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Bóg bowiem posłał Syna nie
po to, aby świat potępił, ale
po to, aby świat został przez
Niego zbawiony. (J 3, 16-18)

Pan Jezus przyszedł na świat, który od wieków Go potrzebował i nadal nieustannie
potrzebuje. Narodził się, aby swoją Krwią,
Męką i Śmiercią zawrzeć z Bogiem Nowe
Przymierze i zbawić ludzkość, wypełniając obietnice i wolę Ojca. Słowa św. Jana
są kwintesencją zbawczej Misji Chrystusa.
Czy słyszane od dzieciństwa nie stały się
tak oczywiste, że przyjmuje się je często
niemal bezrefleksyjnie? Prawie nie sposób
pojąć ludzkim umysłem, jak bardzo Syn
Boży musiał się uniżyć, ogołocić, aby stać
się człowiekiem, jak Jego wcielenie i życie
przywróciło ludzkości utraconą godność.
Trudno sobie nawet uświadomić ogrom
Chrystusowego miłosierdzia, łaski, miłości
do świata i każdego człowieka. Jest z nami
bowiem aż do skończenia świata i w chlebie
najcichszym czeka na nas w tabernakulum.
Dzięki Ci, Panie!
11 czerwca, Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa

Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Jeżeli nie
będziecie spożywali Ciała Syna
Człowieczego i nie będziecie
pili Krwi Jego, nie będziecie
mieli życia w sobie. (J 6, 51-58)

Na każdej Mszy św. jesteśmy świadkami
cudu Przeistoczenia, ale prawdziwymi jego uczestnikami stajemy się, gdy przyjmujemy Komunię św. Czy jednak zawsze
pamiętamy, jaką cenę zapłacił Chrystus,

abyśmy Dar Jego Ciała i Krwi mogli otrzymywać za darmo?
Z czego wynika opieszałość w przystępowaniu do Komunii św., skoro On czeka ze
swoją łaską, napomina i gotów jest do nas
przychodzić nawet dwa razy w ciągu dnia?
Śpiewamy: Serce Jezusa w moim sercu
bije, Krew Przenajświętsza w moich żyłach płynie. Kiedy ostatnio tak czuliśmy po
przyjęciu Komunii św.? W procesji Bożego
Ciała Pan Jezus w monstrancji fizycznie wędruje po ludzkich siedliskach. A czy zawsze
pamiętam, wracając z Eucharystii, że i ja,
i inni ludzie niesiemy Chrystusa w glinianych naczyniach naszych serc? Jak długo
jestem tego świadoma?
14 czerwca, XI Niedziela zwykła

Kiedy ujrzał tłumy, ulitował się
nad nimi, bo były utrudzone
i porzucone jak owce bez
pasterza. (…) I przywoławszy
dwunastu swoich uczniów, dał
im władzę nad nieczystymi
duchami, aby je wyrzucali
i uzdrawiali wszelkie choroby
i wszelką niemoc. (Mt 9, 36 - 10, 8)

Te wersety Ewangelii przywołują we mnie
myśl o Kościele, będącym miłosierną odpowiedzią Pana Jezusa na potrzeby ludzkości,
która pragnie i potrzebuje wytyczenia drogi
do Boga, o Kościele otwartym dla każdego
człowieka. Chrystus wybrał uczniów spośród innych ludzi nie dla ich szczególnych
zalet, wywyższenia czy chwały, ale obdarzywszy władzą duchową i mocą powołał
ich do ciężkiej służby na rzecz ludu Bożego.
I Chrystus przez wieki nieustannie obdarza powołaniem kapłanów, zakonnice, zakonników. Do swojej wspólnoty powołuje
także nas – ludzi wierzących. Dziękuję Ci,
Jezu, że nie jestem utrudzoną, porzuconą
owcą bez pasterza!
21 czerwca, XII Niedziela zwykła

A do każdego, kto przyzna
się do Mnie przed ludźmi,
przyznam się i Ja przed Ojcem
moim w niebie. (Mt 10, 26-33)

Pan Jezus daje nam cudowną obietnicę,
że poświadczy naszą przynależność do Jego Owczarni przed samym Bogiem Ojcem,
jeżeli… my zrobimy to samo tu na ziemi –

przed ludźmi. W pierwszej chwili jesteśmy
niemal pewni, że nieustannie przyznajemy
się do łączności z Chrystusem, traktujemy
Go jako Nauczyciela i Mistrza, bo przecież:
jesteśmy ochrzczeni, przyjęliśmy sakrament
bierzmowania, być może – małżeństwa,
spowiadamy się, uczestniczymy we Mszach
św., przyjmujemy Ciało Pańskie, deklarujemy przynależność do Kościoła katolickiego… To aż tyle czy tylko tyle? Znany poeta
kiedyś wołał: Niech więcej Twego brzmi
imienia w uczynkach ludzi niż w ich pieśni.
Czy moje słowa, czyny są dla innych świadectwem mojej przynależności do Chrystusa? Ile było takich dni, kiedy zastanowiłam
się, w czym zawiodłam mego Zbawcę? Jak
często w sytuacji trudnej, niekomfortowej,
naglącej wzięłam pod uwagę to, czego w tym
momencie oczekuje ode mnie Jezus?
28 czerwca, XIII Niedziela zwykła

Kto kocha ojca lub matkę
bardziej niż Mnie, nie jest Mnie
wart, i kto kocha syna albo
córkę bardziej niż Mnie, nie
jest Mnie wart. (Mt 10, 37-42)

Słowa Pana Jezusa, w pierwszym momencie
po ich wysłuchaniu czy przeczytaniu, mogą
wydać się zaskakująco ostre. Po chwili refleksji i zagłębieniu się w kolejne wersety,
okazuje się, że Chrystus mówi nam o wyborze systemu wartości w naszym życiu.
Członkowie rodziny to symbole naszych
największych przywiązań, poświęceń, to
adresaci najliczniejszych działań. Pan Jezus nie zabrania nam okazywania uczuć ani
niczego, co służy czyjemuś dobru. Zwraca nam uwagę na to, aby sfera uczuciowa,
obowiązki stanu nie przysłoniły nam Boga
i potrzeby życia wiarą. Radykalizm słów
Chrystusa wynika z faktu, iż przy wyborze
systemu wartości nie ma kompromisu: Pan
Bóg na pierwszym miejscu, wszystko inne
na swoim miejscu – albo nie. Nie można
z Dekalogu, Ewangelii, nauki Kościoła zaakceptować tylko tego, co w danym momencie jest wygodne i pożądane, bo nie można
być tak „trochę” wyznawcą Jezusa, chrześcijaninem. Proszę Cię, Jezu Chryste, zawsze
kieruj moimi wyborami. Amen
Autorką komentarzy do Ewangelii
jest Anna Guzowska-Boreczek
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KONFERENCJE
Kochani Parafianie,
Drodzy Przyjaciele Poczekajki,
wszyscy Bracia i Siostry!

Kiedy ukazywał się ostatni numer „Zwiastuna”, na początku marca, nikt z nas
nie przewidywał, że okres Wielkiego
Postu, który akurat się rozpoczął, będzie zupełnie inny, niż pamiętaliśmy do tej pory. Z powodu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 spowodowanej wirusem, zostaliśmy bardzo mocno
ograniczeni. Nie odbyły się rekolekcje wielkopostne dla młodzieży
szkół średnich i dla parafii, rekolekcje szkolne dla dzieci zostały
przerwane po dwóch dniach, zostały wstrzymane nabożeństwa
drogi krzyżowej i inne, dotknęły nas mocno ograniczenia ilościowe co do uczestnictwa we Mszy św. Niezwykle trudnym doświadczeniem dla wierzących była niemożność uczestnictwa w Triduum Paschalnym, najważniejszym liturgicznym wydarzeniu tego
czasu. W zwyczajnej sytuacji, w maju, mielibyśmy również I Komunie św. dla dzieci, które z tęsknotą oczekują na pełny udział
w Eucharystii. Dzieci miałyby swoje „białe tygodnie”. Niestety,
uroczystości pierwszokomunijne również zostały przełożone na
późniejsze terminy.
Chcę Wam, Kochani, bardzo serdecznie podziękować za Waszą roztropną odpowiedzialność i za ten trudny „egzamin z dojrzałości”, który przyszło nam zdawać tak niespodziewanie. Dla
tych, którzy kochają Pana Jezusa, którzy z wiarą i pobożnością
uczestniczyli w częstej, nawet codziennej Eucharystii, którzy czekali z utęsknieniem na Wielkanoc, była to wielka ofiara duchowa:
pozostać w domu, nie uczestniczyć na żywo w liturgii i dostosować się do zaleceń Kościoła, służb rządowych i sanitarnych. Mogliśmy się rzeczywiście duchowo poczuć jak „rozbite naczynia”.
Chociaż sytuacja z pandemią nie jest wciąż zakończona, to przecież mamy żyć w tym świecie i dawać świadectwo o zwycięstwie
Życia nad śmiercią, o zwycięstwie Chrystusa, który „jest Drogą,
Prawdą i Życiem” (por. J 14, 6).
Ten numer „Zwiastuna” ukazuje się po tym wszystkim, czego doświadczyliśmy w ostatnim czasie. Minęło 50 dni od świąt

paschalnych. Minionej niedzieli obchodziliśmy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Niech Duch Święty doda nam wszystkim
odwagi i chrześcijańskiego entuzjazmu w wierze i nadziei. Niech
„pozbiera” nas wewnętrznie, niech wzmocni naszego ducha swoją umacniającą siłą (por. Ef 3, 16), niech pomoże nam wrócić do
jedności i wspólnoty Kościoła, do Eucharystii, która daje życie,
do sakramentu pojednania. Niech tchnie w nas swój „ogień miłości”, który zaowocuje w naszym życiu mocą Ducha i odwagą
postępowania według Ducha (por. Ga 5, 16-26).
Kochani, mam jeszcze jedną dobrą wiadomość. Wszyscy na
pewno pamiętacie sytuację zniszczenia w naszym kościele figury
Matki Bożej Fatimskiej 8 grudnia 2018 r. Otóż znalazł się parafianin, pan Tomasz, który, z pomocą swojej żony Moniki, podjął
się zrekonstruowania zniszczonej figury. Wszyscy jesteśmy pod
ogromnym wrażeniem dokończenia tego dzieła. Osobiście nie
wierzyłem, że to może się udać, i jeszcze w tak zaskakujący sposób. Udało się! Figura została odtworzona w najdrobniejszych
szczegółach, odmalowana, całkowicie odnowiona. Jestem bardzo
wdzięczny Państwu Tomaszowi i Monice za to bezinteresowne
i całkowicie dobrowolne podjęcie się tego trudu, i w imieniu całej
naszej wspólnoty parafialnej z serca im bardzo dziękuję. Niech
ta zrekonstruowana figura Matki Bożej, która przez tyle lat była
związana z Poczekajką, będzie teraz uroczyście noszona w procesjach fatimskich, każdego trzynastego dnia miesiąca, o ile pozwolą nam warunki zewnętrzne lub kalendarz liturgiczny. Przy
tej okazji przypominam, że szukamy i zachęcamy mężczyzn,
aby zgłaszali się do noszenia tej figury w procesjach fatimskich.
Kochani, niech Niepokalane Serce Maryi ogarnie każdego z was
macierzyńską troską!
Ps. W ostatnim momencie od Redakcji „Zwiastuna” dowiedziałem się, że to ostatni numer przedwakacyjny… W takim razie do
usłyszenia po wakacjachJ I do zobaczenia w kościeleJ Pozdrawiam Was wszystkich gorąco.
br. Mirosław Ferenc, proboszcz

Chwała Tobie, Ojcze, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba!
Ty posłałeś proroków, swoje sługi, aby głosili Twoje słowo wiernej
miłości i wzywali Twój lud do pokuty.
Nad brzegami Jordanu wezwałeś Jana Chrzciciela, głos wołający na
pustyni, posłany do całej krainy nad Jordanem, aby przygotował
drogę Panu i głosił nadejście Jezusa.
Chwała Tobie, Chryste, Synu Boży!
Przyszedłeś nad wody Jordanu, aby przyjąć chrzest z ręki Jana.
Duch zstąpił na Ciebie jako gołębica. Niebo otwarło się nad Tobą
i dał się słyszeć głoś Ojca: „To jest mój Syn umiłowany!” Znad
brzegu tej rzeki, uświęconej Twoją obecnością, poszedłeś dalej,
aby chrzcić nie tylko wodą, ale ogniem i Duchem Świętym.
Chwała Tobie, Duchu Święty, Panie i Ożywicielu!
Twoją mocą Kościół zostaje ochrzczony, zstępuje z Chrystusem
w otchłań śmierci i z Nim powstaje do nowego życia. Twoją mocą
zostajemy wyzwoleni od grzechu, aby stać się dziećmi Bożymi,
chwalebnym Ciałem Chrystusa. Twoją mocą zwyciężony zostaje
wszelki lęk, a Ewangelia miłości głoszona jest we wszystkich
częściach ziemi na chwałę Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego,
któremu niech będzie wszelka chwała po wszystkie czasy. Amen.
Jan Paweł II, 21 marca 2000 r. podczas pielgrzymki do Jordanii
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z takich ataków nastąpił w naszym kościele, obudziła się we mnie zacięta niezgoda
na to. Uznałem to za ranę, którą trzeba
zaleczyć. Czarę goryczy przelały komentarze pod jednym z artykułów w Internecie opisującym to przykre zdarzenie, które
w akcie profanacji upatrywały kary Bożej
za rzekome przejawy bałwochwalstwa. To
wszystko wywołało we mnie dodatkowy
sprzeciw wobec dziejącej się ówcześnie,
jawnej niesprawiedliwości. Niedługo po
tym zrodziło się we mnie natchnienie, że
jestem w stanie to zrobić. Co prawda, nie
wiedziałem jeszcze jak, ale pewność, że mi
się uda, była wręcz nieziemska.
Po krótkiej rozmowie i pełnym entuzjazmu okrzyku „Zrobię to!”, poprosiłem żonę,
aby skontaktowała mnie z Ojcem Proboszczem Mirosławem Ferencem (ponieważ już
wcześniej korespondowali ze sobą w innej
sprawie) i nim się obejrzałem, figura stała
już w naszym domu. Co ciekawe, w tym samym czasie miał się po nią zgłosić również
ktoś inny, ale ostatecznie nie pojawił się.
Do dzisiaj jestem niezwykle wdzięczny za
zaufanie, jakim obdarzył mnie wtedy br.
Mirosław, a które dodało mi sił i wiary, że
to, co robię, posiada głębszy sens.

Czy ta konkretna figura
ma/miała dla Pana jakieś
szczególne znaczenie?

MATKĘ BOŻĄ KOCHAM
BEZGRANICZNIE
Bardzo cieszymy się, że do naszego kościoła wróciła odrestaurowana
figura Matki Bożej Fatimskiej. Dzieła naprawy figury podjął się
p. Tomasz Baczewski-Ciupak, który w rozmowie z Małgorzatą
Grzenią zechciał podzielić się z Czytelnikami „Zwiastuna” swoją
pracą a także pięknym świadectwem wiary i miłości do Maryi.
Proszę się przedstawić.
Mam na imię Tomasz, mam 34 lata i jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Od 10
lat prowadzę własną działalność. Zawodowo zajmuję się rysowaniem portretów
i karykatur oraz grafiką komputerową,
tworzę głównie przez Internet. Nigdy nie
studiowałem na kierunku artystycznym,
nie miałem również do czynienia z prawdziwą rzeźbą, a tym bardziej z renowacją
figur sakralnych. Rysowaniem zajmuję się
od wczesnych lat swojego życia, ale potocznie rzecz ujmując, jestem samoukiem.
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Skąd pomysł, aby odrestaurować
naszą figurę Matki Bożej Fatimskiej,
która – w takim pierwszym
oglądzie – została oceniona jako
nienadająca się do naprawy?
W czasach, w których przyszło nam egzystować, nie da się nie zauważyć wzmożonego ataku na Kościół. O zniszczeniu figury Matki Bożej Fatimskiej na Poczekajce
dowiedziałem się z ogłoszeń parafialnych,
było to dla mnie lekkim wstrząsem i jednocześnie tzw. „czerwoną lampką”. Zły duch
manifestuje się w różny sposób i gdy jeden

Figura Matki Bożej Fatimskiej nie była dla
mnie wówczas osobliwa, gdyż nie pochodzę z Lublina, a do parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu
przynależę dopiero od kilku lat, po przeprowadzce z rodzinnego miasta, którym
jest Biała Podlaska. Muszę przyznać, że
nie byłem nawet świadomy jej znaczenia
w historii Poczekajki.

Na czym polegały prace
restauracyjne? Ile poświęcił
Pan na to czasu?
W trakcie renowacji figury okazało się,
że pracy było naprawdę sporo. Nie posiadam żadnego warsztatu, ani narzędzi,
więc już sam początek procesu był dość
skomplikowany i – nie ukrywam – trudny.
Tak naprawdę, dopiero gdy figura stanęła w naszym mieszkaniu, mogłem w pełni przyjrzeć się skali zniszczeń. Zarówno
twarz, jak i dłonie były kompletnie pokruszone, wręcz rozbite w pył. Postać Matki
Bożej posiadała ukryte pęknięcia na całej długości oraz niezliczoną ilość innych,
mniejszych elementów.
Zanim podszedłem do pracy minęło pół
roku. Zły odwodził mnie skutecznie, ale
wtenczas w głowie pojawiały mi się także
pomysły i rozwiązania wszystkich technicznych aspektów, z którymi miałem się
zmierzyć. Przez cały ten okres starałem
się trwać w łasce uświęcającej, a Komunię
Świętą przyjmować choć raz w tygodniu.

MATKĘ BOŻĄ KOCHAM BEZGRANICZNIE
Przy końcu grudnia 2019 r. przystąpiłem
do renowacji twarzy, a raczej składania jej
na nowo. Naprawa całości trwała 4 miesiące. Ponieważ prowadzę jednoosobową
firmę, początkowo czas wolny posiadałem
tylko w weekendy. Sytuacja zmieniła się
po 20 marca 2020 r., gdy wprowadzono
stan epidemii w Polsce. Trwający kryzys
gospodarczy przyczynił się do spadku zamówień, co paradoksalnie sprzyjało pracy
nad figurą, więc i czas był idealny. W miarę
postępu pracy nabywałem kolejne narzędzia i materiały, często za ostatni grosz. Za
każdym razem, gdy siadałem do naprawy,
wszystkie narzędzia rozkładałem w salonie, czasem w kuchni, gdyż było dużo
szlifowania i pył unosił się w powietrzu.
W pierwszej kolejności musiałem odnaleźć
się w najdrobniejszych elementach, które
zebrali Bracia tuż po samym zajściu. Kilka
elementów wróciło na swoje miejsce, ale
wiele trzeba było stworzyć na nowo, ponieważ głowa praktycznie nie istniała. Kawałek po kawałeczku, powoli wydobywałem
na światło dzienne twarz Maryi. Pomimo
tego, że mam doświadczenie rysownika,
byłem świadomy, że przy takiej pracy nie
ma miejsca na eksperymenty, dlatego w całym procesie renowacji niezwykle istotną rolę odegrały odpowiednie materiały,
masy naprawcze i kleje, które wytrzymają
próbę czasu, pogody i różnych obciążeń.
W tym miejscu muszę zaznaczyć, że przez
cały czas tej trudnej przeprawy praca szła
mi zadziwiająco gładko. Dziś wiem, że to
Ona mi pomagała.
Podczas naprawy, przy akceptacji Ojca
Proboszcza, figura Maryi otrzymała nowe,
szklane oczy w kolorze błękitnego nieba,
ponieważ oryginalne posiadały całe czarne
źrenice. Praca nad twarzą była najbardziej
misterna. Rzeźbienie na nowo powiek,
utrzymanie równych proporcji i idealne
dopasowanie elementów wymagało ode
mnie dużej wyobraźni i przewidywania,
szczególnie że nie miałem żadnego doświadczenia w tej materii. Okazało się, że
gips jest wyjątkowo trudnym materiałem
do naprawy ze względu na swoją kruchość.
Dużą uwagę skupiłem również na włosach,
moim celem było wykonanie o wiele ładniejszej fryzury niż ta namalowana jedynie
farbami w oryginale. Po ukończeniu twarzy
mogłem odszukać i dopasować elementy
kaptura. Przypominało to trochę puzzle,
z tą różnicą, że nie wszystko pasowało
idealnie, ale jak już wspomniałem – te czy
inne trudności rozwiązywały się wręcz od
razu, zupełnie samoistnie.
Zanim twarz wróciła na swoje miejsce
w figurze, musiałem przeprowadzić całościową naprawę wielu pęknięć, między
innymi w fałdach, między szatami i u podstawy postaci. Była to żmudna i czasochłonna praca polegająca na wyprofilowaniu pęknięć multiszlifierką, uzupełnieniu
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ich specjalną masą, a następnie szlifowaniu do gładkości. Samych pęknięć było
setki, dodatkowo musiałem uważać, aby
podczas tych czynności nie osłabić całej
konstrukcji. W międzyczasie odbudowę
przeszły dłonie, które są bardzo wymagającym elementem, ze względu na złożoność
kształtów i szczegółowość. Posłużywszy się
masą modelarską odtworzyłem brakujące
części i nadałem kształt palcom. Całość
została osadzona na specjalnie przygotowanych drutach. Tego rodzaju czynności
powtarzały się na każdym etapie renowacji. Starałem się jednak nie myśleć o kolejnych przeszkodach i skupiałem się na
jednym zadaniu w danej chwili. Takie podejście bardzo pomagało mi w tym, aby nie
poddać się pod nawałem trudności i kontynuować prace.
W trakcie całego procesu renowacji moje
życie było jedną, wielką sinusoidą duchową
i zdarzeniową. Najlepiej obrazują to chyba
psujące się auto i związane z tym nieustanne wizyty w warsztacie samochodowym,
różnego rodzaju dolegliwości zdrowotne,
które niczym sztorm na morzu dotknęły
moją Rodzinę, czy wreszcie problemy finansowe. W małżeństwie też nie było idealnie, niejednokrotnie staliśmy w obliczu
poważnego kryzysu. Zależało nam jednak,
aby wszystko wróciło do normy, gdyż mieliśmy przeświadczenie, że to, co robię, nie
jest obojętne tym „na dole”.
Jednym z największych wyzwań, któremu musiałem stawić czoła, było osadzenie głowy z popiersiem na reszcie figury.
W miejscu, gdzie powstał rozłam, gips był
niezwykle cienki i nieudana próba umocowania głowy wiązała się z ryzykiem wpadnięcia jej do środka lub urwania podczas
przechylenia postaci. Po wykonaniu kilku
sprytnych zabiegów, rozwiązałem problem
przy użyciu specjalistycznego kleju. Innym
arcytrudnym etapem było malowanie całości. Gdy udało mi się poskładać całość,
wzmocnić, wyszlifować i nadać odpowiednią formę postaci, stanąłem przed barierą
związaną z brakiem wiedzy potrzebnej do
tego, aby dobrać odpowiednie farby. Pomimo tego, że z zawodu jestem rysownikiem,
na co dzień nie posługuję się farbami. Tak
jak poprzednio, do głowy przychodziły mi
gotowe rozwiązania, które weryfikowałem
później w sieci. Wystarczyło kilka wizyt
w sklepie artystycznym i figura zaczęła
uzyskiwać coraz piękniejsze barwy.
Ciekawostką może być to, że do pomalowania szaty użyłem białej farby akrylowej z odrobiną, skrzącego się niczym śnieg,
delikatnego brokatu, w efekcie czego szata
posiada fakturę miękkiego materiału i mieni się gdzieniegdzie odblaskami. Kolejnym
przyjemnym, choć niezwykle czasochłonnym etapem, było odtworzenie oryginalnego wzoru na okowie płaszcza i umieszczenie w nim kryształów Swarovskiego,
6
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w miejsce starych, kolorowych kryształów
z plastiku. Oprócz wyżej wymienionych
prac, odrestaurowałem m.in. podstawę,
a częściowo również koronę Maryi. Podczas ostatniego dnia całość kilkukrotnie
zabezpieczyłem bezbarwnym werniksem.
Pomimo nagłego, dość intensywnego
przeziębienia udało mi się bezkolizyjnie
przetransportować figurę Matki Bożej na
Poczekajkę i przekazać Ojcu Proboszczowi
2 kwietnia 2020 roku. W tym dniu minęło
15 lat od śmierci świętego Jana Pawła II.
Dzień ów był o tyle wyjątkowy, że w głębi serca poczułem ulgę – Maryja wróciła
tam, gdzie Jej miejsce – do swych kochanych Braci i całej społeczności parafialnej.
Wróciła do Domu.

Czy darzy Pan jakimś
szczególnym nabożeństwem
Matkę Bożą Fatimską?
Szczególnym nie, choć mam świadomość
dużego znaczenia objawień w Fatmie dla
całego świata. Ja po prostu Matkę Bożą
bezgranicznie kocham. Pomogła mi wiele
lat temu i do dziś mi pomaga.
Był czas w moim życiu, kiedy z Kościołem było mi zupełnie nie po drodze.
W okresie młodości moje życie było pełne
fałszywej miłości, chaosu, nieprzewidywalne i z nałogami, jak alkohol, gry komputerowe i narkotyki. Wtedy wydawało mi się,
że wszystko jest w porządku. O Bogu wiedziałem tylko tyle, że ludzie w Niego wierzą, a ja znałem jedynie pacierz. W pew-
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nym momencie, kierowany wyrzutami
sumienia, osamotnieniem i wewnętrznym
poczuciem pustki, przystąpiłem do spowiedzi po dziewięciu latach. Spowiedź ta,
z mojej dzisiejszej perspektywy, była żałosna i ogólnikowa, ale to właśnie od tamtej
chwili zacząłem powolną, długą i trudną
wędrówkę do Boga, która trwa do dziś.
Po tym pojednaniu z Bogiem postanowiłem modlić się codziennie Litanią Loretańską do Najświętszej Maryi Panny na
przebłaganie własnych win, nie zdając sobie sprawy, że zawierzam się wtedy w jakiś sposób Maryi. Rok później zerwałem
ze starym życiem, poznałem obecną Żonę,
rzuciłem dotychczasową pracę i przeprowadziłem się do Lublina. Monika, po kilku
latach małżeństwa okraszonych niezwykle
trudnymi chwilami, nakłoniła mnie do pojechania na pielgrzymkę do Medugorje.
Nie chciałem tam jechać, jednak na
miejscu, gdzie ludzie gromadzą się pod
wykonaną z brązu figurą Chrystusa Zmartwychwstałego, autorstwa słoweńskiego
rzeźbiarza Andreja Ajdića, z której płynie
osocze krwi ludzkiej, powiedziałem w myślach „Boże, nie wiem, co tutaj robię i o co
w tym wszystkim chodzi, ale jeżeli jesteś,
to tylko teraz możesz odmienić moje serce”. I wtedy zalała mnie tak wielka miłość i światło, że ukląkłem złamany w pół
i płakałem przez prawie godzinę, nie mogąc dojść do siebie. Gdy jest się w Medu
gorje, liczy się tylko Bóg. Czas zatrzymuje
się w miejscu, a świat staje się tak mało
atrakcyjny, że Boga zaczyna się szukać
w codziennie odprawianej Mszy świętej
i Koronce Pokoju, podczas Drogi krzyżowej na Górę Kriżevac czy wędrówki na Górę Objawień. Ja odnalazłem Go ponownie
w sakramencie pokuty i pojednania. Od
tamtego czasu dwukrotnie modliłem się
Nowenną Pompejańską i zakochałem się
w Koronce do Miłosierdzia Bożego. Modlitwa, post, Pismo Święte, spowiedź i Eucharystia to pięć kamieni od Matki Bożej,
które stanowią broń przeciwko szatanowi.
Dla mnie najpiękniejszą rozmową z Bogiem
jest Różaniec. Choć wielu ludziom wydaje
się nudny, to właśnie w nim zawarta jest
cała tajemnica wiary, o ile rozważa się go
w całości. Pismo Święte staram się czytać
chociaż raz dziennie. Ze swej strony polecam Ewangelię św. Jana, do której mam
szczególne upodobanie, ale kocham Słowo
Boże w całej Biblii.
Ponad dwa lata temu, po ciężkiej chorobie nowotworowej, zmarł mój Tato – był
niezwykle ważny w moim życiu. Po śmierci
ukazał mi się we śnie prosząc o modlitwę.
Tamten okres wspominam jako bardzo
ciężki, co spowodowało nawrót mojej choroby, a w konsekwencji mój pobyt w szpitalu. Tam jednak czas spędziłem na modlitwie, rozważaniach i Eucharystii, a moja
relacja z Bogiem była tak głęboka, jak nigdy
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przedtem. W tym czasie dokonałem konsekracji według „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”
św. Ludwika Marii Grignon de Montfort.
Niedługo po wyjściu ze szpitala wydarzyła
się opisana powyżej historią z figurą Matki
Bożej Fatimskiej.
Jeśli chodzi o spowiedź, to za każdym
razem stanowi ona dla mnie świadomy
i dobrowolny akt zerwania z grzechem,
zaś dzięki Eucharystii trwam z Jezusem
w jedności.
Mógłbym jeszcze wiele pisać na temat
zdarzeń, które nie tylko wywarły wpływ na
moje duchowe życie, ale przede wszystkim
– ukształtowały i kształtują moją duszę.
W każdym z nich główną rolę odegrała
Maryja. Dziś jestem inny niż kiedyś, dzięki
Niej, ale to nie oznacza, że jest łatwo i z górki. Wręcz przeciwnie, w pewien sposób
jest trudniej ponieważ jestem świadomy
swojej grzeszności. To właśnie przez Maryję odnajduję Chrystusa, który jest Drogą, Światłem i Życiem. Dzięki Niej uczę się
zaufania Panu nawet w najtrudniejszych
momentach życia i pełnego powierzania
wszystkich spraw woli Bożej. Oczywiście
odnajdywanie i poddanie się woli Bożej
jest najtrudniejszym wyzwaniem w drodze
duchowej, ponieważ bardzo często nasze
plany stoją z nią w sprzeczności. Zazwyczaj jednak okazuje się, że tam, gdzie my
widzimy beznadzieję, Bóg widzi nadzieję.
Raz jeszcze dziękuję Ojcu Proboszczowi za okazane wsparcie i kredyt zaufania.
Mam nadzieję, że go nie zawiodłem.
Z Bogiem!

Dla osób zainteresowanych renowacją przedstawiam
szczegółową listę prac, które wykonałem.
Etapy i czynności:
1. Selekcja części i zabezpieczenie delikatnych elementów
twarzy w specjalnym pojemniku.
2. Złączenie mostka nosa z dolną częścią twarzy (ta cześć decyduje o proporcji twarzy i jej symetrii).
3. Dopasowanie i złączenie drobnych elementów twarzy +
szlif papierem ściernym (masa epoksydowa Milliput – dalej w skrócie: masa epoks.).
4. Dłonie: wstępne uformowanie brakujących palców (masa epoks.).
5. Pogłębienie wszystkich pęknięć multiszlifierką w celu późniejszego wypełnienia masą epoksydową.
6. Osadzenie szklanych oczu, modelowanie powiek od zewnątrz i wewnątrz oraz szlif multiszlifierką. Dolna powieka
np. ma ok. 1 mm grubości. Dodanie silikonu za oczami tak,
jak w oryginale (masa epoks.).
7. Dodanie górnych rzęs, których nie było w oryginale (masa epoks.).
8. Odszukanie i dopasowanie bocznych części kaptura i włosów + szlif papierem ściernym (masa epoks.).
9. Wycięcie starego dekoltu z szyją z popękanej figury i oczyszczenie wystających z fragmentów gipsu i tkaniny.
10. Dopasowanie trzech części, tj. twarz i boki kaptura (masa
epoks. + klej kontaktowy).
8

11. Wymodelowanie/ulepszenie nowych włosów od podstaw
i nadanie struktury linii (masa epoks.).
12. Uzupełnianie braków szyi, twarzy, bocznych części kaptura
i połączenie twarzy z szyją (masa epoks.+ klej kontaktowy).
13. Osadzenie szyi wraz z twarzą i jedną częścią boczną kaptura na figurze przy użyciu grubej warstwy kleju Mamut
(klej specjalistyczny do ciężkich prac budowlanych, kamień, metal porcelana itp.).
14. Dopasowanie drugiego elementu kaptura z włosami, który – jak się okazało – nie pasował idealnie, ale udało się
wszystko zrobić ładnie (masa epoks.+ klej Mamut).
15. Wypełnienie dużą ilością kleju Mamut wnętrza figury w okolicy szyi, karku i ramion (wiele brakujących elementów).
16. Osadzenie górnej części kaptura na dużej ilości kleju Mamut, wypełnienie wielkich braków na górze czoła.
17. Dorobienie brakującej połowy kokardy oraz całego popiersia masą epoks.
18. Wypełnianie braków odłamkami i masą epoks. na chmurze
i podstawie oraz wygładzanie papierem ściernym.
19. Stworzenie nowego frędzla, przez nałożenie nowych i pojedynczych elementów na stary.
20. Skopiowanie wzoru z płaszcza na przeźroczystą folię.
21. Wypełnianie wszystkich nierówności na całej figurze i braków masą epoks. oraz wygładzanie papierem ściernym
całości.
22. Wypełnianie szpachelką malutkich dziurek + wygładzanie
papierem ściernym.
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23. Wstępne malowanie twarzy (warstwa podkładowa), powiek,
oczu, twarzy, ust, nosa, włosów oraz szyi i dekoltu.
24. Wywiercenie otworów na druty w miejscu dłoni i osadzenie
ich na drutach oraz dopasowanie.
25. Oklejenie braków w nadgarstkach klejem Mamut i wygładzenie masą epoks.+ szlif papierem ściernym.
26. Precyzyjne malowanie twarzy, dobór barw, próba metody
wash, nadanie rumieńców pędzlem (!), precyzyjne malowanie brwi, rzęs, łzawek, ust, itd. + malowanie włosów wraz
z efektem połysku loków.
27. Przetarcie całości papierem ściernym przed rozpoczęciem
malowania.
28. Malowanie gruntem.
29. Dwukrotne malowanie wewnętrznej części odzienia (stworzenie koloru jasnego błękitu nieba).
30. Trzykrotne malowanie bielą płaszcza, wnętrza płaszcza, rękawów i kaptura.
31. Nieudana próba położenia efektu perły (nierówności).
32. Dwukrotne malowanie całości płaszcza farbą akrylową z brokatem (stworzenie farby z dodatkiem drobnego brokatu): powstał efekt struktury bez połysku, ale z brokatem, co wyrównało nierówności po naprawie i nadało piękny efekt skrzącego
się w słońcu śniegu.
33. Dorobienie brakującego małego paluszka u prawej stopy
(niewidoczne).
34. Malowanie sandałów + cieniowanie.
35. Malowanie stóp i paznokci.
36. Malowanie dłoni i paznokci + dodanie rumieńców na kostkach.
37. Namalowanie koronki na dekolcie i nadgarstkach.
38. Malowanie podstawy, stworzenie farby piaskowej i malowanie wzoru marmuru piaskowego.
39. Malowanie chmury i nadanie struktury szczegółów kłębu,
cieniowanie błękitem.

40. Naszkicowanie wzorów na płaszczu.
41. Malowanie wzorów złotą farbą stworzoną z dwóch kolorów
złota, zbliżoną do koloru korony.
42. Wyżłobienie multiszlifierką otworów na kryształki.
43. Przyklejenie kryształków Swarovskiego.
44. Nałożenie ×3 na całą figurę wernixu w sprayu.
45. Lakier połysk na podstawę.
46. Naprawa korony, doczepienie krzyżyka z koralikiem i malowanie złotą farbą.
47. Wernix w sprayu na całość.
48. Lakierowanie podstawy połyskiem.

Spis farb (wszystkie akrylowe wysokiej jakości):
Skóra jasna mat, Skóra ciemna mat, Skóra pośrednia połysk, Brąz
mat, Czarny mat, Biały x 4 mat, Błękit mat, Różany mat, Złoty
jasny, Złoty ciemny (+ mieszanie kolorów).

Inne materiały:
Milliput – modelarska masa epoksydowa, bardzo wytrzymała
na różne warunki atmosf., twardnieje i dobrze scala, Klej kontaktowy Dragon – na małe elementy pasujące do siebie, Klej
Budowlany Mamut – stosowany do klejenia, kamieni, metalu,
porcelany, gipsu, drewna (odporny na wszelkie warunki atmosferyczne, konsystencja pasty., użyto bardzo dużej ilości do sklejenia wnętrza), kryształy Swarovskiego (ok. 6, 4, 2 mm), wernix do zabezpieczenia farby na całej powierzchni figury, lakier
połyskowy – do pomalowania podstawy.

Użyte narzędzia:
Multiszlifierka – miniaturowe pilniki i wiertła w różnych formach, narzędzia rzeźbiarskie małe, pędzle różnej wielkości, papiery ścierne różnej gradacji, pinceta, nóż.

PAN TOMASZ Z ŻONĄ I SYNKIEM. FOT. EMIL ZIĘBA
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Pierwsza Msza święta z rozesłaniem
pielgrzymów odbyła się na Poczekajce
w parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu. Kościół był
wypełniony po brzegi. Już wtedy wiedzieliśmy, że będzie nas dużo. Jak wielka
może być radość, gdy znowu spotykamy
się po roku z wytrwałymi pielgrzymami!
Dochodzą nowi i pytają, jak mogą znaleźć się w tej grupie szczęśliwców, którzy
swoim życiem chcą świadczyć o wierze
w Syna Bożego.
W I niedzielę Wielkiego Postu pielgrzymowaliśmy do kościoła św. Piotra przy
ul. Królewskiej. W ostatnim roku w tym
miejscu wykonano remont, który sprawił,
że kościół stał się piękniejszy. Msza była transmitowana w telewizji lubelskiej.
2 marca w poniedziałek – Msza św.
w kościele św. Pawła. Kościół duży, wypełniony pielgrzymami. Uśmiech na twarzy
księdza proboszcza Matusznego na widok pielgrzymów, bo na porannej Mszy
bywa zwykle kilka osób. My stawiliśmy
się w grupie ponad 200 osób.

Pielgrzymka
Wielkopostna
2020
26

lutego w Środę Popielcową rozpoczęliśmy VII Wielkopostną Pielgrzymkę
do kościołów stacyjnych Lublina. Cieszyliśmy się, że w tym roku jest piękna pogoda,
niemal wiosenna, i nawet najstarsi pielgrzy10

mi poradzą sobie. Dla tych, którym obowiązki nie pozwalały wziąć udziału w Eucharystii rano, została stworzona możliwość
nawiedzenia kościołów stacyjnych podczas
wieczornych nabożeństw.

Kiedy z powodu epidemii ograniczono
liczbę ludzi w kościele do 50 osób, większość uczestników wycofała się z pielgrzymki. Pozostała grupa około 30 osób,
która kontynuowała nawiedzanie kościołów stacyjnych. Bardzo smutno nam było,
gdy nie mogliśmy nawet w tej mniejszej
grupie odwiedzić kościoła dominikanów,
który został całkowicie zamknięty. Żeby
nie przerywać pielgrzymki, poprosiliśmy
ojca Henryka, aby nas przyjął. Skorzystaliśmy z gościnności ojców kapucynów na
Krakowskim Przedmieściu i tam w tym
roku byliśmy dwukrotnie. W tej mniejszej grupie pielgrzymowaliśmy nieprzerwanie do 25 marca, kiedy to wydano następne zarządzenie dotyczące kościołów.
Zmniejszono liczbę osób w kościele do
pięciu. Spotkaliśmy się jeszcze raz przed
kościołem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w uroczystość Zwiastowania. Ze
łzami w oczach odeszliśmy spod drzwi.
Pani Janina, która każdego roku z nami
pielgrzymuje, powiedziała: „Pani Haniu,
tak bardzo chciałam jeszcze w tym roku
pielgrzymować, bo pewnie do następnej
pielgrzymki nie dożyję”…
Zostało nam jeszcze 12 dni do Niedzieli Palmowej i planowanego zakończenia
pielgrzymki. Pewnie z mniejszą grupą
dokończylibyśmy pielgrzymkę, ale cóż…
epidemia jest silniejsza.
Piszę ten tekst 2 kwietnia w 15. rocznicę
odejścia do Pana świętego Jana Pawła
II. Kiedy Karol Wojtyła rozpoczął swój
pontyfikat, powiedział: „Nie lękajcie się!
Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”. Czy pamiętamy dzisiaj te słowa? Czy dziś, w dobie epidemii, nie jest to dla nas jedyny

Pielgrzymka Wielkopostna 2020
ratunek: otworzyć Chrystusowi drzwi naszych serc, naszych kościołów i nie lękać
się? Uwierzyć Chrystusowi, uwierzyć, że
tylko od Boga wszystko zależy. Nasze życie też. W trudnym dla nas czasie, kiedy
cały świat dotknęła epidemia koronawirusa, chciałabym przytoczyć słowa ks.
Jarosława Cieleckiego, który do niedawna pracował w Italii, a dziś ma kontakt
z przyjaciółmi pracującymi w rodzinie
domów modlitwy św. Szarbela: „Są zmęczeni i wystraszeni, ale codziennie trwamy
razem na modlitwie”. Przytoczę opowieść
włoskiego dziennikarza Marco Tossatiego
o 37-letnim lekarzu z Lombardii: „Jeszcze
kilka tygodni temu ja i moi koledzy byliśmy ateistami. Teraz modlimy się prosząc
Boga o pomoc”. Inny z włoskich medyków
przyznał, że choć przez całe lata nie chodził
do kościoła i śmiał się z modlitw swojej
mamy, teraz codziennie prosi o wsparcie świętego Jana Pawła II, bo zawsze go
podziwiał i wierzy, że mu pomaga. Ktoś
pod zdjęciem polskiego papieża napisał:
„Gdzie jesteś? Nie widzisz, że bardzo cię
teraz potrzebujemy? Wiem, że nie zasługujemy… Ale przecież kochałeś nas takimi… Nie zostawiaj nas teraz samych!”.
Godna podziwu jest postać proboszcza
z Fiorano. Ksiądz Giuseppe Berardelli był
bardzo oddany swojej parafii i cieszył się

wielką sympatią parafian. Gdy usłyszeli,
że ich duszpasterz, który już wcześniej
borykał się z problemami zdrowotnymi,
zaraził się koronawirusem, zakupili dla
niego respirator. Ksiądz, choć potrzebował wspomagania w oddychaniu, odmówił przyjęcia daru i przekazał aparaturę
młodszemu choremu. Sam wkrótce zmarł
w szpitalu. Wierni porównują jego postawę do decyzji świętego Maksymiliana Kolbe, który w obozie Auschwitz poszedł na
śmierć za innego więźnia (na podstawie
art. z tygodnika „Dobry Tydzień”).
Czy z tej trudnej sytuacji, zagrażającej
całemu światu, pogarszającej się z każdym dniem, wyciągniemy jakieś wnioski?
Mamy tylko jedną drogę. Drogę do Boga,
nawet jeśli droga ta zarosła chwastami.
W tym szczególnym czasie, w czasie tej
strasznej epidemii, przypomnijmy sobie
słowa ojca świętego Jana Pawła II wypowiedziane z wielkim trudem w ciężkiej
chorobie w Łagiewnikach 17 sierpnia 2002
roku: „Dlatego dziś w tym sanktuarium
chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię
to z gorącym pragnieniem, aby orędzie
o miłosiernej miłości Boga (…) dotarło
do wszystkich mieszkańców ziemi (…).

Niech to przesłanie rozchodzi się z tego
miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat… Trzeba przekazywać
światu ogień miłosierdzia. (…) To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i Polsce oraz
wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia
(…). Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.
Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie
Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu
Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami, grzesznymi, ulecz
naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby
w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki
i zmartwychwstania Twojego Syna miej
miłosierdzie dla nas i świata całego! Amen.
Zapraszamy na VIII Pielgrzymkę Wielkopostną w roku 2021, 17 lutego w Środę
Popielcową do kościoła ojców kapucynów
na Poczekajce.
Oprac. Anna Pasek
Zdjęcie: Emil Zięba

Z ŻYCIA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ STYCZEŃ – MAJ 2020
Do wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu świętego zostali włączeni:
Krzysiak Eliza Wiktoria, Żabińska Alicja Rita, Drohobycka Arabella, Goc Tobiasz Miłosz, Bartkiewicz Kinga,
Szerzeniewski Bartosz Jacek, Śliwka Anna, Piech Agata, Izdebski Andrzej Jakub, Maciąg Szymon Dawid,
Woliński Wojciech, Wiatrzyk Tomasz Franciszek, Kępka Maria Elżbieta, Błachowski Wiktor, Kałużniak Aleks,
Osadczuk Mikołaj, Mydlak Szymon Piotr, Szpunar Gabriela Marianna, Wójcik Leon Karol, Rodak Marcin,
Czeleń – Gąbka Kornelia, Picheta Jan Paweł, Kuśmierz Mateusz Kamil, Maziarczyk Anna, Mańka Miłosz

Przed Bogiem i wobec wspólnoty sakramentalne „tak” wypowiedzieli sobie:
Ziętek Piotr i Popławska Anna Jagoda, Choma Jan Dominik i Łomott Sylwia Anna,
Stróżak Tomasz Michał i Nowak Karolina Barbara, Bicki Michał i Włodarczyk Karolina

Odeszli do Domu Ojca w nadziei wiecznego zmartwychwstania:
Czerwonka Krystyna, Niedźwiadek Irena, Romaszko Kazimiera, Czech Wanda, Kursa Zofia,
Szczepaniak Julitta Teresa, Woźniak Marian Zdzisław, Domańska Danuta Janina, Muller Wiesław Kazimierz,
Wojtaś Mirosława Marta, Piasecka Janina Wanda, Szymańska Janina Jadwiga, Graczyk Paweł,
Chrześcijanek Eugenia, Bańkowski Andrzej Stanisław, Kozioł Paweł, Furtak Jan, Terlecki Zygmunt,
Leonowicz Halina Ewa, Figiel Józefa Janina, Sochal Wojciech Jerzy, Piliszko Danuta Anna, Chojnacki Zygmunt Jan,
Łuczyńska Barbara, Schab Tadeusz, Wawerski Czesław, Zubilewicz Grzegorz Gustaw, Ostrowska Danuta Teresa,
Klimek Barbara Henryka, Ulanowska Alfreda, Kuca Helena Zofia, Nadulski Władysław Bronisław,
Kalasiewicz Jerzy Józef, Zaborowski Henryk Józef, Wąsik Czesław, Żyśko Danuta Regina, Miciuła Janusz Robert,
Kotarska Ewa Beata, Miściur Aleksander, Bywalec Janina, Ilczuk Teresa Eliza, Zawiślak Henryk, Łacek Leon,
Stawecka Stanisława, Niedziela Maria, Łukaszuk Jan, Krawczyk Antoni Tadeusz, Smolira Bogdan,
Kowalczyk Romuald, Olszewski Stanisław, Makarski Marian, Halina Anna Jargieło
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Wśród pielgrzymów udających
się do Loreto są także Polacy. Czy
są tam oni częstymi gośćmi?
Patrząc na wszystkich pielgrzymów przybywających do Sanktuarium Matki Bożej
w Loreto spoza granic Włoch, trzeba przyznać, że najwięcej jest właśnie Polaków.
Nasi pielgrzymi przyjeżdżają do Loreto zarówno z Ojczyzny, jak też z innych krajów
Europy i całego świata. Udają się do tego
świętego miejsca indywidualnie, rodzinami
oraz w różnych zorganizowanych grupach
turystycznych i pielgrzymkowych. W niektóre dni witałem w loretańskim sanktuarium nawet kilkaset osób z Polski. Warto
wspomnieć o tym, że wśród wielu tysięcy
polskich pielgrzymów byli w Loreto także nasi święci. Pielgrzymował do Sanktuarium Domku Matki Bożej św. Stanisław
Kostka, bł. Maria Siedliska – założycielka
sióstr nazaretanek oraz św. Maksymilian
Kolbe. Pięć razy w tym miejscu modlił się
św. Jan Paweł II, który ofiarował Matce
Bożej złotą różę. Możemy ją teraz oglądać
w gablocie we wnętrzu Świętego Domku.
Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński
również nawiedził to Sanktuarium, kiedy
udawał się do Rzymu po zwolnieniu z więzienia, w czasie represji stosowanych wobec Kościoła przez komunistów w Polsce.
Wielokrotnie oprowadzałem po Loreto
polskich żołnierzy, a wśród nich lotników,
których Patronką jest właśnie Matka Boska Loretańska.

A czy Polacy jako naród
zapisali się w szczególny
sposób w dziejach Loreto?

U Matki w domu
Polskie ślady w Loreto

Przed rokiem rozmawiałam z o. Dariuszem Bryłą
o Domku Matki Boskiej w Loreto. Dziś, miesiąc
po 99. rocznicy uchwalenia pierwszej konstytucji
II Rzeczypospolitej (tzw. Konstytucja Marcowa została
uchwalona przez Sejm 17 marca 1921 roku), rozmawiam
z o. Dariuszem o Polakach i polskich śladach w Loreto.
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II wojna światowa była tym okresem w dziejach Loreto, w którym Polacy na trwałe
zapisali się w jego historii. To właśnie Polacy, żołnierze Drugiego Korpusu Wojska
Polskiego 1 lipca 1944 roku wyzwolili Loreto spod okupacji hitlerowskich Niemiec.
Gdy nasi żołnierze dowiedzieli się, że w loretańskim sanktuarium jest również kaplica polska, mimo toczących się nieopodal
działań wojennych, zachodzili do niej i do
Świętego Domku na modlitwę. Nalot niemieckich bombowców sprawił, że w płomieniach stanęła także bazylika. Szczególnie niebezpieczne było to, że płonęła duża
kopuła świątyni, pod którą znajduje się
Domek Matki Bożej. Zawalenie się kopuły
mogłoby spowodować zupełne zniszczenie
tej cennej relikwii. Wtedy polscy żołnierze
samorzutnie zorganizowali akcję gaszenia
pożaru. Mimo że nie mieli żadnego specjalistycznego sprzętu, z narażeniem własnego
życia wspinali się na wysoki dach i kopułę, by gasić płonącą bazylikę; i udało się im
stłumić ogień i zażegnać niebezpieczeństwo.
W całej tej akcji żaden z żołnierzy nie zginął, a nawet nie został ranny, co odczytano
jako cud, jako szczególny znak opieki Matki
Bożej nad naszymi żołnierzami.

U Matki w domu
Dla poległych na froncie żołnierzy polskich postanowiono założyć u stóp bazyliki
cmentarz polski. Uroczystość poświęcenia
cmentarza miała miejsce w 1946 roku. Brał
w niej udział również generał Władysław
Anders. Od tego momentu polski cmentarz
wojenny ciągle przypomina mieszkańcom
Loreto i wielu przybywającym tu pielgrzymom naszą Ojczyznę – Polskę.
Tuż przed bazyliką znajduje się plac
imienia Jana Pawła II, a na nim pomnik
tego wielkiego papieża – Polaka. Na pomniku został umieszczony napis w języku
włoskim: najbardziej loretański papież
w historii.
Ale jest jeszcze w Loreto, można tak
powiedzieć, inny żywy pomnik, który codziennie przypomina i uobecnia Polskę.
Kilkadziesiąt metrów od sanktuarium stoi
klasztor sióstr nazaretanek. Ponieważ siostry są w większości Polkami, to zwyczajowo nazywa się je w Loreto nie siostry
nazaretanki, ale właśnie siostry Polki. Błogosławiona Franciszka Siedliska, założycielka Zgromadzenia Sióstr Najświętszej
Rodziny z Nazaretu, bardzo chciała mieć
w tym miejscu swój dom zakonny. Siostry
przybyły do Loreto w czasie II wojny światowej niosąc pomoc polskim żołnierzom,
którzy po zakończeniu działań wojennych
pozostali we Włoszech. Podjęły one ofiarną pracę nad jednoczeniem polskich rodzin rozłączonych podczas trwania wojny.
Udzielały w swoim domu schronienia polskim sierotom, ale służyły także z ofiarną
troską innym potrzebującym pomocy. Do
tej pory na różny sposób pomagają przede wszystkim wielu pielgrzymom przybywającym do loretańskiego sanktuarium.
W sekretariacie urzędu miasta Loreto
przechowywany jest dokument, który mówi, że generał Anders w 1964 roku w uznaniu zasług miasta Loreto nadał mu Złoty
Krzyż Zasługi z Mieczami. W dokumencie
tym możemy przeczytać:

» Pierwszego lipca 1944 roku miasto

Loreto, sławne ze swego Sanktuarium Matki Bożej, zostało zdobyte
przez Oddziały Trzeciej Dywizji Ułanów Karpackich Drugiego Korpusu
Armii Polskiej. Podczas działań wojennych społeczeństwo miasta wykazało szczerą życzliwość i pomoc
polskim oddziałom. Również podczas działań frontowych i pożarów
wzniecanych bombami nieprzyjaciela mieszkańcy Loreto zachowali się
z godnością, spokojem i ofiarnością.
Tutaj u stóp wzgórza, na cmentarzu
wojennym śpią wiekuistym spokojem polscy żołnierze najwaleczniejsi
z walecznych.
Bliska jest Polska Loreto
Bliskie jest Loreto Polsce”.

EPITAFIUM KU CZCI PAMIĘCI POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY

SOBIESKI POD WIEDNIEM – FRESK Z POLSKIEJ KAPLICY

Dlaczego w sanktuarium
loretańskim wśród kaplic
narodowych znalazła się
również kaplica polska?
Święty Domek, znajdujący się w centrum
świątyni, otoczony jest wieńcem kaplic
w absydach, dedykowanych różnym narodom. Oczywiście, nie wszystkie narody
mają tu swoje kaplice, ale tylko te, które swojego czasu słynęły z pobożności
maryjnej. Są to kaplice: francuska, słowiańska, amerykańska, niemiecka, polska, hiszpańska i szwajcarska. Narodowości te złożyły też ofiary pieniężne na
wykończenie i artystyczne udekorowanie
powyższych kaplic. Otrzymały one swoje nazwy w czasie przebudowy bazyliki
na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to
przywrócono bazylice gotycki wygląd. Nie
bez wpływu na oddanie Polakom jednej
z kaplic miało wielkie zwycięstwo Jana
III Sobieskiego nad Turkami w bitwie pod
Wiedniem w 1683 roku. Sam król przy-

pisywał to zwycięstwo wstawiennictwu
Matki Boskiej Loretańskiej, której obraz
miał z sobą w czasie bitwy. A po zwycięskiej odsieczy wysłał do Loreto cenne
wota: główny sztandar wojsk tureckich,
namiot wielkiego wezyra Kara Mustafy i proporzec polskich rycerzy zdobyty
przez Turków, a następnie im odebrany. Do niedawna można go było oglądać
w kaplicy skarbca po prawej stronie ołtarza. Ale ostatnio został on schowany
ze względu na niebezpieczeństwo ryzyka muzułmańskiego ataku terrorystycznego. Z namiotu zrobiono później stroje
liturgiczne i piękny baldachim używany
do dziś podczas uroczystych procesji.
Sztandar wraz z wieloma innymi cennymi rzeczami zrabował Napoleon w 1798 r.
Zważywszy na to, że polska pobożność
maryjna jest szeroko znana na świecie i że
sama Matka Boska w szczególny sposób
wybrała sobie Polskę na swoje dziedzictwo,
nie powinno dziwić to, że w tym pięknym
13
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U Matki w domu

sanktuarium mamy także kaplicę dedykowaną właśnie Polsce.

a są to: nuncjusz apostolski Achilles Ratti
(późniejszy papież Pius XI), prymas polski
kardynał Dalbor oraz arcybiskup warszawski kardynał Kakowski, którzy przebywali
wtedy w Warszawie.
Witraż za ołtarzem przedstawia scenę
gaszenia pożaru bazyliki przez naszych
żołnierzy. Nalot niemieckich bombowców
powtórzył się w nocy z 5 na 6 lipca 1944
roku. Kiedy w płomieniach stanęła także
kopuła sanktuarium, żołnierze z II Korpusu Ułanów Karpackich samorzutnie zorganizowali akcję ratowniczą.
Nad witrażem, na centralnej części sklepienia, Gatti wykonał fresk ukazujący Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski.
Wokół Niej klęczą przedstawiciele narodu polskiego, którzy oddają Jej hołd jako
swojej Pani i Królowej. Wśród nich klęczy
św. Kazimierz, polski królewicz, ofiarujący
Maryi swoją koronę.
Sam ołtarz w kształcie krzyża virtuti militari dodatkowo nawiązuje do waleczności i heroiczności Polaków, którzy
niejednokrotnie oddawali życie walcząc
nie tylko za swoją wolność, ale jak mówi
słynne powiedzenie: „W imię Boga za naszą i waszą wolność”.

Jak wygląda polska kaplica, kto
pracował nad jej wystrojem?
W zwieńczeniu nawy głównej, po prawej
stronie, można oglądać naszą, polską kaplicę. Jest ona dedykowana Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa. Jej głównym artystą,
który wykonał freski, obraz w ołtarzu, dekorację sklepienia i zaprojektował witraż,
jest włoski malarz Arturo Gatti. Jego praca
została wysoko oceniona przez ówczesny
włoski świat artystyczny, a znawcy sztuki
malarskiej mówią, że Gatti przyniósł chlubę artystom włoskim tym, jak przyozdobił
kaplicę polską.
W centrum naszej kaplicy, w nastawie ołtarzowej widzimy tryptyk. Środkowa część
ukazuje stojącego Pana Jezusa z otwartymi
ramionami, w długiej białej szacie. Z Jego
serca rozchodzą się jasne promienie, co
sprawia, że obraz ten przypomina wizerunek Chrystusa znany nam z objawień św.
Faustyny Kowalskiej. Artysta, który zanim
przystąpił do udekorowania naszej kaplicy,
dwa razy odwiedził Polskę, zapoznał się także z wizjami siostry Faustyny Kowalskiej
i malując ten obraz, sugerował się ich treścią. Po lewej stronie Pana Jezusa widzimy
św. Andrzeja Bobolę z palmą męczeństwa,
a obok niego klęczącego św. Jacka Odrowąża, który w jednej dłoni trzyma puszkę
z Najświętszym Sakramentem, a w drugiej
figurę Matki Bożej. Nawiązuje to do wydarzenia, które tak opisują kroniki:

» W 1240 r. na Kijów napadli Tata-

rzy znani z wielkiego okrucieństwa.
Z tego powodu w mieście powstało niemałe zamieszanie. Św. Jacek
odprawiał Mszę św. gdy przybył do
Niego jeden z braci i zawołał: „Ojcze
drogi, już po nas! Uciekajmy”. Jacek
zabrał ze sobą to, co uważał za najcenniejsze: Najświętszy Sakrament.
Wychodząc z kościoła usłyszał: „Jacku, mego Syna zabierasz, a mnie zostawiasz? Weź mnie ze sobą!” Jacek
smutny odpowiedział: „Matko moja.
Jakże Cię uniosę, kiedyś taka ciężka!”
Najświętsza Panna odpowiedziała:
„Weź mnie ze sobą, mój Syn ulży ci
ciężaru”. Nie namyślał się dłużej, zabrał alabastrową figurę Matki Bożej
i uciekł z płonącego miasta.

Po prawej stronie Pana Jezusa artysta
przedstawił św. Małgorzatę Alacoque oraz
klęczącą św. Kingę, a przy niej leżącą białą
lilię, która ma przypominać, że św. Kinga
żyła w białym małżeństwie z księciem Bolesławem Wstydliwym.
Na sklepieniu kaplicy widzimy bogato
zdobioną aureolę, a na niej cztery symbole z Litanii loretańskiej: Wieżę Dawi14

FIGURA MATKI BOŻEJ

dową, Arkę przymierza, Bramę niebieską
i Gwiazdę zaranną.
Nad freskami po lewej i prawej stronie
na ścianach kaplicy są przedstawieni polscy święci i błogosławieni; od lewej: bł. Salomea, św. Wojciech i bł. Jakub Strzemię
i dalej po prawej stronie: św. Jan Kanty,
św. Stanisław – biskup krakowski, oraz
św. Stanisław Kostka.
Na uwagę zasługują dwa duże freski
przedstawiające dwie bitwy uznawane
przez historyków za jedne z najważniejszych w dziejach Europy, które ocaliły jej
chrześcijańską kulturę. Po prawej ukazana jest Odsiecz Wiedeńska – zwycięstwo
Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem.
Postać centralna to król Jan III Sobieski
siedzący na białym koniu, witany przez
dygnitarzy polskich i austriackich. Husarz,
który jest przedstawiony tuż przy królu, to
autoportret Artysty.
Po lewej widzimy bitwę warszawską
z sierpnia 1920 roku, zwaną Cudem nad
Wisłą, kiedy to Polacy pokonali o wiele
liczniejsze wojsko sowieckie. Pośrodku
walczących żołnierzy Gatti przedstawił
marszałka Józefa Piłsudskiego na jego
kasztance oraz generałów: Józefa Hallera
i Tadeusza Jordana Rozwadowskiego. Nad
walczącymi widnieje Matka Boska, której
uroczystość Wniebowzięcia obchodzono
dzień wcześniej (Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Królowej
Korony Polskiej). Po prawej stronie fresku u góry widzimy trzy klęczące postacie,

Czy są w bazylice jeszcze inne
pamiątki ważne dla Polaków?
Tuż przy kaplicy polskiej zostały umieszczone trzy epitafia nawiązujące do naszej historii. Najstarsze i najcenniejsze
z nich upamiętnia wiktorię Sobieskiego
nad Turkami. Znajduje się ono na ścianie
po prawej stronie, przy wejściu do naszej
kaplicy. Na marmurowej tablicy widnieje
napis po łacinie:

» Matce Bożej Loretańskiej, do której

Jan III Sobieski król Polski zanosił
gorące modły, a jej obraz znaleziony
w ruinach starej budowli miał przy
sobie jako zapowiedź zwycięstwa,
pokonawszy Turków w pamiętnej
bitwie pod Parkanami, najważniejszy sztandar na nich zdobyty, z wyrazami czci i wdzięczności, w imieniu
Zjednoczonych Wojsk Chrześcijańskich posłał papieżowi Innocentemu
XI. Co miało miejsce w szczęśliwym
ósmym roku pontyfikatu.

Drugie epitafium jest umieszczone na filarze po lewej stronie kaplicy polskiej.
Umieszczony na nim tekst to fragment
listu Piusa XII do arcybiskupów i biskupów Polski:

» W czasie szalejącej ostatniej woj-

ny, na podstawie licznych dowodów,
przekonujemy się jak gorącą wiarą
i nabożeństwem do Bogarodzicy odznaczają się Polacy. To oni po odniesieniu zwycięstwa na zgliszczach

U Matki w domu

POLSKI CMENTARZ W LORETO

klasztoru Monte Cassino wznieśli ołtarz przyozdobiony obrazem Świętej
Bożej Rodzicielki. Od ognia i zniszczenia, nie bacząc na niebezpieczeństwo utraty życia, uratowali święty
Domek Loretański, na który spadły zapalające bomby. Tych przeto
najdzielniejszych żołnierzy i obrońców mariackiej świątyni, poleciliśmy
udekorować papieskimi odznaczeniami.
Trzecie epitafium to tablica wykonana
z brązu i umieszczona przy polskiej kaplicy w 40. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ufundowali ją pozostali przy życiu
żołnierze Drugiego Korpusu Wojska Polskiego. Na tablicy czytamy:

» Królowo Korony Polskiej

módl się za nami.
Na chwałę poległych Pułku
Ułanów Karpackich
Tobruk
Monte Cassino
Loreto
Ancona
Bolonia.

usytuowany cmentarz dla poległych żołnierzy Armii Polskiej. W 1080 grobach
pochowano ciała żołnierzy, którzy zginęli
w walce z hitlerowcami. Jest to największy cmentarz polski we Włoszech, to znaczy jest na nim pochowanych najwięcej
polskich żołnierzy. Główna brama cmentarza ma formę łuku triumfalnego, wykonanego z białego marmuru. Wieńczy go
figura Chrystusa niosącego krzyż. Prawą
rękę ma Pan Jezus wyciągniętą w kierunku Polski w geście błogosławieństwa. Sama figura jest kopią rzeźby, która znajduje
się przy kościele św. Krzyża w Warszawie.
Na środku cmentarza umieszczono cokół
z masztem, na którym ciągle powiewa biało‑czerwona flaga. Wysoki ołtarz z białego marmuru z płaskorzeźbą Matki Bożej
Ostrobramskiej stoi na najwyższym tarasie. W Uroczystość Wszystkich Świętych
jest przy nim odprawiana Msza święta
w intencji spoczywających na nim żołnierzy. Są wtedy obecni mieszkańcy Loreto,
Włosi i Polacy, delegacje z Urzędu Miasta,
poczty sztandarowe, przedstawiciele Wojska Polskiego, ministrowie, a także żyjący
jeszcze kombatanci, którzy walczyli o wyzwolenie Loreto.

A jak wygląda polski
cmentarz wojenny?

Charakterystyczna jest figura
Matki Bożej Loretańskiej. Co
jest w niej szczególnego?

Na wzgórzu, pomiędzy Adriatykiem a bazyliką, u stóp Sanktuarium, na trzech tarasach, otoczony kamiennym murem został

Statua Matki Bożej Loretańskiej z Dzieciątkiem należy do grupy tzw. Czarnych
Madonn, podobnie jak nasza Matka Bo-

ska Częstochowska. Oznacza to, że takie
wizerunki mają ciemny lub czarny odcień
skóry. Obecna figura Matki Bożej Loretańskiej jest kopią tej, która pochodziła
jeszcze z XVI wieku, ale uległa zniszczeniu w pożarze w 1921 roku. Została ona
wykonana z drewna cedru libańskiego
pochodzącego z ogrodów watykańskich.
Jej autor, rzeźbiarz Leopoldo Celani, najprawdopodobniej przez pomyłkę pokrył
ją tak ciemnym pigmentem, że figura jest
rzeczywiście prawie czarna. Postać Maryi
z Dzieciątkiem okrywa bogato zdobiona
szlachetnymi kamieniami szata. Pierwszej koronacji Matki Bożej Loretańskiej
dokonał w 1922 r. Pius XI w Watykanie,
a w 1962 r. tym razem już w Loreto, ponownie uczynił to Jan XXIII. Był wtedy
prowadzony w uroczystej procesji właśnie
pod tym baldachimem wykonanym z namiotu wezyra Kara Mustafy.
W Loreto często możemy usłyszeć śpiewaną także po włosku naszą pieśń: Czarna
Madonno – Madonna Nera. Mieszkańcy
Loreto śpiewając ją myślą o swojej Matce
Bożej Loretańskiej, ale nie wszyscy wiedzą,
że pieśń ta została ułożona ku czci Matki
Boskiej Częstochowskiej.
I jeszcze jedno. W jednej z dzielnic Loreto
znajduje się ulica, która przypomina nam
duchową stolicę Polski, bo nazywa się ona
Częstochowa (via Czestochowa).
Rozmawiała: Małgorzata Brzozowska
Zdjęcia: o. Dariusz Bryła
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Dziękuję Ci, Janie Pawle II, za przypomnienie tego, co jest
najważniejsze, za ukazywanie nam Chrystusa jako Drogi w naszym życiu, za miłość i troskę o nas.
Agnieszka Śmiech

Drogi Janie Pawle II!

JESTEŚCIE
MOJĄ
NADZIEJĄ

18 maja obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Jana
Pawła II. Nawiązując do tej rocznicy poprosiłam
moich uczniów z IX LO, aby przeczytali List
do młodych całego świata „Parati semper”,
a następnie napisali swoją odpowiedź na słowa
Papieża. Oto wybrane wypowiedzi uczniów.

Drogi Ojcze Święty!
Dziękuję Ci za słowa, które kierujesz do młodych. Jestem poruszona tym, że troszczysz się o nas i przykładasz tak wielką wagę
do tego, jak będzie wyglądało nasze życie. Nie zawsze spotykamy
się z taką postawą w naszych rodzinach i środowiskach, w których
żyjemy. Zadziwia mnie, jak bardzo nas rozumiesz.
Drugi rozdział Twojego Listu do młodych mówi o Chrystusie,
który rozmawia z młodymi. Ewangeliczna rozmowa Chrystusa
z bogatym młodzieńcem pokazuje prawdę o naszym życiu. To
fakt, że jako młodzi ludzie posiadamy wiele bogactw. Wydaje
się nam, że możemy mieć wszystko, że wszystko jest przed nami
i mamy pragnienie, by to osiągnąć. Wielu z nas wzrastało w domach, gdzie próbowano przekazać nam wiarę, uczono nas Przykazań Bożych. Nie zawsze jednak w dalszym życiu umiemy być
im wierni. Odchodzimy jak bogaty młodzieniec. Nie zmienia to
jednak faktu, że Chrystus nadal patrzy na nas z miłością.
Twój list, Ojcze Święty, uświadomił mi, że Jezus zawsze nas kocha, bez względu na nasze życiowe wybory. Jeżeli nawet zbłądzimy
i pogubimy się w życiu, to zawsze jest możliwe nasze wskrzeszenie, tak Chrystus przywrócił życie córce Jaira lub młodzieńcowi
z Naim. Dlatego ważna jest nadzieja, o której piszesz, to, by nie
tracić wiary w Boga i zawsze mieć świadomość, że nasze życie
nie ogranicza się do spraw ziemskich, do tego, co mamy tylko tu
i teraz, ale prowadzi do życia wiecznego.
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Piszę do Ciebie, ponieważ bardzo poruszył mnie Twój List do
młodych całego świata. Najbardziej w pamięci utkwił mi fragment dotyczący młodości jako szczególnego bogactwa. Twoje
słowa skłoniły mnie do refleksji i przemyśleń.
Jako młoda osoba żyjąca w XXI wieku, która właśnie wkracza
w dorosłość, każdego dnia staję przed koniecznością planowania,
wybierania i podejmowania pierwszych samodzielnych decyzji.
Niekiedy czuję się zagubiona i zastanawiam się, co powinnam
zrobić i czym kierować się przy podejmowaniu decyzji, mających wpływ na całe moje życie. Twoje słowa, że charakterystyczna dla okresu młodości jest ciekawość świata, chęć poznawania
i korzystania z życia, dają mi bardzo dużo siły. Uświadamiają mi,
że nie ja jedna borykam się z takimi problemami, a odpowiedzi
na pytania, które sobie stawiam, często wymagają czasu i zrozumienia samego siebie.
Przez dłuższy czas przed napisaniem tego listu rozmyślałam,
co rozumie się przez szczególne bogactwo młodości. Czy chodzi tu
o znaczenie odkrywania samego siebie i poznawanie swojej tożsamości, czy może o bogactwo przygód i możliwości, jakie stawia
przed nami ten okres życia? Odpowiedź zapewne nie ogranicza
się tylko do jednego zagadnienia. Z własnego punktu widzenia
wiem, że okres młodości to przede wszystkim czas największego
rozwoju intelektualnego, ale i emocjonalnego. To czas nawiązywania przyjaźni, znajomości, a także pierwszych głębszych relacji. To również moment odnajdywania i rozwijania swoich pasji
i zainteresowań. Zdaję sobie jednak sprawę, że poszukiwanie
wartości i sensu życia wiąże się z licznymi niebezpieczeństwami.
Współczesny świat niesie ze sobą wiele zagrożeń. Dlatego ważne
jest, aby w procesie poznawania samego siebie uświadomić sobie,
że ten czas intensywnego odkrywania swojego ,,ja” wiąże się także z popełnianiem błędów. Twoje słowa pozwoliły mi zrozumieć,
że młodym jest się tylko raz w życiu, dlatego trzeba doceniać tę
wartość każdego dnia, dać sobie czas na odnalezienie tego, kim
jesteśmy, pozwolić sobie na błędy, obdarzyć cierpliwością i zrozumieniem – po prostu pokochać siebie.
Na zakończenie chciałam tylko dodać, że dlatego właśnie trzeba ten czas wykorzystać jak najlepiej. W końcu to ,,my należymy do przyszłości i od nas młodych zależy przyszłość”. Dziękuję
Ci, że nie pozostałeś obojętny na ten temat i swoim przykładem
i mądrością pomogłeś mi zajrzeć w głąb siebie.
Pozdrawiam! Emilia Drobek

Drogi Wujku Karolu!
W dzisiejszych czasach bardzo łatwo się pogubić, szczególnie będąc młodym człowiekiem, ciągle ucząc się, szukając odpowiedzi
na tysiące nurtujących pytań, na które jest w stanie odpowiedzieć
samo życie lub jedyny Pan Bóg. Każdy chciałby poznać sens swojego istnienia i tego, co jest tak naprawdę istotne. Żyjemy coraz
szybciej, dążymy do sukcesu, zapominając, że na ziemi jesteśmy
tylko na chwilę.
Stoję teraz u progu dorosłości z milionem znaków zapytania
„co dalej?”. Kwestionuję wszystko, poczynając od swoich umiejętności, a kończąc na wierze. Szukam celu, a okazuje się, że jeden z nich, być może najważniejszy, stoi cały czas przede mną,
czyli życie wieczne. Jest to sprawa, o którą boję się najbardziej.
Nie uciekam od zmian, staram się wychodzić z mojej bezpiecznej strefy, ale to tylko przyziemne sprawy, które w perspektywie
tego, co czeka nas po śmierci, są nieistotne. Chciałabym przestać

JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ
się śpieszyć i skupić czasami na wartościach, które mają największy sens, ale pogodzenie tego wszystkiego wydaje się na chwilę
obecną nieosiągalne i nawet trudniejsze od matematyki, z którą
nigdy się nie polubię.
Dziękuje za Twój list, wiele mi podpowiedział. Mam nadzieję,
że kiedyś się spotkamy i będę miała możliwość usłyszenia od Ciebie więcej wyjątkowych słów. Liczę na to, że kiedyś zdobędę odpowiedź na pytanie, co mam czynić, ażeby osiągnąć życie wieczne,
jak żyć, aby pozostawać w zgodzie z samą sobą i Panem Bogiem.
Ola Kaczuga

Ojcze Święty!
Na początku chciałabym Ci podziękować za uświadomienie, jak
wielkim darem jest młodość oraz w jaki sposób mogę mądrze
spędzić ten czas. Nakierowałeś mnie na fragmenty Ewangelii,
które mówią o tym wyjątkowym czasie w życiu każdego człowieka. Powiernikiem problemów mojej młodości ma być Jezus i to
w Nim znajdę swoją drogę.
Dzięki Tobie zaczęłam zastanawiać się nad stanem mojej
świadomości moralnej. Dowiedziałam się, że ma ona kluczowe
znaczenie w moim życiu. Mam nadzieje, że tak jak mówiłeś, młodość wyposaży mnie w mocny zrąb zdrowych zasad. Dziękuję, że
zawierzyłeś mi tę wspaniałą pracę, jaka łączy się z rozpoznawaniem mojego życiowego powołania.
Natalia Sumorek

Czcigodny Janie Pawle II!
Kiedy czytałam Twój List do młodych, na myśl nasunęło mi się
wiele wątpliwości. Najbardziej zastanawiający jest dla mnie rozdział dziesiąty tego listu, zatytułowany „Wielkie wyzwanie przyszłości”. Zawiera on rozważania o decyzjach dotyczących naszego
powołania oraz wyborów, jakich dokonujemy.
Wielu młodych ludzi już w szkole średniej zastanawia się nad
swoim powołaniem życiowym. Często, nawet jeśli poczują powołanie do służby Bogu, nie podejmują go z obawy przed opinią innych. Jest to bardzo przykre, bo niekiedy nawet wierząca rodzina
nie rozumie naszych rozterek. Tak bardzo chcą dla siebie korzyści, że nie potrafią należycie wesprzeć nas, młodych, w tej decyzji.
Dzisiaj, kiedy powołanie jest tematem niewygodnym, a małżeństwo sakramentalne przeszkodą w rozstaniu się, piszesz, że
powinniśmy pozostać przy konserwatywnym poglądzie na związki
i rodzinę. Przypominasz, że brak oparcia na chrześcijańskich wartościach powoduje, że ludzie zamiast być traktowani podmiotowo
stają się przedmiotami. Jest to niepokojące. Małżeństwo, nawet
bardzo młodych ludzi, może ukazywać piękną miłość do Boga.
Przykre jest to, że starsi zapominają o wrażliwym sercu młodych
i często odwodzą nas od prawdziwych relacji z Bogiem i drugim
człowiekiem. Powołanie małżeńskie uczy miłości oblubieńczej.
Piękne słowa zawarte w 1 Liście do Koryntian pokazują, jakie są
cechy prawdziwej miłości, którą Bóg kocha ludzi oraz którą my
powinniśmy się nawzajem obdarzać. Tylko związek oparty na
miłości dążącej do Boskiej pozwoli być z drugą osobą do końca życia. Mówisz też, że jeśli odnajdziemy powołanie do życia
w małżeństwie, powinniśmy poświęcić mu się bez reszty. Są to
piękne słowa, ponieważ coraz więcej małżeństw decyduje się na
rozwód. Ludzie zapominają, że bez względu na okoliczności tylko
wymagająca miłość uświęca nas. Prosisz też, abyśmy nie zgadzali się na zniekształconą i zafałszowaną miłość. Chcesz, abyśmy
nie bali się postępować zgodnie z wartościami chrześcijańskimi,
nawet wbrew społeczeństwu. Takie wartości mogą się przejawiać
w budowaniu relacji małżeńskiej i rodzinnej na Bogu. Budowanie
rodziny chrześcijańskiej jest niezwykle trudną, ale piękną służbą Bogu. Tylko rodzina oparta na chrześcijańskim małżeństwie
może być wielka, dojrzała i odpowiedzialna. Sama, wychowując
się w takiej rodzinie, czułam i zauważałam, że tylko w taki sposób jesteśmy w stanie przezwyciężyć wszystko.

Bardzo dziękuję Ci za modlitwę o dobre i święte powołania do
małżeństwa. Wiem, że dzięki modlitwie możemy pomóc światu
wrócić do prawidłowych wartości, którymi każdy powinien się
kierować.
Serdecznie Cię pozdrawiam! Aleksandra Kruk

Drogi Wujku!
Czasami mam wrażenie, że za bardzo skupiam się na sobie i swoich
problemach. Codzienne balansowanie między szkołą a domem, te
wszystkie obowiązki i oczekiwania… Ciągle jest coś, co nie może
czekać ani chwili dłużej. Niekiedy trudno mi się nawet skupić na
wieczornej modlitwie. W czasie, gdy powinnam prowadzić swoją rozmowę z Bogiem, ja zaczynam wyliczać wszystkie rzeczy do
zrobienia na jutro albo myślę o tym, co mogłabym na siebie założyć. Jak gdyby wcześniej nie było na to odpowiedniejszej pory.
I nagle, właśnie w tym momencie, gdy roztrząsam, że następnego dnia mam sprawdzian z matematyki, przypominam sobie, że
jestem w trakcie rozmowy. I to nie byle jakiej. Prowadzę ją z samą Mądrością. I wtedy zastanawiam się, co ja właściwie robię.
Po co martwię się przyszłością i tym, jak będzie wyglądać moje
życie, gdy przy sobie mam najlepszego Doradcę, Tego, który jest
wszechwiedzący, który stworzył radość, miłość, szczęście… I gdy
zaczynam o tym myśleć, to proszę Boga o jedną rzecz, aby prowadził mnie swoimi drogami. Modlę się, aby zawsze miał mnie
w swojej opiece i nawet gdy sama nie do końca wiem, co jest dla
mnie dobre, aby On decydował za mnie. Chciałabym, aby nadał
mojemu życiu sens i wiem, że to zrobi.
Pragnę, Wujku, abyś wiedział, że się staram. Staram się żyć
według Twojej nauki. To Ty pokazałeś mi, co powinno być dla
mnie najważniejsze i mam nadzieję, że nigdy o tym nie zapomnę.
„Czas ucieka, wieczność czeka”… Wierzę, że znów się zobaczymy.
Pozdrawiam Ciebie! Małgosia Niedzielska
P.S. Od zawsze miałam problem z przecinkami,
więc nie zrażaj się, jak zobaczysz jakiś błąd.

Drogi Ojcze Święty!
Przeczytałam w liście, który skierowałeś do młodych całego świata, Twoje wyjaśnienie dotyczące dobroci Boga. Powiedziałeś,
przytaczając słowa Ewangelii, że „nikt nie jest dobry, tylko sam
Bóg”. Wynika to bezpośrednio stąd, iż Bóg to niezmierzona miłość, niekończąca się akceptacja dla nas, niewyczerpana cierpliwość i przebaczenie.
Ojcze, poruszyłeś ważny aspekt wartości. Źródłem i spełnieniem każdej z nich jest dla człowieka Bóg. Wskazówki do codziennego życia Stwórca podał nam w przykazaniach. Określił
tam dokładnie, co jest dobre, a co złe. Bez Boga wartości nie
istniałyby i nie spełniałyby swej roli. Każdy z nas, realizując te
wartości, buduje swoje człowieczeństwo, kształtuje sumienie
i stosunek do otoczenia.
Piszesz, Ojcze Święty, o sensie życia. Pytanie o ten sens zadają
sobie właśnie ludzie młodzi. Często nie znajdują prostej odpowiedzi. Szczególnie trudno jest im w sytuacji, gdy nie znają Boga lub oddalili się od Niego; gdy zetknęli się z wielkim złem jako
dzieci; gdy doświadczyli cierpienia zbyt trudnego, by je unieść.
Ty, Ojcze, wskazujesz, że najlepszą drogą przezwyciężenia egzystencjalnego bólu poszukiwań sensu życia jest zwrócenie się ku
Bogu. Modlitwa, udział w Eucharystii, uczestniczenie w obrzędach sprawia, że jesteśmy blisko Stwórcy. Z tej bliskości możemy
czerpać siłę do stawienia czoła przeciwnościom życia.
Przekazujesz także, Ojcze Święty, że młodość otwiera przed
człowiekiem różne perspektywy, właśnie dzięki poszukiwaniu
i stawianiu pytań. Jestem Ci wdzięczna za te wskazówki, bo dzięki nim nie zgubię się na rozdrożach życia.
Róża Ochnicka
Oprac. Małgorzata Grzenia
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Kochane
dzieciaki

FIOŁEK NA
BIEGUNIE
PÓŁNOCNYM
Gianni Rodari
Ilustracje: Małgorzata Miller

Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, na końcu świata, tam gdzie nie ma
już ani lasu, ani łąki i pola, a jest tylko
wieczny śnieg i mróz, w krainie wiecznych
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lodów mały biały niedźwiadek (nazywany
przez Mamę Niedźwiedzicę Misiem), kiedy
skończyły się wreszcie noce polarne, poczuł
rankiem niezwykły zapach, nieprzypominający niczego znanego – ani Mamy, ani
Taty, ani jego braciszków i siostrzyczek.
Nie przypominał też fok, morsów, pingwinów, które często dreptały obok; był inny
od zapachu ryb i łowiących je ptaków; to
nawet nie był zapach lodu i śniegu ani zapach ludzi, który bardzo rzadko pojawiał
się w świecie dzikich zwierząt…
Ten zapach był łagodny, słodki, lekki
i taki piękny, że Misiowi chciało się marzyć i śnić.
Pobiegł do Mamy Niedźwiedzicy.
– Mamo, co to jest? Nigdy czegoś takiego nie czułem…
– Nie wiem, Misiu. Pachnie cudnie, ale
nie umiem połączyć tego zapachu z niczym,
co widziałam albo czułam kiedykolwiek.
Ale sądzę – Mama pogłaskała Misia – że
to nic groźnego…
Niedźwiadki wybrały się więc na poszukiwanie tego „czegoś” i znalazły mały,
delikatny, fioletowy kwiatuszek.
Był to kwiatek, który wprawdzie drżał
z zimna, ale odważnie rozsiewał swój zapach w powietrzu, gdyż takie było
jego zadanie.
– Mamusiu, tatusiu! – zawołały
niedźwiadki.

Tata Niedźwiedź od razu obejrzał go
i stwierdził:
– To jest coś dziwnego. To nie ryba – dodał – inaczej wygląda, pachnie i nie pływa.
– Na pewno, ale i nie lata, więc to nie
ptaszek – powiedziała Mama.
– Racja! – przyznał Tata.
Wieczorem już wszyscy mieszkańcy bieguna znali wielką nowinę, że pojawiła się
mała, dziwna, pachnąca i fioletowa istota,
która stoi na jednej nóżce i nie porusza się
wcale. Wszyscy też chcieli jak najszybciej
ją zobaczyć.
Przybyły foki i morsy, z odległej Syberii
przywędrowały renifery, z Ameryki bawoły,
a nawet białe lisy, wilki morskie, sroki oraz
mewy. Wszyscy oglądali i podziwiali drżący z zimna kwiat i wdychali jego zapach.
Cały czas wystarczało go dla wszystkich!
Nawet dla tych, którzy przybyli na końcu!
Wszyscy zastanawiali się, jak to się dzieje, że kwiatek cały czas tak mocno pachnie.
– Jak się nazywa? Czy ma jakieś zapasy
pod powierzchnią lodu? Skąd? Co znajduje się pod nim?
Mewa, która latała czasem poza biegun
na południe, powiedziała, że widywała takie małe pachnące istotki, że to kwiatki,
zwane „fiołkami” i że wprawdzie tu jest
tylko jeden, ale w niektórych krajach jest
ich co roku bardzo dużo. Nie wiedziała tylko, skąd fiołek wziął się w krainie wiecznych śniegów.
W nocy fiołek pachniał z całych sił, jakby chciał zmienić lodową pustynię w zieloną, aksamitną łąkę. Wysiłek go wyczerpał
i o świcie był już zwiędnięty.
Czy myślicie, że tak mogło być naprawdę?
Nie? To macie rację i nie macie jej jednocześnie. Nie mogło tak być oczywiście dlatego, że fiołki potrzebują ciepła i słońca.
A jednak… Jeśli nasze serca są pełne miłości i gorące, to w cudzym zimnym sercu
lód może stopnieć i zakwitnie tam życie…
Oprac. Małgorzata Brzozowska

Kochani Parafianie i Czytelnicy „Zwiastuna”!
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Obecny rok jest czasem jubileuszu 70-lecia naszej parafii. Z powodu epidemii nie
udało się zorganizować, jak wcześniej planowaliśmy, uroczystości jubileuszowych
w czerwcu. Mamy nadzieję, że zapowiadane na koniec września i początek października misje parafialne dojdą do skutku, a w uroczystość św. Franciszka podziękujemy całą wspólnotą za wszelkie łaski otrzymane przez te lata.
Zapraszamy wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy do naszej parafii przynależą od
wielu lat, może nawet od początku, do współredagowania jubileuszowego numeru
„Zwiastuna”. Prosimy o przysyłanie swoich świadectw związanych z działalnością
parafii i obecnością tutaj braci kapucynów, relacji z różnych wydarzeń parafialnych, świadectw uczestnictwa w grupach i wspólnotach. Prace prosimy wysyłać
na adres mailowy „Zwiastuna” (pismozwiastun@wp.pl) lub pozostawić w kancelarii parafialnej; można też przesłać na pocztowy adres parafii (Al. Kraśnicka 76,
20-718 Lublin), z dopiskiem „Jubileusz 70-lecia”. Termin – do 15 sierpnia 2020 r.
br. Mirosław Ferenc wraz z redakcją „Zwiastuna”

ZWIASTUN
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ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 31 maja
2020 roku, na Poczekajce odbyła się uroczystość
święceń kapłańskich. Nowymi prezbiterami zostali
br. Krzysztof Łaziński i br. Karol Palus, natomiast
diakonami br. Michał Baczkura i br. Krzysztof Fabich. Święceń braciom udzielił ks. bp Mieczysław
Cisło. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.
Zdjęcia: Emil Zięba.
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WIELKI CZWARTEK 9 kwietnia

WIELKI PIĄTEK 10 kwietnia

TRIDUUM PASCHALNE 2020
NIEDZIELA WIELKANOCNA 12 kwietnia

ZDJĘCIA: Z TRANSMISJI INTERNETOWEJ REALIZOWANEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII „POCZEKAJKA”

WIELKA SOBOTA 11 kwietnia

