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Ewangeliarz
1 listopada,
Uroczystość Wszystkich Świętych

Cieszcie się i radujcie, albowiem
wasza nagroda wielka jest
w niebie. (Mt 5, 1−12a)

Dzisiaj Jezus wskazuje nam kierunek naszego życia. Dzisiaj otwiera się przed nami
nadzieja nieba. Jesteśmy powołani do świętości. Podejmując refleksję nad przemijaniem, śmiercią w duchu chrześcijańskim,
pamiętamy o życiu. Jesteśmy powołani do
życia, do bycia z Bogiem. Osiem błogosławieństw to prawdziwie pedagogia świętości, szkoła świętości.
Dzisiaj przemawia też do mnie Tomasz
à Kempis w O naśladowaniu Chrystusa,
który podpowiada mi, aby szukał pokoju
serca jedynie w Jezusie.
ks. Mariusz Frukacz
8 listopada,
XXXII Niedziela zwykła

Czuwajcie więc, bo nie znacie
dnia ani godziny. (Mt 25, 1−13)

Każdy z nas ma co najmniej jeden talent,
a więc ogromny kapitał, by zrealizować siebie, swoje życie, powołanie i odpowiedzieć
na złożone w nas nadzieje Boga. Każdy jest
jedyny, niepowtarzalny i ma swoją misję do
spełnienia; dlatego Bóg rozdziela i „inwestuje” specyficzne dary, talenty, które pozwalają to zadanie zrealizować. (…)
Bóg nie jest surowy, nie „chce żąć tam,
gdzie nie posiał”, nie wymaga więcej niż
potrafimy, pragnie relacji osobistej, opartej
na zaufaniu i miłości, a nie lękowej, daje
wolność w korzystaniu z darów, pozostawia inicjatywę i możliwość uruchomienia
własnej pomysłowości; oczekuje jednak
stosownych owoców.
Naszym zadaniem jest odkrywanie własnych specyficznych darów i troska o ich
rozwój. I nie jest istotne, ile posiadamy,
ale w jaki sposób nimi gospodarujemy.
Błędem jest natomiast porównywanie się
z innymi. Jego skutkiem są kompleksy,

poczucie niskiej wartości, zniechęcenie,
frustracje, pretensjonalność, zazdrość,
zawiść, agresja, albo odwrotnie – pycha,
lekceważenie innych, pogarda…
Jakie są moje specyficzne dary, talenty? Czy potrafię wymienić minimum dziesięć? W jaki sposób je rozwijam? Czy potrafię zaryzykować dla Boga? Czy nie noszę
w swoim sercu fałszywego obrazu Boga,
surowego, nadmiernie wymagającego?
Czy porównuję się z innymi?
o. Stanisław Biel SJ
22 listopada, Uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata

Zaprawdę, powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych,
Mnie uczyniliście. (Mt 25, 31−46)

Wszyscy staną na Sądzie Ostatecznym. Będziemy sądzeni z miłości i miłosierdzia. Ta
perspektywa słusznie przejmuje nas bojaźnią, ale pamiętajmy, że Sędzią będzie Chrystus, który umarł za nas na krzyżu. Ten
Sędzia jest zarazem dobrym Pasterzem,
o którym mówi prorok Ezechiel. Szuka do
końca zagubionych owiec, by przyprowadzić je do bezpiecznej owczarni.
o. Dariusz Kowalczyk SJ

Uświadomię sobie, że moje życie zmierza
nieustannie do wieczności. Będzie to albo
wieczne przebywanie z Jezusem-Oblubieńcem, albo wieczne odrzucenie. Potwierdza
to wyraźnie los panien z przypowieści. (…)
Nie wystarczy wiedzieć, że Pan nadejdzie.
Sama wiedza bez życiowej zapobiegliwości
i starania jest bezużyteczna jak lampa bez
oliwy. Czy myśl o ostatecznym spotkaniu
z Panem mobilizuje mnie do duchowej
troski o siebie? W czym wyraża się moja
troska i czujność? (…)
Usiądę u stóp Oblubieńca i będę prosił
Go o łaskę gotowości na spotkanie z Nim.
Będę nosił Jego spojrzenie w swoim sercu i powtarzał: „Naucz mnie wypatrywać
Cię nieustannie!”.
ks. Krzysztof Wons
15 listopada, XXXIII Niedziela zwykła

Dobrze, sługo dobry i wierny!
Byłeś wierny w niewielu
rzeczach, nad wieloma cię
postawię: wejdź do radości twego
Pana! (Mt 25, 14−15. 19−21)

W przypowieści o talentach Jezus koryguje
fałszywy obraz Boga oraz zaprasza do refleksji nad przedsiębiorczością i wykorzystywaniem czasu łaski. (…)
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Kochani Parafianie, Drodzy
Przyjaciele Poczekajki,
wszyscy Bracia i Siostry!

Pierwsze, co chciałbym powiedzieć
i czym się z Wami podzielić, to moja
wielka wdzięczność Panu Bogu, że pozwolił nam w tak trudnym czasie przeżyć Misje Święte!
Same misje to był czas wielkiej Bożej łaski. To był czas bardzo
nam potrzebny. Misje miały się wpisać w przeżywanie naszego
dziękczynienia za 70 lat istnienia naszej wspólnoty parafialnej
na Poczekajce. Nikt nie mógł przewidzieć, że odbędą się jednocześnie w tak trudnym roku, kiedy borykamy się z pandemią,
która z kolei również mocno ograniczyła życie religijne wierzących. Zdaję sobie sprawę, że obecna sytuacja przeszkodziła wielu
osobom starszym i osłabionym w udziale w misjach. Nie wszyscy mogli być, nie wszyscy skorzystali w tym samym stopniu. Ale
wierzę mocno, że Bóg zesłał na całą naszą parafię swoje miłosierdzie przez Niepokalane Serce Maryi i przez św. Franciszka. Bogu niech będzie chwała i dziękczynienie za to, że otworzył nam
głębiej serca w sakramencie pojednania, że uzdrowił wiele dusz
swoją łaską, że przygarnął nas do siebie na nowo!

Po drugie, dziękuję wszystkim Parafianom oraz osobom spoza parafii, należącym do naszych wspólnot, za zaangażowanie
w zespole misyjnym przygotowującym misje, dziękuję wszystkim szczególnie za modlitwę przed misjami.
Kochani, bardzo mnie poruszały te misyjne nabożeństwa i Wasz
udział w nich, mimo że było wiele różnych przeszkód. Szczególnym
zwieńczeniem było nabożeństwo pod Krzyżem misyjnym i wyznanie wiary podczas Eucharystii na zakończenie misji świętych,
w Uroczystość św. Franciszka, kiedy to trzymaliśmy w naszych
rękach przyniesione krzyże, i wyznawaliśmy wspólnie nienaruszoną wiarę Kościoła, katolicką i apostolską, oraz odnowiliśmy
nasze przywiązanie do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Dziękuję Panu Bogu, za ten widzialny znak wspólnej wiary,
którym nas umocnił przez misjonarzy, ojców redemptorystów.
Oni także, w imię Jezusa Chrystusa udzielili nam apostolskiego
błogosławieństwa i nałożyli na przyniesione krzyże łaskę odpustu zupełnego na godzinę śmierci. Taki krzyż możemy również

komuś podarować w trosce o jego zbawienie, aby trwał w zjednoczeniu z Jezusem!
I wreszcie dziękuję tym, którzy przełamali swoje lęki i wyszli
z domów do kościoła, którzy „stracili” swój czas na słuchanie Bożego słowa, którzy zaryzykowali dla swojego zbawienia obecność
na misjach, którzy złożyli w czwartkowym nabożeństwie misyjnym, przed Ukrzyżowanym, swoje najgłębsze zranienia, i oddali
Jezusowi swoje plany. Na koniec dziękuję tym, którzy pokornie
przestrzegali w czasie misji, i przestrzegają nadal, sanitarnych
przepisów bezpieczeństwa ze względu na innych.
Kochani! Widzimy, że przed nami znów ciężki czas. Pandemia się nie skończyła, wróciły różnego rodzaju obostrzenia. Ten
czas próby, jaki wszyscy przechodzimy, odsłonił wiele naszych
niepewności, słabości, lęków, podziałów, ale też i niedojrzałości
w wierze. Dlatego proszę Was o mocną nadzieję i zaufanie, które złóżcie w Panu naszym. Kto opiera się na sobie, upadnie i się
rozbije. A do Pana zawsze należy ostatnie słowo, słowo wskrzeszenia i życia, bo „On jest Drogą, Prawdą i Życiem” (J 14, 6).
W Uroczystość Wszystkich Świętych słyszymy słowa: „Każdy,
kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się i podobnie jak On, jest
święty” (1 J 3, 3).

Niech te nadchodzące, zapewne ciężkie dni, tygodnie a nawet miesiące, będą dla nas wyzwaniem, by związać się jeszcze
bardziej z naszym Panem Jezusem Chrystusem! On nigdy nie
opuszcza swoich wybranych. Pamiętajmy o modlitwie osobistej
i rodzinnej, pamiętajmy o Eucharystii! Mimo obostrzeń, kościół
codziennie jest otwarty rano i wieczorem. Przychodźcie do Jezusa! Na każdej Mszy św. może śmiało być ponad 190 osób! Pan
daje siłę swojemu ludowi! (por. Ps 29).
I już na koniec. Kochani Bracia i Siostry, w listopadzie pamiętamy szczególnie o naszych bliskich zmarłych. Jest to bardzo
ważne i konieczne w duchu miłości. Modlimy się za nich, a nasi bliscy Zmarli, niech za nas „niosących ciężar tego dnia” modlą się i wstawiają u Boga! Modlitwa pełna wiary będzie dla nas
wszystkim ratunkiem u Pana.
Niech Pan obdarzy Was wszystkich pokojem i zdrowiem!
br. Mirosław Ferenc, proboszcz
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Dziś chcę gościć w twoim domu
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Misje Święte na Poczekajce
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DOJRZAŁY
OWOC

Refleksje nie tylko czytelnicze
W najtrudniejszym okresie pandemii, kiedy strach, niepewność,
zarządzenia i wstępne badania medyczne zatrzymywały nas w domach, utrudniały albo wręcz uniemożliwiały fizyczne korzystanie z sakramentów,
do moich rąk trafiła
książka o. Andrzeja
Derdziuka Dojrzały owoc, wydana na
początku 2020 r.
Konotacja
ewangeliczna tytułu była czytelna,
ale zapoznając się
ze spisem treści,
przed lekturą wolałam sięgnąć do
Wstępu i Posłowia. Te tworzące
ramę dla biogramów teksty pozwalają zrozumieć cel,
proces powstawania publikacji i założenia wyboru jej
bohaterów. We
Wstępie czytamy,
że: Książka pokazująca personalną stronę historii
Poczekajki, zawiera nade wszystko
prezentację postaci wybitnych braci
kapucynów i parafian, którzy zasłużyli się świetlanym
przykładem swego życia. Biografie zostały usystematyzowane w dwóch grupach w porządku
chronologicznym – najpierw bracia kapucyni, potem świeccy.
W Posłowiu autor napisał: Zanim ta książka została zapisana w komputerze, od pewnego czasu żyła już w moim sercu,
gdyż czułem przynaglenie od wewnątrz, by utrwalić koleje
życia wybranych sióstr i braci z terenu parafii na Poczekajce oraz podzielić się ich świadectwem z innymi. Zdaję sobie
sprawę, że wybór postaci przedstawionych w tej publikacji
jest subiektywny (…) One jednak należą do mojego poczekajkowskiego Panteonu i jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem ich
znać i w pewien sposób dzielić ich doświadczenie wiary oraz
miłości Boga i Kościoła.
Znakomitym pomysłem wydaje mi się rezygnacja z fotografii
bohaterów, z jej statycznością i zamkniętym obrazem, na rzecz
rysunków portretowych. Miękka ciemna kreska, którą posłużyła
się pani Magdalena Piwońska, z białego tła wydobywa subtelne
i delikatne zarysy twarzy lub popiersi. Dla mnie jest to symboliczne przesłanie, iż tak naprawdę jesteśmy w stanie poznać je6
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dynie szkic czyjegoś życia, którego całokształt zna tylko Pan Bóg
i Matka Najświętsza.
Żadna z biografii nie jest „laurką ku czci”, nie ma też cienia
patosu, który czasami można znaleźć w publikacjach wspomnieniowych. Z poszczególnych opowieści poznajemy nie tylko fakty
z życiorysu kolejnych postaci, lecz wyłaniają się z nich osobowości
bohaterów, ich pragnienia, potrzeby, więzi międzyludzkie. Subtelność i delikatność cechuje sposób prezentacji losów wszystkich
osób. Ojciec Derdziuk pogłębia, uwydatnia tylko te trudne czy
bolesne wydarzenia z egzystencji bohaterów, które są konieczne do właściwego zrozumienia ich postawy, decyzji lub wyboru
drogi życia. Podstawą do napisania wszystkich biografii były nie
tylko osobiste wspomnienia i doświadczenia duszpasterskie autora, ale też liczne źródła ustne i pisane,
z kwerendą archiwistyczną włącznie.
O. Andrzej Derdziuk ma nadzieję, że
powstaną kolejne książki z tej serii i zaprasza do współpracy, bo: Jest przecież wiele
osób, o których mogliby zaświadczyć ich
bliscy, gdyby podzielili się doświadczeniem ich cichego heroizmu i wielkodusznej służby w codziennym podejmowaniu
napotykanych wyzwań.
Anna Guzowska-Boreczek
Od redakcji: W Projekcie Kapucyńskim Poczekajka na kanele You Tube są
już filmy poświęcone prawie wszystkim
bohaterom książki Dojrzały owoc, przygotowane przez jej autora.

(NIE)
TYLKO
DLA
DZIECI

czyli o Bajkach na rodzinne
wieczory
Co w życiu jest najważniejsze? A co to jest Niebo? Gdzie lubisz
przebywać najbardziej? Co to jest śmierć? – takie i podobne
pytania zadają nie tylko najmłodsi czy młodzież, ale także dorośli. Odpowiedzi można szukać na różne sposoby. Jednym
z nich jest czytanie bajek – w gronie rodzinnym, w szkole, na
spotkaniach wspólnotowych. Bajki na rodzinne wieczory napisane przez pallotynkę, siostrę Karolinę Słomińską SAC, to
Boże drogowskazy, które swą prostotą i pięknem odsłaniają
bogactwo życia duchowego, wewnętrzny świat człowieka oraz
kierują wzrok ku Niebu.
Tytuł omawianej pozycji wyraźnie zakreśla krąg odbiorców
– są nimi przede wszystkim rodziny. Wykorzystać ją mogą nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, katecheci oraz duszpasterze.
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Takie spotkania niewątpliwie przyczyniają się do budowania
głębszej więzi między nimi oraz do radosnego i twórczego wykorzystania czasu.
Jeden z uczniów podczas lekcji, na której czytana była bajka pt.
Król, nagle wykrzyknął:
To o Panu Bogu! Przecież
Dlaczego Bajki na rodzinne
to On jest Królem. W inwieczory?
nej sytuacji przy lekturze
 pokazują, że serce człowieka jest
bajki Niebo kilkoro dzieci
Słomińska SAC – realizuje charyzmat apostolski Sióstr Pallotynek
s. karolina słomińska sac
z dziećmi, młodzieżą i rodzinami
od ponad trzydziestu
lat. Wcześniej
tak
szerokie,
iż
nie
można
go
zaprzyznało: Ja chcę iść do
ji, a obecnie na Ukrainie. Obroniła pracę magisterską dotyczącą wpłyzwój religijny dzieci. Prezentowane
bajki stanowią element
mknąćw książce
w ciasnocie
tylko ziemNieba! Chcę być z Panem
h przez nią katechez, rekolekcji i spotkań formacyjnych dla dzieci,
skiej
rzeczywistości
– wzbudzaBogiem. Kształtowanie
dzin, a także wolontariuszy
oraz członków
hospicjum.
ją wKatolickiego
człowieku
pragnienie
Nieba;
umiejętności odnoszeak – psycholog, absolwentka
Uniwersytetu
Lubelskiego
studiów podyplomowych w zakresie profilaktyki przemocy wobec
 ukazują piękno miłości, przyjaźnia zasłyszanych treści
ieży na Akademii Ignatianum w Krakowie. Z bajek korzysta podczas
zajęć terapeutycznych rozwijających
umiejętności emocjonalno-sponi, przebaczenia,
troski o innych,
do wiary jest jednym
, w pracy z osobami niepełnosprawnymi umysłowo, osobami doświadty, będącymi w stanie żałoby
oraz w poradnictwie
rodzinnym.
wspólnego
świętowania,
cieszenia
z atutów książki. Bajkosię IIzLiceum
małych
rzeczy,
utrzymywawe opowieści przypomisińska – 17-letnia uczennica
Ogólnokształcącego
w Chojmoukiem – swoją pasję do rysunku i malarstwa rozwija od dzieciństwa.
nia porządku;
nają o Bogu, o Jego obecprzez nią realistyczne ilustracje
ukazują bohaterów bajek, ich emocje
wane aktywności a jednocześnie są zaproszeniem Czytelnika do za otwierają oczy na potrzeby ludzi
ności i działaniu w życiu
wojej wyobraźni w poszukiwaniu tego co dobre, prawdziwe i piękne.
wokół nas,
człowieka.
 uczą konstruktywnego rozwiązyCzytanie bajek na kawania problemów i przyznawania
techezie nieraz prowosię do własnych błędów;
kuje dzieci do stawiania
 ukazują, że w trudnościach i cierpytań – stwierdza katepieniach znaleźć można rozwiąchetka prowadząca zajęzanie i sens;
cia w szkole podstawowej.
 mogą pomóc człowiekowi przejść
– Uczniowie szybko idenproces żałoby po utracie kogoś
tyfikują się z bohaterami
bliskiego;
i odnajdują swoje miejsce
 dotykają problemów zazdrości,
w przedstawionych sykłamstwa, egoizmu, narzekania,
tuacjach. Wtedy często
skąpstwa itp.
okazuje się, że takie kwewo Totus Art
art.pl
stie jak: zgoda w rodziPonadto Bajki pokazują wartość
nie, dbanie o porządek,
posłuszeństwa rodzicom. Rodzice
uczciwość, przeżywanie
i dziadkowie są w nich ukazani jako
straty po śmierci bliskiej
autorytety – z mądrością odpowiaosoby, dzielenie się z indają dzieciom na nurtujące je pytanymi albo wyśmiewanie
nia (np. w bajkach: „Tajemnicza Pieśń”, „Niebo”, „Owieczka”,
się z kolegów – dotyczą wielu z nich. Dzięki temu różne bieżące
„Wesele”, „Zajączek”). Dzieci uczą się więc szacunku względem
sprawy możemy razem wyjaśnić na katechezie, choćby wspodorosłych i starszych, a szczególnie tych, którzy są im najbliżsi.
mniane wcześniej dokuczanie innym. Uczniowie przychodzą
Wychowanie poprzez bajki to doskonała profilaktyka wobec zatakże poza zajęciami i indywidualnie zadają pytania, np. po
grożeń płynących ze strony otoczenia i mediów. Dziecko uznające
lekturze bajki „Dom” (dotykającej problemu przeżywania żałoautorytet rodzica jest mniej narażone na oddziaływanie pseudoby): „Czy Pan Bóg może sprawić, że zobaczę moją siostrę, która
autorytetów, które mogą destrukcyjnie wpłynąć na jego rozwój.
umarła jak była mała?”.
Czytelnicy zaproszeni do wspólnej lektury mają także możliwość
odpowiedzenia na pytania i wykonania zadań znajdujących się
w drugiej części Bajek (opracowanej przez Kingę Pawlak). Jest
to interesująca propozycja na spędzenie radosnego, rodzinnego czasu.

s. karolina słomińska sac

Bajki
na rodzinne

Bajki na rodzinne wieczory

Bajki w praktyce
Pracując z dziećmi przy pomocy tych bajek, zauważyłam, jak
wspaniale kształtują one sumienie dziecka: uczą odróżniania
dobra od zła, uwrażliwiają na to, co szlachetne, a także pomagają wyrażać myśli i emocje – zaznacza s. Agnieszka, pracująca w warszawskim przedszkolu. – Usłyszałam, jak 3-letnie
dziecko (wcześniej słuchające tych bajek) z radością mówiło do
ojca: Tatusiu, ja Cię kocham, ja naprawdę bardzo Cię kocham!
– tekst z bajki o „Świetliku”. Innym razem podczas spaceru zapytałam 4-letniego chłopca: Jak myślisz, co jest najważniejsze?
– Najważniejsze jest to, że jesteśmy razem – tekst z bajki „Kot
i Mysz” (Bajka o zwierzątkach, które mieszkały razem w przyjaźni, ale pewnego dnia zdarzyła się sytuacja, która zaburzyła
ich jedność. Dzięki wspólnej rozmowie zgoda i miłość znowu
zapanowały w ich domu). Siostra Agnieszka widzi także korzyści płynące z rodzinnego czytania prezentowanej książki: Bajki te
mogą stanowić punkt dnia łączący rodzinę. Spotkałam matkę,
która codziennie wieczorem razem z córką czyta jedną z bajek,
a później rozmawia z nią na temat pytań dołączonych do tekstu. Wykonują również zadania zamieszczone na końcu książki.

wieczory

(Nie) tylko dla dzieci
Bajki na rodzinne wieczory pozytywnie wpływają na postawy
i zachowanie dzieci. Rozwijają w nich życie duchowe, kształtują
wrażliwość moralną, uczą myślenia i odważnego stawiania czoła
przeciwnościom. Czytane w gronie rodzinnym budują i utrwalają więzi, przyczyniają się do ożywiania wiary i rozpalania miłości
do Boga i bliźnich, pomagają wspólnie rozwiązywać trudności.
Pan Jezus w swoim nauczaniu chętnie posługiwał się przypowieściami. Bardzo często opowiadał je uczniom, Apostołom, ludziom dorosłym, ale niejednokrotnie blisko Niego pojawiali się
ci najmłodsi. Do Jezusa przychodziły matki z dziećmi, by móc
Go zobaczyć i usłyszeć. On brał maluchy na kolana, błogosławił
i mówił, że do takich jak one należy Królestwo Niebieskie. Bajki
na rodzinne wieczory odsyłają czytelników do ewangelicznych
opowieści. Sięgając po nie – razem z Maryją, najlepszą Mamą –
usiądźmy przy Jezusie i słuchajmy całym sercem, co chce nam
powiedzieć językiem współczesnych bajek, bo… one nie są tylko
dla dzieci, ale dla wszystkich, którzy potrafią spojrzeć na świat
oczami dziecka.
Katarzyna Gruca SAC
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Święty z Teneryfy
Są w historii zagadnienia, które, bardziej
niż inne, ogniskują emocje. Nie będziemy
tu wymieniać wszystkich. Wspomnijmy
o kolonialnej historii Ameryki. Ileż krąży
na jej temat stereotypów. Warto spojrzeć
na nią w inny sposób, z uwzględnieniem
często pomijanych postaci i faktów. Przedstawiam Państwu Santo Hermano Pedro de
San Jose Betancour. Po polsku: św. Brata
Piotra od św. Józefa Betancour.
Był on franciszkańskim tercjarzem,
misjonarzem i nauczycielem. Nieprzeciętny człowiek, swoimi działaniami
znacznie wykraczał poza to, co było
dozwolone w czasach, w których żył.
Piotr założył pierwszy w Ameryce
Łacińskiej szpital i pierwszą szkołę
elementarną, gdzie nauka była dostępna dla każdego, bez względu na
wiek, płeć, pochodzenie społeczne i etniczne. W ławach zasiadali wspólnie
czarni niewolnicy, dzieci hiszpańskich
kolonizatorów, wreszcie – rdzenni
mieszkańcy tych ziem – Indianie. Razem uczyli się czytać i pisać. W szkole
stosowano nowatorskie i zupełnie niezwykłe, jak na tamte czasy, metody.
Dzisiaj nazwalibyśmy je „pedagogiką
zabawy”. Brat Piotr lubił bawić się ze
swoimi podopiecznymi, uczył ich różnych piosenek, do których przygrywał
na małym tamburynie.
Do naszych czasów przechował się
obraz Piotra jako człowieka odznaczającego się otwartością na innych,
łatwo nawiązującego kontakty,
obdarzonego wrodzoną pogodą
ducha. Jednocześnie był bardzo
wymagający w stosunku do samego
siebie; dużo czasu spędzał na modlitwie,
podejmował mnóstwo postów i wyrzeczeń.
Przyszły święty urodził się na Teneryfie,
w miejscowości Vilaflor, 21 marca 1626 roku. Miał czwórkę rodzeństwa. Jeden z jego braci, Mateusz, również w późniejszych
latach wyemigrował do Nowego Świata,
a siostra Łucja wstąpiła do zakonu. Na rodzinnej wyspie pozostał siostra Catalina
i najmłodszy brat, Paweł.
Rodzina, z której pochodził przyszły
święty, wywodziła się od starego, normańskiego rodu rycerskiego. Jego przedstawiciele wzięli udział w hiszpańskim podboju
Wysp Kanaryjskich, który dokonał się w XV
wieku. Zdecydowali się tam osiedlić, a w żyłach Piotra i jego rodzeństwa płynęła nawet
domieszka krwi Guanczów – pierwotnych
mieszkańców archipelagu.
Dzieciństwo upłynęło Piotrowi spokojnie. Jako dziecko był cichy, i odznaczał się
głęboką religijnością. Kiedy miał dwanaście lat, rodzinę spotkał dramat. Wskutek
fatalnego kredytu, rodzice Piotra straci8

li prawie cały majątek, przede wszystkim
kawałek ziemi, który dawał im utrzymanie.
Był jeden warunek jego odzyskania: mały
Piotr musiał udać się na kilkuletnią służbę do domu lichwiarza. Tak też się stało.
Chłopiec przyjął swój los bez narzekania.
Mając 23 lata, Piotr zdecydował się na
wyjazd do Ameryki. Trudno teraz stwierdzić, czy liczył się z tym, ze nigdy nie zobaczy

swoich rodzinnych stron ani najbliższych;
w późniejszych latach marzył o powrocie,
lecz plany pokrzyżowała mu śmierć. Kiedy
więc w porcie Santa Cruz wchodził po trapie
na pokład statku, ostatecznie zamknął się
za nim początkowy etap jego życia.
Pierwszym przystankiem na nowym
kontynencie była Hawana, gdzie spędził
rok. Ostatecznie osiadł w mieście, ówcześnie znanym pod długą nazwą Santiago de
los Caballeros de Guatemala. Była to stolica
kolonialnego terytorium, zwanego Królestwem Gwatemali, a wchodzącego w skład
Królestwa Hiszpanii. Santiago było jedną
z najbogatszych metropolii Nowego Świata.
Zamieszkawszy w tym mieście, rozpoczął
naukę w jezuickim Kolegium św. Łukasza.
Prawdopodobnie rozważał kapłaństwo.
Ostatecznie wstąpił do Trzeciego Zakonu
Św. Franciszka, i rozpoczął posługę, która
zaprowadziła go na ołtarze. W 1656 roku,
wraz z innymi tercjarzami, założył zakon
Braci Matki Bożej z Betlejem, zwanych popularnie betlejemitami (nie mylić ze wspól-

notą monastyczną o tej samej nazwie, powstałą w końcu XX wieku).
Brat Piotr był ogromnym czcicielem Matki Bożej. Występował w obronie prawdy
o Jej Niepokalanym Poczęciu – dwa wieki przed oficjalnym ogłoszeniem dogmatu. Nieustannie modlił się w intencji dusz
czyśćcowych.
Zmarł przedwcześnie, w wieku zaledwie
czterdziestu jeden lat, na gruźlicę. Jego grób
znajduje się w kościele ojców franciszkanów, przy którym sprawował swą tercjarską posługę. Kościół, wraz z przylegającym
doń kompleksem klasztornym, nie został
w całości odbudowany po trzęsieniu ziemi,
które w 1773 roku nawiedziło Gwatemalę. W gruzach znalazło się piękne i bogate
miasto Santiago de Los Caballeros. Mieszkańcy otrzymali nakaz opuszczenia ruin.
Nieopodal, bo dwadzieścia kilometrów na
wschód, zbudowano od podstaw nową stolicę – Ciudad de Guatemala. Nie posłuchano
jednak władz, i stare Santiago nie umarło.
Z czasem zaczęto je odbudowywać. Pomimo to, ślady kataklizmu sprzed lat są widoczne. Obecnie miasto jest znane jako La
Antigua (dosłownie: Stara) i jest popularnym ośrodkiem turystycznym, wpisanym
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Do grobu Brata Piotra przybywają setki pielgrzymów. O łaskach i cudach świadczą setki
tabliczek wotywnych i fotografii, zawieszonych na ścianach kościoła i klasztoru. Na
placu przed budynkami ustawiły się stragany. Kolorowo ubrane Indianki (rzadziej
Indianie) sprzedają tam pamiątki, dewocjonalia, drobne przekąski.
Pomimo tego, że Piotr zmarł w opinii
świętości, a jego kult zaczął się szerzyć
krótko po jego śmierci, długo przyszło mu
czekać na oficjalne usankcjonowanie. Zaczęto gromadzić informacje o życiu Piotra
i o łaskach uzyskanych za jego wstawiennictwem. Papież Klemens XIV ogłosił heroiczność jego cnót w 1771 roku. W kolejnych
latach działania, zmierzające do wyniesienia
Brata Piotra na ołtarze, uległy zahamowaniu. W 1820 roku skasowano zakon betlejemitów, brak też było informacji o nowych
cudach. Do tego, w XX wieku, Gwatemala
pogrążyła się w piekle wojskowych dyktatur i wojny domowej. Do sprawy powrócono dopiero w czasach pontyfikatu Pawła
VI. W 1982 roku Jan Paweł II beatyfikował
Brata Piotra. Razem z nim wyniósł na ołtarze apostoła Brazylii, też urodzonego na
Teneryfie, Jose de Anchietę.
Kanonizacja Brata Piotra dokonała się
w roku 2002, w trakcie podróży apostolskiej Jana Pawła II do Ameryki Łacińskiej.
Obecnie Piotr jest patronem Gwatemali
i Teneryfy. Uznano go za jedną z największych postaci Ameryki Łacińskiej i wybitnego świętego w historii Kościoła Rzymskokatolickiego na tym kontynencie.
Agata Witkowska


listwy. Następna grupa je heblowała, a kolejna frezowała. Trzeba zaznaczyć, że br. Kalikst potrafił tak to zorganizować, iż praca
przebiegała niezwykle sprawnie. My sobie tak pracowaliśmy, a tu
podszedł do nas bardzo elegancki młodzian. O coś tam zapytał,
o czymś tam zagadnął… Na koniec dnia młodzian, już w habicie,
okazał się ojcem Cieniuchem. Bardzo nas prosił, abyśmy w miarę
możliwości przychodzili w takim składzie, bo pracujemy bardzo
sprawnie. Do tej pracy chodziłem przez tydzień. Jeżeli dobrze
pamiętam, to została wyrobiona cała boazeria.
Za sprawą następnych proboszczów nasz kościół staje się coraz piękniejszy i ciągle przybywa coś nowego w jego wystroju.
Zdzisław

Takich wzruszeń się nie zapomina

wspomnienia
Serdecznie dziękujemy Parafianom i Czytelnikom
„Zwiastuna” za przesłane wspomnienia związane
z 70-leciem naszej wspólnoty parafialnej. Będziemy je sukcesywnie zamieszczać w naszym piśmie.
Dziś pierwsze teksty.
Czekamy na kolejne wspomnienia. Zachęcamy do
współredagowania tego działu.

Każdy chciał mieć jakiś udział w budowie
Moje pierwsze spotkanie z parafią na Poczekajce miało miejsce
w połowie 1974 r. Wtedy była tu mała kaplica a parafia ogromna.
Msze święte odprawiano co godzinę. Zawsze powstawał mętlik,
gdy kończyło się nabożeństwo, bo jedni ludzie jeszcze nie wyszli,
a już następni wchodzili. Była wielka potrzeba powstania nowego
kościoła. Ciągłe starania nie dawały efektu, aż wreszcie pojawiła
się szokująca wiadomość: Jest pozwolenie na budowę. Parafianie odpowiedzieli ogromnym entuzjazmem. Każdy chciał mieć
jakiś udział w budowie. Z grupą kolegów z pracy zaczęliśmy na
nią „chodzić”. Jako budowlańcy myśleliśmy, że dostaniemy coś
fachowego. Niestety, kierownik zagonił nas do prac porządkowych. Takie zadania też ktoś musiał wykonać. Czasami trafiło się
coś bardziej fachowego, np. podbijanie tłucznia pod poduszki torowiska dźwigu, bo się zapadały.
Z czasem z ziemi pokazały się fundamenty. Zobaczyliśmy jakieś koło i to nas bardzo zaciekawiło. Zapytałem kierownika, co
to będzie. Odpowiedział mi, że to kaplica dla towarzyszy partyjnych, a okrągła po to, by nie chowali się po kątach. Powoli ściany
rosły w górę, a na koniec pojawił się dach. Zapadła decyzja, że
w nowym kościele zostanie odprawiona pierwsza Msza świeta –
Pasterka. W dniu poprzedzającym Wigilię pracowałem z pewną
grupą osób do północy, aby jakoś przystroić ten surowy beton.
Po obu stronach prezbiterium ustawiliśmy świerkowe szpalery. Efektu nie widziałem, bo na święta wyjechałem do rodziny.
Najważniejszą pracą, w jakiej brałem udział, był wyrób boazerii na sufit kościoła. Tak się jakoś złożyło (przypadek?), że zebrała się nas taka grupa, która wiedziała, jak się do tego zabrać.
Pod nadzorem br. Kaliksta ustawiliśmy tzw. linię technologiczną.
Część osób zajęła się donoszeniem bali, a inni cięli piłą te bale na

Amfiteatr na Poczekajce. Pożegnanie – przy olbrzymiej widowni
parafian oraz zapewne „poczekajkowskich miłośników” – wieloletniego ponad wszelkie przewidywania (być może i ponad 9 lat!)
ojca proboszcza Henryka Cieniucha. W ławkach ciasno od samego dołu aż po ostatnie rzędy do samej góry, tak że trudno byłoby
włożyć między ludzi przysłowiową szpilkę. Siedzę i ja w tym tłoku
już mocno zmęczona, no bo po wielogodzinnej pracy zawodowej
(to wiadomo), ale z czystej potrzeby serca, no może i natchnienia Ducha Świętego oraz własnego i bardzo specyficznego szacunku dla ojca Henryka Cieniucha. Tyle lat słuchałam jego nade
wszystko mądrych kazań (niekoniecznie filozoficznych i trudnych
do ogarnięcia umysłem!), doraźnych i bardzo sensownych porad
w razie potrzeby, nawet drobnych wskazówek, co do codziennego
życia w rodzinie własnej i wśród wszystkich parafian. Co do roli
spowiednika, to już nie wspomnę – każdy zapewne odczuwał jego
wielki takt oraz niesamowitą „inteligencję konfesjonałową” – ale
to moje własne i wewnętrzne odczucie. A co dopowiem dalej, bo
mi się jeszcze dzisiaj z samego dna serca wyrywa?
Ile tylko grup przeróżnych modlitewnych oraz możliwych zgrupowań było wówczas na terenie naszej parafii – to wszyscy szli,
jak w wojsku szeregowo – do wielebnego ojca Henryka Cieniucha
na podium amfiteatru, z pełnymi naręczami kwiatów i całymi,
przygotowanymi potokami przemówień pożegnalnych. Przeżywałam i ja to wszystko na własny sposób, jako ta szara, zwykła,
bardzo skromnie po pracy ubrana, bez jednego kwiatka, zupełnie
niezauważalna i niezbyt reprezentatywna od strony wizualnej parafianka – zawsze mała i niewidoczna w tłumie, niewysuwająca
swego nosa przed innych parafian i nieumiejąca się przebić nigdy dotąd z wielkiej rzeszy miłośników proboszcza na piedestał.
Ale moje napięcie psychiczne tym razem tego już nie wytrzymało, i mą wolą rozumu, z jakby iskrą płonącą i przewodnią w mej
duszy zapaloną, przedarłam się między ławkami, i „dopadłam”
jeszcze na „scenie wzruszeń” ojca Henryka. Przedstawiając się
imiennie, zapytałam kulturalnie, czy i ja jestem godna go pożegnać?! Odpowiedział przemiłymi słowami, zacytuję: „Że oczywiście
tak”. Złapałam głębszy oddech i wyrecytowałam ojcu Cieniuchowi moją własną, dłuższą w treści Litanię do Najświętszej Maryi
Panny. Na końcu – dopowiem – ojciec Henryk wyjął z kieszeni sutanny białą sporą chusteczkę i „czysto po męsku” otarł łzy
spływające mu z oczu po policzkach. Podziękował mi w wielkim
zamyśleniu, w swoistym zadumaniu uwidocznionym na subtelnej, acz męskiej twarzy…
A ja także za jego trud i ten wielki, profesjonalny takt wobec
nas – parafian – podziękowałam od siebie samej. To jest moja
radość, pewien sukces w pokonaniu samej siebie (!) oraz duma
pomieszana z nieśmiałością pomiędzy wydawałoby się znanymi
ziomkami we własnej parafii od 1973 roku!
Do końca życia tego pożegnania z ojcem Henrykiem nie zapomnę, bo takich przeżytych doznań osobistych i wzruszeń się nie
zapomina. Może… i ci ostatni… okażą się kiedyś, kiedyś… pierwszymi, co nam wszystkim niezauważalnym daj, Wielki Panie Boże!
Stanisława Kręglicka, parafianka
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Kochane
dzieciaki

Prawdziwa
opowieść o tym,
jak mała
kapliczka
urosła
i stała się
wielkim
kościołem
Tekst: Małgorzata Brzozowska
Ilustracje: Małgorzata Miller

– Mamo, pani katechetka powiedziała
nam, że obchodzimy 70-lecie parafii. Czy
to znaczy, że parafia już jest stara i umrze?
Ania była wyraźnie poruszona, niedawno zmarła jej kochana babcia.
– To nie całkiem tak, Aniu. Nasza parafia
ma 70 lat, ale to nie człowiek, a wspólnota Kościoła, ludzi, którzy mieszkają w tym
samym miejscu (np. na wsi, w dzielnicy
miasta), mają proboszcza, wspólnie się
modlą i żyją pomagając sobie wzajemnie. Mają też kościół, w którym się modlą
i o który dbają.
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– A dlaczego u nas są dwa kościoły?
– To długa historia. Opowiem ci.
Najpierw była mała kapliczka, do której z osiedli LSM można było dojść drogą biegnącą między ogrodami i sadami,
czasem bardzo błotnistą. Nieduży budynek, w którym z jednej strony była kaplica mieszcząca może kilkadziesiąt osób,
a z drugiej mieszkali kapłani i bracia zakonni. Było ich wtedy tylko kilku. To była
taka kapliczka, którą 30 maja 1948 roku
poświęcił biskup lubelski Stefan Wyszyński,
a biskup Piotr Kałwa, dekretem z 28 lutego
1950 r. utworzył przy kaplicy parafię pw.
Niepokalanego Serca Maryi, która obejmowała Konstantynów, a potem i Węglin
oraz okoliczne nowe osiedla. Ale dzielnica powiększała się i przybywało wiernych
(w pewnym momencie było ich aż 48 tysięcy), więc zakonnicy zbudowali sobie mały
domek, w którym na piętrze mieszkali, a na
parterze uczyli dzieci z okolicznych szkół
religii. Kaplica powiększyła się chyba ze
dwa razy i stała się małym kościółkiem.
A ludzi, którzy chcieli się w nim modlić,
było coraz więcej i znowu się nie mieścili
podczas niedzielnych Mszy świętych i to
mimo tego, że ojcowie odprawiali je chyba co godzinę od 7.00 do 19.00 z przerwą
na obiad między 14 a 16.
Pisaliśmy (wierni i kapucyni) prośby
i petycje do władz o zgodę na zbudowanie nowego, dużego kościoła, ale one nie
chciały jej wydać. Wtedy kościółek zaczął…
przyrastać.
– Jak to? jak roślina?
– Nie do końca, posłuchaj. Najpierw
powstała tzw. boczna nawa kościoła, niewiele mniejsza od samego kościoła. Wreszcie prawie wszyscy, którzy chcieli się po-

modlić, mieścili się w budynku, a to było
ważne, zwłaszcza kiedy padał deszcz albo
sypał śnieg, albo była wichura czy mróz.
Ale brakowało wciąż miejsca, aby usiąść,
a czasami nawet uklęknąć.
Potem powstały pomieszczenia w podziemiach.
Wreszcie dostaliśmy wiadomość: władze wydały pozwolenie na budowę nowego,
dużego kościoła! To był rok 1976. Zaczęły się przygotowania, projekty, zbieranie
pieniędzy. W końcu ruszyła budowa. Nikt
nie lubi marznąć ani moknąć, więc parafianie też żwawo ruszyli do pracy. Pomagali w robieniu wykopów i różnych prac,
niewymagających fachowych umiejętności.
W 1978 roku jeszcze więcej się zmieniło. Polak, ksiądz Karol Wojtyła, został
papieżem.
– Jan Paweł II!
– No właśnie, Kościół w Polsce umacniał
się. Kamień węgielny do naszego kościoła
został przywieziony z grobu św. Franciszka z Asyżu. Poświęcił go arcybiskup Pylak
w maju 1980 roku. Także w 1980 roku powstała Solidarność, ale wkrótce potem 13
grudnia 1981 roku komuniści wprowadzili
stan wojenny. Na Poczekajce nowy budynek kościelny zaczynał być już widoczny,
ale Pasterka w 1981 była jeszcze w starym
kościele. Życie w Polsce zmieniło się bardzo, były ograniczenia w kontaktowaniu
się, kontrola korespondencji i rozmów telefonicznych, godzina policyjna. Ale… Parafia stała się prężnym ośrodkiem religijnym i kulturalnym, odbywały się tu liczne
spotkania patriotyczno–religijne. Potrzebujący pomocy parafianie mogli otrzymać
francuskie leki, odzież i żywność od parafialnej Solidarności Rodzin. Powstawały


różne wspólnoty, grupy modlitewne i nie
tylko, w których mogli się łączyć ludzie
o podobnych zainteresowaniach i razem
spędzać czas (pobożnie i nie tylko).
Kiedy stan wojenny się skończył, nowy
kościół na Poczekajce już był na ukończeniu, chociaż trzeba było włożyć bardzo dużo
pracy w ogrzewanie, wystrój ołtarza, ławki, organy, konfesjonały, amfiteatr i wiele innych. Od 2004 roku ukazuje się nasz
„Zwiastun”. Jest nawet siłownia „Wyciskajka”. Co roku odbywają się Dni Parafii
i Turniej Piłkarski o Puchar Niepokalanej,
a także Wakacje i Ferie na Poczekajce. Jest
dużo różnych wspólnot religijnych, które
się razem spotykają i modlą, są też koła
zainteresowań (koło fotograficzne) i Klub
Seniora. Niestety teraz, z powodu pandemii koronawirusa, większość z tych działań
została zawieszona. Ale wrócą!
I tak mała kapliczka kapucyńska urosła
i zamieniła się w duży kościół i w prężną
wspólnotę.
– Ale teraz nie ma w nim tak wielu ludzi na nabożeństwach.
– Tak, to prawda.
– Ale co się stało?
– Po pierwsze, parafia zmniejszyła się
terytorialnie. Na jej pierwotnym terenie
powstały nowe kościoły i parafie, takie
jak: kościół św. Józefa, bł. Urszuli Ledóchowskiej, Trójcy Świętej oraz bł. Piotra
Jerzego Frassatiego. Po drugie, dużo ludzi
wyjechało do innych miejscoości, czasami
nawet za granicę. A po trzecie – teraz to
w dużym stopniu od was zależy, czy parafia
będzie żyła, czy będą w niej grupy modlitewne i towarzyskie. Za trzydzieści lat to
wy będziecie mówić o historii Poczekajki, ale najpierw musicie ją dalej tworzyć.
Do dzieła!

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ (fragmenty) o odpustach za zmarłych
W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych
warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby
zapewnić bezpieczeństwo wiernych. (…)
Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne
osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem
dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych
wiernych, mogą być od siebie oddzielone.
Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na
Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich
Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany
przez poszczególnych wiernych.
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy

gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek
grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić
trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią
pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub
Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu),
albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów
Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki
miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia. (…)
W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej,
22 października 2020 roku,
we wspomnienie św. Jana Pawła II.
Mauro Kard. Piacenza, Penitencjarz Większy
Ks. prał. Krzysztof Nykiel, Regens
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FOTOGALERIA

VI-IX PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA FOT. DARIUSZ GUZ

3 X ŚLUBY CZŁONKÓW FZŚ FOT. EMIL ZIĘBA

28 IX KORONKA NA ULICACH MIAST FOT. WIESŁAW BOJARSKI

4 X ORATORIUM O STWORZENIU FOT. WOJCIECH DERLAK

4 X ŚLUBY WIECZYSTE BR. MATEUSZA KAMECKIEGO
FOT. ARCHIWUM KAPUCYNÓW

6 X PRZEDSTAWIENIE „NOWE SZATY KRÓLA”.
TEATR W OGRODZIE FOT. RAFAŁ DZIERBA

8 X SAKRAMENT BIERZMOWANIA FOT. DARIUSZ GUZ

25 X KONCERT KONCERT POR FIESTA/FUENTE FOT. JAN DRZEWIECKI

