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16 lutego, VI Niedziela zwykła  
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „Nie sądźcie, że 
przyszedłem znieść Prawo albo 
Proroków. Nie przyszedłem znieść, 
ale wypełnić”.  (Mt 5, 17−37)
Przykazania Boże mają się spełnić. Tak mó-
wi Pan Jezus. Czyż nie jest to porażająco 
optymistyczne? „Dopóki niebo i ziemia nie 
przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska 
nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko 
spełni”. Prawo to nie jakieś przepowied-
nie czy wróżby. To bardzo konkretny ład 
na świecie. Ład gwarantujący pokój. I to 
się spełni! Oto Jezusowa obietnica!

Warto więc przyłączyć się do Jezusa, by 
nie być obok tego nurtu, którym biegnie 
świat ku spełnieniu się Prawa. Kto będzie 
obok tego nurtu, może stracić wszystko, 
łącznie z życiem wiecznym. 

Mieczysław Łusiak SJ

23 lutego, VII Niedziela zwykła  
Miłujcie waszych nieprzyjaciół 
i módlcie się za tych, którzy was 
prześladują…  (Mt 5, 38−48)
Zarówno Kodeks Hammurabiego, jak i Pra-
wo Starego Testamentu dopuszczały zasadę 
odwetu: „życie za życie, oko za oko, ząb za 
ząb, ręka za rękę…” (Wj 21, 23−25). Miała 
ona chronić porządku publicznego i odstra-
szać agresora (Kpł 24, 19−20).

Jezus znosi prawo odwetu, zastępując je 
prawem miłości. Poprzez rezygnację z włas-
nych (nawet słusznych) praw i pragnienie 
dobra drugiej osoby, uczeń Jezusa może 
przyczynić się do jej nawrócenia i zmiany 
życia. Rezygnując z zemsty i nienawiści, 
ma jednak prawo do obrony własnej god-
ności i obowiązek zwalczania zła w świe-
cie. Św. Paweł zawarł nowe prawo Jezusa 
w słowach: „Nie daj się zwyciężać złu, ale 
zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 21).

Stary Testament nakazywał miłować 
bliźniego. Jezus rozszerza ten nakaz o mi-
łość nieprzyjaciół: „Miłujcie waszych nie-
przyjaciół i módlcie się za tych, którzy 
was prześladują”. To jest rdzeń, serce ca-
łej świętości, doskonałości ucznia Jezusa. 
Nowe przykazanie miłości. Jezus nie dzie-
li ludzi na dobrych i złych. On widzi czło-
wieka realnie – w dobrych widzi również 
skłonność do złego, a w złych – tęsknotę 

za dobrem. Miłość nie może ograniczać się 
tylko do ludzi nam przyjaznych, bliskich. 
Autentyczna miłość powinna obejmować 
każdego – nawet wroga. (…)

Ostateczną miarą miłości jest sam Bóg: 
„Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały 
jest Ojciec wasz niebieski”…

Stanisław Biel SJ

26 lutego, Środa Popielcowa  
Strzeżcie się, żebyście uczynków 
pobożnych nie wykonywali przed 
ludźmi po to, aby was widzieli; 
inaczej nie będziecie mieli 
nagrody u Ojca waszego, który 
jest w niebie.  (Mt 6, 1−6. 16−18)
Należy zauważyć, że Pan Jezus w swoim 
nauczaniu większy akcent kładzie na mo-
tywacje naszych modlitw, postów i jałmuż-
ny, niż na samej potrzebie tych praktyk. 
Modlitwa, post i jałmużna czynione bez 
czystej intencji, jaką winna być miłość, 
jest „psu na budę”. Te trzy rzeczy mają 
bowiem uczyć nas właśnie miłości. Jeśli 
nie uczą miłości, są niepotrzebne. Jedno-
cześnie pamiętajmy, że cechą miłości jest 
brak samoświadomości, to znaczy człowiek 
kochający nawet nie zdaje sobie sprawy 
z tego, że kocha. On po prostu jest, a mi-
łość jest sposobem jego bycia, a nie jakąś 
szczególną czynnością.

Bóg nie kocha, On JEST Miłością. Od-
budujmy w sobie wrodzone w nas podo-
bieństwo do Boga. Po to jest Wielki Post. 

Mieczysław Łusiak SJ

1 marca, I Niedziela Wielkiego Postu  
Nie samym chlebem żyje człowiek, 
lecz każdym słowem, które 
pochodzi z ust Bożych.  (Mt 4, 1−11)
Trzy pokusy szatana, odrzucone przez Je-
zusa, są pokusami wszystkich czasów. Są 
naszymi pokusami. Łatwe, tanie zbawienie, 
bogactwo i zabezpieczenie, popularność 
i sukces oraz władza będą nas ciągle nęcić.

Jezus wygrywa konfrontacje z szatanem, 
stosując potrójną broń. Po pierwsze: walczy 
„we wspólnocie”, wraz z Ojcem i Duchem 
Świętym. Nasze upadki są często wynikiem 
lęków, że musimy podejmować samotną 
walkę ze złem. Zapominamy, że to nie jest 
tylko nasza walka. Gdy zaufamy Jezusowi, 
On walczy wraz z nami, walczy poprzez nas.

Drugą „bronią” Jezusa jest Pismo Świę-
te. Wobec inteligencji szatana stosuje moc 
Słowa Bożego. W Biblii znajdujemy odpo-
wiedź na trudności, pokusy, problemy co-
dziennego dnia. Gdybyśmy sięgali do nie-
go częściej, przyniosłoby nam rozjaśnienie 
wielu problemów i trudności.

Trzecią „bronią” jest stanowczość, pew-
ność, ucinanie pokusy u jej zarania, od-
rzucenie wszelkich kompromisów. Wej-
ście w dialog z pokusą jest początkiem 
przegranej. Szatan jest inteligentniejszy 
od nas i tylko czyha na nasz ruch: „Bądź-
cie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, 
diabeł, jak lew ryczący krąży szukając ko-
go pożreć” (1 P 5, 8).

Jaka jest moja największa pokusa? Jakie 
skróty stosuję w życiu? Czy jestem cierpli-
wy? Czy nie żyję przede wszystkim hory-
zontem materialnym („chlebem”)? Jakie 
jest moje podejście do krzyża? Co jest dla 
mnie ważniejsze w sprawowaniu władzy: 
własne profity i prestiż czy służba bliźnim? 
Jaką bronią walczę z szatanem?

Stanisław Biel SJ

Komentarze do Ewangelii 
pochodzą ze strony deon.pl

Ewangeliarz

WIDOK Z GÓRY NEBO. FOT. MAŁGORZATA GRZENIA



9 lutego 2020 ZWIASTUN

Kochani Parafianie, 
Drodzy Przyjaciele Poczekajki, 
wszyscy Bracia i Siostry!
Mamy już drugą niedzielę lutego, a to 
dopiero pierwszy numer „Zwiastuna” 
w roku 2020…

Za nami podsumowanie wizyty duszpasterskiej i minionego 
roku 2019 (pełny tekst podsumowania poniżej). Podczas 
wizyty duszpasterskiej rozdawaliśmy Kalendarium naszej parafii 
na rok 2020 i folderki III Synodu Diecezji Lubelskiej. Widzimy 
więc, że ten rok będzie ważny w całej diecezji ze względu na synod 
diecezjalny. Arcybiskup Stanisław Budzik skierował do nas wszyst-
kich prośbę „o gorącą modlitwę do Ducha Świętego, abyśmy się 
dobrze przygotowali do III Synodu Archidiecezji Lubelskiej i aby 
to dzieło przyniosło błogosławione owoce”. Uroczyste otwarcie 
synodu nastąpi 18 kwietnia. Prośmy więc w naszych modlitwach 
osobistych i wspólnotowych o owoce Ducha Świętego dla całej 
diecezji. Natomiast nasza parafia w tym roku obchodzi 70. rocz-
nicę powstania. Data powstania parafii wiąże się z dniem 
28 lutego 1950 r. i dekretem śp. bpa Piotra Kałwy erygującym 
parafię. Jednak uroczystość dziękczynna, jak było zapowiadane, 
planowana jest na odpust Niepokalanego Serca Maryi w czerw-
cu. Dziękujmy więc Panu Bogu przez Niepokalane Serce Maryi 
za 70 lat istnienia parafii na Poczekajce. 

Na początku lutego obchodziliśmy Święto Ofiarowania 
Pańskiego, który to dzień jest jednocześnie Dniem Życia Kon-

sekrowanego. Z tej okazji wszystkim osobom konsekrowanym, 
bezhabitowym i habitowym, szczególnie wspólnotom obecnym 
na terenie naszej parafii, życzymy nieustannego otwierania się 
na obecność Ducha Świętego, aby mogły wciąż pełniej i gorliwiej, 
a także owocniej, realizować w kościele swój charakter powołania 
i misji, czyli charyzmat życia zakonnego. Dziękujemy także za ich 
codzienne świadectwo, modlitwę i obecność w parafii.

W lutym będziemy obchodzić również Światowy Dzień 
Chorego – dokładnie 11 lutego, we wspomnienie pierwszego 
objawienia Matki Bożej w Lourdes. Tego dnia na godz. 11.00 
zapraszamy wszystkich chorych na wspólną Mszę św. z sakra-
mentem chorych. Prosimy także bliskich krewnych o pomoc 
w zorganizowaniu chorym możliwości przybycia do kościoła 
i opieki nad nimi. 

W lutym ruszy także specjalne zaproszenie dla tzw. singli 
na spotkania prowadzone w kawiarence przez małżeństwa z Do-
mowego Kościoła z wieloletnim doświadczeniem. Kierujemy to 
zaproszenie do tych, którzy są otwarci na budowanie zdrowych, 
dobrych relacji z drugą osobą. Pierwsze spotkanie odbędzie się 
9 lutego (niedziela) po Mszy wieczornej ok. godz. 19.00. Zapra-
szamy najpierw na Eucharystię, a potem do kawiarenki! 

Dzieciom, młodzieży i studentom życzę sił na nowy semestr 
nauki i studiów. Powodzenia! 

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

KONFERENCJE

Podsumowanie roku 2019 
w parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie
Wprowadzenie ogólne
W tym roku upływa 70 lat od powstania naszej wspólnoty para-
fialnej na Poczekajce. Trzeba więc chociażby krótko przypomnieć, 
że pierwszy, niewielki kościółek, a właściwie kaplicę, wybudowa-
ną przez braci kapucynów na tym wzgórzu, wtedy jeszcze za mia-
stem, poświęcił ówczesny biskup lubelski Stefan Wyszyński w 1948 
roku. Następnie bp Piotr Kałwa 28 lutego 1950 r. ustanowił tu 
parafię, która otrzymała wezwanie Niepokalanego Serca Maryi. 
W późniejszych latach dołączono jeszcze imię św. Franciszka, jako 
Patrona kościoła. Na skutek rozbudowy osiedli mieszkaniowych 
zaistniała pilna potrzeba budowy nowego, dużego kościoła dla 
ciągle rozrastającej się parafii. Kamień węgielny, przywieziony 
z grobu św. Franciszka z Asyżu, wmurował bp Bolesław Pylak 
dnia 25 maja 1980 r. Budowę nowego kościoła, według projektu 
architektów z Politechniki Lubelskiej pod kierunkiem inż. Ma-
riana Makarskiego, prowadzono w latach 1980−1986, pod okiem 
ówczesnego proboszcza o. Tytusa Pluty. 

Dużo przez te lata się wydarzyło i dużo się zmieniło. Aż trudno 
przychodzi nam w to uwierzyć, że parafia w szczytowym okresie 
miała ponad 45 tys. wiernych!!! 

Po siedemdziesięciu latach istnienia parafii mamy okazję do 
dziękczynienia Panu Bogu za ten żywy kościół na Poczekajce, za 
wszystkich wiernych tworzących duchową wspólnotę, za kapła-
nów tu posługujących, za braci kapucynów, za powołanych z tej 
parafii do życia zakonnego i kapłańskiego, za wszystkie rodzi-
ny, małżeństwa, dzieci, młodzież, seniorów, za wspólnoty życia 
konsekrowanego obecne na terenie parafii, za nauczanie i kate-

chezę w szkołach i w przedszkolach, za wszystkie grupy chary-
zmatyczne, za wspólnoty działające na Poczekajce, za każdego 
człowieka. Dziękujemy przede wszystkim Panu Bogu za Eucha-
rystię, która codziennie nas tutaj gromadzi, i za wszystkie inne 
sakramenty dające nam zbawienie, za słowo Boże tu głoszone, 
które wzywa nas do nawrócenia, do wiary i do życia coraz bar-
dziej chrześcijańskiego.

Chciałbym, żebyśmy taką Mszę dziękczynną za 70 lat parafii 
przeżyli w odpust Niepokalanego Serca Maryi, który w tym roku 
przypada 20 czerwca. Już dzisiaj gorąco Was wszystkich zapra-
szam, żeby tego dnia wypełnić kościół na Poczekajce obecnością 
i modlitwą z dziękczynieniem za wszelkie dobro duchowe, które 
tu otrzymaliśmy i nieustannie otrzymujemy.

Drugim wydarzeniem, w związku z 70-leciem parafii, są zapla-
nowane na jesień misje parafialne. Ostatnie, jubileuszowe misje 
parafialne odbyły się w 2000 r. i zostały zakończone poświęceniem 
nowego kościoła przez bpa Mieczysława Cisło w dn. 18 czerwca 
2000 r. Misje parafialne rozpoczną się w niedzielę 27 września, 
a zakończą w niedzielę 4 października, w Uroczystość św. Fran-
ciszka. Poprowadzą je ojcowie redemptoryści z Tuchowa. 

Krótka charakterystyka 
życia sakramentalnego
Według danych z października zeszłego roku, kiedy odbyło się li-
czenie wiernych w naszym kościele, sytuacja wygląda następują-
co: w niedzielnych Mszach św. wzięło udział 4237 osób (niestety, 
jest to kilkaset osób mniej niż rok wcześniej!!!). Do Komunii św. 
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przystąpiło tego dnia 2545 osób, z czego 1735 to kobiety, a 810 
to mężczyźni. W parafii w roku 2019 zostały udzielone następu-
jące sakramenty: 
	� ochrzczonych zostało 113 dzieci (jednak z samej naszej pa-

rafii tylko 60, pozostałe dzieci spoza parafii);
	� dla kontrastu: z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności 

odeszło w minionym roku 148 osób!!!;
	� do I Komunii św. przystąpiło 155 dzieci,
	� sakrament bierzmowania przyjęło 60 młodych osób;
	� do sakramentu małżeństwa przystąpiło 46 par narzeczonych.

Wniosek nie jest optymistyczny, jeśli chodzi o prakty-
kę życia sakramentalnego: coraz mniej urodzeń i chrztów 
w parafii, spada liczba młodych przystępujących do sakramen-
tu bierzmowania, do sakramentu spowiedzi oraz ludzi młodych 
zawierających sakrament małżeństwa. Spada regularne, syste-
matyczne uczestnictwo we Mszy św. Można by tak obrazowo 
powiedzieć, że parafia staje się „70-letnią babcią”. Ale nie! Po-
patrzmy inaczej. Popatrzmy na parafię jak na całość, jak na jedną 
rodzinę, która ma swoje blaski i cienie, która przeżywa radości 
i smutki, która doświadcza narodzin i śmierci, która pielęgnuje 
w sobie wiarę i w pewnych momentach ją traci, która w jednych 
miejscach oddycha życiem sakramentalnym, w innych umiera. 
Niezależnie od wieku! Parafia cały czas jest wspólnotą ludu Bo-
żego. Ludu będącego w drodze. Ludu pielgrzymującego. Taka 
wspólnota potrzebuje nieustannego odrodzenia i prowadzenia 
przez Jezusa Chrystusa. Taka wspólnota potrzebuje nieustannie 
słowa Bożego, bo wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego. Ta-
ka wspólnota potrzebuje cały czas Chleba, który daje prawdziwe 
Życie. Taka wspólnota potrzebuje Eucharystii! 

Podziękowanie za wizytę duszpasterską
Kochani! Wizytę duszpasterską czasami nazywa się odwiedzina-
mi. Rzeczywiście, w tym okresie świąt Bożego Narodzenia chcemy 
Was wszystkich odwiedzić, jako naszych bliskich. To Bóg chce, 
abyśmy byli jednego ducha i jednej myśli, abyśmy byli jedno! 
„Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno 
Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba” – na-
pisał św. Paweł (1 Kor 10, 17). Czas świąt Bożego Narodzenia to 
czas odwiedzin i spotkań z bliskimi. Także z tymi, których na co 
dzień obok nas nie ma.

My również chcieliśmy się z Wami osobiście spotkać. Z każdym! 
Dzwoniliśmy i pukaliśmy do każdych drzwi. Jesteśmy otwarci na 
spotkanie i dialog. Nie boimy się wejść do jakiegokolwiek miesz-
kania, żeby porozmawiać o Bogu. W tym miejscu dziękuję moim 
Braciom, którzy podjęli trud codziennych odwiedzin, rozmów, 
spotkań z wami, odpowiedzi na pytania, a czasem wysłuchiwania 
jakichś uwag, żalów czy skarg. Chociaż tych ostatnich na szczęś-
cie nie było zbyt dużo. Zbyt dużo jest raczej zamkniętych, i to od 
wielu lat, drzwi mieszkań… a może jeszcze bardziej serc ludzkich. 

Tym wszystkim, którzy nas przyjęli i otworzyli swoje domy 
i mieszkania, chcemy bardzo gorąco podziękować za możliwość 
spotkania, krótkiej rozmowy, podzielenie się życiem oraz za 
wspólną modlitwę. Dziękujemy również za ofiary materialne. 
To są środki, które pozwalają na godne utrzymanie kościoła, bo 
wielu ludzi nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, ile pochłania 
utrzymanie tak dużego obiektu, z którego korzysta tak wiele osób, 
wspólnot, grup, szkół, przeróżnych instytucji. Jest to przecież na-
sze wspólne dobro! I jesteśmy za nie razem odpowiedzialni. Jest 
tyle pomieszczeń w dolnym kościele, tyle sal duszpasterskich, 
a często jeszcze brakuje miejsca na różne wydarzenia i spotkania. 
Pocieszające jest to, że rodzą się ciągle nowe potrzeby i znajdu-
ją się ludzie, którzy chcą dać z siebie coś więcej. Dlatego bardzo 
dziękujemy za zaufanie, za życzliwość, za każde wsparcie ducho-
we i materialne! 

Wspólnoty i grupy działające przy parafii 
Parafia jest wciąż bogata w różnorodność wspólnot. Z kolei ta 
różnorodność powinna być szlachetnym bogactwem, a nie po-
wodem do wzajemnej nieufności czy niezdrowej rywalizacji. Przy 
parafii istnieje ponad 20 kół Żywego Różańca, Róża Różańcowa 
rodziców za dzieci, Franciszkański Zakon Świeckich, 8 wspólnot 
neokatechumenalnych, Duszpasterstwo Absolwentów, Duszpa-
sterstwo Młodzieży Akademickiej, Ruch Światło-Życie, który 
obejmuje: Dzieci Boże, Oazę Młodzieżową, kilkanaście Kręgów 
Kościoła Domowego; następnie przy parafii istnieją: Odnowa 
w Duchu Świętym, Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej, Gru-
pa Modlitwy Ojca Pio, Grupa Modlitwy św. Rity, Legion Maryi, 
Grupa Modlitwy Dzieci Fatimskich, schola Barka, chór parafial-
ny, ministranci, lektorzy, ZHR, Biuro Radia Maryja, Grupa AA 
oraz Caritas parafialna. 

Ponadto przy parafii już od kilkunastu lat działa Stowarzy-
szenie Przyjaciół Parafii Poczekajka, które organizuje kolej-
ne edycje projektu „Z kulturą do Nieba”, dzięki czemu mamy 
możliwość uczestnictwa w licznych koncertach i wydarzeniach 
kulturalnych. Stowarzyszenie organizuje Festyn parafialny, 
akcję Święty Mikołaj na Poczekajce, Półkolonie na Po-
czekajce, Wigilię dla samotnych oraz w okresie wakacyj-
nym wspiera Golgotę Młodych i Lubelską Pielgrzymkę 
Pieszą – grupę nr 3. 

W naszej wspólnocie jest redagowana Gazetka parafialna 
„Zwiastun”, która zamieszcza relacje z najważniejszych wy-
darzeń z życia parafialnego. Zachęcamy do nabywania i wspie-
rania gazetki. W tym roku szczególnie prosimy o nadsyłanie do 
redakcji „Zwiastuna” ciekawych historii związanych z parafią, 
świadectw i wspomnień. 

W parafii jest też Koło fotograficzne, Kawiarenka 
„U Franka”, Poradnia rodzinna – obejmująca bezpłatne 
porady prawne, psychologiczne i małżeńskie, jest Siłownia „Wy-
ciskajka”, jest Klub Seniora, Punkt Książki, Biblioteka 
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parafialna, jest Kancelaria parafialna – czynna codziennie 
od poniedziałku do soboty od 16.00 do 19.00. 

Składam bardzo gorące podziękowania wszystkim osobom za-
angażowanym bezpośrednio i czynnie w tych wszystkich wymie-
nionych inicjatywach parafialnych, w stowarzyszeniu, w przeróż-
nych grupach, wspólnotach, kołach, w poradni. To jest konkretna 
posługa na rzecz całej wspólnoty parafialnej i nie tylko parafial-
nej. Jest to zaangażowanie na rzecz służby drugiemu człowieko-
wi. Niech ta posługa, ten tracony czas, to zaangażowanie obfituje 
w Waszym życiu Bożym błogosławieństwem. Składam gorące po-
dziękowania za utrzymywanie porządku w kościele, za czystość, za 
dekoracje kwiatowe, za dekoracje świąteczne ekipie pana Michała. 

Sprawy materialne 
W minionym roku zostały zamontowane w kościele dwie na-
grzewnice z dodatkowym zamkniętym obiegiem gorącej wody. 
Nagrzewnice włączają się wtedy, kiedy temperatura w kościele 
spada poniżej 12 stopni, dlatego czasem słychać taki dodatkowy 
szum. Koszt tych prac to 38 000 zł. W wakacje i po wakacjach 
zostały wykonane dwie szafy: jedna w zakrystii dla ministran-
tów, druga w korytarzu przy drugiej zakrystii. Koszt wykonania 
i montażu szaf to 9 000 zł. Zostały zakupione nowe kinkiety do 
kościoła. Mosiężne odlewy kinkietów wykonano w Poznaniu. 
Kinkiety nawiązują w jakiejś przybliżonej formie do wiszących 
żyrandoli. Mamy nadzieję, że bardziej rozjaśnią nawę główną 
kościoła. Koszt zakupu to 25 000 zł. 

W czasie wakacji z prezbiterium na chór zostały przeniesione 
małe organy, które ostatnio prawie nie były używane. Te orga-
ny docelowo będą służyły w tygodniu, w dni powszednie, a duże 
organy, które wymagają większej mocy silnika, i pobierają wię-
cej energii, byłyby używane tylko w niedziele i uroczystości. Na 
prezbiterium zrobiło się więcej miejsca i stwarza to możliwość 
postawienia na stałe figury Matki Bożej Patronki parafii. Postu-
ment już jest zamówiony i wykonany z takiego samego włoskie-
go marmuru carrara bianco statuario, jak ołtarz, chrzcielnica 
i ambona. Rada Parafialna była jednomyślna, żeby figura Matki 
Bożej Niepokalanego Serca była na stałe na prezbiterium, a nie 
wnoszona i wynoszona w zależności od świąt czy okresów litur-
gicznych. Postument pod figurę będzie darem tegorocznych dzie-
ci pierwszokomunijnych i ich rodziców, i zostanie postawiony 
w maju, miesiącu I Komunii i nabożeństw maryjnych. 

Gdy chodzi o sprawę parkingu, to trwają przygotowania i roz-
mowy. Wszystko idzie w kierunku organizacji parkingu za starym 
kościołem, na łączce za kapliczką Matki Bożej, od ul. Pielęgniarek 
i Al. Kraśnickiej. Ta przestrzeń od początku była przeznaczona 
na parking przykościelny. Problemem jest tylko dojazd do par-
kingu, bo jest to część działki, która należy do miasta. Wierzy-
my jednak w dobrą wolę Urzędu Miasta i liczymy na współpracę 
w tym względzie. W tej sprawie będziemy informować na bieżą-
co parafian, jeżeli będą ruszały prace. Parking jest niewątpliwie 
konieczny, szczególnie ze względów bezpieczeństwa wokół bu-
dynku kościoła. Obecnie bywają takie sytuacje, które stwarzają 
niebezpieczeństwo, za dużo samochodów tu podjeżdża, czasem 
ustawiają się za blisko kościoła, blokują wyjście i przejście dla 
pieszych, dla wózków z dziećmi, bywają stłuczki. Jest dużo syg-
nałów naszych parafian, żeby coś z tym zrobić.

Uwagi i pewne sugestie pokolędowe 
Wiele uwag jest powtarzanych od kilku lat: jak np. parkowa-
nie samochodów przy kościele, słabe nagłośnienie w niektórych 
miejscach kościoła, szczególnie na chórze, uwagi do naszych 
kazań, brak zaangażowania ludzi w śpiew na kościele, a jedno-
cześnie tęsknota za pięknym śpiewem podczas liturgii, skargi na 
rodziców biegających po kościele za swoimi dziećmi, za długie 
ogłoszenia duszpasterskie, spóźnianie się na Mszę, za szybkie 
wygaszanie świateł po Mszy św. 

Dziękujemy za pewne ciekawe propozycje, jak np. „Bank na-
uczycieli” czyli możliwość bezpłatnych korepetycji udzielanych 
przez emerytowanych nauczycieli. Na dzisiaj już mamy dwie 
oferty: historia i chemia. Można się zgłaszać. Są też prośby, że-
by ustawić klęcznik dla tych, którzy chcą przyjmować Komunię 
św. w postawie klęczącej. 

Inna ważna sprawa, to postawy w czasie Mszy św. Zwróćmy 
uwagę na dwie: 1) Podczas procesji z darami i przygotowania da-
rów na ołtarzu obowiązuje nas postawa siedząca. Dawniej była 
rzeczywiście postawa stojąca, ale obowiązują nas obecne prze-
pisy liturgiczne, które mówią o postawie siedzącej w tej części 
liturgii. 2) Jeśli przyjmujemy Komunię św. na stojąco, to należy 
wcześniej, przed osobą przyjmującą, oddać cześć Najświętszemu 
Sakramentowi przyklękając na jedno kolano lub, jeśli ktoś nie mo-
że, to wykonać głęboki ukłon. Jest to podyktowane najwyższym 
szacunkiem do Świętych Postaci przed przyjęciem Komunii św. 

Podsumowanie 
Kochani Bracia i Siostry! Wszyscy Parafianie i Goście, Sympaty-
cy i Przyjaciele Poczekajki! 

Dziękuję Panu Bogu, że w tej Parafii jest tak dużo dobra, ty-
le ofiarności, wspierania różnych dzieł, akcji, zbiórek. Jest ty-
le praktykowanego miłosierdzia. W tym miejscu chcę również 
bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy formalnie do tej 
parafii nie należą, bo nie mieszkają w niej administracyjnie, 
ale są tutaj w różnych wspólnotach, grupach, niektórzy mają 
tutaj rodziców czy dziadków, korzystają tutaj z sakramentów, 
przyjeżdżają na niedzielną Eucharystię, modlą się i wspierają 
różne potrzeby. To świadczy o Waszym przywiązaniu do tego 
kościoła, może ze względu na św. Franciszka, albo św. o. Pio, 
a może też i zwyczajnie z pewnej sympatii do kapucynów. Dzię-
kujemy Wam za Waszą obecność, serdeczność, życzliwość oraz 
wszelką pomoc. 

Na koniec mam już tylko trzy życzenia. Żeby je wyrazić, posłużę 
się najpierw fragmentem Listu apostolskiego papieża Francisz-
ka Aperuit Illis. Ten list ustanawia III niedzielę okresu zwykłego 
Niedzielą Słowa Bożego. Papież pisze tak: „Ciągłe czytanie 
Pisma Świętego i uczestnictwo w Eucharystii pozwalają rozpoznać 
osoby należące do siebie nawzajem. Jako chrześcijanie jesteśmy 
jednym ludem kroczącym w historii, jesteśmy silni obecnością 
Pana pośród nas, który do nas przemawia i nas karmi. Dzień 
poświęcony Biblii nie powinien być „raz w roku”, ale w każdym 
dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świę-
temu oraz Zmartwychwstałemu Panu, który nigdy nie przestaje 
dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących. W tym 
celu musimy wejść w bliską relację z Pismem Świętym, w prze-
ciwnym razie nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte, 
dotknięte niezliczonymi formami ślepoty. (…) Słodycz Słowa Bo-
żego zachęca nas do dzielenia się Nim z tymi, których spotykamy 
w naszym życiu, aby wyrazić pewność zawartej w Nim nadziei. 
Dlatego konieczne jest, aby nigdy nie przyzwyczajać się do Słowa 
Bożego, ale karmić się Nim, by coraz głębiej odkrywać i przeży-
wać naszą relację z Bogiem i braćmi”. 

Kochani, życzę Wam, życzę nam wszystkim, abyśmy 
się stawali coraz bliżsi Jezusowi, poprzez medytacje 

i przyjmowanie słowa Bożego, poprzez czynne 
uczestnictwo w Eucharystii i przyjmowanie Chleba 

Życia oraz poprzez dzielenie się słowem Bożym 
z innymi, aby nasze serca nie pozostały zimne, oczy 

zamknięte, a my niezdolni do życia w miłości.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

br. Mirosław Ferenc, proboszcz 

Zdjęcie: Emil Zięba
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Pielgrzymka adwentowa
Po kilku latach odwiedzania w Pielgrzymce 
Wielkopostnej kościołów stacyjnych nasze-
go miasta, Darek Kloc, jeden z pielgrzymów 
z parafii św. Alberta Chmielowskiego, za-
proponował, aby zorganizować pielgrzymkę 
do kościołów, które mają wezwanie Matki 
Bożej. Podobną propozycję podrzucił nam 

ks. Ryszard Podpora, który w kurii archidie-
cezjalnej zajmuje się m.in. pielgrzymkami.

I tak powstała Pielgrzymka Adwento-
wa. W naszym mieście mamy trzy piękne 
sanktuaria Maryjne: znana nam wszystkim 
Matka Boża Płacząca w katedrze, Matka 
Boża Dobrej Rady, której obraz znajduje 

się w kościele Świętego Ducha i najnowsze 
sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej 
w parafii Matki Bożej Różańcowej. W ad-
wencie są trzy soboty. Nie zastanawialiśmy 
się ani chwili. Zorganizowaliśmy pielgrzym-
kę adwentową, aby te trzy soboty spędzić na 
Mszach roratnich w naszych sanktuariach. 

Matka Boża Latyczowska
Matko i Pani nasza Latyczowska.
Już od kilku stuleci przychodzą wierni
przed Twoje Oblicze,
aby Cię prosić o wstawiennictwo u Boga.
Przychodzą z bólem swego serca,
a odchodzą pocieszeni.
Dzisiaj i ja staję przed Tobą
ze swymi troskami i bólami.
Przychodzę z nadzieją, że Ty, Boża Rodzicielko,
wyprosisz mi u Syna mocną wiarę, nadzieję i miłość.
Miej w opiece moją rodzinę, parafię i cały Kościół.
Wyrwij z mego serca złość i nienawiść,
a wlej w nie pokój i miłość.
Oblubienico Ducha Świętego,
wypraszaj mi Jego dary i owoce.
Patronko Nowej Ewangelizacji,
naucz mnie kochać Jezusa tak jak Ty
i z radością nieść Jego Ewangelię światu.
Otocz mnie na ziemi płaszczem Twej opieki
a po śmierci zaprowadź do Królestwa 
Twego Syna. Amen.

W pierwszą sobotę adwentu gromadzi-
my się w sanktuarium Matki Bożej 

Latyczowskiej w parafii pw. Matki Bożej 
Różańcowej przy ulicy Bursztynowej. Para-
fia ta powstała w 1993 roku na osiedlu Wi-
dok, w miejscu, gdzie w 1987 roku mieściły 
się sektory dla wiernych uczestniczących 
w spotkaniu z Janem Pawłem II podczas 
jego pielgrzymki do Lublina. Przez 10 lat 
parafia funkcjonowała pod nazwą Matki 
Bożej Różańcowej. 7 października 2017 
roku dekretem księdza arcybiskupa Sta-
nisława Budzika parafia stała się sanktua-
rium Matki Bożej Latyczowskiej, patronki 
Nowej Ewangelizacji.

Po latach błąkania się po Podolu i Polsce 
obraz Matki Bożej Latyczowskiej znalazł 
miejsce w tej świątyni. Obraz przedsta-
wia Matkę Bożą trzymającą na lewej ręce 

Dzieciątko a w prawej berło. Postacie te 
przyozdobione są sukienkami o precyzyj-
nie kutych motywach roślinnych. Głowę 
Maryi otacza 12 gwiazd. Wizerunek ten ma 
wysokie walory artystyczne, świadczące 
o tym, że mógł powstać w którymś z wło-
skich warsztatów, około XVI wieku. Na-
malowany został według wizerunku Matki 
Bożej Śnieżnej – Salus Populi Romani – 
z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. 
Około 1606 roku biskup kamieniecki Paweł 
Wołucki sprowadził do Latyczowa domini-
kanów, którzy przybyli z otrzymanym od 
papieża Klemensa XVIII obrazem Matki 
Bożej jako błogosławieństwem na pracę 
misyjną. Od momentu umieszczenia obra-
zu w świątyni w Latyczowie ufundowanej 
przez Potockich zasłynął wieloma cudami. 
Z powodu różnych wojen obraz był prze-

noszony do Lwowa, Winnicy, Warszawy, 
Lubomla, Łucka i Lublina.

6 sierpnia 1945 roku obraz opuścił Kre-
sy Wschodnie wraz z siostrami Służkami 
Najświętszej Maryi Panny i został umiesz-
czony w ich kaplicy w Lublinie. Lublinia-
nie przez wiele lat nie wiedzieli, że w ich 
mieście znajduje się taki skarb.

4 października 2014 roku obraz został 
na stałe przeniesiony do parafii Matki Bo-
żej Różańcowej a 7 października 2017 roku 
dekretem księdza arcybiskupa Stanisława 
Budzika parafia stała się sanktuarium Mat-
ki Bożej Latyczowskiej Patronki Nowej 
Ewangelizacji. Rok później obraz został 
rekoronowany złotymi koronami pobło-
gosławionymi przez papieża Franciszka. 
Wspomnienie Matki Bożej Latyczowskiej 
obchodzone jest 6 lipca.
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Matka Boża Katedralna
Maryjo, Pani Katedralna, z pokorą i ufnością 
patrzę w Twoje cudowne oblicze. Składam 
Ci moje troski, moje zwycięstwa i słabości. 
Z mego serca wyczytaj wszystkie nadzieje 
i wątpliwości, wszystkie prośby i dziękczynienia. 

Powierzam Twojej opiece moją rodzinę, 
przyjaciół, młodzież, cierpiących oraz dusze 
Bogu poświęcone. Weź wszystkie moje sprawy 
w Twoje ręce i uświęcaj je, aby ofiarowane przez 
Twoje serce mogły być miłe Twemu Synowi.

Dopomóż mi usunąć z mojego postępowania 
wszystko, co się Bogu nie podoba i nie zmierza 
ku Jego chwale. Wzbudź we mnie odrazę do zła. 
Dopomóż żyć w duchu wynagrodzenia za grzechy.

Wierzę, że otaczasz swym orędownictwem 
wszystkich modlących się w tym cudownym 
miejscu, w katedrze lubelskiej. Ufność moją 
wspieram doświadczeniem tych, którzy przed nami 
do Ciebie przed Twój cudowny obraz przychodzili, 
zostali wysłuchani i duchowo wzmocnieni.

Po widzeniu się z Tobą było im lżej i łatwiej. 
I ja przychodzę, by modlitwą ocierać Twoją 
łzę i żalem rozpogadzać Twoje oblicze. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W ostatnią sobotę adwentu podążamy 
o świcie do najważniejszego kościo-

ła w naszej archidiecezji, do katedry lubel-
skiej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana 
Ewangelisty. Znajduje się w nim obraz 
Matki Bożej Płaczącej, znany również ja-
ko Matka Boża Katedralna. Jest on bar-
dzo bliski nam, lublinianom, ze względu 
na wydarzenia, które miały miejsce w lip-
cu 1949 roku.

3 lipca 1949 roku wierni zgromadzeni 
w lubelskiej katedrze byli świadkami cudu. 
Na kopii obrazu Matki Bożej Częstochow-
skiej pojawiły się łzy. „Widziałem wyraź-
nie, jak ta łza płynęła i wsiąkała w nama-
lowane miejsce przecięć na twarzy Maryi” 
– opowiadała Alicja Karska. Wieść o nie-
zwykłym zdarzeniu rozeszła się nie tylko 
po Lublinie, ale i po całym kraju, co bardzo 
nie spodobało się ówczesnej władzy. Lub-
lin podnosił się z ciosów, jakie zadała mu 
druga wojna światowa, a „wyzwoliciele” ze 
wschodu szybko zaczęli wprowadzać atei-
styczny stalinizm. Władze komunistyczne 
bardzo szybko zareagowały na rozprze-
strzenianie się wydarzeń z katedry. Księ-

żom zarzucano mistyfikację, organizowa-
no wiece przeciw cudakom (tak nazywano 
tych, którzy wierzyli w nadprzyrodzony 
charakter łez na obrazie). Między 10 a 17 
lipca aresztowano ponad 500 osób. W tej 
grupie znalazł się mój dziadek Józef, który 
stojąc na ulicy Królewskiej przyglądał się 
pielgrzymce zdążającej do katedry. Czło-
wiek niosący krzyż przestraszył się milicji 
i chciał zawrócić. Wtedy mój dziadek go 
zastąpił i ruszył do katedry. Został pobity 
i aresztowany.

Przesłuchania odbywały się w nocy, 
a milicja i ubecy pilnowali, aby aresztanci 
nie spali. W trakcie śledztwa zatrzymanych 
bito, znęcano się nad nimi psychicznie. 
Potem przewożono ich na Zamek, gdzie 
oczekiwali na rozprawę sądową. Siedzieli 
lub stali ściśnięci w tragicznych warun-
kach, często w wodzie i własnych odcho-
dach. Przez kilka dni nie dostarczono im 
pożywienia. Procesy były pokazowe i w tak 
zwanym trybie doraźnym, bez prawa do 
apelacji. Kary odbywali w różnych więzie-
niach w całej Polsce. Mój dziadek pierwsze 
pół roku przebywał w baszcie na lubelskim 

Zamku, resztę wyroku odsiedział w Go-
leniowie i Iławie. Wielu z zatrzymanych, 
między innymi dziadek, otrzymali wyrok 
za próbę obalenia ustroju. Jako więzień 
polityczny nie mógł wykonywać żadnych 
prac, więc te trzy lata dłużyły mu się jesz-
cze bardziej. Nie darowano mu ani jed-
nego dnia. Przesiedział w więzieniu całe 
trzy lata, a kiedy wrócił, długo nie mógł 
oficjalnie pracować. 

Wydarzenia z 1949 roku do tej pory 
nie zostały oficjalnie uznane przez wła-
dze Kościoła, ale przez te wszystkie lata 
otwarta katedra zaprasza do Matki Bożej 
Płaczącej i do dziś Matka Boża wysłuchu-
je naszych próśb.

Podczas swojego pobytu w Lublinie 
w 1987 roku Jan Paweł II modlił się przed 
cudownym wizerunkiem. Wcześniej, jesz-
cze jako wykładowca KUL, często odwie-
dzał to miejsce.

W 2012 roku watykańska Kongrega-
cja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramen-
tów wydała zgodę na ustanowienie w dniu 
3 lipca dla archidiecezji lubelskiej święta 
Matki Bożej Płaczącej.
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Matka Boża Dobrej Rady
Maryjo, Matko Dobrej Rady, która 
powiedziałaś: Uczyńcie wszystko, 
co wam powie Syn, wypraszaj nam 
u Chrystusa łaskę dobrych wyborów.

Niech Twoja modlitwa wyjedna zgodę i miłość 
w naszych rodzinach, opiekę i dary Ducha 
Świętego dla dzieci i młodzieży, pomyślność 
dla naszej Ojczyzny i błogosławieństwo 
dla Kościoła świętego i Jego Pasterzy.

W chwilach trudnych, w cierpieniach 
i wątpliwościach, błagaj o Boże światło, które 
pozwoli nam rozpoznać wolę Chrystusa, 
i o Jego moc, abyśmy umieli tę wolę wypełnić.

Zawierzamy się Twojemu wstawiennictwu 
na wszystkich drogach naszego życia. 

Orędowniczko i Doradczyni nasza, niech 
Twoja modlitwa wyjedna nam dar Bożej 
miłości i radość życia wiecznego. 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Druga sobota adwentu to roraty w sank-
tuarium Matki Bożej Dobrej Rady 

w kościele pw. Świętego Ducha. 
Pod koniec XIV wieku w Lublinie szybko 

przybywało ludności, a nie było szpitala. 
Zgodnie ze średniowieczną zasadą szpital, 
a raczej schronisko dla kalek i ubogich, zlo-
kalizowano poza murami miasta.

Początki kościoła pw. Świętego Ducha 
w Lublinie i szpitala sięgają 1419 roku, gdy 
rajcy i mieszkańcy wystosowali list do bisku-
pa krakowskiego o zgodę na budowę świą-
tyni ze szpitalem. Zgodę dostali i ostatecz-
nie szpital i kościół powstały w 1421 roku.

W historii kościoła wystąpiły dwa po-
żary, w 1575 i 1602 roku. Po tym ostatnim 
kościół został odbudowany i gruntownie 
przekształcony, wzniesiono kaplicę św. 
Stanisława, a w drugiej połowie XVII wieku 
odbudowano kaplicę Matki Bożej.

W kościele pw. Świętego Ducha znaj-
duje się obraz Matki Bożej Dobrej Rady, 
który 13 lipca 1642 roku zasłynął cuda-
mi w postaci łez na obrazie. Przez kilka 
następnych dni obraz miał płakać krwa-
wymi łzami.

Obraz słynie z wielu łask. Modlili się 
przed nim ksiądz Piotr Skarga, Stefan Czar-

niecki, królowa Maria Sobieska i Marian-
na Kościuszkowa a Bolesław Prus wziął 
tu ślub.

Rektor kościoła pw. Świętego Ducha, 
ks. Andrzej Oleszko, bardzo serdecznie 
zaprasza do tego wyjątkowego miejsca 
ze słynnym obrazem Matki Bożej Dobrej 
Rady, nie tylko podczas pielgrzymki ad-
wentowej i wielkopostnej, ale także na co 
dzień, kiedy problemy życia przerastają 
nas. Matka Boża pomoże swoją dobrą 
radą. Zapraszamy w każdą środę o go-
dzinie 11.15 na nowennę do Matki Bożej 
Dobrej Rady.

We wszystkich sanktuariach spotkaliśmy 
się z bardzo serdecznym przyjęciem. Wszy-
scy modlący się z nami i w naszej intencji 
księża zapraszali na następny rok. Bar-
dzo chwalili nas za tę inicjatywę przybli-
żenia mieszkańcom Lublina sanktuariów 
Maryjnych. 

Szczególnie podczas adwentu Matka 
Boża czeka na nas i obdarza wszelkimi 
łaskami. Zapraszamy wszystkich na na-
stępny adwent, a jeszcze wcześniej na piel-
grzymkę wielkopostną, która rozpoczyna 
się w Środę Popielcową w kościele ojców 
kapucynów na Poczekajce.

oprac. Anna Pasek 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Parafii 

„Poczekajka”
Al. Kraśnicka 76 
20−718 Lublin

Nr KRS: 0000312130 Przekaż 1% podatku
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BĄDŹMY UCZNIAMI MARYIBĄDŹMY UCZNIAMI MARYI
Uroczystość Ofiarowania Pańskiego, obchodzona 2 lutego, od wieków 
nazywana w Polsce świętem Matki Boskiej Gromnicznej, to kolejny taki 
czas roku liturgicznego, w którym w sposób szczególny jesteśmy zaproszeni 
do podążania drogą Matki Najświętszej – najlepszej Nauczycielki, 
Mistrzyni życia. Zanim jednak Boża Rodzicielka i św. Józef mogli ofiarować 
Jezusa Bogu Ojcu w świątyni jerozolimskiej, Archanioł Gabriel usłyszał 
od Maryi słowo „fiat” jako odpowiedź na przesłanie przekazane Jej od 
Najwyższego. Warto pochylić się nad tajemnicą Jej postawy. Wczytajmy 
się więc i wsłuchajmy w słowa homilii o. Andrzeja Derdziuka OFMCap.

Umiłowani w Chrystusie 
Siostry i Bracia!
Pielgrzymujemy w duchu do Nazaretu. 
Pragniemy razem z Maryją odpowiedzieć 
na słowa zawarte w zwiastowaniu anioła 
i zobaczyć, że Duch chce wejść w naszą 
historię, że tu, na Poczekajce, ma wobec 
naszego życia wielki plan, że miłosierny 
Ojciec z Nieba chce nam dać swojego Sy-
na, abyśmy Go umieli przyjąć. Ciekawe, iż 
kiedy czytamy opis wydarzenia w Nazare-
cie, odkrywamy, że tam głoszone są nie-
zwykłe obietnice i anioł zapowiada wielki 
sukces Boga. Oto ten Syn Maryi, z Ducha 
Bożego poczęty, będzie panował nad na-
rodami, będzie Królem, potomkiem Da-
wida, Tym, który z mocą przyniesie zba-
wienie, ale Maryja… się boi. Lęka się nie 
tylko dlatego, iż zna proroctwa Izajasza 
o cierpiącym słudze Jahwe, boi się, że 
to wejście Boga, który tak bardzo kocha, 
zawsze będzie okupione Jego, Jezusa, cier-
pieniem, Jego trudem, znoszeniem przez 
Niego „zwalczania” płynącego ze strony 
człowieka. Maryja, która pouczona Bożym 
Duchem rozpoznaje zadanie, do jakiego 
jest wezwana i zaproszona, uświadamia 
sobie, że stanie do walki duchowej. Oto 
zły duch, zwodzący ludzi, będzie chciał 
Jej Potomstwo zabić, będzie chciał także 
Ją uszkodzić, będzie Ją atakował.

Pomimo całej dramaturgii w scenie 
Zwiastowania anioł nawet „się nie zająk-
nął”, aby mówić o trudnościach. Czyżby 
Bóg wprowadził Maryję w tę sytuację nie 
mówiąc pełnej prawdy? Czyżby było tak, że 
obiecywał jej wspaniałe rzeczy, ale potem 
„drobnym druczkiem” dopisał dodatko-
we wyjaśnienia, jak to jest w dzisiejszych 
umowach? Nie! Bóg szczerze i odważnie 
zwiastuje to wszystko Maryi. Jest jedno 
stwierdzenie w opisie sceny Zwiastowania: 
kecharitomene – pełna łaski. Oto bowiem 
Maryja, która została wpisana w tę historię 
Bożą, została wpisana w Jego potęgę! Moż-
na by powiedzieć: Tu nic nie ma prawa się 
nie udać, tu od razu jest stuprocentowa 
gwarancja sukcesu, bo w to wchodzi sam 
Bóg. Nie ma jednak mowy, że nie będzie 
trudno. Nie ma o tym mowy, że nie będzie 
kosztować… Maryja powoli wchodzi w tę 
sekwencję wydarzeń już w świątyni jero-

zolimskiej – Symeon zapowie, iż Jej du-
szę miecz przeniknie. Ona jest już gotowa 
iść pod krzyż, bo jeśli kocha, jeśli kocha 
prawdziwie, jest gotowa zapłacić najwyż-
szą cenę. A Ona chce, może miłować, po-
nieważ Duch Święty, który Ją „zacienia”, 
od razu sprawia to, co potem św. Paweł 
wyrazi w Liście do Rzymian: miłość Bo-
ża rozlana jest w sercach naszych przez 
Ducha Świętego, który został nam dany 
(5, 5). On rozlał w Niej taką miłość, która 
nieustannie będzie Jej kazała pochylać się 
nad człowiekiem i przychodzić przez wie-
ki, zwłaszcza przez te ostatnie dwa stule-
cia, aby pokazywać ludziom, że toczy się 
straszna walka. Maryja przychodzi z nieba, 
by przestrzegać ludzkość: Jesteście bar-
dzo zagrożeni, bowiem nie znaleźliście 
się jeszcze w kręgu Bożej łaski, ponieważ 
się z niej wyłamujecie przez grzech, bo nie 
jesteście „pełni łaski”.

Kiedy dajemy posłuch złu, gdy tak jak 
Ewa dajemy się oszukać szatanowi i pró-
bujemy sami zwyciężać w tej walce dobra 
i zła, narażamy się na straszne niebezpie-
czeństwo. Maryja odważnie przychodzi 
jako waleczna Hetmanka, o której słyszy-
my w Akatyście. Ona ma gwarancję zwy-
cięstwa. Bóg nie musi Jej pouczać, że to 
będzie kosztowało, że trzeba będzie wal-
czyć, oddać swoje życie, że Jej Niepokalane 
Serce zostanie przebite mieczem boleści. 
Maryja jest na to gotowa, ale czy można 
sobie wyobrazić miłość inną niż tę, która 

nie jest wyrachowana, która nie miarkuje 
swojego poświęcenia mówiąc „tylko trosz-
kę…”, bowiem według św. Bernarda: Miarą 
miłości jest miłość bez miary. Wobec tego 
Maryja Niepokalanie Poczęta, najczystsza, 
cała przejrzysta dla Pana Boga, jest tylko 
miłością, bo cała się otwarła.

Trzeba do tego nie uzbrojenia się w na-
sze zasoby sił, ale pokory, czego Ona nas 
nieustannie uczy. Właśnie tego, co w ja-
kiś sposób sprawia wrażenie „opróżnie-
nia”, kiedy Maryja, cała oddając się Panu 
Bogu, nic z siebie dla siebie nie zostawia. 
Ona przecież, jako Matka Słowa, jest jed-
nocześnie Jego najwierniejszą służebnicą 
i słuchaczką, Ona, która kształtuje w swym 
sercu Jezusa, zarówno w wymiarze fizycz-
nym, cielesnym. Jezus przecież po niej 
dziedziczy DNA, uczy się nie tylko języka 
aramejskiego, ale także relacji, odniesienia 
do innych. Jednak pomimo tego Maryja, 
Mistrzyni i Matka, staje się zarazem Jego 
uczennicą i córą. Uczy się od Tego, który od 
wieków mądrość wśród ludzi rozpościera, 
aby podziwiać Boga, który z miłością po-
chylając się nad człowiekiem, pokazuje, 
iż ta miłość kosztuje, że ta miłość naraża 
się nawet na niezrozumienie. Modląc się 
w intencji wynagradzającej, jednocześnie 
chcemy uczestniczyć w bólu Maryi, że mi-
mo Jej dobroci, mimo Jej gotowości do 

umiłowania ludzi Sercem Niepokalanym, 
jest tak odrzucana, jest tak deptana, jest 
tak pogardzana przez wielu – nawet tych 
mieniących się katolikami i teologami. 
Patrząc na Jej miłość, chcemy prosić tak, 
jak czyniła to św. Matka Teresa z Kalkuty: 
Maryjo, Matko Jezusa, daj mi Twoje serce 
tak piękne, czyste i niepokalane, tak peł-
ne miłości i pokory, abym mogła przyjąć 
Jezusa w Chlebie Życia, kochać Go, jak Ty 
Go kochałaś, w rozpaczliwej postaci naj-
biedniejszego z biednych. Amen. 

o. Andrzej Derdziuk

ZWIASTOWANIE. LEONARDO DA VINCI
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Kochane 
dzieciaki

Noworoczna 
opowieść

Tekst: Agata Kornacka 
Ilustracje: Małgorzata Miller

Pewnego dnia, a było to tuż po Nowym 
Roku, 12-letnia Kaja zapragnęła, tak jak 
jej przyjaciele, podjąć noworoczne posta-
nowienie. Uznała, że pozbycie się słodyczy 
z jadłospisu oraz ograniczenie korzysta-
nia z mediów społecznościowych jej nie 
wystarczy. Czegoś brakowało i właśnie to 
postanowiła odkryć.

Bożego Narodzenia minęły jak zwykle. 
Prezenty, jedzenie, jedzenie, jedzenie… Mi-
mo że każdego świątecznego dnia odwie-
dzała kościół, miała wrażenie, że nic w jej 
życiu się nie zmieniło. Dopiero po kilku 
dniach otworzyła swoje prezenty. Jednym 
z nich była przepiękna kolorowa Biblia 
z urokliwymi ilustracjami. Zupełnie inaczej 

tualny jest bowiem ułudą, dającą fałszy-
we szczęście, a Słowo Boże niesie rados-
ną Nowinę i prawdę o nas samych. Warto, 
żeby każdy z nas tę prawdę przynajmniej 
próbował poznać.

To nie jest jeszcze koniec historii nasto-
letniej Kai, która w Bogu znalazła praw-
dziwe szczęście… �

ją sobie dotychczas wyobrażała. Była dla 
niej wielką, potężną, niezrozumiałą księgą, 
do której byli dopuszczeni tylko wtajemni-
czeni – przynajmniej tak jej się dotychczas 
wydawało… Okazało się, że ta przepięknie 
ilustrowana książka i to, co w niej zostało 
napisane, potrafi bardzo wciągnąć. Dziew-
czynka z entuzjazmem pochłaniała kolej-
ne rozdziały Świętej Księgi. Język, którym 
została napisana, wcale nie był tak trud-
ny, jak jej się wydawało, kiedy była w koś-
ciele… Widocznie Pan Bóg chciał być dla 
niej najlepszym prezentem noworocznym. 
Kaja wiedziała, że trochę zaniedbała przez 
ostatnie lata relacje z Nim… Uświadomiła 
sobie, że jej pomysły na własne ży-
cie często stoją w sprzeczności 
z wolą Najwyższego…

Była tak zachwycona pre-
zentem, że postanowiła 
podzielić się radością 
ze swoimi przyjaciół-
mi. Chciała się z nimi 
spotkać jak najszyb-
ciej. Biblia wywarła na 
niej tak duże wrażenie, że 
nie mogła się opanować. Na-
tychmiast wysłała wiadomości do wszyst-
kich swoich najlepszych przyjaciół, chcąc 
zaproponować spotkanie, które okazało 
się bardzo owocne i inspirujące. Kaja po-
kazała dzieciom swój prezent. Okazał się 
o wiele ciekawszy od wiadomości na Fa-
cebooku i w innych mediach, do których 
byli wszyscy przyzwyczajeni… Świat wir-

Co by się stało, gdybyśmy traktowali Biblię tak, jak traktujemy nasz telefon komórkowy? 
Gdybyśmy zawsze mieli przy sobie przynajmniej kieszonkową Ewangelię. 
Gdybyśmy wracali po nią, jeśli jej zapomnimy, 
gdybyśmy otwierali ją kilka razy dziennie, 
gdybyśmy czytali przesłania od Boga zawarte w Biblii tak, jak czytamy wiadomości w telefonie? 
Co by było?

Papież Franciszek
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LAMENT NIECZYTANEJ BIBLII
Stoję na najwyższej półce twojej domowej 
biblioteki, wciś nięta między stare, pożółkłe, 
od wielu lat nietknięte tomy encyklopedii 
Orgelbranda, do których jestem podobna 
formatem i objętością. I tak stojąc od wielu 
lat niedostrzeżona, nieomal niewidzialna, 
spokojnie medytuję nad moim nieweso-
łym losem. Tematem moich najczęstszych 
medytacji jest pyta nie: po co kupiłeś mnie, 
człowieku, po co zapłaciłeś za mnie trzy-
sta złotych, po co dźwigałeś mnie w teczce 
przez miasto i po co mnie przyniosłeś do 
domu? Po co? Czy po to, aby przerzucić 
kilka moich stronic, przeczytać pobieżnie 
na chybił trafił kilka wybranych wersetów, 
spojrzeć na mnie z bogobojnym drżeniem 
i odstawić nabożnie na najgórniejszą półkę 
w księgozbiorze?

Pamiętam, jak raz podczas przyjęcia 
w twoim domu, ktoś w towarzyskiej rozmo-
wie błędnie zacytował słowa Chrystusa, ktoś 
inny je sprostował, a gdy wybuchła między 
rozmówcami sprzeczka, który z cytatów 
jest właściwy, jeden z adwersarzy prosił cię 
o przyniesienie Pisma Świętego. Podnio-
słeś głowę i spojrzałeś w moim kierunku. 
Pomyślałam z radością, że wreszcie wybi-
ła moja godzina, że podejdziesz do półek, 
i wspią wszy się nieco na palcach, ujmiesz 
mnie za gruby grzbiet i wyciągniesz spo-
między pożółkłych tomów encyklopedii 
Orgelbranda. Ale próżna była moja na-

dzieja. Twój wzrok obojętnie mnie minął, 
prześlizgnął się po mnie jak po niewidzial-
nym duchu, przez ułamek sekundy błąkał 
się po niższych półkach i – zatrzymał się 
bezradnie na twarzach twoich rozmówców: 
„Nie wiem, gdzie jest… Nie wiem, gdzie ją 
postawiłem…” – rzekłeś.

Był czas, gdy przypuszczałam, że naby-
łeś mnie po to, by móc w razie potrzeby 
pochwalić się moją obecnością w twojej 
bibliotece. Teraz dowiodłeś swoją odpo-
wiedzią, że nie miałeś zamiaru stosować 
wobec mnie snobistycznego nawyku, któ-
ry mimo wszystko mógłby być częściowym 
wytłumaczeniem mojej egzystencji pod 
twoim dachem. Twoją odpowiedzią roz-
wiałeś jeszcze jedno moje złudzenie. Nie 
wiesz, gdzie jestem… Zapo mniałeś, gdzie 
mnie postawiłeś… Słowa te wypowiedziałeś 
obojętnie, bez niepokoju, który zazwyczaj 
towarzyszy myślom o przedmiotach zagi-
nionych, zawieruszonych, zapodzianych.

Z bólem zrozumiałam, że minęła mnie 
wielka szansa wyjścia z tego kraju wygna-
nia, jakim jest dla mnie twój księgozbiór. 
Czy nigdy już nie nastąpi mój exodus? Czy 
nigdy już nie będę strażować na twoim 
nocnym stoliku, czy nigdy nie spocznę na 
twoim biurku, przy którym pracujesz, albo 
na twoim stole, na którym krajesz chleb?

Więc po co kupiłeś mnie, człowieku? Po 
co zapłaciłeś za mnie trzysta złotych, po co 

dźwigałeś mnie w teczce przez miasto i po 
co przyniosłeś do domu? Po co?

A potem zdarzyło się coś, co wzbudzi-
ło we mnie znowu nadzieję na moje ry-
chłe wyzwolenie z zapomnienia, na które 
mnie lekkomyślnie skazałeś. Twoje jedy-
ne dziecko ciężko za chorowało. Wzywałeś 
lekarzy, sławnych profesorów. Nic nie po-
mogły lekarstwa i zabiegi. Dziecko twoje 
umarło, a ty po grążony w bólu i rozpaczy 
siedziałeś w swoim gabinecie, w fotelu, przy 
zapuszczonych zasłonach i nieruchomym 
wzro kiem patrzałeś w mrok zalegający po-
kój. Nie mogłeś zrozu mieć sensu śmierci 
twojego dziecka, począłeś wątpić o sensie 
własnego życia, nie umiałeś dociec, dlacze-
go cierpi niewinne dziecko, a grzesznik ży-
je i bezkarnie tuczy się krzywdą bliź niego, 
dlaczego bezlitosny los na ślepo w człowie-
ka uderza. I wtedy serce we mnie gwałtow-
nie zabiło, bo pomyślałam, że właśnie teraz 
nadeszła chwila, gdy wstaniesz z fotela, za-
palisz światło elektryczne i zaczniesz mnie 
szukać, pospiesznie szu kać, gorączkowym 
spojrzeniem biec będziesz po ozdobnych 
grzbietach książek, i wreszcie po tylu, ty-
lu latach znajdziesz mnie wciśniętą mię-
dzy tomy starej encyklopedii, strząśniesz 
ze mnie siwy pył, otworzysz i wyczytasz 
w moich wersetach słowa pociechy o ży-
ciu, śmierci i nieśmiertelności. I znowu się 
rozczarowałam. I znowu przeżyłam jeszcze 
jedno złudzenie. Ostatnie. Nie wstałeś z fo-
tela i nie zaświeciłeś światła elektrycz nego. 
Siedziałeś bez ruchu, pogrążony w rozpa-
czy z niezliczo nymi zapytaniami na ustach, 
które nie umiały ci udzielić odpowiedzi.

Więc po co kupiłeś mnie, człowieku? Po 
co zapłaciłeś za mnie trzysta złotych, po co 
dźwigałeś mnie w teczce przez miasto i po 
co przyniosłeś do domu? Po co?

A potem umarła twoja żona, a ty ugiąłeś 
się pod nowym ciosem, stałeś się niedo-
łężnym starcem, przestałeś wychodzić na 
miasto i tylko przechadzałeś się po pustym 
mieszkaniu, od czasu do czasu przystawa-
łeś w oknie, patrzałeś na ulicę, na spieszą-
cych przechodniów, nie rozumiejąc, po co 
oni żyją, po co sam jeszcze żyjesz i po co 
istnieje świat.

I pewnego dnia umarłeś.
Szybko zjawili się spadkobiercy i li-

kwidując mieszkanie, kiwali smutnie gło-
wami nad twoim doczesnym majątkiem. 
Jeden znalazł mnie wśród książek zrzu-
conych bezładnie na podłogę. Schylił się, 
podniósł mnie i obejrzał, otrzepał mnie 
z grubej warstwy pyłu i rzekł drżącym od 
tkliwego wzruszenia głosem do stojącego 
obok młodzieńca: „Widzisz? Twój stryj 
nieboszczyk, Panie świeć nad jego duszą, 
był pobożnym czło wiekiem. Miał Biblię. 
Weź sobie z niego przykład”.

Roman Brandstaetter
(tekst pochodzi z książki 

Krąg biblijny)
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ZWIASTUN 9 lutego 2020

13 I KONCERT NOWOROCZNY FOT. EMIL ZIĘBA 20 I WYSTAWA ZDJĘĆ EWY BRODZIAK „JULKA” FOT. EMIL ZIĘBA

20 I KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK. ZESPÓŁ KAIROS.  
FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

24 II WYSTAWA ZDJĘĆ SEBASTIANA CZYŻA Z WYPRAWY 
NA GRAND CANARIĘ FOT. ALEKSANDRA BEZPALKO

3 III KONCERT ANDRZEJA KOŁAKOWSKIEGO PAMIĘCI 
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH FOT. JAN DRZEWIECKI

3 III WIELKIE PASJE KOPERNIKA FOT. EMIL ZIĘBA

15 – 28 III PIELGRZYMKA DO FATIMY  
FOT. AGNIESZKA OSIŃSKA

17 III ŚWIĘCENIA DIAKONATU  
FOT. JAROSŁAW CZERNIAK

29 III SPEKTAKL MUZYCZNY „KOBIETY, 
KTÓRYCH NIE MA”  
FOT. JAN DRZEWIECKI

FOTOGALERIA ROKU 2019
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FOTOGALERIA ROKU 2019

29 III EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA FOT. MAŁGORZATA GRZENIA 30 III SAKRAMENT BIERZMOWANIA FOT. DARIUSZ GUZ

31 III KONCERT ZESPOŁU „ROKICZANKA” FOT. EMIL ZIĘBA III-IV REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE FOT. EMIL ZIĘBA

III-IV PIELGRZYMKA WIELKOPOSTNA DO KOŚCIOŁÓW STACYJNYCH LUBLINA  
FOT. JERZY GAJEWSKI 7 IV WYSTAWA IKON ANNY JĘDRYSZEK FOT. EMIL ZIĘBA

18 IV WIELKI CZWARTEK FOT. EMIL ZIĘBA 19 IV WIELKI PIATEK FOT. JAROMIR STASZ 20 IV WIELKA SOBOTA FOT. JAROMIR STASZ



ZWIASTUN 9 lutego 2020
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ZWIASTUN FOTOGALERIA ROKU 2019

21 IV NIEDZIELA WIELKANOCNA  
FOT. JAROMIR STASZ

28 IV KONCERT ŁUKASZA JEMIOŁY „DISCO-SOLO”  
FOT. JAN DRZEWIECKI

19 V KONCERT „BEZ KORZENI NIE MA SKRZYDEŁ”  
FOT. JAN DRZEWIECKI

2 VI KONCERT ZESPOŁU BERBERYS  
FOT. EMIL ZIEBA

2 VI WYSTAWA KOŁA FOTOGRAFICZNEGO 
„LUBELSKIE WIELOKULTUROWE”  
FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

13 V UROCZYSTOŚCI FATIMSKIE  
FOT. EMIL ZIEBA

18 V ROCZNICA OBRONY MONTE CASSINO  
FOT. WIESŁAW BOJARSKI

15 VI FESTYN PARAFIALNY  
FOT. EMIL ZIEBA

20 VI BOŻE CIAŁO  
FOT. EMIL ZIEBA
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9 lutego 2020 FOTOGALERIA ROKU 2019

27 VI SPEKTAKL „MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ” FOT. EMIL ZIEBA VII-VIII WAKACJE NA POCZEKAJCE FOT. EMIL ZIEBA

3 VIII PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ FOT. EMIL ZIĘBA 28 IX PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

29 IX SPEKTAKL „BAJKA O SŁOWIE NA TE”  
FOT. JAN DRZEWIECKI

4 X ODPUST ŚW. FRANCISZKA  
FOT. MAGDALENA GRUDZIŃSKA

8 X SPOTKANIE Z MAGDALENĄ OGÓREK  
FOT. EMIL ZIĘBA

9 – 11 X REKOLEKCJE NA DOBRY 
POCZATEK FOT. JOANNA CZYŻ

10 X KONCERT „JAN PAWEŁ II - PRZYJACIEL LUBLINA”  
FOT. EMIL ZIĘBA
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ZWIASTUN FOTOGALERIA ROKU 2019

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

3 XI BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  
FOT. EMIL ZIEBA

9 XI KONCERT ZESPOŁU „FORTECA”  
FOT. JAN DRZEWIECKI

1 XII SPEKTAKL „GDZIE JEST CZERWONY KAPTUREK?”  
FOT. JAN DRZEWIECKI

1 XII WYSTAWA MAGDALENY GRUDZIŃSKIEJ 
„PODRÓŻE NIEOCZEKIWANE” FOT. EMIL ZIĘBA

7 XII AKATYST FOT. EMIL ZIEBA 7 XII ŚWIĘTY MIKOŁAJ NA POCZEKAJCE FOT. EMIL ZIEBA

22 XII WIGILIA DLA SAMOTNYCH FOT. EMIL ZIEBA XII SZOPKA BOŻONARODZENIOWA FOT. MAŁGORZATA GRZENIA


