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31 stycznia, IV Niedziela zwykła  
… uczył ich bowiem jak ten, 
który ma władzę… (Mk 1, 21 – 28)
Jezus uczył jak ten, który ma władzę. Co to 
oznacza? To nie oznacza, że krzyczał, gro-
ził, wytykał błędy, skazywał na jakieś kary, 
czy coś podobnego. Choć Jezus ma władzę 
nad człowiekiem, to jednak nigdy tego nie 
okazywał. Pokazywał swoją władzę nad du-
chami nieczystymi, nie nad człowiekiem. 
Względem człowieka przyjmował postawę 
służby. I nikt nie mówił, że jest to przeja-
wem Jego słabości.

A my? My wolimy okazywać władzę nad 
człowiekiem, a duchom nieczystym często 
pozwalamy, by robiły w naszym życiu co 
chcą. Okazujmy dominację, ale tam, gdzie 
trzeba.

ks. Mieczysław Łusiak

2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego  
… rodzice przynieśli Jezusa do 
Jerozolimy, aby Go przedstawić 
Panu.  (Łk 2, 22 – 40)
Maryja i Józef przynieśli Jezusa do świąty-
ni, by ofiarować Go Bogu. Symeon i Anna 
rozpoznali jednak w Nim Boga, który ofia-
rował się nam – ludziom. Skoro człowiek 
ma takie trudności w ofiarowaniu się Bogu, 
to Bóg postanowił ofiarować się człowieko-
wi. Bóg nie może patrzeć bezczynnie na taki 
brak miłości w świecie. Jeśli człowiek nie 
chce albo nie potrafi kochać Boga, to Bóg 

postanowił dać swoją Miłość człowiekowi. 
O tym mówi wspominane dziś uroczyście 
ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. To ofia-
rowanie wypełniło się bez reszty na krzyżu.

Szukając sił do codziennego ofiarowania 
się Bogu, pamiętajmy, że On pierwszy sam 
ofiarował się nam. On jest dla nas! I nie 
dlatego, że jesteśmy tacy wspaniali, ale dla-
tego, że po prostu jesteśmy. Już samo na-
sze istnienie jest dla Boga wielką radością. 
Cieszmy się i my Jego obecnością, tym, że 
On jest Bogiem bliskim nam, bezgranicznie 
nam oddanym (ofiarowanym).

ks. Mieczysław Łusiak

7 lutego, V Niedziela zwykła  
… przynosili do Niego wszystkich 
chorych i opętanych… (Mk 1, 29 – 39)
Ludzie szukali Jezusa głównie dlatego, że 
uzdrawiał chorych. Tymczasem On „na 
to wyszedł”, aby nauczać. Niesienie ulgi 
w cierpieniu było tylko dopełnieniem Jego 
misji. My bowiem dużo bardziej potrzebu-
jemy Jego nauki niż zdrowia. Bez mądrości 
zdrowie na nic się nie zda – człowiek i tak 
będzie nieszczęśliwy. Natomiast dysponu-
jąc Bożą mądrością nawet pośród cierpienia 
człowiek zachowuje pokój i nie przestaje 
być szczęśliwy.

Zanim pomodlimy się o własne zdrowie, 
trzy razy pomódlmy się o łaskę usłyszenia 
i zastosowania nauki Jezusa.

ks. Mieczysław Łusiak

14 lutego, VI Niedziela zwykła  
Lecz on po wyjściu zaczął 
wiele opowiadać i rozgłaszać 
to, co zaszło.  (Mk 1, 40 – 45)
Czyż nie należy chwalić Boga za dobro, które 
wyświadczył? Na pewno jest to słuszne. Dla-
czego więc Jezus nie chciał, aby uzdrowiony 
z trądu opowiadał o tym, co go spotkało? 
Jest bardzo cienka granica między chwale-
niem Boga za to, co uczynił, a chwaleniem 
się tym, co Bóg nam uczynił. Opowiadając 
o cudach, które Bóg uczynił w moim życiu, 
siłą rzeczy staję w centrum zainteresowa-
nia ludzi. Bardzo łatwo przychodzi chwalić 
Boga, ale po to, by ludzie nas widzieli, nas 
słuchali i o nas mówili. Ludziom próżnym 
należy zabraniać opowiadania o Bożych cu-
dach w ich własnym życiu. Może ów trędo-
waty do takich należał?

Jak sprawdzić, czy sam nie należę do 
ludzi próżnych? Jak nie zaniechać chwale-
nia Boga z obawy przed próżnością? Raczej 
na pewno nie jest próżnym człowiek, który 
chętniej opowiada o cudach, które Bóg uczy-
nił w życiu innych ludzi, niż o tych, które 
uczynił w jego własnym życiu.

ks. Mieczysław Łusiak

21 lutego, I Niedziela Wielkiego Postu  
Duch wyprowadził Jezusa na 
pustynię.  (Mk 1, 12 – 15)
Aby w życiu człowieka dokonało się nawró-
cenie, potrzebna jest pustynia i jej doświad-
czenie. To odosobnione, surowe miejsce wy-
brał dla Jezusa Duch Święty i wybiera je On 
także dla nas co roku u początku Wielkiego 
Postu. Dla wielu z nas nie będzie to dzika 
kraina, lecz żyjąc nawet w gwarnym mieście, 
powinniśmy znaleźć dla siebie swoją pusty-
nię i wygospodarować czas na rekolekcje 
i modlitwę. Ma to być miejsce odosobnie-
nia, oczyszczenia, pokuty i duchowej odno-
wy, gdzie sam Bóg kształtować będzie nasze 
serce i rozum. Z pewnością taka pustynia 
będzie także miejscem kuszenia nas. Nasza 
pustynia to swoista szkoła, w której kształcić 
i prowadzić będzie nas Duch Święty. Szatan 
Jezusowi i nam, Jego uczniom, nie oszczę-
dza kuszenia, lecz nie jesteśmy skazani na 
przegrywanie i uleganie złu!

Czy potrafimy przewidywać i rozpozna-
wać ataki kusiciela i umiemy oddawać się 
w przemożną opiekę aniołów służących 
Jezusowi i nam? Niech łaska, miłość i do-
broć Chrystusa pomogą zatriumfować nad 
pokusą!

ks. Stanisław Groń

Komentarze do Ewangelii pochodzą 
ze stron deon.pl i jezuici.pl.

Ewangeliarz

IWAN KRAMSKOJ  
CHRYSTUS NA PUSTYNI
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Kochani 
Parafianie, 
Drodzy Przyjaciele 
Poczekajki, 
wszyscy Bracia 
i Siostry!
To jest pierwszy nu-
mer „Zwiastuna” 
w nowym roku 2021. 
Za nami rok wyjątko-
wy 2020, przed nami 

nowe wyzwania, których do końca nie potrafimy nigdy przewidzieć. 
Jeśli jednak spojrzymy na nasze życie oczyma wiary, to zobaczy-
my, że zawsze jest to nowy etap naszej ziemskiej wędrówki, gdzie 
zawsze towarzyszy nam Zmartwychwstały Pan, ku osta-
tecznemu spełnieniu. W liście apostolskim Jana Pawła II z roku 
2004 Mane nobiscum Domine, czytamy tak: „Na naszej drodze, 
pełnej pytań, niepokojów, nieraz także bolesnych rozczarowań, 
Boski Wędrowiec nadal przyłącza się do nas i nam towarzyszy, 
prowadząc nas przez wyjaśnianie Pism do zrozumienia Bożych 
tajemnic. Kiedy spotkanie staje się pełne, miejsce światła słowa 
zajmuje światło płynące z «Chleba życia», przez który Chrystus 
wypełnia w najdoskonalszy sposób swą obietnicę, że «będzie 
z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»”. Ten ko-
mentarz do ewangelicznej sceny uczniów uciekających z Jerozo-
limy do Emaus, przestraszonych, zawiedzionych, a nawet zroz-
paczonych z powodu ukrzyżowania i śmierci Jezusa, niech i dla 
nas będzie drogowskazem na ten nowy rok. Trzeba zaprosić 
Pana: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi (Łk 24, 29). 

Choć nadal jesteśmy w trwającej pandemii koronawirusa, 
w fali szczepień przeciwko tej chorobie, w zamieszaniu, które nie 
słabnie, a czasem jeszcze się nasila, szczególnie medialnie, trzeba 
nam dalej żyć. Bardziej i bliżej Boga, i siebie wzajemnie! 
Jak to powiedział papież Franciszek, po pandemii albo będziemy 
lepsi, albo gorsi, trzeciej drogi nie ma. „Z wielkich prób ludzko-
ści, jak tej związanej z pandemią, wychodzi się lepszym albo gor-
szym. Nie wychodzi się takim samym. A więc pytam was: jacy wy 
chcecie wyjść? Lepsi czy gorsi?” (przemówienie do wspólnot 
Odnowy Charyzmatycznej). 

Życzę Wam, Kochani Parafianie, wszyscy Bracia i Siostry, po-
dejmowania na nowo, z większą ufnością i wiarą codziennych 
obowiązków wynikających ze chrztu i bierzmowania, z przyna-
leżności do wspólnoty Kościoła Chrystusowego oraz z zobowią-
zań przyjętych wobec siebie w sakramencie małżeństwa lub wy-
nikających z relacji rodzinnych. Niech Duch Święty pomaga nam 
wszystkim świadczyć życiem zgodnym z Ewangelią. W najbliż-
szym miesiącu pamiętamy szczególnie o Dniu Osób Konsekrowa-
nych w święto Ofiarowania Pańskiego (02.02) oraz o Światowym 
Dniu Chorego we wspomnienie NMP z Lourdes (11.02). Osobom 
Życia Konsekrowanego życzymy nieustannego kroczenia drogą 
ku świętości, natomiast chorych ogarniamy modlitwą i w miarę 
możliwości zapraszamy na Mszę św. za chorych w dniu 11 lute-
go na godz. 11.00, kiedy będzie udzielany sakrament chorych. 
Dzieciom, młodzieży i studentom życzymy nowych sił do nauki 
i studiów mimo wszystkich trudności. Powodzenia! 

Niech Pan Wam wszystkim błogosławi! 
br. Mirosław Ferenc, proboszcz 

KONFERENCJE

FIGURA ŚW. JÓZEFA PRZY WEJŚCIU DO NASZEGO KOŚCIOŁA 
OD STRONY UL. MONTE CASSINO. FOT. EMIL ZIĘBA

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA – ORĘDOWNIKA 
WE WSZELKICH POTRZEBACH I UCISKACH

Chwalebny święty Józefie, 
Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas.

Czuwaj nad nami, najmilszy nasz Stróżu.

Wspieraj nas w dążeniu do świętości, 
Mężu sprawiedliwy.

Zaopatruj nasze potrzeby duchowe 
i doczesne, najdroższy Karmicielu 
Przenajświętszego Dzieciątka Jezus.

Wierny Opiekunie, któremu został 
powierzony najdroższy Skarb nasz, Jezus, 
weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo 
sprawę, którą Tobie polecam…

Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą 
i na pożytek naszych dusz.

Amen.

2021 – ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA2021 – ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA
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Bardziej WSPOMNIENIE niż 
PODSUMOWANIE roku 2020 
w parafii pw. Niepokalanego 
Serca Maryi i św. Franciszka 
1. To już prawie rok…
Miniony rok 2020 był wyjątkowy. Zdomi-
nowany głównie przez pandemię korona-
wirusa, która w wielu krajach zachwia-
ła dotychczasową stabilizacją nie tylko 
społeczną czy ekonomiczną, ale również 
życiem religijnym. Dotknęło to również 
nas wszystkich i, jak pokazują statystyki 
ostatnich miesięcy, Polska jest w czołówce 
kilkunastu państw na świecie, z najwięk-
szą liczbą chorych na Covid-19. Ta sytua-
cja wywołała w nas wiele nowych emocji, 
reakcji, czasem frustracji, ale także słów, 
postaw i decyzji. Stanęliśmy w obliczu cze-
goś nowego, czegoś, czego nie potrafiliśmy 
opanować. Przejmujące były słowa Papie-
ża Franciszka z 27 marca 2020 r., podczas 
rozważania na pustym Placu św. Piotra, 
w posępnej atmosferze pustych ulic, tak 
zawsze żywego i żywotnego miasta, jakim 
jest Rzym: „Od tygodni wydaje się, iż za-
padł wieczór. Na naszych placach, ulicach 

i miastach zebrały się gęste ciemności; 
ogarnęły nasze życie, wypełniając wszystko 
ogłuszającą ciszą i posępną pustką, która 
paraliżuje wszystko na swej drodze. Czu-
je się je w powietrzu, dostrzega w gestach, 
mówią o tym spojrzenia. Przestraszyliśmy 
się i zagubiliśmy”. 

2. Przestraszyliśmy się…
Naturalnie, że boimy się umierania, boi-
my się cierpienia, boimy się niektórych 
chorób. A naszym obowiązkiem jest tro-
ska o swoje zdrowie, o zdrowie innych 
ludzi, o zdrowie naszych bliźnich. Kiedy 
rozpoczęliśmy Wielki Post, weszły rządo-
we rozporządzenia o ograniczeniu licz-
by osób w kościołach, aby powstrzymać 
rozprzestrzenianie się wirusa. W wyniku 
czego, rozpoczęte rekolekcje wielkopostne 
dla dzieci ze szkół podstawowych zostały 
nagle przerwane po dwóch dniach i niedo-
kończone. Rekolekcje dla młodzieży szkół 

ponadpodstawowych zostały całkowicie 
odwołane, bo szkoły zamknięto. Nasze 
rekolekcje parafialne również się nie od-
były. W kościołach zostały wprowadzone 
limity wiernych, nie mogło być w kościele 
więcej jak 50 osób. Wielki Post okazał się 
naprawdę „czasem pustyni”, życie w dusz-
pasterstwie zamarło, kościół opustoszał. 
Odwołane zostały wspólne nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej, wielkopostne Gorzkie 
Żale, wstrzymane spotkania w grupach 
i wspólnotach. Zaprzestane Msze dla dzieci 
w starym i w dużym kościele. Zamknięty 
został Punkt Książki, Kawiarenka, Bib-
lioteka, Siłownia, Klub Seniora, Poradnia 
Rodzinna. Stowarzyszenie Przyjaciół Pa-
rafii Poczekajka nie mogło zorganizować 
kolejnego Festynu Rodzinnego i wielu za-
planowanych projektów. 

Dodatkowo sami prosiliśmy Was, aby-
ście pozostali w domach, bo nikt wtedy nie 
wiedział, ile to potrwa. Musieliśmy wpro-
wadzić zgodnie z zaleceniami rządowymi 
i kościelnymi pewne zasady bezpieczeń-
stwa, takie jak: liczenie wiernych i prze-
strzeganie liczby osób na zgromadzeniu 
liturgicznym, co skutkowało nawet nie-
wpuszczaniem wszystkich do kościoła; 
należało zachować dystans w kościele, wy-
znaczone miejsca na modlitwę, spowiedź 
w otwartej przestrzeni, udzielanie Komunii 
św. na rękę, usunięcie wody poświęconej 
z kropielnic, powstrzymanie się od przeka-
zywania sobie znaku pokoju przez podanie 
ręki, a następnie jeszcze obowiązkowe ma-

LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY 
11 IV 2020
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seczki w kościele czy dezynfekcja rąk. To 
wszystko rodziło wśród nas sporo emocji! 

Jednak chyba najcięższym doświad-
czeniem był czas Triduum Paschalnego 
i Święta Zmartwychwstania Pańskiego. 
Do tego stopnia, że się zastanawialiśmy, 
czy robić Ciemnicę, Grób Pański… jak ce-
lebrować liturgię Wielkiego Czwartku bez 
wiernych, liturgię Wielkiego Piątku i So-
boty Paschalnej, najważniejszą liturgię 
w całym roku kościelnym? Limity osób 
mogących wziąć udział w liturgii zostały 
ograniczone na Wielkanoc do 5 osób! Nie 
było święcenia pokarmów w Wielką Sobo-
tę, nie było kolejek do spowiedzi, nie było 
ludzi na adoracji u Grobu Pańskiego, nie 
było rezurekcji… W Uroczystość Zmar-
twychwstania Pańskiego w kościołach mo-
gło być po kilka osób na Eucharystii. Do 
dzisiaj pamiętamy przejmującą celebrację 
tych Wielkich Dni w prawie pustym koś-
ciele, bez udziału wiernych: adoracja przy 
Grobie w noc Wielkiego Piątku tylko przez 
przedstawicieli poszczególnych wspólnot, 
po 5 osób. Liturgia Wielkiej Soboty celebro-
wana właściwie tylko w gronie braci, a na 
kościele porozstawiane kamery do trans-
misji. Ci, którzy się łączyli z nami duchowo 
i przez oglądanie na żywo, mówili o wiel-
kim wzruszeniu podczas błogosławieństwa 
parafii Najświętszym Sakramentem, na 
zewnątrz kościoła, w ciemnościach nocy 
paschalnej. A potem pierwszy dzień świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego, a w koście-
le na Eucharystii 5 osób! 

W następnych miesiącach nie odbyły 
się w przewidzianym terminie sakramen-
ty wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli 
I Komunia św. dla dzieci i sakrament bierz-

mowania dla młodzieży. Zostały przełożo-
ne na dalszy czas, i ostatecznie, po wielu 
trudnościach, w mniejszych grupach, z po-
mocą katechetów i rodziców udało się nam 
te uroczystości celebrować. W ograniczo-
nym zakresie odbył się odpust parafialny 
Niepokalanego Serca Maryi i główna Msza 
św. pod przewodnictwem ks. abpa Stani-
sława Budzika. Opatrzność Boża czuwała 
nad nami, jeśli chodzi o misje parafialne. 
Były dużo wcześniej zaplanowane ze wzglę-
du na rok Jubileuszu 70-lecia naszej para-
fii na Poczekajce. Ostatecznie rozpoczęły 
się w wyznaczonym czasie, zakończyły się 
w Uroczystość św. Franciszka, i były zna-
kiem Bożego czuwania nad nami i odno-
wienia naszej wiary i trwania w Kościele. 

Pomimo trwających ograniczeń, dy-
stansu, maseczek, limitu osób w kościele, 
poprzez proste słowo Dobrej Nowiny gło-
szone do nas przez ojców redemptorystów, 
misjonarzy apostolskich, docierała do nas 
moc Ducha i obecność żywego Jezusa, 
szczególnie w nabożeństwach misyjnych 
i w sakramentach. Również pomimo naszej 
tygodniowej kwarantanny na początku lis-
topada, dzięki pomocy innych księży oraz 
braci z innych klasztorów, a nawet pomo-
cy bpa Adama Baba, nasz kościół cały czas 
był otwarty i sprawowana była Euchary-
stia. Pan Bóg pozwolił nam również prze-
żyć rekolekcje adwentowe i Święta Bożego 
Narodzenia już w atmosferze większego 
spokoju oraz większej wspólnoty wiernych 
zgromadzonych na liturgii tych Świąt. Po 
raz pierwszy sprawowaliśmy na Poczekaj-
ce 3-krotnie Pasterkę: o godz. 20.00 dla 
dzieci i opiekunów, o godz. 22.00 dla se-
niorów i o 24.00 tradycyjnie dla wszyst-

kich. Zostały też wprowadzone dodatkowe 
Msze św. w niedziele, aby umożliwić więk-
szy dostęp do sprawowanej Eucharystii. 

W styczniu, kiedy byliśmy objęci kwa-
rantanną narodową, nie mogła odbyć się 
tradycyjna wizyta duszpasterska w do-
mach i rodzinach naszej parafii. Dlatego 
zapraszaliśmy przez cały miesiąc poszcze-
gólne rodziny na wspólną modlitwę: róża-
niec i Mszę św., aby prosić dobrego Boga 
o dalszą Jego opiekę nad nami. Dzięku-
ję wszystkim z całego serca za włączenie 
się w tę modlitwę, za obecność, za bycie 
ambasadorami poszczególnych rodzin, 
i za niesienie błogosławieństwa na Wasze 
osiedla, ulice i domy. 

3. Pan jednak 
czuwa nad nami
W tym miejscu chciałbym podziękować 
wszystkim tym, którzy nie tracili wiary, ale 
też z pokorą i posłuszeństwem przyjmowali 
pewne ograniczenia i trudności oraz sta-
rali się zrozumieć tę nową rzeczywistość, 
która była niepewna, i jako chrześcijanie 
postępowali w duchu miłości i zawierze-
nia Bogu. To doświadczenie zmusiło nas 
do pewnych nowych sposobów życia. Rów-
nież w kościele, również we wspólnotach, 
a nawet w sprawowanych sakramentach 
czy liturgii eucharystycznej. Problemem, 
który mocno wybrzmiał w Kościele Ka-
tolickim w Polsce, był chociażby sposób 
przyjmowania Komunii św.: „czy tylko do 
ust, czy można i na rękę”? Przedstawiali-
śmy Wam urzędowe nauczanie Kościoła, 
przypominaliśmy decyzje naszego ks. abpa 
Stanisława Budzika i uczyliśmy Was prze-
de wszystkim największego szacunku do 

PROCESJA FATIMSKA 13 V 2020. FOT. EMIL ZIĘBA



ZWIASTUN  Bardziej WSPOMNIENIE niż PODSUMOWANIE roku 2020

6

Eucharystii i Komunii św., którą mamy 
w Kościele i dzięki Kościołowi. Dziękuję 
wszystkim, którzy starali się to zrozumieć 
i podejść w duchu miłości do Kościoła i do 
Eucharystii, w posłuszeństwie Papieżowi 
i biskupom, bez osądzania, krytykowania 
i siania zamętu, a przede wszystkim z naj-
większą miłością i czcią do Jezusa eucha-
rystycznego oraz do braci i sióstr w tej 
samej wierze. 

Dziękuję Braciom, którzy od początku 
pandemii mieli różne pomysły na duszpa-
sterstwo w mediach, szczególnie w Inter-
necie. Bracia z seminarium, na czele z rek-
torem br. Arturem, uruchomili od razu 
Projekt Kapucyński na kanale YouTube, 
dzięki któremu mogliśmy transmitować 
w Wielkim Poście adorację Najświętszego 
Sakramentu z chóru zakonnego, później 

Drogi Krzyżowe, nawet dla dzieci, oraz ka-
zania pasyjne i nabożeństwo Gorzkich Żali, 
i przede wszystkim niedzielne i świąteczne 
Msze św. z naszego kościoła na Poczekaj-
ce. Dziękujemy tutaj za ogromną pomoc 
techniczną i personalną panom Rafałowi 
Dzierbie i Janowi Drzewieckiemu za trans-
misje Mszy on-line z naszego kościoła. 

Na początku września, po różnych trud-
nościach i z opóźnieniem, na prezbiterium 
został wykonany postument pod figurę 
Matki Bożej Niepokalanego Serca. Pomimo 
że nasz skromny Jubileusz 70-lecia parafii 
na Poczekajce, który przypadł na taki szcze-
gólny rok, przeszedł bez nadzwyczajnych 
uroczystości, to odczytuję to jako dobry 
znak czuwania nad nami Niepokalanego 
Serca Maryi, i w tym miejscu jeszcze raz 
dziękuję rodzicom dzieci pierwszokomu-

nijnych za pokrycie kosztów wykonania 
tego postumentu. 

Kochani, dziękujemy Wam za troskę o nas. 
Dziękujemy tym, którzy mimo wszystkich 
trudności, również finansowych, tak moc-
no czują się związani z nami i są odpowie-
dzialni za wspólnotę, że wspierają nas swo-
imi ofiarami, czy to bezpośrednio, czy na 
konto. Wiele osób w czasie największych 
ograniczeń liczbowych w kościele wprost 
pytało się: „Czy macie za co żyć? Czy macie 
co jeść? Czy macie na te wszystkie opłaty, 
przecież to tak duży budynek?” 

Kochani, bardzo Wam dziękujemy! Pan 
Bóg troszczy się o nas, również przez Was! 
I troszczy się bardzo o Was! Przez cały 
czas trwającej pandemii, nawet kiedy by-

liśmy przez tydzień w kwarantannie jako 
wspólnota, kościół był otwarty, była spra-
wowana Eucharystia, był odmawiany co-
dziennie różaniec. Nieprzerwanie Bracia 
posługiwali w sakramencie pojednania, 
za co im serdecznie dziękuję! Wiedząc, że 
niektórzy penitenci mają w sobie ogrom-
ny lęk przed zarażeniem i boją się wejść 
do konfesjonału, szukaliśmy również in-
nych rozwiązań, żeby spowiadać w otwartej 
przestrzeni. Byliśmy do dyspozycji wobec 
chorych w domach, jeśli tylko nas popro-
szono o posługę, a nasi kapelani o. Krzysz-
tof i o. Grzegorz posługiwali nieprzerwanie 
w szpitalu. Od początku walki z koronawi-

rusem posługiwaliśmy w ostatniej posłudze 
wobec zmarłych, nikomu nie odmawiając 
Mszy za zmarłych. Codziennie (oprócz ty-
godniowej kwarantanny) byliśmy do dys-
pozycji w kancelarii, w zakrystii, na furcie. 
Za to czuwanie nad nami naszych Patro-
nów, Maryi Niepokalanej i św. Franciszka, 
za to, że Zmartwychwstały Pan nam nie-
ustannie towarzyszył, prowadził, oświecał, 
dodawał mądrości i odwagi, niech będzie 
Bóg uwielbiony. Jemu chwała na wieki 
wieków. Amen.

br. Mirosław Ferenc OFMCap, 
proboszcz

ZAKOŃCZENIE MISJI ŚWIĘTYCH 
4 X 2020. FOT. EMIL ZIĘBA

W parafii w roku 2020 
zostały udzielone 
następujące sakramenty:

	� ochrzczonych zostało 96 dzieci

	� do wieczności odeszły 
163 osoby

	� do I Komunii przystąpiło 
203 dzieci

	� sakrament bierzmowania 
przyjęło 47 młodych osób

	� do sakramentu małżeństwa 
przystąpiło 49 par
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Kolejna część wspomnień związanych z 70-leciem na-
szej wspólnoty parafialnej. Serdecznie dziękujemy 
i zachęcamy do lektury.

Braterstwo i gościnność kapucyńska
Siostry Służebnice Matki Dobrego Pasterza, popularnie nazywane 
pasterzankami, współpracują z braćmi kapucynami w Lublinie 
już od 1982 roku, kiedy to bracia z Krakowskiego Przedmieścia 
przyprowadzili do sióstr pasterzanek, mieszkających wówczas 
przy ul. Dolnej 3 Maja 5, siedmioro dzieci potrzebujących opie-
ki. Serdeczne przygarnięcie i zaopiekowanie się nimi zapoczątko-
wało dzieło, wydające dziś dobre owoce współdziałania człowie-
ka z Łaską Bożą. Zwykła sytuacja przyczyniła się do udzielenia 
odpowiedzi na natchnienie Ducha Świętego. Można nawet po-
wiedzieć, że w ten sposób, posługując się braćmi kapucynami, 
Opatrzność Boża powierzyła siostrom prowadzenie dzieła, które 
nazwane zostało Domem Ciepła.

Przeniesienie, w 1993 r., siedziby Domu Ciepła na al. Kraśni-
cką 65 przyczyniło się do tego, iż Dom nie tylko nie stracił sta-
rych, wypróbowanych przyjaciół, ale jeszcze bardziej tę przyjaźń 
z kapucynami zacieśnił. 

Od początku zaistnienia naszego dzieła przy al. Kraśnickiej 
klerycy kapucyńscy aktywnie włączali się w pracę z dziećmi i mło-
dzieżą, oferując swój czas i talenty – prowadząc różne zajęcia: 
katechezę, naukę śpiewu i zabawy. Franciszkańska radość, „po-
kój i dobro” przyczyniły się do stworzenia prawdziwie rodzinnej 
atmosfery. Jest to świadectwo życia w bliskości Boga, przy jed-
noczesnym otwarciu na drugiego człowieka. Siostry pasterzanki 
mogą na co dzień doświadczać braterstwa i gościnności kapucyń-
skiej wspólnoty zakonnej posługującej w tej parafii.

Jesteśmy Bogu bardzo wdzięczne za to, że pozwolił nam prze-
bywać właśnie w tej parafii i czerpać z jej bogactwa. Z wielką ra-
dością uczestniczymy w obchodach pięknego jubileuszu 70-le-
cia jej istnienia. Życzymy obfitego błogosławieństwa Bożego na 
dalsze lata i obiecujemy modlitwę.

siostry pasterzanki 

Dobro rodzi dobro 
Było to jeszcze za proboszczowania w naszej parafii na Poczekajce 
ojca Józefa Łaskiego. Według mnie to bardzo poważany i lubiany 
proboszcz; z charakteru cichy, delikatny i spokojny; inteligentny 
człowiek. Trzem moim wnuczkom przewodniczył w świętej Eu-
charystii Pierwszokomunijnej.

Otóż podczas „Białego Tygodnia” jednej z moich wnuczek, 
na zakończenie Mszy św. ojciec Łaski poprosił wszystkich do-

rosłych, aby spotkali się z nim na placu przed kościołem. Celem 
tego spotkania była prośba o zabranie do domów na jedną noc 
pełnego autokaru studentek z Ukrainy wraz z księdzem, który był 
ich opiekunem, oraz kierowcą, którzy tego właśnie dnia zwiedza-
li Lublin. Wszyscy zmęczeni siedzieli w autokarze stojącym vis-
-á-vis naszego kościoła przy ul. Monte Cassino. Studentki były 
z miasta Równego (Rivne) z Instytutu Słowianistyki, należały do 
rzymskokatolickiej cerkwi pw. świętych Piotra i Pawła w Rivne. 

Przystanęłam i ja, z moją córką i wnuczką, wsłuchując się 
w czule ponawiane prośby ojca proboszcza. I muszę przyznać, 
że nie było to łatwe, aby szybko umieścić w domach około czter-
dziestoosobową grupę dziewcząt. Większość ludzi wysłuchała 
słów ojca Łaskiego i odchodziła z dziedzińca, a przecież ludzi 
w kościele było dużo, jak zwykle w „Biały Tydzień”. Trochę się 
to zaczęło dłużyć, jak ojciec Józef umieszczał to tu, to tam, po 
jednej lub dwie osoby. Zrobiło mi się żal ojca proboszcza… Po-
budził moje serce i wzięłam do siebie pięć studentek a moja 
córka dwie.

I jeszcze teraz dopowiem, że nie zapomnę spojrzenia ojca 
proboszcza Józefa Łaskiego, tego jego skrywanego skromnego 
uśmiechu, cichego podziękowania, że wzięłyśmy naraz aż siedem 
Ukrainek, które już prawie zasnęły ze zmęczenia w samochodzie. 
Razem z moją córką nie zapomnimy proboszcza Łaskiego oraz 
tej spontanicznej przygody z obcokrajowcami z Rivne. Dałyśmy 
sobie w domach doskonale radę. Spokojnie i po bratersku, aby 
dobro dalej rodziło dobro.

dwie parafianki

Takich zakonników się nie zapomina
Było to w okresie bożonarodzeniowym, kiedy uczestniczyłam we 
Mszy świętej w kaplicy szpitalnej. Bardzo lubię się w niej modlić, 
przytulna kaplica, a do tego odpowiada mi godzina Eucharystii 
(15.30). Pół godziny wcześniej, o 15.00, jest odmawiana koronka 
do Bożego Miłosierdzia. Poznałam, że do prowadzenia koronki 
a po niej do celebracji Mszy św. wyszedł ojciec kapucyn, z któ-
rym modliłam się w sierpniu poprzedniego roku, w święto Matki 
Boskiej Zielnej. Co za zbieg okoliczności??!! 

Po skończonej Mszy św. pozostałam na modlitwie w ław-
ce bardzo zafrasowana… I jedne i te same myśli wirowały mi 
w przepełnionej smutkiem głowie: troska o dalsze zdrowie syna 
po najcięższym – jak stwierdził sam pan doktor operujący go – 
zabiegu na otwartym sercu. 

I oto podchodzi do mnie ojciec kapucyn, który, jak się okaza-
ło, poznał mnie, kazał wyjść z ławki i uklęknąć na podłodze obok 
niego. Szeptem zapytał o syna i szybko powiedział: „Uzdrowiła 
go”. Zaproponował wspólną głośną modlitwę, którą poprowadził. 
Była z nami cały czas jakaś pani, i tak we troje modliliśmy się dłu-
żej, w modlitwie dziękczynnej za dar zdrowia dla mojego syna 
uproszony przez wstawiennictwo Matki Bożej. Ile mi to spotkanie 
dało ciepła i otuchy!… Ile na sercu ukojenia, że ktoś tak dostojny 
wspiera mnie w moim osobistym utrapieniu, dotyka ciepłą rę-
ką, nawiązuje ze mną krótki dialog, przewodzi w modlitwie. Nie 
da się tego nawet w tej chwili napisać, bo łzy płyną mi ponownie 
wraz ze wspomnieniem. Właśnie, łzy, które otarł mi przez swoją 
dobroć, dobroduszność, w bożonarodzeniowy czas, przed żłób-
kiem Jezusa z Maryją Matką i św. Józefem, ojciec duchowny, 
nasz poczekajkowski kapucyn. A mógł się przy mnie nie zatrzy-
mywać, nie przypominać sobie mnie, no bo i po co?… Mógł nie 
rozczulać się nad jakąś kobietą skuloną w ławce na modlitwie, 
mógł nie tracić czasu, tylko iść do klasztoru do swoich codzien-
nych obowiązków. Doznałam od niego ogromnej ulgi w moim 
cierpieniu. To było dla mnie bardzo ważne. Takich zakonników 
franciszkańskich nie da się nigdy zapomnieć.

Za dobroć i serce dziękuję temu ojcu i obejmuję go swoją 
modlitwą i pamięcią. 

parafianka

wspomnieniawspomnienia
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Na facebookowym profilu „Polacy za życiem” 
znalazłam piękne świadectwo pana Pawła 
Dębowskiego. Skontaktowałam się nim, aby 
zapytać, czy moglibyśmy opublikować jego słowa 
w naszym piśmie. Bardzo szybko otrzymałam 
odpowiedź: „Jak najbardziej nie mamy nic 
przeciwko temu, wręcz przeciwnie, chcielibyśmy 
dotrzeć do jak największej liczby osób. Gdyby 
miało to pomóc uratować choć jedno dziecko, 
byłoby to dla nas olbrzymią radością i sukcesem”.

Przed narodzinami naszego synka byliśmy daleko od Boga, a na-
sza wiara polegała na chodzeniu do kościoła dwa razy w roku: ze 
święconką na Wielkanoc i ewentualnie w Boże Narodzenie, jeśli się 
nam chciało. Dążyliśmy do życia łatwego i przyjemnego. Patrząc 
z dzisiejszej perspektywy, było ono niestety puste, a jego głów-
nym celem była gonitwa za fałszywym szczęściem, które miały 
nam przynieść pieniądze i wszystko to, co można było za nie kupić.

Ale wkrótce to nasze egoistyczne życie miało diametralnie się 
zmienić…

Dziś wiemy już, że Nasz Bóg Ojciec kocha nas wszystkich bez-
graniczną i bezwarunkową miłością, pomimo to, że odrzucamy ją 
i chcemy być sami dla siebie bogami. On chce naszego zbawienia. 
On kreuje nasze życie tak, aby nas uratować i mieć na zawsze przy 
sobie, jeśli tylko zechcemy to dostrzec i w to uwierzyć!

Tak też było w naszym przypadku...
Krótko po naszym ślubie moja żona zaszła w ciążę. Po dwóch wcześ-
niejszych poronieniach (pierwsze w 4. i drugie w 10. tygodniu cią-
ży) byliśmy pełni nadziei, że tym razem wszystko będzie dobrze. 
Nasza radość nie trwała jednak długo. Na pierwszym szczegóło-
wym badaniu USG w 20. tygodniu ciąży, które odbyło się w szpi-
talu uniwersyteckim w Londynie, po raz pierwszy dowiedzieliśmy 
się, że są „nieprawidłowości” i dostaliśmy skierowanie na jeszcze 
bardziej szczegółowe badanie. Wykazało ono, że nasze dziecko ma 
stopy końsko-szpotawe, jedną nerkę, która na dodatek była bar-
dzo mała, oraz nieprawidłowości w strukturze mózgu. Wtedy po 
raz pierwszy poinformowano nas o możliwości przerwania ciąży. 
W UK można zabić swoje dziecko „na życzenie” do 24. tygodnia 
ciąży; natomiast po 24. tygodniu aborcja może być przeprowadzo-
na, tylko jeśli życie matki jest zagrożone lub dziecko mogłoby się 
urodzić z dużą niepełnosprawnością. 

Lekarze podejrzewali genetyczne podłoże problemów naszego 
dziecka i zaproponowali nam, by zrobić amniopunkcję i badania 
genetyczne.

Po namyśle zgodziliśmy się, choć zabieg amniopunkcji niósł ze 
sobą niebezpieczeństwo poronienia. Po dwóch tygodniach czekania 
na wynik dowiedzieliśmy się przy okazji, że będziemy mieli syn-
ka. Niestety, okazało się również, że ma on bardzo rzadki prob-
lem genetyczny – niezbalansowaną translokację chromosomów 
9. i 11. (na 9. brakuje genów, na 11. jest ich za dużo). Zasmucona 
pani genetyk wymieniła nam wszystkie wady, jakie może mieć na-
sze dziecko: znaczne opóźnienie w rozwoju, rozszczepienie war-
gi i podniebienia, brak odbytu, męskie i żeńskie narządy płciowe, 
problemy z mózgiem i wiele innych. Na koniec poinformowała nas, 
że możemy nadal zakończyć ciążę, jeśli chcemy, mimo że był to już 
24. tydzień. Przypadek naszego synka kwalifikował go do legalne-
go zabicia go aż do końca ciąży. Zdruzgotani takimi informacjami 
udaliśmy się tego samego dnia do profesora Nicolaidesa w Lon-
dynie na dodatkową prywatną wizytę, mając nadzieję, że tam się 
dowiemy czegoś bardziej pozytywnego. Profesor Kypros Nicolai-
des to światowej sławy lekarz, który wynalazł wiele metod ratowa-
nia dzieci w okresie prenatalnym, a także wykrywania syndromu 
Downa przez badanie przezierności karkowej. Niestety, on również 
potwierdził to wszystko, co wcześniej już usłyszeliśmy, i dodatko-
wo powiedział nam, że gdyby to było jego dziecko, to by je usunął.

Nigdy nie zapomnę nocy po tamtym dniu; smutku, żalu, czarnych 
myśli i wylanych łez…

Byliśmy zdruzgotani i przerażeni. 
Ciężko było nam myśleć, jak będzie wyglądało nasze życie 

z chorym, niepełnosprawnym dzieckiem, ale równie ciężko było 
nam wyobrazić sobie, jak ktoś mógłby zabić naszego synka przez 
wstrzyknięcie mu trucizny w serce.

A nasz synek? On też to wszystko czuł; ten strach i te emocje. 
Tamtej nocy, jak nigdy dotąd, bardzo mocno i rytmicznie kopał 
moją żonę. Jakby jego uderzenia miały być jego odpowiedzią; jak-
by chciał dać nam znać, że wszystko jest u niego OK…

To był dla nas bardzo trudny czas. Ale piękne było to, jak wie-
le wsparcia wówczas dostaliśmy; również od osób zupełnie nam 
wtedy obcych… a może od Boga, który mówił do nas ich ustami…

Kiedy rodzina mówiła, że uszanuje każdy nasz „wybór”, to właśnie 
ci „obcy” nie bali się nam powiedzieć: nie zabijajcie tego dziecka.

2 dni po otrzymaniu wyników badań genetycznych postanowi-
liśmy polecieć do Polski.

Już od samego początku ciąży moja żona zaczęła modlić się na 
różańcu w intencji naszego dziecka. Na początku byłem trochę 
sceptyczny, ale kiedy pojawiły się nieprawidłowości, dołączyłem 
także i ja. No cóż, jak trwoga, to do Boga…

Do Polski lecieliśmy po cud.
Żona znalazła informację o cudownej figurce Pana Jezusa Kole-

tańskiego w Krakowie… Potem trafiliśmy do Łagiewnik, następnie 
do Lublina i Wąwolnicy. Lublin i Wąwolnica już na zawsze pozo-
staną niezwykle bliskie naszym sercom. W Lublinie na oddziale 
onkologicznym jednego ze szpitali dane nam było odwiedzić osobę 
szczególnie nam bliską, choć tak naprawdę nieznaną. Była to sio-
stra Noela Zaniewicz ze zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, 
którą poznaliśmy na krótko przed naszym ślubem i która, dowie-
dziawszy się o nieprawidłowościach naszego synka, nieustannie 
się za niego modliła, oddając również za niego swe cierpienie zwią-
zane z chorobą nowotworową. To ona nadała mu imię Franciszek 

FRANEK  –  NASZ CUDFRANEK  –  NASZ CUD
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i napełniła nas wiarą, nadzieją i zaufaniem. Stała się też jego du-
chową Matką Chrzestną. Wtedy nie przypuszczaliśmy, że będzie 
to nasze jedyne spotkanie…

Przy jej szpitalnym łóżku dane nam było poznać także zupełnie 
wyjątkową lubelską, Bożą perełkę – Panią Sabinę Borsuk, która 
poruszyła całą ARKę (Apostolat Ratunku Konającym przy Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach), aby mod-
liła się o zdrowie dla naszego Frania.

W Lublinie upewniliśmy się też, że każde ludzkie życie jest cu-
dem. Odwiedzając archikatedrę i modląc się przed cudownym 
obrazem Matki Boskiej Płaczącej, usłyszeliśmy przepiękne słowa 
pieśni śpiewanej przez dzieci przygotowujące się właśnie do Pierw-
szej Komunii Świętej – „Dziękuję Ci za to życie, które dałeś mi”. To 
był dla nas ewidentny znak od Boga, że dzieciątko, które rozwija 
się w łonie mojej żony, jest dla nas Bożym darem. 

Do Wąwolnicy udaliśmy się na zaproszenie sióstr Kapucynek, 
które chciały przedstawić nas Matce Bożej Kębelskiej. Główną 
przewodniczką i zarazem naszą powierniczką stała się tam siostra 
Małgosia Stankiewicz, która zaprowadziła nas do obydwu miejsc 
cudownych objawień w Kęble, a także do sanktuarium Maryjnego 
w Wąwolnicy. Dzięki niej poznaliśmy także niezwykłego kapłana 
– księdza infułata Jana Pędzioła, który pobłogosławił naszego Ma-
luszka i powiedział nam: „Wszystko będzie dobrze. Jeszcze przy-
jedziecie tu z powrotem podziękować Matce Bożej”…

To właśnie w cudownej kaplicy Matki Bożej Kębelskiej ofiaro-
waliśmy naszego synka Maryi, aby to Ona się nim zaopiekowała. 

Głęboko wierzymy, że cały czas to robi i że to Ona przyprowa-
dziła nas wtedy do Boga. 

Od tamtej pory w naszych sercach zamiast lęku pojawił się spo-
kój. Powiedzieliśmy „tak” na Bożą wolę, jakakolwiek by ona nie była.

Zaufaliśmy.
Ten tydzień w Polsce to były dla nas niezwykłe rekolekcje i czas 

głębokiego nawrócenia.
Po powrocie do UK byliśmy już innymi ludźmi. Pan Bóg przy 

pomocy Maryi stworzył nas na nowo, a osoby, które postawił na 
naszej drodze, stały się naszymi Aniołami Stróżami… Do dziś utrzy-

mujemy bliski kontakt z Siostrą Małgosią oraz Panią Sabinką. Bę-
dąc w zeszłym roku w Polsce razem z małym Franiem, odwiedzili-
śmy też grób kochanej Siostry Noelki w Międzyrzeczu Podlaskim.

Na kolejnych badaniach USG stanowczo odmawialiśmy, gdy 
po raz kolejny proponowano nam, a nawet znacząco sugerowa-
no aborcję.

Franek urodził się 16 sierpnia 2019 roku przez cesarskie cięcie. 
Pierwsze 6 tygodni życia spędził w szpitalu, głównie ze względu 
na hipoglikemię. 

Choć nie możemy powiedzieć, że jest stuprocentowo zdrowym 
dzieckiem, to jednak jest naszym cudem!

Większość prognoz z badań genetycznych nie sprawdziło się. 
W jego mózgu nie ma nieprawidłowości. Ma też dwie nerki o od-
powiedniej strukturze i wielkości. Nie miał ani rozszczepu wargi 
ani podniebienia. 

Ma natomiast jedną (a nie dwie) stopę końsko-szpotawą, a właś-
ciwie miał, gdyż jest już wyprostowana i teraz nosi jedynie specjal-
ne buciki ortopedyczne. 

Franek jest dzieckiem z opóźnieniem w rozwoju, ale jest to 
chłopiec bardzo radosny, który często się śmieje. Uwielbia słu-
chać muzyki oraz zażywać kąpieli. Godzinami mógłby wpatrywać 
się w drzewa i listki, szczególnie te poruszające się na wietrze.

Na razie jest jeszcze niewerbalny, lecz pięknie potrafi się z na-
mi komunikować głużąc i używając języka ciała.

Ma hipotonię, czyli niskie napięcie mięśniowe, które niestety 
nie pozwala mu normalnie funkcjonować i potrzebuje codzien-
nej, intensywnej rehabilitacji. Jednak wykonujemy wiele ćwiczeń 
i maluteńkimi kroczkami posuwamy się naprzód. Wierzymy, że 
kiedyś będzie samodzielnie chodził, choć na razie uczymy się do-
piero wykonywać obroty na brzuch…

Na przypadłość genetyczną Franka nie ma niestety lekarstwa. 
Pozostaje nam leczenie objawowe. Kilka jego problemów zdro-
wotnych udało nam się już rozwiązać, ale jeszcze sporo może się 
dopiero ujawnić. 

Ale jesteśmy na to przygotowani.

Kochamy Frania takim jaki jest. To on uczy nas codziennie tej 
miłości. 

Współczujemy wszystkim rodzicom, którzy kiedy są straszeni 
przez „lekarzy” (lekarz jak nazwa wskazuje leczy a nie zabija), a ta-
kich historii jest niestety wiele, nie mając wiary i chęci szukania 
jej, pełni lęku decydują się na tę najgorszą z najgorszych zbrod-
ni – bestialskie zabicie własnego dziecka, które nie może wydać 
nawet krzyku rozpaczy i umiera w zaciszu gabinetu lekarskiego. 
Współczujemy im tego ciężaru, który będą nosili do końca życia, 
starając się bezskutecznie uciszyć swoje sumienie. 

Gdyby nie marksistowskie ideologie i propaganda, którymi kar-
miony jest dzisiejszy świat przez lewicowe organizacje i media, 
w którym nie ma miejsca dla Boga, byłoby o wiele mniej ofiar abor-
cji na świecie i jednocześnie mniej tym spowodowanych ludzkich 
dramatów. Aborcja, jak wiadomo (lub nie), jest najczęstszą przy-
czyną śmierci (50 mln rocznie) na świecie.

Gdyby tylko ludzie wiedzieli, że KAŻDE dziecko jest olbrzymią 
łaską od Boga; że chce On nas obdarzyć ogromem swojej miłości, 
nawet jeśli oznacza to niesienie przez życie swojego krzyża. Bóg 
Ojciec robi wszystko, aby nas zbawić, nawet jeśli tego kompletnie 
nie rozumiemy. 

Dlatego właśnie trzeba Mu po prostu zaufać i dać Mu się pro-
wadzić. 

Paweł Dębowski
Zdjęcia – z archiwum autora

FRANEK  –  NASZ CUDFRANEK  –  NASZ CUD
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Laureaci konkursu 
na szopkę bożonarodzeniową

Na czas Adwentu w naszej parafii został ogłoszony kolejny kon-
kurs. Tym razem dzieci miały za zadanie wykonać makietę szop-
ki bożonarodzeniowej. Technika wykonania pracy była dowolna. 
Dopuszczalna też była mała pomoc rodziców. Poziom dziecięcych 
prac przerósł oczekiwania organizatora :) 

W konkursie wzięło udział 40 dzieci, które dostarczyły 26 szo-
pek. W Boże Narodzenie z wszystkich dziecięcych prac utworzo-
no w naszym kościele małą wystawę.

Oceny szopek oraz wyłonienia zwycięzców podjęło się Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Parafii Poczekajka. Ufundowało ono również 
atrakcyjne nagrody, zarówno dla zwycięzców i wyróżnionych, 
jak i nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników konkur-

su. W tym miejscu, jako organizator konkursu, pragnę bardzo 
serdecznie podziękować prezesowi Stowarzyszenia oraz osobom 
bezpośrednio zaangażowanym w ocenę prac.

Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy :)

Miło nam również poinformować, że laureatka naszego konkursu, 
z tą samą pracą, zdobyła 1 miejsce w IX Diecezjalnym Konkursie 
na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową, organizowanym 
w Niemcach. Również serdecznie gratulujemy!

o. Andrzej Cebula
Zdjęcia: Jan Drzewiecki

1 MIEJSCE – MILENA IRACKA

2 MIEJSCE – AGATA I PIOTR RYDZ

3 MIEJSCE – MATEUSZ I DOMINIK SZWAJEWSCY WYRÓŻNIENIE – IGOR SZCZUKA

WYRÓŻNIENIE – MILENA WÓJTOWICZ

WYRÓŻNIENIE – LILIANA I ADRIANNA KOWALSKIE
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JAN WYSMULSKI

ALEKSANDRA BŁASZCZAK
MILENA ZWOLSKA

LILIANA KOWALSKA

ADRIANNA KOWALSKAZOFIA ŻABIŃSKA

DOMINIK 
SZWAJEWSKI

Laureaci konkursu na wykonanie 
tabliczki z imieniem Jezus

Dnia 3 stycznia każdego roku w liturgii obchodzimy 
wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus. Obecny rok 
był nieco inny, ponieważ 3 stycznia wypadł w niedzielę, 
dlatego nie obchodziliśmy tego wspomnienia. Jednak 
czytania mszalne bardzo pasowały do tego, aby w pierw-
szą niedzielę stycznia poruszyć temat Imienia Jezus na 
kazaniu dla dzieci o godz. 11.30. Mówiliśmy sobie wów-
czas o wyjątkowości imienia Zbawiciela.

Dla utrwalenia w dzieciach tego Świętego Imienia oraz 
jego znaczenia, zorganizowaliśmy w parafii konkurs 
na wykonanie tabliczki z imieniem Jezus. Tym razem 
konkurs kierowany był przede wszystkim do najmłod-
szych uczestników niedzielnych Mszy św. z udziałem 
dzieci. Dotarło do nas 35 pięknych prac od 36 uczest-
ników konkursu.

Jak zwykle wyłoniliśmy zwycięzców, co wcale nie 
było łatwe. Każdy bowiem włożył w swoją pracę sporo 
wysiłku i talentu.

Ostatecznie zdecydowaliśmy przyznać nagrody w dwóch 
kategoriach wiekowych:

W KATEGORII DO LAT 6:
1 miejsce – Jan Wysmulski 
2 miejsce – Aleksandra Błaszczak 
3 miejsce ex aequo – Adrianna Kowalska i Zofia Żabińska 
Specjalne wyróżnienie przyznano 
Dominikowi Szwajewskiemu 

W KATEGORII POWYŻEJ 6 LAT ZWYCIĘŻYLI:
1 miejsce – Milena Zwolska 
2 miejsce – Liliana Kowalska 
3 miejsce – Wojciech Skałecki 

Zwycięzcom, wyróżnionym, jak i wszystkim uczestni-
kom konkursu serdecznie gratulujemy!

Bardzo serdecznie dziękuję o. Proboszczowi Mirosła-
wowi Ferencowi za ufundowanie nagród dla wszystkich 
uczestników konkursu!

Tekst i zdjęcia: o. Andrzej Cebula

WOJCIECH 
SKAŁECKI
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Kochane 
dzieciaki

Hejterek -
-Komputerek 
i Kłamliwy 
Cwaniaczek

Tekst: Małgorzata Brzozowska 
Ilustracje: Małgorzata Miller

Czy pamiętacie opowiadanie o Cudacz-
ku-Wyśmiewaczku? Podobno widziano 
go ostatnio w jakimś przedszkolu, kiedy 
próbował namówić dzieci do niemycia rąk. 

Wyobraźcie sobie jednak, że pojawił się 
nowy stwór, diabełek Hejterek-Kompute-
rek. Niemożliwe? Nieprawda, widziałam 
go przed przerwą świąteczną na lekcjach 
w piątej B. Co to takiego? To taki mały, 
czarny i strasznie złośliwy diabełek-po-
kuśnik. Siedzi na klawiaturze w kompu-
terze albo laptopie, czasami nawet łazi 
po smartfonie i bardzo nie lubi e-szkoły. 
Mówi, że to nuda i koleguje się z drugim 
diabełkiem Kłamliwym Cwaniacz-
kiem. Kłamliwego Cwaniacz-
ka nie widać, bo zawsze się 
gdzieś przyczai i a to za-
słoni kamerę w laptopie, 
bo udaje, że jest popsuta, 
a to wyłączy mikrofon, 
też kłamie, że się popsuł, 
nie pisze klasówki, bo jeśli 
siądzie z Hejterkiem-Kompu-
terkiem na klawiaturze, to ona 
nie działa jak trzeba. I uczniowie 
mogą grać w strzelanki i hejtować, 
a pani pisać, że niczego z lekcji nie 
rozumieją i w ogóle to strasznie 
głupie i bezsensowne. 

Hejterek i Cwaniaczek właś-
nie zadomowili się w laptopach 
piątej B. No i rozrabiają! Prze-
skakują z urządzenia na urzą-
dzenie, kiedy ktoś wymyśli ja-
kieś głupie żarty albo źle się 
zachowa.

Na przykład Romek. Rom-
kowi nie chciało się dziś rano 
wstać na lekcje, pomyślał, że 
byłoby fajnie poleżeć w łóżku 
jeszcze ze dwie godziny. A tu trzeba 
by się umyć, ubrać, zjeść jakieś śniadanie, 
wyciągnąć zeszyty, książki, coś do pisania… 

Kłamliwy Cwaniaczek szepce: 
– Poleż sobie jeszcze, powiesz, że nie 

miałeś Internetu… Możesz sobie przez ten 
czas pograć na laptopie… 

I Romek leży, rozleniwiony. A Cwania-
czek jest już większy, okrąglejszy…

Marta wstała, ale ma na sobie piżamę 
w fioletowe kwiatki, a w pokoju straszny 
bałagan. Trochę głupio pokazać się tak 
w klasie. Co pomyślą chłopaki, zwłasz-
cza Darek… 

A Kłamliwy Cwaniaczek podpowiada: 
– Nie włączaj kamerki, powiedz, że chy-

ba się popsuła… 
Marta pomyślała, że to kłamstwo, ale 

przecież nikt nie sprawdzi… Cwaniaczek 
aż puchnie z dumy i jest już taki duży, że 
gdyby usiadł na oku kamery, to by ją cał-
kiem zasłonił…

Renata jest dziś naprawdę przeziębiona 
i ma katar, czerwony nos i straszną chrypę, 
ale chce wziąć udział w lekcji, spodziewa 
się, że dowie się czegoś ciekawego. Ale co 
to się stało? Ktoś złośliwie wyłączył pani 
mikrofon i nic nie słychać. Jaka szkoda… 
Renatka chce zareagować, próbuje po-
wiedzieć, żeby włączyli pani mikrofon, 
ale Hejterek-Komputerek nie może się już 
doczekać, kiedy chłopaki zaczną się śmiać 
z zachrypniętej Renatki i aż podskakuje: 

– Hi hi hi!
A Zbych usłyszał Hejterka i woła ra-

zem z nim: 
– O-na-ma-co-vi-da-i-nas-po-za-ra-ża!
Renata zaczyna płakać.

Hejterek robi się duży, bo tak lubi złość. 
Wylizuje ją ze słów, jak niektórzy słodki 
krem z ciasteczek.

Wreszcie Wojtek się zdenerwował.
– Co wy wyrabiacie, przecież jest lekcja, 

pani nie może niczego nam powiedzieć.
– No to co niby mamy zrobić? – zapy-

tał ktoś nieprzytomnie.
– Za chwilę przerwa – odpowiedział 

Wojtek. – A potem kolejna lekcja. Propo-
nuję, żebyśmy na chwilę odeszli od kom-
puterów, zrobili wokół siebie, co trzeba, 
a potem… potem włączyli komputery, zalo-
gowali się i brali normalnie udział w lekcji…

– Normalnie?…
– Tak, normalnie, to znaczy żebyśmy 

słuchali, co pani mówi, odpowiadali na 
pytania, ale nie blokując nikogo, zapisy-
wali, co trzeba. A potem należy odrobić 
pracę domową, no i można się zająć czymś 
innym, już niekoniecznie przez komputer 
czy telefon…

W tym momencie Hejterek-Kompu-
terek i Kłamliwy Cwaniaczek skulili się 
i zrobili się tacy malutcy, że prawie ich 
nie było widać.

– No to co potem mamy robić?
– Można poczytać prawdziwą książ-

kę, posprzątać, pomóc mamie w kuchni…
– Zrobić pyszny budyń…
– A nawet pójść po zakupy… 
– I pograć w planszówki… – rozmarzy-

ły się dzieci. 
A nad nimi unosiły się aniołki Mole 

Książkowe, Wesołe Kuchciki i Zdolni Po-
mocnicy.
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5 I KONCERT NOWOROCZNY FOT. EMIL ZIĘBA 12 I ŚWIĄTECZNY KONCERT ZESPOŁU WOKALNEGO VOCORE  
FOT. JAN DRZEWIECKI

16 II STREET QUINTET. KONCERT MUZYKI FILMOWEJ FOT. EMIL ZIĘBA

9 II WYSTAWA FOTOGRAFII JOANNY KURUS 
I JAROSŁAWA DĄBKA  FOT. EMIL ZIĘBA

6 III DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI FOT. EMIL ZIĘBA

8 III SPOTKANIE Z ROMANEM ZIĘBĄ  
FOT. EMIL ZIĘBA

8 III WYSTAWA FOTOGRAFII KRZYSZTOFA ANIN 
KUZKO „TWARZE” FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

9-11 IV TRIDUUM PASCHALNE FOT. Z TRANSMISJI SPPP 12 IV NIEDZIELA WIELKANOCNA FOT. Z TRANSMISJI SPPP

FOTOGALERIA ROKU 2020
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13 V NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE FOT. EMIL ZIĘBA 31 V ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE FOT. EMIL ZIĘBA 11 VI BOŻE CIAŁO FOT. EMIL ZIĘBA

19 VI MAŁŻEŃSKIE JUBILEUSZE FOT. EMIL ZIĘBA 20 VI SZKAPLERZE DLA DZIECI FATIMSKICH FOT. EMIL ZIĘBA

20 VI ODPUST NIEPOKALANEGO SERCA MARYI FOT. EMIL ZIĘBA VI-IX PIERWSZA KOMUNIA  ŚWIĘTA FOT. DARIUSZ GUZ

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

4-14 VIII LUBELSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ  
FOT. MAŁGORZATA GRZENIA
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21-23 VIII GOLGOTA MŁODYCH FOT. KINGA TUŹNIK 28 IX KORONKA NA ULICACH MIAST FOT. WIESŁAW BOJARSKI

3 X ŚLUBY WIECZYSTE CZŁONKÓW FZŚ FOT. EMIL ZIĘBA 1 X MISJE ŚWIĘTE. NABOŻEŃSTWO EKSPIJACYJNE FOT. EMIL ZIĘBA

4 X MISJE ŚWIĘTE. POŚWIĘCENIE KRZYŻY FOT. EMIL ZIĘBA 4 X NASI MISJONARZE FOT. EMIL ZIĘBA

4 X ORATORIUM O STWORZENIU  
FOT. WOJCIECH DERLAK

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

6 X PRZEDSTAWIENIE „NOWE SZATY KRÓLA”  
FOT. RAFAŁ DZIERBA
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8 X SAKRAMENT BIERZMOWANIA  
FOT. DARIUSZ GUZ

25 X KONCERT FOR FIESTA/FUENTE  
FOT. JAN DRZEWIECKI

X KONKURS RÓŻAŃCOWY  
FOT. EMIL ZIĘBA

29 XI KONCERT ADWENTOWY „VENI, VENI EMMANUEL”  
FOT. JAN DRZEWIECKI

CZAS PANDEMII TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ  
FOT. RAFAŁ DZIERBA

6-9 XII REKOLEKCJE ADWENTOWE FOT. MAŁGORZATA GRZENIA 8 XII AKT ODDANIA NIEPOKALANEJ FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

XII POKONKURSOWA WYSTAWA SZOPEK FOT. JAN DRZEWIECKI XII SZOPKA BOŻONARODZENIOWA FOT. RAFAŁ DZIERBA


