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28 marca, 
Niedziela Męki Pańskiej  
Wszyscy zwątpicie 
we Mnie. Jest 
bowiem napisane, 
uderzę Pasterza 
a rozproszą się 
owce. (Mk 14, 1 – 15, 47)
Niedziela Palmowa rozpo-
czyna celebrację Wielkiego 
Tygodnia. Idziemy za Jezu-
sem, rozważając całą histo-
rię Jego bolesnej męki. Idę 
z moim Panem czy może 
tylko się przyglądam? Je-
zus zapowiada zgorszenie 
uczniów. On zna nas bar-
dziej niż my sami, zatro-
skani o przyszłość, z głową 
pełną wyobrażeń o innych, 
o sobie, o życiu, a nawet 
o Bogu. 

Potężny i niezwyciężo-
ny Bóg Izraela, pełen mo-
cy i chwały, Bóg działający 
cuda – pozwoli się pojmać, 
upokorzyć i osądzić, pójdzie 
na Golgotę i dokona swoje-
go żywota na krzyżu pośród 
łotrów. Oto prawdziwe ob-
licze Boga – pokornego, ła-
godnego i pełnego miłości 
do każdego człowieka! Jak-
że inny to obraz od ludzkich 
wyobrażeń na temat Bożej 
potęgi.

Zwątpili – bo Prawda 
była trudna do przyjęcia, 
wyszydzona, bo niosła ze sobą ogromne 
cierpienie zamiast natychmiastowej chwa-
ły wybawienia. Czy przyglądam się moim 
reakcjom i motywom działania? Panie, 
pozwól mi w Twoich czułych ramionach 
zobaczyć i przyjąć prawdę o samej sobie.

4 kwietnia, Uroczystość 
Zmartwychwstania Pańskiego  
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów 
drugi uczeń, który przybył pierwszy 
do grobu. Ujrzał i uwierzył. (J 20, 1-9)
Dlaczego tak trudno mi uwierzyć w to, co 
oczywiste? Dlaczego nie pamiętam, iż Bóg 
chce dla mnie tego, co najlepsze?

Święte Oblicze – całun z Manoppello, 
Całun Turyński – ile dowodów potrzebuję, 
abym ujrzał i uwierzył? Potrzebuję Twojej 
łaski, Panie.

Pusty grób to znak radości i triumfu 
życia nad śmiercią. Dzięki zmartwych-
wstaniu życie zaczyna się na nowo, daje 
nadzieję, pozwala się zatrzymać i dostrzec 
Boga w drugim człowieku.

Dzięki zmartwychwstaniu widzę więcej 
i dalej, mogę przyjrzeć się swojemu życiu 
i zapytać dokąd zmierzam? Czy jestem gor-
liwy w wypełnianiu woli Bożej? Czy mo-
ja wiara promienieje na innych tak, aby 
i oni uwierzyli?

11 kwietnia, II Niedziela Wielkanocna  
… jak Ojciec mnie posłał, tak 
i Ja was posyłam. (J 20, 19-31)
Każdy przychodzi na świat z powołaniem 
danym od Pana i odpowiednim „wyposaże-
niem” do jego realizacji. Jezus wzywa nas 
do głoszenia Jego życia i Zmartwychwsta-
nia, do naśladowania Go i radości z bycia 
chrześcijaninem. Czy ufam Bogu? Z tym 
pytaniem powinniśmy pokonywać trudnoś-
ci. Czy ja wiem, dlaczego chcę naśladować 
Chrystusa? Czy moje serce w pełni poświę-
cam Królestwu Bożemu? Odpowiedzi na 
te pytania są krokiem do rozpoczęcia na 
nowo działania na chwałę Boga. 

Nie zapominajmy o tym, że Bóg jest 
Prawdą, Mądrością, że On jest naszym 
Ojcem oraz że nigdy nie jesteśmy sami! 
Nośmy w sercach słowa naszego rodaka 
– świętego Jana Pawła II, które skiero-
wał do młodzieży z całego świata w Den-
ver: Nie czas wstydzić się Ewangelii, ale 
czas głosić Ją na dachach. Ofiarujmy całe 
swoje życie Panu i zacznijmy działać! Kie-
dy, jak nie dziś?

18 kwietnia, III Niedziela Wielkanocna  
Pokój wam! (…) Czemu jesteście 
zmieszani i dlaczego budzą 
się wątpliwości w waszych 
sercach?  (Łk 24, 35-48)
… bo jesteśmy słabej wiary, bo wciąż szu-
kamy znaków, najlepiej spektakularnych, 
których wiarygodność też potrafimy pod-
ważyć. Jezus pomimo to przychodzi do 
nas ze swoim pokojem. Pośród zamętu, 
wszechobecnych krzyków, mieszania de-
finicji, codziennych zmagań tylko On jest 
Bezpieczną Przystanią, Stałym Lądem. 
Tylko w Jezusie Chrystusie nasze serce 
może odpocząć, wyciszyć się, uspokoić, 
nabrać sił i odwagi. Dziś, jak nigdy dotąd, 
widzimy i czujemy, że jedynym pewnym 
słowem jest Słowo Boże – odwieczne 
i niezmienne.

„Boże, obdarz Kościół Twój jednością 
i pokojem”.

Autorami komentarzy do 
Ewangelii są Dorota i Marcin 

Mazurkowie z Klarą i Kingą

Ewangeliarz

ALBRECHT ALTDORFER. ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA
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Kochani Parafianie, 
Drodzy Przyjaciele Poczekajki, 
wszyscy Bracia i Siostry!
Moi Drodzy! Już za kilka dni zaśpiewa-
my uroczyste ALLELUJA! Wielki Post 
powoli dobiega końca. Jeśli z naszego 

lenistwa czy niedbalstwa nic nie zrobiliśmy w tym czasie dla Boga, 
dla siebie i dla bliźnich według wezwania Jezusa do „modlitwy, 
postu i jałmużny” (Mt 6, 1-18), to znak, że nie jesteśmy przygoto-
wani na uroczyste obchody Świąt Zmartwychwstania Pana! Dla 
człowieka wierzącego te święta są największym wydarzeniem 
zbawczym! Dlatego Kościół daje nam tak długi czas 40 dni, aby 
się do nich przygotować poprzez ćwiczenia duchowe: słowo Bo-
że, modlitwę, sakramenty. W tych najbliższych dniach, które są 
przed nami, liturgia nabierze niezwykłego kształtu. Będzie bar-
dzo bogata w słowo, w znaki, w symbole, w treść samą w sobie. 
Wejdźmy w ten czas z żywą wiarą! 

Pamiętajmy również, że ten rok jest pod patronatem św. Jó-
zefa, Patrona Kościoła i Opiekuna rodzin, a dodatkowo od uro-
czystości św. Józefa papież Franciszek postanowił, aby to był Rok 
Rodziny Amoris laetitia (w związku z V rocznicą podpisania 
adhortacji apostolskiej Amoris laeticia – O miłości w rodzinie), 
który będzie obchodzony do czerwca 2022 r. Warto wybrać so-
bie św. Józefa za szczególnego Patrona i modlić się do Niego we 
wszystkich potrzebach naszych rodzin, w tych zwykłych, drobnych, 
codziennych sprawach, i w tych poważnych, dramatycznych, któ-
re dotykają całej naszej Ojczyzny i Kościoła, jak chociażby kryzys 
małżeństwa, plaga rozwodów, związki niesakramentalne, rodzi-
ny niepełne, lekceważenie wychowania chrześcijańskiego dzieci 
i młodzieży w rodzinach, brak wiary i praktyki sakramentalnej 

oraz narzucanie wartości sprzecznych z chrześcijańskim mode-
lem rodziny. „Radość miłości przeżywana w rodzinach 
jest także radością Kościoła” – pisze Papież. My również ze 
swej strony chcemy wspierać każdą rodzinę, chcemy, żeby rodzi-
ny rozwijały się i były rzeczywiście wspólnotami życia i miłości. 
Jako Kościół potrzebujemy także odważnego świadectwa rodzin. 
Od następnego numeru „Zwiastuna” chcemy ukazywać konkret-
ne świadectwa rodzin, pokazywać, jak Bóg działa w ich życiu oraz 
jak ich prowadzi mimo wielu obecnych trudności. Każdą rodzi-
nę naszej parafii, sympatyków i przyjaciół powierzamy opiece 
św. Józefa. Polecamy również w modlitwie dzieci przygotowujące 
się do I Komunii św. oraz młodzież przygotowującą się do sak-
ramentu bierzmowania, który zostanie udzielony w IV niedzielę 
wielkanocną. Módlmy się, aby te uroczystości mogły się odbyć. 

6 kwietnia przypada ósma rocznica śmierci br. Kaliksta, które-
go pamięć jest wciąż żywa w naszej wspólnocie parafialnej. W tym 
numerze „Zwiastuna” przedstawiamy książkę o. prof. Andrzeja 
Derdziuka pt. Brat Kalikst z Poczekajki, a także zamieszczamy 
świadectwa spotkań z tym świątobliwym zakonnikiem. Zachę-
camy również do modlitwy przez wstawiennictwo br. Kaliksta.

Niech Pan Wam błogosławi! Życzę Wam wszystkim 
owocnego czasu Triduum Paschalnego, radości 
wielkanocnej i przede wszystkim spotkania 
Zmartwychwstałego Chrystusa, który przychodzi 
„mimo drzwi zamkniętych”. Niech Jego miłość 
i wierność wypełnia Wasze rodziny i Wasze serca. 

br. Mirosław Ferenc, proboszcz 

KONFERENCJE

Radości Wielkanocnego Poranka, 
spotkania, rozpoznania i pójścia 

ze Zmartwychwstałym Chrystusem 
oraz wielu Jego łask 

na trudny czas pandemii  
i na okres pocovidovy

wszystkim Czytelnikom „Zwiastuna”, 
a także otaczającym nas modlitwą 

i troską Ojcu Proboszczowi 
i wszystkim Braciom Kapucynom

życzy redakcja „Zwiastuna”
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TRIDUUM PASCHALNE
Triduum Paschalne jest najważniejszym obchodem 
liturgicz nym. Słusznie podkreśla się, że Męka, 
Śmierć i Zmartwychwstanie Pańskie to wewnętrzna 
siła wiary chrześcijańskiej, źródło zbawienia, 
fundament wszystkich obchodów liturgicznych.

Data obchodzenia świąt wielkanocnych została określona przez 
Sobór Nicej ski w 325 r. następującym postanowieniem: Wielka-
noc odprawiać się będzie co roku w niedzielę po pierwszej pełni 
wiosennej księżyca. Waha nia czasowe w obchodach Wielkanocy 
wynoszą pięć tygodni, od 22 marca, do 25 kwietnia. 

WIELKI CZWARTEK
W tym dniu w kościołach katedralnych odprawia się przed po-
łudniem Mszę Krzyżma. Jest koncelebrowana przez kapłanów 
reprezentujących całą diecezję, pod przewodnictwem biskupa. 
Podczas tej Mszy poświęca się olej chorych, a po Komunii olej 
katechumenów i konsekruje się Krzyżmo święte. Nie należy ona 
jeszcze do Triduum Paschalnego.

Msza Wieczerzy Pańskiej należy już do Triduum Paschalne-
go (Triduum Sacrum). 

W godzinach wieczor nych, w porze najbardziej odpowiedniej, 
odprawia się Mszę Wieczerzy Pańskiej z pełnym uczestnictwem 
całej miejscowej wspólnoty parafial nej.

Jej teksty przenoszą nas do Wieczernika, gdzie Chrys tus Pan 
podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił Eucharystyczną Ofiarę 

Ciała i Krwi Swojej oraz sakrament kapłaństwa. Tam również 
przykła dem swoim zobowiązał On uczniów do świadczenia mi-
łości bliźniego, obmywając im nogi. Obrzęd ten, zwany Manda-
tum, istniał w Rzymie od XII wieku.

Po Komunii św. i odśpiewaniu modlitwy końcowej zanoszony 
jest Najświętszy Sakrament do Ciemnicy. Jest to bardzo sta ry 
zwyczaj, sięgający czasów, kiedy nie było jeszcze tabernakum i po 
każdej Mszy świętej pozostałe Święte Postacie zanoszono do za-
krystii lub innego bezpiecznego i godnego miejsca.

W Wielki Czwartek zwyczaj ten oznacza zamknięcie Chrystusa 
w wię zieniu. Ten zwyczaj tłuma czy się symbolicznie. Ks. Józef 
Michalak pisze: „Ołtarz w kościele wyo braża Chrystusa, ogoło-
cenie ołtarza przypomina w ogóle mękę, a zwła szcza obnażenie 
z szat Pana Jezusa; dlatego podczas obnażania ołtarzy odczy-
tuje się Psalm 21, który zawiera proroctwo o męce Zbawiciela”.

WIELKI PIĄTEK
Był on dniem gromadzenia się wiernych w kościele zbudowanym 
na Golgocie, gdzie adorowano wysta wione relikwie św. Krzyża. 
Miało to miejsce o godzinie szóstej rano, według naszej rachuby 
czasu. W południe lud gromadził się tam pono wnie, aby od godzi-
ny dwunastej do piętnastej słuchać słów Pisma Świętego, czcząc 
w ten sposób godziny konania Zbawiciela na krzyżu.

Obecnie Liturgię Wielkopiątkową odprawia się w go-
dzinach po południowych. Najlepiej około godziny piętnastej, 
ponieważ, według Ewan gelii, o tej właśnie godzinie Chrystus 
umarł na krzyżu. 

Liturgia wielkopiątkowa ma następującą budowę:
— liturgia słowa Bożego, kończąca się modlitwą powszechną;
— uroczysta adoracja krzyża;
— wspólna Komunia święta;
— procesja do Grobu Pańskiego.

W liturgii uwidacznia się zbawczą rolę Krzyża Pańskiego, który 
się odsłania, adoruje i całuje. Rzeczą godną uwagi jest związek 
między śmiercią i zmartwychwsta niem Chrystusa w liturgii Wiel-
kiego Piątku. Modlitwa po Komunii wskazuje: „Boże, Ty nam da-
łeś nowe życie przez błogosławioną śmierć i zmart wychwstanie 
Chrystusa...” lub „...abyśmy żyli dla tego, który za nas umarł 
i zmartwychwstał...”

Po liturgii wielkopiątkowej procesjonalnie zanosi się Najświęt-
szy Sa krament do Grobu Pańskiego i wystawia do adoracji. 
W kaplicy Grobu Pańskiego powinien być ołtarz i tabernakulum 
do przechowywania puszek z Najświętszym Sakramentem. Mon-
strancję okrywa się białym przeźroczystym welonem i umieszcza 
na przygotowa nym tronie w pobliżu ołtarza, w Bożym Grobie. 

Boży Grób jest starym zwyczajem, kiedyś znanym w całym 
Kościele, a obecnie pielęgnowanym jeszcze w Polsce. Zwyczaj 
ten wywodzi się z Jerozolimy, gdzie gromadzono się w miejscach 

LE
O

N
A

R
D

O
 D

A
 V

IN
CI

. O
ST

A
TN

IA
 W

IE
C

ZE
RZ

A



TRIDUUM PASCHALNE

5

Męki Chrystusa, aby Mu towarzyszyć w duchu od Wieczernika 
i Góry Oliwnej, aż do miejs ca Jego pogrzebu, które było także 
miejscem Jego zmartwychwstania. Pątniczka Eteria przekazała 
nam wiele szczegółów ze zwyczajów litur gicznych Jerozolimy i in-
nych miejsc świętych. Jerozolimę pod tym względem naśladowały 
inne Kościoły, urządzając między innymi Boży Grób. Do Bożego 
Grobu składano Najświętszy Sakrament bądź krzyż. Wystawie-
nie w Bożym Grobie Najświętszego Sakramentu w monstrancji 
okrytej białym welonem ist nieje od XIV w. W Polsce Boży Grób 
i procesja rezurekcyjna znane są co najmniej od XIV w., a mon-
strancja od XVI wieku.

WIELKA SOBOTA
Jest ona dniem ciszy żałobnej. Kościół trwa przy Grobie Pańskim, 
rozważając Jego mękę i śmierć.

Poświęcenie pokarmów wielkanocnych należy poprzedzić 
wspólną adoracją przy Bożym Grobie.

Kościół powstrzymuje się w tym dniu od sprawowania Naj-
świętszej Ofiary, dlatego ołtarz główny pozostaje obnażony.

Wielka Sobota nie ma swojej uroczystej liturii. Śpiewa 
się jedynie Go dzinę Czytań i Jutrznię z Liturgii Godzin. Dawniej 
była to tzw. Ciemna Jutrznia.

WIELKANOC
rozpoczyna się WIGILIĄ PASCHALNĄ. Cała liturgia Wigilii 
Paschalnej z istoty swej jest czuwaniem nocnym (vigilare = czu-
wać). Wigilia Paschalna nawiązuje do nocy paschalnej, w czasie 
której Izraelici zostali wybawieni z niewoli egipskiej. Szczególnie 
zaś celebruje noc zmartwychwstania Chrystusa.

Od pierwszych wieków chrześcijaństwa wierni gromadzili się 
w Wielką Sobotę wieczorem na czuwania nocne. Najpierw roz-
palali ogień, od którego zapalali swoje lampy dla rozproszenia 
ciemności. Światło to zaczynało z czasem nabierać szczególne-
go znaczenia i symbolizowało zmartwychwstanie Chrystusa, jak 
również wszystkich ludzi przez Boga oświeconych, czyli ochrzczo-

nych. Potem czytano wyjątki z Pisma św. mówiące o chrzcie świę-
tym jako nowym stworzeniu, o przejściu przez Morze Czerwone, 
o wybawieniu z niewoli grzechowej i o nowym przymierzu z Bo-
giem. Między czytaniami śpie wano względnie recytowano psalmy.

W Wigilię Paschalną Kościół Chrystusowy, czuwając, oczekuje 
na zmartwychwstanie i obchodzi je w znakach sakramentalnych. 
Stąd całe sprawowanie tej liturgii winno dokonywać się w póź-
nych godzinach tak, aby Msza święta rozpoczęła się po zmroku, 
a zakończyła przed brzaskiem dnia niedzielnego.

Porządek Wigilii Paschalnej jest następujący:
— liturgia światła,
— liturgia słowa Bożego,
— liturgia chrzcielna,
— liturgia Eucharystyczna,
— procesja rezurekcyjna.

Zauważmy szczególne elementy Liturgii Wigilii Paschalnej:
Rozpalony i poświęcony ogień symbolizuje światłość, której 

udziela nam Bóg przez swojego Syna. Światło wielkosobotnie ma 
budzić tęsk notę za światłem wiekuistym w niebie.

Paschał jest symbolem Zmartwychwstałego Pana. Wyryty na 
niej krzyż oznacza Jego zbawczą śmierć na krzyżu. Pięć otwo-
rów z tkwiącymi w nich czerwonymi ziarnami, to symbole Jego 
zbawczych ran, które zachował w swym zmartwychwstałym cie-
le. Wyry ty rok bieżący i litery greckie: alfa i omega oznaczają, że 
do Chrystusa należą czasy i wieczność. On jest początkiem i ce-
lem wszystkiego.

Procesja rezurekcyjna może odbywać się po obrzędach Wigi-
lii Pas chalnej lub też w Niedzielę Zmartwychwstania rano przed 
pierwszą Mszą świętą. Procesja ta przypomina światu tajemnicę 
Zmartwychwstania Pańskiego.

br. Jarosław Banasiuk
(przygotowane za podręcznikiem 

ks. Tadeusza Sinki. „Zarys liturgiki”)
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NABOŻEŃSTWO EKSPIACYJNE 
PODCZAS MISJI ŚWIĘTYCH. 
FOT. EMIL ZIĘBA

Adoramus Te Christe 
Benedicimus Tibi
Quia per crucem Tuam 

Redemisti mundum
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PORZĄDEK TRIDUUM PASCHALNEGO 2021 r.
WIELKI CZWARTEK 
pamiątka ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa

8.00-12.00 oraz 14.00-17.00 – Spowiedź
17.30 – Różaniec za kapłanów

 18.00 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

21.00-23.00 – Adoracja w Ciemnicy prowadzona przez młodzież

WIELKI PIĄTEK 
pamiątka śmierci Pana Jezusa, obowiązuje nas 
post ścisły, czyli jakościowy i ilościowy

7.00 – Jutrznia i Godzina czytań 
8.00-17.00 – Spowiedź
9.00 – Droga krzyżowa w kościele
17.30 – Nowenna do Miłosierdzia Bożego – dzień pierwszy

 18.00 – Liturgia Wielkiego Piątku

Adoracja przy Grobie Pańskim w następującym porządku:

21.00-23.00 –  ul. Krasińskiego, Namysłowskiego, Struga i Zana 
(prowadzi Odnowa w Duchu Św., 
Młodzież Oazowa i ZHR)

23.00-01.00 –  Osiedle Sienkiewicza 
(prowadzi Neokatechumenat)

01.00-03.00 –  ul. Irydiona i Leonarda 
(prowadzi Grupa Modlitwy Ojca Pio, 
Grupa IHS oraz DM Absolwentów)

03.00-05.00 –  Osiedle Błonie 
(prowadzi FZŚ, Legion Maryi, 
Grupa św. Rity i Żywy Różaniec)

05.00-07.00 –  Osiedle Konstantynów 
(prowadzi Domowy Kościół)

WIELKA SOBOTA 
w tym dniu zaleca się zachowanie wstrzemięźliwości 
od pokarmów mięsnych

7.00 – Jutrznia i Godzina czytań 
8.00-16.00 – Święcenie pokarmów i Adoracja przy Grobie
8.00-16.00 – Spowiedź 
16.00-19.00 – kościół zamknięty (sprzątanie)
19.30 – Nowenna do Miłosierdzia Bożego – dzień drugi

 20.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej

NIEDZIELA WIELKANOCNA

 6.00 – Procesja i Msza Święta Rezurekcyjna

Pozostałe Msze św.: 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00 i 18.00

Poniedziałek wielkanocny – porządek niedzielny

Pragnę – powiedział Pan Jezus 
do Siostry Faustyny – abyś przez 
te dziewięć dni sprowadzała 
dusze do zdroju Mojego 
miłosierdzia, by zaczerpnęły 
siły i ochłody, i wszelkiej łaski, 
jakiej potrzebują na trudy 
życia, a szczególnie w godzinie 
śmierci. W każdym dniu 
przyprowadzisz do Serca Mego 
odmienną grupę dusz i zanurzysz 
je w tym morzu miłosierdzia 
Mojego. A Ja te wszystkie 
dusze wprowadzę w dom Ojca 
Mojego (…). W każdym dniu 
prosić będziesz Ojca Mojego 
przez gorzką mękę Moją o łaski 
dla tych dusz.

Dzień pierwszy
Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, 
a szczególnie wszystkich grzeszników, 
i zanurzaj ich w morzu miłosierdzia 
Mojego, a tym pocieszysz Mnie 
w gorzkim smutku, w jakim pogrąża 
Mnie utrata dusz.

Dzień drugi
Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie 
i zakonne, i zanurz je w niezgłębionym 
miłosierdziu Moim. One dały Mi moc 
przetrwania gorzkiej męki; przez nie, 
jak przez kanały, spływa na ludzkość 
miłosierdzie Moje.

Dzień trzeci
Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze 
pobożne i wierne, i zanurz je w morzu 
miłosierdzia Mojego; dusze te 
pocieszały Mnie w drodze krzyżowej, 
były tą kroplą pociechy wśród morza 
goryczy.
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Dzień czwarty
Dziś sprowadź Mi pogan i tych, któ-
rzy Mnie jeszcze nie znają. I o nich 
myślałem w swej gorzkiej męce, 
a przyszła ich gorliwość pocieszyła 
Serce Moje. Zanurz ich w morzu mi-
łosierdzia Mojego.

Dzień piąty
Dziś sprowadź Mi dusze braci od-
łączonych i zanurz ich w morzu mi-
łosierdzia Mojego. W gorzkiej męce 
rozdzierali Mi ciało i Serce, to jest 
Kościół Mój. Kiedy wracają do jed-
ności z Kościołem, goją się rany Moje 
i tym sposobem ulżą Mi w męce.

Dzień szósty
Dziś sprowadź Mi dusze ciche i po-
korne, i dusze małych dzieci, i zanurz 
je w miłosierdziu Moim. Dusze te naj-
więcej podobne są do Serca Mojego, 
one krzepiły Mnie w gorzkiej konania 
męce. Widziałem je jako ziemskich 
aniołów, którzy będą czuwać u Mo-
ich ołtarzy. Na nie zlewam całymi 
strumieniami łaski. Łaskę Moją jest 
zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; 
dusze pokorne obdarzam swoim za-
ufaniem.

Dzień siódmy
Dziś sprowadź Mi dusze, które szcze-
gólnie czczą i wysławiają miłosierdzie 
Moje, i zanurz je w miłosierdziu 
Moim. Te dusze najwięcej bolały 
nad Moją męką i najgłębiej wniknęły 
w ducha Mojego. One są żywym odbi-
ciem Mojego litościwego Serca. Dusze 
te jaśnieć będą szczególną jasnością 
w życiu przyszłym. Żadna z nich nie 
dostanie się do ognia piekielnego. 
Każdej szczególnie bronić będę w go-
dzinie jej śmierci.

Dzień ósmy
Dziś sprowadź Mi dusze, które są 
w więzieniu czyśćcowym i zanurz je 
w przepaści miłosierdzia Mojego; 
niech strumienie krwi Mojej ochło-
dzą ich upalenie. Wszystkie te dusze 
są bardzo przeze Mnie umiłowane, 
wypłacają się Mojej sprawiedliwości. 
W twojej mocy jest przynieść im ulgę. 
Bierz ze skarbca Mojego Kościoła 
wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. 
O, gdybyś znała ich mękę, ustawicz-
nie byś ofiarowała za nie jałmużnę 
ducha i spłacała ich długi Mojej spra-
wiedliwości.

Dzień dziewiąty
Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe 
i zanurz je w przepaści miłosierdzia 
Mojego. Dusze te najboleśniej ra-
nią Serce Moje. Największej odrazy 
doznała dusza Moja w Ogrójcu od 
dusz oziębłych. One były powodem, 
iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ode 
Mnie ten kielich, jeżeli jest taka wola 
Twoja. Dla nich ostateczną deską 
ratunku jest – uciec się do miłosier-
dzia Mojego. CZ
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milczącymi ustami
gorączkowym oddechem
na kolanach
będę odmieniał miłość 
przez czternaście przypadków

coraz bardziej pod górę
coraz bardziej prawdziwych
coraz bardziej bolesnych

1 Jezus 
na śmierć skazany

gdyby choć na chwilę 
można było zawrócić
do Nazaretu

do trzydziestu ukrytych lat
do chodzenie po Galilei
albo po jeziorze
do cudownych połowów
i łuskania kłosów nawet 
w szabat
do rozmnożenia chleba
i nocnych modlitw 
spokojnych

a tu krzyż stanął w poprzek 
na drodze

dziwny znak zapytania
o wszystko 
co było do tej pory

2 bierze krzyż 
na swoje ramiona

ile może ważyć
odwrócona twarz
zamknięta dłoń
serce z kamienia
fałszywe usta
zazdrosne spojrzenie
kroki skierowane w złą stronę
gesty nieuczciwe
podwójne języki
łzy daremne

czy odpowiedź
musi być
aż tak bolesna

3 upada 
po raz pierwszy

ten upadek 
można było przewidzieć

bo droga prowadzi pod górę
samotna chociaż w tłumie

bo zbyt wielu stanęło przeciw 
jednemu
a wszystkim zależy na tym 
żeby upadł tak nisko
i stał się jak proch

równy ziemi

4 spotyka 
Matkę

zwykle
ból podzielony
jest mniejszym bólem

łatwiej noc dźwigać we dwoje
łatwiej wspólnie
do nieba podnosić ręce
łatwiej razem czekać
na spełnienie obietnic

ale jest jeden wyjątek

Matka bolesna i Syn
na pierwszej 
drodze krzyżowej
w pierwszy wielki piątek

5 przyjmuje 
pomoc Szymona

tym razem jak żebrak
w imię miłości
proszę o gest zwyczajny
o życzliwość co pomoże 
postawić 
chociaż parę kroków 

w imię miłości
proszę o podanie ręki
żeby wróciła nadzieja
że to wszystko nie na darmo
i pomiędzy tyloma ludźmi
dla Boga
choć jeden 
okaże się człowiekiem
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6 Weronika 
z chustą

Weronika z chustą
to pragnienie
żeby jeszcze raz zobaczyć
już kiedyś spotkane oczy
wtedy pełne nadziei

żeby odszukać uśmiech
kiedyś kojący

żeby dojrzeć usta
zanim obumrą
wyschną na słońcu
zostaną złożone do grobu
zamknięte kamieniem

i trzeba będzie czekać 
aż dwa zbyt długie dni

7 upada 
po raz drugi

nawet w tym
potrzebują potwierdzenia
że gdy upadł po raz pierwszy 
to nie był przypadek

że naprawdę jest słaby
i nie wiadomo
co teraz większe
czy wycieńczenie
czy ofiara
czy miłość

8 płaczące 
niewiasty

tych łez się nie wstydzę
nie ukrywam
przed szyderczym 
uśmiechem
przechodniów

może bardziej niż Tobie
mnie są potrzebne
a może przyszły w porę 
daremną

jeśli z zielonym Drzewem
to czynią
co się stanie ze mną?

9 upada 
po raz trzeci

teraz umiem powiedzieć
tylko jedno

wybacz
że byłem
zbyt pewny siebie
mówiąc
- nigdy się nie zachwieję

łatwo przyszły te słowa
tak łatwo o nich zapomnieć

10 z szat 
obnażony

obnażenie
- anatomia światła 
jak każde daremne rozdarcie
aż nadto bolesna

taki ból mogę
tylko przemilczeć
twarz zakryć
łzami ukoić
i czekać z pękniętym sercem
aż przeminie

11 do krzyża 
przybity

nawet gwoździa zabrakło
do poprawnej egzekucji

na tej śmierci
wszyscy chcieli oszczędzić

ktoś chciał oszczędzić naród
lepiej żeby jeden umarł
niż wszyscy

ktoś inny dbał o swoją posadę
albo dobre pozory
i marzenia na bezpieczną 
przyszłość
bez proroka burzącego 
naiwny horyzont

najbardziej skąpi
chcieli zaoszczędzić swój czas
dlatego musiało być szybko
jeszcze przed świętem
zanim zgaśnie ten dzień
kłopotliwych wyborów

w tym pośpiechu
tylko Tobie nie oszczędzono 
niczego
i Ty nie szczędziłeś siebie
do końca

12 na krzyżu 
umiera

miało być inaczej
ktoś inny
chciał być jeden po lewej
drugi po prawej stronie

miało być gdzie indziej
z inną nadzieją
prosiła inna matka

a tu słońce zaszło
nie w porę
kryjąc się przed wstydem
że tak długo był z nami
a nie umieliśmy Go 
rozpoznać

13 z krzyża 
zdjęty

Pieta
Michał Anioł
umiał Ci współczuć, Maryjo
dlatego wyrzeźbił Cię
taką spokojną
gdy trzymasz swój Skarb 
zraniony
dopiero teraz bezpieczny
w Twoich czułych rękach
z krzyża zdjęty
z bokiem przebitym

czytelny znak
że nie można było inaczej

14 do grobu 
złożony

kiedy ze łzami
rzuca się ziarno na zasiew
pospiesznie 
przed porą wschodu
można spodziewać się
że zmartwychwstanie 
i jeszcze nam radość 
przyniesie

obfitą jak snopy
we żniwa

tą drogą 
(epilog pierwszy)
tą drogą
tyle przeszliśmy razem
najpierw boleśnie
od życia do śmierci

lecz potem
od śmierci do czekania 
od czekania do nadziei
od nadziei do wschodu 
Słońca
które zaszło tylko na chwilę

obecność czuła jak 
milczenie 
(epilog drugi)

Żaden z uczniów nie odważył się 
zadać Mu pytania: «Kto ty jesteś?», 
bo wiedzieli, że to jest Pan.
J 21, 12

dziękuję że znowu jesteś

że teraz obecność
może być czuła jak milczenie
że czas może zatrzymać się 
w biegu
że słońce może wschodzić
przynajmniej dwa razy 
dziennie

że miłość graniczy 
z wiecznością
i można wiedzieć wszystko
nic nie mówiąc

że ognisko nad brzegiem 
jeziora
to zaproszenie do wiary
wobec której nikt
nie śmie zadawać pytań
i że chleb łamany
może być wyznaniem

dziękuję że znowu jesteś tak 
blisko 
i że tym razem drżącą ręką
mogę Cię dotknąć, Panie

Andrzej Kiejza. Droga 
Krzyżowa, w marcu 1995 r.
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Brat Kalikst z Poczekajki
Człowiek niezwykły w swej zwyczajności

6 kwietnia 2013 r. ok. godz. 22, 
w pierwszą sobotę miesiąca, w wi-
gilię Święta Miłosierdzia, brat Kalikst 
Kłoczko zakończył ziemskie posługi-
wanie i odszedł do Pana. 

W połowie marca 2021 r., niemal 
u progu ósmej rocznicy śmierci za-
konnika, została wydana książka 
Brat Kalikst z Poczekajki, napi-
sana przez o. Andrzeja Derdziuka 
 OFMCap. Wpisuje się ona w działa-
nia w kierunku otwarcia procesu in-
formacyjnego i przygotowanie pro-
wadzenia procesu beatyfikacyjnego 
brata Kłoczki w przyszłości.

Autorowi przyświecał też cel, o którym pi-
sał w Zakończeniu: Postać brata Kaliksta 
zasługuje na to, by ukazać ją innym jako 
wzór do naśladowania oraz orędowni-
ka przed Bogiem. Jego ciche i proste ży-
cie potwierdza, że Bóg wybiera malucz-
kich i pokornych, by zawstydzić wielkich 
i możnych tego świata. (…) Opowiadanie 
o postaci brata Kłoczki i modlitwa o wy-
niesienie go do chwały ołtarzy są potrzeb-
ne, by nagłaśniać i popularyzować takie 
wzory świętości. Jednocześnie przykład 
życia brata Kaliksta prowokuje do pyta-
nia o jakość naszego chrześcijańskiego 
świadectwa w świecie, który zdaje się 
coraz bardziej zapominać o Bogu. 

W pierwszej części książki, Wzrastanie 
i umacnianie się w powołaniu, ukazując 
drogę br. Kaliksta od próby zakonnej w Za-
kroczymiu do czasu tuż przed przybyciem 
na Poczekajkę, o. Andrzej Derdziuk wpro-
wadza czytelników do wnętrza klasztorów, 
za furtę, przed którą zwykle zatrzymują się 
ludzie świeccy. Zarysowuje warunki życia 
i sytuację klasztorów w Zakroczymiu, No-
wym Mieście nad Pilicą, Lubartowie i Lub-
linie – przy ul. Krakowskie Przedmieście. 
Osobom „z zewnątrz zakonu” przekazu-
je także wiedzę na temat formacji klery-
ków, którzy mieli zostać wyświęceni na 
kapłanów, i braci zakonnych niekleryków 
w czasach przed Soborem Watykańskim II, 
a także w okresie posoborowym.

Poczekajce, a przede wszystkim ponad-
trzydziestoletniej posłudze br. Kaliksta dla 
wspólnoty zakonnej i parafii, poświęcona 
jest druga część książki. Ojciec Derdziuk 
obrazuje zmiany we wspólnocie kapu-
cyńskiej od zakupu działki w ówczesnej 
podlubelskiej wsi Konstantynówka aż do 
dzisiejszej zabudowy: drewnianego koś-
ciółka, murowanej pięknej świątyni i klasz-
toru. Autor przedstawia stolarskie doko-

nania br. Kaliksta, te indywidualne i we 
współpracy z innymi osobami: dla klasz-
toru, parafii, dla sióstr zakonnych i osób 
potrzebujących pomocy. Przy niektórych 
przedsięwzięciach podaje dane techniczne, 
aby uzmysłowić czytelnikom ogrom pracy 
i stopień jej skomplikowania. Kolejne roz-
działy utrwalają przeświadczenie, że w koś-
ciele i w klasztorze na Poczekajce prawie 
nie ma dzieł, przedmiotów z drewna, które 
by nie wyszły spod rąk br. Kaliksta. Przy 
zadziwiającej ilości zrealizowanych przez 
niego przedsięwzięć budzi wielki podziw 
i szacunek konsekwentne trwanie przy tej 
hierarchii wartości, w której najważniej-
szy jest Bóg, Maryja, modlitwa, powołanie, 
a praca ich dopełnieniem, posługą.

Poszczególne rozdziały trzeciej części 
książki, Dojrzewanie do świętości, warto 
potraktować jako swoiste nauki rekolek-
cyjne, ukazujące budowanie więzi z Bo-
giem, bycie z Nim w bliskości, uczenie się 
dziękczynienia za wszystko, nabywanie 
pokory i wyrażenie zgody na odrzucenie 
własnej wizji życia na rzecz przyjęcia Boże-
go planu. Brat Kalikst bowiem: Miał świa-
domość otrzymanych od Boga talentów 
i pokornie rozwijał je w duchu dziękczy-
nienia oraz poczucia odpowiedzialności 
przed Bogiem.

Autor pisze pięknym językiem, który 
w sposób jasny i precyzyjny przekazuje 
czytelnikowi wszystkie treści, niezależ-
nie od jego doświadczenia wiary. Książka 
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Brat Kalikst z Poczekajki jest oparta na 
licznych źródłach w postaci dokumentów 
kościelnych, archiwaliów z kapucyńskich 
klasztorów, ksiąg parafialnych, publikacji 
książkowych i prasowych, świadectw ust-
nych czy pisanych. Utrwala w zbiorowej 
pamięci członków rodziny br. Kłoczki, je-
go współbraci, osoby świeckie, ludzi, któ-
rzy znaleźli się z nim w tym samym cza-
sie i przestrzeni, w jakiej żył i posługiwał.

Bardzo istotna jest też szata graficzna 
książki. Fotografie brata Kaliksta poja-
wiają się tylko na okładce. Ukazują go na 
czuwaniu w kościele, wśród braci i pry-
watnie – z ulubionymi psami. Zdjęcia 
w kolorze sepii jakby leżą na bejcowanej 
na brązowo desce. Kolory pojawiają się 
tylko na obrazie pędzla Tadeusza Molgi, 
ukazującym brata Kaliksta w strumieniu 
Bożego światła podczas modlitwy przed 
rozpoczęciem pracy. Struktura drewna 
w różnych odcieniach szarości jest graficz-
nym motywem obecnym w całej książce. 
Słojami desek prześwitują ryciny kościoła 
i klasztoru w Zakroczymiu, na Poczekaj-
ce w Lublinie oraz wnętrza kaplicy Mat-
ki Bożej Fatimskiej w świątyni na Pocze-
kajce. Strużyny drewna pojawiają się na 
początku każdego rozdziału. Na deskach 
umieszczono też tytuły poszczególnych 
części. W świecie, gdzie panuje natłok 
szybko zmieniających się obrazów, taka 
oszczędna, wręcz powściągliwa szata gra-
ficzna jest wezwaniem do pochylenia się 
nad tekstem, wysnucia refleksji dotyczą-
cych nie tylko świątobliwego zakonnika, 
ale też własnego życia. 

Ludzkie życie jest albo hymnem na 
cześć Boga, albo zawodzeniem ku czci 
wszystkich swoich słabości i upadków, 
które jest wyrazem uległości bożkom te-

go świata. Te słowa, zawarte przez autora 
we Wprowadzeniu, ukazują wybór, któ-
ry musi zostać dokonany zarówno przez 

pojedynczego człowieka jak i współczes-
ną cywilizację. 

Brat Kalikst Kłoczko wybrał Boga…

Brat Kalikst – świadectwa
Kawaler oazowego 
Orderu Uśmiechu

Kiedy przybyłam na posługę do Lublina 
w 1987 r., brat Kalikst pięknie mnie powitał 
i się zaprzyjaźniliśmy. Prowadziłyśmy wte-
dy z siostrami na Poczekajce, przy wspar-
ciu kleryków i braci kapucynów, dziecięcy 
trzygłosowy zespół muzyczny, grupę tea-
tralną i Oazę Dzieci Bożych. Brat Kalikst 
czuł się związany z Oazą. Dzieci bardzo go 
lubiły, był dla nich autorytetem. Zawsze 
był obecny w czasie adoracji Najświętsze-
go Sakramentu w Wielki Piątek i w Wielką 
Sobotę, prowadzonych przez Oazę w du-
żym kościele. Przychodził na Msze św. 
oazowe, odprawiane w starym kościółku 
raz w miesiącu w niedzielę o godz. 15.00. 
Gromadziły one nie tylko dzieci, ale i ich 
rodziny. W czasie Eucharystii dzieliliśmy 

się w kręgu bochnem chleba. Po Mszy św. 
była agapa, podczas której br. Kalikst opo-
wiadał wesołe historie, rozśmieszał dzie-
ci, a one otaczały go i czasami sprawdzały 
prawdziwość jego brody. Kiedy jeździłam 
na oazy, zawsze przyjeżdżał z ojcem pro-
boszczem Henrykiem Cieniuchem, klery-
kami i moimi współsiostrami honoratka-
mi na agapę kończącą pobyt. Brał udział 
w konkursach i zabawach, co rozbawiało 
dzieci, a one wyzwalały w nim taką prostą 
radość wewnętrzną. Czasem zaglądał na 
spotkania oazowe, przynosił otrzymane 
od kogoś słodycze do rozdzielenia między 
uczestników. Był zapraszany na spotka-
nia opłatkowe i ze św. Mikołajem. Dzieci 
z okazji imienin br. Kaliksta zawsze w sal-
ce przygotowywały krótką akademię, było 
ciasto, drobne upominki i własnoręcznie 
namalowane laurki. W czasie jednej z agap 

uroczyście założyły mu, wykonany przez 
siebie, oazowy Order Uśmiechu.

Przychodził do amfiteatru w czasie prób 
grupy teatralnej i pytał, co potrzeba dla nas 
zrobić. Cieszył się, że może pomóc. Wycho-
dził naprzeciw, czasem wyprzedzał potrze-
by. Zrobił dla nas wiele rzeczy, np. do pa-
sji drewniany krzyż i ogrodzenie Ogrójca, 
żłóbek do jasełek. Zawsze załatwiał sianko.

Lubił muzykę. Do baraku koło stolarni 
zapraszał siostry i grał na mandolinie. Był 
bardzo dobrym, uczynnym człowiekiem. 
Br. Kalikst codziennie wcześniej wstawał 
i z własnej inicjatywy przynosił z piwni-
cy produkty do kuchni, którą prowadziły 
honoratki. Chciał im ulżyć, bo siostry były 
w starszym wieku. Wykonał ołtarz i klęcz-
niki do kaplicy honoratek, które mieszkały 
w oddzielnej części nowego klasztoru na 
Poczekajce. Lubił się modlić w tej kaplicy 
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w ciągu dnia, przyprowadzał też do niej 
pojedynczych gości. Mówił, że głównym 
gospodarzem jest Pan Jezus. Obserwowa-
łam, jak się modlił. Szczególnie był skupio-
ny po przyjęciu Komunii św.

Miał poczucie humoru. Pamiętam, że 
w „lany poniedziałek” pomagał siostrom 
oblewać wodą kleryków. Po wysuszeniu 
i przebraniu się siostry oraz bracia spotykali 
się integracyjnie w domu zakonnym hono-
ratek na terenie klasztoru na Poczekajce.

Po wyjeździe z Lublina, w roku 2000, 
tylko raz spotkałam się z br. Kalikstem. 
Wraz z innymi kapucynami przyjechał do 
Częstochowy na pogrzeb siostry Egidii, 
która wiele lat pracowała w kapucyńskiej 
kuchni na Poczekajce. Później przesyłali-
śmy sobie pozdrowienia, wiadomości przez 
siostry i braci.

s. Honorata Kusiak, honoratka 

W myślach widział kształt 
planowanej pracy

Brata Kaliksta poznałem, kiedy znajomy, 
idąc pomagać bratu, i mnie do tego zachę-
cił. Od tamtej pory pomagałem mu doryw-
czo. Kiedy potrzebował, dawał mi znać, a ja 
wracając z pracy „wpadałem” do niego do 
stolarni. Pamiętam, że mógł liczyć na od-
zew tych, do których się zwracał, bo nicze-
go nie narzucał, ale pytał, dostosowywał 
się do sytuacji człowieka. Spokojny, cichy 
brał pod uwagę propozycje, zastanawiał 
się nad nimi. Jeśli je odrzucał, podawał 
rzeczowe argumenty. 

Dzielił się doświadczeniem, żeby ktoś 
mógł skorzystać. Pokazywał tajemnice 
drewna. Chciał po przyjacielsku dużo nas 
nauczyć. Był dobrym nauczycielem, toteż 
współpracujący z nim wiele skorzystali. 
Brat Kalikst miał talent techniczny. Żeby 
ułatwić sobie pracę, dużo narzędzi wyko-
nał sam. Do dziś pamiętam własnoręcznie 
przez niego zbudowaną elektryczną spa-
warkę i heblarkę grubościówkę. Myślę, że 
pomagała mu w tym wcześniejsza nauka 
ślusarstwa. Gdyby pracował w jakiejś fir-
mie, miałby wiele zatwierdzonych pomys-
łów racjonalizatorskich.

Traktował mnie jak przyjaciela, więc 
interesował się moim życiem zawodowym 
i prywatnym, pytał o rodzinę. Był bardzo 
dyskretny. Utrzymywałem z bratem Kaliks-
tem stały kontakt. Dopóki jeszcze chodził, 
choć był coraz słabszy, odwiedzałem go po 
swoich spotkaniach neokatechumenalnych. 
Gdy zaniemógł i stał się osobą leżącą, były 
kontakty przez ojców i braci, szczególnie 
przez zakrystiana brata Zygmunta, z któ-
rym się przyjaźniłem.

Andrzej W.

Opracowanie:  
Anna Guzowska-Boreczek

Modlitwa przez wstawiennictwo brata Kaliksta

Wszechmogący, Dobry Boże, 
który bratu Kalikstowi Kłoczce 
udzieliłeś daru budowania Kościoła 
przez dobroć serca otwartego 
na braci i siostry oraz przez kunszt 
stolarskiego rzemiosła, udziel mi 
łaski…, o którą proszę Cię przez 
wstawiennictwo Twego sługi, 
a jego wynieś do chwały ołtarzy 
w Twoim Kościele. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen

O łaskach uzyskanych za wstawiennictwem 
brata Kaliksta można pisać na adres:

Minister Prowincjalny
ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa
kuria.ofmcap@post.pl
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Zapraszamy do lektury kolejnych wspomnień związa-
nych z 70-leciem naszej parafii.

Poczekajka
Mieszkam w parafii prawie całe życie, od lata 1967 roku, kiedy 
razem z rodzicami wprowadziłam się do nowego mieszkania na 
ul. Skierki. Miałam wówczas niespełna 7 lat i właśnie jesienią 
rozpoczynałam naukę w szkole podstawowej. Wcześniej miesz-
kaliśmy w centrum miasta, więc z osiedla Słowackiego dla mnie 
wszędzie było daleko, do kościoła też. Przez pierwsze dwa lata 
dojeżdżałam z mamą-nauczycielką do szkoły, w której ona pra-
cowała, także na religię chodziłam ze swoją klasą (kościół pw. św. 
Pawła), a katechezę prowadziły siostry zakonne. Na niedzielne 
Msze święte też na ogół jeździliśmy do śródmieścia. 

Parafia się rozrastała, ale… do kościoła trudno było czasem 
dotrzeć. Droga wiodła mniej więcej tak, jak dzisiejsza ul. Krasiń-
skiego, pomiędzy sadami i działkami, ale była piaszczysta, więc 
często błotnista i pełna kałuż, a zimą były tam ślizgawki. Trzeba 
było uważać, żeby nie nanieść błota i śniegu do kościoła, a w dro-
dze powrotnej – do domu.

Sam kościół (budynek) był inny niż te, które znałam (zazna-
czam, że był na miejscu obecnego tzw. starego kościoła). Mówiło 
się raczej, że to kaplica. Była nieduża i z zewnątrz wyglądała jak 
zwykły dom mieszkalny, tyle że z krzyżem. Obok był mały dom, 
w którym mieszkali bracia kapucyni. Do kościółka wchodziło się 
od strony ulicy Pielęgniarek (dziś to strona szpitala), tj. od za-
chodu, a ołtarz wewnątrz był skierowany na wschód, mieszcząc 
się (jak sądzę, to perspektywa 7-latki) gdzieś w centralnej części 
pomieszczenia. Na lewo od kaplicy było pole, na którym bracia 
uprawiali zboże, a tam, gdzie dziś jest kościół i budynki klasztor-
ne, były jakieś ogrody i sady. Dla mnie, wtedy małej mieszczki, 
zupełna abstrakcja. Pamiętam procesje Bożego Ciała przecho-
dzące między kwitnącymi sadami.

Na osiedlu dookoła była budowa, powstawały nowe budynki. 
Po pół roku była pierwsza kolęda – wizyta duszpasterska. Zdaje 
się, że ksiądz nie przyjął wtedy od rodziców ofiary twierdząc, że 
pieniądze są nam potrzebne na zagospodarowanie się. 

Tymczasem LSM coraz bardziej się rozrastał. Oddano do użyt-
ku mieszkania w budynkach (tzw. betkach) przy ul. Skierki, na 
miejscu działek i ogrodów pojawiały się nowe bloki mieszkalne. 
Ludzi (w tym wiernych) przybywało. W kościele (mowa o tzw. 
starym kościele) było coraz ciaśniej, bo była to jedyna w okolicy 
świątynia. Wizyty kolędowe trwały od św. Jana aż do Matki Bo-
skiej Gromnicznej przez siedem dni w tygodniu (łącznie z nie-
dzielami). Ludzie nie mieścili się już w kaplicy podczas Mszy 

świętej. Zaczęły się zmiany. Najpierw ołtarz został cofnięty aż do 
wschodniej ściany kościoła, potem budynek został wyremonto-
wany i zmieniono miejsce i orientację ołtarza, znalazł się tu, gdzie 
jest obecnie. Przez jakiś czas było lepiej, ale wkrótce okazało się, 
że i tak jest mało miejsca. 

Wtedy, po zmianie szkoły, chodziłam już na religię z całą klasą 
na Poczekajkę. Katechetów było mało, a młodzieży wiele, kateche-
zy były więc od poniedziałku do soboty od rana do późnego popo-
łudnia. Pamiętam wszystkich moich katechetów: o. Chryzostom 
Mańczuk, br. Kazimierz Jaworski (który uczył mnie przez pięć 
lat), potem, już w okresie licealnym, o. Antoni Kawka, o. Józef 
Kubiak i – na koniec – o. Józef Łaski. Wszyscy nas znali i lubili. 
Czasem, gdy były jakieś święta kościelne, zamiast na katechezę 
szliśmy na Eucharystię, którą odprawiał dla nas katecheta. Chyba 
wtedy zaczęłam czuć, że Msza święta to coś ważnego. Same zaję-
cia odbywały się w małych salkach koło kościoła, w których były 
także kancelaria parafialna i pokoje zajmowane przez kapucynów. 

A na niedzielnych Mszach świętych było coraz więcej ludzi 
i coraz mniej miejsca. Pół biedy w lecie – nagłośnienie na zew-
nątrz działało, można było spokojnie modlić się na dworze, pod 
rosnącymi tam sosenkami. Proboszczowie podejmowali próby 
budowania nowego kościoła – bezskutecznie, na nic były też 
składane prośby parafian. Komuna nie ustępowała, więc pro-
boszczowie zaczęli działać na własną rękę, po cichu, chociaż (jak 
przypuszczam) za wiedzą i milczącą zgodą swoich przełożonych. 

Zaczęła się rozbudowa kościoła. Najpierw powstała tzw. bocz-
na nawa, mieszcząca chyba tyle samo ludzi, co dotychczasowy 
kościół, od którego oddzielały ją tylko kolumny, a potem, pod 
nimi, tzw. kościół dolny, gdzie też była kaplica i pomieszczenia 
katechetyczne. Przybywało kapłanów, powiększono również prze-
znaczony dla nich budynek.

Chociaż czas był trudny (druga połowa lat 70.), parafia się 
rozwijała, powstawały grupy młodzieżowe, w tym ministranckie 
i oazowe. Pamiętam, że w tym okresie aktywnie włączaliśmy się 
w różne prace na terenie kościoła (np. przed Świętami Bożego 
Narodzenia – ubieranie choinek i żłóbka) i parafii (roznoszenie 
różnych zawiadomień, nie było przecież Internetu ani tylu tele-
fonów). Wspominam też z tego okresu wiele znajomości, z któ-
rych niektóre przetrwały do dziś. Jedną z postaci, która mi się 
wbiła w pamięć, był młodszy ode mnie około 12-letni ministrant. 
Zadziwiał większość z nas mówiąc, że… będzie księdzem. I co? 
Okazało się, że byłam świadkiem narodzin jednego z „poczekaj-
kowskich” powołań. Zmarły niedawno śp. ksiądz Leszek Surma 
był znanym i cenionym kapłanem.

I wreszcie w 1976 roku… dobra wiadomość! Jest pozwolenie 
na budowę kościoła! 

Zaczęło się zbieranie pieniędzy. Parafia była wielka, kapucy-
ni skromni, gospodarni, nierozrzutni. Nie wiem nawet, czy mieli 
wtedy samochód, z wyjątkiem jakiegoś dostawczego. Ustalono, 
że każda rodzina powinna wpłacić w ciągu roku 500 złotych. To 
była spora kwota, ale osiągalna. Nie było „specjalnych” zbiórek, 
odbywała się jedna, kolędowa. Inwestycja została rozpoczęta. 

Na początku – tzw. własnymi siłami. Pracowali bracia zakonni, 
pracowali parafianie. Robili to, co było potrzebne. Co kto umiał, 
co kto mógł. To zdecydowanie obniżało koszty i tworzyło wspól-
notę. Parafia wciąż była wielka, obejmowała cały (coraz więk-
szy) LSM, Węglin, Czuby, tereny do ul. Nadbystrzyckiej z jednej 
i aż po Nałęczowską włącznie z drugiej strony. Po latach dopiero 
stopniowo powstawały nowe kościoły i nowe parafie.

25 maja 1980 roku został wmurowany kamień węgielny. Wyda-
wało się, że już wszystko będzie dobrze. Wybuchła „Solidarność”. 
W lecie mogliśmy oglądać nowy kościół (tzn. to, co już się udało 
zbudować), bracia oprowadzali nas po budowie, tłumacząc, jak 
będzie wyglądała świątynia i co gdzie będzie. Zdaje się, że było to 
właśnie w 1980 roku. Zaczęły się radiowe transmisje Mszy świę-
tych. Kiedy zwykle około godz. 9.45 w niedziele wracałam do do-

wspomnieniawspomnienia
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Do wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu świętego zostali włączeni:

Amelia Tylec
Michalina Maria Michta
Jan Beniamin Kulesza
Jan Józef Selwa

Joanna Adamczyk
Szymon Ozga
Wojciech Jan Buczek
Aniela Klara Warchulińska

Laura Anna Wójcik
Paweł Wojciech Sagan
Maciej Rębisz
Maria Faustyna Grabowicz

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

Włodzimierz Tomasz Czwornóg i Magdalena Dorota Paprota

Mateusz Jan Barczyk i Maryna Sanko

Odeszli do Domu Ojca w nadziei wiecznego zmartwychwstania:

Kazimiera Łokaj, ur. 1932
Irena Aleksandra Książek-Gutthy, ur. 1932
Mikołaj Gawin, ur. 2001
Krystyna Wójcik, ur. 1932
Krystyna Stanisława Barańska, ur. 1934
Jan Romuald Mazik, ur. 1940
Jadwiga Ostęp, ur. 1939
Tadeusz Marian Wośko, ur. 1938
Marianna Wójcik, ur. 1934
Maria Wiesława Rak, ur. 1938
Dariusz Marcin Opadczuk, ur. 1973
Lilita Wasilewska-Król, ur. 1949
Anna Królikowska, ur. 1940
Zdzisław Wiesław Korgól, ur. 1948

Edward Siewak, ur. 1963
Klementyna Rafalska, ur. 1926
Aleksander Ulanowski, ur. 1938
Czesław Kondraszewicz, ur. 1939
 Jerzy Jan Bielak, ur. 1956
Sabina Stanisława Wadowska, ur. 1926
Teodozja Maria Jurko, ur. 1945
Bronisława Słomka, ur. 1931
Irena Sabina Wyrzykowska-Stefaniak, ur. 1922
Antoni Żurawski, ur. 1944
Franciszek Kasprowicz, ur. 1947
Anna Monika Proszkowska-Rolak, ur. 1966
Kazimiera Puszka, ur. 1920
Zuzanna Kot, ur. 1935
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mu z Mszy św. dla młodzieży (była o 8.30), dokoła przez otwarte 
okna i balkony było słychać kończącą się Mszę świętą „radiową”.

Kościoły były pełne, chyba w 1980 roku były pierwsze bożo-
narodzeniowe Msze święte w naszym nowym kościele. Miejsca 
było dużo (do stania, bo ławek jeszcze nie było), ale było strasznie 
zimno. Po roku – stan wojenny. Pasterka w starym kościele, na 
którą szło się dumnie, patrząc na przemykające tu i ówdzie patro-
le milicyjne i wojskowe. Wyjątkowo nie było godziny policyjnej.

Szkoły, uniwersytety były pozamykane, słyszeliśmy o interno-
waniach znajomych i kolegów. To stopniowo powracało do nor-
my. Szkoły, uniwersytety zaczęły pracować, internowani wracali. 
Wciąż jednak w telefonach były podsłuchy (słynne „rozmowy kon-
trolowane” i przerywane automatycznie), korespondencja także 
kontrolowana. Życie pomału zaczęło się koncentrować w kościo-
łach. W naszym – jeszcze wciąż starym kościele było ciaśniej niż 
zwykle. Msze święte często kończyły się pieśnią „Boże, coś Pol-
skę…” z obowiązkowym „ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie” 
i wysoko uniesionymi palcami w kształcie litery V. Jednocześnie 
na niedzielne wieczory byli zapraszani znani aktorzy, recytujący 
poezję religijną i patriotyczną. W naszej parafii powstała Solidar-
ność Rodzin, napływały dary, najwięcej z Francji. Była to odzież, 
często zniszczona i znoszona, żywność (w tym mleko i odżywki 
dla dzieci) oraz leki, których bardzo brakowało. Rozdzielaniem 
darów zajmowały się panie, które pamiętam z imion – pp. Basia, 
Stasia, Iza, Celina i kilka innych. Nie szczędziły czasu i energii, 

żeby wszystko uporządkować, ułożyć, podzielić, dostarczyć po-
trzebującym, których często same wyszukiwały. Robiły to bardzo 
kompetentnie. Zapewne w jakimś stopniu zawdzięczam im to, że 
do dziś chodzę. Ostatnie leki otrzymałam w połowie lat 90-tych (!).

Nabożeństwa zostały przeniesione do „nowego” kościoła, 
który robił się coraz piękniejszy i był coraz bardziej napełniony 
modlitwą. Zmieniało się też jego wnętrze – przybyły nowe kon-
fesjonały, ławki, posadzka, wystrój ołtarza, organy (początkowo 
tu odbywał się Lubelski Festiwal Organowy), droga krzyżowa, 
witraże w oknach, chór i schole dziecięca i młodzieżowa… Jest 
„Zwiastun”, w którym od kilku lat mam honor i przyjemność pi-
sywać… Jest księgarenka (od niedawna ma nowych księgarzy), 
amfiteatr i siłownia. Są wybitni i mądrzy kapłani, jest semina-
rium duchowne, jest kilkanaście wspólnot modlitewnych osób 
świeckich. Są ministranci.

Tylko w kościele ludzi jakby mniej. W dużym stopniu pewnie 
dlatego, że dookoła powstały nowe kościoły i parafie (św. Józefa, 
św. Urszuli Ledóchowskiej, Trójcy Świętej, św. Wojciecha oraz 
bł. Piotra Jerzego Frassatiego). I jest pandemia koronawirusa, 
która wszystkim utrudnia życie, zamykając nas w domach i ogra-
niczając dostęp do nabożeństw i sakramentów. A trochę… może 
nie jesteśmy już tak gorący, jak kiedyś. Ale nadzieja w tym, że – 
jak mówi św. Paweł – „moc w słabości się doskonali” (2 Kor 12, 
9), więc może i nas pandemia czegoś nauczy?

Małgorzata Brzozowska
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Kochane 
dzieciaki

CV JEZUSA
Opracowanie: Małgorzata Brzozowska 

Ilustracje: Małgorzata Miller

Czy wiecie, co to jest życiorys? albo raczej 
curriculum vitae [czytaj: kurrikulum vite], 
tzw. CV [czytaj: si vi]? Powiecie: historia 
życia, którą się pisze, żeby ją dołączyć do 
różnych ważnych pism, na przykład jeże-
li staramy się o przyjęcie do innej szkoły, 
liceum albo technikum, rodzice – jeżeli 
starają się o nową pracę. Czym się różni 
życiorys od CV? Życiorys jest tekstem cią-
głym (krótkim, bardzo rzeczowym opowia-
daniem), CV ma określoną strukturę, pi-
sze się je najczęściej w punktach. Ostatnio 
ktoś mi przysłał na internetowy komuni-
kator szczególne CV, i chociaż autora tego 
tekstu mimo poszukiwań nie odnalazłam, 
to chciałabym się nim z Wami podzielić. 
I przeczytajcie je uważnie, a jeśli czegoś 
nie zrozumiecie, porozmawiajcie o tym 
z rodzicami albo katechetami.

Imię i nazwisko: Jezus Chrystus, ma podwójną naturę
Data i miejsce 
urodzenia:

Jako Bóg urodził się na początku czasów, był 
„na początku u Boga” (J 1, 2), jako człowiek urodził 
się w Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda 
(Mt 2, 1). Historia o Nim mówi przed Nim i po Nim. 
On jest Początkiem i Końcem, Alfą i Omegą

Data i miejsce 
śmierci:

Jako Bóg jest nieśmiertelny, jako człowiek ukrzyżowany 
na Golgocie, „pod Poncjuszem Piłatem”

Data i miejsce 
zmartwychwstania:

Został pogrzebany w zwykłym grobie i trzeciego dnia 
zmartwychwstał

Imiona rodziców: Jest Synem Bożym, zrodzony w ludzkiej naturze 
w Betlejem z Maryi Dziewicy

Stopień: Syn Boży
Mistrz: Król nad Królami
Doktorat: Król Wszechświata
Jego pomoc 
medyczna:

Duch Święty

Doświadczenie 
i praktyka:

Sprawy i rzeczy niemożliwe

Służba: 24 godziny na dobę
Specjalność: Czynić cuda
Narzędzia: Wiara
Prezenty: Obfitość w łaski
Książki: Biblia
Choroby wyleczone: Wszystkie
Koszty leczenia 
z choroby:

Twoja mocna wiara w Niego

Gwarancja: Absolutna
Doradztwo: Jego Serce
Osiągnięcia w różnych dziedzinach (wybrane z wielu): 
•	 w nauce 

(ogólnie):
nie posiadał żadnego wykształcenia i tytułów 
naukowych, ale jest Nauczycielem

•	 w chemii: On zamienił wodę w wino (J 2, 1-11)
•	 w biologii: narodził się bez normalnego zapłodnienia (Mt 1, 18)
•	 w fizyce: zmierzył się z prawem przyciągania chodząc po wodzie 

i wstępując do nieba (Mk 6, 49-50, Mk 16, 19)
•	 w ekonomii: odwrócił prawo matematyczne, karmiąc 5000 osób 

mając tylko 5 chlebów i dwie ryby oraz sprawiając, 
że zostało jeszcze 12 pełnych koszy (Mt 14, 17-21)

•	 w medycynie: uzdrowił chorych i niewidomych bez przepisywania 
żadnych lekarstw (Mt 9, 18-35 i J 9, 1-15), nie miał 
nigdy żadnych recept i lekarstw, ale nazywają Go 
Lekarzem lekarzy

•	 jako 
Przewodnik:

w Biblii jest napisane, że nikt nie przychodzi do Ojca 
jak tylko przez Niego. On jest Jedyną Drogą (J 14, 6)

•	 jako Pan 
i Władca:

nigdy nie miał służących, ale nazywają Go Panem, 
nie posiadał wojska, ale wszyscy królowie się Go bali

•	 jako Wódz: nie wygrał żadnej bitwy wojskowej, ale zdobył 
cały świat

To jest mój Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus!!!

A więc… Kto to jest?
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