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20 grudnia, IV Niedziela Adwentu  
Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 
bowiem łaskę u Boga…  (Łk 1, 26−38)
Czas adwentowego oczekiwania powoli 
wypełnia się – Bóg przychodzi do człowie-
ka w tajemnicy Narodzenia… Każde takie 
Boże Narodzenie ma swoją historię, w każ-
dym takim Narodzeniu uczestniczą ludzie, 
którzy – jak Maryja z dzisiejszej Ewangelii 
– stają wobec niepojętej tajemnicy Bożej 
miłości, która ogarnia serce człowieka, gdy 
w nim rodzi się Bóg…

Zanim weźmiesz w dłonie wigilijny opła-
tek, zanim wypowiesz słowa życzeń, pomyśl 
z wdzięcznością o adwentowych znakach 
spotkania z Bogiem, o ludziach, przez któ-
rych Bóg kolejny raz narodził się w Tobie…

25 grudnia, Uroczystość Narodzenia 
Pańskiego  
Porodzi Syna, któremu nadasz 
imię Jezus…  (Mt 1, 1−25)
Oczekiwany Mesjasz przyszedł na ziemię 
w dokładnie określonym czasie i miej-
scu: naród kroczący w ciemnościach ujrzał 
światłość wielką. Jego Narodzenie było za-
powiedzią życia: „Kto pożywa Moje Ciało, 
żyć będzie na wieki…”.

Dzisiaj znowu przychodzi do mnie 
Chrystus, tak samo bezbronny, jak wte-
dy w Betlejem, zdany na wiarę i miłość 
naszych serc…

Bóg się rodzi 
 – nie zamykaj serca,

Bóg się rodzi 
 – by w tobie mógł zamieszkać,

Bóg się rodzi 
 – byś wiedział, co to miłość,

Bóg się rodzi 
 – by wszystko się spełniło.

27 grudnia, Święto Świętej Rodziny  
A gdy Rodzice wnosili do świątyni 
Dzieciątko Jezus…  (Łk 2, 22−40)
To wydarzenie biblijne przypomina bar-
dzo ważną prawdę: Głową każdej rodziny 
– także mojej i twojej – jest Bóg. Wierność 
w słuchaniu Boga, której uczą nas dzisiaj 
Józef i Maryja, decyduje o prawdziwym 
życiu, o bezpieczeństwie, o zbawieniu… 
Bez posłusznego wypełniania zamierzeń 
Boga wszystko, co robisz, będzie niepew-
ne i grozi pomyłką…

1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki  
Maryja zachowywała wszystkie 
te sprawy (…) w swoim 
sercu.  (Łk 2, 16−21) 
Rozważanie w sercu oznacza wdzięczność, 
która przekłada się na konkretne czyny. 
Dla nas może to oznaczać codzienną mod-
litewną pamięć, która jest dowodem świa-
domości, komu zawdzięczamy wszystko, co 
mamy i kim jesteśmy. Dlatego w ten pierw-
szy dzień roku prośmy Maryję, aby uczyła 
nas swojej drogi: milczenia, słuchania oraz 
rozważania Słowa Boga i realizowania Je-
go woli. I nie bójmy się otwierać na Ducha 
Świętego, by mógł w nas pogłębiać wiarę 
w tę wspaniałą rzeczywistość, że Bóg jest 
naszym Ojcem, a my Jego umiłowanymi 
dziećmi. Bo jeśli naprawdę zaprosiłeś do 
swego serca Jezusa i Jego Matkę, to o ju-
tro możesz być spokojny…

3 stycznia, II Niedziela po Narodzeniu 
Pańskim  
Na początku było Słowo…  (J 1, 1−18) 
Na początku roku kalendarzowego staje-
my jakby u progu. Coś ważnego kończy się 
w naszym życiu. Coś ważnego się w nim 
rozpoczyna… 

Na początku Nowego Roku 2021 Bóg 
kładzie przed tobą Słowo, które stało się 
Ciałem. To Słowo chce wypełnić każdy nad-
chodzący dzień, chce żyć w tobie i rosnąć 
w wydarzeniach, które przyniesie czas. 
Dlatego proś dziś Jezusa, by pozwolił ci 
się odnaleźć i rozpoznać w zwyczajności 
codziennych dni, by przez dar częstej Eu-
charystii żył w Tobie zawsze…

6 stycznia, Uroczystość Objawienia 
Pańskiego  
Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na 
Wschodzie…  (Mt 2, 1−12) 
Gwiazdy płynące po niebie świata zawsze 
wskazywały ludziom kierunek drogi. Ich 
wybór i rozpoznanie decydowały o sensie 
wędrówki. Także 2000 lat temu na niebie 
usianym gwiazdami Mędrcy ze Wschodu 
wybrali tę, która doprowadziła ich do spot-
kania z Jezusem…

Na niebie twoich codziennych wybo-
rów trzeba prawdziwej mądrości, by wy-
brać właściwie…

Pomyśl, jak niewiele mamy czasu, by 
zmieniać gwiazdy wiodące nas przez ży-
cie. Każda pomyłka – to strata sił i czasu, 
którego nie da się cofnąć. A jeśli już wy-
brałeś tę właściwą Gwiazdę – Jezusa, idź 
dalej i bądź spokojny. On dobrze wie, do-
kąd ciebie prowadzi…

10 stycznia, Niedziela Chrztu Pańskiego  
Tyś jest mój Syn 
umiłowany…  (Mk 1, 6b-11) 
Nad modlącym się Jezusem otworzyło się 
niebo, zstąpił na Niego Duch Święty, a Bóg 
Ojciec wyraźnie potwierdził Boże Syno-
stwo Chrystusa.

Tak samo było przed laty przy twoim 
chrzcie, gdy życie, śmierć i zmartwych-
wstanie Chrystusa wlało się w twoją duszę 
strumieniem łaski i uczyniło cię mieszka-
niem Ducha Świętego. Także i nad tobą 
otworzyło się wtedy niebo, a Bóg wyznał: 
„Ty jesteś moim dzieckiem – kocham cię!”. 
Niebo wciąż jest nad tobą otwarte, bo Bóg 
w każdej sekundzie twojego życia przyzna-
je się do ciebie i nie przestaje wyznawać 
ci swojej miłości. Nie zapominaj o tym i… 
bądź wdzięczny!

17 stycznia, II Niedziela zwykła  
Gdy zobaczył przychodzącego 
Jezusa, rzekł: „Oto Baranek 
Boży”.  (J 1, 35−42) 
Jan Chrzciciel wie dobrze, że ma przygoto-
wać ludzi sobie współczesnych na przyjście 
Chrystusa – Zbawiciela. Gdy Piotr i Andrzej 
spotykają Jezusa, nie mają wątpliwości, 
że ich życiowym zadaniem jest pójście za 
Nauczycielem, by wypełnić zadania, któ-
re On wskaże. 

Każdy z nas ma w życiu wypełnić zada-
nie, które wyznaczył mu Bóg, ono ma go 
doprowadzić do świętości. I nie jest ważne 
u Boga, czy na tę pracę będą patrzeć inni, 
czy będą to zwyczajne, domowe obowiąz-
ki, zupełnie niedostrzeżone przez innych 
– każde zadanie, które wyznaczył ci Bóg, 
tutaj i teraz ma cię doprowadzić do świę-
tości. Dlatego nie buntuj się, kiedy na tej 
drodze spotkasz cierpienie – idziesz prze-
cież za Jezusem, a na Jego drodze nie da 
się ominąć krzyża…

Autorką komentarzy do Ewangelii 
jest Marzena Chmiel

Ewangeliarz
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Kochani Parafianie, 
Drodzy Przyjaciele Poczekajki, 
wszyscy Bracia i Siostry!
Dobiega końca tegoroczne adwento-
we czuwanie, kończymy nasz „roratni” 
śpiew: „Niebiosa rosę spuśćcie nam z gó-

ry, Sprawiedliwego wylejcie chmury” i przechodzimy już w ostat-
nie gorączkowe przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego. 
Media nie dają nam spokoju, reklamy uderzają w nas mocno swo-
imi ofertami, sklepy i galerie zapraszają po prezenty, po towa-
ry, na zakupy… Dzisiaj, wracając samochodem z USC, na chwilę 
włączyłem radio i usłyszałem taką reklamę: „Szczęśliwego no-
wego… telewizora… szczęśliwego nowego laptopa… szczęśliwe-
go nowego smartfona… te święta będą wyjątkowe!”. I tak sobie 
pomyślałem: jeśli taka jest oferta świąteczna proponowana nam 
w mediach i to jest pomysł na „spędzenie świąt”, to rzeczywiście 
mamy kolejną pandemię: ateizmu! 

Czy w dzisiejszym świecie jest jeszcze miejsce dla Boga z Bet-
lejem, kiedy ludzkie szaleństwo raczej żąda zabijania i śmierci?… 

A Bóg? Bóg w tym świecie nadal jest bezbronny i gotowy 
„oddać swoje życie jak Baranek za grzechy świata”. „Przyszedł 
do swoich, a swoi Go nie przyjęli” (por. J 1, 11). Bóg przychodzi 
po cichutku! Jakby nawet nie śmiał czy nie mógł się narodzić 
w zgiełku tego świata, w centrach handlowych, w wielkich kor-
poracjach, na giełdach tego świata, w rozkrzyczanych mediach… 
Przychodzi w nocy. Rodzi się w ubóstwie. Położony zostaje na 
sianku. Adorują Go ubodzy i aniołowie. Przyjmują Go Rodzice. 
I tylko ciemność nocy przerywa płacz Nowonarodzonego Dzie-
ciątka, któremu Maryja i Józef mają „nadać imię Jezus, gdyż 
będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Jego 

panowaniu nie będzie końca” (Łk 1, 31-32), i głos aniołów: „Dziś 
w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Me-
sjasz, Pan” (Łk 2, 11). 

Kochani! Rzeczywiście te Święta – jak mówią reklamy – mo-
gą być wyjątkowe! Ale nie w ten sposób jak proponują nam ci 
„specjaliści od świąt nijakich”. Te Święta mogą być wyjątkowe, 
jeśli uwierzymy wiarą prostą, pokorną i ufną, że to Bóg się rodzi, 
że to Jezus przyszedł na ten świat, a w Nim „ukazała się dobroć 
i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi” (Tt 3, 4). Boże Na-
rodzenie na nowo przypomina nam zwiastowanie orędzia o Mi-
łości Boga do człowieka. Bóg stał się Człowiekiem! A my mamy 
uczestnictwo w tej miłości, bo Syn Boży, przyjmując naszą natu-
rę ludzką, stał się naszym Bratem. Dlatego te Święta są radosne 
i „wesołe”, bo ON Jest Obecny między nami! Nawet jeśli nie bę-
dziemy mogli pójść na Pasterkę, czy nie przyjadą dzieci z daleka 
na Święta, czy może nawet nie połamię się w wigilię opłatkiem 
z bliskimi, albo co gorsze, Święta będę przeżywać w samotności 
lub w żałobie, to jednak mogę swoje serce uczynić „żłóbkiem dla 
Jezusa” i tam mogę GO adorować z całą swoją miłością, tam, 
w sercu, mogę się rozradować Jego łaską, Jego miłością. Tam, 
w sercu, może ON wzrastać we mnie, aż całkowicie uczyni mnie 
na swoje podobieństwo. 

Życzę Wam wszystkim w te wyjątkowe Święta Bożego Naro-
dzenia, kończącego się trudnego roku 2020, odzyskania radości 
serca, miłości z Boga, ufnej nadziei i wiary w ostateczne zwycię-
stwo dobra. 

Niech Dziecię Jezus Wam wszystkim w tym czasie błogosławi 
i obdarzy pokojem! 

br. Mirosław Ferenc, proboszcz

KONFERENCJE

Świąt Bożego Narodzenia 
obfitujących w płynące 
z betlejemskiego Żłóbka łaski: 
zdrowia, miłości, radości i pokoju 
oraz wszelakiego dobra w Nowym 
Roku 2021 wszystkim Parafianom 
oraz Braciom Kapucynom 

życzy Redakcja 
„Zwiastuna”

Zdjęcie: Zofia Bielecka
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Pani Zofia Bielecka, emerytowana nauczycielka języka 
angielskiego i dyrektorka IX LO w Lublinie, od kilku lat 
angażuje się w pomoc potrzebującym w Ziemi Świętej. 
W ramach wolontariatu już cztery razy przebywała 
w Ojczyźnie Jezusa, służąc ofiarnie w parafii pw. Świętego 
Abrahama w Beer Szewie. Refleksjami z ostatniego, 
wyjątkowego pobytu zechciała się z nami podzielić.
Uwięziona – tytuł jak w amerykańskim 
dreszczowcu. Ale choć okna okratowane, 
to już samo otoczenie budynku, piękne 
ogrody wskazują na coś zupełnie innego. 
I oczywiście wyjątkowość miejsca… Ziemia 
Święta, cel życiowych pielgrzymek i świa-
dek historia sacra. Tutaj przecież rozegra-
ły się wydarzenia opisywane w świętych 
pismach chrześcijaństwa. Ziemia cudów 
Jezusa i narodzin naszej wiary.

I w takim wyjątkowym miejscu przeży-
łam swoje wyjątkowe uwięzienie spowo-
dowane pandemią. Czas ten raczej nazwa-
łabym „uwięzieniem w miłości”, tak wiele 
bowiem mogłam tam doświadczyć dobra, 
serdeczności i szczerej modlitwy. A chyba 
zawsze, gdy otrzymujemy darmowe po-
kłady miłości od innych, czujemy się też 
przynagleni do odwzajemniania i starań, 
by ukochać drugiego człowieka zanim bę-
dzie się ukochanym. Był to więc czas pełen 
miłości od ludzi i dla ludzi.

Trudów też nie brakowało. Kiedy wie-
my, że wyjeżdżamy nawet na bardzo długo, 
możemy odpowiednio się do tego przygo-
tować. Inaczej, gdy wyjazd na krótki czas 
trzeba wydłużyć o wiele kolejnych miesięcy. 
Jaką decyzję podjąć? Wracać za wszelką 

cenę, kiedy to jeszcze możliwe, czy trwać 
służąc innym, bo po to przecież tam poje-
chałam? Jak rozeznać co jest Wolą Bożą?

Moje serce było gotowe 
stracić coś dla Pana Boga. 
Ale co? Wolontariat, dla którego przyje-
chałam do Domu Abrahama, czy powrót 
do rodziny, za którą przecież bardzo tęsk-
niłam? Ale jeśli dusza jest gotowa, znajdą 
się i rozwiązania. I moja pamięć przywo-
łała słowa Chiary Lubich, która w jednym 
ze swoich rozważań powiedziała, iż aby żyć 
Wolą Bożą, nasze trwanie powinno być za-
nurzone w „stabat Maryi”. Zrozumiałam 
więc, że muszę sprawić, by moje „ja” za-
milkło zupełnie; oderwać się od kłębowiska 
nerwowych rozmyślań „co dobre i bezpiecz-
ne, a co nie” i rozeznać Wolę Bożą oczami 
kapłana i własnych dzieci. Tak się stało i… 
zostałam. Oczywiście nikt z nas wówczas 
nie przypuszczał, że aż na tyle miesięcy. 

Tymczasem koronawirus coraz mocniej 
dawał o sobie znać, rozszerzała się pande-
mia, narastały lęki i niepokoje. I ciągle ta 
niewiadoma, kiedy może nastąpić koniec 
całego zamieszania. Kolejne odwołane loty 
i comiesięczne aplikowanie o przedłużenie 

wizy były mocno frustrujące. Tym bardziej, 
że na niemiłe a czasami wręcz upokarza-
jące spotkania z urzędnikami narażałam 
też kapłana, który musiał mi w tych wizy-
tach towarzyszyć.

Ale im trudniej tym mocniej trzeba ko-
chać, a z każdej przeszkody uczynić od-
skocznię do miłowania, zwłaszcza gdy w bi-
lansie zysków i strat tego szczególnego 
„uwięzienia” przeważało jednak dobro, 
znacznie więcej otrzymanych darów niż 
tego, co utracone. Był to wystarczająco dłu-
gi okres, by przeżyć wyjątkowe rekolekcje 
w Ziemi Świętej, doświadczyć synowskiej 
troski kapłana i ciepła rodzinnego wśród 
wielokulturowej wspólnoty, ale najwięk-
szym darem była codzienna Eucharystia, 
uczestniczenie w tej najpiękniejszej TA-
JEMNICY MIŁOŚCI.

Pandemia bardzo 
wiele zmieniła również 
w Domu Abrahama. 
Szczęśliwie, jeszcze przed ogólnonarodo-
wym lockdownem udało nam się wyjechać 
do Jerozolimy i przeżyć wspólnie Drogę 
Krzyżową pielgrzymując przez Via Dolo-
rosa, ale już Niedziela Palmowa wyglądała 
zupełnie inaczej. Nie było procesji wokół 
Bazyliki Grobu Bożego ani popołudnio-
wego wielobarwnego korowodu, kiedy to 
rozśpiewane rzesze lokalnych chrześcijan 
i pielgrzymów przybywających nie tylko 
z różnych parafii Ziemi Świętej, ale także 
z całego świata, przepływały tłumnie z Gó-
ry Oliwnej aż do sanktuarium Świętej An-

UWIĘZIONA
Wyjątkowe rekolekcje w Ziemi Świętej
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ny w murach Starego Miasta. Ta radosna 
i sięgająca czasów bizantyjskich tradycja 
jerozolimskiej procesji nie była możliwa 
w roku 2020.

„Na to zaś wszystko przyobleczcie mi-
łość i rozsiewajcie jej ziarno” (por. Kol 3, 
14). Postanowiliśmy więc zorganizować 
coś lokalnie, by dać parafianom odrobinę 
radości i dotrzeć do ich domów, skoro oni 
z powodu lockdownu nie mogli przyjść do 
kościoła na uroczyste celebrowanie Nie-
dzieli Palmowej. Kilka dni wcześniej ks. 
Piotr, proboszcz parafii pw. Świętego Ab-
rahama, wyszukał gdzieś w terenie gałęzie 
odpowiedniej palmy, a ja z liści zrobiłam 
tradycyjne krzyżyki. Umocowane na ga-
łązkach oliwnych, omodlone i pobłogo-
sławione, zostały potem rozwiezione do 
drzwi parafialnych domów, ku radości 
domowników. Zakaz jakichkolwiek zgro-
madzeń, zamknięte kościoły i synagogi, 
sprawiły, że Triduum Paschalne, Wiel-
kanoc… wszystko było inne. Nasz dom, 
wcześniej zawsze odwiedzany przez para-
fian, gości, pielgrzymów, teraz opustoszał. 
Opustoszała też nasza kaplica. Był to czas 
szczególny, doświadczenie zupełnie innej 
wspólnoty, ale i głębszego zrozumienia, że 
choć są jej różne „krople” oraz „kropelki”, 
to Miłość jest zawsze jedna, jedyna i taka 
sama, a nasze istnienie ma sens, jeżeli ist-
niejemy dla kogoś. 

W dużej mierze życie 
wspólnotowe przeniosło 
się do Internetu. 
Wierni uczestniczyli w Eucharystii on-line, 
kapłani nagrywali Słowo Boże i rozważa-
nia, więzi i relacje podtrzymywane były 
telefonicznie lub przez różnorodne środki 
przekazu i aplikacje. Starałam się wspoma-
gać podejmowane działania przynajmniej 

w tych najprostszych czynnościach, zajmu-
jąc się domem i ogrodem oraz domowy-
mi zwierzętami. W miarę potrzeb, służy-
łam jako zakrystianka w kościele i byłam 
lektorem podczas Eucharystii. Ale, jak 
mawiał ks. Piotr, „wielkość jest w tym, 
co małe, a piękna można i trzeba szukać 
w drobnych rzeczach, jak karmienie psa 
czy kota lub plewienie warzywniaka”. To 
moje „niewiele” odciążało Proboszcza od 
domowych obowiązków i mógł on spokoj-
nie „wyjść w teren” ze swoją duszpaster-
ską posługą. A posługa to wyjątkowa, bo 
i kapłan szczególny. 

Ksiądz Piotr Żelazko jest 
proboszczem, jak sam 
mówi, najmniejszej parafii 
świata na Pustyni Negev. 
Urodził się w Lubsku (woj. lubuskie), 
ukończył Arcybiskupie Wyższe Semina-

rium Duchowne w Szczecinie, a potem 
studia na Papieskim Instytucie Biblijnym 
w Rzymie, w czasie których wyjechał na 
jeden semestr do Izraela i od pierwszego 
wejrzenia tak mocno zakochał się w Zie-
mi Świętej, że po studiach wrócił, zrobił 
doktorat w Jerozolimie i oddał całe swe 
serce lokalnej wspólnocie katolików języka 
hebrajskiego. Od sześciu lat jest odpowie-
dzialny za taką wspólnotę w Beer Szewie 
– dość dużym mieście biorąc pod uwagę 
jego zaludnienie (ok. 200 tys. mieszkań-
ców) i możliwości rozwojowe oraz tempo 
rozbudowy, ale w znacznym oddaleniu od 
tych najważniejszych szlaków pielgrzym-
kowych. Parafia pw. Świętego Abraha-
ma, jedyna katolicka parafia w promie-
niu 100 km, liczy ok. 120 osób. Są to nie 
tylko rdzenni mieszkańcy o korzeniach 
arabskich czy żydowskich, lecz także emi-
granci i uchodźcy z różnych krajów. Okre-
sowo dołączają do wspólnoty ci, którzy 
przyjeżdżają do Izraela zarobkowo lub na 
studia. Ksiądz Piotr zna po imieniu swo-
ich parafian, a Mszę św. celebruje w róż-
nych językach, ale niedzielna Eucharystia 
jest zawsze po hebrajsku. Drzwi kaplicy 
są otwarte dla wszystkich, nie tylko dla 
chrześcijan, i dlatego można tutaj spotkać 
też osoby niewierzące lub wyznawców in-
nych religii. W Domu Abrahama nie może 
być inaczej, wszak uczy tego sam Patron, 
który przyjmował wędrowców nie pytając 
o ich pochodzenie. Tutaj płoną chanuko-
we świece i można pomodlić się przy bo-
żonarodzeniowej szopce.

Niestety, ta rzeczywistość została zabu-
rzona, gdy z powodu pandemii zakazano 
również religijnych zgromadzeń. Piękne 
międzyreligijne spotkania w ramach Ne-
gev Interfaith też nie były możliwe, ale 
nie dało się zatrzymać przyjaźni i relacji. 
I kiedy w każdy piątek przed szabatem za-
przyjaźniony rabin otrzymuje od zaprzy-
jaźnionego supermarketu niesprzedane 

PRZYGOTOWANIA DO NIEDZIELI PALMOWEJ. NA PIERWSZYM PLANIE KS. PIOTR, 
DALEJ – P. ZOFIA BIELECKA Z KRZYŻYKAMI Z LIŚCI PALMOWYCH

W DOMU ABRAHAMA JEST MIEJSCE DLA WSZYSTKICH
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artykuły spożywcze, dzieli się nimi z kato-
lickim księdzem, a ten załadowuje swoje 
srebrne polo bułkami i pączkami, chlebem 
i chałkami, i rozwozi parafianom, a przy 
okazji tych odwiedzin pociesza i podnosi 
na duchu, przyjmuje zamówienia na inne 
zakupy i monitoruje potrzeby wspólnoty. 
Terenowe i na peryferiach duszpasterzo-
wanie ks. Piotra sprawia, że ten Boży ka-
płan daje miłość opuszczonym, siłę słabym, 
pocieszenie samotnym a odrzuconym po-
kój i nadzieję. Nie ma w nim żadnego du-
alizmu; staje przed Panem Bogiem, by po 
chwili stanąć przed bliźnim, do którego 
przez Boga zostaje posłany.

Po prawie miesięcznym lockdownie 
rząd zniósł niektóre restrykcje i możli-
we były już religijne spotkania, ale tylko 
na zewnątrz. Dostosowaliśmy więc nasze 
patio, by umożliwić tam sprawowanie Eu-
charystii z udziałem wiernych, aczkolwiek 
bez nagłośnienia i śpiewu ze względu na 
zamieszkujące dokoła żydowskie rodziny. 
Można też było poruszać się po całym kraju, 
oczywiście z zachowaniem odpowiednich 
zasad bezpieczeństwa. Ogromna to radość 
móc znowu znaleźć się na pustyni, która 
rzuca na kolana: „Odmień nasz los, o Pa-
nie, jak strumienie w [ziemi] Negeb” (Ps 
126, 4). Teraz strumienie były wyschnię-
te, ale przecież znów nadejdzie pora desz-
czowa i znów rwącymi potokami popłynie 
życiodajna woda a na wyjałowionej ziemi 
rozkwitną kwiaty i zazieleni się trawa. I po-
nownie Ziemię Świętą zapełnią rzesze piel-
grzymów, którzy będą przemierzać ścież-
ki Patriarchów i podziwiać krajobrazy na 
szlakach Sędziów i Proroków, rozważać 
słowa Jezusa i Apostołów w miejscach, 
gdzie Oni nauczali.

Obecnie cała Terra 
Sancta opustoszała. 
Każdy, kto był w Jerozolimie, pamięta za-
pewne zatłoczone uliczki i kolorowe sklepi-
ki. Teraz zaciągnięte żaluzje i cisza, która 
dzwoni w uszach. Trudno spotkać dru-
giego człowieka nawet w Bazylice Grobu, 
gdzie pod jednym dachem tłumy modliły 
się w różnych językach świata a pielgrzy-

mi sześciu Kościołów często wielbili Boga 
w tym samym czasie po grecku i łacinie, 
a także w języku koptyjskim, armeńskim, 
syriackim i starożytnej Etiopii. Większość 
świątyń i synagog nie jest w ogóle otwie-
rana. I jeszcze ten częsty i bolesny obraz 
samotnego kapłana przy ołtarzu, a prze-
cież zamysłem Boga wobec nas jest „gdzie 
dwaj lub trzej...” (por. Mt 18, 20). Pusto 
wokół Jeziora Genezaret i w całej Galilei. 
Betlejem zupełnie niedostępne, bo Pale-
styna to już inny kraj. Jak uda się Maryi 
przedostać przez zamknięte granice? A do 
narodzin już tak blisko… Czy zdoła przebić 
się przez nasze ograniczenia, zamknięte 
granice naszych serc?

Perspektywa kolejnego lockodownu 
oznacza, że radosna Pasterka na Polu Paste-
rzy z licznym udziałem wiernych i pielgrzy-
mów nie będzie w tym roku możliwa. A na 
ile jesteśmy gotowi, by prawdziwie przeżyć 
Trzecią Tajemnicę Radosną w naszych ro-
dzinach? Jakże wdzięczni powinniśmy być 
Kościołowi, że w kolędach i jasełkach ocalił 
pamięć o tej tajemnicy. Może więc właś-
nie w tym szczególnym czasie pandemii, 
gdy każdego dnia potrzebujemy światła 
i nadziei, jesteśmy bardziej przynagleni, 
by podzielić to wyjątkowe macierzyństwo 
Maryi i zanieść światu Jezusa, rodząc Go 
w miłości wzajemnej pomiędzy nami… 
„Pozwól Mi się narodzić, a Ja przemienię 
twoje serce w Niebo”.

Zofia Bielecka
Zdjęcia z archiwum autorki

BOLESNY OBRAZ SAMOTNEGO KAPŁANA PRZY OŁTARZU

„POZWÓL MI SIĘ NARODZIĆ, A JA PRZEMIENIĘ TWOJE SERCE W NIEBO”
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Brat Daniel Stelmaszek, który po czternastoletniej posłudze w Afryce przybył niedaw-
no do wspólnoty na Poczekajce, podzielił się z czytelnikami własnymi doświadczenia-
mi oraz refleksjami na temat kapucyńskiego dzieła misyjnego w Gabonie.

Jaka była droga, która zawiodła 
Brata aż do Afryki?
Moja droga do Afryki zaczęła się jeszcze 
przed zakonem. Po raz pierwszy pragnie-
nie stania się misjonarzem pojawiło się we 
mnie, gdy miałem około 10 lat. Któregoś 
dnia w kościele św. Antoniego w Sokółce 
(znanym teraz z cudu eucharystycznego) 
odbywały się rekolekcje parafialne, w czasie 
których wyświetlono film z 1980 r. Opo-
wiadał on historię życia ojca Damiana de 
Veuster misjonarza trędowatych na wyspie 
Moloka’i na Hawajach. Historia tego mi-
sjonarza bardzo mnie poruszyła i sprawi-
ła, że w sercu dziesięcioletniego chłopca 
pojawiła się myśl: Ja też tak chcę. Książką, 
która miała wpływ na moje powołanie mi-
syjne, było dzieło Rogera Bouliarda „Inuk. 
Misje na krańcu świata”. Jest to wstrzą-
sająca opowieść o misjonarzach oblatach 
pracujących wśród Eskimosów. Czytałem 
o misjach w zimnych krajach, a ja myśla-
łem już wtedy o Afryce. Na zafascynowa-
nie nią miał wpływ program, który emi-
towany był wtedy w telewizji pt. „Pieprz 

i wanilia”. W międzyczasie pojawił się św. 
Franciszek z Asyżu – po obejrzeniu filmu 
o jego życiu. Święty Franciszek też miał 
ducha misyjnego.

Kapucynów poznałem dwa lata przed 
moim wstąpieniem do zakonu. W ferie zi-
mowe w 1994 r. pojechałem na moje pierw-
sze rekolekcje powołaniowe do klasztoru 
kapucynów w Rywałdzie Królewskim. Za-
pytałem wtedy ówczesnego referenta po-
wołaniowego, br. Bernarda Morawskiego, 
czy Warszawska Prowincja Kapucynów 
ma misje w Afryce. W tamtym czasie jed-
nak nie miała. Kapucyni z tej prowincji 
byli już natomiast w Gwatemali, w Szwe-
cji, na Białorusi i na Łotwie. W Republice 
Środkowoafrykańskiej mieli misje kapu-
cyni z Krakowskiej Prowincji. Mnie inte-
resowała Afryka, mimo to wstąpiłem do 
Prowincji Warszawskiej. Wierzę, że w ten 
sposób prowadził mnie Duch Święty. Gdy 
byłem w nowicjacie, ówczesny prowincjał, 
br. Piotr Stasiński, rozpoczął starania o ot-
warcie misji w Afryce – w Gabonie. Pierw-
si misjonarze, br. Jarosław Antoniak i br. 

Jerzy Siedlecki, wylądowali na ziemi ga-
bońskiej 2 sierpnia 2000 r. W tym czasie 
kończyłem drugi rok seminarium na Po-
czekajce i miałem okazję po raz pierwszy 
spotkać arcybiskupa Libreville – Basile 
Mvé Engone. Odwiedzał on wtedy Polskę 
i nasze seminarium. Do Gabonu przyby-
łem 13 grudnia 2006 r., dwa lata po moich 
święceniach kapłańskich.

Jak przebiegały przygotowania 
do wyjazdu na misje?
Na początku seminarium musiałem wy-
brać język obcy, który chciałem studiować. 
Wybrałem francuski, ze względu na to, że 
w Gabonie mówi się w tym języku. Nie była 
to łatwa decyzja, ponieważ język francuski 
uważałem za jeden z najtrudniejszych do 
nauczenia. Przez 4 lata uczyłem się języka. 
Byłem też dwa razy we Francji – w Tuluzie, 
podczas wakacji. Tuż przed święceniami 
kapłańskimi napisałem podanie do pro-
wincjała i jego rady z prośbą o zgodę na 
wyjazd do Gabonu. Zdecydowano wtedy, 
że zostanę co najmniej rok w Polsce, by na-

Z Chrystusem w Gabonie
Rozmowa z br. Danielem Stelmaszkiem
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brać trochę doświadczenia duszpasterskie-
go. Po święceniach zostałem skierowany 
do Białej Podlaskiej, gdzie byłem katechetą 
w liceum. Następnie przez dziewięć miesię-
cy przygotowywałem się już bezpośrednio 
do wyjazdu na misje w Centrum Formacji 
Misyjnej w Warszawie. Był to bardzo dobry 
czas, spędzony z ludźmi rozpłomienionymi 
duchem misyjnym. Wśród odbywających 
formację byli księża diecezjalni i zakon-
ni, siostry zakonne i świeccy. Uczyliśmy 
się tam języków potrzebnych do wyjazdu 
do danych krajów misyjnych oraz pod-
staw misjologii i medycyny tropikalnej. 
Po Centrum Formacji Misyjnej pojecha-
łem jeszcze na cztery miesiące do Francji 
na „szlifowanie” języka.

Czy moglibyśmy poznać 
pierwsze wrażenia po zetknięciu 
z afrykańską ziemią?
Wielu misjonarzy i podróżników o tym 
opowiada i ja również miałem podobne 
doświadczenie. Chodzi o pierwsze wraże-
nie po wyjściu z samolotu. Gdy wszedłem 
do korytarza łączącego samolot z lotni-
skiem, nagle zderzyłem się ze ścianą cięż-
kiego, bardzo ciepłego, dusznego, wilgot-
nego powietrza. Temperatury w Gabonie 
rzadko przekraczają 30˚C, ale wilgotność 
często dochodzi do 100%, co sprawia, że 
człowiek obficie się poci. Wyleciałem z zim-
nej grudniowej Polski, a przyleciałem do 
sauny gabońskiej. W drodze do Essassa 
przypatrywałem się samochodom. Z jed-
nej strony stare rozklekotane taksówki, 
najczęściej toyoty corolla, pomalowane na 
biało-czerwono lub biało-fioletowo, busy 
podobne do taksówek, też toyoty, w podob-
nych kolorach i w podobnym stanie – jeden 
bus jadący przed nami miał boczne drzwi, 
które pasażer musiał przytrzymywać, żeby 
nie wypadły. A z drugiej strony nie brako-
wało bogatych samochodów terenowych, 
które rzadko można zobaczyć w Polsce.

Pierwsze chwile były niepewne i nieco 
stresujące, szczególnie jeśli chodzi o róż-
ne żyjątka zamieszkujące Gabon. Mimo 
zapewnień braci, że nie ma czego się bać, 
trzeba było się o tym przekonać samemu. 
Obudziłem się w nocy, by pójść do łazien-
ki. Gdy myłem ręce, nagle coś mignęło mi 
przed oczami. Ze strachu odrzuciło mnie 
do tyłu. Po chwili nieśmiało popatrzyłem 
i ujrzałem malutką, szarą, prawie przezro-
czystą jaszczurkę-gekona, która śmigała 
sobie po ścianie. Na drugi dzień br. Darek 
przyjechał, by mnie zawieźć do Cocobe-
ach. Droga laterytowa o kolorze rudopo-
marańczowym zrobiła na mnie wrażenie: 
w niektórych miejscach sucha kurząca się, 
a w niektórych błotnista i śliska. Na drodze 
były wąskie mosty drewniane lub betonowe. 
Przejeżdżając pierwszy raz przez taki drew-
niany most położony dość wysoko, miałem 
wrażenie, że się zawali i wylądujemy z br. 

Darkiem w dole. Po około 3 godzinach po-
dróży przejechaliśmy dystans 83 km z Nto-
um do Cocobeach i dotarliśmy na miejsce. 
Zostałem przyjęty serdecznie przez miejsco-
we dzieci, które szybko i licznie się zebrały, 
by przywitać i poznać nowego misjonarza. 
W Cocobeach spędziłem prawie 7 lat, nas-
tępnie zostałem przeniesiony do Essassa.

W Polsce mówimy, że do świątyni 
mamy tylko kilkadziesiąt, 
kilkaset metrów albo wędrujemy 
aż z drugiego osiedla czy wsi. 
Jak to nasze „tylko” i „aż ”ma 
się do organizacji placówki 
misyjnej w Gabonie?
Organizacja placówki misyjnej w Gabo-
nie zależy od tego, gdzie ona się znajdu-
je: czy w większym mieście, np. takim jak 
stolica Libreville, czy też bardziej w głębi 
kraju. Podstawowa różnica między para-
fiami w stolicy i poza nią polega na tym, że 
większość stołecznych parafii nie posiada 
kaplic dojazdowych.

My, kapucyni, mamy cztery placówki 
misyjne z parafiami w archidiecezji Libre-
ville. Ze stolicy istnieje jedna jedyna wyjaz-
dowa droga krajowa. Na jej początku wy-
znaczony jest punkt kilometrowy 0 (zero), 
który znajduje się w centrum Libreville na 
rondzie przy brzegu oceanu. Na podstawie 
punktów kilometrowych określa się poło-
żenie danej miejscowości. Nasza pierwsza 
placówka znajduje się w punkcie 11, czyli 
11 kilometrów od centrum. Jest to sank-
tuarium w Melen. Tu Msze odprawiane 
są tylko na miejscu i nie ma kaplic dojaz-
dowych. Na punkcie 12 kończy się teren 
stolicy. Następna nasza placówka znajduję 
się w punkcie 23 – w Essassa. Jest to pa-
rafia Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. 

Do niej należą cztery kaplice dojazdowe, 
najdalsza z nich oddalona jest ok. 20 km 
od Essassa. Następnie w Ntoum mamy pa-
rafię Świętego Tomasza Apostoła i do niej 
należy 11 kaplic, a najdalsza z nich znaj-
duje się w odległości ok. 30 km. W Ntoum 
jest droga prowadząca do Cocobeach – to 
najdalej, ale też najpiękniej położona pla-
cówka. By tam dotrzeć, trzeba przejechać 
odległość 83 km, którą w deszczowej porze 
pokonuje się przez ok. 3 godziny. Parafia 
Matki Bożej Miłosierdzia w Cocobeach ma 
12 kaplic dojazdowych. Są też trzy kapli-
ce nad rzeką, do których płynie się łodzią 
z motorem yamaha o mocy czterdziestu ko-
ni mechanicznych, kilka razy w roku. Taka 
podróż łodzią trwa ok. dwóch godzin, zaś 
cała wizyta w wioskach – ok. 4 dni. Nocuje 
się w domach mieszkańców i spożywa tra-
dycyjne potrawy gabońskie przygotowane 
przez gospodarzy. Najbardziej oryginal-
nym posiłkiem, który jadłem, była małpa 
w sosie własnym.

Ilu braci kapucynów posługuje 
w tej chwili w Gabonie?
W chwili obecnej jest 10 braci kapucynów: 
br. Jarek Antoniak w Melen, br. Sławo-
mir Siczek z br. Tobiaszem z Kamerunu 
w Essassa, w Ntoum br. Piotr Wrotniak, 
br. Kamil Sochacki i br. Michał Saniewski, 
w Cocobeach br. Dariusz Jagodziński, br. 
Piotr Michalik z Krakowskiej Prowincji Ka-
pucynów i br. Walery Kruner z Białorusi. 
Mamy również w Ntoum sześciu postu-
lantów, którzy rozpoczęli swą formację 9 
listopada tego roku. Bracia czekają na jesz-
cze jednego brata z Kamerunu, który ma 
przybyć w najbliższym czasie. Natomiast 
w Polsce przygotowuje się do wyjazdu na 
misje w Gabonie br. Sebastian Piasek. 

CHÓR Z COCOBEACH PODCZAS WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W WIOSCE MESSAYE
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Czy były lub pojawiły się jakieś 
zagrożenia zdrowia, życia misjonarzy, 
mienia placówek misyjnych?
Jak dotąd największym zagrożeniem zdro-
wia jest malaria i czasem inne choroby 
tropikalne. To właśnie przez malarię stra-
ciliśmy br. Pawła Truszkowskiego, który 
zmarł 26 czerwca 2014 r. Każdy z nas, ka-
pucynów pracujących w Gabonie, prze-
chodził tę chorobę. Jest ona przenoszo-
na przez komary, które posiadają w sobie 
mikroskopijnego pasożyta, żywiącego się 
czerwonymi krwinkami. Nie jest to cho-
roba zakaźna, wiec można się nią zarazić 
tylko i wyłącznie przez ukąszenie tego ko-
mara. Jej objawy to przede wszystkim wy-
soka gorączka z dreszczami. Chory, mimo 
że na zewnątrz jest 30 stopni, trzęsie się 
z zimna. Dlatego ta choroba w Polsce jest 
też nazywana zimnicą.

Zdarzały się kradzieże w każdej z na-
szych placówek. Włamania do kościołów 
bywają zarówno na tle rabunkowym, jak 
i na tle religijnym. W marcu 2019 r. doko-
nano profanacji Najświętszego Sakramentu 
w kościele w Essassa. Wcześniej profana-
cji dokonano w jednej z kaplic parafii Es-
sassa. Od tamtej pory nie przechowuje się 
Najświętszego Sakramentu w kaplicach 
w wioskach, a tabernakulum w Essassa 
zostało wzmocnione. 

Jakie przeszkody, trudności 
w sferze duchowej, mentalnej, 
moralnej napotykają kapucyni 
w procesie ewangelizacji dzieci 
i dorosłych w Gabonie?
Jedną z poważniejszych trudności w ewan-
gelizacji jest synkretyzm, mieszanka róż-
nych wierzeń. Jednym z najbardziej po-
pularnych jest kult bwiti. Ma różne formy. 
W tej najbardziej radykalnej nie miesza się 
on z innymi religiami. Częstą jednak formą 
tego kultu jest ta, która korzysta z innych 
tradycji, np. z katolickiej. Przykładem tego 
są świątynie bwiti, w których umieszcza się 
najczęściej wizerunki Jezusa, Maryi i św. 
Michała Archanioła. Zdarza się, że wierni 
z naszych parafii uczestniczą w tych rytach 
tłumacząc się, że jest to ich tradycja i że to 
nie przeszkadza być katolikiem, gdyż mod-
lą się do tego samego Boga.

Kult bwiti jest kultem animistycznym, 
nie ma tam odniesienia do jakiegoś boga 
i chodzi tu raczej o spotkanie z duchami 
przodków. Mogą w nim uczestniczyć tylko 
osoby wtajemniczone – inicjowane i kan-
dydaci do inicjacji. Według informacji, 
jakie posiadamy, a są one ograniczone ze 
względu na utrzymywanie tajemnicy, kult 
polega na tańcu w transie. Uczestnicy ma-
lują twarze na biało. Kolor biały jest kolo-
rem duchów. Tu na marginesie powiem, 

że często małe dzieci pierwszy raz nas wi-
dząc, płaczą ze strachu, bo myślą, że zo-
baczyły ducha. Do wprowadzania uczest-
ników w trans służą instrumenty: bębny, 
grzechotki, dzwonki, gwizdki i specjalna 
harfa, która posiada 8 strun i jest w kształ-
cie figury – najczęściej przedstawiającej 
kobietę. Wyznawcy kultu bwiti wierzą, że 
w harfie mieszka specjalny duch. Drugim 
elementem, oprócz instrumentów, wpro-
wadzającym uczestników w kontakt ze 
światem duchów, jest iboga. To roślina 
halucynogenna. Spożywany jest jej korzeń 
rozdrobniony w moździerzu. Korzeń ten 
nazywają drzewem świętym. 

Chrześcijaństwo w Gabonie, według sta-
tystyk, jest największą religią, wyznawaną 
przez około 80% społeczności, a katoli-
cy stanowią znaczną większość chrześci-
jan. Chrześcijaństwo to jednak jest jeszcze 
zmieszane z wieloma innymi wyznaniami 
i wierzeniami. Dlatego w jednej rodzinie 
możemy spotkać takich członków, którzy są 
katolikami, inni protestantami, jeszcze inni 
przynależą do różnych sekt judeochrześ-
cijańskich, których tam nie brakuje. Inna 
część rodziny deklaruje, iż są wyznawcami 
tradycyjnych wierzeń. Bywa również tak, 
że pod wpływem innych członków rodzi-
ny raz się jest w kościele katolickim, a raz 
gdzie indziej.

CHRZEST W KAPLICY W WIOSCE EKORODO
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Jak wygląda możliwość 
uczestnictwa we Mszy św., dostęp 
wiernych do sakramentów czy 
udziału we wspólnotach?
Pierwsza Msza św. w Gabonie została od-
prawiona 19 września 1844 r. przez oj-
ca Jean Remy Bessieux. Rok temu był 
obchodzony jubileusz 175-lecia Kościoła 
Katolickiego w Gabonie. Obecnie istnieje 
pięć diecezji. Jak już wspomniałem wcześ-
niej, placówki kapucynów znajdują się na 
terenie archidiecezji Libreville. Msze św. 
odprawiane są codziennie, co najmniej raz 
dziennie, zależnie od parafii.

Powiem, jak to wygląda w Essassa w pa-
rafii Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, 
gdzie spędziłem prawie siedem ostatnich 
lat. Było nas dwóch kapłanów, więc w ty-
godniu jeden odprawiał Mszę o godz. 6.30 
rano na miejscu, a drugi w poniedziałki, 
środy i piątki jeździł na Mszę do klasztoru 
sióstr klarysek, mieszczącego się w odleg-
łości ponad kilometra od naszego kościo-
ła. W niedzielę najczęściej odprawialiśmy 
po dwie Msze św. Jeden z nas odprawiał 
pierwszą w kościele parafialnym o godz. 
9.00, a następnie jechał na kolejną do 
jednej z wiosek. Drugi natomiast odpra-
wiał Msze w dwóch wioskach o godz. 9.00 
i o 11.00. Gdy w którejś z kaplic wierni zo-
stawali bez Eucharystii, wtedy katechista 
danej kaplicy odprawiał Liturgię Słowa. 

Sakrament chrztu dzieci do lat 6 jest 
udzielany najczęściej podczas świąt Boże-
go Narodzenia, w Niedzielę Wielkanocną 
i przy okazji odpustu. W większych para-

fiach chrzest dzieci odbywa się częściej. 
Natomiast, by dziecko powyżej sześciu 
lat mogło przyjąć chrzest, musi najpierw 
ukończyć trzyletnią katechezę. Przyjmuje 
się do niej najczęściej dzieci od 10 lat, by 
mogły przyjąć sakrament bierzmowania, 
mając co najmniej 13 lat. Trzyletni system 
katechezy służy do tego, by przygotować 
kandydata do przyjęcia trzech sakramen-
tów: chrztu, Eucharystii i bierzmowania, 
czyli sakramentów wtajemniczenia chrześ-
cijańskiego. Zalecane jest, by kandydat 
przeszedł przez wszystkie etapy katechu-
menatu. Kandydat, nawet jeśli jest jeszcze 
dzieckiem, traktowany jest jako dorosły, 

gdyż przyjmuje się, że w wieku 13 lat po-
winien być już świadomy tego, co się do-
konuje podczas obrzędów. 

Bezpośrednie przygotowanie katechu-
menów do przyjęcia sakramentu chrztu od-
bywa się podczas Wielkiego Postu, a pod-
czas Wigilii Paschalnej udziela się im tego 
sakramentu. W tym samym, czyli trzecim, 
roku katechezy kandydat przyjmuje rów-
nież sakrament Eucharystii i bierzmowania. 

Jeśli chodzi o sakrament pokuty: w Es-
sassa była możliwość spowiedzi raz na mie-
siąc w pierwsze piątki miesiąca podczas 
adoracji Najświętszego Sakramentu. Spo-
wiedź organizowana jest też przed więk-

BR. DANIEL Z WIERNYMI Z KAPLICY AYEME PLAINE, PARAFIA ESSASSA

PIELGRZYMKA NTOUM – COCOBEACH (2019). PIERWSZY Z PRAWEJ – BR. KAMIL SOCHACKI
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szymi świętami i zawsze jest możliwość 
spowiedzi na prośbę. Są też praktykowane 
wizyty u chorych – z Komunią św. i sakra-
mentem chorych. 

Sakrament małżeństwa nie jest zbyt 
często udzielany. Ja podczas mego po-
bytu w Gabonie miałem okazję dwa razy 
błogosławić nowożeńców, ale wynika to 
też z tego, że przebywałem w mniejszych 
parafiach. W większych miastach sytuacja 
jest nieco lepsza. 

Przy parafiach istnieją różne grupy 
i wspólnoty. Najczęściej są to: ministran-
ci, lektorzy, Droga Neokatechumenalna, 
Odnowa w Duchu Świętym, Ekipy Notre-
-Dame (wspólnota dla małżeństw sakramen-
talnych), grupy Maryjne, takie jak Legion 
Maryi, Córki Maryi. Z Kościołem Katolickim 
związani są również skauci. Przy klasztorze 
sióstr klarysek w Essassa rozwija się także 
Franciszkański Zakon Świeckich. Popularne 
są chóry dziecięce, młodzieżowe i dorosłych.

Jak gabońscy katolicy obchodzą 
Boże Narodzenie, Triduum 
Paschalne, Wielkanoc czy 
Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa?
Jeśli chodzi o liturgię świąteczną, to jest 
ona podobna jak w Polsce, np. czytania 
liturgiczne są te same, tylko że po francu-
sku. Na Boże Narodzenie z ministranta-
mi szykujemy szopkę. Rok temu w Essas-
sa br. Grzegorz zbudował piękna szopkę 
betlejemską, składającą się z trzech do-
mów bogaczy i ubogiego żłobu. Sceneria ta 
przedstawiała kontrast między bogactwem 
ludzkim a ubóstwem materialnym nasze-
go Zbawiciela, który nie pogardził ubogim 
żłobem. Przed Pasterką przedstawiane były 
sceny z narodzenia Jezusa, przygotowane 
przez dzieci i młodzież. Również w Wiel-
ki Piątek po liturgii wierni mogli obejrzeć 
„Misterium Męki Pańskiej”.

Zarówno Boże Narodzenie, jak i Nie-
dziela Wielkanocna czy Wigilia Paschalna 
wyróżniają się liczbą wiernych w kościele. 
Jest to czas radosny. Charakterystyczna 
jest procesja z darami natury. Najpierw 
dziewczynki zbierające tacę niosą koszyki 
w tańcu. Za nimi tłum wiernych w rzędach 
po dwie osoby niesie różne prezenty – zwie-
rzęta, takie jak: kozy, koguty, kury, artykuły 
spożywcze np. makaron, ryż, cukier, słody-
cze, wodę mineralną w butelkach, artykuły 
przemysłowe, miotły, wiadra, różne płyny 
potrzebne do sprzątania, jak również myd-
ło i papier toaletowy i wiele jeszcze innych 
podobnych rzeczy. Uwielbienie po Komu-
nii św. podczas takich uroczystości odbywa 
się przy dźwiękach bębnów, tradycyjnych 
drewnianych cymbałów, zwanych balafo-
nami. Tym dźwiękom towarzyszy radosny 
śpiew modlitewny i często – tańce. Uwiel-
bienie takie trwa zazwyczaj dłużej niż przy 
zwykłej Mszy, by podkreślić uroczysty cha-
rakter tych wielkich świąt.

W Gabonie nie jest znany zwyczaj opłat-
ka na Wigilię ani zwyczaj święcenia pokar-
mów w Wielką Sobotę. 

Boże Ciało w Gabonie obchodzi się 
w niedzielę. W wielu parafiach organi-
zowana jest procesja z Najświętszym Sa-
kramentem.

Posługa duszpasterska jest 
oczywiście najważniejsza. 
Jakie jeszcze zadania spełniają 
bracia kapucyni wobec 
miejscowej społeczności?
Przy naszych parafiach istnieje „Caritas”, 
który pomaga biednym. Potrzebujący przy-
chodzą też do naszych klasztorów, gdzie 
otrzymują pomoc według naszych możli-
wości. W Ntoum przy parafii istnieje przed-
szkole katolickie i przychodnia. Większość 
naszych zadań wykonujemy w ramach 
działalności duszpasterskiej. Są to wyjazdy 
z dziećmi i młodzieżą na „Wakacje z Bo-

giem”, rekolekcje, dni skupienia. Młodzież 
i dzieci przychodzą często do nas, by wy-
pożyczyć sprzęt sportowy: najczęściej piłki 
„do nogi” lub koszykówki albo badminton. 
Czasem przychodzą w wolnym czasie, by 
pograć w gry planszowe. Ja z nimi jeździ-
łem na rolkach.

Czy chciałby Brat podzielić się 
z czytelnikami refleksjami na 
temat tego, jak zmieniała się 
posługa i placówka misyjna, 
a także sam Gabon przez te 
czternaście lat, które Brat ofiarował 
afrykańskim katolikom?
Zmiany w Gabonie zachodzą bardzo spo-
kojnie. Jeśli chodzi o drogi, to sytuacja 
ostatnio bardzo się poprawiła w samej 

stolicy. Zbudowano dwupasmówkę przy 
wjeździe do miasta. Również do samego 
Essassa jest nowa droga, ale istnieje jesz-
cze wiele szlaków, które czekają na napra-
wę. Jeden z nich prowadzi do Cocobeach.

Jeśli chodzi o Kościół w Gabonie, za-
uważalny jest wzrost powołań księży die-
cezjalnych. Widać to podczas Mszy świę-
tej Krzyżma w katedrze. Pamiętam, że gdy 
w pierwszych latach mego pobytu uczestni-
czyłem w takiej Mszy, obecnych było oko-
ło 20 kapłanów, teraz – co najmniej 80. 
My, kapucyni, również mamy powód do 
radości, ale też do modlitwy dziękczynno-
-błagalnej za powołania kapucyńskie, któ-
re mamy w Gabonie. W tej chwili jest 10 
młodych Gabończyków, którzy przechodzą 
w naszym zakonie formację początkową. 
Jednym z nich, najstarszym powołaniem, 
jest br. Gloire, który przebywa z nami tu-
taj na Poczekajce. Widać również rozwój 
różnych wspólnot przy parafiach. 

Jeśli Brat pozwoli, chciałabym 
jeszcze poprosić o świadectwo 
z jakiegoś szczególnie ważnego 
doświadczenia, spotkania, 
zaskakującego wydarzenia…
Zaskakującym i trudnym doświadczeniem 
była śmierć br. Pawła Truszkowskiego. Sta-
ło się to podczas pielgrzymki z Ntoum do 
Cocobeach 26 czerwca 2014 r. Kilka dni 
przed pielgrzymką zachorował na malarię. 
Poleżał, trochę brał leki. Gdy tylko poczuł 
się lepiej, wziął się do pracy przygotowaw-
czej przed pielgrzymką, powtarzając częs-
to: Będzie dobrze, damy radę. Wyszliśmy 
z Ntoum w poniedziałek 24 czerwca, ja 
byłem przewodnikiem grupy, a Paweł zaj-
mował się zapleczem pielgrzymki. Jeździł 
samochodem, przywoził wodę na każdy po-

BR. DANIEL PODCZAS WIZYTY W WIOSCE
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stój, zawoził kucharki na nocleg, by mog-
ły przygotować posiłek dla pielgrzymów. 
Pilnował, by niczego nie brakowało i żeby 
wszystko było zapięte na ostatni guzik. Na 
pierwszym noclegu pojechałem z Pawłem 
do Ntoum, aby skorzystać z Internetu, że-
by przygotować scenkę o modlitwie „Oj-
cze nasz”. Scenkę tę chcieliśmy we dwóch 
przedstawić już po dojściu pielgrzymki – 
wieczorem w piątek w kościele. Paweł te-
go dnia krzątał się do późna w nocy cią-
gle coś robiąc, sprawdzając, czy wszystko 
gotowe na następny dzień. Nie odpoczął. 
Z rana udaliśmy się do pielgrzymów. Pa-
weł pojechał jeszcze do Ntoum, by kupić 
baterie do mikrofonu. Po godzinie wrócił. 
Nic nie mówił, że źle się czuje. Po Mszy 
św. i śniadaniu ruszyliśmy z pielgrzym-
ką, on zawiózł kucharki na nocleg i miał 
przywieźć wodę na pierwszy postój. Na 
pierwszym postoju tego dnia Paweł oznaj-
mił siostrze Pauli, polskiej serafitce z Me-
len, która była pielęgniarką, że już nie da 
rady. Ona poradziła mu, żeby jechał szyb-
ko do Ntoum, a stamtąd br. Mariusz miał 
go zawieźć do szpitala w Libreville. Przed 
odjazdem pożegnałem się z nim mówiąc, 
żeby szybko wracał do zdrowia i dołączył 
do nas przynajmniej w sobotę na odpuście. 
On powiedział tylko: Zobaczy się. I odje-
chał. To był ostatni raz.

Po dwóch dniach, z rana, gdy mieliśmy 
rozpocząć czwarty dzień pielgrzymki, za-
dzwonił do mnie br. Darek mówiąc: Da-
niel, słuchaj, to na pewno pomyłka, bo to 
nie może być prawda, ale Mariusz dzwo-
nił, że powiadomili go ze szpitala, że Pa-
weł nie żyje. Nie mogliśmy w to uwierzyć, 
bo przecież nie pierwszy raz chorował na 

malarię i zawsze z tego wychodził. Mie-
liśmy nadzieję, że to nieprawda. Powie-
działem o tym siostrze, postanowiliśmy 
zaczekać na potwierdzenie, nie ogłaszać 
tego od razu grupie. Ruszyliśmy z piel-
grzymką. Ja z siostrą zostaliśmy z tyłu, 
by nikt na razie nie widział naszych za-
szklonych oczu. Po drodze przez pewien 
czas nie było zasięgu telefonicznego, ale 
przyszedł moment, gdy wierni z Ntoum 
zaczęli dzwonić do swoich bliskich, któ-
rzy byli na pielgrzymce, by powiadomić 
ich o śmierci Pawła. Zbliżaliśmy się do 
postoju, na którym jako przewodnik piel-
grzymki musiałem im to ogłosić. Szed-
łem z tyłu, ponieważ spowiadałem kogoś. 
Gdy doganiałem grupę, pielgrzymi śpie-
wali jakąś pieśń, której słowa mówiły, że 
idziemy do raju. Na postoju po krótkiej 
modlitwie powiedziałem, że przed chwi-
lą śpiewaliśmy o drodze do raju, a Paweł 
właśnie zakończył swą wędrówkę.

Reakcja pielgrzymów była nie do opisa-
nia: krzyk i rozpacz. Przyszło mi na myśl, 
że to koniec pielgrzymki – wszyscy rozja-
dą się do domów. Siostra Paula rozpoczę-
ła modlitwę różańcową. W tym wszystkim 
niesamowite było, iż po modlitwie pielgrzy-
mi nabyli przekonania, że nie mogą teraz 
przerwać pielgrzymki, bo Paweł poświęcił 
się dla nich. Pielgrzymka od tego momen-
tu nabrała innego charakteru, ale doszła 
do końca. W piątek wieczorem, podczas 
czuwania modlitewnego, przedstawiłem 
scenkę, jaką mieliśmy z Pawłem zagrać ra-
zem. Grałem osobę, która modli się mod-
litwą „Ojcze nasz”. Paweł miał być głosem 
Boga, który przemawia do tego człowieka, 
zastąpił go br. Gloire.

Pielgrzymka organizowana jest do tej 
pory prawie co roku. W tym roku nie mo-
gła się odbyć z powodu pandemii. Rok te-
mu liczyła ok. 200 uczestników. Co roku 
pielgrzymka zaczyna się w poniedziałek 
w ostatnim tygodniu czerwca. Rocznica 
śmierci Pawła wypada podczas pielgrzym-
ki, w tym dniu wielu pątników daje świa-
dectwa o Pawle jako tym, który pokazał 
im drogę do Boga. 

Wzruszająca też była wizyta rodziców 
Pawła w Gabonie na początku roku 2015. 
Nie mogli oni przyjechać na pogrzeb swe-
go syna. Na uroczystości była obecna tylko 
jego rodzona siostra: Zuzanna Agnieszka 
Truszkowska, siostra zakonna. 

Serdeczne Bóg zapłać, Bracie 
Danielu, za poświęcony nam 
czas i przekazaną wiedzę 
na temat misyjnej posługi 
kapucynów w Gabonie.
Dziękuję również. Przy okazji chcę po-
dziękować wszystkim dobrodziejom misji 
w Gabonie za ofiary materialne i za modli-
twę. Szczególne podziękowania kieruję do 
osób, które modliły się i nadal modlą się za 
mnie. Wiem, że są osoby z Lublina, które 
wylosowały mnie w akcji zwanej „Obejmij 
modlitwą misjonarza”. Chcę prosić o dal-
szą modlitwę, bo myślę, że moja przygoda 
misyjna z Gabonem jeszcze się nie zakoń-
czyła. Na razie mam przerwę, ale jest we 
mnie nadzieja, że tam wrócę.

Rozmowę przeprowadziła: 
Anna Guzowska-Boreczek

Zdjęcia: z prywatnego archiwum 
br. Daniela Stelmaszka

ŚP. BR. PAWEŁ TRUSZKOWSKI

Z RODZICAMI BR. PAWŁA TRUSZKOWSKIEGO 
PRZY KAPLICY BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY W CANNE POUSSIERE (2015)
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Dnia 12 grudnia 2020 r. w liturgiczne wspomnienie Matki 
Bożej z Gwadelupy w kościele kapucynów na Poczekajce 
odbył się dzień skupienia Duszpasterstwa Młodych Grupa 
Absolwentów. W programie spotkania była konferencja 
duchowa, medytacja Słowa Bożego oraz adoracja 
eucharystyczna w kościele. Centralnym punktem dnia 
skupienia była uroczysta Msza święta z udziałem innych 
grup prowadzonych przez o. Andrzeja Derdziuka.
Przedmiotem konferencji był List 
apostolski Patris corde Ojca Świę-
tego Franciszka z okazji 150. rocz-
nicy ogłoszenia Świętego Józefa Pa-
tronem Kościoła. Prowadzący dzień 
skupienia omówił istotne przymioty 
św. Józefa zaprezentowane w papie-
skim dokumencie.

Postać św. Józefa nade wszystko wskazuje 
na postawę odpowiedzialności za drugie-
go człowieka, gdyż od jego decyzji zależał 
los Maryi i Pana Jezusa. Papież Franci-
szek zwrócił uwagę na siedem aspektów 
postępowania św. Józefa, który wykazał 
się niezachwianą wiarą, miłością oraz go-
towością do ofiary z siebie. Do tych aspek-
tów ojcowskiej postawy Opiekuna Pana 
Jezusa należą: Ojciec umiłowany; Ojciec 
czuły; Ojciec posłuszny; Ojciec przyjmu-
jący; Ojciec z twórczą odwagą; Ojciec – 
człowiek pracy oraz Ojciec w cieniu. Każ-
dy z tych przymiotów objawia niezwykle 
ważną misję św. Józefa w Kościele, przez 
którą uczy on chrześcijan sposobu włącza-
nia się w troskę o życie innych i wskazu-
je drogę osobistego rozwoju duchowego.

Papież Franciszek przypomniał, że św. 
Józef „uczynił ze swego życia służbę, złożył 
je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej 

z nią odkupieńczej misji; posłużył się wła-
dzą, przysługującą mu prawnie w świętej 
Rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, 
ze swego życia, ze swej pracy; przekształcił 
swe ludzkie powołanie do rodzinnej miło-
ści w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swe-
go serca i wszystkich zdolności, w miłość 
oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastają-
cemu w jego domu”. Papież stwierdzając, 
że Oblubieniec Dziewicy Maryi uczy nas 
akceptacji swego życiowego powołania, 
przypomina znaną prawdę: „Zbyt częs-
to myślimy, że Bóg polega tylko na tym, 
co w nas dobre i zwycięskie, podczas gdy 
w istocie większość Jego planów jest rea-
lizowana poprzez nasze słabości i pomi-
mo nich”. Potrzeba zatem ewangelicznej 
czułości, by z cierpliwością i zaufaniem 
odnosić się do siebie i innych, ufając, że 
Bóg znajdzie rozwiązanie trudnych spraw 
napotykanych w naszym życiu.

Św. Józef okazując posłuszeństwo woli 
Bożej uczy nas, że „posiadanie wiary w Boga 
obejmuje również wiarę, że może On dzia-
łać także poprzez nasze lęki, nasze ułomno-
ści, nasze słabości. Uczy nas także, że po-
śród życiowych burz nie powinniśmy bać 
się oddać Bogu ster naszej łodzi. Czasami 
chcielibyśmy mieć wszystko pod kontro-
lą, ale On zawsze ma szersze spojrzenie”. 

Papież zachęca wierzących, by dostrzec 
ważną prawdę płynącą z przykładu życia 
św. Józefa. „Szlachetność jego serca spra-
wia, że podporządkowuje miłości to, czego 
nauczyło go prawo. A dziś na tym świecie, 
w którym oczywista jest psychologiczna, 
słowna i fizyczna przemoc w stosunku do 
kobiet, Józef jawi się jako mężczyzna oka-
zujący szacunek, delikatny, który – choć 
nie ma wszystkich informacji – opowiada 
się za reputacją, godnością i życiem Maryi”.

Józef nie jest jednak człowiekiem zre-
zygnowanym. Jego uczestnictwo w Bo-
żym planie jest mężne i znaczące. Stawia 
on czoła „z otwartymi oczyma” temu, co 
mu się przytrafia i bierze za to osobiście 
odpowiedzialność. Jest wzorem męstwa 
i pokory, w której powierzając swój los 
Bogu, nie przestaje twórczo współdzia-
łać z łaską. Papież przypomina, że: „Bóg 
zawsze potrafi ocalić to, co się liczy, pod 
warunkiem, że użyjemy tej samej twórczej 
odwagi, co cieśla z Nazaretu, który potrafi 
przekształcić problem w szansę, pokłada-
jąc zawsze ufność w Opatrzności. Jeśli cza-
sami Bóg zdaje się nam nie pomagać, nie 
oznacza to, że nas opuścił, ale że pokłada 
w nas ufność i w tym, co możemy zapla-
nować, wymyślić, znaleźć”.

Podczas uroczystej Mszy świętej gru-
pa prawie 30 osób z Katolickiej Odnowy 
w Duchu Świętym wspólnoty Najświętszego 
Imienia Jezus podjęła akt oddania się Mat-
ce Bożej. Osoby te przez 33 dni przeżywały 
rekolekcje według programu zatwierdzo-
nego przez abpa Stanisława Gądeckiego. 
Każdego dnia podejmowały rozważanie 
treści przygotowanych w specjalnej pub-
likacji Oddanie33 oraz medytowały od-
powiednie teksty. Wysłuchały kilku kon-
ferencji na ten temat w poczekajkowskiej 
wspólnocie IHS. Do grona osób oddają-
cych się Matce Bożej dołączyli członkowie 
Grupy Absolwentów oraz siostry i bracia 
z Grupy Modlitwy Ojca Pio. W sumie akt 
oddania złożyło ponad 40 osób. W homilii 
zostały podjęte kwestie wypływające z Li-
turgii Słowa mówiące o drodze Eliasza, któ-
ry doświadczając skuteczności własnego 
działania, z czasem uświadamia sobie, że 
wszystko jest łaską i coraz pełniej powie-
rza się działającej przez niego łasce Boga.

Uczestnicy spotkania złożyli Matce Bo-
żej białe róże na znak swego ofiarowania 
czystym sercem i zapalili specjalne świece, 
które symbolizują ich gotowość do spala-
nia się w służbie miłości. Modlitwie towa-
rzyszył śpiew scholi wspólnoty Najświęt-
szego Imienia Jezus, która wprowadziła 
uczestników w podniosły nastrój radosnej 
uroczystości.

o. Andrzej Derdziuk

Oddanie się Matce Bożej
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Kochane 
dzieciaki

Bogumił i sanki
Tekst: Agata Kornacka 

Ilustracje: Małgorzata Miller

Chłopiec nigdy nie lubił swojego imienia. 
W sumie – nie wiedział… dlaczego. Kie-
dy poszedł do szkoły, nauczono go dzielić 
imię na sylaby. Okazało się, że posiadacz 
jest „miły Bogu”, czyli to bardzo szczęśliwe 
imię, a przynajmniej takie powinno być. 
Bogumił wtedy pomyślał: „Szkoda, że nie 
wiedziałem tego wcześniej”. Miał brata 
bliźniaka, który też nosił nietypowe imię 
– Sylwester i zawsze 31 grudnia święto-
wał podwójnie: swoje imieniny i nadejście 
Nowego Roku.

Pewnego razu, gdy dwaj bracia spali 
w swoim pokoju na wysokim piętrowym 
łóżku, usłyszeli hałas dobiegający z piwni-
cy. Zbliżały się święta Bożego Narodzenia, 
więc byli bardzo ciekawi, co to za odgłosy. 
Czyżby odwiedził ich sam Święty Mikołaj? 
Ale zaraz… przecież Mikołaj wchodzi przez 
komin, a nie ukrywa się w piwnicy. Bo-
gumił, jako ten odważniejszy, postanowił 
sprawdzić, co się dzieje. Sam. Jakie było je-
go zdumienie, gdy zobaczył w piwnicy ma-
łego skulonego i drżącego z zimna chłopca.

– Chciałem tylko pożyczyć sanki – wy-
jąkał cicho chłopiec. – Tak marzyłem, żeby 
dostać sanki na gwiazdkę. Niestety mojej 
rodziny nie stać na taki prezent… Chcia-
łem tylko pożyczyć – zasmucony chłopiec 
był bliski płaczu.

– Jak się tu dostałeś? – spytał zasko-
czony Bogumił.

– Wszedłem, bo było otwarte – odpo-
wiedział gość.

Rzeczywiście. Bogumił przypomniał 
sobie, że wieczorem poprzedniego dnia 
wchodził do piwnicy po ulubiony dżem 
truskawkowy i ogórki, i widocznie przez 
pomyłkę nie zamknął drzwi.

– Skąd wiedziałeś, że tu będą sanki? – 
zapytał właściciel oryginalnego imienia.

– Mieszkam po drugiej stronie ulicy. 
Często widziałem, jak razem z bratem jeź-
dzicie na sankach w pobliskim parku. Dla-
tego wiedziałem – odparł smutno tajem-
niczy gość. – Ja nie mam brata, a w święta 
jestem tylko z tatą i bardzo chorą mamą. 
Bardzo dawno nie dostałem żadnego pre-
zentu ani na Mikołaja, ani na gwiazdkę. Od 
zawsze marzyłem o sankach, żebym mógł 
być wesoły i chodzić do parku jak inne 
dzieci – kontynuował chłopiec.

– Zrobimy tak – powiedział Bogumił, 
któremu było bardzo żal chłopca. – Po-
rozmawiam z moim bratem Sylwestrem 
i rodzicami. Wtedy zdecydujemy, co zrobić 
z tą sytuacją. Najpierw zapraszam Cię na 
kubek gorącego kakao, jeśli lubisz.

– Pewnie, że tak – twarz chłopca tro-
chę się rozchmurzyła. – Dziękuję bardzo, 
że mnie nie wygoniłeś. Masz dobre serce.

– Mam na imię Bogumił, a ty?
– Krzyś, Krzyś Kowalski, mieszkam, jak 

wiesz, tu niedaleko.
Obaj chłopcy wkrótce wkroczyli do 

kuchni. Bogumił śmiało wprowadził nie-
co zawstydzonego gościa: 

– To jest mój brat bliźniak, Sylwester, 
a to jest właśnie Krzyś, nasz dzisiejszy gość.

– Myślę, że w tym roku mamy specjal-
ną świąteczną misję do spełnienia. Zaraz 
ci wszystko wyjaśnię – powiedział Bogu-
mił do brata. – Zawsze to my dostawali-
śmy prezenty, teraz czas na podarowanie 
czegoś bliźniemu. Dajmy Krzysiowi nasze 
ulubione sanki. Myślę, że dobro powróci, 
jeśli zrobimy coś ze szczerego serca.

Sylwester chętnie się zgodził. Rodzice 
byli dumni z zachowania swoich synów 
i zaakceptowali ich pomysł, więc wkrót-
ce obaj chłopcy z przyjemnością patrzyli 
przez okno, jak mały Krzyś jeździ na san-
kach z górki w pobliskim parku. Teraz już 
wiedzieli, że to będą wyjątkowe święta.

Kochane Dzieciaki! 
Dawno nie było w „Zwiastunie” żadne-
go konkursu dla Was. Pora to naprawić.

Tym razem do konkursu zapraszają 
Was członkowie Koła Fotograficznego 
Poczekajka.

Kiedy będziecie oglądać betlejemskie 
szopki, zwrócicie pewnie uwagę na to, 
że przy żłóbku małego Jezusa umieszcza 
się zwierzątka: wołka i osiołka, a także 
owieczki. W Waszych domach też pew-
nie mieszkają różne zwierzaki…

A zatem ogłaszamy 
KONKURS NA 
NAJBARDZIEJ 

CIEKAWE 
I ORYGINALNE 

ZDJĘCIE 
Z ULUBIONYM 

PUPILEM

UWAGA! KONKURS! Zdjęcia należy wysłać do 31 stycznia 2021 na 
adres „Zwiastuna” pismozwiastun@wp.pl. 
Wysłanie zdjęcia na konkurs jest równoznaczne 
z zezwoleniem na jego publikację, wraz z imie-
niem i nazwiskiem autora, w naszym parafial-
nym piśmie i na stronie internetowej. Oceny 
zdjęć podejmą się członkowie naszego Koła 
Fotograficznego. Nagrody czekają!

Dokładny regulamin konkursu znajduje 
się na internetowej stronie parafii www.po-
czekajka.pl.

 
W imieniu członków Koła 

Emil Zięba, prezes 



20 grudnia 2020 ZWIASTUN

15

Z ŻYCIA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ WRZESIEŃ – LISTOPAD 2020

Do wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu świętego zostali włączeni:

Skrobas Antoni, Wziątek Kacper, Krukowski Patryk Piotr, Drobek Aleksandra Ewa, Katalski Wojciech, 
Resz Leonard, Łukasik Filip, Szurek Miłosz, Dziuba Zofia Małgorzata, Kubina Mateusz, 
Łukasik Jakub Franciszek, Fik Anastazja Zuzanna, Boroń Łukasz Jerzy, Boroń Bartosz Marek, 
Bartoś Igor Zenon, Metelski Wiktor, Kwiatkowska Karina Róża, Zdanowski Maksymilian, 
Suder Adam Filip, Braniewska Jagoda, Kucaba Maria Miriam, Mulak Lidia Karolina

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

Gustaw Paweł Mateusz i Jaworska Milena Maria, Białkowski Łukasz Adrian i Tokarska Izabella, 
Niczyporuk Bartosz Michał i Łagowska Karolina Dorota, 
Figarski Damian Krzysztof i Książek Agnieszka Agata, Tulwin Tytus Bolesław i Klimek Monika, 
Jaruga Filip i Baran Karolina Katarzyna, Tarkowski Grzegorz Piotr i Krochmalska Monika, 
Luściński Maciej Mikołaj i Sołtys Anna Zofia, Janasz Paweł i Sugier Joanna, 
Włoch Leszek Czesław i Chrust Krystyna Danuta, Jaworowski Grzegorz i Pawłowska Katarzyna, 
Styła Sebastian Franciszek i Mańko Monika, Sałek Przemysław i Miszczuk Monika Anna, 
Senczyk Kamil i Kołakowska Agnieszka, Bujek Adrian Andrzej i Chwojnowska Paulina Anna, 
Andrys Marcin Cezary i Kopycińska Karolina Anna, Jaroszyński Rafał Arkadiusz i Witkowska Iwona, 
Pasikowski Mateusz Szymon i Sikora Patrycja, Bogusz Mateusz i Raczkowska Katarzyna, 
Polak Krzysztof Jan i Wasąg Justyna Weronika, Pyzik Patryk Józef i Świetlicka Marta Teresa, 
Szczęch Jan Piotr i Dziwota Monika Ewa, Hejwowski Piotr Cezary i Korfanty Ewelina

Odeszli do Domu Ojca w nadziei wiecznego zmartwychwstania:
Brzezina Roman Franciszek, Chachliński Grzegorz Adam, Sak Bogusława Stanisława, Kaczor Tomasz Witold, 
Wrzyszcz Tadeusz, Bystrzycki Adam, Beć Halina Stanisława, Pyda Jan, Zalewska Genowefa, 
Łagowska Dorota Izabela, Gąsecka Eleonora Barbara, Gałan Eugenia, Furtak Stanisław Jan, 
Łapinkiewicz-Piłat Halina, Jabłońska Anna Józefa, Majewski Stanisław, Sobieszek Jerzy Feliks, 
Banaszek Teresa, Chmiel Janina, Gieryng Halina Danuta, Kowalska Halina, Podstawka Zofia Kazimiera, 
Łyda Artur, Bielińska Elżbieta Halina, Gil Andrzej Józef, Kowalik Roman Tadeusz, Długosz Ryszard Jan, 
Korba Jerzy Antoni, Wołodkiewicz Magdalena Maria, Tłuczek Mariusz Kazimierz, Wojtowicz Zbigniew Lucjan, 
Krokowski Zbigniew, Zawada Antoni, Zawada Krystyna Wacława, Maciąg Maria Bronisława, 
Piekarz Beata Ewa, Michalak Anna Danuta, Oleś Janina, Glinka Antoni, Jaroszuk Andrzej Kazimierz, 
Latawiec Ryszard Józef, Czobot Stanisław, Rutkowska Władysława, Łaszkiewicz Jan

W październiku w naszej parafii został ogło-
szony konkurs dla dzieci na własnoręcznie 
wykonany różaniec. Dzieci na swoją pracę 
miały 3 tygodnie. Różaniec mógł być wyko-
nany dowolną techniką i z dowolnego ma-
teriału. W konkursie wzięło udział 15 dzie-
ci. Wyniki konkursu zostały przedstawione 
w listopadzie na jednej z niedzielnych Mszy 
św. z udziałem dzieci. Nagrody wręczono 
zarówno zwycięzcom, wyróżnionym, jak 
i wszystkim dzieciom, które wzięły udział 
w naszej „pobożnej zabawie” :)

Oceny prac konkursowych i wyłonienia 
zwycięzców podjął się br. Paweł Gondek, 
który zajmuje się ręcznym wykonywaniem 
różańców.

Bardzo serdecznie gratuluję zwycięzcom 
i wszystkim dzieciom, które wzięły udział 
w naszym konkursie!

A oto zwycięzcy konkursu:
I miejsce: Milena Wójtowicz

II miejsce: Anita i Artur Kasperek
III miejsce: Adrian Kowalski

Wyróżnienia: Marcel i Błażej 
Ćwikła, Agata Rydz, Milena Iracka

Szczególne wyróżnienie przyznano 
również dzieciom i młodzieży oazowej 

za pracę zbiorową wykonaną pod 
kierownictwem s. Franciszki.

Nagrody pocieszenia otrzymały 
pozostałe dzieci: Wojciech Skałecki, 
Dominik Skałecki, Łukasz Skałecki, 
Błażej Goździewski, Norbert Jędrak, 

Klara Jędrak, Ada Kowalska

Konkurs różańcowy

Pozdrawiam! Szczęść Boże! o. Andrzej Cebula
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