli można powiedzieć, że 
życie to ciągłe zaskoczenie 
ze strony Pana Boga.
No tak. Tak właśnie jest, bo naprawdę to, 
co sobie dziś ułożymy, to, co już wiemy 
o Bogu, to, co wiemy o sobie, to, co wiemy 
o innych, to wszystko się zmienia. Na całe 
szczęście jutro za zakrętem mogą się po-
kazać całkiem nowe rzeczy. I to jest fajne. 

Bardzo dziękuję za rozmowę 
i… za chwile zaskoczenia 
w czasie rekolekcji.

Zdjęcia: Joanna Czyż

A NA KONIEC WSPÓLNE ZDJĘCIE Z REKOLEKCJONISTĄ

NAUKI BYŁY GŁOSZONE W MAŁYM KOŚCIELE

DIAKONIA MUZYCZNA PODCZAS REKOLEKCJI
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Na początku projektu zmierzyliśmy się 
z najbardziej „zapalnym” tematem w śro-
dowisku szkolnym, jakim był wówczas 
problem uchodźców. Pani prof. Magdalena 
Sałgut przeprowadziła lekcję otwartą, aby 
młodzież zapoznała się z często mylonymi 
terminami: uchodźca, emigrant, azylant. 
Uczniowie poznali przyczyny, obszary i sta-
tystykę migracji na świecie. Po tym wpro-
wadzeniu teoretycznym zaprosiliśmy do 
naszej szkoły Syryjczyka z Aleppo i Ukra-

inkę z Kijowa (oboje studiują w Lublinie), 
którzy opowiedzieli o swoich dramatycz-
nych doświadczeniach. Szybko nawiązała 
się szczera, bezpośrednia rozmowa. Ucz-
niowie zadawali pytania dotyczące aktu-
alnych wydarzeń w Ukrainie i Syrii, ale 
też bardziej osobiste, dotyczące ucieczki, 
osamotnienia, organizowania życia w no-
wej ojczyźnie. 

Kolejni goście, którzy przybyli do IX LO 
na zaproszenie uczestników projektu „Żyć 
razem”, to dwie młode Czeczenki, które po 
ucieczce przed wojną i krwawymi zamiesz-
kami w rodzinnym mieście trafiły z rodzica-
mi do Polski na pobyt tymczasowy w domu 

dla uchodźców. Panie opowiedziały nam 
o trudnych etapach z życia pełnego obaw, 
lęku, ale też i ogromnej nadziei. Była to 
niezwykle poruszająca, szczera opowieść 
o młodości ze statusem uchodźcy. Okazało 
się, że wiele opinii na temat emigrantów to 
rażące uproszczenia, to często krzywdzące 
stereotypy powielane na forach interneto-
wych. Dlatego nawiązaliśmy współpracę 
z Centrum Wolontariatu w Lublinie i trzy-
nastu uczniów wzięło udział w Międzynaro-

dowym Miasteczku Integracyjnym. Była to 
inicjatywa w ramach kampanii społecznej 
„Bo byłem przybyszem…” i miała na celu 
budowanie jedności między ludźmi bez 
względu na ich pochodzenie, religię czy 
status społeczny. Nasi uczniowie uczest-
niczyli w wielokulturowych spotkaniach, 
dyskusjach, koncertach. Poza tym udali się 
do szpitala dziecięcego, do jadłodajni dla 
bezdomnych, a także do jednego z lubel-
skich szpitali, aby tam, jako wolontariusze, 
nieść radość, zabawę i pomoc. 

Kolejnym tematem trudnym, który zo-
stał podjęty w ramach projektu, to wyklu-
czenie ludzi niepełnosprawnych intelektu-

alnie. Uczestnicy chcieli zbadać, czy „Żyć 
razem” z ludźmi niepełnosprawnymi in-
telektualnie jest możliwe, potrzebne i czy 
wnosi jakieś wartości. 

Zaczęto od przygotowania teoretycz-
nego. Pierwsza prelekcja odbyła się z p. 
Januszem Padzińskim – artystą mala-
rzem, prowadzącym warsztaty terapeu-
tyczne z niepełnosprawnymi. Młodzież 
poznała specyfikę i warunki pracy z jego 
podopiecznymi. Następnie p. psycholog 
Anna Wilczek opowiedziała o swojej pra-
cy w ośrodku wsparcia w Lublinie. W tym 
spotkaniu wzięli udział i podzielili się swo-
imi refleksjami także nauczyciele, których 
dzieci dotknięte są niepełnosprawnością. 
Było to wyjątkowe, wzruszające świadectwo 
życia, które zaowocowało udziałem mło-
dzieży w warsztatach plastycznych z osoba-
mi niepełnosprawnymi intelektualnie. Dla 
większości z nich był to pierwszy w życiu 
kontakt z takimi osobami. Okazało się, że 
mają one wiele bardzo pozytywnych cech: 
radość, cierpliwość, pogodę ducha, krea-
tywność, o czym uczniowie mogli przekonać 
się osobiście. Uwieńczeniem tych działań 
było zorganizowanie w IX LO kiermaszu 
i zaproszenie podopiecznych Domu Po-
mocy Społecznej, którzy wraz ze swoimi 
opiekunami sprzedawali wykonane włas-
noręcznie ozdoby świąteczne. 

Kolejną grupą społeczną, którą zajął 
się Szkolny Zespół Projektowy, byli se-
niorzy. Uczniowie w swoich ankietach 
sygnalizowali, że trudno im jest się poro-
zumieć z ludźmi w podeszłym wieku. Róż-
nice pokoleniowe uniemożliwiają wielu 
z nich kontakt nawet z własnymi dziad-
kami. Odbyło się spotkanie z p. psycholog 
Justyną Pałką o stereotypach dotyczących 
tej grupy społecznej. Uczestnicy projektu 
wraz z Samorządem Uczniowskim zorga-
nizowali koncert karnawałowy w parafii, 
na terenie której leży szkoła. W koncercie 
adresowanym do wszystkich seniorów i ich 
rodzin, wystąpili najbardziej utalentowani 
uczniowie IX LO. 

Kolejnym przedsięwzięciem była aukcja 
prac uczniów i nauczycieli zorganizowana 
w IX LO. Fundusze uzbierane ze sprzeda-
ży fotografii, rysunków i obrazów zostały 
przekazane na rzecz seniorów z Domu Po-
mocy Społecznej im. Matki Teresy z Kal-
kuty w Lublinie.

W pierwszym roku projektu od 01.09 
2017 do 31 sierpnia 2018 zajmowaliśmy się 
problemami zewnętrznymi, tym, co utrud-
nia „Żyć razem” w środowisku lokalnym, 
w naszym kraju. Natomiast w drugim ro-
ku trwania projektu skoncentrowaliśmy 
się na tym, co dzieje się na naszym włas-
nym podwórku. Tym razem celem projektu 
„Żyć razem” była integracja społeczności 
IX LO, aby uczniowie nie byli dla siebie 
anonimowi. Współpracując z Samorządem 
Uczniowskim zorganizowaliśmy w szkole 

ŻYĆ RAZEM
W dniach 01.09.2017−31.08.2019 w IX Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Mikołaja Kopernika w Lublinie został zrealizowany 
projekt o nazwie „Żyć razem” w ramach europejskiego progra-
mu Erasmus plus. Wraz ze szkołami z Francji, Rumunii, Włoch 
i Estonii podjęliśmy szereg inicjatyw, których celem było zna-
lezienie odpowiedzi na pytanie: co i dlaczego służy budowaniu 
wspólnoty, a jakie czynniki „życie razem” utrudniają, czy wręcz 
uniemożliwiają. 

Uczestnicy projektu w Międzynarodowym Miasteczku Integracyjnym w Dąbrowicy
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cztery edycje akcji „Wielkie pasje Koper-
nika”, adresowane do wszystkich uczniów 
i pracowników IX LO. Najpierw zaprezen-
towały się osoby pasjonujące się sportem, 
następnie utalentowane instrumentalnie, 
plastycznie, a ostatnia akcja pokazała talen-

ty wokalne. Te duże akcje były dla jednych 
okazją do prezentacji innym swojej pasji 
i sukcesów, dla innych okazją do wzajem-
nego poznania się i inspiracji. 

To tylko niektóre z wielu działań po-
dejmowanych w ramach projektu. Objęły 

one uczniów wywodzących się ze zróżni-
cowanych środowisk, w tym wiejskiego 
i małomiasteczkowego. Działania prze-
biegały zawsze na dwóch płaszczyznach: 
teoretycznej i praktycznej. Uczniowie bra-
li udział w różnego rodzaju prelekcjach 
i spotkaniach ze specjalistami, a potem 
podejmowali własne inicjatywy. Poza tym 
wykonaliśmy w szkole liczne wystawy, za-
mieszczaliśmy na bieżąco materiały pro-
jektowe na stronie szkoły i na platformie 
eTwinning oraz redagowaliśmy dziennik 
projektowy Madmagazine. Informacje 
o naszym projekcie korzystnie wyróżniły 
IX LO na tle innych lubelskich szkół. Bra-
liśmy udział w wyjazdach do krajów part-
nerskich i sami gościliśmy dwukrotnie na-
szych partnerów. We wrześniu 2017 odbyło 
się w IX LO spotkanie kadry zarządzającej 
projektem, a w styczniu 2018 przyjechała 
do naszej szkoły młodzież z Estonii, Fran-
cji, Włoch i Rumunii.

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i ich 
rodzice ocenili bardzo wysoko realizac-
ję projektu „Żyć razem” zarówno z per-
spektywy uczestników, jak i całej szkoły. 
Uczniowie podkreślili poszerzenie swoich 
horyzontów, ale przede wszystkim nabycie 
nowych umiejętności, zdobycie doświad-
czeń i wiedzy, które z pewnością zaowo-
cują w przyszłości. 

 
Anna Szafran

Zdjęcia: uczestnicy projektu

Udział uczniów IX LO w zajęciach plastycznych z osobami niepełnosprawnymi

Prezentacja Karty Erasmus+ przez wszystkich uczestników projektu „Żyć razem”
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Powszechnie wiadomo, że miłość na odległość to wymagają-
ca okoliczność – nawet dla najdojrzalej kochających się. Jeśli 
do tego przyjmiemy, że odległość ta wynosi w prostej linii co 
najmniej tyle, ile stąd do wieczności, to taka relacja może się 
okazać prawie niemożliwą do przyjęcia w sposób intelektual-
nie przyjazny. Pewnie dlatego właśnie narzeczeni nie mogą się 
doczekać, aż zamieszkają razem po ślubie, matka oczekująca 
narodzin, kiedy przytuli w końcu swoje dziecko, a małżonko-
wie przeżywający rozstanie, kiedy znów się zobaczą. Jeżeli do 
tego zdamy sobie sprawę, że zapytany przez Mojżesza o imię 
Pan Bóg udziela mu odpowiedzi „Jestem, który Jestem” (Wj 3, 
14), to może nas to zachęcić do refleksji: jak bardzo miłość 
pragnie obecności. 

W jaki sposób zatem pogodzić pragnienie obdarzania miłoś-
cią kogoś z natury niewidzialnego, ale zawsze obecnego, przez 
kogoś niekoniecznie obecnego, choć zawsze widzialnego? Wy-
starczającym kryterium może być wiara, pod warunkiem że ten, 
który stara się wierzyć, podejmuje także inicjatywę wzrastania 
czy umacniania się w wierze, nie zatrzymując się na satysfakcji 
wynikającej z jej posiadania. Wiara może umacniać się przez 
jej wyrażanie. Jeśli więc wykonam gest wiary w Eucharystycz-
ną obecność Pana Jezusa, to być może uda mi się tym samym 
utwierdzić w przekonaniu, że słowa wypowiedziane przez Nie-
go w ostatnim wersecie Ewangelii według św. Mateusza „A oto 
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 
świata” (Mt 28, 20) są skierowane także do mnie i to właśnie 
dzisiaj – w rzeczywistości o wiele szerszej niż tylko Msza święta, 
nabożeństwo czy też inna liturgiczna okoliczność. Takie podej-
ście, pielęgnowane za pomocą odpowiednich środków, może roz-
winąć się we mnie aż do przekonania, że Pan Jezus jest ze mną 
wszędzie tam, gdzie ja w Niego wierzę. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu to także wyrażanie wiary 
w skuteczność sakramentalnej przemiany hostii w Ciało Pana Je-
zusa. Może zatem taka forma modlitwy mogłaby pomóc poddać się 
głębszemu wpływowi sakramentalnej posługi kapłańskiej w ogó-
le? Spędzanie czasu z jakąś osobą w sposób naturalny owocuje 
rozwijaniem z nią relacji, wzajemnym poznawaniem się, coraz 
uważniejszym wsłuchiwaniem się i rozumieniem siebie nawza-

jem. Co więcej, jeśli spędzamy ten czas w towarzystwie Kogoś, 
kto jest dla nas niekwestionowanym Autorytetem, to taka forma 
okazywania miłości może skutkować coraz bardziej ochoczym 
poddawaniem się Jego wpływowi. 

Fakt odpowiedzi na zaproszenie też nie pozostaje bez znacze-
nia. Skoro to ja przychodzę na spotkanie, to każde moje przyjście 
może rozwijać we mnie chęć podążania za Panem Jezusem w co-
raz to nowszych okolicznościach. A jeśli już zdecyduję się spędzić 
trochę czasu z moim Panem w przestrzeni, którą On sam sobie 
wybrał, to może uda mi się nieco bardziej wsłuchać w to, co chciał-
by mi zaproponować? Zamiast wymyślać samemu, co chciałbym 
od Niego usłyszeć… Z pewnością nie bez znaczenia będzie rów-
nież to, co w trakcie tego spotkania zobaczę. Jeżeli przebywając 
z Panem Jezusem, to jest Miłującą mnie Obecnością, mam sku-
pić swoje spojrzenie wyłącznie na Jego Ciele, to może z większą 
ostrożnością zechcę dobierać treści i obrazy, którym poświęcam 
czas i uwagę na co dzień? A co z „formalną” stroną spotkania? 
Czy to ma być różaniec, litanijne wzywanie wstawiennictwa któ-
regoś ze świętych lub Aniołów, czy może medytacja Pisma Świę-
tego lub jakaś pobożna lektura? A może po prostu moja kochają-
ca obecność, jako odpowiedź na uobecnienie Miłości…? I czego 
właściwie spodziewać się po tak spędzonym czasie? Może powi-
nienem nastawić się na coś konkretnego lub z góry założyć, do 
czego w trakcie naszego spotkania będę dążyć? 

Dzienniczek św. Faustyny nr 400: „Niech wszelka dusza 
pozna, jak dobrym jest Pan, niech się nie lęka obcować 
z Panem żadna dusza i niech się nie wymawia niegod-
nością swoją, i niech nigdy nie odkłada na później za-
proszeń Bożych, bo to się nie podoba Panu”.

Tymi oto pytaniami chciałbym Ciebie, Drogi Czytelniku, za-
prosić do przemyślenia treści kilku kolejnych artykułów na te-
mat Adoracji Najświętszego Sakramentu. Piszę je z nadzieją, że 
pomogą Ci one sformułować takie odpowiedzi na powyższe py-
tania, które najbardziej do Ciebie przemówią. Życzyłbym sobie, 
by te treści skutecznie skłoniły Cię do korzystania z niewypowie-
dzianego daru, jakim jest możliwość Adorowania Pana Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie. 

Albin Krzymowski

JESTEM, KTÓRY JESTEM
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ŚWIADECTWO
Jeszcze do niedawna adoracja Najświętsze-
go Sakramentu była dla mnie całkowicie 
nieznanym obszarem życia duchowego. 
Przede wszystkim trudno było mi przyjąć 
i uwierzyć, że to naprawdę sam Pan Jezus 
obecny jest w monstrancji. Poza tym nie 
potrafiłam się modlić w taki sposób. Jako 
osoba o dość żywiołowym usposobieniu, 
będąca wiecznie w ruchu i dużo mówiąca, 
nie mogłam poradzić sobie z „bezszelest-
ną” obecnością przed Najświętszym Sa-
kramentem. Zaczęło się to zmieniać, gdy 
dołączyłam do wspólnoty i trafiłam na na-
bożeństwo z modlitwą o uzdrowienie du-
szy i ciała. Moim oczom nagle ukazał się 
Pan Jezus, który rzeczywiście JEST i – co 
więcej – MÓWI do swoich owieczek! To 
tam stopniowo uczyłam się modlitwy ad-
oracyjnej. Moja wiara w to, że pewnego ra-
zu Bóg przemówi również do mnie, gwał-
townie wzrosła. Zaczęłam adorować Pana 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie dość 
systematycznie. Czasem przychodziłam na 
chwilkę, tylko po to, żeby się przywitać, 

innym razem – zwłaszcza wtedy, gdy coś 
ciążyło w sercu – na dłużej, żeby zwyczaj-
nie z Nim pobyć. 

Z perspektywy czasu widzę, jak bardzo 
wewnętrznie przemienia mnie to „sam na 
sam” z Bogiem – jak krzepi, jak uspokaja 

duszę i wycisza gonitwę myśli. Gdy z jakie-
goś powodu przez dłuższy czas nie mogę 
być na adoracji, tęsknię za tymi milczą-
cymi spotkaniami. Tęsknię, bo czuję, że 
moje serce wysycha. Wysycha miłość do 
Pana Jezusa, do moich bliskich, do mnie 
samej. Wysycha wewnętrzny pokój, radość 
i cierpliwość. Wysycha siła i gorliwość. To 
właśnie sprawia, że gdy tylko mogę, sta-
ram się – jak Maria z niedawno zasłysza-
nego fragmentu Ewangelii – usiąść u stóp 
Chrystusa i zaczerpnąć z tego, co dla mnie 
przygotował. Idę, żeby naładować „ducho-
we akumulatory” i móc potem rozdawać 
to, co otrzymałam. Idę w końcu po to, że-
by posłuchać, co Bóg chce mi powiedzieć. 

Jestem wdzięczna Panu Bogu za dar 
adoracji. Niezwykle pokrzepiająca jest dla 
mnie świadomość, że tuż obok jest Ten, 
który wie, czego naprawdę mi potrzeba. 
Mam nadzieję, że nadejdzie kiedyś taki 
dzień, w którym nic od Pana Jezusa nie 
oczekując, będę przychodziła do Niego 
wyłącznie z miłości. 

Joanna, lat 28

Z ŻYCIA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ CZERWIEC – WRZESIEŃ 2019

Do wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu świętego zostali włączeni:

Sobczak Szymon Jan, Boniaszczuk Julian, Kahanek Aurelia, Górski Filip Adam, Nowakowska Julia, Wdowska Klara Jadwiga, Szpryngiel Lena, 

Kościelski Mikołaj Grzegorz, Sałęga Maja, Popławska Alicja Róża, Walczyk Julia, Szewczak Klara, Grochowska Jagoda Maria, Zubowicz Martyna, 

Domańska Zuzanna, Tkaczyk Kinga, Tkaczyk Eliza, Bartosiewicz Oliwier, Grygulicz Nela Patrycja, Przychodaj Mateusz, Krzymowska Łucja Maria, 

Pińkowski Jakub, Szydłowski Jakub Feliks, Piłat Fabian Karol, Popławska Julia Dominika, Popławski Jakub Tomasz, Rutkowski Wojciech, Lodowski 

Szymon Filip, Chapska Maja, Biedacha Igor Karol, Kloc Stanisław, Winiarska Zofia Józefina, Wrzos Laura Łucja, Pawlus Piotr Tadeusz, Baranek 

Nadia, Flisiak Antoni Józef, Antończak Wiktor, Pietrzak Szymon Mateusz, Szelaszuk Wiktoria Łucja, Dadej Adam Jan, Buława Aleksander Filip, 

Buława Jakub Krzysztof, Szydłowski Stanisław Antoni, Borzęcka Aniela Ilona, Lato Pola, Bednarczyk Tomasz, Grudzień Pola Oliwia, Krawczyńska 

Kaja, Anasiewicz Wiktor, Sowiński-Smętny Dominik, Bochińska Janina, Ziółkowska Weronika

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

Małocha Tomasz Grzegorz i Dziobal Karina Kinga, Staniak Michał Krzysztof i Grodzieńska Magda, 

Borkowski Andrzej Sebastian i Pajer Emilia Agata, Dalentka Marcin Piotr i Wołoszczuk Judyta, Zaidan Daniel i Grajper Karolina, 

Sierpiński Łukasz i Soćko Paulina, Rudzki Marcin Sławomir i Wieczorek Paulina Mariola, Mikuła Wojciech Mariusz i Wojtysiak Martyna Katarzyna, 

Karasek Andrzej Zbigniew i Sobaszek Natalia Beata, Ścibura Kazimierz i Buda Grażyna Józefa, Szczuka Piotr Jerzy i Skrzypek Elżbieta Weronika, 

Grabek Marcin Łukasz i Skowron Diana Anastazja, Makowski Mariusz Czesław i Kondratowicz Dorota Agnieszka, Janczak Artur i Kurek Dominika, 

Frankiewicz Piotr i Kośmiej Aleksandra, Bzdyra Andrzej Kazimierz i Rejman Sylwia Anna, Zaremba Dominik i Kalman Katarzyna, 

Jabłoński Michał Jan i Gniazdek Jagoda, Piekaruś Patryk i Zachwieja Anna, Czerwonka Adam Artur i Zaprawa Marta Maria, 

Kubajka Paweł Adam i Szabłowska Aneta Ewa, Kosior Marcin Adam i Przybył Małgorzata Joanna, Baranowski Łukasz Michał i Wawryszczuk Aneta, 

Kwiatkowski Błażej Arkadiusz i Bańka Patrycja, Chabros Jakub Marek i Ikwanty Ewa, Levkovych Oleksandr i Yuswkevich Maryia, 

Głuch Bartłomiej Jan i Zgnilec Dominika Anna, Stępień Mariusz i Grzesiak Oktawia Katarzyna, Wójcik Wojciech i Polak Barbara Maria, 

Rębisz Sławomir i Badorek Agnieszka Ewa, Rękas Kamil Marek i Pietruszka Aleksandra, Świszcz Rafał Marian i Jakubczyk Anna Maria, 

Turski Mateusz i Orzech Katarzyna Zuzanna, Walewski Wiktor Albert i Bereta Patrycja Anna, Jurko Dominik i Kutarska Beata Anna, 

Dzierba Rafał Piotr i Rybak Aneta Beata 

Odeszli do Domu Ojca w nadziei wiecznego zmartwychwstania:

Żmuda Nikodem Grzegorz, Bajda Helena, Łagowska Jadwiga, Sztejman Zbigniew Piotr, Szymański Stefan, Denis Roman Stefan, 

Potrzyszcz Marianna Halina, Fruzińska Danuta, Wach Marian, Kwiatkowska-Mazurek Amelia, Asman Zbigniew, Gogoł Adam, Manowski Antoni, 

Horczyk Emil, Kozioł Mieczysław, Zieliński Kazimierz, Badowska-Papież Anna Maria, Żuk Sławomir, Mrozowicz Anna Stanisława, 

Cwynar Henryka Maria, Kubala Lidia Katarzyna, Praszczak vel Tracz Jan, Kudlicka Apolonia Janina, Ziomek Władysław Wiesław, 

Kwietniewski Michał, Berdecka Barbara Klementyna, Winiarczyk Teodora, Słomianowska Stanisława Genowefa, Łakoma Aleksandra, 

Warmiński Marian, Olszewska Halina, Frączek Krystyna Maria, Fałek Czesław, Baran Jan, Bartkiewicz Henryka, Sienicki Jan, 

Brodzicki Jacek Wiktor, Lewicka Brygida, Piechota Janusz Grzegorz, Kuna Tadeusz, Olejarczyk Jan Adam, Hoczyk Stanisława, 

Kosicki Kazimierz Teofil, Piskiewicz Jolanta Maria, Miroński Ryszard, Ziemińska Kazimiera Teresa, Tomczyk Ireneusz 



ZWIASTUN 1 listopada 2019

14

Kochane 
dzieciaki

Miejsce wielkiej 
tajemnicy

Opowiadanie pochodzi 
ze strony adonai.pl 

Ilustracja: Małgorzata Miller

Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię listo-
pad. Owijam się wtedy w kraciasty koc, po-
pijam malinową herbatkę i wreszcie mogę 
sobie spokojnie porozmawiać. Z kim? Ze 
świętymi! Czytam sobie książki o ich ży-
ciu (nieraz tak pasjonujące, jak najlepszy 
film przygodowy), wyszukuję modlitwy, 
którymi mogę modlić się do Boga za ich 
wstawiennictwem… Oglądam też fotografie 
osób, które już odeszły. Łatwiej mi wtedy 
wspominać, nie po to, żeby za chwilę 
odłożyć zdjęcie do pudełka i zająć się 
czymś innym, ale żeby podarować 
swoim bliskim zmarłym modlitwę. 
W ten sposób rozmawiam także 
z nimi. Nie jest to łatwe ale moż-
na spróbować, tak jak Bartek…

Bartek w tym roku po raz 
pierwszy poszedł z rodzica-
mi na cmentarz. Kiedy latem 
umarła babcia, nie został za-
brany na jej pogrzeb, bo cho-
rował na anginę. A teraz cała 
rodzina przybyła odwiedzić 
jej grób. Chłopiec, idąc alej-
kami, rozglądał się ciekawie.

– Czy to są łóżka? – zapy-
tał tatę wskazując na prosto-
kątne kamienne płyty. Nad 
nimi na ścianach o różnym 
kształcie widniały krzyże. 
Wprawdzie trochę inne niż 
nad jego tapczanikiem, ale 
w końcu jego posłanie było 
w domu.

– Nie, to są groby.
– Groby?
– Tak. W grobach leżą zmarli.
– No, to jednak są łóżeczka – 

upierał się chłopiec.
– Ależ z ciebie głupek! – Dorotka, 

siostra Bartka, która chodziła już do dru-
giej klasy, zaczęła się śmiać.

– Przestań, bo zaraz cię kopnę – roz-
złościł się chłopiec, a do jego oczu napły-
nęły łzy. Okropnie nie lubił, gdy ktoś się 

z niego wyśmiewał, a szczególnie, jak była 
to jego siostra.

– Uspokójcie się w tej chwili. Czy na-
wet w takim miejscu musicie się kłócić?

– Ale mamo to ona zaczęła…
– A właśnie, że to on chciał…
– Karol – mama zwróciła się do taty – 

weź Bartka, a ja pójdę przodem z Dorotką, 
inaczej nic z tego nie będzie.

Bartek był bardzo zadowolony z tego 
pomysłu i nawet obojętnie wzruszył ramio-
nami, gdy siostra odwróciła się do niego 
i pokazała mu język.

– Tatusiu, a dlaczego tu nie można się 
kłócić?

– Bo na cmentarzu trzeba zachowywać 
się spokojnie, zresztą najlepiej w ogóle się 
nie kłócić.

– Ale dlaczego tu jest tak wyjątkowo?
– Bo tu jest tajemnica.
– Ojej! Jaka?
– Popatrz, my sobie teraz spacerujemy 

pomiędzy grobami. Jeszcze żyjemy i może-
my zrobić dużo dobrego, także dla tych, któ-
rzy odeszli…

– Odeszli do grobów?
– Niezupełnie. Ich ciała zostały złożo-

ne w ziemi, ale ich dusze zostały zabrane 
prosto do nieba, albo do czyśćca. Właśnie 
za tych, którzy czekają na niebo musimy 
bardzo się modlić. A wiesz, że takie dusze 
też nam pomagają? Same sobie nie mogą 
pomóc, ale nam tak. I właśnie dlatego na 
cmentarzu trzeba zachowywać się bardzo 
spokojnie, bo tu niebo spotyka się z ziemią. 
Dusze zmarłych spotykają się z nami, my 
spotykamy się z nimi, a wszystko to dzieje 
się pod znakiem krzyża, czyli samego Pana 
Jezusa, który czuwa nad nami wszystkimi.

– Uff, to wszystko jest dla mnie za trud-
ne, tatusiu. Nic z tego nie rozumiem…

– Mówiłam, że jesteś głuptaskiem – 
wtrąciła się nagle Dorotka, która idąc z ma-
mą przodem, mimo wszystko podsłuchi-
wała rozmowę Bartka z tatą.

– Nie będę się z tobą kłócił, bo tu jest 
miejsce Wielkiej Tajemnicy! – powiedział 
chłopiec usiłując spojrzeć na siostrę z góry. 
Niestety był od niej wyraźnie niższy i nie 
bardzo mu się to udawało, a nawet wyglą-
dało dość zabawnie. Rodzice z trudem 

zachowali powagę, ale jednocześnie 
byli bardzo wzruszeni postawą 

synka. Bartek, chociaż mało 
mógł pojąć z tego, co pró-

bował wyjaśnić mu tata, 
o wiele więcej zrozumiał 

w swoim wrażliwym ser-
cu. Sam zapalił czerwo-
ną lampkę na grobie 
babci, obok położył 
piękny zasuszony 
liść, a potem ukląkł 
na piaszczystej zie-
mi i tak jak umiał 
modlił się do Pana 
Jezusa za duszę 
babci, a nawet 
za tych, którzy 
leżeli w sąsied-
nich mogiłach.

A Ty? Czy kiedy 
wypowiadasz 
słowa modli-
t w y  „ W i e r z ę 
w Boga”, zasta-
nawiasz się nad 
tym, co to znaczy 
„świętych obcowa-

nie” i „ciała zmar-
twychwstanie”?

Czy wiesz kim był 
twój święty patron? 

Po co chodzimy 
w Dzień Zaduszny na 

cmentarz?
Czego oczekują od nas 

zmarli? 
Jak możemy im pomóc?





1 listopada 2019 ZWIASTUN

15

Lekcja historii
Ksiądz Jerzy Popiełuszko
19 października 2019 r. obchodziliśmy po 
raz drugi Narodowy Dzień Pamięci Du-
chownych Niezłomnych. Został on ustano-
wiony przez Sejm RP w 2018 r. Na datę tego 
upamiętnienia wybrano 19 października, 
gdyż właśnie tego dnia w 1984 r. funkcjo-
nariusze SB uprowadzili księdza Jerzego 
Popiełuszkę, którego później okrutnie tor-
turowali i zamordowali.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 
14 września 1947 r. jako syn Marianny 
i Władysława Popiełuszków w miejscowości 
Okopy. Swoją edukację szkolną rozpoczął 
w 1954 r. Każdego dnia przed nauką szedł 
do swego kościoła parafialnego w pobliskiej 
Suchowoli, gdzie w wieku 11 lat został mi-
nistrantem. Poza nauką udzielał pomocy 
rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa 
rolnego. W 1961 r. został uczniem liceum 
w Suchowoli. Po latach jego koledzy i ko-
leżanki zwracali uwagę, że był szczególnie 
uprzejmy i wyczulony na krzywdę ludz-
ką. Maturę zdał dobrze, bez szczególnych 
problemów, a zaraz po niej w 1965 r. wstą-
pił do Wyższego Metropolitalnego Semi-
narium Duchownego w Warszawie. Rok 
później powołano go do odbycia służby 
wojskowej. W jej trakcie przyszli księża 
byli poddawani indoktrynacji i „obróbce” 
ideologicznej. Była ona dla nich wielką 
próbą charakteru. Przyszły błogosławiony 
był wielokrotnie karany za odmowę zdję-
cia medalika, za odmawianie różańca i za 
organizowanie modlitw wśród żołnierzy-
-kleryków. Represje odbiły się jednak na 
zdrowiu (kłopoty z tarczycą i problemy 
kardiologiczne).

Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 
28 maja 1972 r. z rąk prymasa Polski 
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Pierw-
szą Mszę świętą odprawił w rodzinnej pa-
rafii w Suchowoli. Następnie został skie-
rowany jako wikary do posługi w kościele 
w podwarszawskich Ząbkach, a stamtąd 
trafił do Anina. Było to dla niego ogrom-
ne wyzwanie – chciał być sobą i być blisko 
ludzi, którym służył. Wszędzie, gdzie tra-
fiał, parafianie doceniali jego ogromne za-
angażowanie, zdolności organizacyjne, jak 
również otwartość na problemy parafian.

W 1978 r. ks. Jerzy Popiełuszko został 
skierowany na warszawski Żoliborz do 
parafii Dzieciątka Jezus. Tam prowadził 
katechizację wśród dzieci. Wkrótce potem 
prowadził duszpasterstwo dla przyszłego 
środowiska medycznego a następnie został 
duszpasterzem średniego personelu me-
dycznego. Z tego powodu w 1979 r. został 
odpowiedzialnym za medyczne zabezpie-
czenie zbliżającej się wówczas Pierwszej 
Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II 

do Ojczyzny. W pracy w środowisku me-
dycznym potwierdził swoje wcześniejsze 
zalety, dzięki którym bardzo szybko zyskał 
sympatię i zaufanie pracowników służby 
zdrowia, którzy uznali go za swojego ka-
pelana. Przyszły błogosławiony zaanga-
żował się wówczas także w ruch obrony 
życia poczętego. W maju 1980 r. ks. Jerzy 
Popiełuszko został rezydentem w parafii 
pw. św. Stanisława Kostki, znajdującej się 
w warszawskim Żoliborzu.

W sierpniu 1980 r. w ca-
łym kraju wybuchły straj-
ki. Jednym z prote-
stujących wówczas 
w Warszawie za-
kładów pracy by-
ła Huta Warsza-
wa. Strajkujący 
chcieli, by na te-
renie zakładu zo-
stała odprawio-
na Msza święta. 
Udał się więc do 
nich ks. Jerzy Po-
piełuszko. Szybko 
znalazł z robotnikami 
wspólny język.

W okresie karnawału „So-
lidarności” kościół św. Stanisła-
wa Kostki stał się jednym z ważniejszych 
w Warszawie miejsc spotkań robotników. 
I znów, jak wśród pielęgniarek i medyków, 
ks. Jerzy budował wspólnotę i stawał się 
prawdziwym autorytetem dla robotników.

Ten czas zakończył się 13 grudnia 
1981 r., kiedy został wprowadzony stan 
wojenny.

Okres ten stał się czasem niezłomnej 
i heroicznej postawy księdza Jerzego Po-
piełuszki. Pierwsze kazanie w stanie wo-
jennym wygłosił 17 stycznia 1982 r., pro-
sił w nim, by pamiętać o tych, których 
pozbawiono wolności. Od wprowadzenia 
stanu wojennego do swojej śmierci wygło-
sił 26 kazań, pełnych pasji, miłości do Bo-
ga i Ojczyzny. Swoją bohaterską postawę 
ks. Jerzy Popiełuszko przejawiał również 
poprzez organizację Ogólnopolskiej Piel-
grzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. Do-
łączył także do Prymasowskiego Komitetu 
Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności 
i ich Rodzinom, organizował pomoc dla re-
presjonowanych działaczy „Solidarności”.

Ta aktywna działalność rodziła wściekłą 
reakcję komunistycznych władz. Z uwagi 
na brak zgody przełożonych ks. Jerzego 
na zakończenie przez niego pracy dusz-
pasterskiej, Służba Bezpieczeństwa pod-
jęła działania zastraszające. W wrześniu 
1983 r. prokuratura rozpoczęła śledztwo, 
stawiając mu zarzuty nadużywania wolno-

ści sumienia i wyznania na szkodę Polski 
Ludowej. Tylko w pierwszej połowie roku 
1984 ksiądz był trzynaście razy przesłuchi-
wany i jeden raz aresztowany. Prowadzono 
zmasowaną kampanię medialną, za którą 
stał aparat bezpieczeństwa i propagandy 
PRL (w tym szczególnie rzecznik rządu 
Jerzy Urban, wspominający o „seansach 
nienawiści”, jakimi według niego miały 
być Msze za Ojczyznę). 

19 października 1984 r. po 
Mszy w parafii Świętych 

Polskich Braci Męczen-
ników w Bydgoszczy, 

w drodze do War-
szawy, ks. Jerzy 
Popiełuszko 
wraz z prowa-
dzącym samo-
chód Volks-
wagen Golf 
Waldemarem 
Chrostowskim 

zostali zatrzy-
mani (w miej-

scowości Górsk), 
a następnie uprowa-

dzeni przez trzech funk-
cjonariuszy SB (Grzegorz Pio-

trowski, Leszek Pękala, Waldemar 
Chmielewski). Od tego momentu ślad 
po księdzu urywa się. Śledztwo i proces 
w sprawie uprowadzenia i zabójstwa księ-
dza Popiełuszki były od początku zmani-
pulowane przez władze komunistyczne. 
W skład grupy śledczej wchodzili ci sami 
funkcjonariusze SB, którzy wcześniej go 
prześladowali. Jednocześnie rozpoczęto 
zacieranie śladów i mataczenie.

W dniu 27 października ujawniono, że 
wśród zatrzymanych jako sprawcy porwa-
nia znaleźli się funkcjonariusze SB. Na-
tomiast 30 października 1984 r. z zalewu 
we Włocławku wyłowiono ciało ks. Jerze-
go, które było okaleczone do tego stopnia, 
że ledwie udało się je rozpoznać. W dniu 
3 listopada 1984 r. odbył się uroczysty 
pogrzeb zamęczonego kapłana. Sterowa-
ny przez komunistów proces, na którym 
osądzono sprawców morderstwa, toczył 
się na przełomie 1984 i 1985 r. i był rów-
nież paradoksalnie okazją dla komunistów 
do atakowania ks. Popiełuszki. Zakończył 
się wyrokami skazującymi. G. Piotrow-
ski i Adam Pietruszka (Zastępca dyrek-
tora Departamentu IV MSW) dostali po 
25 lat pozbawienia wolności, L. Pękala 
– 15, a W. Chmielewski – 14 lat. Nigdy 
nie udało się jednak skazać prawdziwych 
mocodawców mordu.

Marcin Krzysztofik
Ilustracja: Sławomir Kusy



29 IX SPEKTAKL TEATRU KROPKA PO PROSTU „BAJKA O SŁOWIE NA TE”  

FOT. JAN DRZEWIECKI

4 X ODPUST ŚW. FRANCISZKA FOT. MAGDALENA GRUDZIŃSKA 8 X SPOTKANIE Z P. MAGDALENĄ OGÓREK FOT. EMIL ZIĘBA

13 X KONCERT W 40 ROCZNICĘ PIERWSZEJ PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY FOT. JAN DRZEWIECKI

10 X KONCERT PAPIESKI „ŚW. JAN PAWEŁ II – PRZYJACIEL LUBLINA” FOT. EMIL ZIĘBA

28 IX PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ  

FOT. MAŁGORZATA GRZENIA
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