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Ewangeliarz
19 marca, Uroczystość św. Józefa

… nie bój się wziąć do siebie
Maryi… (Mt 1,16.18-21.24a)

28 lutego, II Niedziela Wielkiego Postu

Po sześciu dniach Jezus wziął
z sobą Piotra, Jakuba i Jana
i zaprowadził ich samych osobno
na górę wysoką. Tam przemienił
się wobec nich. (Mk 9, 2-10)

Gdzie ciebie dziś Jezus prowadzi? Dokąd
idziesz za Jezusem? Czy w ogóle za Nim
idziesz? Piotr, Jakub i Jan – trzej najbliżsi
uczniowie Jezusa, idą za Nim na wysoką
górę. Jednak nie jest najważniejsze dokąd
idą. Ważniejsze jest to, co się tam dokonuje. Jezus objawia tam swoją Boską naturę.
Potwierdza to Jego przemieniony wygląd,
obecność Eliasza i Mojżesza, a najbardziej
świadectwo Ojca o Synu.
Dziś każdy z nas jest zaproszony do
wejścia na wysoką górę, aby tam na nowo
zachwycić się Jezusem i z tym doświadczeniem wracać do codziennych spraw.
Obecność żywego Boga wszystko zmienia.
7 marca, III Niedziela Wielkiego Postu

[Jezus] nie potrzebował niczyjego
świadectwa o człowieku.
Sam bowiem wiedział, co jest
w człowieku. (J 2, 13-25)

Człowieku! Co jest w tobie? Co cię wypełnia?
Co wypełnia twoje życie? Szukanie pieniędzy i posiadanie coraz więcej, kontrola nad
innym człowiekiem, manipulacje, stawianie

w centrum siebie i swojego zdania. Jeśli tak,
to twoje serce stało się targowiskiem albo
nawet jaskinią zbójców. Brakuje tam miejsca
dla Boga, bo On jest Bogiem zazdrosnym
i nie pozwoli się stawiać na równi ze śmieciami. Aby zrobić miejsce, trzeba rzucić
Mu pod stopy wszystko inne, tak aby zajął
właściwe miejsce na tronie twojego serca.
14 marca, IV Niedziela Wielkiego Postu

Kto spełnia wymagania prawdy,
zbliża się do światła, aby się
okazało, że jego uczynki zostały
dokonane w Bogu. (J 3, 14-21)

Wydaje się ważne, aby wiedzieć, że opisywane w tym fragmencie spotkanie z Nikodemem odbyło się w nocy. Jezus wykorzystuje ten fakt, aby pokazać prawdy
życia duchowego. Noc jest doskonałą przestrzenią do tego, aby ukryć to, co się ma
do ukrycia, szczególnie złe czyny, przestępstwa, grzechy. W nocy łatwiej uciec przed
odpowiedzialnością.
Jezus przychodzi jako światłość świata.
W Wielką Noc, najważniejszą noc całej historii wszechświata, On zajaśniał blaskiem
swojego zmartwychwstania. Chrystus dziś
chce wyprowadzać cię z tych ciemności,
w których aktualnie jesteś, bo każdy, kto
w Niego wierzy, nie zginie, ale ma życie
wieczne.

Józef był człowiekiem sprawiedliwym, pobożnym, potrafił wiele ofiarować. Jednak
zanim przemówił do niego anioł, bał się
do tego stopnia, że chciał zostawić Maryję
i uciekać. Dopiero ogłoszona Ewangelia –
Dobra Nowina o Jezusie sprawiła, że lęk
odszedł i mógł on wziąć odpowiedzialność
za Syna Bożego i Jego Matkę.
Katolikom w dzisiejszych czasach, niekiedy pod wpływem nurtów protestanckich,
niekiedy przez wykrzywioną pobożność innych ludzi, albo z jakiegoś innego nieokreślonego powodu, trudno jest wpuścić do
swojego życia Maryję i Józefa. A tymczasem
sam Bóg im zaufał i powierzył opiekę nad
Swoim Synem Jednorodzonym.
Krocząc za Jezusem, prośmy o wsparcie i wstawiennictwo na drodze życia duchowego Maryję i Józefa, tak ściśle z Nim
związanych.
21 marca, V Niedziela Wielkiego Postu

Kto zaś chciałby Mi służyć, niech
idzie za Mną, a gdzie Ja jestem,
tam będzie i mój sługa. (J 12, 20-33)

Jako ludzie wierzący bardzo przyzwyczailiśmy się już do tych słów… Chodzenie za
Jezusem, naśladowanie Jezusa, służenie
Jezusowi. Pięknie to brzmi i w teorii jest
to taki ideał życia chrześcijańskiego. Rzeczywiście, na tym polega życie Ewangelią,
żeby iść drogą Chrystusa. Jednak niewielu
pamięta, że ta droga wiedzie przez mękę
i śmierć na krzyżu. U Ewangelisty Jana
to jest perspektywa godzin, najwyżej kilku dni. W liturgii za tydzień już Niedziela
Męki Pańskiej. Czy nadal chcesz iść za Jezusem, służyć Mu i naśladować Go?
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Kochani Parafianie,
Drodzy Przyjaciele Poczekajki,
wszyscy Bracia i Siostry!

W naszej zakrystii na Poczekajce, gdzie
bracia przygotowują się do sprawowania Mszy św., wisi na ścianie duży, stary
Krucyfiks. Krucyfiks (łac. cruci fixus) znaczy „przybity do krzyża”,
i oznacza oczywiście Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu
za nasze grzechy. Postanowiliśmy, aby na Wielki Post ten duży
Krzyż ustawić przy ołtarzu na prezbiterium. Niech On przemawia mocniej i wyraźniej w tym szczególnym czasie pokuty. Niech
woła o nawrócenie naszego serca. Niech ten Krzyż woła do
głębi naszego ducha i stawia nam to samo pytanie, które Bóg zadał Adamowi: „Gdzie jesteś?” (Rdz 3, 9). Jest to pierwsze pytanie Boga skierowane do człowieka po grzechu pierworodnym,
zapisane w Księdze Rodzaju. Niech to pytanie towarzyszy nam
w drodze Wielkiego Postu: „Gdzie TY dzisiaj jesteś, CZŁOWIEKU? W jakiej dyspozycji swojego serca? Czy czujesz się w pełni
bezpieczny? Szczęśliwy? Kochany? Kochający? Ufny? Spełniony?
Mądry? Wierzący? Praktykujący? Gdzie jesteś w relacji do Boga?
Jaka ona jest? Jeśli jesteś blisko Niego, to możesz być szczęśliwy!
Bo dzisiaj bardzo wielu ludzi jest nieszczęśliwych. Ale może też
nie wiesz, jak daleko odszedłeś od źródła Życia? Gdzie jesteś? –
woła do nas miłosierdzie Ojca!
Kochani Bracia i Siostry! Pan Bóg nas wszystkich zaprasza na
drogę powrotu do Niego. Po to jest Wielki Post. Tak jak w Starym Testamencie Bóg wzywał proroków: „Mówcie do serca Jerozolimy i pocieszajcie” (Iz 40, 2), tak wciąż przez swoje słowo
głoszone w Kościele wzywa nas do nawrócenia serca i woła:
zbliżcie się do Pana! Przyjdźcie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię! (Mt 11,

28). Ta droga jest już dla nas oświetlona światłem paschalnym.
Światło, które oświeca całą naszą drogę, to promienie miłosierdzia bijące z Krzyża i z przebitego Serca Jezusa. Jezus, który
uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej, jest naszą drogą
powrotu do Ojca. Szukajmy Go! Pragnijmy spotkania z Nim!
Uwierzmy, że chce nas uzdrowić z grzechu i śmierci! Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Pan jest naszym Najdroższym Przyjacielem na zawsze!
Czas Wielkiego Postu daje nam wyraźne wezwanie do modlitwy, postu i jałmużny. O tych niezawodnych środkach nawrócenia przypomina sam Jezus. Przed nami nabożeństwa Drogi
krzyżowej w każdy piątek; Gorzkie żale w wielkopostne niedziele, rekolekcje wielkopostne (zaproszenie na rekolekcje
w tym numerze „Zwiastuna”), codziennie możemy przyjść
na chwilę adoracji Jezusa Eucharystycznego. Takie adoracje w ciszy są w Wielkim Poście po Mszy wieczornej od poniedziałku do
czwartku. Przygotujmy się do dobrej spowiedzi, znajdźmy czas
na osobiste wyzwanie duchowe, sięgajmy po słowo Boże. Niech
Duch Święty przychodzi nam z pomocą w tej duchowej walce ze
złem. Pozwólmy się ogarnąć miłości Boga! Niech ta czterdziestodniowa wędrówka po pustyni naszego współczesnego
świata, pełnego wątpliwości, lęków i niepokoju, jak „jadowitych
węży”, doprowadzi nas do ponownego odkrycia naszego „bycia
synem i córką” Boga. Niech to duchowe zmaganie odnowi w nas
radosną wiarę, której źródło jest w Bogu, „aż zmartwychwstały
Chrystus w was się ukształtuje” (Ga 4, 19).
Niech Pan Wam wszystkim błogosławi!
Życzę Wam wszystkim owocnego czasu Wielkiego Postu
i dobrego przygotowania do Świąt Paschalnych!
br. Mirosław Ferenc, proboszcz

Opiekun
Kościoła

Papież Franciszek ogłosił rok 2021 rokiem św. Józefa i wystosował
List apostolski Patris corde, w którym wskazał na ważne aspekty
postaci świętego Cieśli z Nazaretu. Franciszek proponuje, żeby
nie ujmować swojej więzi z Bogiem jedynie jako duchowych wzlotów, ale z prostotą popatrzeć na swoje życie w perspektywie wiary. Święty Józef jest zwyczajnym człowiekiem, jak napisał o nim
Jan Dobraczyński w książce „Cień Ojca”. Jego misją była troska
o rodzinę, by ją wykarmić, zapewnić bezpieczeństwo i dać wzór
swojemu Synowi. Józef po prostu miał być ojcem.
Święty Józef jako silny mężczyzna próbował reagować na to,
co dzieje się w jego życiu i z pokorą odkrył, że są rzeczy, które go
przekraczają. Zamiast się na nie wkurzyć, postanowił zachować
coś, co można nazwać wrażliwością. Zobaczył, że on wprawdzie
może być niezadowolony, może mu coś w życiu nie pasować,
ale obok niego są inni ludzie, za których on odpowiada. Uświadomił sobie, że jego decyzja wynikająca z przeżywanych uczuć

OBRAZ ŚW. JÓZEFA NAMALOWANY
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może kogoś zabić. Józef miał do czynienia z wyjątkowo dramatyczną sytuacją. Została urażona jego męska duma. Dowiedział
się, że jego małżonka Maryja, którą kochał i która cieszyła się
bardzo dobrą opinią wśród znajomych, jest w ciąży, a on nie
jest ojcem Dziecka.
Ten pokorny człowiek miał poczucie, że może podejmować
różne decyzje, ale był świadomy, że od tych decyzji zależy los ukochanej kobiety i Jej Dziecka. Maryja mogła zostać ukamienowana. Ona sama bała się to powiedzieć swemu mężowi, bo przecież
jakże trudno było mu zrozumieć, że Maryja nosi w swym łonie
Dziecko, które się poczęło z Ducha Świętego. Poprzez swoje doświadczenia Józef uczy wrażliwości na drugiego człowieka. Wzywa, by nie oceniać pochopnie, nie mówić sobie, że to nie ma sensu. Coś, co przekracza doraźne zrozumienie, niekoniecznie jest
nierozumne. Życie jest większe od naszych schematów. Prawda
jest większa od tego, co się pomieści w naszym umyśle. Józef pomaga odnaleźć się w różnych okolicznościach życia.
Papież podkreśla cechy Patrona Kościoła w siedmiu punktach wskazujących na jego ojcostwo. Pierwszym stwierdzeniem
papieża o św. Józefie jest

OJCIEC UMIŁOWANY.

nie udało, jesteś głupi, zarozumiały i słusznie należy ci się przegrana”. Papież to tak skomentował: „Zło sprawia, że patrzymy na
naszą kruchość z osądem negatywnym, podczas gdy duch z czułością wydobywa ją na światło dzienne”. Bóg mówi nam: „Skoro
jesteś czuły, to Ja powierzam ci moje skarby. Ufam bowiem, że
nie będziesz ich krzywdził”.
Ojciec Święty napisał: „Wskazywanie palcem i osąd, który stosujemy wobec innych, są bardzo często oznaką naszej niezdolności do zaakceptowania własnej słabości, własnej kruchości.
Jedynie czułość uchroni nas od dzieła oskarżyciela”. Papież Jan
XXIII powiedział kiedyś, że „łagodność jest pełnią siły” i tak jest
właśnie w przypadku św. Józefa. Papież Franciszek nieustannie
mówi o rewolucji czułości, mówi, żeby nie bać się okazywania
życzliwości i delikatności. Dzisiaj ludzie boją się być dobrymi
dla innych. Stąd na ulicach objawia się tyle wulgarności. Ktoś
słusznie zauważył, że dzisiaj oburzamy się na panią Lempart,
która wykrzykuje wulgaryzmy, ale kiedy ujawniono nagranie
rozmów polityków w restauracji Sowa i przyjaciele, to przecież
ci politycy używali bardzo wulgarnych przekleństw i było to dla
nich normalne.
Kolejny przymiot świętego Józefa, na który zwraca uwagę
papież, to

Wielkość Józefa „polega na tym, że on był oblubieńcem Maryi
i ojcem Jezusa”. Zobaczył, że od niego zależy ich los, gdyż jest
odpowiedzialny za ich życie. Papież napisał, że Józef „uczynił ze
swego życia służbę, złożył ją w ofierze w tajemnicy wcielenia, posłużył się władzą przysługującą mu prawnie w świętej Rodzinie,
aby złożyć dar z siebie, ze swego życia”. Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym mówi się, że nikt nie może zmusić kogoś innego
do heroizmu.
Świat, w którym żyjemy dopuszcza do tego, że jeśli drugi
człowiek komuś uwiera, to można go wyeliminować. Chodzi nade wszystko o dzieci poczęte, które zabija się w majestacie prawa. Józef pokazuje, że wielkość człowieka nie polega na tym, że
utoruje sobie drogę łokciami i zdepcze to, co jest przeszkodą.
Prawdziwa wielkość polega na tym, że można coś ocalić i przez
to stać się ojcem. Święty Józef złożył z siebie ponadludzką ofiarę, ale przez to osiągnął szczęście, bowiem w nim można znaleźć
poczucie bezpieczeństwa. Z postawy Świętego Cieśli wynika, że
on nikogo nie odrzuci, nie postawi swego egoistycznego interesu
ponad dobrem bliźniego. Zrobi wszystko, żeby znaleźć właściwe
rozwiązanie. Józef jest opiekunem Kościoła, bo jest opiekunem
Jezusa – Założyciela Kościoła.
Druga cecha, którą podkreśla papież, to

Józef odkrył, że można przekuć swoją porażkę w sukces przez
to, że był delikatny i nie zburzył tego, lecz się zatrzymał i zobaczył powierzony mu skarb. Przez to uczy nas uważności i gotowości słuchania, czyli posłuszeństwa. Papież napisał: „Józef
jest głęboko zaniepokojony w obliczu niewytłumaczalnej ciąży Maryi: Nie chce Jej «oskarżyć publicznie», ale postanawia
«oddalić potajemnie». W pierwszym śnie Anioł pomaga mu
rozwiązać jego poważny dylemat: «Nie bój się wziąć do siebie
Maryi, twej małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co
w Niej się poczęło»”. Bóg przemawia do Józefa przez sny. Sny
są pewną projekcją podświadomości. Józef otrzymuje we śnie
odpowiedź od Boga dlatego, że cały czas pyta Pana Boga: „Boże, co ja mam robić?”. Jest w stałym kontakcie z Bogiem, nastawia się na gotowość okazania posłuszeństwa głosowi Boga.
Józef razem z Maryją odkrywają, że droga posłuszeństwa, czyli
szukania odpowiedzi na pytanie, czego Bóg ode mnie chce, nie
wiedzie przez nadzwyczajne wizje i znaki, ale wyraża się w gotowości zachowywania przykazań i zwyczajnym podejmowaniu
codziennych obowiązków.
Czwarty przymiot, którego chcemy się uczyć od Józefa, to

OJCIEC CZUŁY.

OJCIEC PRZYJMUJĄCY.

Potrafi docenić wartość tych, którym ocalił życie. Gdyby tego
nie dostrzegł, mógłby stać się taki jak Herod. Okrutny król Izraela bał się bowiem, że któryś z młodych mieszkańców Betlejem
może zabrać mu jego władzę. Herod nie zabijał tych dzieci sam,
ale wysłał żołnierzy. W przypadku Józefa wystarczyło tylko powiedzieć: „Maryjo, odejdź stąd, gdyż ja nie rozumiem tego, co
się z Tobą stało!”. On jednak tego nie zrobił, nie zachował się jak
Herod, ale przyjął Ją z Dziecięciem. Z czasem Józef odkrywał, że
narasta w nim czułość. Doświadczył, że to, co wydawało się porażką, stało się jego szczęściem. Bóg potwierdził mu przez sny,
że ma się opiekować Synem Najwyższego. Mógł myśleć, że wpadł
w dół, a okazało się, że wszedł do kopalni diamentów.
Papież Franciszek opisał to tak: „Historia zbawienia wypełnia się «w nadziei, wbrew nadziei» poprzez nasze słabości; zbyt
często myślimy, że Bóg polega tylko na tym, co jest w nas dobre
i zwycięskie, podczas gdy w istocie większość Jego planów jest
realizowana poprzez nasze słabości i pomimo ich”. Kiedy wszystko nam się udaje, to jesteśmy szczęśliwi, ale kiedy coś się psuje,
to uważamy, że Bóg nas zostawił. Diabeł nas właśnie tak kusi,
podsuwając myśl: „Zobacz, jesteś trefny, to twoja wina, że ci się

Papież napisał: „Józef przyjął Maryję nie stawiając warunków
uprzednich, ufa słowom Anioła; szlachetność jego serca sprawia,
że podporządkowuje miłości to, czego nauczyło go prawo. Dziś,
na tym świecie, w którym oczywista jest psychologiczna, fizyczna i słowna przemoc w stosunku do kobiet, Józef jawi się, jako
mężczyzna okazujący szacunek, delikatny, który – choć nie ma
wszystkich informacji – opowiada się za reputacją, godnością
i życiem Maryi. A wobec jego wątpliwości, jak postąpić najlepiej,
Bóg pomógł mu w wyborze, oświetlając jego sąd”.
W naszym życiu zdarza się, że jeśli czegoś nie rozumiemy, często naszą pierwszą reakcją jest wzburzenie i bunt. Mamy swoje
super plany a potem się rozczarowujemy. Józef odkłada na bok
swoje rozumowanie. Bóg bowiem mówi: „Spokojnie, co ma być,
to będzie!”. Pan zachęca nas, byśmy się zbytnio nie uzbrajali. Papież Franciszek, wskazując na św. Józefa, poucza: „Życie duchowe
nie jest drogą, która wyjaśnia, ale drogą, która akceptuje”. Józef
ma do wyboru albo szybką decyzję, albo cierpliwe poczekanie,
aż się coś więcej wyjaśni. Jego akceptacja wydarzeń i przyjmowanie kolei losu nie jest bierną rezygnacją, ale praktycznym podejściem człowieka rozważnego.
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Franciszek stwierdza, że Józefowe „uczestnictwo jest mężne
i znaczące; akceptacja jest sposobem, w jaki przejawia się w naszym życiu dar męstwa, który otrzymujemy od Ducha Świętego”. Akceptacja nie jest rezygnacją tylko wtedy, gdy świadomi
uwarunkowań naszej historii sami ją wybieramy i przyjmujemy.
Bezduszna rezygnacja rodzi frustrację. Jednak ufne powierzenie
się Bogu prowadzi do pokoju i nadziei. Realizm chrześcijański
objawia się w tym, że nie odrzuca niczego, co istnieje. Życie jest
bowiem większe niż idee, a nasza historia przekracza scenariusze z książek. Mówił o tym prorok Izajasz: „Myśli moje nie są
myślami waszymi” (Iz 55, 8). Zaś święty Paweł poucza: „Ani oko
nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go
miłują” (1 Kor 3, 9).
Ufna akceptacja rodzi się ze świadomości tego, że jestem
w dobrych rękach i wiem, kto mnie prowadzi. Używam rozumu
i nie jestem naiwny, ale nie zastępuję Pana Boga. Papież napisał o tym: „Wiara, której uczył nas Chrystus, jest raczej tą wiarą,
którą widzimy u św. Józefa, nieszukającego dróg na skróty, ale
stawiającego czoła z «otwartymi oczyma» temu, co się jemu przytrafia, biorąc osobiście za to odpowiedzialność”. On wziął Maryję
do siebie, potrafił za to odpowiadać, choć miał świadomość, że
będą się z niego śmiali i nie będą go rozumieli.
Piątym przymiotem świętego Józefa jest

OJCIEC Z TWÓRCZĄ ODWAGĄ.
Twórcza odwaga to coś takiego, co sprawia, że akceptując trudne wybory, nie jestem frustratem, tylko odważnie zadaję sobie
pytanie, co mogę zrobić dzisiaj. Papież napisał: „Jeśli pierwszym
etapem prawdziwego wewnętrznego uzdrowienia jest przyjęcie
własnej historii, to znaczy uczynienie w sobie miejsca także na to,
czego nie wybraliśmy w naszym życiu, musimy dodać jeszcze jedną cechę: twórczą odwagę”. Akceptacja własnej historii pozwala
odkryć, że to, co miało być tragedią, można przekuć w sukces.

To, co było jakąś belką przeszkadzającą iść dalej, staje się schodkiem, na który wchodzę i znajduję się coraz wyżej.
Dzięki twórczej odwadze możemy podjąć się pełnienia normalnych zadań. Ojciec Święty podpowiada: „W obliczu trudności
można bowiem zatrzymać się i zejść z pola walki, lub jakoś coś
wymyślić. Czasami to właśnie trudności wydobywają z każdego
z nas możliwości, o posiadaniu których nawet nie mieliśmy pojęcia”. Potrzeba jest matką wynalazków. Gdy pojawia się wyzwanie, może zrodzić się w nas jakaś nadludzka siła i mądrość, która
przekracza nasze możliwości. Józef jest świadkiem Ewangelii,
Dobrej Nowiny, przez którą prowadzi go Bóg. Twórcza odwaga
odrzuca fatalizm, to jest przekonanie, że na pewno się nie uda.
Nawet jeśli piętrzą się różne trudne sprawy i spodziewamy
się dramatycznych diagnoz, warto pamiętać, 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, pokładając zawsze ufność w Opatrzności.
Jeśli czasami Bóg zdaje się nam nie pomagać, nie oznacza to, że
nas opuścił, ale że pokłada w nas ufność i w tym, co możemy zaplanować, wymyśleć, znaleźć”. Bóg nie trzyma w ręku joysticka,
którym nas prowadzi. Dał nam wolność, ale jest zawsze gotów
współdziałać z nami dla naszego dobra. On ma receptę na rozwiązanie mojego problemu. Dał mi ręce, umysł i serce. Bóg mi
mówi: „Ufam ci, dasz radę!”. My domagamy się gotowych rozwiązań, a Bóg uczy nas cierpliwości i pozwala nam samym dochodzić do tego, że coś potrafimy.
Kiedy pisałem książkę o bracie Kalikście i zbierałem świadectwa o jego życiu, to bracia, którzy z nim pracowali, podkreślali,
że on był człowiekiem, który pomagał im wykonać pewne rzeczy,
ale ich nie kończył. Mówił do tego brata: „Sam to skończ, wydobądź z siebie tę zdolność kreatywności, dasz radę!”. Dlatego
też papież napisał w liście o św. Józefie: „Ewangelia nie podaje
żadnych informacji na temat tego, jak długo Maryja i Józef pozostali z Dzieciątkiem w Egipcie. Na pewno jednak musieli jeść,
znaleźć dom, pracę. Nie potrzeba wiele wyobraźni, aby wypełnić milczenie Ewangelii na ten temat”. Józef wziął się do pracy
jak tysiące ojców i matek, którzy znaleźli się za granicą. Twórcza
odwaga polega na tym, że Józef robi to, co do niego należy: zapewnienie chleba Dziecku, zapewnienie bezpieczeństwa żonie,
zdobycie środków utrzymania.
Kolejny przymiot, który papież podkreśla, to

OJCIEC CZŁOWIEK PRACY.
„Święty Józef był cieślą, który uczciwie pracował, aby zapewnić
utrzymanie swojej rodzinie. Od niego Jezus nauczył się wartości,
godności i radości tego, co znaczy móc spożywać chleb, który jest
owocem własnej pracy”. Ewangelia nie promuje lekkoduchów,
którzy myślą, że wszystko samo się ułoży. Jest ona zaproszeniem do pracy i wysiłku, by zapewnić sobie utrzymanie. Józef,
jak każdy zwyczajny człowiek, jest człowiekiem ciężkiej pracy.
Przez to stał się patronem robotników i daje przykład podejmowania współpracy z łaską.
Ostatnia rzecz, którą papież chce podkreślić to

OJCIEC W CIENIU.

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

Papież z Argentyny przywołuje w omawianym dokumencie
książkę polskiego pisarza Jana Dobraczyńskiego „Cień Ojca”, poświęconą postaci Cieśli z Nazaretu. Józef wie, że jest tylko przybranym ojcem. Zachowuje świadomość, że nie ma prawa do syna.
Na kanwie tej myśli papież snuje przepiękną refleksję na temat,
co to znaczy być ojcem: „Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się
ojcem, i nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje dziecko na
świat, lecz ponieważ odpowiedzialnie podejmuje o nie troskę”.
Te słowa odnoszą się też do ojcostwa kapłana, który nie mając
własnego potomstwa, ma świadomość, że wielu ludziom uratował
życie, wielu ludziom przekazał dar wiary i miłości od Pana Boga
5
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i czuje się za nich odpowiedzialny. Papież stwierdza, że Kościół
dziś potrzebuje takich ojców, którym ktoś coś zawdzięcza; potrzebuje matek, które nie tylko urodzą, ale też to życie będą chronić
i sprawią, że ktoś będzie im zawdzięczał życie, radość i szczęście.
Dalej papież stwierdza: „Być ojcem, oznacza wprowadzać dziecko
w doświadczenie życia, w rzeczywistość, nie zatrzymywać go, nie
zniewalać, nie brać w posiadanie, ale czynić zdolnym do wyboru, do wolności, do wyruszenia w drogę. Miłość, która chce posiadać, w końcu zawsze staje się niebezpieczna, krępuje, tłumi,
czyni człowieka nieszczęśliwym”.
Dobry ojciec to ktoś, kto nie ma cudownego planu na swoje
dziecko. On je żywi i chroni, ale go nie zawłaszcza. Józef jest ojcem w cieniu. Nie tylko w cieniu Boga, ale także w cieniu swego
przybranego Syna. Nie oznacza to, że jako ojciec nie czuje swej
wartości. Chodzi jednak o pewną równowagę. Być ojcem w cieniu nie oznacza, że staniesz się plamą na podłodze. Raczej chodzi
o kogoś, kto ma poczucie własnej godności, ale nie zasłania innych i nie przytłacza ich swoją wielkością. Nie staje się toksyczny dla swego dziecka. Święty Józef wie, że jego Dziecko go przerasta, że jest na służbie swojego Syna razem z Maryją. Zarazem
jednak odkrywa, że nie ma większej szansy wypłynięcia na szczyt
poczucia własnej wartości, niż służba, jaką on pełnił. Józef jest
człowiekiem, który został postawiony najwyżej z ludzi, a jednocześnie potrafi się tak wspaniałomyślnie uniżyć.
Papież podkreśla, że „Szczęście Józefa nie polega na logice
ofiary z siebie, ale daru z siebie”. Można bowiem zrobić z siebie
ofiarę losu, bo mi się coś nie udało i cały czas kwękać i frustrować się. Można jednak to wszystko zaakceptować i wielkodusznie powiedzieć: „Czynię z siebie dar!”. Postawa Józefa to życie
na sposób daru. Jest on cieniem ojca i zarazem staje się świetlanym przykładem. Papież stwierdza, że gdy Jezus mówił o Ojcu
w niebie, to miał przed oczyma wyobrażenie swojego ziemskiego Opiekuna. Józef uczył Jezusa, że ojciec jest ważny, bo kocha,
akceptuje i proponuje plan osiągnięcia szczęścia. Dlatego Papież
napisał dalej: „Ojcostwo, które wyrzeka się pokusy, by według
swego życia układać życie dzieci, zawsze otwiera szeroko przestrzenie na całkowitą nowość. Każde dziecko zawsze przynosi
przed sobą tajemnicę, zupełną nowość, która może być ujawniona tylko z pomocą ojca, który szanuje jego wolność”.
***
Patrzymy na postać Józefa jako normalnego człowieka, który
otrzymał niezwykłą misję polegającą na spełnianiu zwykłych obowiązków męża, ojca i opiekuna rodziny. Powracając do przykładu brata Kaliksta, którego wiele osób porównywało do świętego
Józefa, można przytoczyć świadectwa braci, którzy stwierdzali,
że był to normalny człowiek, który potrafił się zaśmiać, zabawić,
być z innymi; potrafił po prostu słuchać. Lepiej zatem rozumiemy
słowa papieża: „Święci pomagają wszystkim wiernym do osiągnięcia świętości i doskonałości własnego stanu. Ich życie jest konkretnym dowodem na to, że można żyć Ewangelią. Istotnie, specyficzną misją świętych jest nie tylko spełnianie cudów i łask, ale
wstawiennictwo za nami przed Bogiem, jak Abraham”. Dlatego
zachęceni słowami Ojca Świętego powtarzajmy słowa modlitwy
za wstawiennictwem świętego Józefa:
Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
o. Andrzej Derdziuk OFMCap
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Opiekun Kościoła

LITANIA DO ŚW. JÓZEFA
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Święta Maryjo – módl się za nami.
Święty Józefie
Przesławny Potomku Dawida
Światło Patriarchów
Oblubieńcze Bogarodzicy
Przeczysty Stróżu Dziewicy
Żywicielu Syna Bożego
Troskliwy Obrońco Chrystusa
Głowo Najświętszej Rodziny
Józefie najsprawiedliwszy
Józefie najczystszy
Józefie najroztropniejszy
Józefie najmężniejszy
Józefie najposłuszniejszy
Józefie najwierniejszy
Zwierciadło cierpliwości
Miłośniku ubóstwa
Wzorze pracujących
Ozdobo życia rodzinnego
Opiekunie dziewic
Podporo rodzin
Pociecho nieszczęśliwych
Nadziejo chorych
Patronie umierających
Postrachu duchów piekielnych
Opiekunie Kościoła Świętego
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

– przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

– wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

– zmiłuj się nad nami.
P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności
wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca
Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw,
abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako
Opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo
w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
JEDNA Z NAJSTARSZYCH MODLITW DO ŚW. JÓZEFA
O, święty Józefie, którego opieka przed tronem
Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa,
powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia.
O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne
wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna
wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym – poddany
Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje dziękczynienie
i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.
O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem
Ciebie. A w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę
się zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na Twoim sercu.
Uściskaj Go mocno w moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną
głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten pocałunek, kiedy
będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie,
patronie odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen.
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Posługa Sióstr
Albertynek
we Lwowie

w cieniu pandemii COVID-19

ZWIASTUN
W styczniu 2020 r. w naszej parafii
gościły Siostry Albertynki. Zgromadzenie, które podjęło pracę we Lwowie w 1892 r., w 1945 r. musiało opuścić te tereny po przyłączeniu ich do
ZSRR i zamknięciu granic. W 2017 r.,
po 72 latach, Siostry Albertynki powróciły do Lwowa, aby kontynuować dzieło zapoczątkowane przez
Ojca Założyciela św. Brata Alberta
Chmielowskiego. Świadectwo posługi wiernym Kościoła na Wschodzie,
wygłoszone na Poczekajce podczas
Mszy świętych 19 stycznia, opublikowane w 148 numerze „Zwiastuna”,
przybliżyło też ideę powstania niezwykle potrzebnego przytuliska dla
bezdomnych kobiet i matek z dziećmi. Po roku od poprzedniego spotkania możemy znowu wsłuchać się
w głos sióstr.
Ojciec Święty Franciszek w swoim orędziu
na IV Światowy Dzień Ubogiego mówił:
Ubóstwo ma różne twarze, które domagają się uwagi pod jednym, szczególnym
względem: w każdej z nich możemy spotkać Pana Jezusa, który objawił nam, że jest
obecny w swoich najmniejszych braciach.
Słowa Ojca Świętego nabierają szczególnej wymowy w kontekście czasów, w których przyszło nam obecnie żyć. Światem
targają nowe fale pandemii COVID-19.
Ludzkość stoi w bezradności i nieopisanym żalu wobec ogromu śmiertelnych
ofiar, które pochłonęła pandemia, wobec
wielości tych, u których choroba pozostawiła nieodwracalne zmiany w organizmie,
wobec wysiłku wielu, aby znaleźć skuteczne antidotum uniemożliwiające rozprzestrzenianie się wirusa. Nowe obostrzenia
epidemiologiczne władz poszczególnych
państw, w trosce o dobro swoich obywateli, nie pozostają bez echa w sytuacji społeczno-ekonomicznej ludności. Tak jest
na całym świecie, tak też jest we Lwowie.
Strach, lęk, poczucie osamotnienia, brak
nadziei na lepsze jutro bardziej niż kiedykolwiek dotąd dotknęły także tych, którzy
pozostają bez dachu nad głową, bez środków do życia albo takich, których jedynymi towarzyszami starości czy cierpienia
są tylko cztery ściany ich domu. I ta niepewność: „Co ze mną teraz będzie? Czy
siostry przyjdą?”
Od pierwszych dni pandemii spieszymy z pomocą podopiecznym. W naszych
sercach oni zajmują szczególne miejsce.
Zwłaszcza teraz, kiedy sytuacja pandemii
zbiera swoje żniwo, nie chcemy zostawić
ich bez opieki, choć czasem bywa trudno.
Zachowując więc wszystkie restrykcje sanitarne, realizujemy naszą posługę w duchu Ewangelii – duchowego testamentu
św. Brata Alberta. Ze względu na ograniczenie w transporcie miejskim przemie7
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18 VII 2020 – WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO I POŚWIĘCENIE
TERENU BUDOWY PRZYTULISKA. NA ZDJĘCIU: KARD. KONRAD KRAJEWSKI,
ABP MIECZYSŁAW MOKRZYCKI, BP EDWARD KAWA, AUTORKA
Z WOLONTARIUSZKAMI W DRODZE
DO PODOPIECZNYCH

rzałyśmy ulice Lwowa pieszo, częstokroć
były to odległości kilkunastokilometrowe.
Większość podopiecznych zdana jest wyłącznie na naszą pomoc. Niesiemy im ciepłe
posiłki, które wcześniej przygotowałyśmy
w domu, środki opatrunkowe i higieniczne. Naszą misją, oprócz niesienia pomocy materialnej, jest również zapewnienie
podopiecznym wsparcia duchowego. Ludzie starsi, niepełnosprawni, zniedołężniali
nie mogą sami sobie poradzić przy podstawowych czynnościach, ale tym, co im najbardziej doskwiera, jest samotność – „głód
drugiego człowieka”. Często wysłuchanie
ich problemów, wspomnień, rozmowa czy
wspólna modlitwa jest najlepszym działaniem, podkreślającym wartość i godność
ich człowieczeństwa.
Czas pandemii odcisnął swoje piętno nie
tylko na tych, do których chodzimy systematycznie, ale boleśnie dał się odczuć także bezdomnym, których na ulicach Lwowa
jest wielu. Jak sami mówią, przez zahamowanie ruchu turystycznego stracili pomoc,
którą mieli od turystów, głównie w postaci
artykułów spożywczych (czasem zbierali
też w śmietnikach to, co było przydatne
do jedzenia). Bezdomni nie potrafią zwrócić się do nikogo bezpośrednio ani prosić
o pomoc w instytucjach, więc błąkają się po
ulicach miasta. Wraz z wolontariuszkami
staramy się dotrzeć do tych najuboższych
z ubogich. Raz w miesiącu idziemy na ulice
Lwowa, by choć niektórym z nich dać coś
do zjedzenia, wysłuchać niejednokrotnie
tragicznych dziejów ich życia, pocieszyć
i umocnić dobrym słowem.
Nasza posługa i apostolstwo jest całkiem zwyczajne, choć często wracamy do
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domu zmęczone i utrudzone, ale z radością
w sercu, że dzisiaj KTOŚ nie był głodny, że
dzisiaj KTOŚ został wysłuchany, że dzisiaj
KTOŚ został pokrzepiony dobrym słowem,
że dzisiaj może ten jeden, jedyny KTOŚ
poczuł się inaczej: poczuł się CZŁOWIEKIEM…, poczuł się DZIECKIEM BOŻYM…
Jeden ze świętych zwykł mawiać: Od
Chrystusa wychodzę, do Chrystusa idę,
od Chrystusa wracam, jako Chrystusowy. I tak też jest z nami. Wiemy, że to Jezus, Którego rano przyjmujemy do swoich
serc, idzie z nami niepoznany, niezauwa-

żony, idzie do swoich braci, by ich odnaleźć, nakarmić, pocieszyć, opatrzyć rany,
wysłuchać… Ta praca nie kończy się, bo
MIŁOŚĆ nie ma początku ani końca. Cieszymy się, że w tym świecie zanurzającym
się w mrokach lęku i niepewności, choć dla
niektórych możemy być lampkami niosącymi nadzieję i pokój, dającymi ubogim
Jego światło – ŚWIATŁO CHRYSTUSA.
s. Hieronima Dorota Kondracka
albertynka

Mimo znacznych utrudnień, związanych z pandemią, z Bożą pomocą i wsparciem
darczyńców kontynuujemy budowę przytuliska. Czytelnikom, którzy zechcieliby
wesprzeć nasze dzieło, podajemy numer konta bankowego:

PKO BP nr 19102010420000800201252220
Tytułem: PRZYTULISKO LWÓW
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim
– Prowincja Warszawska
ul. Kawęczyńska 4a, 03-772 Warszawa

ZWIASTUN

28 lutego 2021

ne w wielkanocnym „Zwiastunie” (szkoda, że tylko po jednym od
każdej uczestniczki konkursu, no, ale… dobre i to).
Na tej uroczystości była obecna moja koleżanka, bliska mi od
dzieciństwa, z jednej ławki szkolnej, z powojennego Lublina oraz
mój dorosły syn. Mamy sporo ładnych zdjęć z tej udanej imprezy.
Niech pochwalę tu jeszcze ojca proboszcza Waldemara Grubkę,
za Jego wspaniałą pomysłowość. Może kiedyś i dla nas razem ta
niecodzienna droga do Galilei okaże się tą samą wspólną drogą.
Życzę wielkanocnego blasku Zmartwychwstałego Pana!
Z poważaniem
A. St. Kręglicka-M. (parafianka)

Balsam na matczyne serce

wspomnienia
Zapraszamy do lektury kolejnych wspomnień związanych z 70-leciem naszej parafii.

Twórcza pomysłowość

przekaż 1%

Było to zapewne w roku 2008… Z „Ogłoszeń duszpasterskich” jak
również z parafialnego „Zwiastuna” dowiedziałam się o ogłoszeniu przez ojca proboszcza Waldemara Grubkę konkursu poetyckiego. Tematyka była wielkanocna a hasło przewodnie konkursu
brzmiało: „Idźcie do Galilei, tam Mnie ujrzycie”.
Długo zastanawiałam się, czy zdołam się podjąć tego, jakże
pięknego tematu, ponieważ wcześniejsze moje wiersze zawierały motywy bardzo religijne i osobiste, w szczególności nawiązujące do wielu postaci Świętych Pańskich, ale nic w nich nie było
z… Galilei. A to, trzeba podkreślić, dzieje się u mnie wyłącznie za
sprawą natchnienia lub czystej potrzeby serca. Dlatego też niechętnie i z oporami piszę na zamówienie czy zlecenie.
I tu miałam pewien problem, jak zacząć każdy kolejny wiersz,
a trzeba było redakcji dostarczyć trzy. Napisałam te trzy utwory,
nie wierząc absolutnie w ich przyjęcie do konkursu, bacząc na
mój wiek, przekraczający już wówczas kopę (?!), a który był wymagany w podaniu danych personalnych. Wtedy prawie zwątpiłam, trochę się zasmuciłam, zaczął opadać towarzyszący mi
wcześniej entuzjazm, no bo nie byłam już taka młoda. Myślałam jednocześnie i o tym, że pewnie mój wysiłek będzie daremny, a wiersze pójdą do podręcznego kosza, ale mimo wszystko
oczekiwałam na wyniki.
Naprawdę byłam mocno zaskoczona i zdumiona, kiedy na
uroczystym podsumowaniu konkursu, w zaciszu parafialnej sali, przy niewielkim audytorium, otrzymałam z rąk ojca proboszcza Waldemara Grubki pierwszą nagrodę w kategorii dorosłych,
w postaci pięknej, dużej i bardzo kolorowej książki wraz z dedykacją i podpisem ojca Waldemara.
Doświadczyłam wiele ciepła na tym spotkaniu z ludźmi o podobnych zainteresowaniach twórczych, otrzymałam także miłe,
kierowane do mnie słowa, a to człowieka pokrzepia i umacnia
na duchu. A serce uderzało mocniej, kiedy recytowałam wybrany jeden z trzech wierszy, które następnie zostały zamieszczo-
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Było to późnym wieczorem 15 sierpnia 2014 roku. Po świętej Eucharystii ojciec celebrant wyszedł na dwór przed kościół przewietrzyć się (jak sam mi później powiedział), aby następnie przez
długie podwórze kościelne udać się na spoczynek do klasztoru.
Jeszcze przed wyjściem na dwór, tuż przed głównymi dużymi
drzwiami „naszliśmy” na siebie. Nasze oczy zbiegły się ze sobą
– moje były pełne ufności, rozmodlenia po Mszy św., ale i mocno zaszklone od łez.
Ojciec duchowny zaczął dotykać moją wiązankę zielną, zrobioną przeze mnie własnoręcznie (okazałą w rozmiarach, jak
zresztą każdego roku). Zaciekawiła go wielka różnorodność zebranych ziół, kwiatów i całych gałązek owoców. Nawet wskazywał w wielkim bukiecie poszczególne zioła oraz fachowo je nazywał (raz się tylko omylił co do mięty, bo przecież zapachy w całej
wiązance połączyły się, toteż trudno było je rozpoznać, a do tego
był wieczór i ciemno).
Widząc moje łzy zareagował swą błyskotliwością, zapytaniem
oraz wzruszeniem. Poprosiłam w związku z tym o modlitwę w intencji bardzo chorego syna. Dołączyły do nas jeszcze dwie studentki – Julia i Karolina. Ojciec kapucyn natychmiast podjął na
kolanach na bruku głośną modlitwę, wymieniając błagalną intencję, i tak jakiś czas z wielką ufnością modliliśmy się, klęcząc
we czworo zwróceni w kierunku głównego ołtarza, pod przewodnictwem ojca duchownego.
Syn był dopiero dwie doby po operacji, a w tym jedną dobę
po wybudzeniu. W drodze do domu rozmyślałam o nim, o Matce
Najświętszej i o tym spontanicznym spotkaniu, bo przecież ojciec
po Mszy świętej mógł sobie pójść na spoczynek inną drogą (bez
wychodzenia na podwórze).
Dodał mi tyle otuchy, zapewniał – cytuję: „że Matka Najświętsza mego syna uleczy, że będzie wszystko dobrze – mimo, że ciężar gatunkowy tego schorzenia jest ogromny, ale będzie wszystko
dobrze” – kilka razy powtarzał. I to był najbardziej kojący balsam na moje zbolałe matczyne serce, zanoszące modlitwy w intencji zoperowanego serca syna.
Ojciec kapucyn zapewnił, że będzie pamiętał w modlitwie o moim synu, za co serdecznie mu podziękowałam. A kiedy szłam do
domu, w mojej głowie piętrzyły się myśli, ale myśl o Cudownej
Uzdrowicielce, bo tak Matkę Bożą nazwał ojciec kapucyn, dawała mi ukojenie.
Syn jest dziś zdrowy, a ja nigdy nie zapomnę ojca kapucyna,
tak ofiarnego i oddającego swój wolny czas na pomoc „zwyczajnej” parafiance. Więc i ja aż do tej pory odwzajemniam się temu
ojcu kapucynowi własną modlitwą.
parafianka

Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii Poczekajka informuje, że deklaracje do wypełnienia PIT-u z możliwością przekazania 1% podatku
na rzecz Stowarzyszenia, można składać w kancelarii parafialnej
codziennie w godz. od 16.00 do 19.00. Członkowie Stowarzyszenia
będą je w odpowiednim czasie wypełniać, a odbiór wypełnionych
dokumentów będzie możliwy również w kancelarii.
9

ZWIASTUN

28 lutego 2021

KONKURS
NA ZDJĘCIE
Z PUPILEM
PRACE NAGRODZONYCH
I WYRÓŻNIONYCH
W grudniowym numerze „Zwiastuna”
został ogłoszony konkurs na
najciekawsze zdjęcie z ulubionym
pupilem. W konkursie wzięło udział
23 dzieci. Na zdjęciach znalazły się
psiaki, kotki, króliki, a nawet ślimak,
patyczak i kogut. Zdjęcia oceniło
11 członków Koła Fotograficznego
Poczekajka. Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w konkursie!
Bardzo nam się podobały Wasze zdjęcia.
W wyniku głosowania przyznaliśmy
następujące nagrody i wyróżnienia:

 GABRYSIA KIDA – MA 4 LATA, NA ZDJĘCIU Z SZELKĄ

I miejsce: Milena Iracka
II miejsce: Gabrysia Kida
III miejsce ex aequo:
Wiktoria Szyszka
i Jędrzej Jarosiński
Wyróżnienia: Gabrysia Lisek,
Melania Wachowicz
i Elżbieta Jaszczuk
 JĘDRZEJ JAROSIŃSKI
– MA 9 LAT, ZAŚ JEGO
PUPIL 3 LATA. NA ZDJĘCIU
WIDAĆ ULUBIONĄ POZYCJĘ
JĘDRKA I JEGO PSA JAZONA
(OWCZARKA NIEMIECKIEGO)

 WIKTORIA SZYSZKA
– MA 8 LAT, JEJ PUPIL TO PIES
NINA. ZDJĘCIE ZOSTAŁO ZROBIONE
PODCZAS JESIENNEGO SPACERU
W LESIE KOZŁOWIECKIM
10

KONKURS NA ZDJĘCIE Z PUPILEM

 MILENA IRACKA
– MA LAT 11, A JEJ SUNIA TO ABRA(M). ZDJĘCIE
ZATYTUŁOWAŁA: DZIEWCZYNKA Z YORKIEM

 MELANIA WACHOWICZ
– MA 8 LAT, DO ZDJĘCIA POZUJE Z REBELIĄ

 ELŻBIETA JASZCZUK – MA DOPIERO
5 LAT, NIE CHODZI JESZCZE DO SZKOŁY,
ALE BARDZO JEJ ZALEŻAŁO, ŻEBY POCHWALIĆ
SIĘ SWOIM PUPILEM – TO ŚLIMAK STEFAN

 GABRYSIA LISEK – NA ZDJĘCIU Z KAJEM
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Kochane Dzieciaki!
W tym numerze „Zwiastuna” nie będzie opowiadania ani bajki. Poniżej zamieszczamy
prawdziwe historie – świadectwa życia.
Ojciec Andrzej Cebula zaprosił dzieci, które uczestniczą we Mszy św. w każdą niedzielę o godz. 11.30, do napisania jednego rozdziału ewangelii. Ale miała to być taka
specjalna ewangelia. Zadanie zatytułował: „Ewangelia mojego życia”.
Prace, które zostały napisane przez dzieci, oceniono bardzo wysoko. Nawet ojciec proboszcz, kiedy je przeczytał, natychmiast wpadł na pomysł, aby je opublikować w „Zwiastunie”. Na łamach naszego pisma mogą się z nimi zapoznać nie tylko dzieci, ale i dorośli.

Emil Zięba

Zachęcamy zatem do lektury, a autorom gratulujemy!

Bartek, lat 13

CHRZEŚCIJANIN KOCHA PRAWDZIWĄ MIŁOŚCIĄ
Należę do dwóch wspólnot. W swojej parafii na Poczekajce do
Liturgicznej Służby Ołtarza – ministrantów oraz wraz z rodzicami – do Rodzin Guadalupiańskich.
Jestem wychowywany w duchu głębokiej modlitwy. W mojej rodzinie Pan Bóg zawsze był bardzo ważny. Moi rodzice od
najmłodszych lat, w zasadzie odkąd pamiętam, przyprowadzali
mnie do kościoła. Mama mówiła, że tu oddychamy Panem Jezusem, On dzieciom błogosławi, nawet jeśli czasem są niegrzeczne.
Gdy byłem młodszym chłopcem, mama powiedziała mi, że są
różne rodzaje miłości. Inaczej kocha się rodziców czy rodzeństwo, inna jest miłość małżeńska i jeszcze bardziej odmienna od
tych – jest miłość do Boga. Tak mi wtedy tłumaczyła, że w życiu
najbardziej trzeba kochać Boga. Ale martwiła się, że jestem mały i będę zasmucony, kiedy usłyszę, że moi rodzice nie kochają
mnie najbardziej, tylko Pana Boga.
Wtedy ten argument był dla mnie tak jasny, że oczywistym
było, iż Pana Boga kocha się najbardziej, ale jest to inna miłość
niż moich rodziców do mnie. Wtedy też zrozumiałem, że wiara
i chodzenie do kościoła jest szalenie ważne. Prawdziwa miłość
zatem ma różne oblicza.
Dzięki formacji, którą przeszedłem we wspólnotach, przybliżyłem się do poznawania świętych, którzy realizują tę zasadę.
Odkąd jestem w Liturgicznej Służbie Ołtarza, moja bliskość z Panem Bogiem coraz bardziej się pogłębia, oczywiście bardzo dużo
zawdzięczam braciom, którzy mi pomagali w tej drodze. Uważam, że dzięki tej posłudze powoli zaczynam wypełniać dzieło,
do którego, jak myślę, jestem stworzony.
Niedawno jeden ksiądz z innej parafii poprosił mnie, abym
posłużył u nich, ponieważ odbywa się w ich parafii ważna uro12

czystość. Początkowo nie byłem pewien, ponieważ to była dla
mnie zupełnie inna parafia niż ta, w której zazwyczaj służę.
Jednak koniec końców rodzice namówili mnie, aby to zrobić,
a przy tym powiedzieli mi jedno zdanie, które tak naprawdę
najbardziej było dla mnie przekonujące. Porównali moją sytuację do tej, którą miała Maryja, czyli gdy przyszedł do niej anioł
Gabriel i oznajmił Jej dobrą nowinę, że porodzi Syna, któremu
nada imię Jezus. Powiedzieli mi, że Maryja nie musiała się zgodzić, mogła powiedzieć, że nie jest gotowa i że potrzebuje czasu
na zastanowienie się, ale Maryja nie czekała. Przyjęła tę nowinę z pokorą, mimo że wiedziała, iż to nie lada zadanie. Wtedy
zrozumiałem, że ja, gdy zgodzę się na tę prośbę, będę jak Maryja i odpowiem TAK, czyli uczynię swoje własne małe FIAT.
Po uroczystości byłem bardzo zadowolony, ponieważ zrobiłem
rzecz, do której nie byłem do końca przekonany i pewny. Można
by tutaj wysnuć pewien wniosek, który będzie wkomponowywał się w tę odpowiedź – TAK. To dla mnie takie potwierdzenie od Maryi, że jeśli kiedykolwiek zostanę o coś poproszony,
i nie musi to być rzecz taka, jak w tym przypadku, czyli służba
w innym kościele, tylko jakaś losowa trudna dla mnie sytuacja, postaram się, na ile to możliwe, odpowiadać TAK, nawet
jeśli nie jestem do końca przekonany. Wiem, że jeżeli tak będę
postępował, będę mógł doznawać Bożej opieki, ale będę się też
spełniał duchowo i fizycznie, duchowo z Panem Bogiem i z Maryją, a fizycznie z osobą, która bardzo na mnie liczy. Będę więc
starał się tak postępować, a Maryja gwarantuje, że to dobro zyskam podwójnie, a nawet poczwórnie.
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Milena, 11 lat

KIEDY SPOTKAŁAM JEZUSA CHRYSTUSA
Ewangelia mojego życia
gle czułam, że On prosi mnie o więcej. Pragnęłam mu służyć, być
bliżej Niego, być przy Nim.
Spotkało mnie w życiu wiele krzywd, śmiali się ze mnie, że
tak często chodzę do kościoła, że tak dużo się modlę, że mówię
o Bogu, a religia to mój ulubiony przedmiot. Po zmianie szkoły
wcale nie było mi łatwiej, nowe koleżanki znęcały się nade mną.
Staram się nikogo nie krzywdzić, jednak odczuwałam dużą wrogość od innych dzieci. Starałam się wybaczać krzywdy, chociaż
nie jest to proste. Czułam się sama, bezsilna, tylko On dawał
mi siłę. Tylko Jego bliskość daje szczęście i poczucie spokoju.
Modlitwa i spotkania z Panem Jezusem i Matką Bożą dają niewyobrażalną siłę. Oni potrafią wiele zmienić, potrafią postawić
na naszej drodze ludzi, którzy wyciągną do nas pomocną dłoń.
Obudzą w nas chęć życia.
Mimo modlitw, mimo wyrzeczeń, ciągle czułam to przyciągające
wołanie. Wiedziałam, że muszę coś zrobić, wpadłam na pomysł, aby
poprosić ojca Andrzeja i braci z Poczekajki o możliwość czytania
na Mszy świętej, o możliwość śpiewania psalmów, ponieważ pragnęłam być coraz bliżej. Pragnę Mu służyć, pragnę być Mu oddana.
Pomimo kolejnych kroków, w środku serca czułam, że On ciągle
mnie woła. Chciałam napisać do Ojca Świętego, abym mogła służyć, aby zezwolił mi na to, aby mi pomógł. Bracia wytłumaczyli mi
wtedy, że dziewczynki nie mogą zostać lektorkami, że nie pozwala
na to prawo kościelne, że nie mogą zostać ministrantkami, ponieważ nie ma u nas takiego zwyczaju, i nawet list do Ojca Świętego
tego nie zmieni. Ale jak mam wytłumaczyć to, że niecały miesiąc
od naszej rozmowy, Ojciec Święty zmienia zapis w prawie kościelnym. Kobiety mogą zostać lektorkami i akolitkami (wtedy poznałam znaczenie tego słowa). Czy to nie jest właśnie odpowiedź na
moje pragnienie? Nie wiem. Wiem jednak, że pragnę odpowiadać
na Jego wołanie i być najbliżej, jak tylko będę mogła.
Bóg zaspokoił moją największą potrzebę, o której marzyłam od
dziecka, miłość – bo On jest Miłością. Pragnę być przygotowana
na spotkanie z Jezusem Chrystusem każdego dnia. Czasem myślę, że chciałabym już do Niego pójść, a zarazem wiem, że mam
jeszcze dużo do zrobienia.

Emil Zięba

Od dziecka pragnęłam prawdziwej miłości, takiej bezwarunkowej, takiej, która otacza bezpieczeństwem. Pewnego razu na spacerze z babcią spotkałam Jego – Jezusa. Był przybity na krzyżu,
sam, nikogo nie było przy Nim, a jednak biło od Niego ciepło.
Nie znałam Go, nie wiedziałam, kim jest. Jednak od tamtej pory
prosiłam moją babcię, abym mogła codziennie położyć u Jego
stóp kwiatki, instynktownie nie chciałam, aby był sam. Czułam,
że mnie woła, że przyciąga mnie Jego cichy szept. To było pierwsze spotkanie z moim Przyjacielem.
Kiedy wróciłam do moich rodziców, prosiłam mamę, abyśmy
poszły na spacer do kościoła, jednak nie było to takie proste, jakby
się mogło wydawać, mimo to udało się. Wyglądał On inaczej niż
u mojej babci, jednak czułam to samo – słodycz, miłość, szczęście. Tam też poznałam Jego Mamę, ubraną w niebieską suknię
i biały welon. Dla Niej również znalazłam bukiecik kwiatów i pokochałam Ją z całego serca. Czułam się przy Nich szczęśliwa, chociaż nie wiedziałam, kim są. Dopiero z czasem mama zaczęła mi
o Nich opowiadać, a ja kochałam Ich coraz bardziej i czułam, jak
mnie wołają. Bardzo chciałam wejść do kościoła, jednak nie było
to takie łatwe – moi rodzice nie wierzyli. Zaczęłam z Nimi rozmawiać, prosić a także słuchać, nauczyłam się pierwszej modlitwy.
I wszystko zaczęło się zmieniać.
Mama zaprowadziła mnie do kościoła, abym mogła się z Nimi spotkać. Najpierw robiła to dla mnie, a potem zaczęła to robić również dla siebie. Zaczęła się zmieniać. Nasze życie zaczęło
się zmieniać i zaczęłyśmy być szczęśliwsze, chociaż problemów
i cierpienia przybywało. Było to dziwne uczucie. Widziałam, jak
mama zaczyna zostawiać wszystko inne dla spotkań z Nim, teraz już obie Go kochałyśmy. Wspólnie się modliłyśmy, wspólnie
chodziłyśmy do kościoła, wspólnie odnajdywałyśmy spokój. Jednak wołanie stawało się coraz silniejsze, bardziej przyciągające.
Każda wizyta w kościele była jak naładowanie wyczerpanych baterii. Poszukiwałam głębszego spotkania. Przystąpiłam do grupy
modlitewnej dla dzieci i od początku zaangażowałam się całym
sercem. Na oazie, do której również się zapisałam, zaczęłam poznawać Pana Jezusa, w scholi dla Niego śpiewałam, jednak cią-
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Tymek, lat 10

MOJA WIELKA PRZYGODA
Z ewangelii według (jeszcze nie świętego) Tymoteusza
„Tymoteuszu, ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna, i Ducha świętego”. Tymi słowami rozpoczęła się największa przygoda mojego
życia – przyjaźń z Jezusem.

Początek
Moje imię – Tymoteusz – znaczy ,,bogobojny”. Myślę, że w dalszym ciągu mojej przygody mój prawdziwy Tata ujawni mi, dlaczego mnie tak nazwał i jaką misję mi zleci przez moje imię. Nic
nie jest dziełem przypadku i ,,zbiegu okoliczności”.
Bóg kształtował mnie powoli, lecz wytrwale. Byłem pierwszym
dzieckiem moich rodziców, a więc ich pierwszym nauczycielem
wychowywania. Niezmordowanie poznawałem piękne dzieło
naszego Pana, jakim jest świat. Rosłem w miłości. Aż wreszcie
nadszedł TEN dzień – wyjątkowy, niepowtarzalny i bardzo ważny 02.01.2011 r.
Było zimno. Goście otuleni byli w puchowe kurtki i ciepłe
szaliki. Szeptali coś sobie w napięciu i wyczekiwali początku.
A ja, nieświadom niczego, spałem sobie w wózku, okryty kocykiem i kochającymi spojrzeniami rodziców. Czy domyślacie się,
co miało się zaraz odbyć? Tak, to mój chrzest. Kiedy lała się na
mnie woda, otworzyłem oczy. Nie płakałem. Może miałem świadomość, co się wtedy działo? Tak zostałem włączony do wspólnoty chrześcijan. Został wyrzucony z mojego ciałka grzech pierworodny. Tym samym wystartowała moja wielka przygoda, o której
wam teraz opowiem.

Poznawanie
W marcu następnego roku urodziła mi się moja pierwsza siostra, Lenka. Wreszcie miałem towarzysza zabaw i małych psot!
Rozwijaliśmy się w naszym małym mieszkanku błyskawicznie.
Jezus pomagał nam w trudnych chwilach. Jedną tu teraz przytoczę. Rodzice nie mieli pieniędzy na wykończenie mieszkania,
które było w stanie deweloperskim. Niespodziewanie tata dostał
nowe zlecenie – miał zagrać w reklamie. Za nią dostał idealnie
tyle pieniędzy, ile trzeba było na wykończenie. I co wy na to?
Dowiadywaliśmy się stopniowo nowych rzeczy o Jezusie, uczyliśmy się pierwszych modlitw i zaczęła się już w naszych serduszkach pojawiać miłość do Stwórcy. Choć Msze nas jeszcze nudziły,
a kolana na modlitwie bolały, już mogliśmy słuchać godzinami
opowieści o żłóbku, o cudach i o Dawidzie…

Wspólnota
Nowym rozdziałem mojej duchowości było poznanie wspólnoty. Jeżdżę wraz z rodziną i wspólnotą na rekolekcje, Msze św.
i spotkania modlitewne. Doświadczam tam prawdziwej obecności Pana Boga przez członków wspólnoty. Spotkałem tam mojego
przyjaciela, z którym służę przy ołtarzu. We wspólnocie uczę się
rozważać Słowo Boże podczas lectio divina. Moim ulubionym
wersetem jest: „Czy może matka zapomnieć o swoim dziecku?
A nawet, gdyby ona zapomniała, to Ja, Pan, nie zapomnę o tobie!” (Iz 49, 15). Wspólnota kształtuje mnie duchowo i dzięki
niej poznaję Pana Jezusa i różne sposoby rozmowy z Nim, np.
adorację i modlitwę uwielbienia.

Komunia Święta
Przełomowym wydarzeniem w moim życiu była Komunia Święta.
Po raz pierwszy przyjmowały ją razem ze mną cztery osoby. Nie
dostałem wprawdzie żadnych prezentów, ale coś o wiele lepszego – doświadczenie miłości Jezusa. Kiedy ugościłem Go w moim
sercu, odmówiłem obowiązkową modlitwę „Duszo Chrystusowa”.
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A potem nic. Wtedy wyobraziłem sobie Jezusa, który bawi się ze
mną i mnie przytula. Powiedziałem sobie w myślach „Jezu, rozgość się w moim sercu”. To był najpiękniejszy dzień mojego życia. Dzięki temu mogłem dobrze ugościć Jezusa w salonie mojej
duszy, nie zaślepiony pieniędzmi i smartfonami.

Trener ducha
Opiekunem duchowym wspólnoty jest o. Cyprian, bernardyn.
Mówi tak, że nawet dzieci go słuchają z ciekawością (!). Jest historykiem sztuki, więc potrafi opowiadać na przykład o kościołach, w których odprawia Mszę, bardzo ciekawie i szczegółowo.
Pisze bardzo ładne ikony i się na nich zna (ikony się pisze, a nie
maluje). Raz Ojciec dzięki mnie wzruszył się do łez. Było to tak.
Kiedy mówiliśmy świadectwa na koniec rekolekcji, ja powiedziałem, że bardzo mi się podobało, a na końcu speszony, nie mogłem
wydusić z siebie ostatniego zdania. Powiedziałem je wreszcie tacie na ucho i szybko uciekłem, a on powiedział je na głos: „Bardzo kocham Pana Jezusa”.
Ojciec Cyprian przygotowywał mnie także do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii Świętej. Potrafi wspaniale odpowiadać
na uporczywie zadawane przeze mnie pytania. Wykonuje oszałamiające rzeźby i obrazy. Przy nim czuję się tak… bezpiecznie. To
on mnie ukształtował duchowo. Pod jego skrzydłami napisałem
też pierwszą ikonę. A było to tak…

Rekolekcje pisania ikon
Dzwoni budzik. Ospałym ruchem wyłączam nieszczęsne urządzenie. Z klejącymi się oczami wstaję. Przeciągam się. Sięgam
po skarpetki. Tak zaczynał się mój każdy poranek na rekolekcjach pisania ikon. Po szybkim ubraniu – lectio divina. Następnie
maszerujemy z radosnymi minami pisać ikony. Tak. Rekolekcje
„Spojrzenie anioła” były rajem na ziemi! Codzienna Eucharystia,
adoracja, praca nad ikoną i pozaprogramowe lekcje łaciny i cyrylicy pod batutą o. Cypriana sprawiały, że nie można było się
tam nudzić. Poza tym, jako że odbywały się w Kalwarii Zebrzydowskiej, mieliśmy też małe lekcje historii i sztuki. Chodziliśmy
po dróżkach, a Ojciec pokazywał nam kapliczki. Ale co ja tam
przeżywałem! Nauczyłem się nie nudzić na adoracjach, tym sposobem, że opowiadałem Jezusowi wydarzenia z minionego dnia
(adoracja była wieczorem). Radowałem się w sercu, że mam taki „czas z Panem”. Nauczyłem się zawierzać Jezusowi z pozoru
błahe, lecz dla mnie trudne i kłopotliwe sytuacje. Modlić się przy
pracy. Z całego serca dziękuje Bogu za ten czas.

Służba liturgiczna
W moim ręku łopocze torba z komżą. Nerwowo biegnę w kierunku zakrystii. „Może zdążę…” – myślę sobie. Tak jest każdej niedzieli o godzinie 11:30. Bycie ministrantem to taka rozkosz! Jak
dobrze służyć Jezusowi! Dzięki byciu ministrantem nauczyłem
się przeżywać Mszę, a nie się na niej nudzić. Pierwszy raz służyłem przy ołtarzu na wspólnocie. Na początku w ogóle nie miałem
komży i traktowałem to jako rutynę. Lecz teraz traktuję to jako
przyjemność. Przecież w Piśmie Świętym jest napisane „Służcie
Panu z weselem!” (Ps 100, 2).

Zakończenie
Wierzę, że Bóg mnie prowadzi. Wspiera. Podnosi z upadku. I będzie to robił przez całe moje życie.

Koniec

ZWIASTUN

Julka, 8 lat

JAK BYĆ DZIECKIEM BOŻYM
Moja ewangelia
Rozdział 1
Pomaganie starszym i słabszym

Rozdział 3
Dzielenie się posiłkiem

Moja babcia ma 75 lat. Jest osobą chorowitą. Jak byłam mała, babcia opiekowała się mną, dzięki czemu nie chodziłam
do żłobka. Nosiła mnie, karmiła i dbała
o mnie. Każdego dnia przychodziła do
mnie i troszczyła się o mnie.
Teraz, kiedy jest starsza, to ja staram się
o nią troszczyć. Robię jej zakupy i każdej
niedzieli noszę jej obiad. Kocham ją i staram się jej pomagać.
Tak nauczał nas Pan Jezus. Ja chcę być
taka jak ON.

Tego dnia miałam dużo lekcji. Po kilku
lekcjach na przerwie zauważyłam, że chłopiec, który siedział za mną, nic nie je – nie
miał jedzenia w szkole. Był smutny i powiedział dzieciom, że jest głodny. Usłyszałam
to zdanie. Wtedy podeszłam i podzieliłam
się z nim tym, co dostałam od mamy. Nie
było tego dużo, ale udało mi się sprawić
mu radość.
Chcę dzielić się z głodnymi, tak jak nauczał Jezus.

Rozdział 2
Nauczanie o Panu Jezusie

Rozdział 4
Kocham PANA BOGA

W mojej klasie są dwie osoby, które nie
znają Pana Jezusa. Któregoś dnia podczas
rozmowy z moją koleżanką zapytałam się
jej, czy lubi chleb? Odpowiedziała, że tak.
Wtedy ja jej powiedziałam: skoro lubisz
chleb, to jak możesz żyć bez Niego? Nie
zrozumiała moich słów. Wtedy jej wyjaśniłam, że CHLEBEM jest PAN JEZUS i to
właśnie ten Chleb karmi nas do syta.
Chcę głosić o Jezusie tak, jak potrafię,
aby każdy GO poznał.

Staram się każdego dnia być dzieckiem
Bożym. Przed wyjściem do szkoły robię
znak krzyża, aby Bóg był obecny ze mną
w szkole. Jak mijam kościół, to robię znak
krzyża. Jak się boję, to proszę Pana Boga,
by był ze mną. Jak mnie boli, to też szukam Go przy sobie.
Chcę się cieszyć, że jestem dzieckiem
Bożym.

Natalka Kierych, lat 10

JEZUS W MOIM ŻYCIU
Przez kilka dni w domu było smutno
i cicho, nie bardzo wiedziałam, co się dzieje… Ale pamiętam jedno, że od tego czasu
każdego wieczora całą rodziną zaczęliśmy
się modlić o zdrowie przyszłego braciszka. Mama z tatą także co jakiś czas jeździli do Częstochowy, a my z moją młodszą
siostrzyczką razem z babcią i dziadkiem
modliliśmy się w domu.
19 listopada 2015 r. urodził się mój brat
Adaś. Całkiem zdrowiutki!!!
Dziękuję Jezusowi i Najświętszej Maryi
Pannie za ten cud!!!
Każdego wieczora nadal wspólnie się
modlimy i dziękujemy Panu Jezusowi za
Jego obecność i prosimy o Jego opiekę nad
naszą rodziną.
Adaś także modli się z nami i pierwszy
rozpoczyna różaniec.
Wiem, że Pan Jezus jest moim Przyjacielem, że mogę Mu wszystko powiedzieć
i zaufać…
Emil Zięba

Mam na imię Natalka. Mam dziesięć lat.
Wyraźną łaskę Pana Jezusa nade mną
i nad całą moją rodziną poznałam pięć
lat temu…
Pewnego słonecznego dnia w maju
2015 r. – nie pamiętam dokładnie, jaki
to był konkretnie dzień – mama zabrała mnie na dziwne spotkanie. Odbyło się
ono w gabinecie lekarskim. Tym razem pacjentką nie byłam ja, lecz moja mama. Nie
bardzo rozumiałam, co pan doktor mówił.
Widziałam tylko, że mama zaczęła nagle
płakać… Na koniec wizyty usłyszałam, że
jest duże ryzyko, że dziecko będzie chore…,
że mama ma możliwość zdecydowania, czy
urodzić takie dziecko… Moja mama była
wtedy w trzecim miesiącu ciąży.
W domu mama wyjaśniła tacie i mi,
że przeprowadzone badania wskazują,
iż mój brat może urodzić się z zespołem
Downa. Było bardzo duże prawdopodobieństwo: 1 do 9.
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Bądźmy znakiem
miłości Chrystusa
pomiędzy nami!

REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE

Rekolekcje w Wielkim Poście są dla mnie kolejną
okazją, by podzielić się z Wami doświadczeniem wiary
przeżywanej w różnych sytuacjach mojego życia.
Wiele dobra zawdzięczam mojej rodzinie. Spotkałem
wspaniałych kapłanów, mam wielu przyjaciół
i kolegów. Pragnąłem zawsze głębokich relacji,
szukałem wspólnoty. Zapewne w moich wystąpieniach
można było usłyszeć, czym sam żyję i jakie są moje
oczekiwania.

POCZEKAJKA 2021

Od kilku lat jestem proboszczem w parafii
Gdeszyn, w której największym wezwaniem stało
się stworzenie klimatu zaufania do przeniesienia
relikwii bł. ks. Zygmunta Pisarskiego z miejscowego
cmentarza do kościoła parafialnego. Jesteśmy już po
wszystkich uroczystościach związanych z tym dziełem,
choć praca duszpasterska jest dla mnie nieustannym
wyzwaniem.

PROGRAM

Oceniając dzisiejsze czasy, ludzi, których spotykam,
świat a w nim otaczający nas dobrobyt, możliwości,
które mają ludzie młodzi, zauważam z kolei u wielu
smutek i zniechęcenie czy wręcz zagubienie.

niedziela
14 III
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00,
18.00 – Msze św. z nauką ogólną
19.30 – Msza św. z nauką dla studentów
i młodzieży pracującej
poniedziałek, wtorek, środa
15−17 III
6.30, 8.00, 10.00, 16.30, 18.00 –
Msze św. z nauką ogólną
19.30 – Msza św. z nauką dla studentów
i młodzieży pracującej

spowiedź:
30 min. przed każdą Mszą św.

Wydaje mi się, że dzisiejszy człowiek żyje bardziej
„w nocy” niż „w dzień”. Wewnątrz duszy otacza go
jakaś niewidzialna ciemność kultury, Boga, rodziny
czy wspólnoty.
Ufam, że łaska nadziei będzie się przebijać jak gwiazdy
w nocy i zaświeci im i przede wszystkim nam, którzy
szukamy Pana Boga, mimo wszystko… Przecież
nosimy w sobie wzór Trójcy Świętej. Jesteśmy Jej
odbiciem na ziemi po to, aby odnawiać ten świat, tę
dzisiejszą ludzkość.
Potrzebna jest nam przede wszystkim jedność
rozumiana dosłownie, z żywą wiarą, abyśmy mieli
Jezusa Chrystusa pomiędzy nami. Przecież prawdziwa
jedność wynika z miłości wzajemnej. Potrzebne jest
nam takie środowisko.
To powinno budzić wiarę
u innych, przyciągać do
Kościoła, odradzać wspólnoty
i rodziny.
Zapraszam serdecznie
na rekolekcje
ks. Mariusz Rybiński

