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Ewangeliarz
8 marca, II Niedziela Wielkiego Postu

Po sześciu dniach Jezus wziął
z sobą Piotra, Jakuba i brata jego
Jana i zaprowadził ich na górę
wysoką, osobno. (Mt 17, 1−9)

Nigdy nie wiadomo, w którym momencie
naszego życia Pan Jezus wezwie nas do tego,
byśmy razem z Nim wspięli się wyżej. Podążanie za Nim często jest podróżą w nieznane
– może wiązać się z wysiłkiem, trudnościami i wyrzeczeniami. Droga bowiem wiedzie
pod górę. Powodzenie tej wędrówki zależy
przede wszystkim od naszego zaufania, które
powinniśmy wykazać zarówno w momencie
wyruszenia w drogę, jak i we wszystkich, nawet najmniej spodziewanych okolicznościach
podążania za Nauczycielem. Warto jednak
ufać do końca, bowiem za cenę tej ufności
możemy – podobnie jak uczniowie Chrystusa – doświadczyć rzeczy wielkich.
15 marca, III Niedziela Wielkiego Postu

Powiedział im Jezus: „Moim
pokarmem jest wypełnić wolę
Tego, który Mnie posłał, i wykonać
Jego dzieło.” (J 4, 5−42)

Wpływ pokarmu na naszą zdolność do stawiania czoła codziennym zadaniom można
dość łatwo i skutecznie sprawdzić. Może
on zarówno ułatwiać ich wypełnianie, jak
i utrudniać, jeśli akurat najedliśmy się fasolki lub kapuśniaka… Niektórym osobom
wystarczy się posilić, innym niezbędny jest
solidny, wręcz syty posiłek – na przykład
matce karmiącej noworodka. Pokarm od-

działuje więc zarówno na nasze ciało, jak
i samopoczucie. Warto wspomnieć również
o tym, że aby mieć siły, musimy posilać się
regularnie, i że niemożliwe jest najeść się
„na zapas”. Żeby natomiast jedzenie spełniło swoją funkcję, powinno być przyjęte
starannie i bez pośpiechu. Powyższe spostrzeżenia to tylko niektóre z aspektów dotyczących jedzenia. Czy posługując się tym
odniesieniem, potrafimy chociaż częściowo
pojąć, jak olbrzymie znaczenie miało dla
Pana Jezusa wypełnianie Woli Bożej, skoro porównał ją właśnie do pokarmu? Czy
potrafimy poświęcić odczytywaniu tej Woli
chociaż tyle troski, ile poświęcamy jedzeniu?
22 marca, IV Niedziela Wielkiego Postu

Jezus odpowiedział: „Ani on nie
zgrzeszył, ani rodzice jego, ale
[stało się tak], aby się na nim
objawiły sprawy Boże”. (J 9, 1−41)

Niezwykle cenną jest umiejętność przeżywania cierpienia. Niewłaściwe podejście
do znoszenia przeciwności może sprawić,
że skupimy naszą uwagę wyłącznie na sobie. Skutkiem tego mogą być również niechciane stany: zgorzknienie, przygnębienie,
zniechęcenie i tym podobne. W najgorszym
wypadku cierpienie może również skłonić
nas do przyjęcia postawy oskarżycielskiej
wobec Pana Boga – nawet do tego stopnia,
że jakikolwiek trud będziemy postrzegać
wyłącznie jako Jego karę. Pan Jezus Swoim
słowem i przykładem uczy nas, że możemy
zrobić coś więcej niż tylko dociekać przyczyn

Stowarzyszenie Przyjaciół
Parafii „Poczekajka”
Al. Kraśnicka 76
20−718 Lublin

Nr KRS: 0000312130

naszej trudnej sytuacji. Stwarza nam możliwość ofiarowywania przeżywanego cierpienia. Zaprasza nas tym samym do stawania
się narzędziem Jego Miłości w świecie.
25 marca,
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Na to Maryja rzekła do Anioła:
„Jakże się to stanie, skoro nie
znam męża?”. (Łk 1, 26−38)

Maryja nie boi się wchodzić w dialog z Panem Bogiem za pośrednictwem anioła. Rozpoczyna rozmowę od rozważania w sercu
słów wypowiedzianych przez wysłannika
Bożego. Oznacza to, że od samego początku
szuka w sobie odpowiedzi na usłyszane zaproszenie. W ramach tych poszukiwań nie
prowadzi zbędnych dyskusji, tylko otwarcie wypowiada na głos swoje wątpliwości
i obawy. Starając się utwierdzić w otrzymanym powołaniu, nie waha się jednocześnie
skonfrontować go ze swoimi wyobrażeniami
odnośnie do Bożego macierzyństwa. Mimo
świadomości przyziemnych ograniczeń, Maryja zachowuje otwartość na realizację słów
anioła. Czy my także, idąc za przykładem
Matki Bożej, staramy się szukać u Pana Boga
odpowiedzi na rodzące się w naszym sercu
pytania, wątpliwości i rozterki? Czy mamy
odwagę wejść z Nim w dialog?
29 marca, V Niedziela Wielkiego Postu

Siostry zatem posłały do Niego
wiadomość: „Panie, oto choruje ten,
którego Ty kochasz”. (J 11, 1−45)

Postawa Marii i Marty uświadamia nam
wartość modlitwy wstawienniczej, do której wszyscy jesteśmy powołani. Jest ona
jedną z form okazywania miłości drugiemu
człowiekowi. Modląc się za innych możemy
przysłużyć się również sobie – wyzbywamy
się egoizmu i wykraczamy poza świat swoich
własnych spraw. Modlitwa jest także sposobem na umacnianie i pogłębianie duchowego,
czyli najtrwalszego wymiaru relacji między
nami a tymi, za których się modlimy. Nie
ulega też wątpliwości, że polecanie innych
Panu Bogu wymaga od nas pewnego wysiłku. Warto jednak nieustannie go podejmować, ponieważ modlitwa to „najwartościowszy sposób pomocy tym, których kochamy”.
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KONFERENCJE
Kochani Parafianie,
Drodzy Przyjaciele Poczekajki,
wszyscy Bracia i Siostry!

Wielki Post, który już od kilku dni trwa,
bardzo często przywołuje nam słowo
Pana mówiące o nawróceniu. Można by tu chociażby przypomnieć słowo proroka Ozeasza, które
pojawia się w liturgii tych dni: „Chodźcie, nawróćmy się do Pana!
Bo On nas zranił i On nas uleczy. (..) Po dwóch dniach przywróci nas do życia, a trzeciego dnia nas podźwignie” (Oz 6, 1−2).
Jest to czas, w którym bardzo mocno ten prorocki głos słowa Bożego w Kościele wybrzmiewa. Wybrzmiewa na różne sposoby,
w całym bogactwie liturgii, nabożeństw wielkopostnych, szczególnie drogi krzyżowej, rekolekcji, konfesjonału i znaku Krzyża.
W tym czasie jesteśmy również wezwani do pokuty! I to
przede wszystkim w wymiarze wewnętrznym, w wymiarze serca, czyli chodzi o tzw. nawrócenie serca, zerwanie z grzechem,
i powrócenie do ścisłej relacji z Bogiem. Pomagają nam w tym
oczywiście praktyki zewnętrzne, które proponuje nam tradycja
biblijna i tradycja Kościoła, czyli modlitwa, post i jałmużna. Wyrażają one nawrócenie w relacji do Boga, do siebie samego i do
drugiego człowieka. Ale pamiętajmy, że wysiłek nawrócenia nie
jest jedynie dziełem człowieka, lecz poruszeniem łaski Bożej. Bóg
chce nam okazać ogromną łaskę. Właśnie przez proroka Ozeasza
mówi: „wasza miłość jest jak poranna rosa, która szybko znika” (Oz 6, 4). Dlatego On przychodzi, żeby nas zbawić i dać nam
życie w swojej miłości.
Przed nami rekolekcje wielkopostne dla dzieci, dla młodzieży,
dla całej parafii. Przyjadą różni rekolekcjoniści, żeby głosić nam

słowo zbawienia. W tym numerze „Zwiastuna” jest zaproszenie ks.
Mariusza Rybińskiego, rekolekcjonisty na rekolekcje parafialne
w dn. 22−25 marca. Do Was, Kochani Parafianie, kieruję
szczególne zaproszenie, abyście znaleźli czas i pragnienie w swoim sercu, aby spotkać się na modlitwie i na
wspólnej Eucharystii. Rekolekcje to dobry czas, żeby zrobić
głęboki rachunek sumienia i otworzyć się na Boże miłosierdzie:
zapłakać jak Piotr po wyparciu się Jezusa (Łk 22, 62), wrócić do
Ojca jak marnotrawny syn (Łk 15, 11nn), wylać u stóp Jezusa drogocenny olejek swojego czasu i modlitwy na adoracji jak Maria
(J 12, 3nn) albo wspiąć się na drzewo jak Zacheusz, żeby zobaczyć
Pana (Łk 19, 1nn). Nie bądźmy obojętni na to, co się dzieje
w tym czasie w liturgii Kościoła. Bóg ma dla nas niezwykłą
ofertę: ma dla nas swój czas, swoją miłość, swoje nieskończone
miłosierdzie, swoje serce. To Serce Boga zostanie nam otworzone na Krzyżu. Z tego Serca Boga-Człowieka wypłynęła Krew
i Woda, jako sakramenty zbawienia. Przede wszystkim symbol
chrztu i Eucharystii. Spójrzmy na Krew Chrystusa i zobaczmy,
jak jest drogocenna dla Jego Ojca i dla nas. Nie możemy przejść
obok tego wszystkiego jakby nic się nie stało!
Mamy więc sprzyjający „czas łaski”, aby odnowić w sobie moc
sakramentu chrztu, który jest pierwszym sakramentem pokuty.
Dzięki temu możemy się wciąż odnawiać w nawróceniu do Boga
i ku drugim. Dzięki temu będziemy mogli pełniej przeżywać Misterium Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pana Jezusa i stawać się prawdziwym „światłem i solą tej ziemi”.
Życzę Wam, Kochani, owocnego czasu rekolekcji i Wielkiego Postu!
br. Mirosław Ferenc, proboszcz

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! (2 Kor 5, 20)
Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2020

Drodzy bracia i siostry!
Również w tym roku Pan daje nam czas
sprzyjający przygotowaniu się do świętowania z odnowionym sercem wielkiej tajemnicy
śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jest ona
niezwykle ważna w życiu chrześcijańskim
osobistym i wspólnotowym. Myślą i sercem
musimy stale powracać do tej Tajemnicy.
Bowiem wzrasta w nas ona nieustannie, na
tyle, na ile dajemy się wciągnąć jej dynamizmem duchowym i przystajemy na nią, dając odpowiedź wolną i szczodrą.

1. Tajemnica paschalna,
podstawa nawrócenia
Radość chrześcijanina wypływa ze słuchania
i przyjęcia Dobrej Nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa: kerygmy. Streszcza
ona Tajemnicę tej miłości, która „jest tak
realna, tak prawdziwa, tak konkretna, że
oferuje nam relację pełną szczerego i owocnego dialogu” (adhort. apost. Christus vivit,
117). Kto wierzy w tę wieść, odrzuca kłamstwo, według którego nasze życie miałoby
swe pochodzenie w nas samych, podczas
gdy w rzeczywistości pochodzi ono z miłości

Boga Ojca, z Jego woli, by dać życie w obfitości (por. J 10, 10). Jeśli natomiast słuchamy bałamutnego głosu „ojca kłamstwa”
(por. J 8, 45), to narażamy się na pogrążenie
w otchłani nonsensu, doświadczając piekła
już na ziemi, jak o tym niestety świadczy
wiele dramatycznych wydarzeń z doświadczenia ludzkiego osobistego i zbiorowego.
Dlatego w tym Wielkim Poście roku 2020
chciałbym przekazać każdemu chrześcijaninowi to, co już napisałem ludziom młodym
w adhortacji apostolskiej Christus vivit:
„Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól się zbawiać zawsze
na nowo. A kiedy idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, które cię uwalnia na zawsze od wszelkiej winy.
Kontempluj Jego krew przelaną z powodu
tak wielkiej miłości i daj się przez nią oczyścić. W ten sposób możesz się nieustannie
odradzać na nowo” (n. 123). Pascha Jezusa nie jest wydarzeniem z przeszłości: ze
względu na moc Ducha Świętego jest zawsze aktualna i pozwala nam postrzegać
i dotykać z wiarą ciała Chrystusa w wielu
osobach cierpiących.

2.Pilna potrzeba
nawrócenia
Warto rozważyć dogłębniej Tajemnicę Paschalną, dzięki której została nam udzielona
łaska Boża. Doświadczenie miłosierdzia jest
bowiem możliwe tylko w kontakcie „twarzą
w twarz” z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem, który „umiłował mnie
i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 20).
Chodzi o dialog serca z sercem, przyjaciela
z przyjacielem. Właśnie dlatego w okresie
Wielkiego Postu tak ważna jest modlitwa.
Jest ona nie tyle obowiązkiem, ile wyraża potrzebę odpowiadania na miłość Boga, która nas zawsze uprzedza i wspiera.
Chrześcijanin modli się bowiem mając
świadomość, że jest miłowany pomimo
swej niegodności. Modlitwa może przybierać różne formy, ale w oczach Boga
tak naprawdę liczy się to, że drąży nasze
wnętrze doprowadzając do rozkruszenia
zatwardziałości naszego serca, aby je coraz
bardziej nawracać ku Niemu i ku Jego woli.
Zatem w tym szczególnie sprzyjającym
okresie pozwólmy się wyprowadzić na pustynię, jak Izrael (por. Oz 2,16), abyśmy
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mogli w końcu posłuchać głosu naszego
Oblubieńca, pozwalając mu rozbrzmiewać w nas z większą głębią i otwartością.
Im bardziej damy się zaangażować Jego
Słowu, tym bardziej uda się nam doświadczyć Jego bezinteresownego miłosierdzia
względem nas. Nie pozwólmy zatem, aby
ten czas łaski przeminął daremnie, w zarozumiałym złudzeniu, że to my jesteśmy
panami czasów i sposobów naszego nawrócenia ku Niemu.

3. Przejmująca wola Boga
prowadzenia dialogu
ze swoimi dziećmi
Nigdy nie można uznawać za pewnik tego,
że Pan da nam po raz kolejny czas sprzyjający naszemu nawróceniu. Ta nowa
szansa powinna wzbudzić w nas poczucie
wdzięczności i otrząsnąć nas z odrętwienia. Pomimo niekiedy nawet dramatycznej obecności zła w naszym życiu, podobnie jak w życiu Kościoła i świata, ta
przestrzeń, dana nam dla zmiany kursu,
wyraża nieustępliwą wolę Boga, by nie zrywać z nami dialogu zbawienia. W ukrzyżowanym Jezusie, którego „Bóg dla nas
grzechem uczynił” (2 Kor 5, 21), wola ta
posunęła się tak daleko, że na Jego Syna spadły wszystkie nasze grzechy, aż po
„zwrócenie się Boga przeciwko samemu
sobie”, jak powiedział papież Benedykt
XVI (Enc. Deus caritas est, 12). Istotnie

Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2020
Bóg miłuje także swoich nieprzyjaciół
(por. Mt 5, 43−48).
Dialog, który Bóg chce nawiązać z każdym człowiekiem poprzez Tajemnicę Paschalną swego Syna, nie jest jak ten przypisywany mieszkańcom Aten, którzy
„poświęcali czas jedynie albo mówieniu
o czymś, albo wysłuchiwaniu czegoś nowego” (Dz 17, 21). Tego rodzaju gadulstwo,
podyktowane pustą i powierzchowną ciekawością jest cechą światowości wszystkich czasów, a w naszych czasach może
również wniknąć w zwodnicze używanie
środków społecznego przekazu.

4. Bogactwo, którym
trzeba się dzielić, a nie
gromadzić tylko dla siebie
Postawienie w centrum życia Tajemnicy
Paschalnej oznacza odczuwanie współczucia dla ran Chrystusa ukrzyżowanego,
obecnych w wielu niewinnych ofiarach
wojen, przemocy wobec życia, począwszy
od tego, które ma się nie narodzić po osoby starsze, różnorodnych form przemocy, katastrof ekologicznych, nierównego
podziału dóbr ziemi, handlu ludźmi we
wszelkich jego formach i niepohamowanego pragnienia zysku, będącego formą
bałwochwalstwa.
Także dzisiaj ważne jest wezwanie ludzi
dobrej woli do dzielenia się swoimi dobrami
z najbardziej potrzebującymi poprzez jał-

mużnę, jako formę osobistego uczestnictwa
w budowaniu świata bardziej sprawiedliwego. Dzielenie się w miłości czyni człowieka
bardziej ludzkim; gromadzenie grozi upodleniem go, zamknięciem w egoizmie. Możemy i musimy pójść jeszcze dalej, biorąc
pod uwagę strukturalne wymiary gospodarki. Z tego powodu w okresie Wielkiego
Postu roku 2020, w dniach 26−28 marca
zwołałem do Asyżu młodych ekonomistów,
przedsiębiorców i ludzi mających wpływ
na zachodzące zmiany, aby przyczynić się
do nakreślenia konturów gospodarki bardziej sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu społecznemu, niż obecna. Jak wielokrotnie powtarzało Magisterium Kościoła,
polityka jest wybitną formą miłości (por.
Pius XI, Discorso alla FUCI, 18 grudnia
1927 r.). To samo dotyczy zajmowania się
gospodarką cechującą się tym samym duchem ewangelicznym, który jest duchem
Błogosławieństw.
W nadchodzącym Wielkim Poście przyzywam wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny abyśmy przyjęli wezwanie do
pojednania się z Bogiem, utkwili nasze
spojrzenie serca na Tajemnicy Paschalnej
i nawrócili się na otwarty i szczery dialog
z Bogiem. W ten sposób będziemy mogli
stać się tym, o czym Chrystus mówi w odniesieniu do swoich uczniów: solą ziemi
i światłem świata (por. Mt 5, 13−14).
Franciszek

Bądźmy znakiem miłości Chrystusa pomiędzy nami!
Zaproszenie na rekolekcje

Rekolekcje w Wielkim Poście są dla mnie kolejną okazją, by podzielić się z Wami doświadczeniem wiary przeżywanej w różnych
sytuacjach mojego życia.
Wiele dobra zawdzięczam mojej rodzinie. Spotkałem wspaniałych kapłanów, mam wielu przyjaciół i kolegów. Pragnąłem
zawsze głębokich relacji, szukałem wspólnoty. Zapewne w moich wystąpieniach można było usłyszeć, czym sam żyję i jakie są
moje oczekiwania.
Od kilku lat jestem proboszczem w parafii Gdeszyn, w której
największym wezwaniem stało się stworzenie klimatu zaufania do
przeniesienia relikwii bł. ks. Zygmunta Pisarskiego z miejscowego

P LAN R E KO LE KC JI
niedziela – 22 III
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00,
18.00 (młodzież) – Msze św. z nauką ogólną
poniedziałek, wtorek, środa – 23−25 III
6.30, 8.00, 10.00, 16.30, 18.00
– Msze św. z nauką ogólną
19.30 – Msza św. z nauką
dla studentów i młodzieży pracującej
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cmentarza do kościoła parafialnego. Jesteśmy już po wszystkich
uroczystościach związanych z tym dziełem, choć praca duszpasterska jest dla mnie nieustannym wyzwaniem.
Oceniając dzisiejsze czasy, ludzi, których spotykam, świat
a w nim otaczający nas dobrobyt, możliwości, które mają ludzie
młodzi, zauważam z kolei u wielu smutek i zniechęcenie czy
wręcz zagubienie.
Wydaje mi się, że dzisiejszy człowiek żyje bardziej „w nocy” niż
„w dzień”. Wewnątrz duszy otacza go jakaś niewidzialna ciemność kultury, Boga, rodziny czy wspólnoty.
Ufam, że łaska nadziei będzie się przebijać jak gwiazdy w nocy
i zaświeci im i przede wszystkim nam, którzy szukamy Pana Boga,
mimo wszystko… Przecież nosimy w sobie wzór Trójcy Świętej.
Jesteśmy Jej odbiciem na ziemi po to, aby odnawiać ten świat,
tę dzisiejszą ludzkość.
Potrzebna jest nam przede wszystkim jedność rozumiana dosłownie, z żywą wiarą, abyśmy mieli Jezusa Chrystusa pomiędzy nami. Przecież prawdziwa
jedność wynika z miłości wzajemnej.
Potrzebne jest nam takie środowisko.
To powinno budzić wiarę u innych,
przyciągać do Kościoła, odradzać wspólnoty i rodziny.
Zapraszam serdecznie
na rekolekcje.
ks. Mariusz Rybiński
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DROGA KRZYŻOWA
nie tylko dla dzieci
Wprowadzenie
Dobry nasz Panie Jezu.
Rozpoczynamy drogę krzyżową,
którą chcemy przejść razem z Tobą.
Ty wziąłeś krzyż naszych grzechów
i zaniosłeś go aż na Golgotę.
My w naszej modlitwie chcemy pomyśleć o tych wszystkich,
którzy cierpią,
którzy są smutni,
którzy płaczą.
Chcemy pomyśleć o zmartwieniach rodziców,
o troskach siostry i brata.
Ale również i o nas samych,
abyśmy chętnie spieszyli innym z pomocą.

I – Pan Jezus na śmierć skazany
Piłat zapytał: Kogo mam wam uwolnić:
Barabasza czy Jezusa?
Ludzie wiedzieli, że Barabasz był zbrodniarzem,
a Pan Jezus czynił wszystkim tylko dobro.
Ale tłum wybrał Barabasza,
a Pana Jezusa skazał na śmierć.

II – Pan Jezus bierze krzyż
na swoje ramiona
Pan Jezus chętnie wyciągnął ręce po krzyż.
Pomimo tego, że był niewinny, przyjął cierpienie,
bo wiedział, że w ten sposób zbawi ludzi.
Babcia Piotrka ma 90 lat. Od kilku miesięcy nie wychodzi z domu.
Jest bardzo słaba, ostatnio nawet nie wstaje z łóżka. Potrzebuje
pomocy innych ludzi. Ale nigdy się nie skarży. Mama Piotrka jest
stale przy niej – to jej córka. Starsza pani bardzo cieszy się, kiedy
odwiedzają ją wnuki i opowiadają o szkole, o kolegach, o swoich
radościach i kłopotach. Lubią do niej przychodzić, bo zawsze jest
uśmiechnięta. Często modli się: najchętniej odmawia różaniec.
Mówi, że nie boi się śmierci, a cierpienie ofiaruje za całą rodzinę.
A ja?
Czy nie złoszczę się na wszystkich wkoło,
kiedy tylko boli mnie głowa?
Czy nie mam pretensji do Pana Boga, gdy trochę cierpię?

III – Pan Jezus upada po raz pierwszy
Okazało się, że krzyż był za ciężki,
a Pan Jezus już mocno zmęczony.
Biczowanie bardzo Go osłabiło,
a korona cierniowa kosztowała wiele krwi.
I upadł Pan Jezus kalecząc nogi o kamienie.

Paweł jest uczniem ósmej klasy. W niedzielę zamiast do kościoła woli chodzić na lodowisko albo na zakupy do supermarketu.
Mówi, że kościół odwiedza tylko w większe święta. Nawet u spowiedzi nie był już od bardzo dawna. I jeszcze się śmieje ze swoich kolegów, którzy systematycznie uczestniczą i w drodze krzyżowej, i w różańcu, i w innych nabożeństwach. Kiedyś to nawet
chciał skusić swojego kolegę Dawida, aby razem z nim poszedł
na boisko zamiast na Mszę św. Na szczęście Dawid wiedział, co
jest dla niego ważniejsze.

W naszym bloku na klatce schodowej od kilku lat mieszka bezdomny. Wszyscy o nim mówią: pan Felek. Ale tak naprawdę nikt
nie wie, jak ma na imię. Nie wiadomo też, skąd się wziął. W lecie
chodzi gdzieś po mieście, ale w zimie, szczególnie wtedy, kiedy
są duże mrozy, przesiaduje u nas prawie całymi dniami. Czasem
dostanie od kogoś zupę, czasem kilka kromek chleba i ciepłą herbatę. Każdy się nad nim lituje. Wszyscy mu współczują. „Przecież
to człowiek, biedny człowiek” – mówi pani Zosia.

A jak to jest w moim życiu?
Czy umiem zawsze wybierać dobro?
Czy Pan Jezus jest dla mnie najważniejszy?

A czy ja pomagam innym?
Czy nie pogardzam kimś tylko dlatego,
że jest gorzej ubrany albo ma w szkole słabsze oceny?

IV – Pan Jezus spotyka swoją Matkę
Maryja, która nad życie kochała swego Syna,
nie mogła Go opuścić na drodze krzyżowej.
Była przy Nim,
choć ludzie patrzyli na Nią, jak na Matkę zbrodniarza.
Cierpiała razem z Panem Jezusem.
Kiedy Monika ciężko zachorowała, mamusia wzięła dłuższy urlop,
aby czuwać przy jej łóżeczku, by być przy niej, kiedy tylko będzie
czegoś potrzebowała. Kiedyś odwiedziły Monikę koleżanki. Opowiadały o szkole, o nowej pani wychowawczyni i o tym, że Bartek, ich kolega z klasy, wykopał w ogrodzie jakiś cenny skarb…
A wtedy dziewczynka zastanowiła się przez chwilę, uśmiechnęła
się i ze wzruszeniem powiedziała: Ja też odkryłam wielki skarb:
to moja mama.
A czy ja dziękuję Bogu za swoich rodziców?
Czy modlę się za nich?
Czy słucham ich i chętnie im pomagam?
5
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V – Szymon Cyrenejczyk pomaga
Panu Jezusowi dźwigać krzyż
Ewangelia mówi, że Szymon został przymuszony
do pomocy Panu Jezusowi.
Chyba nie było to łatwe: nieść krzyż za zbrodniarza.
Ale pomoc Szymona była bardzo cenna.
Na pewno szczęśliwy wracał potem do domu.
Karol był pośmiewiskiem całej klasy. Wszyscy mu dokuczali. Właściwie nikt już nie pamiętał ani od kogo to się zaczęło, ani jaka była
tego przyczyna. Pewne było jedno: chłopiec ciągle chodził smutny,
nie lubił szkoły, a i w domu nieraz płakał w poduszkę. I wreszcie
Jacek, kolega z klasy, odważył się stanąć w jego obronie. Usiadł
z nim w jednej ławce i powiedział, że jest jego przyjacielem i że
może na niego liczyć. To był dla Karola najszczęśliwszy dzień
w szkole. Do domu wracał w podskokach, chciał jak najszybciej
znaleźć się przy rodzicach, aby im opowiedzieć o swoim szczęściu.
A czy ja umiem stanąć po stronie słabszych?
Czy nie dokuczam innym, nie śmieję się z nich?
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VII – Pan Jezus upada po raz drugi
Podnieść się z drugiego upadku było o wiele trudniej,
bo siły słabły, a krzyż wydawał się jeszcze cięższy.
Ale Pan Jezus wstaje i idzie dalej,
by nam pokazać, że nie można poddawać się rozpaczy.
Kiedy Michał dostał czwartą jedynkę z matematyki, stwierdził,
że nie ma już dla niego ratunku. Nigdy nie nauczy się rozwiązywać tych trudnych zadań i na pewno zostanie na drugi rok w tej
samej klasie. I pewnie by tak się stało, gdyby nie Maciek – najlepszy matematyk w 5c. Zaoferował mu pomoc. Poświęcił swój
czas i długo i cierpliwie wszystko tłumaczył. I już na najbliższej
lekcji matematyki Michał zdobył trójkę! A wtedy przy całej klasie
podziękował Maćkowi. „Nie ma sprawy – odpowiedział skromnie chłopiec – zawsze możesz na mnie liczyć”.
A ja?
Czy umiem okazać wdzięczność za pomoc,
jaką otrzymuję od innych?

VIII – Pan Jezus pociesza
płaczące niewiasty
Dziwne.
Przecież to niewiasty powinny pocieszać Pana Jezusa,
to On potrzebował wsparcia.
A tymczasem Pan Jezus jeszcze skorzystał z okazji,
aby pouczyć,
że najważniejszy jest żal nad swymi grzechami.
Tomek był strasznie nieznośny. Wciąż miał pretensje do całego świata, chodził naburmuszony i niezadowolony. I wiecznie
grymasił przy jedzeniu. Kiedyś na religii katechetka wyświetliła
film o dzieciach z Afryki. Tomek w milczeniu patrzył, jakie one są
biedne: nie mają podręczników, chodzą w podartych ubraniach,
a co najgorsze, ciągle są głodne, a jak już jedzą, to tylko jakieś
niezbyt apetycznie wyglądające papki. A przecież są szczęśliwe
i uśmiechają się. Tomkowi zrobiło się strasznie głupio. „Muszę
coś ze sobą zrobić” – pomyślał.
A ja?
Czy potrafię cieszyć się z tego, co mam?

VI – Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Weronika to była bardzo odważna kobieta.
Nie przestraszyła się ani żołnierzy,
ani tłumu patrzącego z pogardą na Pana Jezusa.
Ze współczuciem podeszła do Niego
i otarła Mu zakrwawioną twarz.
W nagrodę otrzymała na chuście oblicze Zbawiciela.
Siostra Marta wyjechała na misje do Indii. Pracuje tam wśród
trędowatych. To są tacy ludzie, których ciało wskutek choroby
powoli się rozkłada. Bardzo cierpią. I nikt nie chce się do nich
zbliżyć, bo wszyscy się boją, że się zarażą. Siostra Marta pracuje
w sierocińcu wśród dzieci, które też są chore. Widziałam na filmie, jak myje takie małe dziecko i opatruje jego rany. A nawet
całuje w główkę. W jej oczach była wielka miłość i czułość. To
taka współczesna Weronika…
A jak to jest ze mną?
Czy chętnie pomagam innym?
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IX – Pan Jezus upada po raz trzeci
Trzeci upadek miał miejsce
prawie na samym szczycie Golgoty.
Ciężar krzyża był ponad siły.
A jednak i z tego upadku Pan Jezus się podnosi.
Pan Józef opowiedział mi kiedyś o swoim życiu. Kiedy miał kilkanaście lat, zaczął pić alkohol, brać narkotyki, wreszcie uciekł
z domu. Mieszkał na dworcu, kradł, żeby móc kupić sobie coś
do jedzenia. Wszyscy się go wyrzekli, koledzy udawali, że go nie
znają. Ale pewnego razu przez przypadek spotkał na ulicy swojego ojca. „Synu – powiedział – wróć do domu. Tam wszyscy na
ciebie czekają”. I kiedy wydawało się, że nie ma już dla niego ratunku, ojciec wyciągnął rękę, aby go podnieść.
A ja?
Czy modlę się za tych, którzy są słabi i upadają?
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X – Pan Jezus z szat obnażony
To było bardzo upokarzające:
żołnierze przed ludźmi obnażyli Pana Jezusa,
rozrywając przy tym na nowo świeżo zaschnięte rany.
Zbyszek chwalił się kolegom w klasie, że wczoraj, kiedy rodziców nie było w domu, wszedł do Internetu i oglądał strony „dla
dorosłych”. Mama go zawsze kontroluje, kiedy tylko siada przy
komputerze, a tym razem trafiła mu się okazja, że mógł to zrobić poza zasięgiem jej oczu. Niektórym chłopakom to nawet zaimponowało. Ale Adam pokiwał tylko głową i powiedział, że on
takimi rzeczami nie zaśmieca sobie sumienia. Po co marnować
czas? Jest tyle cennych rzeczy, które można zobaczyć.
A ja?
Czy dbam o czystość swoich myśli, słów i uczynków?

XI – Pan Jezus do krzyża przybity
Straszny musiał być ból przebijanych rąk i nóg!
Jakby za mało było biczowania
i tych kolców z korony cierniowej.
Czy aż tak wielka jest cena mojego zbawienia?
Przecież Pan Jezus jest niewinny.
Marek miał wypadek. Jechał na rowerze i na zakręcie wpadł pod
koła samochodu. Kierowca nie zauważył małego rowerzysty, a może jechał za szybko… Chłopiec został cały poturbowany i połamany tak, że włożono go w gips na wiele tygodni. Leżał nieruchomy w łóżku i rozmyślał. Na szczęście lekarze mówili, że jest duża
szansa na to, że Marek będzie znów w pełni sprawny. Ale czeka
go długa rehabilitacja. „Wszystko zniosę” – pomyślał chłopiec.
A ja?
Czy odwiedzam moich chorych kolegów?
Czy pożyczam im zeszyty i opowiadam o tym,
co było w szkole?

XII – Pan Jezus umiera na krzyżu
To było około godziny trzeciej po południu.
Pan Jezus oddał się w ręce swego Ojca
i skonał na krzyżu,
a swoją męką i śmiercią
przyniósł zbawienie wszystkim ludziom.
Marysia też umarła o trzeciej po południu. To było w maju, kiedy
w ogrodzie wszystko pięknie kwitło. Zatrzęsienie kwiatów było
także przy trumnie dziewczynki. Wszyscy bardzo ją kochali. Była zawsze taka radosna, każdemu chciała pomóc. Miała zaledwie

jedenaście lat, kiedy umarła. Pół roku wcześniej zachorowała na
białaczkę. Chorobę wykryto zbyt późno i nic nie dało się już zrobić, chociaż i lekarze, i rodzice bardzo się starali. „Mamy teraz
w niebie naszą małą świętą, która wstawia się za nami” – mówiła mama przez łzy.
A ja?
Czy pamiętam o zmarłych? Czy modlę się za nich?

XIII – Pan Jezus z krzyża zdjęty
Żołnierz przebił bok Pana Jezusa,
aby upewnić się, że umarł.
Potem zdjęto Jego ciało i złożono w ręce Matki.
Wielki ból musiała przeżywać Maryja,
kiedy tuliła do siebie martwe ciało swego jedynego Syna.
Babcia Kasi umierała w szpitalu. Była podłączona do specjalistycznej aparatury, która pomagała jej oddychać, odżywiać się
i w ogóle podtrzymywała ją przy życiu. Tego dnia babcia była
bardzo spokojna. Tylko cały czas powtarzała, że już ostatni raz
widzą się tu na ziemi, ale żeby się nie martwić, bo przecież spotkają się kiedyś w niebie. I jeszcze poprosiła swoją wnuczkę, aby
trzymała ją za rękę. „Łatwiej mi będzie umierać, kiedy będzie przy
mnie ktoś bardzo mi drogi” – mówiła. A potem cichutko zasnęła
i nie obudziła się więcej.
A ja?
Czy jestem blisko tych, którzy mnie potrzebują?

XVI – Pan Jezus do grobu złożony
Józef z Arymatei miał grób wykuty w skale.
Razem z Nikodemem przyszli,
aby pogrzebać ciało swego Nauczyciela.
Wrogowie Pana Jezusa myśleli, że Go pokonali,
nawet otwór do grobu zakryli kamieniem.
Ci jednak, którzy Go kochali,
wiedzieli, że to nie jest koniec.
Ania uczestniczyła w pogrzebie Jana Pawła II. Już wtedy ludzie
zebrani na Placu św. Piotra w Rzymie mieli pewność, że umarł
święty. Ania wraz z wszystkimi wołała: „Święty natychmiast!”
Przypomniała sobie swoje spotkanie z Papieżem. Miała wtedy zaledwie pięć lat. I choć było to już wiele lat temu, wciąż ma
w pamięci dobre spojrzenie jego błękitnych oczu. A może tak
właśnie jest – pomyślała – że jeśli ktoś żyje blisko Pana Jezusa,
to umiera pogodnie, tak jakby tylko przechodził do drugiego pokoju? Wszyscy płaczą, a on jeden się raduje, bo idzie do domu
Ojca. I tam będzie żył wiecznie.
A ja?
Czy modlę się dla siebie o dobrą śmierć?

Zakończenie
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoją mękę i śmierć na krzyżu,
przez którą przyniosłeś wszystkim ludziom zbawienie.
Prosimy, naucz nas, abyśmy dostrzegali potrzeby i cierpienia innych ludzi i chętnie śpieszyli im z pomocą.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
Tekst: Małgorzata Grzenia
Ilustracje: Małgorzata Miller
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Śladami świętego Franciszka
i świętego Brata Alberta we Lwowie
AUTORKA TEKSTU NA PLACU
PRZEZNACZONYM POD BUDOWĘ
PRZYTULISKA (NA TABLICY
WIZUALIZACJA OBIEKTU)

W niedzielę 19 stycznia na Poczekajce gościły siostry
albertynki. Wierni po każdej Eucharystii mogli
wesprzeć materialnie ich dzieło misyjne we Lwowie.
Oto świadectwo posługi sióstr albertynek na Ukrainie.
Święty Franciszek przemierzał niegdyś
ulice swego rodzinnego miasta wołając,
że MIŁOŚĆ NIE JEST KOCHANA! To wołanie Biedaczyny z Asyżu dobrze odczytał
parę wieków później jego duchowy syn św.
Brat Albert - Adam Chmielowski, o którym
Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, że: Święty Brat Albert nie pisał uczonych traktatów…, On po prostu pokazał,
jak należy miłosierdzie czynić. Pokazał, że
kto chce prawdziwie czynić miłosierdzie,
musi stać się bezinteresownym darem dla
drugiego człowieka. Służyć bliźniemu to
według niego przede wszystkim dawać
siebie, być dobrym jak chleb.
1 listopada 2017 roku Opatrzność Boża posłała nas do Lwowa wytyczając nowy
szlak naszej posługi. Powróciłyśmy do dzie8

ła, które zapoczątkował 125 lat temu Brat
Albert, odczytując znaki czasu i posyłając
do tego pięknego miasta swoje siostry. To
one przed laty siały ziarno dobra, miłości
i miłosierdzia, pochylając się nad ludzką
biedą i nędzą. Jednak w 1945 r. musiały
opuścić te tereny.
Choć minęły lata i w różnych sferach
życia świat postąpił do przodu, to jednak
ubodzy i potrzebujący pomocy są ciągle
wśród nas. Potrzebujący pomocy materialnej, ale przede wszystkim zrozumienia, ciepła i dostrzeżenia wartości ich człowieczeństwa. Można powiedzieć, że bieda
pozostała ta sama tylko niekiedy ma inne
oblicze: są ci sami ubodzy, głodni, chorzy,
samotni, bezdomni, ludzie, którzy zagubili
swoją godność, młodzież, która potrzebuje

wsparcia, dzieci zostawione przez rodziców
(rozwiedzionych lub poszukujących za granicą lepszej pracy). Właśnie dlatego, aby
stworzyć godne warunki życia, powstała
nasza placówka, w której każdy w miarę
naszych możliwości może otrzymać pomoc.
Na dzień dzisiejszy pracują tu trzy siostry.
Realizując charyzmat naszego Założyciela św. Brata Alberta i odczytując na
nowo jego słowa, że trzeba być dobrym
jak chleb, każdego dnia przemierzamy
najuboższe ulice Lwowa, śpiesząc do osób
najbardziej potrzebujących pomocy; tych
pragnących powszedniego chleba i tych
spragnionych spotkań z drugim człowiekiem i z Bogiem. Pracujemy w kuchni „Caritas-Spes” we Lwowie. Służymy chorym,
samotnym osobom w domach, spełniając
najniższe posługi (opatrujemy rany, sprzątamy, kąpiemy). Chodzimy do rodzin pozbawionych elementarnych środków do
życia. Towarzyszymy pacjentom w szpitalu
psychiatrycznym, nosimy im posiłki, które
same przygotowujemy, prowadzimy z nimi rozmowy, podtrzymujemy na duchu.
Służymy pomocą również w Ośrodku Terapii dla młodzieży uzależnionej od narkotyków, hazardu, alkoholu, pornografii. Są
to perły Boga, w których zostało zatarte
Jego piękno. Tak jak święty Brat Albert staramy się na nowo odkrywać zatarty obraz
Boga w drugim człowieku.
Na wschodzie Ukrainy nadal trwa konflikt zbrojny. Choć może już mniej się o nim
mówi, ponieważ inne wydarzenia przyćmiły tę tragedię, to jednak każdego dnia nadal giną często niewinni ludzie. Niektórzy
stracili cały dorobek swego życia, najbliższych (dzieci, rodziców, mężów, synów),
inni uciekają na zachód, bez dowodu tożsamości, często bez imienia lub podając
nieprawdziwe dane. Taką przystanią jest
dla nich również Lwów. Spotykamy ich na
ulicach, na ławkach w parkach, na dworcach…, o tej porze roku zmarzniętych, głodnych, bez perspektywy na dalsze życie…
Nie można przejść obojętnie obok takiego człowieka, w jego oczach jest wołanie
o MIŁOŚĆ i MIŁOSIERDZIE.
Brat Albert powiedział: Człowiek, który
dla jakichkolwiek powodów jest bez odzieży, bez dachu i kawałka chleba, może już
tylko kraść albo żebrać dla utrzymania
życia; w tym bowiem nędznym stanie najczęściej do pracy nie jest zdolny, ani mu
też łatwo pracy znaleźć przychodzi. Jeżeli
więc nie ma w mieście dla poratowania
takich odpowiedniego zakładu, zostaje
tylko zastosowanie względem nich działanie policji, sądów, więzień lub szpitala.
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Takie zaś zastosowania są na tyle fałszywe, na ile w skutkach ujemne.
Naszym pragnieniem jest zapobiec takim sytuacjom i wybudować przytulisko
dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi,
gdzie będą mogły one na nowo odzyskać
swoją godność oraz doświadczyć, że są
umiłowanymi dziećmi Boga. Rozpoczęły
się już wstępne prace. Mamy plac, projekt, na obecną chwilę trwają wykopy pod
fundamenty, można powiedzieć, że coś się
robi…, choć wiele problemów sprawia załatwianie wszystkich formalności. Ufamy,
że już jest to wszystko na dobrej drodze.
To duża inwestycja i kosztowna. Piszemy
prośby o pomoc do różnych instytucji, firm,
fundacji w Polsce i poza granicami, prowadzimy kwesty w parafiach. Odpowiedzi są
różne, niektóre pozytywne, inne odmowne.
Współczesny świat stawia wielu ludzi
na tzw. ,,marginesie” czyniąc ich ubogimi w różnych sferach. Ubóstwo materialne łatwo rzuca się w oczy. Istnieje jednak
jeszcze bardziej poniżające ludzką godność
ubóstwo duchowe, połączone z kryzysem
tożsamości, życiem bez wartości moralnych,
bez Boga, które rujnuje całe społeczeństwa.
Jak odbudować w drugim człowieku poczucie wartości i jego przynależności do
Boga? Kiedy rozmyślam nad tymi nurtującymi pytaniami, jawi mi się przed oczyma obraz św. Franciszka z Asyżu, a ściślej

mówiąc jego spotkanie z trędowatym. To
spotkanie dało Franciszkowi motywację
i siłę do działania, poruszyło jego serce
i duszę. Poprzez służbę najuboższym stał
się bliskim Najwyższego. Każdy człowiek
ma szansę i możliwość bycia blisko Boga,
i choć różne drogi prowadzą do tej bliskości.
Przyznaj, Drogi Czytelniku, że i w Twoim życiu bywały takie ,,Franciszkowe spotkania” i zdarzało Ci się być tym trędowatym, który w geście wyciągniętej dłoni
żebrze… Może nie o dach nad głową, może nie o jedzenie, nie o opatrzenie ran, ale
o chwilę uwagi Twoich najbliższych, o docenienie Twoich pomysłów w pracy, o akceptację Twoich życiowych poglądów…,
więc wiesz, jak to jest, kiedy cierpienie
zagląda w ludzkie oczy… Może już czas,
abyśmy – Ty i ja – stali się takimi ,,Franciszkami”, którzy mimo własnych rozterek
i lęków wyciągniemy do bliźniego naszą

pomocną dłoń. Święty Franciszek słyszał
głos Jezusa, który kazał mu odbudować
Kościół. Pomóż nam odbudować Kościół
tu na Lwowskiej Ziemi. Nie, nie chodzi
o budynek, pomóż nam odbudować świątynię-mieszkanie Ducha Świętego w każdym z naszych podopiecznych. Pomóż im
uwierzyć, że niezależnie od tego, jaki życiowy bagaż ze sobą niosą, są umiłowanymi dziećmi Boga. Pomóż zapewnić im, tu
i teraz, choć namiastkę ludzkiej dobroci,
ciepła, rodziny, poprzez zapewnienie tych
elementarnych podstaw egzystencji, jakimi
są pożywienie i dach nad głową. Umiejmy
podziękować Panu Bogu za to wszystko, co
mamy, co wydaje się, że tak powinno być,
co daje nam Pan codziennie do dyspozycji,
czym możemy się podzielić.
Pokój i Dobro!
s. Hieronima Dorota Kondracka,
albertynka

Czytelnikom, którzy zechcieliby wesprzeć nasze dzieło,
podajemy numer konta bankowego:
PKO BP 19102010420000800201252220
TYTUŁEM: PRZYTULISKO LWÓW
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim
– Prowincja Warszawska
ul. Kawęczyńska 4a, 03-772 Warszawa

SIOSTRY ALBERTYNKI POSŁUGUJĄ CHORYM W SZPITALU I W DOMU
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Kochane
dzieciaki

Wielkopostna
opowieść
Tekst: Małgorzata Brzozowska
Ilustracje: Małgorzata Miller

Ania i Zosia chodzą do jednej klasy.
Na lekcji polskiego pani czytała baśń
braci Grimm o dwóch przyrodnich siostrach, jednej pilnej, dobrej i wykorzystywanej przez macochę i drugiej – złej
i leniwej, pieszczonej przez matkę. Najpierw dobra siostra wskoczyła do studni po zagubione wrzeciono. Znalazła się
w krainie, w której był piec, narzekający na przypalający się chleb, więc
ten chleb wyjęła. Piec był jej za
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to bardzo wdzięczny. Idąc dalej napotkała jabłoń uginającą się pod ciężarem jabłek, które częściowo zerwała, a częściowo
otrząsnęła i ułożyła w skrzynkach. Jabłoń
podziękowała za ulgę. Na koniec spotkała Panią Zimę, która zwróciła się do niej
o to, żeby jej (już starej kobiecie) sprzątała
i gotowała. Tak też robiła. Okazało się, że
kiedy wracała do swojego domu, to za jej
pilność i dobroć spadł na nią złoty deszcz
i cała była okryta złotem. Zła siostra była
zazdrosna i też chciała mieć złoto. Wrzuciła do studni wrzeciono i wskoczyła po nie.
Znalazła się w krainie, w której był piec,
narzekający na przypalający się chleb, ale
chleba nie wyjęła, bojąc się, że się pobrudzi i poparzy. Piec był z tego powodu bardzo niezadowolony. Idąc dalej napotkała
jabłoń uginającą się pod ciężarem jabłek,
ale nie chciała ich zrywać ani strząsać, bo
bała się, że jabłka nabiją jej guzy i poranią
ją. Jabłoń była bardzo smutna. Na koniec
spotkała Panią Zimę, która zwróciła się
do niej o to, żeby jej (już starej kobiecie)
sprzątała i gotowała. Zgodziła się, ale nie
wywiązywała się z przyjętych obowiązków,

była niestaranna i leniwa. Okazało się, że
kiedy wracała do swojego domu, to za jej
niedokładność, niestaranność i lenistwo
spadł na nią deszcz błota i cała była okryta błotem, którego nie dawało się zmyć.
Zosia niezbyt uważała, bo właśnie sobie
przypomniała, że w piątek ma iść z Irką,
Renią i ich kolegami – Wackiem, Romkiem i Zbyszkiem na dyskotekę. Trochę
się martwiła, że mama chyba nie zechce
jej puścić, bo to piątek, a co gorsza Wielki
Post, ale Zosia będzie tak prosić… A co do
baśni… tak by chciała być obsypana złotem i nie musieć nic robić dla innych, dla
jakiegoś głupiego pieca czy jabłoni albo
służyć jakiejś starej babie..
Pani na szczęście nie zauważyła jej roztargnienia. Lekcja się skończyła i można
było w końcu pójść do domu. Po drodze
padał deszcz i niewiele było widać, Zosia
bała się, że wpadnie pod samochód. Spotkała jakąś strasznie chudą panią.
– Dziecko, czy masz może coś do jedzenia? cokolwiek, bardzo cię proszę… jestem
taka głodna…
Zosia miała wprawdzie całą kanapkę,
którą mama jej zapakowała przed wyjściem do szkoły, ale to była jej kanapka.
Nie zjadła jej w szkole, bo kupiła sobie pą-
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czek, ale przecież nie może dać tej kanapki jakiejś żebraczce. Wolała ją zanieść do
domu, a potem może ją wyrzuci.
– Nie mam nic – machnęła ręką. – Niech
mi pani da spokój, spieszę się. – Zosia słyszała, że czasem ludzie tak mówili.
Zresztą deszcz był taki duży, że zaczęła szukać schronienia. – O, jak to dobrze,
że po drodze jest otwarty kościół, wejdę
i przeczekam – pomyślała.
Weszła do przedsionka. Było tam kilka klęczących osób, ale uznała, że przecież ona nie przyszła tu, żeby się modlić.
Inni być może też. Zaczęła się otrzepywać
z wody i tupać nogami, głośno parskając.
Brrr, jak nieprzyjemnie! Ktoś z modlących
się odwrócił się, ktoś szepnął – Ciiiszej…
Na szczęście po kilku minutach przestało padać. Zosia szybko wybiegła z kościoła,
ale cały świat był smutny, szary i brudny.
– Taką mamy porę roku – pomyślała,
zapominając o tym, że to już przecież koniec zimy i wkrótce będzie wiosna. Weszła
do domu, tu też wszyscy byli w minorowych nastrojach. Zrezygnowana zjadła
obiad, podany przez mamę i usiadła do
odrabiania lekcji.
Zaczęła czytać o tym, co trzeba robić
w Wielkim Poście: modlitwa, post, jałmużna. Postanowiła: modlić się codziennie
rano i wieczorem (i tak to zawsze robiła),
nie grymasić przy (dobrym) jedzeniu, co
tydzień rzucać na tacę 5 złotych, otrzymane w tym celu od mamy.
A Ania?
Ania starała się uważać na wszystkich
lekcjach, chociaż nie zawsze się to jej uda-

wało, bo właśnie sobie przypomniała, że
w piątek ma iść z mamą na Drogę krzyżową
do kościoła. Wprawdzie Zosia, Irka, Renia
i ich koledzy – Wacek, Romek i Zbyszek
chcieli ją namówić na dyskotekę, ale powiedziała im, że to piątek i Wielki Post, więc
nic z tego. Trochę szkoda, ale wybierze się
potańczyć po Wielkanocy. W końcu nachodziła się na dyskoteki przez cały karnawał.
A co do baśni… tak by chciała mieć przynajmniej trochę pieniędzy, żeby mama i tata nie musieli tak ciężko pracować i móc
coś robić dla innych, choćby dla jakiegoś
bajkowego pieca czy jabłoni albo służyć jakiejś starej babince... albo chociaż mamie..
Pani od polskiego na szczęście nie zauważyła jej roztargnienia. Lekcja się skończyła
i można było w końcu pójść do domu. Po
drodze padał deszcz i niewiele było widać,
Ania bała się, że w takiej szarudze wpadnie pod samochód. Spotkała jakąś strasznie chudą panią.
– Dziecko, czy masz może do jedzenia?
cokolwiek, bardzo cię proszę…
Ania miała tylko kawałek kanapki, którą mama jej zapakowała przed wyjściem
do szkoły, z jej ulubionym serem. Chociaż
była głodna, nie zdążyła jej zjeść w całości na przerwie. Trochę jej było szkoda
(kanapka była naprawdę smakowita), ale
pomyślała, że w domu coś się znajdzie do
jedzenia, zresztą ona nie jest taka głodna.
Zdjęła plecak i wyciągnęła resztkę kanapki.
– Mam tylko tyle… powiedziała cicho,
podając ją kobiecie.
– Dziękuję, niech Pan Bóg ci błogosławi... – usłyszała.

Deszcz był taki duży, że zaczęła szukać
schronienia. – O, jak to dobrze, że po drodze jest otwarty kościół, wejdę i przeczekam – pomyślała.
Weszła do przedsionka. Było tam kilka klęczących osób, pomyślała, że przecież wprawdzie nie przyszła tu, żeby się
modlić, ale może zmówić pacierz. Jeszcze
przed kościołem trochę otrzepała się z wody i otupała z błota buty. Było wilgotno
i nieprzyjemnie, ale weszła, uklękła i zaczęła się modlić.
Na szczęście po kilku minutach przestało padać. Ania szybko wybiegła z kościoła,
a cały świat był wesoły, kolorowy i czysty.
– Jak przyjemnie! Taką mamy porę roku – pomyślała, zapominając o tym, że to
dopiero koniec zimy i jeszcze kilka tygodni,
zanim będzie wiosna. Weszła do domu, tu
też wszyscy byli w radosnych nastrojach.
Ucieszona zjadła obiad, podany przez mamę i usiadła do lekcji.
Zaczęła czytać o tym, co trzeba robić
w Wielkim Poście: modlitwa, post, jałmużna.
– Czy ja tak robię? – zastanowiła się –
Bogata nie jestem, pieniędzy jako jałmużny
nie rozdaję, bo nie mam. Jem normalne
posiłki, jak wszyscy, to nie poszczę. Modlę
się tylko wtedy, kiedy mam czas. Ale z drugiej strony daję ludziom to, co mam, nie
objadam się i nie biegam na dyskoteki, nie
klęczę godzinami w kościele, chociaż często
rozmawiam w myślach z Panem Jezusem
i myślę o Nim.
Więc jak to jest?

Z KULTURĄ DO NIEBA XIII edycja
16 II MUZYKA FILMOWA KLASYCZNIE
wykonawca: Street Quintet
amfiteatr, godz. 19.15 (zrealizowane)
22 III POR FIESTA/FUENTE
wykonawca: Jahiar Azim Irani z zespołem
amfiteatr, godz. 19.15
29 III K
 ONCERT WIELKOPOSTNY „JEZUSA JUDASZ
PRZEDAŁ”
wykonawca: zespół wokalny Sine Nomine
kościół, godz. 19.15
19 IV SPEKTAKL „POWRÓT NORWIDA”
wykonawca: Teatr Nie Teraz
amfiteatr, godz. 19.15

21 V TAŃCOBAJKA „DŻUNGLA PRZYJAŹNI”
wykonawca: Projekt Wodzirej Dawid Modrzejewski
Radio Lublin, godz. 11.00
31 V KONCERT „MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA”
wykonawca: Natalia Wilk, Łukasz Jemioła oraz
grupa wokalna Gminnej Biblioteki Publicznej
w Urszulinie, przy akompaniamencie i w aranżacjach
Tomasza Momota
amfiteatr, godz. 19.15
31 V SPEKTAKL „MIŁOŚĆ I (NIE)
ODPOWIEDZIALNOŚĆ”
wykonawca: Laboratorium Teatralne
amfiteatr, godz. 19.00

Projekt „Z kulturą do Nieba” XIII edycja jest realizowany w ramach
Franciszkańskiego Centrum Promocji Kultury Chrześcijańskiej
w Lublinie przy wsparciu finansowym Miasta Lublin
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12 I ŚWIĄTECZNY KONCERT ZESPOŁU WOKALNEGO VOCORE
FOT. JAN DRZEWIECKI

6 III DROGA KRZYŻOWA DZIECI FOT. EMIL ZIĘBA

16 I STREET QUINTET. KONCERT MUZYKI FILMOWEJ FOT. EMIL ZIĘBA

FOTOGALERIA
FOTOGALERIA

·

FOTOGALERIA

·

5 I KONCERT NOWOROCZNY FOT. EMIL ZIĘBA

9 II WYSTAWA FOTOGRAFII JOANNY KURUS I JAROSŁAWA DĄBKA FOT. EMIL ZIĘBA

8 III SPOTKANIE Z ROMANEM ZIĘBĄ FOT. EMIL ZIĘBA

8 II WYSTAWA FOTOGRAFII KRZYSZTOFA ANIN KUZKO „TWARZE”
FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

