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29 listopada, I Niedziela Adwentu  
Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy 
czas ten nadejdzie. (Mk 13, 33-37)
Ludzie mówią: „Ciężkie czasy! Tak źle jesz-
cze nie było! Jak trudno dziś żyć”…

A Bóg mówi: „Czuwajcie!”.
Ludzie mówią: „Jak czuwać? Tyle złych 

informacji, tylu chorych, tyle wypadków, 
tylu umiera… Poczekam aż przyjdą lep-
sze czasy. Wtedy spokojnie będę czuwać”.

A Bóg mówi: „Nie wiecie, kiedy czas 
ten nadejdzie”.

Ludzie się boją, panikują, krzyczą do 
siebie z daleka, człowiek boi się kochać 
człowieka, zakładamy kostiumy i maski, 
rozchodzimy na zimno – bez łaski… Nie 
mówię: „Nastały lepsze czy gorsze czasy”, 
ale: „Czuwam! Bo DZIŚ, TU i TERAZ jest 
najlepszy czas na to, by stawać się świętym.

ZADANIE: Robić swoje! Sumiennie wy-
pełniam swoje obowiązki w konkretnej 
intencji, np. za rodzinę, za dusze czyśćco-
we, za parafię.

6 grudnia, II Niedziela Adwentu  
Idzie za mną mocniejszy 
ode mnie… (Mk 1, 1-8)
W języku polskim znane jest powiedzenie: 
„mieć dobre plecy”, tzn. poparcie kogoś 
wpływowego, osoby o dużym znaczeniu, 
kogoś silniejszego, mocniejszego. Kiedy 
masz tak dobre plecy jak św. Jan Chrzci-
ciel – kiedy stoi za tobą Jezus – to wiesz, 
że sam z siebie nic nie możesz, ale z Nim 
możesz wszystko. Wszystko czynisz z mi-
łości ku Bogu, bo trzeba, by On wzrastał, 
a ty się umniejszał.

ZADANIE: Czyniąc znak krzyża w ciągu 
dnia wypowiadam słowa:
–  dotykając czoła – Sam z siebie nic nie 

mogę, 
– piersi – z Bogiem mogę wszystko,
–  lewego ramienia – Wszystko chcę czy-

nić z miłości ku Bogu,
–  prawego ramienia – Trzeba by On wzra-

stał, 
– składając dłonie – A ja się umniejszał.

8 grudnia, Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia NMP  
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się 
stanie według słowa twego  (Łk 1, 26-38)
– Jakbym miał duże inwestycje, wiele pie-
niędzy – to zrobiłbym tyle dobre dobra!
– Jakbym miała wielkie znaczenie w świe-
cie – to dużo zmieniłabym na lepsze!
– Jakbym miał sławnych przyjaciół i zna-
jomych – to wtedy dopiero mógłbym roz-
winąć działalność charytatywną, zająć się 
pomocą innym ludziom.

Bym – bym – bym…
Pa – ram – pam – pam…
Maryja Niepokalana Dziewica i Mat-

ka nie zmieniła świata przez „bymbymy”, 
tzw. „bymbo- czy gdybologię”: jakbym, 
gdybym, ale przez TAK-FIAT powiedzia-
ne Bogu Ojcu. Zmieniła świat przez swoje 
konkretne czyny. Jedno TAK Maryi zmie-
niło losy świata.

Niech Twoimi najlepszymi Przyjaciółmi 
będą Jezus i Maryja, Twoim bogactwem 
i największą inwestycją – miłość Boga 
i bliźniego, Twoim największym znacze-
niem – bycie Dzieckiem Bożym.

ZADANIE: Modlę się o rozeznanie i wier-
ne wypełnianie woli Bożej na wzór Maryi.

13 grudnia, III Niedziela Adwentu  
Takie jest świadectwo…  (J 1, 6-8, 19-28)
– Jakie jest moje świadectwo???

Moja twarz jest jak cmentarz czy radość 
Nocy Bożego Narodzenia?

Moje słowa jak trujące strzały czy ban-
daż na rany?

Moje spojrzenia jak zamrażalka czy do-
tyk wiosennego słońca?

Moje myśli jak kłębowisko żmij czy gór-
ska czysta kaskada?

Moje czyny jak błoto w chlewie czy ogród 
rozkwitających róż?

Moja modlitwa to pusty cymbał czy ży-
cie pełne miłości?

– Przepraszam, a kto pyta?
– Sumienie.

ZADANIE: Przygotuję się jak najlepiej do 
sakramentu pokuty przed Uroczystością 
Bożego Narodzenia.

Autorką 
komentarzy 

do Ewangelii jest 
s. M. Katarzyna 

Gruca SAC

Ewangeliarz

TYCJAN. JAN CHRZCICIEL
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Kochani Parafianie, 
Drodzy Przyjaciele Poczekajki, 
wszyscy Bracia i Siostry!
Pewnie wielu z Was jest już mocno zmę-
czonych obecną, skomplikowaną rzeczy-
wistością, która nas otacza: ogranicze-

nia z powodu pandemii, zamknięcia w domach, kwarantanny, lęk 
przed zarażeniem, niemożność bycia na cmentarzach w Uroczy-
stość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny, problemy z utra-
tą pracy, niepokój o źródła utrzymania, fala napięć społecznych 
w naszym kraju, informacje o skandalach w Kościele, ciągłe wal-
ki na scenie politycznej, brak zgody i współpracy… i tak można 
by jeszcze dużo i długo mówić! A przecież jeszcze każda rodzina 
niesie na sobie własny niepokój i lęk o przyszłość. I każdy indy-
widualnie przeżywa całe to obecne doświadczenie na swój spo-
sób. Dlatego często z naszych ust padają słowa, że cza-
sy są trudne! 

W tym kontekście, aż ciężko mi się powstrzymać, żeby nie przy-
toczyć słów z Listu św. Pawła do Tymoteusza: Pamiętaj, że w dniach 
ostatecznych nadejdą ciężkie chwile. Ludzie będą bowiem samo-
lubni, chciwi, pyszałkowaci, wyniośli, bluźniący, nieposłuszni 
rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, nieczuli, nieustępliwi, rzuca-
jący oszczerstwa, nieopanowani, okrutni, nienawidzący dobra, 
zdradliwi, porywczy, zarozumiali i kochający przyjemności bar-
dziej niż Boga (2 Tm 3, 1-4). Słowo Boże pokazuje jasno, że temu 
światu piękno nadaje człowiek, który trwa w żywej relacji do Jezu-
sa. Człowiek kochający Boga i bliźniego. Jeżeli człowiek zapomina 
o Bogu, który go stworzył z miłości i dał mu człowieczeństwo wobec 
drugiego, i jeżeli ten człowiek odchodzi od Boga, to rzeczywiście 
„stwarza świat”, który musi napawać lękiem i przerażeniem. Taki 
świat staje się okrutny dla samego człowieka! 

Kochani, doświadczając tego wszystkiego, co się dzieje na na-
szych oczach, wchodzimy w czas Adwentu. Zaczynamy nowy 
rok liturgiczny. Czym jest Adwent? Kościół nas naucza, że to czas 
oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa! Teologicznie czas 
ten wyraża oczekiwanie Kościoła na podwójne przyjście Chrys-
tusa. W pierwszym okresie akcent położony jest na Paruzję, czyli 

ostateczne przyjście Chrystusa na końcu ziemskiej historii. Ono 
nastąpi, lecz „ta godzina” jest dla nas zakryta i zna ją tylko Bóg. 
Natomiast druga część Adwentu, od 17 grudnia, przygotowuje 
nas już bezpośrednio do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Ale 
pamiętajmy o tym, że na sposób sakramentalny przyjście Pana 
jest w Jego Słowie i w Jego Ciele oraz Krwi podczas każdej Eu-
charystii. Pan przychodzi codziennie! 

Moi Drodzy! Adwent to krótki czas. Szybko mija. Zróbcie 
coś, żeby przyjąć Jezusa! Przede wszystkim sami musicie chcieć, 
pragnąć, szukać! Pan daje się znaleźć tym, którzy Go szukają! 
Przygotujcie się do sakramentu spowiedzi. Poświęćcie czas na 
osobistą lekturę Pisma Świętego. Zapraszamy Was także na Ro-
raty! Zapraszamy na rekolekcje adwentowe. Słowo zapro-
szenia kieruje również o. Tomasz Nowak OP, tegoroczny 
rekolekcjonista. Rekolekcje będą też transmitowane na żywo 
w wersji on-line o godz. 18.00. Nasi Bracia z prowincji na kanale 
Projekt Kapucyński będą codziennie wrzucać krótkie rozważanie 
na poszczególne dni Adwentu. Zachęcamy do korzystania. Na 
pewno możliwości jest wiele… lecz, jak to mówi arabskie przy-
słowie: Wielbłąda można do wody doprowadzić, ale już napić 
musi się sam! 

Dziś nie wiemy, jak będą wyglądały Święta Bożego Narodzenia, 
ale wiemy, że na pewno będą, ponieważ przyjścia Boga nie mo-
że powstrzymać żadna zewnętrzna siła, żadna przeszkoda, żad-
ne zagrożenie, żadna pandemia, żaden ludzki, nawet najbardziej 
bezbożny plan. Ewangelia mówi nam, że Jezus się narodził po-
śród mroków tego świata, w ubóstwie, w osamotnieniu, w stajni 
dla zwierząt, nieprzyjęty przez swoich. Narodził się dzięki wierze 
Maryi i przyjęli Go najpierw ludzie ubodzy i prości! (Łk 2, 1-7). 
Boga może nie wpuścić tylko ludzkie serce! Dlatego w Adwen-
cie wołamy mocniej: Przyjdź! Przyjdź, Panie! Przyjdź do naszych 
serc! Przyjdź i uzdrawiaj nas! Przyjdź do nas! Przyjdź Królestwo 
Twoje! Wołamy razem z Maryją i wołamy z całym Kościołem. 
Oblubienica i Duch wołają: przyjdź! (Ap 22, 17).

Niech Pan obdarzy Was wszystkich sercem czuwającym z radością! 
br. Mirosław Ferenc, proboszcz

KONFERENCJE

Wprowadzenie w nowy rok 
liturgiczno-duszpasterski 2020-2021
„Eucharystia daje życie” – to myśl prze-
wodnia trzyletniego programu duszpaster-
skiego Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 
(hasło to jest umieszczone nad głównym 
wejściem do naszego kościoła na Pocze-
kajce). Celem programu duszpasterskiego 
jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia 
tajemnicy Eucharystii jako centrum życia 
chrześcijańskiego, rozumienia symboli-
ki celebracji eucharystycznych i częstego 
uczestnictwa w nich.

„Zgromadzeni na świętej wiecze-
rzy” – to tytuł obecnego roku duszpaster-
skiego (2020-2021), który rozpocznie się 
w pierwszą niedzielę Adwentu, czyli 29 
listopada. Jego mottem są słowa: „Ojciec 

mój da wam prawdziwy chleb z nie-
ba” (J 6, 32). W obecnym roku realizacji 
trzyletniego programu Kościół zwraca na-
szą uwagę na ars celebrandi, a więc na to 
wszystko, co związane jest z pięknem spra-
wowanej liturgii i bezpośrednio z jej cele-
bracją, by wierni «byli kształtowani przez 
słowo Boże, posilali się przy stole Ciała 
Pańskiego i składali Bogu dzięki, a ofiaru-
jąc niepokalaną Hostię nie tylko przez rę-
ce kapłana, lecz także razem z nim, uczyli 
się samych siebie składać w ofierze dzień 
po dniu, by za pośrednictwem Chrystusa 
doskonalili się w zjednoczeniu z Bogiem 
i wzajemnie z sobą» (Konstytucja o litur-
gii Sacrosanctum Concilium 48). 

Obecna sytuacja, czyli czas pandemii 
i ograniczeń ilościowych w przestrzeni 
kościołów spowodował spadek liczby 
wiernych uczestniczących w liturgii Eu-
charystii. Dotyczy to szczególnie dzieci, 
osób młodych i w podeszłym wieku. Jest 
to obraz bardzo smutny i niepokojący, 
który odsłoni po jakimś czasie duchowe 
spustoszenie. Już dziś wiele osób star-
szych umiera bez sakramentów spowiedzi 
i sakramentu chorych. U dzieci i młodych, 
którzy nie mają żywej relacji z Jezusem 
w Eucharystii, może być w przyszłości 
podobnie. To są wielkie trudności ducho-
we, przed którymi wszyscy stajemy. Dla-
tego tym bardziej trzeba przypominać, że 
Eucharystia daje życie, bo Eucharystia 
to Jezus Chrystus. „Kto spożywa mo-
je Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, 
a Ja w nim” (J 6, 56). 

br. Mirosław Ferenc
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Serdecznie dziękujemy Parafianom i Czytelnikom 
„Zwiastuna” za przesłane wspomnienia związane 
z 70-leciem naszej wspólnoty parafialnej. Dziś część 
druga.
Czekamy na kolejne wspomnienia. Zachęcamy do 
współredagowania tego działu.

Zjednoczenie całej rodziny na modlitwie
Szczęść Boże!

Wydarzenie parafialne, które wywarło duży wpływ na mnie 
i moją rodzinę miało miejsce na Poczekajce w czasie świętowania 
Wigilii Zesłania Ducha Świętego w dniu 23 maja 2015 r.

Kilka dni wcześniej, 12 maja, będąc w dwunastym tygodniu 
ciąży (miałam wtedy 37 lat), na podstawie przeprowadzonego ba-
dania przesiewowego, otrzymałam informację od znanego lekarza 
w Lublinie, iż istnieje bardzo duże ryzyko (1:9) urodzenia dziecka 
z zespołem Downa. „Na dwadzieścia lat mojego doświadczenia 
zawodowego jestem przekonany, że urodzi Pani potwora” – takie 
słowa padły z ust lekarza. Zostałam pouczona o możliwości wy-
konania tzw. terminacji ciąży – jednym słowem zabicia dziecka.

Czułam się okropnie. Jednak nie zgodziłam się nawet na am-
niopunkcję diagnostyczną, stwierdziłam, że nie można wysta-
wiać Pana Boga na próbę… Pozostało mi jedynie zaufać Panu. 

Zaproszenie przyszło błyskawicznie: Wigilia Zesłania Ducha 
Świętego. Podczas nocnego czuwania w naszym kościele udałam 
się do kaplicy Matki Bożej Fatimskiej, gdzie osoby ze Wspólnoty 
Odnowy w Duchu Świętym modliły się nade mną modlitwami wsta-
wienniczymi. Modliły się także o dobrego lekarza, który pokiero-
wałby mądrze moją ciążą. O północy rozpoczęła się Msza święta.

Od tego czasu Pan Bóg dał mi wiele łask. Duch Święty wlał 
spokój w moje serce, otrzymałam opiekę medyczną wierzącego 
lekarza, zjednoczenie całej rodziny na modlitwie i powierzeniu 
się opiece Matki Bożej.

W Ewangelii św. Mateusza (18, 19-20) jest napisane: Dalej, 
zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgod-
nie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, 
który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj lub trzej zebrani w moje 

imię, tam jestem pośród nich. W dniu 19 listopada 2015 r. uro-
dziłam zdrowego syna Adasia.

Jestem przekonana, że jest to cud, za który dziękuję Bogu 
i współbraciom modlącym się ze mną.

Joanna Kierych

Praca w świetlicy
Pamiętam, że na prośbę ojca proboszcza Waldemara Grubki 
zgłosiłam się jako jedna z kilku wolontariuszek do opieki nad 
dziećmi w świetlicy parafialnej. Po ogłoszeniu otwarcia świetli-
cy, w każdą sobotę, mamusie, tatusiowie lub nawet dziadkowie 
przyprowadzali swoje pociechy na kilka godzin. Dzieci przycho-
dziły chętnie. Były one w różnym wieku, od 3 lat aż po młodsze 
klasy szkoły podstawowej. Czasem przyprowadzono dziecko po-
niżej trzech lat, wymagające większej naszej uwagi i opiekuńczo-
ści, i nim też zajęłyśmy się, bo trudno było odmówić matce czy 
babci, tłumacząc, że jest za małe.

Pracowałam z wszystkimi dziećmi bardzo chętnie, ale i bar-
dzo odpowiedzialnie. Czułam się jak „zawodowa świetliczanka” 
pełna dodatkowych doznań, wzruszeń, emocji w pracy z małymi 
dziećmi. Mieliśmy kilka gier planszowych w szafie, jakieś farby, 
ołówki, kredki, nożyczki, zeszyty kolorowe do wycinanek i pra-
ca szła jak potrzeba. W porze letniej prowadziłam dzieci z piłką 
i skakanką na teren ogrodzony za małym kościołem. Dziewczynki 
były chętne do skakania na skakance, a chłopcy do piłki – nor-
malka!… Zawsze było dla nich sporo zajęć na świeżym powietrzu. 

Nie zapamiętałam, ile sezonów ta świetlica przetrwała, ale 
bardzo wiele sobót spędziłam w niej wraz z powierzonymi mi 
pod opiekę dziećmi. Empatia musiała na pewno „przelewać się” 
wówczas między nami, w obie strony, bo dzieci – które nie tylko 
pilnowałam „jak oka w głowie”, ale i czegoś wartościowego stara-
łam się nauczyć – cały czas poznają mnie na osiedlach LSM czy 
też na placu kościelnym (a przecież nasze fizjonomie się zmie-
niły). To takie miłe i cieszy, bo wszystkie dzieci są nasze, i niech 
wzrastają dzięki dobrej pomocy dorosłych oraz także wolonta-
riuszek świetlicowych. Niektóre z dawnych dzieci w tym roku 
szkolnym 2020 otrzymały świadectwo dojrzałości; a więc życzę 
im pomyślnych dalszych wyborów w życiu i powodzenia na dro-
dze do zdobywania wiedzy. 

parafianka – wolontariuszka 
ze świetlicy parafialnej, pedagog

Bogaty Jubileusz na Poczekajce
To nie jest żadna farsa
Ani jakaś bajka
Już 70 lat istnieje
Zakonników Poczekajka.

To dobrzy zakonnicy,
Chrystusa powiernicy,
Co ciężko pracują
W Chrystusowej winnicy.

Wspaniali ojcowie
Mniejsi braciszkowie,
Maryi uczniowie,
Franciszka synowie.

Radują się z nami,
Dzielą pomysłami.
Tańczą i śpiewają
Także razem z nami.

Niech radość i praca
Ich życie wzbogaca,
A dobroć, szczerość, miłość
Niech im dni smutne
Oraz troski ozłaca.

parafianka

wspomnieniawspomnienia



Świadectwa z misji świętych
Minął już pewien czas od zakończenia Misji 
Świętych na Poczekajce a ja ciągle myślę, 
w czym tkwi ich fenomen. Gdy już pierw-
szego dnia Ojciec Misjonarz powiedział, 
że Chrystus przychodzi umawiać się z na-
mi na zbawcze spotkanie, poczułam jak-
by strzała sięgnęła serca. Tak chyba Pan 
Bóg uwodzi człowieka. Poczułam niezwy-
kłą wagę słów Misjonarza, a jednocześnie 
– być może – ostatnią szansę ratunku dla 
siebie w tym życiu. Upewnił mnie o tym 
czwartkowy wieczór ekspiacyjny, podczas  
którego życie przewinęło mi się przed ocza-
mi i w końcu pozostawiłam Chrystusowi 
te wszystkie ciężary, które ciągnęły się za 
mną latami. 

Nie sposób opisać całego bogatego tygo-
dnia przeżyć i wzruszającego pożegnania. 
Wspomniałam tylko o najsilniejszych prze-
życiach. Ale ta historia ma dalszy ciąg. Ile 
razy spoglądam na misyjny krzyż, nabie-
ram sił. Jak bardzo były nam potrzebne te 
Święte Misje w czasach wielkiej niepewno-
ści i lęku! Już nie musimy sie niczego lękać!

Ewa Sendejewicz 

Bardzo się cieszyłam, że spotkała mnie ła-
ska odbycia Misji Świętych, zwłaszcza że 
miałam o nich tylko mgliste pojęcie z cza-
sów nauki w szkole podstawowej. Wstyd 
się przyznać, ale przez bardzo długie la-
ta jakoś „nie trafiałam” na nie – pewnie 
przez opieszałość, wynikającą z uwikłań 
duchowych i przywiązania do niektórych 
grzechów. W czasie Misji tak się stało, że 
codziennie bardzo pragnęłam i potrzebo-
wałam uczestniczyć w nabożeństwie, toteż 
było mi ciężko, gdy w poniedziałek musia-
łam zostać w domu z powodu dziwnych 
dolegliwości. Ponieważ nie miałam w gło-
wie żadnego wzorca, ale przede wszystkim 
dzięki łasce, jak potrafiłam, otworzyłam 
się na to wszystko, co się działo w kościele 
na Poczekajce w tym szczególnym czasie. 

Najmocniej przeżywałam wtorkowe na-
bożeństwo pokutne – uroczystość pojedna-
nia i czwartkowe nabożeństwo ekspiacyjne, 
poprzedzone uroczystością opowiedzenia 
się za Chrystusem w czasie Mszy św. Przy-
jęcie pogłębionego przez misjonarzy zde-
finiowania pojęć: nawrócenia, grzechu, 
pychy, pokory, przebaczenia, pokuty, Bo-
żego Miłosierdzia wywołało u mnie wielką 
potrzebę spowiedzi. Każda jest ważna i na 
swój sposób trudna, ale ta misyjna szcze-
gólnie mocno pozwoliła mi zobaczyć, co 
tak naprawdę kryje się pod moją strefą 
duchowego komfortu, pozorami dobra, 
byciem „w zasadzie w porządku” wobec 
siebie i innych osób. Własnymi siłami nie 
potrafiłam stanąć w prawdzie… Potrze-
bowałam Światła. Dziękuję Panu Bogu za 

wszystkie słowa usłyszane wtedy w kon-
fesjonale, które bez problemu jeszcze dziś 
potrafię, na szczęście, sobie przypomnieć. 

Ojcowie redemptoryści przywoływali 
niekiedy znane przypowieści, fragmen-
ty Pisma Świętego, elementy nauki Koś-
cioła, ale na swój sposób wykorzystywali 
znaną regułę „znacie, to posłuchajcie”, bo 
krył się za tym imperatyw „zanurzcie się w 
tym i odkryjcie głębię”. Bardzo się cieszę, 
że misjonarze w pierwszą sobotę miesiąca 
skupili się na postaci naszej Najświętszej 
Matki. Przypomnieli Jej „życiorys”, uwy-
datniając ciężar podejmowanych przez Nią 
decyzji w Jej ziemskim życiu, ale przede 
wszystkim doskonałą ufność i całkowite 
oddanie swojego „ja” mocy Bożej. Bardzo 
interesujące było spojrzenie na życie i po-

sługę św. Franciszka z Asyżu oczami ojca 
Ireneusza i ojca Józefa.

Każdego dnia z ambony docierały do 
mnie słowa czy refleksje, które poruszają 
w szczególny sposób, które się zabiera ze 
sobą poza drzwi świątyni. Wszystkie na-
uki misyjne były dla mnie ważne, potrze-
bowałam ich i nadal potrzebuję. Ojcowie 
misjonarze i ojcowie kapucyni, Bóg wam 
zapłać za Misje Święte 2020.

Anna

Od redakcji: Bardzo dziękujemy za prze-
słane świadectwa z Misji Świętych. I cze-
kamy na następne. Chętnie wydrukujemy 
je w kolejnych numerach naszego pisma.

Zdjęcie: Emil Zięba
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Wspomnienie o śp. Andrzeju Gilu (1949-2020)
5 listopada 2020 r. zmarł Andrzej Gil, nasz parafianin, członek 
Drogi Neokatechumenalnej, aktywny w życiu Poczekajki, przyjaciel 
wielu, zawsze mający dla innych czas i serce. Wdzięczni za jego 
życie, pragniemy zatrzymać go w naszej pamięci.

Poniżej publikujemy kazanie z Mszy św. pogrzebowej, a  także 
wspomnienia osób, które były blisko śp. Andrzeja i zechciały się 
podzielić świadectwem spotkania z nim.

PRZEMIENIONY 
PRZEZ SŁOWO
Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, 
droga Loniu, Kasiu i Marku.

Kiedy słuchamy słowa Bożego, Bóg odpo-
wiada na nasze pytania. Słowo, przy którym 
trwamy, jak przy lampie świecącej w ciem-
ności, oświeca także to wszystko, co staje się 
w nas zmroczone bólem i doświadczeniem 
utraty. Dlatego tym bardziej słuchamy tego 
słowa, które niesie nadzieję. Dzisiaj słowo 
z Ewangelii św. Jana mówi wyraźnie: Kto 
słucha słowa mego i wierzy w Tego, który 
Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na 
sąd (J 5, 24). Taki człowiek nie idzie na sąd, 
ponieważ daje się już osądzić słowu Boże-
mu. Nie idzie na sąd, ponieważ jego czyny 
zostały już zważone, a on przyglądając się 
sobie samemu w lustrze Bożego słowa odkry-
wa, co jest jego zadaniem, a jeszcze bardziej 
uświadamia sobie, co jest dla niego darem.

Słowo Boże opisuje ludzkie życie mó-
wiąc: Miarą ludzkiego życia jest lat sie-
demdziesiąt, a osiemdziesiąt, gdy jesteśmy 
mocni (por. Ps 90, 10). Andrzej osiągnął tę 
miarę, a jednocześnie swoim życiem poka-
zywał, co to znaczy słuchać tego słowa. Bo 
słuchać słowa, które mnie osądza, to od-
krywać, że Bóg nie tylko mówi do nas, ale 
to słowo mówi o nas. To w tej perspektywie 
odczytujemy stwierdzenie proroka Danie-
la, że nasze życie jest zapisane w księdze 
życia. Kto słucha słowa i odkrywa, że Bóg 
mówi o nim, o jego życiu, odkrywa z radoś-

cią, że należy już do tych, którzy osiągnęli 
życie wieczne. Osiągnęli je właśnie przez 
to, że jednoczą się z Jezusem Chrystusem.

Do tego, aby tak słuchać słowa, które 
przemienia moje życie i sprawia, że odkry-
wam Boży zamysł, bo On mi go objawia, 
bo jak mówi abp Ryś, to słowo mnie czy-
ta, potrzeba mocy Ducha Świętego. Kiko 
Argüello w swojej książce Kerygmat mówi 
tak: Duch Święty towarzyszy tym, którzy 
przepowiadają Ewangelię. Najważniejszą 
rzeczą, którą czyni Duch Święty, jest nie 
tyle inspirowanie tych, którzy przepowia-
dają (to również jest bez wątpienia bardzo 
ważne), ile wniknięcie do wnętrza tego, 
który słucha, aby mógł uwierzyć przepo-
wiadaniu. Ten Duch działa dzisiaj właśnie 
w was, aby słyszeć to słowo, którym stało 
sie także życie Andrzeja, słowo, które pisa-
ne jego życiem uczy nas mądrości.

Kiedy po swoim, jak rozumiał, niespra-
wiedliwym potraktowaniu we wspólnocie 
Drogi Neokatechumenalnej, szukał róż-
nych grup, które mogłyby dać mu dalej 
formację, przychodził także do mojej Gru-
py Modlitwy Ojca Pio. Ostatecznie jednak 
wrócił na Drogę. Dlaczego? Bo tam słuchał 
słowa. Bo to słowo go czytało. Czasami 
boleśnie, ale to jest właśnie odkrywanie 
słowa, które jest o mnie. O mnie, który 
ma się zjednoczyć z Jezusem cierpiącym, 
nierozumianym, a jednocześnie przyno-
szącym miłość od Ojca, która jest silniej-
sza niż ludzkie mniemania.

Kiko napisał, że dzisiaj, kiedy głosimy 
słowo, mamy świadomość, że ludzie coraz 
mniej je przyjmują, coraz trudniej trafić 
do słuchaczy. Widać to dzisiaj w sposób 
dramatyczny, jak trudno trafić do młode-
go pokolenia, które zdaje się nie rozumieć 
naszego języka. Zostały bowiem zruszone 
fundamenty autorytetów, które mogłyby do 
nich przemawiać. Kiko, analizując Dzieje 
Apostolskie, napisał, że na pewnym eta-
pie głoszenia słowa, Bóg w Dziejach Apo-
stolskich wzmacniał je cudami, a potem te 
cuda ustępują. I dalej mówi tak: Dlaczego, 
jak się wydaje, w Dziejach Apostolskich 
ustają cuda fizyczne? Dlatego, że objawia 
się prawdziwy cud, który teologia nazy-
wa cudem moralnym – Kościół. Kiedy 
objawia się wspólnota chrześcijańska, 
objawiają się miłość i jedność, które stają 
się ciałem. Duch Święty zstępuje na ludzi 
i czyni z nich nowe stworzenie. Ujawnia 
się nowa relacja: «Zobaczcie, jak oni się 
kochają» – mówili poganie widząc chrześ-
cijan. To właśnie krok po kroku zbawia 
świat. Choć Andrzej nie zawsze doświad-
czał tej miłości w różnych wspólnotach, to 
jednak wierzył, że tylko taki właśnie cud, 
cud moralny serca przemienionego Bożą 
miłością może oddziaływać na drugiego 
człowieka.

W swoim życiu imał się różnych prac 
i zawodów, ale zawsze miał kontakt z ludź-
mi. Swoją prostotą i pokorą przemawiał 
bardziej niż słowami, do których nie miał 
ani wielkiej chęci, ani też gotowości, że-
by głosić kazania. Ale jego życie było ka-
zaniem. Tak jak usłyszeliśmy dzisiaj we 
wstępie zarówno Tomasza, jak i Mirosława, 
że miał w swoim doświadczeniu życia tak 
wielką rodzinę, tylu braci i sióstr nazywa-
ło go „tata”, nie tylko dlatego, że ze zwy-
czaju kapucyńskiego nazywamy rodziców 
naszych braci naszymi bliskimi. Te osoby 
nazywały go „tatą” nade wszystko dlatego, 
że jego dom, nie tylko jego pomidory, ale 
też jego serce było takie dobre i zaprasza-
ło do korzystania z obdarowania. Niekiedy 
swoją nieśmiałością, ale zawsze gotowością 
do pomagania uobecniał on cud miłości, 
że w jego obecności można było się poczuć 
bezpiecznym.

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, po-
trzeba nam czegoś takiego, aby słuchać 
słowa, które pokazuje, że naszym celem 
jest upodobnić się do Jezusa. Jednak owo 
upodobnienie nie jest wcale takie proste. 
Słuchanie słowa to umieranie dla siebie, by 
żyć dla innych. Słuchanie słowa wymaga 
postawy, którą ojcowie nazywali pokorą. 
Znowu zacytuję Kiko, który napisał: Uwa-
żaj się za ostatniego, jak mówił Sylwan 
z góry Atos, umieść się w piekle i ufaj Panu. 
Uznaj, że za twoje grzechy powinieneś być 
w piekle. Bądź wdzięczny Bogu za wszyst-
ko, co ci daje. Bądź zawsze zadowolony, 
bo nie jesteś lepszy od tych, którzy siedzą 
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w więzieniu. Wielu jest takich, którzy słu-
chają słowa, czekając aż ono ich pochwali. 
Ale to słowo jak miecz obosieczny rozdziela 
serce i sumienie, odsłania ludzkie zamysły. 
Andrzej w swojej pokorze, także wtedy, gdy 
spowiadał się przed nami, swoimi synami, 
młodszymi braćmi, ukazywał, jak bardzo 
to słowo go przenikało. Uczył się pokory. 
O tej rzeczywistości Kiko napisał: Duch 
Święty pomaga ci być bardziej pokornym, 
bardziej świętym, lepszym, żebyś mógł 
pomóc twojej żonie umyć talerze, żebyś 
akceptował swoją małość, byś był trochę 
pokorniejszy. Nie ma chrześcijanina, nie 
ma świętości bez pokory. Być chrześcija-
ninem oznacza być posłusznym. I stąd też 
posłuszeństwo księdze, które mówi o tym, 
że kiedyś umrzemy.

Pamiętam, kiedy Andrzej ocieplał su-
fit pod moją podłogą. Bowiem mieszkam 
nad prześwitem i od spodu ciągnęło zim-
no. Andrzej z Franciszkiem ocieplali sufit 
nad przejściem do klaustrum. Po jakimś 
czasie Franciszek umarł. I pamiętam wte-
dy refleksję Andrzeja, który miał świado-
mość, że życie jest takie kruche, że szybko 
odchodzi. Życie czytane przez słowo poka-
zuje nam nie tylko to, że jesteśmy krusi 
i słabi, pokazuje nam także tę prawdę, że 
już teraz mamy życie wieczne, że już teraz, 
wyznając naszą wiarę w Jezusa Zmartwych-
wstałego, możemy się z Nim jednoczyć. To 
właśnie wiara daje siłę do znoszenia cier-
pienia. Życie Andrzeja było nieustannym 
schodzeniem w doświadczenie Chrystusa 
przybitego do krzyża. Także wtedy, gdy jak 
Chrystus na krzyżu dusił się, znosząc ko-
nieczność korzystania z respiratora. 

Prośmy zatem dzisiaj, aby Duch, któ-
ry chce nas teraz na Poczekajce wypełnić, 
uczynił to przez to słowo, którym stało 
się życiowe kazanie, czy życie będące ka-
zaniem Andrzeja. Abyśmy odkryli, że jes-
teśmy powołani do tworzenia wspólnoty 
miłości, dostrzegania konieczności poko-
ry, nawet wtedy, gdy stoimy na czele, gdy 
potrafimy innych pouczać, abyśmy dali się 
także sami pouczać.

Życie, które jest czytane przez księgę, 
pokazuje nam Jezusa, który zajął ostatnie 
miejsce. Tak jak powiedział ks. Huvelin do 

swego penitenta hrabiego Karola de Fou-
cauld, Jezus zajął tak ostatnie miejsce, że 
nikt Go nie potrafi wyprzedzić. Obyśmy 
my, schodząc do tej sadzawki chrzcielnej, 
aby upodobnić się do Jezusa, coraz bar-
dziej pokorni poddawali się temu kształto-
waniu ducha, tej postawie docibilitas, by-
cia uczniem, aby Duch przez słowo, które 
w nas wraża, sprawił, by stało się ciałem, 
by w nas Jezus żył i królował na wieki wie-
ków. Amen.

o. prof. Andrzej Derdziuk

GOŚCINNY, 
PRACOWITY I PRAWY
Jako prezbiter III wspólnoty neokatechu-
menalnej przy parafii na Poczekajce chcia-
łem skreślić kilka słów o śp. Andrzeju Gilu, 
który do niej należał. Gdy myślę z wdzięcz-
nością o życiu śp. Andrzeja, przychodzą mi 
na myśl cnoty, które go charakteryzowały: 
gościnność, pracowitość i prawość. Śp. An-
drzej z żoną Leontyną byli bardzo gościnni. 
Widać było radość, gdy gość w dom przy-
chodził. Gościnność wyrasta, mówiąc nieco 
mądrze, z afirmacji człowieka, z szacunku 
wobec niego, z uznania go za kogoś waż-
nego. Gość czuje się dobrze w atmosferze 
szacunku i uwagi, z jaką się go przyjmu-
je. Dobrym przykładem na złe okazywanie 
gościnności jest historia z Szymonem (Łk 
7, 36-50) i pochwała kobiety grzesznej, 
która uzupełniła braki w zachowaniu go-
spodarza: Wszedłem do twego domu, a nie 
podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami 
oblała Mi stopy i swymi włosami je otar-
ła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd 
wszedłem, nie przestaje całować nóg mo-

ich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona 
zaś olejkiem namaściła moje nogi. Wie-
lokrotnie mogłem doświadczać w domu 
p. Gilów szczerego i radosnego przyjęcia. 
Jestem przekonany, że ta gościnność była 
owocem autentycznej miłości bliźniego. 

Andrzej zawsze kojarzył mi się z ciężką 
pracą. Chodzenie z laską w ostatnim okre-
sie życia to jej efekt. Poza pracą zawodową 
w różnych miejscach i profesjach, zajmo-
wał się ogrodnictwem na działce pięknie 
położonej tuż pod Lublinem. Nawet w ho-
milii na pogrzebie była mowa o smaku wy-

hodowanych przez p. Gilów pomidorów. 
Andrzej lubił dzielić się owocami swojej 
pracy – i tu jak bumerang wraca pierw-
sza cnota, o której pisałem, czyli gościn-
ność. Także jako wspólnota wielokrotnie 
spotykaliśmy się na działce u Gilów. Życie 
wspólnoty neokatechumenalnej: spotkania, 
wyjazdy na konwiwencje, przygotowania 
do liturgii wymagają zaangażowania. An-
drzej bardzo chętnie włączał się, choć wy-
magało to ciężkiej pracy fizycznej, np. przy 
przewożeniu paramentów liturgicznych, 
krzyża, składanej ambonki czy dywanów. 
Nie zapomnę wyjazdów Andrzejowym sa-
mochodem marki „Żuk” na katechezy do 
Annopola zimą 1991 r. Także, gdy wspól-
nota tradycyjnie przygotowywała ołtarz 
na parafialną procesję Bożego Ciała, trud 
i pot Andrzeja tam były. 

Prawość można różnie rozumieć. U śp. 
Andrzeja Gila była to przede wszystkim 
postawa szukania Boga i gotowość do peł-
nienia Jego woli. Było to ewangeliczne 
trzymanie się zasady: Niech wasza mo-
wa będzie: tak, tak; nie, nie (Mt 5, 37). 
Andrzej, ojciec rodziny, człowiek ciężkiej 
pracy, zawsze miał jakieś pragnienie po-
znania Boga. Pamiętam, że kiedyś mówił, iż 
nawet na KUL chodził i szukał odpowiedzi 
na noszone w sercu pytania, jako słuchacz 
Instytutu Wyższej Kultury Religijnej. To 
samo pragnienie skierowało go na kateche-
zy Drogi Neokatechumenalnej. Do wspól-
noty należał 36 lat. To wiele lat słuchania 
słowa, uczestniczenia w liturgiach i życiu 
wspólnoty. Prawość to szczerość wobec 
Boga i samego siebie. To wdzięczność za 
dar miłosierdzia, które objawia się jako od-
powiedź Boga na ludzkie grzechy. Andrzej 
był świadom swoich grzechów, widziałem 
jego łzy żalu i nawrócenia. 

Prawość to także dawanie świadectwa 
o działaniu Boga. Jako że kilka lat praco-
wałem w Metropolitalnym Seminarium 
Duchownym w Lublinie jako ojciec du-
chowny, miałem okazję spotykać się z ro-
dzicami kleryków, m.in. na rekolekcjach 
przed diakonatem ich synów. Na te reko-
lekcje zawsze zapraszałem p. Gilów, by ja-
ko świeccy opowiedzieli historię ich życia. 
Mówili o swojej rodzinie z dwójką dzieci, 
planach wobec nich i o trudnym doświad-
czeniu, gdy najpierw w sobotę córka Kata-
rzyna wyszła za mąż i później, we wtorek, 
syn Marek rozpoczął postulat, realizując 
powołanie zakonne. Andrzej mówił o swo-
im zmaganiu z Bogiem, który obiecał prze-
cież tym, którzy opuszczą matkę, ojca, 
dzieci i pola z powodu Ewangelii, otrzy-
manie stokroć więcej teraz, w tym czasie, 
i życia wiecznego w czasie przyszłym (por. 
Mk 10, 28-30). Andrzej w prostocie swo-
jej wiary prosił o to, by Pan wypełnił daną 
obietnicę. I On ją wypełnił. Okazało się, 
że kapucyni do wszystkich matek i ojców 
współbraci mówią „tato” i „mamo”, więc 

Z ŻONĄ LONIĄ I SYNEM MARKIEM 
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Andrzej i Leontyna mieli wielu synów. Do 
tego okazało się, że siostry kapucynki rów-
nież zwracały się do nich jak do rodziców. 
Andrzej był wniebowzięty… I wielokrotnie 
mówił o wierności Boga, który wypełnia 
dane obietnice. 

Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpio-
nych… W kontekście odchodzenia naszych 
bliskich, doświadczenie mówi, że pozosta-
wiają oni po sobie miejsce, którego nikt 
i nic nie jest w stanie zapełnić. Odszedł 
dobry i prawy człowiek: mąż, ojciec, brat 
według ciała, współbrat w wierze, parafia-
nin… Andrzeju, dzięki za Twoją dobroć, 
życzliwość, gorliwość i prostotę Twojej 
wiary. Szczególne podziękowanie za to, że 
po kilku latach planowania nalegałeś, by 
odwiedzić syna Marka, kapucyna pracu-
jącego w Szwecji, co nam się udało w wa-
kacje 2018 r. Niech Cię Pan przyjmie do 
siebie i da Ci wieczny odpoczynek. 

ks. dr Krzysztof Kwiatkowski

OTWARTY 
I ŻYCZLIWY
Byłam nastolatką, kiedy rozpoczęłam drogę 
we wspólnocie neokatechumenalnej razem 
z Andrzejem i jego żoną Lonią. Zawsze by-
li bardzo życzliwi i niesamowicie gościn-
ni. Nawet jak przyszłam tylko na chwilę 
załatwić jakąś sprawę, to zawsze od razu 
częstowali mnie tym, co mieli. Zresztą nie 
ukrywam, że wiele pomysłów kulinarnych 
z ich domu wyniosłam na przyszłość. An-
drzej zawsze był dla mnie trochę jak ojciec 
(może dlatego, że z własnym ojcem rela-
cji nie miałam). Myślę, że ta gościnność 
była też dowodem na to, że „Jędruś” zaw-
sze chciał mieć dużą rodzinę, ale zdrowie 
Loni nie pozwalało na to, by mogli mieć 
więcej dzieci.

Andrzej był zawsze bardzo gorliwy 
w Kościele. Powiem nawet, że swoją po-
stawą mnie katechizował i zachęcał do 
gorliwości i troski o Kościół. Zwłaszcza 
w ostatnich latach, kiedy był coraz mniej 
sprawny…

Andrzej był mi bardzo bliski w swojej 
postawie szczerości… czasami zbunto-
wania… Może dlatego, że też jestem taką 
buntowniczką, ale to, co widziałam u An-
drzeja, to właśnie takie stanięcie w praw-
dzie o sobie, przeproszenie, którego sama 
doświadczyłam od niego. Było to dla mnie 
bardzo ważne, bo pierwszy raz usłyszałam 
słowo „ przepraszam” od osoby tyle star-
szej ode mnie.

Ta otwartość, życzliwość Andrzeja była 
na wszystkich frontach: doświadczaliśmy 
tego my – bracia z jego wspólnoty, do-
świadczali tego jego „synowie kapucyni”, 
jego „córki kapucynki”, członkowie SPPP…

Po 35 latach bycia razem we wspólno-
cie muszę wyrazić wdzięczność, że histo-
ria życia Andrzeja i jego rodziny była też 
moim udziałem. Będzie nam go bardzo 

brakowało, bo to był jeden z tych braci, 
który zawsze fizycznie był obecny w życiu 
naszej wspólnoty. Wiemy, że teraz będzie 
obecny duchem wspierając nas z nieba, ra-
zem z drugim naszym bratem Mariuszem.

Jola Ch.

UFAJĄCY 
CHRYSTUSOWI
Co można powiedzieć dziś o Andrzeju? 
Patrząc z perspektywy czasu myślę, że 
wiele dobrego. 

Będzie mi brakowało jego lekko po-
chylonej, uśmiechniętej postaci, tej je-
go laseczki, o którą opierał się, gdy miał 
problem ze swoim chodzeniem – takim 
go zapamiętałem.

Czym Andrzej ujął mnie osobiście? Bę-
dąc z nim we wspólnocie, patrząc na jego 
życie, poznawałem Andrzeja – widziałem, 
jak bardzo się zmieniał. Zawsze zachodzi-
łem w głowę, jak Bóg może tak zmieniać 
życie człowieka. Dziś myślę, że Andrzej za-
ufał Chrystusowi i nie zawiódł się na Nim. 
Ja jestem tylko świadkiem kilku wydarzeń 
z jego życia. 

Co mogę dziś powiedzieć? – że szedł za 
słowem z Ewangelii: Niech wasza mowa 
będzie: Tak, tak; nie, nie (Mt 5, 37). Zaw-
sze w sprawach ważnych miał swoje zda-
nie, którego nie zmieniał, za co ceniłem go, 
ponieważ ja sam miałem z tym problem.

Wielu z nas, znających Andrzeja, może 
dużo powiedzieć o tym, że służył i pomagał 
każdemu, kogo napotkał na swojej drodze 
życia. Ja tej dobroci też doświadczyłem. 
Mogę powiedzieć, że wsparł mnie wówczas, 
gdy nie pracowałem. Miałem na utrzyma-
niu rodzinę, pomógł mi zarobić na przy-
słowiowy „bochen chleba” i dał mi pracę. 
Podczas naszych rozmów traktował mnie 
zawsze jak swego syna. Zresztą z wzajem-
nością – ja traktowałem go jak swego ojca. 

Dziś będzie mi brakować rozmów z An-
drzejem o rzeczach poważnych i tych mniej 
poważnych, jego przyjacielskiej a może 
nawet ojcowskiej rady, jego bezintere-
sownej pomocy. Myślę, a nawet jestem 
przekonany, że dziś jest w Niebie i razem 
z Ojcem niebieskim grillują nieziemskie 
przysmaki .

Tomek

ZAWSZE 
GOTOWY DO POMOCY
Pana Andrzeja Gila poznałam przez oj-
ca Marka Gila, z którym w jednym czasie 
byłam w nowicjacie w Nowym Mieście. 

Pan Andrzej był bardzo ojcowski i życzli-
wy dla każdego. Pamiętam go uśmiechnię-
tego i cierpliwego. Zawsze był gotowy do 
pomocy, pytał, czy czegoś potrzeba. Potrafił 
wstać bardzo wcześnie rano, by pojechać 
po kwiaty do naszej kaplicy. Towarzyszył 
nam w chwilach radosnych i smutnych, 
razem z żoną Lonią przychodzili do na-

szej kaplicy na Msze święte, towarzyszyli 
w ważnych dla naszego zgromadzenia uro-
czystościach. Siostry traktował jak córki, 
mówiłyśmy do niego „tato”, a do pani Lo-
ni „mamo”.

Pana Andrzeja pamiętam jako człowieka 
pokornego, pracowitego i uśmiechniętego 
mimo cierpienia. Kochał Boga, człowieka 
i piękny świat. Kochał swoją ziemię, na 
której pracował do końca. Dzielił się owo-
cami swojej pracy i potrafił się cieszyć ra-
dością innych.

Pan Andrzej odszedł, ale wierzę, że jest 
u Boga. Tęsknimy za nim, ale czujemy, że 
jest z nami… obecny. Niech Bóg – Źródło 
wszelkiego dobra, wynagrodzi jego serce, 
trudy, cierpienia i w swoim miłosierdziu 
otworzy mu bramy nieba. 

s. Franciszka

PEŁEN EWANGELICZNEJ 
RADOŚCI
Rodzinę państwa Gilów poznałam przed 
laty, kiedy ich syn Marek był ministrantem 
w parafii kapucynów i aktorem w naszym 
młodzieżowym teatrzyku. Dziś mam na-
pisać kilka słów o Andrzeju, tacie Marka.

Drogi Andrzeju, kiedy Cię poznałam, 
byłeś młodym, sprawnym i bardzo zapra-
cowanym człowiekiem. Bardzo pochła-
niała Cię działka, chociaż nigdy wcześniej 
z pracą na ziemi nie miałeś nic wspólnego. 
Kochałeś tę ziemię i pracę na niej. Uprawa 
najlepszych i największych pomidorów, 
jakie miałam okazję w swoim życiu jeść, 
sprawiała Ci ogromną radość!

Bywało tak, że nie zawsze zbiory z działki 
były okazałe. Susza lub długotrwałe opady 
rujnowały uprawy. Kiedy wszyscy biadoli-
li, że co to będzie?, Ty mówiłeś: „Nie na-
rzekajmy, dziękujmy Bogu za to, co mamy 
i możemy jeszcze się podzielić z innymi”.

Przez wiele lat przywoziłeś nam warzy-
wa dla pielgrzymów grupy trzeciej. Idąc 
do Częstochowy, mieli okazję objadać się 
pomidorami i ogórkami, cukinią, ziem-
niakami, buraczkami i marchewką wypra-
cowanymi rękami Twoimi, Twojej żony 
i mamy. Dziękuję w imieniu wszystkich 
naszych pielgrzymów.

I Ty, i ja od lat borykamy się z choro-
bą naszych kolan. Nieraz wymienialiśmy 
doświadczenia na temat leczenia i rehabi-
litacji i oboje nie chcieliśmy operacji. Do 
dziś mam w telefonie rentgenowskie zdjęcie 
Twoich kolan. Pocieszałam Cię wtedy, że 
moje wyglądają dużo gorzej. Jesteś młod-
szy ode mnie i wydawało się że zdrowszy.

Stało się inaczej. Odszedłeś do Pana 
w tak trudnych dla nas wszystkich oko-
licznościach. Mama czeka na Ciebie z no-
wą działką i już pewnie uprawia jeszcze 
lepsze pomidory. I tak jak przez całe lata 
pracowaliście razem, tak i teraz tam na 
poletku Pana Boga będziecie się cieszyć, 
że macie wspaniałe zbiory.
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Andrzeju, Ty jesteś wyjątkowym chrześ-
cijaninem, który żyjąc Ewangelią – innych 
uczył, jak nią żyć. Kochałeś ludzi. Nikt 
w Twojej obecności nie mógł osądzać dru-
giego człowieka. Zaraz usłyszał: „Nie sądź! 
Nie ty od tego jesteś”. Twoja roześmiana 
twarz zdradzała głęboką wiarę. Bo czło-
wiek wierzący jest radosny. Pamiętam jak 
Twoja żona Lonia mówiła nieraz: „Z czego 
się cieszysz? Czemu się śmiejesz?”. Odpo-
wiadałeś: „Chcę być świętym”.

Zostawiasz nam swój uśmiech, swoją 
„zaraźliwą” pomoc innym i swoją ewan-
geliczną postawę człowieka wierzącego. 
Będziesz świętym! Dziękujemy Ci za Two-
je życie i mamy nadzieję na spotkanie. Do 
zobaczenia w niebie!

Anna Pasek

OTWARTY 
I WRAŻLIWY
Pan Andrzej był dla mnie jak prawdziwy 
ojciec. Nigdy nie zapomnę chwil z nim 
spędzonych. Chwil, w których było dużo 
radości, pokoju i wzajemnej akceptacji. 
Tata był bardzo otwartym człowiekiem, 
szczególnie wrażliwym na cierpienie i biedę 
drugiej osoby. Wszystkich traktował rów-
no, każdemu poświęcał swój czas. 

Czuję się zaszczycona, że mogłam spot-
kać go na swojej drodze i doświadczyć jego 
ojcowskiej miłości. 

Tato, wiem, że teraz patrzysz na mnie 
i dalej będziesz mnie wspierał w mojej wę-
drówce do Ojca Niebieskiego. Dziękuję Ci 
za doświadczenie Twojej obecności, dzię-
ki której mogłam poczuć się prawdziwym 
dzieckiem. Będę zawsze o Tobie pamiętać 
szczególnie, gdy wyjmę kolejne opako-
wanie lodów, które tak bardzo lubiliśmy 
wspólnie jeść.

s. Natalia, honoratka

ZATROSKANY 
OJCIEC
Tata, bo tak mówiłyśmy do Niego, to 
osoba, z którą mam mnóstwo pięknych 
wspomnień. Wspólna kawa u nas w do-
mu, serdeczne wizyty na działce, pomoc 
w ogrodzie, mądre słowo, piękna relacja 
między „ojcem i mamuśką” i my „córki”, 
bo tak o nas mówił. Wspomnę tylko jed-
ną sytuację z zeszłego roku. Byłyśmy z sio-
strami i dziećmi na działce i Tata zapytał: 
„Widziałaś już moje miejsce? Chodź, po-
każę Ci”. Na skraju działki, na zboczu po-
między drzewami zobaczyłam małą, drew-
niana altankę. To urokliwe miejsce, a Tata 
powiedział: „To moja pustelnia, będę tu-
taj uciekał przed wszystkimi, by medyto-
wać i zachwycać się tą przyrodą”. Teraz na 

pewno już zachwyca się najpiękniejszym 
miejscem, czekając na nas. (s. Małgorza-
ta Stankiewicz)

Śmierć Taty Gila przyjmuję wciąż z nie-
dowierzaniem, jak niegdyś odejście Jana 
Pawła II. Przecież On zawsze był! Jak to?! 
Moje wspomnienia odnośnie Taty Gila to 
dziesiątki różnorodnych obrazków, które 
poruszają we mnie czułość i wzruszenie 
dla jego ojcowskiej, pełnej męskości posta-
wy. Jednak kluczowym dla całości będzie 
wspomnienie czuwania zorganizowanego 
kilka lat temu przez o. Andrzeja Derdziu-
ka z okazji święta Chrystusa Najwyższego 
i Wiecznego Kapłana. Wtedy to Rodzice Gi-
lowie dzielili się świadectwem kapłaństwa 
ich syna Marka. Tata wypowiedział to, co 
czułyśmy od lat, od kiedy się znamy – że 
mają tylko dwoje dzieci (jak na neokate-
chumenat, to wiadomo – mało J), ale dzię-
ki powołaniu Marka, zyskali wielu synów 
i wiele córek. Tak też do nas się zwracał: 
„córa” lub „dziecko”. To traktowanie nas 

jak córki wyrażał, albo lepiej wyrażali, bo 
zawsze byli nierozłączni, gdy przyjeżdżali 
do nas, w różnych gestach: gdy każdego 
roku wiosną przekopywali nam szklarnię, 
dostarczali sadzonki pomidorów, doradza-
li podczas zarazy, przy wspólnym piciu 
kawy, dzieleniu się opowieściami o dzie-
ciach i wnukach. Tata w ostatnich dniach, 
będąc w szpitalu, upominał Mamę, że „po 
co ty ludziom głowę zawracasz, mi nic nie 
trzeba!”. Zawsze gotowy do pomocy dla in-
nych, nic nie chciał dla siebie. Dziękuję Ci, 
Tato! Wstawiaj się za nami, bo cierpimy 
i bardzo nam Ciebie brakuje. (s. Magda-
lena Sitkowska)

„Idź do ojca” – tak czasem mówiła Ma-
ma, kiedy ją o coś pytałam. I szłam. A on, 
jak ojciec, doradzał, tłumaczył, pomagał. 
Dostojny, godny, a równocześnie bardzo 
bezpośredni i radosny. Dawał poczucie 
bezpieczeństwa i akceptacji. Sprawiał, że 
czułam się jak księżniczka, przywitana 
i pożegnana obowiązkowym pocałunkiem 
w rękę. Dzielił się z nami hojnie tym, co naj-
lepsze: pomidorami, sałatą, roladą z włas-
noręcznie zrobionym kremem. I dzielił się 
hojnie tym, co najważniejsze: zabierał nas 
na Paschę i pękał z dumy, że przywiózł 
córki na spotkanie z Panem. Czasem nie 
podejmował działania. Wiedział, że ktoś 
zna się lepiej. Mówił: „Idź do mamuśki”. 
I szłam. Nadal to słyszę i chętnie chodzę. 
(s. Agnieszka Pilska)

Jeszcze do tej pory, jak pomyślę sobie 
o Tacie Gilu, to z jednej strony kręci się 
łza w oku, bo tak po prostu zostało „puste 
miejsce”, a z drugiej mam w sercu ogromną 
wdzięczność, że dane było nam się spot-
kać. Tato razem z Mamą byli ciągle gotowi, 
aby służyć nam pomocą. Ale kiedy trzeba 
było, Tato potrafił też ustawić myślenie. 
Był taki czas, kiedy mając odpowiedzial-
ność, narzekałam Tacie trochę na życie, 
na wspólnotę i w pewnym momencie usły-
szałam: „Słuchaj, a kto Ci obiecał różę bez 
kolców? Tak jak róża ma kolce, tak i w ży-
ciu jest cierpienie!”. Trochę się zawstydzi-
łam, ale często ta rozmowa przychodzi mi 
na myśl. Tatę będę pamiętać jako człowie-
ka z uśmiechem na twarzy i z „sercem na 
dłoni”. (s. Małgorzata Danił)

Zostanie mi w oczach z delikatnym, 
pełnym wyrozumiałości uśmiechem. Gdy 
przyjeżdżał do Wąwolnicy razem z Mamą, 
najpierw pozdrawiał Pana Jezusa z głęboką 
świadomością, że On przebywa w każdym 
z nas, następnie szarmancko całował dłoń 
a potem przygarniał potężnym ramieniem 
i mówił: „Co u Ciebie słychać, dziecko dro-
gie?” albo „Jak żyjesz, dziecko drogie?”. In-
nym razem: „Dajesz radę, dziecko drogie?”. 
Taki zatroskany ojciec. (s. Edyta Mróz)

siostry kapucynki

Zdjęcia: z archiwum rodziny 
i przyjaciół

Z WYJAZDU DO SZWECJI Z KS. KRZYSZTOFEM KWIATKOWSKIM
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DOM
TĘTNI ŻYCIEM
Jubileusz 125-lecia Zgromadzenia 
Sióstr Matki Dobrego Pasterza 

Nasze Zgromadzenie, popularnie zwane pasterzankami, 
założone przez bł. o. Honorata Koźmińskiego 
w Warszawie 21 listopada 1895 roku, we wspomnienie 
Ofiarowania NMP, ze względu na swoją duchowość 
należy do wielkiej rodziny franciszkańskiej. Pasterzanki 
powołane do życia w Kościele szerzą miłosierdzie 
wśród ludzi, z którymi żyją i pracują (nie nosimy 
habitów), zwłaszcza wobec objętych charyzmatem 
naszej rodziny zakonnej, czyli kobiet i dziewcząt 
grzeszących przeciwko VI i IX przykazaniu Bożemu. 
Tę rzeczywistość grzechu człowieka i łaski ze 
strony Pana Boga, przywracającego życie, wyraża 
hasło Zgromadzenia zaczerpnięte z Księgi Proroka 
Ezechiela: Nie chcesz, Panie, śmierci grzesznika, 
lecz aby się nawrócił i miał życie (por. Ez 33, 11). 

Swoje posłanie wypełniamy przez modlitwę, pokutę i konkretną 
pracę, najczęściej edukacyjną, w szkołach, placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych i terapeutycznych, misji ulicznej, domach sa-
motnej matki i na misjach poza Polską. Siostry tworzą kilkanaście 
wspólnot, wśród których trzy znajdują się na terenie Archidiecezji 
Lubelskiej, w tym dwie w samym Lublinie.

Siostry pasterzanki przybyły do Lublina w 1926 r. na zaprosze-
nie ówczesnego biskupa Mariana Leona Fulmana i od razu zajęły 
się dziewczętami ubogimi, moralnie zaniedbanymi, organizując 
dla nich Schronisko Królowej Jadwigi przy ul. Solnej 8. Tu pod-
opieczne miały możliwość odnowienia życia zgodnego z zasadami 
chrześcijańskimi, nauczenia się szycia i prowadzenia domu. Czas 
II wojny światowej przyczynił się do przerwania oficjalnej pracy 
z dziewczętami, ale praktycznie siostry nadal otaczały je opieką, 
rozszerzając posługę na więźniów i uchodźców. W latach komuni-
stycznego reżimu Zgromadzenie nie mogło prowadzić pracy wy-
chowawczej w sposób jawny – zresztą było pozbawione własnych 
placówek. Na miarę swoich możliwości i dzięki ukrytemu sposo-
bowi życia, tzn. nienoszeniu habitów, siostry cały czas przyczy-
niały się do ochrony godności kobiet 
i dziewcząt pracując w różnych środo-
wiskach i organizacjach. Kiedy w roku 
1982 pojawiła się możliwość gromadze-
nia dzieci i młodzieży, w naszym domu 
przy ul. Dolnej 3 Maja został utworzony 
Dom Ciepła, gdzie pomagano dzieciom 
w odrabianiu lekcji, a także odbywały się 
różne zajęcia pozaszkolne, mające na 
celu wychowanie religijno-patriotyczne 
nowej generacji Polaków. W ten sposób 
siostry przez wiele lat udzielały pomo-
cy rodzinom ubogim materialnie i niewydolnym wychowawczo.

W 1993 r., dzięki pomocy Zgromadzenia Sióstr Miłości Serafi-
ckiej z Solothurn (Szwajcaria), dzieci wraz z siostrami mogły się 
przenieść do zakupionego większego domu przy Al. Kraśnickiej 65, 
który w późniejszych latach został rozbudowany. Dzisiaj to dzie-
ło jest nadal realizowane przez siostry współpracujące z osobami 
świeckimi. Dom tętni życiem. Przychodzą dzieci, młodzież i ich ro-
dzice, aby „ogrzać się” ciepłem płynącym z życzliwości, wspólnej 
modlitwy w domowej kaplicy, uporządkować życie sakramentalne 

(do dyspozycji jest ksiądz kapelan), uzupełnić zaległości szkolne 
i w sposób kreatywny spędzić czas dzięki bogatemu programowi 
działalności, uwzględniającemu możliwości i wiek podopiecznych.

Dziękujemy Bożej Opatrzności i patronowi Domu św. 
Antoniemu za darczyńców, którzy duchowo i materialnie 
wspierają Dom Ciepła, aby ten mógł być miejscem rados-
nego odkrywania miłości, dorastania do niej i dzielenia 
się nią poprzez stawanie się darem dla innych.

Miłość ma wiele ekspresji. Można ją wypowie-
dzieć, wyśpiewać a najlepiej czynić – działać każdego 
dnia coraz piękniej i bardziej bezinteresownie, obej-
mując nią Pana Boga i człowieka. O takiej miłości 
opowiadają nam swoim życiem święci, wśród któ-
rych pierwsza jest Maryja z Nazaretu, a po niej cała 
rzesza wyniesionych na ołtarze. Maryja jako Matka 
Dobrego Pasterza, Patronka Zgromadzenia, cała jest 
zaangażowana w miłość poszukującą, aby zagubio-
nych i poranionych moralnie odnaleźć i przyprowa-
dzić do Syna. Święty Antoni, znany z troski o ubogich 
i ze skuteczności odnajdywania rzeczy zagubionych, 

tak naprawdę nie skupia się tylko na naszych „zgubach”, ale na 
osobach, zabiegając o to, aby odnalazły się one przy Chrystusie.

Niech Maryja Matka Dobrego Pasterza i Święty Antoni, dzięki 
oddaniu się bez reszty Jedynej Miłości, w której odnajdują siebie 
i innych, jednoczą nas w duchu i apostolstwie. Zafascynowane pięk-
nem Boga, rozpoznawanego, na wzór naszych świętych, w ubogich 
i zagubionych, dziękujemy Im za wskazanie pewnej drogi do nieba.

Siostry Pasterzanki 
wdzięczne Bogu za łaskę Jubileuszu 

Obraz Matki Bożej Dobrego Pasterza, Patronki Zgromadzenia, 
z kaplicy Domu zakonnego przy ul. Ks. M. Brzozowskiego 8 

w Lublinie. Został namalowany przez Zbigniewa Kotyłło.

 »O przeszłości należy 
pamiętać z wdzięcznością, 
z pasją przeżywać czas 
obecny, a przyszłość 
przyjmować z nadzieją.

Papież Franciszek 
(myśl przewodnia Jubileuszu)
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Kochane 
dzieciaki

Dzieci króla 
Midasa

Tekst: Małgorzata Brzozowska 
Ilustracje: Małgorzata Miller

– Mamo, dlaczego Maciek i Zuzia mają 
wszystko?

– Wszystko? 
– Tak, mają deskorolki elektrycz-

ne i komputery, i konsole do gier, 
i mogą jeść dużo słodyczy, i cho-
dzą codziennie do MacDonalda, 
i wyjeżdżają do Ameryki, żeby 
pozwiedzać… A my nic…

– Ich mama bardzo ciężko 
pracuje, żeby mieli to wszystko.

– Ale przecież Ty i tato też 
ciężko pracujecie, a my nie ma-
my tego wszystkiego…

– Tak, ale… macie to 
wszystko, co jest wam 
niezbędne, zresztą po-
słuchajcie.

Dawno, dawno temu, 
w starożytnej Grecji wła-
dał król Midas. I chociaż 
był królem, to nie był szcze-
gólnie bogaty, ale jednak był 
szczęśliwy. Miał żonę i córkę 
o imieniu Zoe, oraz wielu pod-
danych, którymi sprawiedliwie 
i uczciwie rządził. Codziennie 
rano schodził do swojego kró-
lewskiego skarbca i liczył, ile 
ma pieniędzy. 

Pewnego dnia znalazł w le-
sie zagubionego Sylena, sługę 
Dionizosa, i pomógł mu wró-
cić do domu. Dionizos tak się 
ucieszył, że jego służący żyje 
i ma się dobrze, że z wdzięczno-
ści za odnalezienie sługi obiecał 
Midasowi spełnienie dowolnego 
życzenia. Midas długo się zasta-
nawiał. Właściwie niczego nie 
potrzebował, bo jako król miał 
wszystko, chociaż niczego nie 
miał w nadmiarze. Pomyślał, 
że przydałoby mu się więcej 
pieniędzy. Mógłby wtedy – 

pomarzył – żonie i sobie kupić nowe koro-
ny, a Zoe wysłać na zagraniczne studia, ale 
nie wiedział, ile to by kosztowało. Uznał, 
że będzie najlepiej, jeśli wszystko, czego 
dotknie, zamieni się w złoto. O to też po-
prosił Dionizosa.

Dionizos był zdziwiony tą prośbą, li-
czył, że król będzie chciał może dostać 
jakiś złoty posąg, wielką bryłę złota albo 
setkę nowych służących, ale pomyślał, że 
w końcu król Midas jest mądrym człowie-
kiem, więc chyba wie, czego chce, uczynił 
mu zatem zadość. 

Następnego dnia rano, kiedy Midas się 
obudził, zobaczył, że śpi na złotym łożu 
i w złotej pościeli i bardzo się z tego ucie-
szył. A to mu różni królowie będą zazdroś-
cić! Jest najbogatszy na świecie! Wyskoczył 
żwawo z łóżka i ubrał się, chociaż było mu 
niewygodnie i ciężko, bo ubranie zrobiło 
się złote. Chciał coś zjeść i policzyć swo-
je złoto w skarbcu. Okazało się jednak, że 

to niemożliwe, bo nie tylko stół 
i zastawa były ze złota, 

ale także wszystko, co 
na nich było – zupy, 
pieczenie, warzywa 
i owoce, chleb, a na-
wet wina i woda… Na 
domiar złego do ja-

dalni wpadła jego córka i zaczęła pytać, 
co się dzieje. Król chciał ją przytulić i… 
Zoe też zamieniła się w złoty posąg. Żony 
wolał już nie dotykać, ale jego sytuacja 
była nie do pozazdroszczenia. Był bardzo 
głodny i spragniony, obok niego stał po-
sąg ukochanej córki.

– Co z tym robić? – zastanawiał się. – 
Dosyć mam już złota, kiedy nie mogę ni-
czego zjeść ani nawet napić się wody. Moi 
poddani są biedni, bo często nie mają nawet 
butów ani koszuli, ale są bogaci, bo mo-
gą przytulić swoje córki i synów, uściskać 
żony… Pójdę do Dionizosa, poproszę go, 
żeby zdjął czar.

I jak zdecydował, tak zrobił. Dionizos 
drwiąco się uśmiechnął i zapytał:

– To taka kara za twoją chciwość. To 
znaczy, że masz już dość złota?

– Tak, panie…
– Więc idź do rzeki, która płynie koło 

pałacu i umyj się w niej, a twój dar zniknie.
– A wszystko, co jest złote, choć nie po-

winno? moja córka?
– Nabierz wody z rzeki i pokrop nią 

wszystko, co nie powinno być złote, wtedy 
to wróci do swojej postaci. Tylko pamiętaj: 
nie bądź już chciwy, zawsze poprzestań 
na tym, co masz i co zarobisz, niczego nie 
zabieraj innym i nie uzyskuj czarami. Nie 
zazdrość innym, bo może ci się tylko zda-
wać, że mają lepiej.

Tak też zrobił król Midas. I wszystko 
było już zwyczajne. 

– No i co dalej, mamo? 
– W mitach mówią, że 

miał jeszcze inne przygo-
dy, ale ta była najważ-
niejsza. Płynie z niej 
jedna nauka: nie bądź 
chciwy, nigdy.

– Ale, mamo, to ja-
kaś stara opowiastka, 
sama mówisz, że to ja-
kiś… mit, czy coś ta-
kiego.

– Tak, to mit gre-
cki, ale Pan Bóg mówi to 

samo, zobacz: szukajcie 
najpierw Królestwa Boże-
go i sprawiedliwości jego, 
a wszystko inne będzie 
wam dodane (Mt 6, 33).
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PRZYGOTUJCIE DROGĘ PANU
REKOLEKCJE ADWENTOWE

w parafii Niepokalanego Serca Maryi 
i św. Franciszka z Asyżu w Lublinie

6−9 grudnia 2020 r.

prowadzi: o. Tomasz Nowak OP

niedziela 6 grudnia
Msze św. z naukami: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (dzieci), 13.00, 16.00, 18.00, 19.30

poniedziałek – środa 7−9 grudnia
Msze św. z naukami: 6.30, 8.00, 10.00, 18.00, 19.30 (młodzież studencka i pracująca) 

spowiedź
codziennie 30 min. przed każdą Mszą św.

transmisja on-line
w niedzielę o 11.30, w dni powszednie o 18.00

zaczął sie nowy czas
kropelkami tęsknoty
narasta oczekiwanie

z Maryją zapalam
lampion serca

w grudniowy poranek
czuwam w towarzystwie aniołów

jeszcze jeden
darowany Adwent

w Niebie
się już nie czeka

jest pełnia Szczęścia

Alina Dorota Paul
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