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6 września, XXIII Niedziela zwykła  
Idź i upomnij go w cztery 
oczy. (Mt 18, 15-20)
Jaka piękna i zarazem trudna lekcja mi-
łości bliźniego. Uczy miłości i pokory. 
Często, gdy ktoś nas zrani, to popadamy 
w ucieczkę. Wolimy zdystansować się 
od tej osoby, zamiast z pokornym ser-
cem i miłością szczerze z nią porozma-
wiać. Jezus uczy nas, jak krok po kroku 
dojrzewać w miłości i być prawdziwym 
chrześcijaninem. Pokazuje nam, jak żyć 
w prawdzie, jak być szczerym i prawdo-
mównym.

13 września, XXIV Niedziela zwykła  
Podobnie uczyni wam Ojciec 
mój niebieski, jeżeli każdy 
z was nie przebaczy z serca 
swemu bratu. (Mt 18, 21-35)
Przebaczenie z serca. Czy ja wiem co to 
oznacza? Czy moje serce jest na tyle ko-
chające i otwarte, aby móc przebaczać? 
A może nie potrafię przebaczyć bliźniemu, 
ponieważ mam problem z przebaczeniem 
samemu sobie? Może nie akceptuję w sobie 
tego, co kruche i słabe, swojego egoizmu, 
perfekcjonizmu, tego, z czym się zmagam 
od spowiedzi do spowiedzi. Musimy się 
starać, aby nasze serca były pełne miłości 
i chęci do ciągłego przebaczania. Wtedy 
będziemy bliżej Pana Boga, bliżej Króle-
stwa Niebieskiego.

20 września, XXV Niedziela zwykła  
Czy na to złym okiem patrzysz, 
że ja jestem dobry? (Mt 20, 1-16a)
Dlaczego tak często skupiam się na tym, 
że posiadam tylko jeden denar? Dlaczego 
wciąż popadam w pułapkę Złego i ciągle 
porównuję się do innych? Czemu mam 
pretensje do Pana Boga, że ktoś ma wię-
cej, lepiej i łatwiej? Jezus nie proponuje 
nam łatwego życia i nie zaspokaja naszych 
potrzeb według naszego uznania. On nam 
pokazuje, że ważne jest, aby być dobrym 
i patrzeć sercem. 

Nie należy wymagać od Pana Boga wię-
cej denarów, lecz trzeba cieszyć się z te-
go, że otrzymaliśmy zaproszenie do pracy 
w Jego winnicy.

27 września, XXVI Niedziela zwykła  
Dziecko, idź dzisiaj i pracuj 
w winnicy. (Mt 21, 28-32)
Czy zdaję sobie sprawę z tego, że to zapro-
szenie jest skierowane do mnie? Czy do-
strzegam w tym zaproszeniu słowo „dzi-
siaj”?

Pokusą dla nas, ludzi wierzących, jest 
automatyczne mówienie „tak”: pacierz 
rano i wieczorem, niedzielna Msza świę-
ta, bezrefleksyjne odmawianie różańca… 
A tak naprawdę Bóg oczekuje od nas szcze-
rości i autentyczności. Jemu niepotrzebne 
jest nasze bezmyślne „tak”. Bogu zależy 
na naszym nawróceniu, które prowadzi 

do zbawienia. Dobrze jest na nowo usły-
szeć wezwanie Pana do pracy w Jego win-
nicy. „Dzisiaj” dostajemy kolejną szansę, 
aby uwrażliwić swoje serce na spotkanie 
z Panem.

Autorką 
komentarzy do 

Ewangelii jest 
Jana Kostecka

Ewangeliarz

Kochani Parafianie i Czytelnicy „Zwiastuna”!

Obecny rok jest czasem jubileuszu 70-lecia naszej parafii.
Zapraszamy wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy do naszej wspólnoty przyna-

leżą od wielu lat, może nawet od początku, do tworzenia na łamach „Zwiastuna” 
swoistej kroniki parafii. 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 e-maila „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”. 

Świadectwa będę systematycznie publikowane na łamach pisma. 

br. Mirosław Ferenc wraz z redakcją „Zwiastuna”

P A R A F I I 
NIEPOKALANEGO SERCA MARYI 
I  ŚW.  FRANCISZKA W  LUBLINIE
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Kochani Parafianie, Drodzy 
Przyjaciele Poczekajki, 
wszyscy Bracia i Siostry!
Bardzo szybko zbliża się czas, kiedy ja-
ko wspólnota parafialna będziemy ra-
zem przeżywać tygodniowe MISJE 

ŚWIĘTE. Będzie to czas szczególnej obecności wśród nas Jezusa 
Chrystusa. Tego, którego wprawdzie spotkaliśmy już w Chrzcie 
świętym i innych Sakramentach, ale przecież nie zawsze konse-
kwentnie i w pełni idziemy za Nim w naszym życiu. Odkrywamy 
bowiem w sobie wciąż – sami zaskoczeni i zmartwieni tym faktem 
– pewne postawy i zachowania, które są dalekie od Chrystusowej 
Ewangelii. Są to nasze grzechy, które nas niepokoją i od których 
chcielibyśmy się w szczerości naszego serca wyzwolić. Trzeba 
je jednak najpierw rozpoznać, nazwać po imieniu, zobaczyć ich 
źródło, czyli stanąć przed Bogiem w prawdzie i w pokorze. Sta-
nie się to możliwe, gdy przez wiarę wejdziemy w świat Boga. Je-
go miłość nas wówczas odrodzi, w Jego Miłosierdziu znajdziemy 
bezpieczną przystań.

MISJE! Czym one są? Sam termin pochodzi od łacińskiego 
słowa „missio” co znaczy „posłanie”. Opatrzność Boża pośle do 
nas ludzi, którzy głosić będą Słowo Boże. Będą oni przedłużeniem 
wspaniałego orszaku postaci, których znamy ze Starego i Nowe-
go Testamentu: patriarchów, proroków i apostołów. Sam Jezus 
nazwany został Posłańcem Bożym, który przyszedł na ziemię, by 
głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. To On swojemu Kościołowi 
daje nakaz: „idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu” (Mk 16, 15). To polecenie jest nadal aktualne.

Ojciec święty Jan Paweł II mówił kiedyś do nas w Często-
chowie: „Żyjemy w czasach duchowego chaosu, zagu-
bienia i zamętu, w którym do głosu dochodzą różne 
tendencje liberalne i laickie, często w sposób otwarty 
wykreśla się Boga z życia społecznego, wiarę chce się 
zredukować do sfery czysto prywatnej, a w postępo-

wanie moralne ludzi włącza się szkodliwy relatywizm. 
Szerzy się obojętność religijna. NOWA EWANGELI-
ZACJA jest pilną potrzebą chwili, także w ochrzczo-
nym przed tysiącem lat narodzie polskim. Musimy 
poświęcić wszystkie siły, aby głosić prawdę o Krzyżu 
i Zmartwychwstaniu Chrystusa współczesnemu po-
koleniu Polaków i przeciwstawić się największej po-
kusie naszych czasów – odrzuceniu Boga-Miłości”. 
(Częstochowa, 4 czerwca 1997 r.)

To zadanie podejmują dziś misjonarze. Idą oni do tych, któ-
rzy o Chrystusie jeszcze nie słyszeli. Idą też do tych, którzy choć 
słyszeli, to jednak zbyt łatwo o Nim zapominają. Idą wreszcie 
do tych, którzy idą za Chrystusem, ale na tej drodze potrzebują 
umocnienia i dodania ducha. 

Misje, które rozpoczną się w naszej parafii pod koniec września, 
prowadzić będą Ojcowie Redemptoryści. Ich założyciel, św. Al-
fons Maria Liguori (1697-1787), będąc wielkim przewodnikiem 
duchowym swoich czasów, założył ten zakon po to, aby wypełnił 
słowa Chrystusa „iść i głosić Ewangelię najbardziej potrzebują-
cym...” aż na krańce świata. Oni przybędą do naszej parafii, aby 
między nami pełnić to zadanie. Będzie to wielkie wyzwanie dla 
naszej wspólnoty, któremu starajmy się sprostać.

 Proszę wszystkich Was o modlitwę w Waszych rodzi-
nach w intencji tego Bożego dzieła. Bądźcie obecni w tym 
dziele. Przez Waszą troskę, wzajemną zachętę do udziału, przez 
czynne zaangażowanie się we wszystkich pracach przygotowaw-
czych i modlitwę. Czujcie się POSŁANYMI do dawania radykal-
nego świadectwa życia z wiary dla tych, którzy wątpią, odchodzą 
lub znajdują się na duchowych obrzeżach wspólnoty Kościoła. 

Niepokalanemu Sercu Maryi, Mistrzyni Zawierzenia, oddajemy 
się z ufnością w opiekę wierząc, że uprosi nam Ona u swego Syna 
światło i łaskę dla pomyślnego zrealizowania naszych zamierzeń.

br. Mirosław Ferenc, proboszcz

KONFERENCJE

Misje Święte na Poczekajce

27 IX – 4 X 2020
Zd

ję
ci

e:
 M

ał
go

rz
at

a 
G

rz
en

ia



ZWIASTUN 13 września 2020

4

Drodzy Parafianie!

Już tylko dni dzielą nas od rozpoczęcia 
w naszej parafii Misji Świętych. 

Dwa tysiące lat temu, kiedy Jezus, nasz Zbawiciel przyszedł 
na ziemię, pragnął ogłosić światu, że Bóg naprawdę i do końca 
kocha każdego człowieka. To była Jego misja okupiona Ofiarą 

Golgoty. Ta Chrystusowa misja nie zatrzymała się w czasie, 
trwa nieustannie, aż po dzień dzisiejszy i nabiera wyjątkowego 

sensu na początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. 
Ten sam Chrystus, którego znamy z Ewangelii i za którym 

idziemy drogami wiary, przyjdzie do naszej parafii poprzez 
posłanych do nas misjonarzy. Przyjdzie ze swoim słowem, 

przebaczeniem i miłością. To są Misje Święte.

Będzie to czas szczególnej obecności wśród nas Jezusa 
Chrystusa; Tego samego, który kiedyś powiedział do 

Zacheusza: „dziś chcę gościć w twoim domu…” (Łk 19, 5). 
Kościół parafialny – nasza Wspólnota, którą 

tworzymy od siedemdziesięciu lat, i każde ludzkie 
serce staje się DOMEM, w którym chce podczas tych 

dni w szczególny sposób zagościć Jezus Chrystus. 
Kiedy Jezus zagościł w domu Zacheusza, spełniły 

się jego najskrytsze pragnienia, a „udziałem tego domu 
stało się zbawienie...” (Łk 19, 9). To samo dokona się 

w Tobie, kiedy przyjmiesz propozycję Chrystusowej 
gościny. On ma moc spełnić najskrytsze Twoje pragnienia 

i udziałem Twego domu stanie się zbawienie.

Jesteśmy pokoleniem ludzi tak bardzo żyjących  
w pośpiechu. W zabieganiu wokół codziennych 

spraw, problemów, trudnych wyborów i decyzji, 
często gubimy to, co najważniejsze. 

Misje Święte są czasem zatrzymania się w drodze. 
Są czasem wewnętrznego zadumania się nad swoim 

życiem; aby móc doświadczyć spotkania z Chrystusem, 
odnaleźć nowy sens naszego życia i być może, dla 

niejednego – jeszcze raz rozpocząć wszystko od nowa.

Droga Siostro i Bracie, przyjmij serdeczne zaproszenie do uczestnictwa w Misjach Świętych 
w 70. rocznicę istnienia naszej parafii. Są one dla Ciebie, który nie wyobrażasz sobie życia bez 
Boga – abyś został umocniony; są one dla tych, którzy ulegli zniechęceniu i zwątpieniu – aby mogli 

nadzieję odnaleźć; są one również dla tych, którzy zobojętnieli i odeszli – aby mogli powrócić.

Niech więc każdy poruszy się wewnętrznie, żeby wejść w nasz wspólny, wielki duchowy wysiłek 
życia z wiary. Licząc na dobrą wolę, zrozumienie i przyjęcie zaproszenia oddajemy całą Rodzinę 

Parafialną w ręce naszej Matki Niepokalanej i św. Franciszka – naszych patronów, i prosimy 
Was o modlitwę i czynne zaangażowanie się w przeprowadzenie tego Bożego Dzieła.

Wasi duszpasterze i misjonarze

Zdjęcie: Emil Zięba

ZAPROSZENIE NA MISJE ŚWIĘTE
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PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH
Niedziela 27 IX

„Bóg jest Miłością” (J 3, 16)
Uroczyste rozpoczęcie Misji Świętych w Parafii

7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00; 16.00; 18.00 
– Msze św. z kazaniem misyjnym

Poniedziałek 28 IX
„Grzech człowieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie”

9.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym
10.00 – Misyjna Konferencja Stanowa dla małżonków 
18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym 
19.00 – Misyjna Konferencja Stanowa dla małżonków
20.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla młodych 

i dłużej pracujących

Wtorek 29 IX
„Wiara i nawrócenie”

9.00; 18.00; 20.00 – Misyjna uroczystość pojednania 
(bez Mszy św.)

Środa 30 IX
„Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu 

Pan wasz przyjdzie” (Mt 24, 42)

9.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym
10.00−11.00 i 17.00−18.00 – Wystawienie 

Najświętszego Sakramentu  
Modlitwa, adoracja i misyjny 
Sakrament Pokuty 

18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym 
20.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym 

Czwartek 1 X
Jezus Chrystus jest moim Panem

9.00 – Misyjna uroczystość opowiedzenia się za 
Chrystusem (Msza św.)

18.00 – Misyjna uroczystość opowiedzenia się za 
Chrystusem (Msza św.)

19.30 – NABOŻEŃSTWO EKSPIACYJNE 
Modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie 
relacji w rodzinach i zranień niesionych  
z przeszłości

Piątek 2 X
„Trwajcie we mnie a Ja w was” (J 15, 4)

Dzień chrześcijańskiej rodziny

9.00 – Misyjna uroczystość chrześcijańskiej rodziny 
z odnowieniem ślubów małżeńskich

11.00 – Msza św. dla chorych wraz z udzieleniem 
sakramentu namaszczenia i modlitwą 
o uzdrowienie

17.00−18.00 – Spowiedź pierwszopiątkowa dla dzieci
18.00 – Misyjna uroczystość chrześcijańskiej rodziny 

z odnowieniem ślubów małżeńskich
20.00 – Misyjna uroczystość chrześcijańskiej rodziny 

z odnowieniem ślubów małżeńskich

Sobota 3 X
„Oto Matka twoja...” (J 19, 26)

9.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych
 Zaofiarowanie Parafii Niepokalanemu 

Sercu Maryi
18.00 – Msza św. odpustowa ku czci 

św. Franciszka
 NABOŻEŃSTWO „TRANSITUS” ZE 

ŚW. FRANCISZKIEM

Niedziela 4 X
„Wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim” (Łk 24, 48)

7.00; 8.30; 10.00; 13.00; 18.00 – Msze św. z kazaniem 
misyjnym

11.30 – Msza św. dla dzieci z rodzicami i misyjne 
błogosławieństwo niemowlaków, 
przedszkolaków i matek w stanie 
błogosławionym

15.00 – UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA MISJI 
ŚWIĘTYCH

 Uroczysta Msza święta 
Poświęcenie krzyża misyjnego 
Udzielenie błogosławieństwa 
papieskiego z odpustem zupełnym

Misyjny Sakrament Pokuty
Środa: w godz. 8.00−9.00, 10.00−11.00, 

17.00−18.00 i 19.00−20.00

MODLITWA
O dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię 
o błogosławieństwo dla Misji św. w naszej 
parafii. Daj, aby stały się one czasem Tobie 
przyjemnym, a nam zbawiennym. Ty pragniesz, 
by wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy 
i byli zbawieni. Bez łaski Twojej nic uczynić nie 
możemy. Dlatego z wielką ufnością wołamy 
do Ciebie słowami Twojego Syna: „Przyjdź 
królestwo Twoje!”. Pomóż nam przygotować się 
dobrze do przeżycia świętych misji. Napełnij 
nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale 
też i braci i sióstr naszych, żyjących daleko od 
Ciebie, wiecznego szczęścia.

Daj misjonarzom światło i łaskę, aby nas 
nauczyli, jaka jest wola Twoja i co nam służy ku 
zbawieniu. Niech Boskie Twe słowo, przez nich 
nam głoszone, oświeci nas i pouczy, uzdrowi, 
uświęci i zbawi.

Duchu Święty Boże! Oświeć nas łaską Twoją, 
aby przez te święte misje odnowiło się oblicze 
naszej parafii.

Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, Patronko 
misji świętych, wspomagaj nas nieustannie. 
Amen.
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Jezus Chrystus jest naprawdę obecny w najświętszej Euchary-
stii: pod postaciami chleba i wina. Od kiedy Chrystus ustanowił 
sakrament Ciała i Krwi, sprawowanie, przyjmowanie i adorowa-
nie Eucharystii stało się źródłem życia naszego Kościoła. Dlatego 
wszystkie podejmowane przez Kościół dzieła, czy to modlitewne 
(procesje, nabożeństwa, czuwania), apostolskie, misyjne, dusz-
pasterskie (grupy parafialne, katecheza szkolna), czy też dzieła 
charytatywne, czerpią swoją siłę żywotną z Eucharystii i do niej 
prowadzą. A zatem wszystko, co czyni Kościół, ma sens o tyle, 
o ile jest związane z Eucharystią i na nią jest ukierunkowane. 
Jest tak dlatego, że w Eucharystii jest wszystko – Eucharystia 
to Jezus Chrystus.

Ten właśnie Syn Boży, który stał się Ciałem i zamieszkał wśród 
nas, stanowi centrum naszej wiary. Chrystus jest pełnym Obja-
wieniem Boga człowiekowi, jest jedynym Pośrednikiem między 
Bogiem i człowiekiem, jedynym Zbawicielem świata. On jest je-
dyną drogą do Ojca. Właśnie dlatego mówimy, że nasza wiara 
jest chrystocentryczna – Chrystus w centrum. A jeżeli Euchary-
stia to Jezus Chrystus, to z całym przekonaniem możemy powie-
dzieć, że nasza wiara jest także eucharystiocentryczna. Wszyst-
kie przecież dzieła i posługi Kościoła są z Eucharystią związane 
i do niej prowadzą. 

Nie ma więc zdrowej, katolickiej wiary, która nie miałaby 
szczególnego rysu eucharystycznego i nie wyrażała się swoistym 
kultem Eucharystii. Eucharystia jest streszczeniem i podsumowa-
niem całej naszej wiary. Zatem z całą pewnością chory jest duch 
człowieka, który tę najszczególniejszą obecność Boga na ziemi 

zaniedbuje, nie szanuje, przyjmuje niegodnie lub wręcz lekce-
waży. Słowa te potwierdza cała rzesza świętych, od świętego Pa-
wła począwszy, przez Augustyna, Tomasza z Akwinu, świętych 
Franciszka i Klarę, Paschalisa, aż do świętych naszych czasów. 
Wiemy, jak umiłowali Eucharystię i jak o niej mówili, chociażby 
Jan Paweł II, święta Matka Teresa, czy święta Faustyna. Niekwe-
stionowanymi świadkami wiary w realną obecność Chrystusa pod 
postaciami chleba i wina są również liczni męczennicy, którzy za 
tę wiarę oddali własne życie.

Żeby zrozumieć, dlaczego Eucharystia jest tak ważna i ko-
niecznie potrzebna do życia duchowego i wiary, trzeba sięgnąć 
do natury: do chleba i wina. Chrystus nie ustanawia Eucharystii 
przypadkiem; nie został z nami pod postacią chleba i wina tylko 
dlatego, że akurat to miał do dyspozycji. To było zamierzone. Je-
zus Chrystus jest z nami jako pokarm i napój, czyli coś absolutnie 
koniecznego do życia. Tak też i Eucharystia. Ciało Chrystusa jest 
zupełnie podstawowym i koniecznym pokarmem naszego życia 
duchowego i naszej wiary. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego 
i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja 
go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym 
pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spo-
żywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.
(…) Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki (J 6, 53-56.58). 

Wiele jest w nas pragnień małych i wielkich, jakże wiele dą-
żeń i ciągłych o coś starań. Niespokojne serce nasze wciąż czegoś 
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szuka i wciąż jest czegoś głodne. Pragnienia nasze należy rozu-
mieć nie tylko w kontekście negatywnym, tak jakbyśmy wyłącznie 
dążyli do zła, lecz także w pozytywnym. Przecież wciąż dążymy 
do lepszego życia, do większego dobra. Jakże wiele jest rzeczy, 
które chcielibyśmy poprawić lub zmienić, aby odzyskać pokój, 
znaleźć upragnione szczęście, pogodę ducha i żyć kochając i bę-
dąc kochanymi. Tak jak przepastną i do końca nieodkrytą głę-
bią jest wnętrze człowieka, tak też zawiera w sobie ogrom głodu, 
którego człowiek sam nie jest w stanie zaspokoić. Duchowy po-
karm, Ciało Syna Bożego, jest odpowiedzią na ludzkie głody, na 
głód naszego serca. Nie potrzeba tutaj skomplikowanego myśle-
nia, wielkiej filozofii ani wzniosłej teologii, aby dostrzec, że Bóg 
dający się człowiekowi jako chleb, wychodzi naprzeciw naszym 
pragnieniom. On jako jedyny potrafi zaspokoić je w pełni. Jan 
Paweł II w homilii na zakończenie Kongresu Eucharystyczne-
go we Wrocławiu (1997 rok) powiedział: Jak wielką przestrzeń 
kryje w sobie ludzkie serce, skoro wypełnić je może tylko Bóg. 
Tę wielką przestrzeń ludzkiego serca wypełnić może Euchary-
stia. Nie dzieje się to jednak w sposób automatyczny, czarodziej-
ski. Przyjmowana Eucharystia wypełnia nasze wnętrze i zaspo-
kaja duchowy głód stosownie do wzrostu naszej wiary i miłości 
do Chrystusa eucharystycznego. W tym miejscu warto przypo-
mnieć słowa świętego Franciszka Salezego, który powiedział, że 
jedna dobrze przeżyta Komunia święta zdolna jest zmienić nas 
w świętych i doskonałych. 

Dlatego przejęci do głębi i zdumieni tym największym z darów 
Bożych POWRÓĆMY DO EUCHARYSTII. Wróćmy do pobożne-
go w niej uczestnictwa. Powróćmy do pełnego wiary i godnego, 
z czystym sercem, przyjmowania Eucharystii. Odkryjmy na no-
wo wartość pokornej i pełnej ufności adoracji. Niech Euchary-
stia, Chrystus eucharystyczny, stanie się centrum naszego życia 
wewnętrznego i zewnętrznego, całego życia. Niech wszystko, 
co robimy, z Eucharystii czerpie swoją moc i siłę pełną miłości. 
Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jeste-
ście, a Ja was pokrzepię (Mt 11, 28) – mówi Chrystus. Przyjdź-
my do Niego, bo do kogóż pójdziemy?

Oby ta wielka uroczystość nie została zmarnowana i nie prze-
minęła według bzdurnego powiedzenia święta, święta i po świę-
tach. Zastanówmy się zatem, Bracia i Siostry, co możemy lub 
co powinniśmy zmienić w naszym podejściu do Eucharystii – 
i zróbmy to. Zwróćmy przede wszystkim uwagę na to, czy nie 
zaniedbujemy niedzielnej Eucharystii. Jeżeli przyjmujemy Cia-
ło Chrystusa, to czy zawsze godnie i w stanie łaski uświęcającej. 
Kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny 
będzie Ciała i Krwi Pańskiej oraz wyrok sobie spożywa i pije 
(1 Kor 11, 27) – przestrzega święty Paweł. Przyjęcie Eucharystii 
w grzechu ciężkim nie jest żadną komunią – jest świętokradz-
twem i grzechem śmiertelnym. Zobaczmy, czy na Eucharystię się 
nie spóźniamy, czy mamy odpowiedni strój, jak wygląda nasze 
przygotowanie i dziękczynienie po Eucharystii. Może udałoby się 
uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni, przynajmniej od 
czasu do czasu, albo przyjść do kościoła na kilka chwil adoracji. 
A może chociaż dziś poświęcimy trochę czasu i podziękujemy za 
ten największy z darów Bożych. Zróbmy cokolwiek dla Eucha-
rystii i dla naszej pobożności eucharystycznej, ponieważ tak, jak 
traktujemy Eucharystię, tak traktujemy Boga samego. Euchary-
stia to Bóg z nami, to Jezus Chrystus.

Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić,
Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć!
On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu;
Dla Jego Boskiej chwały życie poświęćmy Mu!
Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój,
Boć tu już nie ma chleba! To Bóg, to Jezus mój!

o. Solan Dąbrowski 

(kazanie wygłoszone w Uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa, Poczekajka 11 VI 2020)

Zdjęcia: Emil Zięba
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GRUPA MODLITWY DZIECI FATIMSKICHGRUPA MODLITWY DZIECI FATIMSKICH
Trzy lata temu, na 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie, 
w naszej parafii powstała GRUPA MODLITWY DZIECI FATIM-
SKICH. Łucja, św. Hiacynta i św. Franciszek stali się dla nas in-
spiracją, by kontynuować ich dzieło (tj. odmawianie różańca św., 
modlitwa za ginących grzeszników, podejmowanie za nich wy-
rzeczeń) oraz nieść światu przesłanie Maryi.

Dlatego od trzech lat nasze współczesne, parafialne Dzieci Fa-
timskie biorą regularnie udział w adoracjach fatimskich 13. dnia 
miesiąca, prowadzą różaniec w kościele dla dorosłych i uczestni-
czą w procesjach fatimskich. Na procesjach dzieci niosą sztan-
dar Grupy z wizerunkiem Pani Fatimskiej oraz świętych Hiacyn-
ty i Franciszka. Dzieci stanowią również róże Żywego Różańca. 
W sumie wraz ze swoimi naśladowcami i rodzicami – 13 róż. 

Grupa Modlitwy Dzieci Fatimskich ma swoją regułę, podob-
nie jak zakony J Reguła ma służyć kształtowaniu życia chrześ-
cijańskiego, a zwłaszcza sfery modlitwy. Brzmi ona następująco:

1.  Kto nie zna żadnej modlitwy, aby się 
jakiejś nauczył.

2.  Kto jeszcze się nie modli, aby rozpoczął 
od choćby krótkiej modlitwy codziennie.

3.  Kto się zaczął modlić, aby robił to 
regularnie.

4.  Kto się modli regularnie, aby dołożył do 
swojej modlitwy intencje, o które prosił 
Anioł i Maryja w Fatimie.

5.  Kto się modli codziennie z intencją, aby 
dołożył ofiarę lub wyrzeczenie, zgodnie 
z objawieniami fatimskimi.

Jak widać, reguła jest napisana w taki sposób, aby mogły się jej 
uczyć dzieci od najmłodszych lat, natomiast w ogóle nie ma gór-
nego limitu wiekowego. A to znaczy, że jest dla wszystkich J

Dla Grupy zostały sprowadzone różańce, medaliki oraz obrazki 
z Fatimy. Natomiast szczególną radość sprawiają nam relikwie 
świętych dzieci fatimskich, które nieustannie peregrynują po na-
szych domach, co sprawia, że możemy się modlić w towarzystwie 
świętych młodzianków.

Przed wakacjami zostały wykonane szka-
plerze fatimskie. Z przodu szkaplerza wid-
nieje wizerunek Maryi i dzieci, którym się 
objawiła, a z tyłu napis: „Ratujcie grzeszni-
ków, odmawiajcie różaniec”. Dzieci z Grupy 
noszą je w czasie fatimskich procesji. Napis 
ma być zachętą dla pozostałych wiernych 
do gorącej modlitwy za ginących grzeszni-
ków, gdyż jest to główne przesłanie Maryj-
nych objawień. 

Dnia 20 czerwca 2020 r., w Uroczystość 
Niepokalanego Serca Maryi, podczas sumy 
odpustowej, JE Ksiądz Arcybiskup Sta-
nisław Budzik uroczyście obłóczył Dzieci 
Fatimskie w szkaplerze, wyrażając radość 
z ich obecności i gotowości do szczególnej 
modlitwy we wspólnocie. Od tej chwili cie-
szymy się szczególnym błogosławieństwem 
naszego diecezjalnego pasterza.

Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkie 
Dzieci Fatimskie i ich rodziców oraz ser-
decznie zapraszam inne dzieci, które prag-
ną się lepiej modlić, aby dołączyły do na-
szej grupy J

Szczęść Boże!
o. Andrzej CebulaKS. ABP STANISŁAW BUDZIK NAŁOŻYŁ SZKAPLERZE DZIECIOM FATIMSKIM. FOT. EMIL ZIĘBA



Z ŻYCIA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ CZERWIEC – SIERPIEŃ 2020

Do wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu świętego zostali włączeni:

Wójcik Karol, Jarosiewicz Hanna, Boguszewski Feliks Maksymilian, Pyczek Jan Tymoteusz, 
Pyczek Władysław Jan, Słowińska Róża, Bogusz Dawid Michał, Janowski Krzysztof, Nowicki Mateusz Piotr, 
Gamla Adam, Pawlik Barbara Anna, Próchniak Ewa, Wielgus Wiktoria Joanna, Ziemoląg Pola, Hradil Tymon, 
Polnik Małgorzata Anna, Kuźnik Michalina Aleksandra, Wiater Hanna, Smirnova Michalina, Kwiatosz Jakub, 
Sajdak Gabriela Maria, Urbanowicz Iga, Dąbrowski Jakub Franciszek, Wróblewska Nadia Elżbieta, 
Małek Aleksandra, Wiśniewska Emilia, Piondło Maja, Banach Nina, Suszek Bartłomiej, Maksim Michał, 
Żurkowska Emilia, Żychowski Bartosz Jan, Gronkowski Jakub Marek, Kowalczyk Zachariasz Jan, 
Skulimowski Kacper, Izak Lena Ewelina, Podgórska Michalina Janina, Kudelski Franciszek Jacek

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

Zubowicz Zbigniew Tomasz i Drozdowska Iwona Katarzyna, Balcerek Jarosław i Jeruzalska Agnieszka, 
Ziemoląg Rafał Krzysztof i Tębikowska Jagoda, Zwadowski Michał i Gruszecka Katarzyna, 
Horabik Józef i Majcherska Ewa Maria, Sosnówka Piotr i Wereska Agnieszka, 
Kuręda Arkadiusz i Siemińska Patrycja Urszula, Koziej Mateusz i Kaczmarzewska Olga Kamila, 
Gawin Jacek Sławomir i Dąbrowska Agata, Przygrodzki Mikołaj Amadeusz i Dybała Izabela, 
Antonowicz Rafał Piotr i Maksymiec Weronika Marcela, Pejta Patryk i Osiecka Sylwia Beata, 
Pitera Piotr Władysław i Piesta Katarzyna , Rusinek Tomasz Mariusz i Sawicka Agnieszka, 
Kowalczyk Jacek i Galińska Agata, Banucha Andrzej i Kaźmirak Eliza Katarzyna, 
Dymek Łukasz i Kowara Magdalena Izabela, Ofiarski Oktawiusz Henryk i Nowak Monika, 
Dębiec Szymon Stanisław i Mierzwa Anna Katarzyna

Odeszli do Domu Ojca w nadziei wiecznego zmartwychwstania:

Jargieło Halina Anna, Surmacki Marian Tadeusz, Mierzyński Mieczysław, Beć Edward Józef, Klimek Maria Anna, 
Wojtyłło Ryszard Antoni, Wiśniewska Ewa, Szulc Barbara, Młynarczyk Nadzieja, Smutek Bartosz Jan, 
Sobczak Lidia Maria, Supryn Barbara Grażyna, Banach Alina Bronisława, Blajerski Waldemar Stanisław, 
Bołtuć Wiesława Czesława, Moskal Henryka, Trybulska Regina Weronika, Janek Henryk, Kot Zofia, 
Siłkowska Feliksa, Jakubiec Irena Teresa, Krawczyk Irena, Chabros Zofia, Orłowska Barbara, 
Bazyl Henryk Jacek, Kozak Wanda, Szopa Kazimiera, Głogowski Adam, Przech Krystyna, Gustaw Józefa, 
Komorowska Elżbieta Władysława, Styczyński Ryszard Jerzy, Nowak Adam, Nowak Igor, Kasiczak Edward Michał, 
Skiba Piotr Grzegorz, Surma Tomasz Stanisław, Miazek Franciszka, Dżaman Danuta
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Pro memoria
śp. Sławomir Kusy (1957−2020)

Urodził się i wychował w rodzinie katoli-
ckiej. W domu rodzinnym zaszczepiono 
mu głęboką wiarę, ufność Bogu i miłość 
Ojczyzny. To matka nauczyła go mod-
litwy dziękczynnej, która towarzyszyła 
mu w najtrudniejszym czasie. Nigdy nie 
zwątpił w miłosierdzie Boże. Swoje cier-
pienie złożył Bogu jako ofiarę za rodzinę 
i Ojczyznę. 

Był artystą. Jego prace, najczęściej o te-
matyce sakralnej, powstawały w ciszy, 
modlitwie i pokorze przed Bogiem i Mat-
ką Najświętszą, której wizerunki malował 
najczęściej. 

Znał wartość talentu, którego realizację 
traktował jako powołanie i zobowiązanie, 
z którego trzeba się jak najlepiej wywią-
zać. A pracować trzeba tak, aby efekt tru-
du przyniósł korzyść innym. 

Pamiętamy go z różnych sytuacji jego 
życia jako człowieka powściągliwego, po-
kornego i pomocnego. Przez wiele lat pra-
cował w Pracowni Konserwacji Zabytków, 
obecny wizerunek obiektów architektury 
lubelskiej jest dorobkiem jego wieloletniej 
pracy badawczej. W świątyniach i domach 
wielu z nas znajdują się namalowane przez 
niego obrazy, towarzyszące nam w codzien-
nej modlitwie.

Nam, parafianom i czytelnikom „Zwia-
stuna”, stał się bliski dzięki temu, że przez 
ostatnie dwa lata (kiedy był chory) ilu-
strował w naszym piśmie artykuły z cyklu 
„Lekcja historii”. 

Pamiętajmy o nim w naszych modli-
twach…

Zdjęcie z archiwum 
rodzinnego pana Sławka
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Kochane 
dzieciaki

Dobro powraca
Tekst: Agata Kornacka 

Ilustracje: Małgorzata Miller

Dzień jak co dzień, a jednak niezwykły. Na 
pewno jesteście ciekawi, dlaczego…

Beatka w świetnym humorze zeszła do 
kuchni, by jak zwykle w towarzystwie ro-
dziców i grubego jamnika Pędzla, który 
właśnie powoli toczył się ze schodów, zjeść 
na śniadanie pyszne grzanki. 

Dziś Beatka miała dyżur śniadaniowy. 
Gdy już wszystko było gotowe, czekając na 
rodziców, dziewczynka włączyła telewi-
zor, aby obejrzeć kolejny odcinek „Pytania 
na śniadanie”. „Pandemia koronowirusa 
w Polsce” – brzmiał groźny i przestraszo-
ny głos z ekranu.

– P-a-n-d-e-m-i-a – powtórzyła Beatka. 
Domyśliła się, że to coś niezwykłego i na 
pewno niebezpiecznego. 

Tymczasem rodzice pojawili się w kuch-
ni. Wiedzieli już o pandemii z wczorajszych 
wiadomości. Wytłumaczyli córce, co to sło-

mością, że będzie miała braciszka. Radość 
była ogromna. Tatuś wybrał mu już nawet 
imię. Będzie nazywał się Jeremiasz, jak 
biblijny prorok. 

Następnego dnia Beatka zdziwiła się, że 
rodzice są w domu.

– Dlaczego nie jesteście w pracy? – 
zapytała. – Czy to znaczy, że ten wirus 
jest aż tak groźny?, czy może pojawić się 
u nas w domu? 

– Spokojnie – odpowiedział tata. – Bę-
dziemy teraz dla bezpieczeństwa pracować 
w domu, i ty też nie pójdziesz do szkoły. Ale 
mamy dla ciebie propozycję. Chcielibyśmy, 
żebyś zasadziła sobie w ogródku roślinkę. 
Będziesz obserwować, jak rośnie, pielęg-
nować ją, podlewać, aż wreszcie w lecie 
zobaczysz, jak zakwitnie. 

– Dobrze, myślę, że to naprawdę dobry 
pomysł – powiedziała Beatka i od razu 
zabrała się do pracy.

Mijał czas, a roślinka rosła. Kiedy już 
była wyższa niż okoliczne trawy, puściła 
pąki, aż wreszcie pojawił się kwiat…

– Najpiękniejszy – oceniła Beatka.
– Zobacz, Beatko – po-

wiedziała mama. – Kwiat, 
o który dbałaś, zakwitł 
najpiękniej na świecie. 
Twoja miłość do drugie-
go człowieka też wzrasta 
i pięknieje, kiedy się o to 
troszczysz. 

Ten trudny czas jest po 
to, aby zrozumieć, co na-

prawdę jest ważne, i Beatka 
to zrozumiała…

wo znaczy i jak trzeba w takiej sytuacji się 
zachować. Beatka postanowiła, że spróbuje 
zrobić coś dobrego, co sprawi, że pande-
mia odejdzie na dalszy plan.

– Dobro przecież zawsze powraca – po-
myślała Beatka. 

Zajrzała do szuflady, w której znaj-
dowały się stare albumy ze zdjęciami. 
Zaczęła je porządkować. Nagle jej oczy 
zaszkliły się od łez. Na jednym zdjęciu 
zobaczyła mamę jako mała dziewczynkę, 
uśmiechniętą i szczęśliwą. Na innym ma-
ma i tata trzymający się za ręce. Wreszcie 
na kolejnym ona maleńka w otoczeniu 
rodziców, spojrzała na radosną twarz 
mamy i taty… Tak rzadko mówiła im, 
że ich kocha. Coś w niej pękło… Zalała 
się łzami…

– Czas pandemii to dobry moment, 
by się nad sobą zastanowić – pomyślała.

Jak się okazało, ten dzień, który zaczął 
się tak smutno, miał jednak skoń-
czyć się pozytywnie.

Nadszedł czas obiadu. Ma-
ma kręciła się w kuchni, Be-
atka postanowiła jej pomóc. 
Współpraca przyniosła 
rewelacyjne owoce. 
Pyszna pomido-
rówka smakowa-
ła jakoś inaczej, 
a kotlecik pra-
wie rozpływał 
się w ustach.

Rodzice po 
obiedzie podzie-
lili się z Beatką 
radosną wiado-

WSPARCIE DLA DOMU W WĄWOLNICY
W Wąwolnicy, koło Lublina, wśród lasów i wąwozów Siostry Kapucynki budują Dom dla Dzieciaków.

Cel jest blisko – mówią siostry – bo dom z zewnątrz jest już gotowy, zostały do wykonania prace wykończeniowe we-
wnątrz budynku. Musimy uzbroić w instalacje przeciwpożarowe trzy duże klatki schodowe, które na razie są w stanie suro-
wym, wytynkować je, założyć system wentylacji i wykończyć trzy wiatrołapy.

Ten pierwszy etap, który przed nami, to koszt 388.000 zł. Całość prac związanych z finalnym wykończeniem Domu 
i stworzeniem Centrum Wsparcia Rodziny to 4 miliony złotych, stąd przed nami wielkie wyzwanie. Wiemy, że to miejsce nie jest 
dla nas, tylko dla Dzieciaków, które tu będą żyć, uczyć się i szykować do wejścia w dorosłość. Dlatego ośmielamy się prosić Cię 
o wsparcie Domu dla Dzieciaków. Nie dla nas, tylko dla dzie-
ci, by nasz dom stał się miejscem, które tętni życiem.

Zachęcamy do wsparcia: 
Dom Zakonny Zgromadzenia 

Sióstr Kapucynek NSJ

Mareczki 7, 24-160 Wąwolnica

Tytuł wpłaty: 
Darowizna – Dom dla Dzieciaków

Numer konta: 
55 1240 2412 1111 0010 9875 1007
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20 VI ODPUST NIEPOKALANEGO SERCA MARYI FOT. EMIL ZIĘBA

19 VI MAŁŻEŃSKIE JUBILEUSZE FOT. EMIL ZIĘBA

F O T O G A L E R I A



4 VIII PIERWSZY DZIEŃ PIELGRZYMKI LUBELSKIEJ FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

27 VI – 17 VIII OAZA W SERPELICACH FOT. Z OAZOWEGO ARCHIWUM

F O T O G A L E R I A

21–23 VIII GOLGOTA MŁODYCH FOT. KINGA TUŹNIK


	_Hlk38797405
	_Hlk38797680

