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25 grudnia,  
Uroczystość Bożego Narodzenia  
A stało się to wszystko, aby 
się wypełniło słowo Pańskie 
powiedziane przez Proroka: «oto 
dziewica pocznie i porodzi Syna, 
któremu nadadzą imię Emmanuel», 
to znaczy Bóg z nami.  (Mt 1, 1−25)
Bóg ukochał nas od początku i przekro-
czył nieskończoność między sobą a na-
mi. Stał się jednym z nas, nie przestając 
być Bogiem. W ten sposób połączył to, co 
Boskie, z tym, co ludzkie, połączył niebo 
z ziemią, nieodwołalnie. Na tym właśnie 
polega zbawienie. 

o. Dariusz Kowalczyk SJ

29 grudnia, Święto Świętej Rodziny  
«Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę 
i uchodź do Egiptu; pozostań 
tam, aż ci powiem; bo Herod 
będzie szukał Dziecięcia, aby Je 
zgładzić».  (Mt 2, 13−15. 19−23)
Również dzisiaj niejeden współczesny He-
rod podnosi rękę na ludzkie życie. Tak-
że współczesna rodzina jest narażona na 
„ideologię Heroda”, która uderza w istotę 
małżeństwa i rodziny. Dlatego tak ważne 
jest święto Świętej Rodziny. Dzisiaj właśnie 

uświadamiamy sobie prawdę, że rodzina to 
rzecz święta, to wspólnota osób, które ra-
zem zmierzają do zbawienia i dziękujemy 
Bogu za dar rodziny. Rodzina to wspólnota 
święta, której godności nie wolno deptać. 
Rodzina to środowisko wiary, to święta ge-
nealogia każdego człowieka. Natomiast dom 
rodzinny to szczególne środowisko Boże, 
gdzie czasem z bólem serca, z troską szu-
ka się człowieka, ale także szuka się Boga. 

ks. Mariusz Frukacz

1 stycznia 2020, Uroczystość Świętej 
Bożej Rodzicielki Maryi  
Pasterze udali się też z pośpiechem 
i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, 
leżące w żłobie.  (Łk 2, 16−21)
Dziś, w pierwszy dzień roku oddajemy cześć 
Maryi, Bożej Rodzicielce. Maryja chce nam 
towarzyszyć na ścieżkach nowego roku. 
Idzie z nami, albo raczej poprzedza nas 
w naszej wędrówce. 

Wchodząc w Nowy Rok zabierzmy z so-
bą ten obraz Bożej Rodzicielki Maryi po-
chylonej nad Dzieckiem, kontemplującej 
i rozważającej tajemnicę Słowa – tajem-
nicę Boga. Niech on towarzyszy naszemu 
życiu, niech wnosi w nie pokój i nadzieję. 

o. Stanisław Biel SJ

5 stycznia, 
II Niedziela po Bożym Narodzeniu  
W Nim było życie, a życie było 
światłością ludzi, a światłość 
w ciemności świeci i ciemność 
jej nie ogarnęła.  (J 1, 1−18)
Kto nie oddziela umiejętnie światła od 
ciemności, czyli dobra od zła, ten traci 
życie, bo działa wbrew Bogu-Stwórcy, 
który zaczął stworzenie od oddzielenia 
tych dwu rzeczy. Jeśli chcemy żyć pełnią 
życia, powinniśmy mieć jasność co do do-
bra i zła. Nie możemy w nieskończoność 
eksperymentować ze złem i uczyć się na 
własnych błędach. Warto zaufać Stwór-
cy, który stał się człowiekiem i zamieszkał 
wśród nas, by stworzyć nas do nowego, 
pełnego życia. 

o. Mieczysław Łusiak SJ

6 stycznia, 
Uroczystość Objawienia Pańskiego  
I otworzywszy swe skarby, 
ofiarowali Mu dary: złoto, 
kadzidło i mirrę.  (Mt 2, 1−12)
Mędrcy ze Wschodu jako przedstawicie-
le świata pogańskiego idą odnaleźć Me-
sjasza. Wyruszają w drogę ku wierze. (…) 
Ale to, co najważniejsze, to właśnie to, iż 
Mędrcy docierają do Betlejem, docierają 
do wiary. Odnajdują Jezusa. Ich życie ule-
ga zmianie. Ich życie jest już realną drogą 
wiary. To już jest inna droga, niż ta któ-
rą przebyli szukając Jezusa. Inną drogą 
przecież wracają do Ojczyzny, do siebie. 

Ja też jestem zaproszony, by pójść 
w drogę wiary, by odnaleźć Jezusa, by 
moje życie odmieniło się… 

ks. Mariusz Frukacz

12 stycznia, 
Niedziela zwykła  
A oto głos z nieba mówił: «Ten jest 
mój Syn umiłowany, w którym 
mam upodobanie».  (Mt 3, 13−17)
Chrzest Jezusa przypomina nasz własny 
chrzest. To najważniejsze wydarzenie ży-
cia na ogół przeżywamy nieświadomie, ja-
ko niemowlęta. Liczy się wtedy intencja 
rodziców, chrzestnych i kapłana. Ale czy 
w późniejszym dojrzałym życiu towarzyszy 
nam świadomość chrztu? Słowo „chrześ-
cijanin” jest bardzo blisko związane ze 
słowem „chrzest”. Być ochrzczonym, to 
być chrześcijaninem. (…) 

Jaka jest moja świadomość chrztu świę-
tego? Jak wygląda na co dzień moje chrześ-
cijańskie świadectwo?

o. Stanisław Biel SJ

Ewangeliarz

ALBRECHT DÜRER. POKŁON TRZECH KRÓLI
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„Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili” (J 1, 10-13).

Kochani Parafianie, Drodzy Przyjaciele 
Poczekajki, wszyscy Bracia i Siostry!
Boże Narodzenie, które staje w centrum tych dni, napełnia nas 
wielką radością. Bóg narodził się dla nas! Bóg narodził się w ro-
dzinie ludzkiej. Przyszedł na świat jako małe Dziecko. Dzieciąt-
ko Jezus – tak mówimy! Bóg powierzył się ludziom w opiekę. 
Najpierw powierzył się Maryi i Józefowi, a następnie wszystkim 
tym, „którzy uwierzyli”. Bóg powierzył nam swoje Boskie ży-
cie, abyśmy się rodzili z Boga, abyśmy się nieustannie odradzali 
w Nim, abyśmy stawali się podobni do Boskiego Obrazu, czyli 
do Jezusa Chrystusa. W te święta wielbimy Boga, który za-
mieszkał z nami.

Chciałbym Wam wszystkim, Kochani Bracia i Siostry, życzyć 
z tej okazji wielkiej radości. Takiej radości, którą aniołowie z Nieba 
zwiastują pasterzom na ziemi w okolicach Betlejem, a oni natych-
miast zostawiają wszystko, biegną do Betlejem, adorują to Dzie-
cko i cieszą się, że mogą zobaczyć „Niemowlę owinięte w pieluszki 
i leżące w żłobie”, o którym aniołowie mówili, że jest to Zbawiciel! 
(Łk 2, 10-14). Niech radość z narodzenia Zbawiciela do-
tyka Was wszystkich, Kochani. Niech przemienia smutek, 
który wkrada się do naszych serc na skutek różnych trudnych sy-
tuacji życiowych oraz grzechu. Niech ta Boża obecność przywraca 
Wam wiarę w Waszych domach. Wiarę rodziców i dzieci. Niech 

przywraca wiarę i miłość. Niech Narodzony Zbawiciel zatrzyma 
Was przy sobie, zbliży Was do siebie, niech napełni Wasze serca 
pokojem i przebaczeniem. Niech Maryja pomoże Wam przeży-
wać Święta w taki sposób, aby Jezus sam był w centrum. A ta-
kim miejscem szczególnym jest Eucharystia, która daje życie, bo 
daje Jezusa. Jezus niech będzie obecny w domach rodzinnych, 
we wspólnotach, w gronie przyjaciół i bliskich, kiedy będziecie 
spotykać się świątecznie i dzielić opłatkiem.

Po Świętach Bożego Narodzenia i zaraz po Nowym Roku, 
2 stycznia, rozpoczniemy wizytę duszpasterską w parafii. Jest to 
ważny czas, kiedy chociaż raz w roku, chcemy osobiście spotkać 
się z Wami, z każdym z Was, w miejscu, gdzie mieszkacie. Proszę 
Was, otwórzcie drzwi Waszych domów i serc, i przyjmijcie nas 
z Chrystusowym błogosławieństwem. Dołóżcie wszelkich starań, 
żeby ten dzień był przedłużeniem Świąt Bożego Narodzenia, żeby 
był świąteczny, tak aby cała rodzina mogła razem się zgromadzić 
na krótką modlitwę i otrzymać błogosławieństwo w Imię Jezusa. 
Niech Wasze domy strzeże łaska Jezusa Chrystusa oraz 
wstawiennictwo Kościoła i Świętych. 

Radosnych, spokojnych, błogosławionych Świąt Narodze-
nia Pańskiego oraz szczęśliwego nowego roku 2020.

br. Mirosław Ferenc, proboszcz 

KONFERENCJE

Narodziłem się nagi, mówi Bóg,
 abyś ty potrafił wyrzekać się samego siebie.
Narodziłem się ubogi, 
 abyś ty mógł uznać mnie za jedyne bogactwo.
Narodziłem się w stajni, 
 abyś ty nauczył się uświęcać każde miejsce.
Narodziłem się bezsilny, 
 abyś ty nigdy się mnie nie lękał.
Narodziłem się z miłości,
 abyś ty nigdy nie zwątpił w moją miłość.
Narodziłem się w nocy, 
 abyś ty uwierzył, iż mogę rozjaśnić 
 każdą rzeczywistość spowitą ciemnością.
Narodziłem się w ludzkiej postaci, mówi Bóg,
 abyś ty nigdy nie wstydził się być sobą.
Narodziłem się jako człowiek, 
 abyś ty mógł się stać synem Bożym.
Narodziłem się prześladowany od początku,
 abyś ty nauczył się przyjmować wszelkie trudności.
Narodziłem się w prostocie,
 abyś ty nie był wewnętrznie zagmatwany.
Narodziłem się w twoim ludzkim życiu, mówi Bóg, 
 aby wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca.

Lambert Noben

Kochani Parafianie i Czytelnicy!
Błogosławionych Świąt i stałej obecności 

Jezusa w życiu życzymy Wam i sobie!

Redakcja „Zwiastuna” 
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Na początku stycznia siostry 
kapucynki będą po raz kolejny 
kwestować na rzecz domu dla 
dzieci w Wąwolnicy. To już taka 
tradycja w naszej parafii, że 
w czasie Bożego Narodzenia, kiedy 
cieszymy się przebywaniem wśród 
najbliższych, myślimy również 
o dzieciach, które domu nie mają.
Z siostrami w Wąwolnicy umówiliśmy się 
w sobotnie popołudnie, na tyle wcześnie, 
aby było dosyć światła na zdjęcia. Chcie-
liśmy zobaczyć, w jakim stanie są obec-
nie prace przy budowie domu i jak zmie-
nia się jego otoczenie, a także posłuchać 
o planach na najbliższy czas. Siostry, jak 
zwykle, serdecznie nas przyjęły. Na stole 
natychmiast pojawiła się kawa i herbata, 
a nawet przedświąteczne pierniki. 

Przypomnijmy w telegraficznym skrócie 
historię domu w Wąwolnicy. 

Kilka kluczowych dat:
2000 – decyzja Kurii Generalnej, by prze-
nieść do Polski formację początkową sióstr
2001 – zakupienie działki w Wąwolnicy
2003 – projekt od architekta z Warszawy 
jako cegiełka pod budowę domu
2004 – pozwolenie na budowę
2006 – rozpoczęcie prac budowlanych
2010 – wykonanie dachu, wstawienie 
okien i drzwi garażowych
od 2012 – na parterze domu mieszkają 
siostry, prace cały czas trwają 
2019 – i tu pytam siostry, co dalej.

Odpowiedzialną za budowę jest obecnie 
siostra Cecylia. Mówi, że jest tu dopiero 
pierwszy rok i trochę przeraża ją to, co 
jeszcze trzeba zrobić. Ale to, co mi towa-
rzyszy – podkreśla – to jest bardzo moc-
na wiara w to, że Pan Bóg jest wierny 
i kończy wszystko, co zaczyna. Cały czas 
doświadczamy tego, że to jest Jego dzieło. 

Pytam zatem, co udało się zrobić 
w ostatnim czasie i jakie są najbliższe plany.

W tym momencie – mówi siostra Cecy-
lia – projekt został poprawiony, dostoso-
wany do wymogów przeciwpożarowych 
obowiązujących obecnie w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych. Według no-

wych przepisów trzeba było dobudować 
trzy wiatrołapy, i to jest w trakcie pracy, 
trzeba jeszcze wykończyć klatki schodowe 
z oddymianiem. Następna sprawa to piw-
nice. Część pomieszczeń jest już wykoń-
czona, drugą trzeba otynkować. I wtedy 
będzie można oddać tę część budynku do 
użytku. Na co uzbieramy – to zrobimy. 
Wszystko mamy z Bożej Opatrzności. Ile 
otrzymamy, tyle mamy. I cieszymy się 
z tego! I jesteśmy bardzo wdzięczne.

Na bieżąco są też wykonywane prace na 
zewnątrz. W tym roku ułożono chodnik, za-
dbano o rośliny. Trzeba jeszcze poprawić 
skarpę, aby teren był bezpieczny dla dzieci. 

WSZYSTKO MAMY Z BOŻEJ OPATRZNOŚCIWSZYSTKO MAMY Z BOŻEJ OPATRZNOŚCI
u sióstr kapucynek w Wąwolnicyu sióstr kapucynek w Wąwolnicy

W KAPLICY JUŻ 
SĄ ŚWIATŁA
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Kolejne wyzwanie to kaplica. W końcu 
zostały założone światła – mówi z uśmie-
chem siostra Cecylia i dodaje: – pozostaje 
jeszcze podłoga. Mamy nadzieję, że i ta 
praca zostanie doprowadzona do końca. 
Według projektu w kaplicy jest miejsce 
na dwie figury: Matki Bożej Niepokala-
nej i św. Franciszka. A w centralnej części 
zostanie umieszczony Krzyż św. Damia-
na, oryginalnych rozmiarów.
Kiedy będą mogły tu zamieszkać 

dzieci? – pytam. Nie chcę podawać żad-
nych dat, bo nie wiem – odpowiada siostra 
Cecylia. – Chciałybyśmy, aby to było jak 
najszybciej. Nie narzekamy na brak pra-
cy, ciągle otrzymujemy dzieci do opieki. 
Ale to jest Boży czas, Pan Bóg zadecydu-
je, kiedy to będzie. Na podstawie tego, 
co można zauważyć w trzech naszych 
domach, trzeba przyznać, że potrzeby 
są duże. Dlatego chciałybyśmy jak naj-
szybciej sfinalizować prace. A dzieci mo-
gą do nas trafić z różnych części Polski – 
zauważa siostra. – Jeśli jakiś powiat nie 
ma u siebie miejsca dla danego dziecka, 
szuka w całej Polsce i kto może, to dzie-
cko przyjmuje.
Ile docelowo będzie tutaj dzieci? 

Tu mogłoby być dużo dzieci – wyjaśnia 
siostra – ale wszystko zależy od przepi-
sów prawa, a te się zmieniają. Od stycz-
nia przyszłego roku placówki opiekuńczo-
-wychowawcze nie mogą mieć więcej niż 
14 dzieci. A jakie to będą dzieci, będzie 
zależało od dyspozycji PCPR w Puławach, 
od tego, jakie będą potrzeby. 

Miejsca jest tu dużo. Obszerna sa-
la, w której siedzimy, będzie bawialnią, 
wzdłuż korytarza rozmieszczone są poko-
je dla dzieci. Jest też patio, aby młodsze 
dzieci można było bezpiecznie wypuścić 
na świeże powietrze. Wokół domu rów-
nież jest dużo miejsca i jest to bardzo 
piękny teren. 
Siostry kapucynki mają w Polsce 

trzy placówki: w Lublinie, Siennicy 
i w Zwoleniu. W tym ostatnim miejscu 
jest rodzinny dom dziecka, w którym mak-
symalnie może przebywać czworo dzieci. 
Otrzymujemy dzieci w różnym wieku, 
również noworodki, prosto ze szpitala. 
W tym przypadku staramy się, aby szyb-
ko trafiły do adopcji – wyjaśnia siostra. 

Do Wąwolnicy już teraz chętnie przy-
jeżdżają dzieci z innych placówek. Jest 
tu co robić, w lecie jest dużo miejsca na 
zabawę na świeżym powietrzu, a w zimie, 
jak tylko spadnie śnieg, górki są oblegane 
przez małych saneczkarzy.
Co jest najważniejsze w opiece 

nad dziećmi? – pytam już na zakończe-
nie. – Przede wszystkim trzeba je kochać 
– odpowiada siostra Cecylia.

Małgorzata Grzenia
Zdjęcia: Emil Zięba

ZAPROSZENIE
Jeżeli:

– chcesz doświadczyć Boga i Jego miłości,
– wątpisz, czy Bóg istnieje, a jeżeli nawet…, czy się Tobą interesuje,

– chcesz pogłębić swoje życie duchowe,
– czujesz, że Twoja wiara potrzebuje ożywienia…

zapraszamy Cię na 

rekolekcje w życiu codziennym
Seminarium Odnowy Wiary

10 spotkań 

Poczekajka – sala duszpasterska „Kuźnia” 
(wejście od strony siłowni)

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: 
http://samarytanin.lublin.pl/
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Z kapucyńskim charyzmatem 
na dwóch kontynentach
Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa, tak 
bardzo obecne swoją posługą na Poczekajce czy w niedalekiej Wąwolnicy, 
niosą Chrystusa nie tylko mieszkańcom Europy. Pan Bóg posyła je także 
do odległych krajów i ludów. Oto misyjne świadectwo jednej z nich. 

„MISJA SPECJALNA” 
W INDIACH

Muszę przyznać, że było dla mnie dużym 
zaskoczeniem, kiedy Matka Generalna 
zaproponowała mi wyjazd do Indii. Nie 
miałyśmy przecież tam żadnej placówki, 
a Indie wydawały mi się tak egzotycznym 
i odległym krajem, że nigdy wcześniej bym 
nie pomyślała, iż tam pojadę. Hinduski bi-
skup z Zakonu Kapucynów założył nowe 
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Jezusa 
i poprosił nas o pomoc w jego formacji. 
W 1996 roku zostałam przeniesiona do 
naszego domu w Asyżu i stamtąd trzykrot-
nie wyjeżdżałam na 2-3 miesiące do Indii 
z jedną z naszych sióstr. Nowo powstałe 
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Jezusa 
miało działać głównie w regionie Punjab, 
w diecezji Jallandhar, blisko granicy z Pa-

kistanem, gdzie było jeszcze mało katoli-
ków. Biskup chciał, aby to Zgromadzenie 
przyjęło duchowość franciszkańską, prag-
nął nawet w przyszłości przyłączyć je do 
naszego Zgromadzenia Sióstr Kapucynek 
NSJ. Otrzymałyśmy zadanie zaznajomienia 
młodych dziewcząt na formacji z naszym 
charyzmatem i duchowością, dlatego też 
ta misja wydała mi się wyjątkowa i nazwa-
łam ją „misją specjalną”.

Mieszkałyśmy w domu nowicjatu, gdzie 
było siedem nowicjuszek. Porozumiewały-
śmy się w języku angielskim i częściowo… 
gestami. Wspólnie modliłyśmy się, przy-
gotowywałyśmy posiłki, jadłyśmy, wymie-
niałyśmy wzajemnie doświadczenia dwóch 
różniących się diametralnie światów: tra-
dycji, kultury, zwyczajów, języków… Pod-
czas pobytu w domu formacyjnym sióstr 

codziennie tłumaczyłam teksty naszej Re-
guły Franciszkańskiej i Konstytucji Zgro-
madzenia, aby potem przekazać je nowi-
cjuszkom i postulantkom, mieszkającym 
w pobliskim domu. Było ich ponad czter-
dzieści. W soboty i niedziele odwiedzały-
śmy różne stacje misyjne w diecezji. Naj-
częściej znajdował się tam kościół, plebania 
i szkoła, prowadzona przez siostry, oraz 
dom sióstr. Niektóre zgromadzenia pro-
wadziły domy dziecka lub domy opieki 
dla osób starszych i chorych, tak jak np. 
Siostry Misjonarki Miłości. 

Czasem odwiedzałyśmy też rodziny 
w wioskach. Większość z nich żyje bar-
dzo ubogo, niektórzy mają domy wybudo-
wane z cegieł, inni z gliny, ale wielu ludzi 
mieszka w namiotach zrobionych z ka-
wałków drewna, szmat czy plastikowych 
worków. Wcześnie rano słychać było gło-
sy modlących się w świątyniach sikhów, 
muzułmanów i wyznawców innych reli-
gii, czuć było dym rozpalonych palenisk, 
przy których kobiety w przysiadzie, na 
gołej ziemi przygotowują posiłki: placki, 
ryż, herbatę z mlekiem… Na ulicach miast 
widać błąkające się krowy, które są święte 
między innymi dlatego, że są żywicielkami 
jak matki, dają mleko. W dużych miastach, 
które miałam okazję zobaczyć kilkakrot-
nie, jak np. New Delhi czy Amritsar, jest 
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ogromny ruch na ulicach, hałas, bardzo 
dużo samochodów, trąbiących skuterów, 
ryksze rowerowe, mnóstwo ludzi, którzy 
przechodzą w pośpiechu. 

Indie są krajem tajemniczym i egzo-
tycznym, ale pełnym jaskrawych kontra-
stów, gdzie np. obok salonu z luksusowy-
mi samochodami widać brudne, głodne 
dzieci z kołtunami na głowach, grzebiące 
w śmietnikach. Potrzeba wiele modlitwy 
i wysiłków wielu pokoleń misjonarzy, aby 
każdy człowiek mógł tam żyć godnie i być 
dobrze traktowany. 

Jeśli chodzi o nasz główny cel, dla jakie-
go udałyśmy się do Indii, to został osiąg-
nięty. Jednak ostatecznie Zgromadzenie 
Sióstr Misjonarek Jezusa nie zostało przy-
łączone do naszego, ale pozostało autono-
micznie rozwijającym się zgromadzeniem, 
działającym na terenie Indii. A ja dziękuję 
Panu Bogu za piękne, bogate doświadcze-
nie misyjne.

NOWE WYZWANIE 
– KOLUMBIA

Po dwóch latach od powrotu z Indii, w ro-
ku 2000, ponownie dostałam propozycję 
wyjazdu na misje, tym razem na inny kon-

tynent, do Ameryki Południowej, do Ko-
lumbii. Najpierw byłam tam przez rok, ale 
ze względu na problemy zdrowotne musia-
łam wrócić do Polski. Później wyjechałam 
ponownie w 2007 roku i przebywałam tam 
przez dwa lata. 

Nasze placówki w Kolumbii mamy od 
ponad 30 lat: siostry prowadzą przedszko-
la i domy dziecka, katechizują, posługują 
w parafiach, opiekują się ubogimi, potrze-
bującymi, pracują wśród Indian, organi-
zując dla nich szkoły, pomoc materialną 
i opiekę duchową. 

Na początku mieszkałam w naszym do-
mu w Bogocie, gdzie uczyłam się języka 
hiszpańskiego, pracowałam z młodzieżą 
i dziećmi w parafii. Bogota, stolica Kolum-
bii, to piękne, ogromne miasto, położone 
w Andach na wysokości 2600 m n.p.m. 
W centrum znajdują się barokowe kościo-
ły, drapacze chmur, uniwersytety, Muzeum 
Złota, kamienice w hiszpańskim stylu ko-
lonialnym, eleganckie dzielnice – dobrze 
strzeżone, na wzgórzu Sanktuarium Ma-
ryjne Monserrate, a na obrzeżach miasta 
ubogie dzielnice i slumsy. Ludzie z wiosek, 
wypędzani przez Partyzantkę Rewolucyj-
nych Sił Zbrojnych, przybywają całymi 

rodzinami do miast w poszukiwaniu pra-
cy, pożywienia i dachu nad głową. W ten 
sposób ciągle wzrasta liczebność ludności 
poszczególnych aglomeracji, jednocześnie 
powstaje coraz więcej slumsów. Wzrasta 
też prostytucja, przestępczość, kradzieże, 
zabójstwa, narkomania… 

Miałam kiedyś okazję odwiedzić pewną 
rodzinę zamieszkującą w slumsach. Ludzie 
ci mieszkają przy ogromnym supermarke-
cie, żywią się wyrzucanymi na śmietnik 
warzywami, owocami i resztkami jedzenia, 
wykorzystują kartonowe pudełka, folie, 
skrzynki i kawałki blachy na wybudowanie 
sobie domu. To, co mnie zdziwiło w tych 
niskich, obskurnych zabudowaniach, to 
to, że nie brakowało telewizorów i sprzę-
tu do odtwarzania muzyki. Kolumbijczycy 
uwielbiają muzykę i pomimo tak trudnych 
warunków życia potrafią śpiewać, tańczyć 
na ulicach przy głośnej muzyce, zapomi-
nając o biedzie.

Będąc w Kolumbii zastępowałam sio-
stry w różnych naszych domach, w ten 
sposób poznałam niektóre regiony tego 
kraju. Jednym z nich był zielony, górzysty 
Santander, gdzie rośnie kawa i ogromne 
agawy, z których wydobywa się włókna do 
produkcji sznurka i worków. Nasze siostry 
prowadzą przedszkole w górskiej miejsco-
wości Mogotes. Tam właśnie przez kilka 
miesięcy pomagałam im w przedszkolu. 
Katechizowałam dzieci, które mieszkały 
daleko w górach. Dojeżdżałam samocho-
dem, dokąd można było dojechać. Dalej 
szłam pieszo, aby spotkać się z dziećmi i po-
wiedzieć im o Panu Jezusie i o prawdach 
naszej wiary. Potem niosłam Najświętszy 
Sakrament do chorych. Często przygoto-
wywałyśmy paczki żywnościowe dla bied-
nych rodzin i rozwoziłyśmy je. Przez rok 
mieszkałam w Dibulli, małej wiosce nad 
Morzem Karaibskim, blisko Wenezueli. 
Tam prowadziłyśmy przedszkole dla po-
nad 200 dzieci z ubogich rodzin. Dzieci 
dostawały całodzienne wyżywienie, opiekę 
i nauczanie. Był tam również dom dziecka. 
Posługiwałyśmy też w parafii. Tropikal-
ny klimat i trudne, czasem niebezpieczne 
warunki, nie pozwalały na zrealizowanie 
wszystkich inicjatyw, zwłaszcza gdy często 
brakowało prądu lub wody. Życie na mi-
sjach jest zawsze związane z odkrywaniem 
nowych, nieznanych nam dotąd rzeczy, 
miejsc, zdarzeń, a więc ubogaca, otwiera 
serce i uwrażliwia na ludzką biedę.

Dziękuję Bogu za dar powołania misyjnego 
i możliwość realizowania go w odległych 
krajach, ale moja misja trwa nadal, bo 
ewangelizować i świadczyć o Bogu trzeba 
zawsze i wszędzie! 

Pokój i Dobro! 

s. Maria Barbara Wiórko,
 kapucynka NSJ Siostra Barbara z dziećmi w Dibulli w Kolumbii, 2008 r.



ZWIASTUN 24 grudnia 2019

8

Wszystko zaczęło się niepozornie. To właśnie na Poczekajce od-
były się pierwsze Warsztaty dla Żon pod hasłem „Obdarowana”. 
Zainteresowanie tematem przeszło najśmielsze oczekiwania or-
ganizatorów. Warsztatowa grupa kilkunastu kobiet zebrała się 
w ciągu jednego dnia. A zgłoszeń przyszło blisko pięćdziesiąt.

Współcześnie małżeństwo nie ma dobrego PR’u (Public 
relations). Zresztą wystarczy spojrzeć na statystyki: 1/3 mał-
żeństw się rozpada. Sytuacji nie ratuje fakt, że bardzo często 
wkładamy ogrom wysiłku w przygotowania do ślubu, dekora-
cje, wybór sukni, zaproszeń, nawet w nauki przedmałżeńskie. 
Wreszcie nadchodzi wyczekany dzień, a kiedy mija, to – jak 
w baśniach – wydaje nam się, że teraz to już tylko „będziemy 
żyli długo i szczęśliwie”. Czyżby? Czy największe wyzwania, kry-
zysy, trudności, ale też oczywiście piękne chwile nie wydarza-
ją się później? Ano właśnie – tak. Czy jesteśmy tego świadomi 
i na to gotowi? Bardzo często… nie. 

To zaskakujące, jak wiele potrafimy oczekiwać od relacji mał-
żeńskiej, w którą często inwestujemy tak mało czasu, zaintere-
sowania, pracy nad trudnościami, różnicami, ograniczeniami. 
Relacja między dwojgiem ludzi jest rzeczywistością niesamo-
wicie dynamiczną, piękną, ale również trudną, zmieniającą się 
tak, jak i my się zmieniamy. Nie dla wszystkich jest to jednak 
oczywiste. My – autorki projektu „Obdarowana” – głęboko 
wierzymy, że budowane zdrowych, wartościowych relacji to in-
westycja, w którą warto włożyć serce, bo ona się niesamowicie 
szybko i pięknie zwraca w naszej codzienności. 

Czym jest projekt „Obdarowana”?
To przestrzeń, w której towarzyszymy kobietom w budowaniu 
dobrych i zdrowych relacji poprzez warsztaty dla żon, warsztaty 
rozwojowe oraz cykliczne spotkania dla kobiet pod nazwą „Re-
lacje z Bliska”, podczas których poruszamy różnorodną tema-
tykę, dotyczącą między innymi właściwej komunikacji, dbania 
o swoje potrzeby, praktykowania wdzięczności itp. Działania, 
które sprawiają nam najwięcej satysfakcji, to właśnie weeken-
dowe Warsztaty dla Żon „Obdarowana”. To nasze autorskie 
profilaktyczne, psycho-edukacyjne warsztaty dla kobiet z za-
kresu budowania świadomej i bardziej satysfakcjonującej re-
lacji z samą sobą i ze światem, a w szczególności relacji mał-
żeńskiej. Pierwszy dzień poświęcony jest relacji z samą sobą. 
Uczestniczki m.in. otrzymują szansę bliższego przyjrzenia się 
swoim potrzebom oraz poczuciu własnej wartości. Drugi dzień 
warsztatów dotyczy budowania zdrowej, pełnej miłości relacji 
małżeńskiej. Uczestniczki zgłębiają m.in. tematykę komunika-
cji małżeńskiej, empatii, wdzięczności. Uświadamiają sobie, że 
miłość małżeńską można pielęgnować tak, by ta relacja z bie-
giem lat rozwijała się i pogłębiała. 

Kim jesteśmy? 
Jesteśmy kobietami, które chcą zmieniać ten nie za dobry mał-
żeński PR, bo wierzymy i wiemy z doświadczenia, że warto. Bo 
miłość jest sztuką. Sztuką, której można się uczyć. War-
sztaty są wynikiem naszych życiowych doświadczeń, wiedzy, 
wykształcenia i mocnego przekonania, że małżeństwo może być 
piękną, choć momentami trudną, przygodą, powołaniem i na-
szą drogą do Nieba. 

Oto kilka refleksji uczestniczek warsztatów:
	� Spotkanie to było dla mnie umocnieniem jako kobiety i żo-

ny. Było sposobem na znalezienie czasu na bycie tu i teraz 
wyłącznie ze sobą.

	� Bardzo przeżyłam te warsztaty. Trafiły idealnie w trudny dla 
mnie czas. Przypomniałam sobie o swoich potrzebach. Fakt, 
że jeśli nie zaspokoję ich, to nie będę zdolna do zaspokajania 
potrzeb innych. To było dla mnie bardzo odkrywcze. Dziękuję.

	� Warsztaty były czasem dla mnie, ubogaceniem, chwilą reflek-
sji, motywacją do zmian i pracy nad sobą.

	� Wzmocniła się moja wiara w Boga, w dobro, w to, że kobie-
ty są dobre.

Serdecznie zapraszamy do naszej internetowej prze-
strzeni, w której dzielimy się wiedzą, inspiracjami, in-
formujemy o aktualnych wydarzeniach i wszystkich na-
szych inicjatywach.

Znajdziecie nas na Facebook`u: 
www.facebook.com/Obdarowana

Można się z nami skontaktować także przez e-mail: 
warsztaty.obdarowana@gmail.com 

Najbliższe Warsztaty dla Żon odbędą się na przełomie 
stycznia i lutego 2020 r. Mamy nadzieję, że się spotkamy!

Aleksandra Chomik, Zofia Dłubacz-Sykut 

Obdarowany czas 
– inwestycja w małżeństwo
Pierwsze uśmiechy, „Dzień dobry!”, pierwsze rozmowy, 
aromat porannej kawy unoszący się w sali i… one – 
zaciekawione, nieco onieśmielone, zastanawiające 
się w myślach, czy aby na pewno to była dobra 
decyzja, żeby tu być. Często spóźnione (bo mąż, bo 
dzieci, bo musiały coś jeszcze ogarnąć w domu przed 
wyjściem). Często z poczuciem winy („Wyszłam na 
pół dnia i robię coś tylko dla siebie!”). Nie minie 
kilka, kilkanaście godzin, a na ich twarzach pojawi 
się szczery uśmiech i nierzadko łzy wzruszenia, 
wdzięczności, ulgi. A do domów będą wracać z nową 
energią, by brać życie w swoje ręce, z radością 
i poczuciem, że rzeczywiście – są OBDAROWANE…

mailto:warsztaty.obdarowana@gmail.com
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Naszą wspólną duchową wędrówkę, Drogi Czytelniku, rozpoczę-
liśmy refleksją, że Miłość pragnie się uobecniać. Czyni to jednak 
na miarę naszej wiary. Choć staranne wyrażanie jej zazwyczaj 
przychodzi nam z pewnym trudem, to podejmowany wysiłek mo-
że przynieść owoce wykraczające daleko poza sam moment jej 
okazania. Ten etap rozważań doprowadził nas do następującego 
wniosku: Pan Jezus zaprasza nas do trwania przed Jego Posta-
cią Eucharystyczną, aby dać Mu szansę umocnić nas w wierze 
w Jego nieustanną obecność w naszych duszach. 

W drugiej części wspólnie zastanawialiśmy się, czy obecność 
Pana Jezusa w naszym życiu może doprowadzić do uobecniania 
się Jego Miłości przez nas. Ułatwiać nam to może wypełnianie 
Pierwszego Przykazania Miłości, które wskazuje serce, duszę, 
myśl i moc jako obszary budowania relacji między Panem Jezu-
sem a mną. Aby mogło się to odbywać, niezbędne jest również 
poznawanie Go poprzez liczne źródła – od Pisma Świętego po-
czynając, przez lektury autorów świętych i błogosławionych, na 
dokumentach Kościoła i zweryfikowanych przez niego orędziach 
mistyków kończąc. W podtrzymywaniu tej relacji może nam tak-
że pomóc regularne uczestnictwo w sakramentach świętych oraz 
modlitwa – praktykowana w różnych formach, ale zawsze z poru-
szeniem serca wyrażonym naszą postawą oraz zaangażowaniem 
wewnętrznym. Podtrzymywanie relacji z Panem Jezusem ułatwia 
też przynależność do wspólnoty nieco mniejszej niż parafia. Dla 
mnie taką wspólnotą jest Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej, 
która od czterech lat gromadzi się na Poczekajce i prowadzi tak-
że spotkania o charakterze otwartym, a więc skierowane również 
do Ciebie, Drogi Czytelniku. 

Wkraczając w ostatni etap tej duchowej podróży, chciałbym 
podjąć refleksję nad owocami przebywania przed Obliczem Pana 
Jezusa, które mogą być dla nas szczególnie istotne. W tym miej-
scu pozwolę sobie posłużyć się własnym świadectwem. 

Święty Jan zaczyna swoją Ewangelię słowami: „Na początku 
było Słowo, to Słowo było u Boga, Bogiem było to Słowo” (J 1, 
1). Niejednokrotnie zastanawiałem się – czy taki początek może 
oznaczać, że stworzenie człowieka Pan Bóg rozpoczął od zmysłu 
słuchu? Również Księga Rodzaju podaje, iż stworzenie dokona-
ło się przez Słowo. Potem Naród Wybrany wiele razy otrzymuje 
przez proroków napomnienia podobne temu: „Posłuchaj, mój lu-
du, chcę Cię pouczyć. / Jeśli Mnie, Izraelu, posłuchasz” (Ps 81, 9). 
Zachariasz natomiast zostaje niemową, czyli nie może wypowiadać 
słów aż do narodzin swego syna Jana Chrzciciela, o którym z ko-
lei Pismo podaje: „Oto głos nawołującego na pustkowiu…” (Iz 40, 
3). Maryja godzi się zostać Matką Zbawiciela, mówiąc: „(…) Oby 
mi się stało według twojego słowa” (Łk 1, 37), a w innym miejscu 
ta sama Ewangelia podaje: „A Maryja chowała wszystkie te słowa 
i zastanawiała się nad nimi w swoim sercu” (Łk 2, 19). Zwróciłem 
również uwagę na przywołane przez Marka Ewangelistę ostat-
nie polecenie Pana Jezusa wydane uczniom: „Idźcie na cały świat 
i ogłoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15). Miary 
tych rozważań niech dopełni fakt, że w każdej Mszy świętej Litur-
gię Eucharystyczną poprzedza Liturgia Słowa, wskazując słuchanie 
jako niezbędny czynnik owocnego udziału w niej. Te przemyślenia 
pozwoliły mi zrozumieć, jak ważne jest aktywne posługiwanie się 
zmysłem słuchu – zarówno słuchanie, jak i strzeżenie uszu przed 
treściami mogącymi szkodzić. Szczególnie istotne było dla mnie 
podejmowanie próby skrupulatnego, cierpliwego wysłuchania dru-
giej osoby (w końcu również i ja lubię być wysłuchany…). Najwięk-
szą jednak zaletą postawy słuchania wydał mi się fakt, że pozwala 
ona skutecznie koncentrować całą uwagę bardziej na tym, kogo 
słucham, niż na samym sobie; zachęca do oczekiwania na odpo-
wiedź, zamiast ją sugerować. 

Jaki związek mają powyższe rozważania z Adoracją Najświętsze-
go Sakramentu? Chciałbym w ten sposób pokazać, jak korzystne 
jest dla mnie i dla Ciebie, Drogi Czytelniku, starać się formować 
nasze wnętrze tak, by było coraz bardziej wsłuchane w obec-
ność Pana Jezusa. W końcu o Miłosierdziu Bożym większość z nas 
po raz pierwszy raczej usłyszała niż przeczytała, spowiednik mo-
że nas rozgrzeszyć, jeśli wysłucha naszej spowiedzi, a Komunię 
Świętą możemy przyjąć po wysłuchaniu kapłana wypowiadające-
go formułę konsekracji. Słuchanie jest niezwykle ważne, zwłasz-
cza w obliczu hałasu otaczającego nas świata. Wydaje się on nie 
do uniknięcia, jednak w naszej gestii leży pielęgnowanie zdolno-
ści do słuchania poprzez dbanie o stan milczenia w nas samych. 
Wielu świętych w swoich dziełach bardzo podkreśla znaczenie 
zachowywania milczenia tak zewnętrznego, jak i wewnętrznego 
w budowaniu relacji z Żywym Słowem, którym jest Pan Jezus.

„Dzienniczek” Św. Faustyny nr 477: Milczenie jest mieczem 
w walce duchowej; nie dojdzie do świętości nigdy dusza gadat-
liwa. Ten miecz milczenia obetnie wszystko, co by się przycze-
pić do duszy chciało. (…) Dusza milcząca jest silna; wszystkie 
przeciwności nie zaszkodzą jej, jeżeli wytrwa w milczeniu. Du-
sza milcząca jest zdolna do najgłębszego zjednoczenia się z Bo-
giem, ona żyje prawie zawsze pod natchnieniem Ducha Świę-
tego; Bóg w duszy milczącej działa bez przeszkody. 

Św. Ojciec Pio: Z miłością upokarzaj się przed Bogiem i ludź-
mi, gdyż Bóg mówi do tego, kto ma „uniżone uszy”. Kochaj mil-
czenie, gdyż ten, kto wiele mówi, nie ustrzeże się od win.

Św. Mała Arabka: Zachować milczenie, by zachować Boga. 
Jeśli zachowujecie milczenie, Bóg was zachowa.
Św. Maksymilian Kolbe: Cisza jest konieczna, lub nawet 

absolutnie niezbędna. Jeśli brakuje ciszy, brakuje i łaski.
Pragnienie uobecniania się Miłości Bożej w naszym życiu przez 

poddawanie się jej wpływowi w połączeniu z pragnieniem słu-
chania wprowadza nas płynnie w kolejny etap tej wymagającej 
wędrówki: zawierzenie . 

Nie jest tajemnicą, że jednym z najczęściej wymienianych spo-
sobów okazania Panu Bogu miłości jest pragnienie wypełniania 
Jego Woli. Do tego właśnie najbardziej usposabia postawa słu-
chania: wsłuchiwać się, aby zostać uzdolnionym do bycia 
posłusznym. Niestety, w zgiełku codziennego życia, w natło-
ku naszych własnych pragnień, planów, ambicji, lęków, oczeki-
wań nie jest łatwo osiągnąć taki poziom skupienia i poddania się 
Obecności Bożej, aby móc za każdym razem w sposób dosłowny 
realizować podpowiedzi Ducha Świętego. Powstaje także kwe-
stia odróżnienia Jego głosu od wytworów naszej własnej wyob-
raźni czy uczuciowości. Wskazówki zawarte w Piśmie Świętym 
czy pobożnych lekturach nie odpowiadają na wszystkie rozter-
ki rodzące się w sercu człowieka, usiłującego świadczyć życiem 
o miłości Pana Jezusa. Być może właśnie dlatego nasz Dobry Bóg 
Ojciec, który rozumie te trudności, proponuje nam modlitwę za-
wierzenia jako najprostszy sposób wyrażania chęci poddawania 
się Woli Bożej. Możemy to wyczytać między innymi z zapisków 
Alicji Lenczewskiej – współczesnej nam świeckiej osoby, która 
prowadziła mistyczne dialogi z mieszkańcami nieba. W swoim 
„Świadectwie” pod numerem 49 notuje: + Nie słowa się liczą 
i nie czas trwania modlitwy. - Co się liczy? + Oddanie 
i zawierzenie. Modląc się, chętnie i szczegółowo przedstawia-
my Panu Bogu przez ręce Maryi nasze intencje z niezłomną na-
dzieją, że zostaną wysłuchane. Nie zastanawiamy się na tym, że 
modlitwa odprawiana z nastawieniem na zawierzenie, z pragnie-
niem poddawania naszych czynów, słów, myśli wpływowi Jego 
Miłości oraz z duszą wsłuchaną w Jej obecność może przynieść 
owoc znacznie obfitszy; może stać się źródłem siły do przeżywa-
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Kochane 
dzieciaki

List z nieba
Tekst: www 

Ilustracje: Małgorzata Miller

Kochany Przyjacielu!
Kochana Przyjaciółko!

Piszę do Was w bardzo 
ważnej sprawie. Na 
pewno pamiętacie, że 
zbliżają się moje uro-
dziny. Ich świętowanie 
rozpoczęło się wiele lat te-
mu. Na początku wydawało 
się, że ludzie rozumieli i do-
ceniali to wszystko, co dla nich 
zrobiłem, ale teraz wydaje mi się, 
że nikt nie wie, jaki jest prawdziwy 
powód tych uroczystości. A może nie 
chce wiedzieć? Rodzina i przyjaciele 
spotykają się razem, ale nie znają zna-
czenia tych Świąt.

Pamiętam zeszłoroczne wielkie przyję-
cia. Stół był zastawiony smacznym jedze-
niem, ciastami, owocami i innymi łakocia-
mi. Wszystko to było pięknie przystrojone, 
a pod choinką czekało wiele prezentów. 
Chcecie coś wiedzieć? Byłem jubilatem, 
ale nie zostałem zaproszony. Nikt nie pa-
miętał, aby mnie zaprosić. Przyjęcie było 
z okazji moich urodzin, ale gdy ten dzień 
nadszedł, zostałem na zewnątrz, przed za-

mować, otworzyłem też swoje ramio-
na, czekając na kogoś, kogo mógłbym 
objąć. I wiecie co? Nikt nie przyszedł… 
Wtedy zauważyłem, że nie byłem tam 
mile widziany. I niezauważony po ci-
chutku wyszedłem… 

Z każdym mijającym rokiem jest co-
raz gorzej. Ludzie pamiętają o prezen-
tach, o jedzeniu i piciu, ale zapominają 
o mnie. Chciałbym, abyście pozwolili 
mi wejść do Waszego życia podczas 
tych Świąt. Bardzo bym się ucieszył.

Uznajcie ten fakt, że dwa tysiące lat 
temu przyszedłem na ten świat, aby od-
dać życie za Was na krzyżu, aby Was 
zbawić – wszystkich razem i każdego 
z osobna. Dzisiaj chcę tylko, abyście 
uwierzyli w to z całego serca.

Chcę się jeszcze z wami czymś po-
dzielić. Wielu znów nie zaprosiło mnie 
na swoje przyjęcie, jednak ja również 
organizuję przyjęcie tak piękne, że 
nikt nie może sobie tego nawet wy-
obrazić. Wciąż jednak trwają jeszcze 
przygotowania. Dzisiaj wysłałem wie-

le zaproszeń i jedno z nich jest dla 
Ciebie. Chcę wiedzieć, czy pragniesz 
przyjść, aby zarezerwować dla Cie-
bie miejsce, napisać złotymi lite-
rami Twoje imię w księdze zapro-
szonych gości.

Bądź gotowy, ponieważ gdy 
wszystko będzie już przygotowa-

ne, staniesz się uczestnikiem tego 
przyjęcia.

Do zobaczenia wkrótce! 
Kocham Cię! 

Jezus

nia nawet najbardziej przykrych wydarzeń naszego życia w du-
chu wypełniania się Woli Bożej. 

Tą refleksją chciałbym zakończyć ostatni artykuł poświęcony 
modlitwie Adorowania Pana Jezusa w Najświętszym Sakramen-
cie. Niech podsumowaniem naszych wspólnych rozważań będzie 
jeszcze jeden cytat – tym razem pochodzący z duchowych roz-
mów z Panem Jezusem innej mistyczki, Gabrieli Bossis. Liczę 
na to, Drogi Czytelniku, że te słowa na długo zapadną Ci w ser-
ce. Podobnie jak mnie. 

Żądam, abyś wierzyła w szczęście, jakie Mi spra-
wiają wasze zwierzenia. Wtedy wasze serca biją bli-
żej mojego. Podzielam z wami wszystko, cokolwiek Mi 
powierzacie (G. Bossis, „On i Ja ”, nr 877).

Albin Krzymowski

Wszystkie cytaty pochodzą z Biblii Pierwszego Kościoła (wyd. 
Vocatio). Wyróżnienie kursywą jest zabiegiem autora tekstu.

ŚWIADECTWO
Od jakiegoś czasu adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakra-
mencie Ołtarza jest moim codziennym pragnieniem i koniecz-
nością. Chociaż od wielu lat adorowałem Pana Jezusa i wyzna-
wałem przecież, że jest żywy i prawdziwy, to jednak nie było tej 
mocnej i głębokiej relacji z Nim. W głębi serca czułem, że cze-
goś brakuje. Zaczęło się to zmieniać, gdy przestałem tylko Boga 
prosić, a zacząłem uwielbiać Go i z serca dziękować za wszystko. 
A czasem po prostu być przed Nim w ciszy. Poza tym brakowało 
całkowitego oddania siebie i swojej woli. Teraz nie wyobrażam 
sobie dnia, żeby nie być na adoracji chociaż kilka minut. Nieraz 
pokonywałem kilkadziesiąt kilometrów, żeby być przed Panem 
Jezusem. Wychodząc z kaplicy Najświętszego Sakramentu czu-
ję się mocniejszy do walki z pokusami. Również niektóre łaski, 
o które wiele lat prosiłem bez skutku, teraz otrzymuję. Dziś jest 
to dla mnie spotkanie z kochającym Bogiem. 

Tomasz, lat 46

mkniętymi drzwiami… Dla mnie drzwi 
były zamknięte, a przecież ja tak bar-
dzo chciałem być z nimi, tam w środ-
ku, przy stole… Bardzo mnie smuci, 
że w ostatnich latach wielu zamknęło 
przede mną swoje drzwi. 

Rok temu, mimo że nie byłem za-
proszony, zdecydowałem się cichutko 
wejść, nie zwracając na siebie uwagi. 
Poszedłem i stanąłem cichutko w rogu. 
Wszyscy jedli i pili, opowiadali żarty 
i dobrze się bawili. A mnie nie zauwa-
żali. Jeszcze smutniej mi się zrobiło, 
kiedy gruby mężczyzna z białą brodą, 
ubrany na czerwono, wszedł do poko-
ju, wołając Ho-ho-ho! Usiadł zaraz na 
fotelu, a wszystkie dzieci podbiegły do 
niego wołając: Mikołaj! Mikołaj! – tak, 
jakby przyjęcie było na jego cześć. Kie-
dy wszyscy zaczęli się obej-
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Lekcja historii
Grudzień 1981 r.
Wprowadzenie w nocy z 12 na 13 grudnia 
1981 r. na terenie Polski stanu wojennego 
w brutalny sposób zakończyło okres zwany 
karnawałem Solidarności. Rozpoczął się 
on w okresie letnim 1980 r., kiedy to naj-
pierw w wyniku strajków w lipcu 1980 r. 
na Lubelszczyźnie, a w sierpniu tegoż ro-
ku na Wybrzeżu, władze komunistyczne 
w Polsce zgodziły się na znaczne ustępstwa 
względem strajkujących, które w efekcie 
doprowadziły do powstania Niezależne-
go Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”. 

Zgoda władz komunistycznych na nie-
zależną działalność związkową była tylko 
i wyłącznie taktycznym wybiegiem, ponieważ 
w tym czasie nie były one w stanie siłowo 
zdławić protestów robotniczych. 

Tworząc pozory wyrażenia zgody na 
działalność „Solidarności” komunistyczni 
decydenci rozpoczęli działania mające na 
celu przywrócenie poprzedniego status quo.

W związku z protestami w połowie sierp-
nia 1980 r. w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych powołano sztab operacji „Lato 
80”, który kontynuował działalność pomi-
mo zakończenia strajków. Funkcjonariu-
sze MSW również obok przedstawicieli 
Ministerstwa Obrony Narodowej odegrali 
istotną rolę w pracach Komitetu Obrony 
Kraju, gdzie przygotowywano plany wpro-
wadzenia stanu wojennego. 

Do końca marca 1981 r. ukończone zo-
stały prace nad podstawowymi dokumen-
tami planistycznymi w tym zakresie („Myśl 
przewodnia w prowadzenia stanu wojen-
nego na terytorium PRL stanu wojennego 
ze względu na bezpieczeństwo państwa”, 
„Centralny plan działania organów poli-
tycznych władzy i administracji państwowej 
na wypadek konieczności wprowadzenia 
w PRL stanu wojennego” „Ramowy plan 
działania sił zbrojnych w przypadku wpro-
wadzenia stanu wojennego”). W tym też 
czasie w Polsce przebywali funkcjonariusze 
KGB i wojskowi sowieccy, których zada-
niem było wsparcie polskich towarzyszy, 
ale również dopilnowanie, aby przygoto-
wania do wprowadzenia stanu wojennego 
zostały dopięte.

W tym też czasie urząd premiera obej-
muje gen. Wojciech Jaruzelski, który w sej-
mowym expose proponował Solidarności 
wygaszenie sporów i apelował o dziewięć-
dziesiąt spokojnych dni. Jednocześnie 
w tym samym czasie prace nad przygoto-
waniem wprowadzenia stanu wojennego 
są kontynuowane. W lipcu 1981 r. mini-
strem spraw wewnętrznych zostaje zaufa-
ny człowiek Jaruzelskiego gen. Czesław 
Kiszczak. Na początku września 1981 r. 

przygotowana już była większość przepi-
sów w wprowadzających stan wojenny. 
Chcąc utrzymać przygotowania w ścisłej 
tajemnicy, w powielarni KGB w Moskwie 
wydrukowanych zostaje 25 tys. afiszów 
informujących o wprowadzeniu stanu wo-
jennego. W połowie października 1981 r. 
Sowieci dochodzą do wniosku, że gen. Ja-
ruzelski gwarantuje zaprowadzenie „po-
rządku” w Polsce i zgadzają się na objęcie 
przez niego funkcji I sekretarza KC PZPR. 
Przygotowania do wprowadzenia stanu 
wojennego wkroczyły w decydującą fazę.

Ostateczna decyzja o wprowadzeniu sta-
nu wojennego na terytorium PRL zapadła 
tuż po południu 12 grudnia 1981 roku. Do 
komend wojewódzkich milicji i dowództw 
poszczególnych jednostek wojskowych wy-
słano rozkazy, nakazując realizację przesła-
nych wcześniej planów. W nocy z 12 na 13 
grudnia 1981 r. rozpoczęto w ramach akcji 
„Jodła” internowanie działaczy „Solidar-
ności” (łącznie w okresie stanu wojennego 
około 10 tys. osób).

W wystąpieniu telewizyjnym gen. Ja-
ruzelski informuje o wprowadzeniu stanu 
wojennego przez Radę Państwa PRL. Było 
to złamanie ówczesnego prawa, ponieważ 
zgodnie z postanowieniami konstytucji PRL 
Rada Państwa mogła wydawać dekrety tyl-
ko i wyłącznie poza sesjami sejmu, a taka 
sytuacja w tym przypadku nie miała miej-
sca. Wprowadzone zostały ograniczenia 
na społeczeństwo: m.in. zakaz strajków 
i zgromadzeń, zawieszenie związków za-

wodowych, militaryzacja szeregu dziedzin 
gospodarki narodowej, wprowadzenie go-
dziny milicyjnej. Pierwsze strajki wybuchły 
już w niedzielę 13 grudnia 1981 roku, jed-
nak prawdziwa ich fala zaczęła się rozle-
wać dopiero następnego dnia. 14 grudnia 
strajkowało już kilkaset zakładów w całym 
kraju. Akcja strajkowa objęła również Lu-
belszczyznę (m.in. Świdnik – WSK, Lub-
lin – Fabryka Samochodów Ciężarowych, 
Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów, 
Puławy – Zakłady Azotowe i wiele innych). 

Do najtragiczniejszych wydarzeń docho-
dzi w Katowicach, gdzie w trakcie pacyfika-
cji strajku przez jednostki ZOMO w kopalni 
„Wujek” zabito sześciu górników, a trzech 
dalszych zmarło w wyniku odniesionych 
ran. Wśród zamordowanych jest 24-letni 
Józef Krzysztof Giza, który później zostaje 
pochowany w rodzinnym Tarnogrodzie.

Generał Jaruzelski, zwłaszcza po 1989 
roku, wielokrotnie wskazywał, że z uwagi 
na zagrożenie sowiecką interwencją stan 
wojenny miał być „mniejszym złem”. Z do-
stępnych dziś dokumentów, w tym również 
sowieckich, jasno wynika, że nikt takiej 
interwencji w zimie 1981 r. nie planował. 
Natomiast wiadomym jest, że 11 grud-
nia w rozmowie z głównodowodzącym 
sił Układu Warszawskiego marszałkiem 
Wiktorem Kulikowem generał Jaruzelski 
prosił o „pomoc militarną”, czego mu jed-
nak odmówiono.

Marcin Krzysztofik
Ilustracja: Sławomir Kusy
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