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Jeśli będziecie zachowywać moje
przykazania, będziecie trwać
w miłości mojej, tak jak Ja
zachowałem przykazania Ojca mego
i trwam w Jego miłości (J 15, 9−17)

Panie, dajesz mi prostą receptę, jak być
szczęśliwym za życia i po śmierci. Mówisz:
„Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej” –
czyli będziemy szczęśliwi.
Ile razy dałam się nabrać pokusom,
które obiecywały szczęście w zamian za
złamanie przykazania. Po grzechu jednak
zawsze pozostawała pustka, smutek i rozgoryczenie. Ile razy w swojej pysze myślałam, że wiem lepiej, co jest dla mnie dobre.
Z perspektywy lat jednak stwierdzam, że
jedynie posłuszeństwo Tobie, Panie, daje
mi szczęście.
16 maja, Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego

Kto uwierzy i przyjmie chrzest,
będzie zbawiony (…). Tym
zaś, którzy uwierzą, te znaki
towarzyszyć będą: w imię moje
złe duchy będą wyrzucać, nowymi
językami mówić będą; węże brać
będą do rąk, i jeśliby co zatrutego
wypili, nie będzie im szkodzić.
Na chorych ręce kłaść będą, i ci
odzyskają zdrowie. (Mk 16, 15−20)

Dlaczego nie uzdrawiamy chorych, nie wypędzamy złych duchów?
Pan wskazuje dwa warunki: kto uwierzy i przyjmie chrzest. To, że przyjęliśmy
chrzest, jest pewne, ale czy wierzymy? Panie, przymnóż nam wiary!
23 maja, Zesłanie Ducha Świętego

Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy
we Mnie – niech przyjdzie do
Mnie i pije. Jak rzekło Pismo:
Rzeki wody żywej popłyną
z jego wnętrza. (J 7, 37−39)

Byłam kiedyś niedzielnym katolikiem. Żyłam w wielkim cierpieniu. Próbowałam
wszystko ogarniać i kontrolować własnymi siłami, ale się nie udawało. Życie mi
się waliło, nie widziałam w nim sensu ani
celowości. Było tak ciężko, że rozważałam
nawet samobójstwo. Jedyne, co mnie po-

serca: „Panie Jezu, chcę mieć z Tobą relację”. A On się zajmie resztą i wtedy w pełni
rozkwitniesz.
30 maja, Uroczystość
Najświętszej Trójcy

wstrzymało, to obawa przed piekłem i myśl
o tym, kto się zajmie dziećmi. Aż po którejś niedzielnej Mszy świętej na ambonę
wyszła dziewczyna, mniej więcej w moim
wieku. Rozpromieniona i szczęśliwa, to
było widać. Powiedziała, że była kiedyś
bardzo nieszczęśliwa i cierpiąca, a tym,
co przemieniło ją, jej małżeństwo i życie
– w każdym sensie – duchowym, emocjonalnym, fizycznym czy finansowym, stała
się relacja z Jezusem. To On został źródłem jej szczęścia. Zachęciła tych, którzy
cierpią lub chociażby czują jakikolwiek
niedosyt, żeby zwyczajnie poprosili Pana:
„Jezu, chcę mieć z Tobą relację”, a On już
wszystko dalej poprowadzi. Powiedziałam
Mu to wtedy i nie zawiodłam się. Rzeczywiście, to Jezus wszystko zrobił. Odmienił
moje życie, bo zechciałam trwać w Nim. Jeśli czyta te słowa osoba, której jest ciężko,
próbuje zmagać się z życiem, ale nie daje
rady, zachęcam, żeby powiedziała z głębi

Dana Mi jest wszelka władza
w niebie i na ziemi. Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie
je zachowywać wszystko, co wam
przykazałem. A oto Ja jestem
z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata. (Mt 28, 16−20)

Jezus – Pasterz jest z nami aż do skończenia świata. Ja też jestem pasterzem małej
trzódki, którą mi powierzyłeś, Panie. Chcę
razem z nimi dojść do pełni życia i miłości Ojca. Mówisz do mnie, że nie ma innej
drogi, aby osiągnąć szczęście, jak ze swego
życia dobrowolnie zrezygnować. Nie chodzi
o to, aby popełnić samobójstwo, uciec, ale
żeby zgodzić się na umieranie w codzienności. Umieram po trochu za każdym razem,
kiedy zrezygnuję z obejrzenia telewizji, żeby
porozmawiać z żoną, kiedy rano budzę się
obolały po poprzednim dniu ciężkiej pracy,
ale idę do niej znowu, żeby zapewnić rodzinie jedzenie i dach
nad głową, kiedy pobłogosławię zamiast
przeklinać kierowcę, który wymusza
pierwszeństwo, kiedy cierpliwie znoszę
wahania nastrojów
kobiet, chociaż wcale ich nie rozumiem.
Wiele to kosztuje,
żeby zacisnąć zęby,
przemilczeć, jednak
wierzę, a właściwie
widzę w swoim życiu,
że Ojciec istotnie oddaje nieporównanie
lepsze życie za każdy odcinek mojego,
w którym zgodziłem
się umrzeć dla siebie.
Panie Jezu, chcę
pójść dalej za Tobą
tą drogą.
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Miesiąc maj poświęcony jest Maryi. Staropolskim zwyczajem śpiewamy Matce Najświętszej wezwania Litanii loretańskiej, która została „poszerzona” przez papieża Franciszka
o kolejne 2 wezwania: Matko nadziei (Mater spei) i Pociecho migrantów (Solacium migrantium). Maj to śpiew pieśni
maryjnych, wspomnienie rocznicy objawień fatimskich (13 maja), święta Maryjne: poczynając od uroczystości Królowej Polski
(3 maja), poprzez święto Matki Kościoła (24 maja), a kończąc na
święcie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (31 maja). Maj
to uroczystość Zielonych Świątek, czyli Zesłania Ducha Świętego
(23 maja), to również Dzień Matki oraz czas Pierwszych Komunii Świętych dzieci, czyli ich pierwszego pełnego uczestnictwa
we Mszy św. W związku z ciągle trwającą epidemią koronawirusa, musieliśmy podzielić grupy komunijne na mniejsze, dlatego
w poszczególne niedziele maja mamy więcej Mszy zarezerwowanych dla dzieci komunijnych i ich rodzin.
Druga sprawa: jak wiemy, rok ten z inicjatywy papieża Franciszka został zainaugurowany 19 marca 2021 r., w uroczystość
św. Józefa, jako Rok Rodziny Amoris laetitia, który zakończy się obchodami X Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie w czerwcu 2022 r. W związku z tym od majowego numeru
„Zwiastuna” chcemy umieszczać świadectwa małżonków i rodzin
z naszej parafii lub ze wspólnot gromadzących się przy naszym
kościele, aby w myśl zachęty papieża Franciszka, promować jak
najlepiej obraz rodziny, która jest w szczególny sposób powoła-

gdy patrzę
na majowe niebo
widzę Ciebie
Królowo błękitu
tak łaskawą
że ze swej korony
zsyłasz blaski
słonecznego świtu

na do doświadczenia i przekazywania wiary i życia. „W rodzinie
ludzkiej, zgromadzonej przez Chrystusa, przywrócony jest „obraz
i podobieństwo” Najświętszej Trójcy – misterium, z którego wypływa każda prawdziwa miłość. Małżeństwo i rodzina otrzymują
od Chrystusa, poprzez Kościół, łaskę Ducha Świętego, aby dawać świadectwo Ewangelii miłości Bożej” (Amoris laetitia 71).
Pierwszą rodziną, która daje świadectwo do obecnego numeru
naszego pisma, są Państwo Bożena i Hubert Pietrasowie, za co
im serdecznie dziękujemy. W następnych numerach będziemy
ukazywać świadectwa kolejnych rodzin, a małżonków chętnych
do podzielenia się swoimi doświadczeniami wiary i rodzinnej
wspólnoty zachęcamy do zgłaszania się do redakcji „Zwiastuna”.
I ostatnia sprawa związana z tym miesiącem: to czas wizytacji
pasterskiej w naszej parafii, odbywanej co 5 lat. W niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego, czyli 16 maja, będziemy gościć
w naszej wspólnocie parafialnej bpa Józefa Wróbla. Tego dnia,
na Mszy św. o godz. 13.00, bp Józef udzieli sakramentu święceń diakonatu i prezbiteratu naszym czterem braciom z formacji seminaryjnej. A wcześniej, na Mszy św. o godz. 11.30, udzieli
Pierwszej Komunii św. dzieciom ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego.
Maryi i św. Józefowi polecamy ten czas wizytacji, polecamy
dzieci przystępujące do pełnego uczestnictwa w Eucharystii, polecamy młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania, nasze rodziny i wspólnoty. Niech Boża miłość „rozlana w naszych
sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 3),
wypełnia Wasze rodziny i Was samych.

kiedy idę
po wiosennej łące
gdzie kaczeńce
jak złote pierścienie
to wiem Matko
że i polnym kwiatom
Ty królujesz
na ludzkie zdziwienie

br. Mirosław Ferenc, proboszcz

gdy w mym sercu
cisza i modlitwa
i gdy piękno
wszędzie dostrzegam
to wiem Matko
że królujesz w sercu
i jest we mnie
pragnienie nieba

Alina Dorota Paul

Foto: Emil Zięba

Kochani Parafianie,
Drodzy Przyjaciele Poczekajki,
wszyscy Bracia i Siostry!
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AMORIS LAETITIA
Rok poświęcony rodzinie
27 grudnia 2020 r. w rozważaniu poprzedzającym
modlitwę Anioł Pański Ojciec Święty Franciszek
ogłosił specjalny rok poświęcony rodzinie Amoris
laetitia (dosłownie: Radość Miłości).
Zgodnie z planem, rok ten został zainaugurowany
19 marca 2021 r., w uroczystość św. Józefa, a zakończy
się obchodami Dziesiątego Światowego Spotkania
Rodzin, które odbędzie się w Rzymie w czerwcu 2022 r.

Oto fragmenty
rozważania papieża
Franciszka:

Kilka dni po Bożym Narodzeniu liturgia zachęca nas
do spojrzenia na Świętą Rodzinę, Jezusa, Marię i Józefa. Wspaniale jest zastanowić się nad tym, że Syn
Boży, podobnie jak wszystkie dzieci, potrzebował ciepła rodziny. Właśnie dlatego
rodzina z Nazaretu jest rodziną wzorcową, w której
wszystkie rodziny świata
mogą znaleźć pewny punkt
odniesienia oraz inspirację.
W Nazarecie rozpoczęło
się ludzkie życie Syna Bożego, kiedy został poczęty przez Ducha Świętego
w dziewiczym łonie Maryi.
W gościnnych murach domu w Nazarecie dzieciństwo
Jezusa przebiegało w radości, otoczone macierzyńską
opieką Maryi i troską Józefa, w którym Jezus mógł widzieć czułość Boga (por. List
apostolski Patris corde 2).
Na wzór Świętej Rodziny jesteśmy powołani do
ponownego odkrycia wychowawczej wartości rodziny: musi być ona oparta na miłości, która nieustannie odnawia relacje i otwiera perspektywy
nadziei. W rodzinie można doświadczyć szczerej komunii, gdy
jest ona domem modlitwy, gdy miłość jest prawdziwa, głęboka
i czysta, gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą, gdy codzienna chropowatość życia jest łagodzona przez wzajemną czułość
i pogodną akceptację woli Boga.
W ten sposób rodzina otwiera się na radość, którą Bóg daje
tym wszystkim, którzy potrafią dawać z radością. Równocześnie
odnajduje duchową energię, by otworzyć się na świat zewnętrzny,
na innych, na służbę braciom, na współpracę w budowaniu coraz to nowego i lepszego świata; zdolna zatem stać się nośnikiem
pozytywnych bodźców. Rodzina ewangelizuje przykładem życia.
I, owszem, w każdej rodzinie są problemy, czasami także
kłótnie. Ojcze, pokłóciłem się… Jesteśmy ludźmi, jesteśmy słabi
i wszystkim nam zdarza się czasem kłócić w rodzinie. Ale chcę
4

powiedzieć wam, że jeśli kłócimy się w rodzinie, niech dzień się
nie kończy, zanim się nie pogodzimy. Jeśli się pokłóciłem, powinienem pogodzić się przed końcem dnia. Wiesz dlaczego? Dlatego, że zimna wojna następnego dnia jest bardzo niebezpieczna i nie pomaga.

Ojciec Święty wskazał także na
trzy ważne słowa w rodzinie:

Poza tym, w rodzinie są trzy słowa, których należy zawsze strzec:
„proszę”, „dziękuję” i „przepraszam”. „Proszę” – aby nie narzucać
się innym. „Proszę”, czy mogę coś zrobić, czy sądzisz, że mógłbym
ci coś zrobić? „Proszę”, nigdy
się nie narzucając. „Proszę”
– to pierwsze słowo.
„Dziękuję”. W rodzinie
tak często pomagamy sobie,
służymy. Zawsze dziękujmy.
Wdzięczność jest krwią płynącą w szlachetnej duszy.
„Dziękuję”.
I wreszcie, najtrudniejsze
do wypowiedzenia: „przepraszam”. Bo wciąż robimy złe
rzeczy i wielokrotnie ktoś
czuje się urażony. Więc: „wybacz mi, przepraszam”. Nie
zapominajcie o tych trzech
słowach: „proszę”, „dziękuję”,
„przepraszam”. Jeśli w rodzinie, w rodzinnym środowisku
są obecne te trzy słowa, rodzina ma się dobrze.

Ojciec Święty
przypomniał, że
19 marca mija 5 lat
od promulgacji
adhortacji
apostolskiej
„Amoris laetitia”
i rok poświęcony
rodzinie będzie
również okazją do
pogłębienia treści
tego dokumentu.

Te refleksje zostaną udostępnione wspólnotom kościelnym i rodzinom, aby towarzyszyły im w ich drodze. Już od tej chwili zachęcam wszystkich, by przyłączyli się do inicjatyw, które będą
promowane podczas Roku i które będą koordynowane przez
Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

Na koniec Franciszek zachęcił
do modlitwy za rodziny:

Powierzmy Świętej Rodzinie z Nazaretu, a w szczególności św.
Józefowi, oblubieńcowi i troskliwemu ojcu, ten proces wraz z rodzinami całego świata.
Niech Dziewica Maryja, do której zwracamy się teraz w modlitwie Anioł Pański, wyjedna dla rodzin całego świata, by były
coraz bardziej zafascynowane ewangelicznym ideałem Świętej
Rodziny, stając się zaczynem nowego człowieczeństwa oraz konkretnej i powszechnej solidarności.
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Bożena jeszcze jako dziecko działała
w oazie, a ks. Danielski był przecież następcą założyciela Ruchu Światło-Życie
ks. Franciszka Blachnickiego. Hubert natomiast był lektorem w duszpasterstwie
akademickim przy KUL-u, nad którym pieczę sprawował ks. Danielski. Hubert został
powołany do wojska i chciał się wcześniej
z Bożenką zaręczyć, ale ona w takiej sytuacji
powiedziała „nie”. Była realistką, stwierdziła, że inaczej się czeka na narzeczonego
a inaczej na męża. To były takie czasy, że
kiedy on był w wojsku, mogli i przez pół
roku się nie spotkać, stąd jej stanowcze
„nie”. Ale kiedy jechali na pogrzeb ks. Danielskiego, pociąg stanął w takim miejscu,
że nie można było z niego wysiąść. Mieli
dużo czasu na rozmowy, wcale im się nie
nudziło. Aż wreszcie doszło do tego, że Hubert się oświadczył, Bożenka powiedziała
„tak” i… pociąg ruszył. Choć na pogrzeb
się spóźnili, większego znaku, że postąpili słusznie, nie potrzebowali.
A pobrali się 26 kwietnia 1986 roku –
w dzień wybuchu w elektrowni w Czarnobylu.

Rola wiary w ich życiu

RODZINA WSPÓLNOTĄ
Na temat tego, co w małżeństwie jest najważniejsze, na czym opierać
wzajemne relacje, jakie są cechy dobrej rodziny, jak budować szczęśliwy
związek – rozmawiam z Bożeną i Hubertem Pietrasami, małżeństwem
z 35-letnim stażem, rodzicami szóstki dzieci: Emilia 34 lata, Adela 32,
Maciej 28, Marysia 24, Zosia 21 i Jasio w niebie (dziś miałby 14 lat).

Jak się poznali
To jest cała długa opowieść. Oboje z radością podkreślają, że patronami ich małżeństwa są błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko i Sługa Boży ks. Wojciech Danielski.
Hubert najpierw usłyszał Bożenkę w radiu,
kiedy opowiadała o Środzie Śląskiej, swojej rodzinnej miejscowości. Bożenka była
wtedy w trzeciej klasie liceum, a do radia
zaprosił ją i jej koleżanki z klasy sam redaktor Henryk Sytner. Hubert, jak mówi, kiedy tylko usłyszał Bożenkę w radiu,
stwierdził, że musi to być fajna dziewczyna
i warto byłoby ją poznać.

Minęło kilka lat… Hubert często spędzał
wakacje u wujka Bolka (malarza) i cioci
Adeli w Laskach pod Warszawą. Bożenka
zaś pracowała jako wolontariuszka w zakładzie dla niewidomych. Oddzielał ich
tylko mur. Kiedy ks. Jerzy Popiełuszko
został uprowadzony, Bożenka przyjechała, aby pomodlić się o jego odnalezienie.
Wtedy spotkali się po raz pierwszy. Jak
podkreślają, była to miłość od pierwszego wejrzenia.
A jaki udział w ich związku miał ks.
Danielski? Zaręczyli się w pociągu, kiedy
jechali na pogrzeb tego świętego kapłana.

Wiara jest dla nich kluczowa i tak było od
samego początku ich związku. Kiedy się
poznawali, wiara stanowiła istotny temat
ich rozmów.
Bożena: Wiara jest mi potrzebna, abym
mogła poznać siebie. Bez wiary człowiek
nie może działać, z wiary się wszystko rodzi: nasze dzieci, nasza miłość. Nie wyobrażam sobie życia bez wiary. Kilka lat
temu jedna z córek powiedziała do mnie,
że gdybym tyle nie mówiła o Bogu, to we
współczesnym świecie więcej bym zdziałała dla rodzin. Ja jej na to odpowiedziałam krótko: nic bym nie zrobiła, bo tylko
dzięki Bogu robię to, co robię. Bez wiary
życie nie miałoby sensu. Myślę, że bez tej
miłości, którą mi daje Chrystus, nie mogłabym kochać ani Huberta, ani dzieci.
Hubert: Wiara jest motywacją naszych
działań, wszystko, co robiliśmy w życiu,
konfrontowaliśmy z wiarą, zawsze to było dla nas istotne.

Otwartość na życie
Są rodzicami szóstki dzieci (piątki na ziemi i szóstego w niebie).
Bożena: Kiedy pojawiały się na świecie nasze kolejne dzieci, w tamtych czasach
mówiono o nas „patologia”. Ale ja czułam,
patrząc na ludzi, którzy tak o nas mówili,
że wcale nie są szczęśliwi. My kochaliśmy
życie i chcieliśmy je dawać. Zaufaliśmy Panu, wiedzieliśmy, że jeżeli On daje życie, to
mamy traktować je jako dar. I z radością
przyjmowaliśmy każde dziecko.
Hubert: Kiedy teraz rozmawiamy z rówieśnikami, którzy mają jedno, dwoje dzieci, to często słyszymy od nich, że żałują
5
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jednego: nie tego, że za mało pracowali
czy za mało pieniędzy zarobili, nie tego, że
ich pozycja jest za słaba, ale żałują tego, że
nie zdecydowali się na więcej dzieci, a teraz już nie da się tego naprawić.
Bożena: My nie mówimy „planowanie rodziny”, mówimy „rozpoznawanie
płodności” – to jest zasadnicza różnica.
To nie my planujemy, to Pan Bóg planuje
dla nas, a my tylko rozeznajemy, szukamy Jego woli.
Hubert: Najbardziej niedorzeczne jest
dla mnie, kiedy niektóre rodziny mówią,
że jakieś dziecko było nieplanowane, a inne planowane... Co to znaczy nieplanowane dziecko? Nie ma czegoś takiego! Jeżeli są małżeństwem, rodziną, kochają się,
są zdolni do posiadania potomstwa, to
powinni być otwarci na życie. Życie daje
Pan Bóg. Dla nas każde nasze dziecko było wielką radością.
Bożena: Często podkreślałam, że trzeba inwestować w rodzinę. Kiedyś nasza
córka Adela zapytała, co my z tego mamy,
o jakiej inwestycji mówimy? Jak na razie
mamy tylko stary samochód, bo wszystkie pieniądze idą na studia naszych dzieci,
a z tymi dziećmi to mamy same kłopoty –
tak to widziała. Ale nawet kłopoty przeżywane razem wydają się mniejsze.

Rodzina winna
trzymać się razem
Zgodnie podkreślają, że dzisiaj rodzinom
brakuje wspólnoty. Wiele rodzin działa na
zasadzie takich oddzielnych atomów, samodzielnych jednostek, które nie współdziałają ze sobą, gdzie każdy myśli tylko o swoim
dobru, jest obecne dobro poszczególnych
członków, ale nie ma dobra całej wspólnoty, jaką jest rodzina. A to jest bezcenne, to
jest jeden z ważniejszych czynników niezbędnych do właściwego funkcjonowania
rodziny. Rodzina powinna być wspólnotą,
w której każdy ma swoje miejsce i to miejsce każdego jest tak samo ważne.
Pietrasowie spędzają wszystkie święta
razem, celebrują wspólne uroczystości.
Razem też wyjeżdżają na wakacje. Kiedy
dzieci były małe, cała rodzina wyjeżdżała
w lecie nad morze a zimą na narty w góry.
Był taki czas, że studentki wolały wyjeżdżać
same, ale kiedy założyły rodziny, powróciły do wspólnych wyjazdów. W ostatnim
roku w Krynicy Morskiej było razem 15
osób! To wszystko bardzo scala rodzinę.

Jak budować
trwały związek
Zapytani, co jest najważniejsze, aby powstała dobra, trwała rodzina, wyliczają: na
pierwszym miejscu wiara, złożenie swojego
życia w ręce Pana Boga, brak egoizmu, myślenie nie tyle o sobie, ile o dobru wspólnym, „posiadanie siebie w dawaniu siebie”
(to zasada Domowego Kościoła), najpierw
6
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relacja małżeńska – potem dzieci, otwartość na życie, wspólna modlitwa, poznawanie siebie w dialogu.
Kiedy dzieci były małe, Hubert po powrocie
z pracy zabierał je na spacer albo na plac
zabaw, żeby Bożenka miała czas wytchnienia. Nie był to stricte czas odpoczynku, bo
pracy zawsze było dużo. Ale dzieci miały
ojca dla siebie.
Od początku, kiedy pojawiły się dzieci,
dbali o to, aby jedno popołudnie w tygodniu mieli tylko dla siebie, to było potrzebne dla budowania ich związku. Chodzili
do kina, na spacer, do kościoła na Mszę.
Dzisiaj – zauważają – w młodych małżeństwach często można zaobserwować jakby
taki kult dzieci, małżonkowie zapominają
o sobie, a dzieci stają się przeszkodą w ich
wzajemnej bliskości. Nie jest to właściwa
postawa i nie przynosi korzyści dzieciom.
Musi być tu zachowana równowaga.
Już jako narzeczeństwo modlili się razem i tę wspólną modlitwę praktykowali
od samego początku małżeństwa, wprowadzając w nią dzieci. Modlitwa jest dla nich
jakby oddechem dnia: rano, przy jedzeniu,
wieczorem. Bożenka podkreśla, że praktykę
wspólnej modlitwy wyniosła z rodzinnego
domu. Uczyli modlitwy dzieci, ale i dzieci wiele ich nauczyły. Adelka na przykład
zwróciła kiedyś uwagę, że ciągle tylko proszą, a nie dziękują, dzięki tej dziecięcej intuicji w ich wspólnej modlitwie pojawiło
się więcej dziękczynienia.
Wspólna modlitwa zawsze była i jest
obecna w ich domu, nawet gdy dzieci się
buntowały. Zawsze prosili te zbuntowane, żeby – nawet jeśli nie chcą się modlić
– klękały wspólnie z wszystkimi, aby nie
dawały złego przykładu młodszym. A Pan

Bóg odnajdywał drogę do tych zbuntowanych, prowadził do nawrócenia, czasem
przez trudne życiowe doświadczenia. Codziennie modlą się za swoje dzieci, a Bożenka podkreśla, że za wszystkie po kolei
odprawiła nowenny pompejańskie.
Bardzo dbali o rozwój dzieci, ich zainteresowania, pasje, czy to muzyczne, jak
w przypadku Adelki (która skończyła klasę
fortepianu), czy plastyczne Emilki i młodszych (były w pracowni pani Jedlińskiej),
czy sportowe Maćka.
Wyrzucają sobie trochę, że stworzył się
między nimi taki sztuczny podział: mama
była od obowiązków, a ojciec od zabawy
i pasji. To trochę za wąska specjalizacja,
jak zauważa Hubert. Widzi, że za mało wnikał w potrzeby codziennego życia, a troszczył się bardziej o przyjemności, wyjścia,
wyjazdy. Dobrze jest – podkreślają zgodnie – kiedy to rozkłada się po równo, kiedy każdy z rodziców obejmuje wszystkie
dziedziny życia.

Rola Domowego Kościoła
Po doświadczeniach wyniesionych z duszpasterstwa, już na początku małżeństwa
czuli głód formacji, wiedzieli, że sami sobie nie poradzą, że potrzebują wspólnoty. Będąc małżeństwem z dziesięcioletnim stażem, wybrali Domowy Kościół. To
była inicjatywa Bożenki, ale dla Huberta
decyzja była o tyle łatwa, że znaleźli się
w jednym kręgu ze znajomymi z duszpasterstwa: Krzysiem i Bronią Głogowskimi, Markiem i Anią Wójtowiczami. Wiele
obowiązków, które niesie ze sobą przynależność do Domowego Kościoła, jak
chociażby życie sakramentalne, wspólna
modlitwa rodzinna, otwartość na życie
i inne, już wcześniej praktykowali w swoim
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życiu małżeńskim. Odkryciem natomiast
był dla nich dialog małżeński i podejmowanie reguły życia.
Hubert: Dialog małżeński przeprowadza się raz w miesiącu. Zasiadamy do rozmowy we troje – zapraszamy Chrystusa,
podobnie jak wcześniej w sakramencie małżeństwa zaprosiliśmy Go do wspólnego życia. Najpierw jest rozmowa o nas, o naszej
wzajemnej relacji. Następnie omawiamy
po kolei każde z dzieci, teraz także wnuki,
zastanawiamy się, czy nie ma jakiegoś zagrożenia w ich życiu duchowym, w czym
możemy im pomóc. Po najbliższych przychodzi kolej na dalszą rodzinę, wspólnotę,
Kościół, społeczeństwo.

liśmy rozwiązania, ale żadne nie było dobre. Wspólnota radziła nam co innego,
Hubert był skłonny przyjąć rady wspólnoty, ja miałam w środku ogromny bunt.
Powiedzieliśmy o tym Jezusowi obecnemu
w Najświętszym Sakramencie i otrzymaliśmy łaskę, zupełnie inne rozwiązanie, którego wcześniej nie braliśmy pod uwagę.
Hubert: Dialog to nie tylko komunikacja, to poznawanie siebie, to umiejętność
wyartykułowania swoich emocji. Większość
rozwodów ma swoją przyczynę w tym, że
ludzie nie potrafią wyrazić swoich potrzeb.
I jeszcze ważne jest, aby umieć sobie przebaczać. Człowiek staje się człowiekiem,
kiedy umie wybaczać.

RODZINA PIETRASÓW Z PARĄ PREZYDENCKĄ

Bożena: Dzięki dialogowi małżeńskiemu zaczęłam inaczej patrzeć na Huberta,
z większym szacunkiem i zrozumieniem.
Wcześniej często zastanawiałam się, dlaczego on nie myśli tak samo jak ja, skoro
– o tym byłam przekonana – ja myślę dobrze. Teraz widzę, że dzięki temu innemu
spojrzeniu można szerzej zobaczyć problem i wspólnie próbować go rozwiązać.
Hubert: Małżonek jest takim jakby
lustrem. Sam pewnych rzeczy nigdy bym
nie dostrzegł. Dlatego małżeństwo jest tak
cenne i tak dużo daje. Poznajemy siebie
nawzajem. Uczymy się siebie: ja się uczę
być mężczyzną, Bożenka uczy się być kobietą, a razem uczymy się być rodzicami.
Bożena: Niektóre dialogi były szczególnie ważne i trudne, bo i sytuacje, których
dotyczyły, wymagały ogromnego wysiłku.
Nie zapomnę dialogu przed Najświętszym
Sakramentem podczas rekolekcji. Mieliśmy
problem z jedną z naszych córek, szuka-

Bożena: Na koniec dialogu podejmujemy regułę życia – to są konkretne postanowienia, nad czym będziemy pracować
przez kolejny miesiąc.
Hubert: Jesteśmy też w Krucjacie
Wyzwolenia Człowieka. Inicjatywa ta jest
często źle rozumiana i niewłaściwie przedstawiana przez osoby, które do niej zachęcają. Dla mnie to jest łaska. Jest to rodzaj
postu od czegoś, co może jest przyjemne
i co samo w sobie nie jest złe (przecież alkohol spożywany w sposób rozsądny nie
jest czymś szkodliwym, a nawet może być
czymś pozytywnym). Ale podejmuję to
wyrzeczenie w intencji tych, którzy mają
problem, nie tylko z alkoholizmem, ale
z różnymi innymi uzależnieniami. Bożenka podjęła się tego postu w intencji
naszych dzieci, kiedy wchodziły w wiek
dorastania. Ja natomiast podszedłem do
tego rozumowo. Przeczytałem życiorys ks.
Blachnickiego, poznałem jego dzieła i zro-

zumiałem, że Krucjata to jest dar, który
mogę dać z siebie. W moim przypadku nie
jest to wielkie wyrzeczenie. Ale przez sam
fakt, że ja coś ofiarowuję, że coś z siebie
daję innym, ma to wartość. Krucjata to
nie tylko wyrzeczenie, ale to też modlitwa
i ofiara w intencji jakiejś konkretnej osoby.
I to zawsze przynosi owoce. Kiedy widzę
wszystkie spustoszenia, które powoduje
alkohol, szczególnie w rodzinach, wtedy
nie mam żadnego żalu, że tego alkoholu
u nas nie ma.

Związek Dużych Rodzin
Bożena i Hubert są inicjatorami Związku
Dużych Rodzin w Lublinie. Chcą w ten sposób podkreślić pozytywną rolę społeczną,
jaką pełni duża rodzina. Chcą zmienić wizerunek dużych rodzin, żeby nie były postrzegane jak patologia. Związek podjął
wiele cennych inicjatyw: Bon opiekuńczo-wychowawczy 500+, Mama 4+ (emerytura
dla matek), Karta Dużej Rodziny, roczny
urlop macierzyński.
Papież Franciszek ogłosił Rok Rodziny, aby zwrócić uwagę, że to jest najlepsze
środowisko dla rozwoju młodego pokolenia. Tylko rodzina może zapewnić w komplementarny sposób rozwój dziecka i zaspokoić wszystkie jego potrzeby. Rodzina
daje poczucie bezpieczeństwa, miłości,
bezwzględnej akceptacji.
W 2018 roku Bożena znalazła się wśród
matek uhonorowanych przez pana prezydenta srebrnym krzyżem zasługi za wychowanie dzieci, zaangażowanie na rzecz rodziny i działalność w strukturach Domowego
Kościoła. Podczas wręczania tego wyróżnienia powiedziała: Panie Prezydencie, ja
to przyjmuję w imieniu wszystkich koleżanek – matek z naszego Związku Dużych
Rodzin, bo uważam, że macierzyństwo to
jest dobro narodowe.

Za co cenisz Huberta?
Za to, że jest – że nie uciekł ode mnie, nie
przestraszył się. Za to, że jest mężczyzną
– kobiecie potrzebny jest mężczyzna, przy
nim mogę być sobą, on mnie akceptuje, jesteśmy razem na dobre i na złe. Za to, że
jest dobrym ojcem, zawsze mogę na niego
liczyć, ja i nasze dzieci.

Za co cenisz Bożenkę?
Jest bardzo mądrą kobietą, pokazała mi
wiele rzeczy, do których sam bym nie doszedł, do wielu dobrych rzeczy mnie zachęciła (np. Domowy Kościół). Wiem, że
mnie bardzo kocha, że jestem dla niej kimś
ważnym, jestem jej potrzebny. Przyjmuje
mnie mimo moich wad.
Wysłuchała i spisała:
Małgorzata Grzenia
Zdjęcia z archiwum rodzinnego
Państwa Pietrasów
7
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VIII Pielgrzymka
Wielkopostna
Rok 2021 to drugi rok pandemii, która narzuciła nam wiele zmian i obostrzeń, także
w życiu religijnym i w kościołach. Mieliśmy
nadzieję, że w 2021 roku będziemy mogli
kontynuować nasze pielgrzymowanie do
kościołów stacyjnych Lublina tak, jak było to w latach poprzednich. W listopadzie
2020 roku przesłaliśmy do kurii plan naszej VIII Pielgrzymki Wielkopostnej. Wraz
z księdzem Ryszardem, odpowiedzialnym
w kurii metropolitalnej za pielgrzymki,
czekaliśmy na decyzje, które zostaną wydane w związku z epidemią. Niestety, nic
się nie zmieniło, w kościołach mogła być
tylko jedna osoba na 15 metrach kwadratowych, a to sprawiło, że w małych świątyniach mogło przebywać tylko kilka lub
kilkanaście osób. Ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik zdecydował, że z powodu
przedłużającej się epidemii, w tym roku
nie możemy kontynuować pielgrzymki
w takiej formie, jak w latach ubiegłych.
Chcąc zachować tę piękną tradycję, na
czas epidemii stworzyliśmy nową formę
pielgrzymki.
W Środę Popielcową spotkaliśmy się
jak zawsze w kościele Ojców Kapucynów
na Poczekajce, a przez następnych 40 dni
Wielkiego Postu celem naszego pielgrzymowania były kościoły parafialne lub inne,
w których na co dzień uczestniczymy we
Mszy świętej. Na zakończenie pielgrzymki w Niedzielę Palmową zaplanowaliśmy
spotkanie w archikatedrze.
Grupa około 20 osób z różnych parafii
Lublina pielgrzymowała codziennie szlakiem kościołów stacyjnych. Byliśmy rozpoznawani i bardzo serdecznie przyjmowani, często słyszeliśmy: „Jak dobrze, że
kontynuujecie tę piękną tradycję. Teraz
musimy się jeszcze więcej modlić i prosić
Boga o odmianę naszego życia”.
Tegoroczna pielgrzymka była szczególnym doświadczeniem. Mieliśmy informację od wielu osób, że modlą się podczas
codziennych Mszy świętych w swoich parafiach z nadzieją, że w przyszłym roku
będziemy znów pielgrzymować do kościołów stacyjnych.
W Niedzielę Palmową w archikatedrze
mogło zmieścić się tylko 70 osób. Ci, którzy
przyszli wcześniej, mogli wejść na Mszę
świętą, która była odprawiona w intencji
wszystkich pielgrzymów wielkopostnych
i ich rodzin. Niestety, nie wszyscy znaleźli miejsce wewnątrz świątyni. Wielu
pielgrzymów łączyło się z nami w mod8

PIELGRZYMI W KOŚCIELE PW. CHRYSTUSA KRÓLA NA PONIKWODZIE W LUBLINIE…

… I PRZED ARCHIKATEDRĄ W NIEDZIELĘ PALMOWĄ

litwie, uczestnicząc we Mszy św. w innych kościołach.
Bardzo serdecznie dziękujemy ojcu proboszczowi Mirosławowi Ferencowi, księdzu proboszczowi Krzysztofowi Podstawce
i księdzu proboszczowi Adamowi Lewandowskiemu za odprawienie Mszy świętych w intencji pielgrzymów i ich rodzin,
o ustanie epidemii i możliwość powrotu
do kościołów.

Następna, IX Pielgrzymka Wielkopostna w 2022 r. niech będzie dziękczynieniem
za doświadczenie epidemii i przeżycie tego
trudnego okresu.
Do zobaczenia w Środę Popielcową
2 marca 2022 r. w kościele Ojców Kapucynów na Poczekajce.
Organizatorzy pielgrzymki
Zdjęcia: Jerzy Gajewski
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Warto przeczytać!
Zachęcamy do lektury
książki Roztrzaskane
lustro. Upadek cywilizacji zachodniej pióra
Wojciecha Roszkowskiego, wybitnego erudyty, pisarza i historyka czasów
współczesnych. Wymieniona pozycja jest przede
wszystkim źródłem wiedzy
o współczesnych zjawiskach, tendencjach i prądach społecznych w Polsce
na tle europejskim i światowym (np. ateizm, liberalizm, cywilizacja śmierci,
negacja prawdy obiektywnej, rewolucja kulturowa
lat sześćdziesiątych, działanie przeciwko tradycyjnej rodzinie
itp.). Geneza i rozwój owych fenomenów ukazane są w kontekście historycznym i poddane dogłębnej analizie.
Autor przedstawia zagrożenia cywilizacji zachodniej wynikające z tzw. postępowych teorii, np. gender, które zapanowały
w świecie kultury, polityki, mediów a których cechą wspólną jest
zanegowanie świata tradycyjnych wartości. Roztrzaskane lustro
wskazuje na zgubny wpływ wielu współczesnych ideologii oraz
wynikających z nich prądów kulturowych, które stymulują konkretne negatywne zachowania społeczne. Chociaż książka Roszkowskiego jest opracowaniem naukowym, jej lektura nie nuży,
ponieważ napisana jest językiem zrozumiałym i logicznym. Całość
tekstu obejmuje 15 rozdziałów, każdy z nich zawiera śródtytuły,
sygnalizujące problemy cząstkowe, omawiane na kilku stronach,
co pozwala na szybką orientację w temacie zasadniczym, zasygnalizowanym w danym rozdziale.
Zwróćmy uwagę na kilka problemów omówionych w książce:
Walka z tradycyjnym pojmowaniem wartości
Wartości takie jak: prawda, piękno, dobro, bohaterstwo, są często pozbawiane ich pierwotnego znaczenia. Autor wykazuje, iż
zwolennicy teorii o istnieniu wielu prawd zrównują kłamstwo
i prawdę, piękno i brzydotę, bohaterstwo i tchórzostwo, wierność
i zdradę, mądrość i głupotę itp. Usiłują obalić tak fundamentalne i tradycyjne instytucje, jak małżeństwo i rodzina, oparte na
naturalnym związku mężczyzny i kobiety.
Geneza ateizmu
Wojciech Roszkowski przedstawia również genezę ateizmu i jego
wpływ na doktryny państwowe, upatrując jego powstanie w okresie
rewolucji francuskiej. Uwypukla rolę przywódcy jakobinów Maksymiliana Robespierre’a (1759−1794), który ogłosił obowiązujący kult masońskiej Najwyższej Istoty, w imię której mordowano
wszystkich obrońców wiary katolickiej, niszczono wiele kościołów we Francji, konfiskowano własność Kościoła Katolickiego,
likwidowano zakony, mordowano duchowieństwo, mężczyzn,
kobiety i dzieci, przedstawianych jako zdrajców. W odniesieniu
do współczesności autor zauważa deprecjację prawdziwych autorytetów na rzecz tzw. autorytetów zastępczych:

Relatywizm moralny
Autor ukazuje, m.in. teorie Darwina i Freuda, podważające chrześcijańską wizję człowieka, jego wolną wolę, tworzące podstawy relatywizmu moralnego, co miało utorować drogę wielu sprzecznym
prądom myślowym XX wieku i usunąć różnice między dobrem
a złem. Z relatywizmu moralnego skorzystały zbrodnicze ideologie totalitarne (np. komunizm i nazizm).
Utrata poczucia grzechu
Innym problemem omówionym w książce jest zjawisko utraty
poczucia grzechu, typowe dla mieszkańców Zachodu, hołdujących relatywizmowi moralnemu. Swoiście rozumiana tolerancja
nakazuje im akceptować nawet największe wynaturzenia, propagowane przez ideologie gender i LGBT, nie tylko na ulicach, ale
również w mediach, szkołach i na uczelniach.
Prześladowania Kościoła Katolickiego
Dużo miejsca Wojciech Roszkowski poświęca prześladowaniom
Kościoła Katolickiego. Autor zauważa, iż po upadku komunizmu
panowała złudna nadzieja na zaprzestanie walki z Kościołem Katolickim. Okazało się jednak, że obecnie chrześcijanie stali się
najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie, nie tylko
w krajach islamskich, ale też – w chrześcijańskich, co manifestuje się w zwolnieniach z pracy za poglądy katolickie, karach
więzienia dla działaczy antyaborcyjnych itp.
Nie tracić nadziei!
Mimo ogólnej tezy o upadku cywilizacji zachodniej, książka Wojciecha Roszkowskiego zawiera apel, aby nie tracić nadziei, co zostało mocno podkreślone w jej zakończeniu:

» Czyż nie jest cudem, że człowiek może żyć, może działać po

swojemu, nawet wbrew poczuciu beznadziejności? (…). Śledźmy zwiastuny nadziei, bo one zachęcają do starań.

W tym kontekście wymienione zostały m.in. następujące fakty:
1. W pustych kościołach Europy Zachodniej zbierają się grupy
młodzieży z pokolenia Jana Pawła II, uczestników Światowych Dni Młodzieży.
2. W Niemczech i Francji powstają liczne grupy obrońców życia.
Światową kampanię antyaborcyjną prowadzi amerykańska
organizacja Human Life International oraz międzynarodowa
organizacja World Youth Alliance. Patronką młodzieżowych
organizacji staje się św. Gianna Beretta Molla, która urodziła
zdrowe dziecko, ale sama zmarła na raka.
3. Na spotkanie papieża Benedykta XVI w Kolonii wyszło około
miliona młodych ludzi z całego świata dlatego, że głosił on,
podobnie jak jego poprzednik św. Jan Paweł II, Ewangelię
Miłości. Następne Światowe Dni Młodzieży odbyły się w różnych miejscach na świecie w latach: 2008, 2011, 2013, 2016
(Kraków) i 2019 (Panama).
4. Zwiastunem nadziei jest też np. „Pasja” Mela Gibsona, która
poruszyła serca milionów widzów na całym świecie.
5. W amerykańskim hrabstwie Fairfield powstała Akcja Odbudowy Ohio. Jej lider, pastor Russell Johnson, zmobilizował
rzesze mieszkańców stanu do obrony wartości w życiu społecznym, do traktowania religii jako sprawy publicznej, a nie
prywatnej. Oficjalnym hasłem stanu Ohio jest: „Z Bogiem
wszystko jest możliwe”.
Prof. Wojciech Roszkowski konstatuje:

» Obserwujemy gwałtowny powrót pogaństwa po „uśmier- » Szczęśliwi są ludzie, którzy potrafią kochać i cieszyć się uroceniu” Boga na jego miejsce stawia się człowieka (…). Bardziej wierzy się celebrytom, gwiazdom estrady, niż wielkim
autorytetom i potężnym umysłom, jak np. św. Jan Paweł II.

kami życia, którzy wierzą w Boga. Nadziei takich nigdy nie
można porzucać!
Elżbieta Kołtunowska
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ZWIASTUN

Kochane
dzieciaki

Cudowny siew
Opracowanie: Małgorzata Brzozowska
(na podstawie polskiej legendy ludowej)
Ilustracje: Małgorzata Miller

Minęły Święta Wielkanocne, cztery miesiące temu było Boże Narodzenie. A teraz mamy maj – miesiąc poświęcony Matce Bożej.
Czy pamiętacie, że niedługo po narodzeniu Jezusa Matka Boska i święty Józef uciekali wraz z maleńkim Dzieciątkiem z Betlejem do Egiptu? A czy wiecie,
jak ta ucieczka wyglądała? Pewnie nie,
bo Ewangelie niewiele o tym piszą. Tyle
tylko, że na polecenie Anioła święty Józef wraz z Maryją i Dzieciątkiem uciekli.
Ale w polskiej kulturze ludowej są legendy (zwane apokryfami, bo mówią o Panu
Jezusie i uzupełniają Ewangelię) o tym,
co Ich spotkało w drodze.
Maryja i święty Józef szli pieszo, niosąc na zmianę malutkiego Jezusa, który
wiercił się na rękach, rozglądając się na
wszystkie strony. Prowadzili też osiołka, który dźwigał ich bagaż. Pewnego dnia spotkali wieśniaka, który siał pszenicę. Był
już zmęczony i martwił
się, czy jego praca przyniesie plony i czy
będzie miał czym
wyżywić rodzinę.
Wędrowcy powitali go:
– Szczęść Boże!
– Daj Panie Boże!
Najświętsza Panna
zapytała go:
– Co tu robisz?
– Ot, sieję pszenicę.
Chciałbym, żeby wyrosła piękna i dała dobry plon, abym
mógł nakarmić swoją żonę,
dzieci i siebie, ale ziemia jest
jałowa i to ziarno jest stare,
boję się, że będzie z niego
niewiele chleba.
– Nie martw się za
wcześnie, dziś siejesz, jutro
żąć będziesz – rzekła doń Maryja.
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– Daj Panie Boże, ale trudno mi w to
uwierzyć! – westchnął ze smutkiem wieśniak.
Wtedy Matka Najświętsza podała Dzieciątko Jezus świętemu Józefowi, wzięła płachtę z pszenicą, przepasała się nią
i zaczęła siać. I gdzie tylko upadło rzucone przez nią ziarno, natychmiast wyrastała pszenica, wysoka, dorodna i gęsta. Tak
obsiała całe pole. Następnie wzięła Dziecię
Jezus na ręce, uśmiechnęła się i przykazała:
– Widzisz? Pszenica rośnie pięknie.
Dziś jeszcze możesz zacząć żąć.
Wieśniak nie posiadał się z radości. Kłosy były wielkie, złote i pełne ziarna. Upadł
na kolana i całując zboże, zaczął dziękować
pięknym Państwu i Panu Bogu.
– Dziękuję! dziękuję! dziękuję! Kim jesteście wspaniali Państwo? Jak mam się
Wam odpłacić? – zapytał.
– Uciekamy z Synem Bożym do Egiptu,
gonią nas źli ludzie, żołnierze Heroda, którzy chcą Go zabić. Są już niedaleko i zaraz
tu będą, bo mają konie i jadą szybko. Jak
tu dojadą… jak tu dojadą… i będą o nas pytać… – Maryja się zastanowiła – powiedz
im, że nas widziałeś wtedy, kiedy siałeś to
zboże, dobrze?
– Dobrze – odpowiedział chłop i pomyślał, że niczego nie rozumie, bo to chyba
jakieś cuda.
– Zostań z Panem Bogiem!
– Panie Boże, prowadź!
Uciekinierzy poszli dalej ze swoim osiołkiem, a uszczęśliwiony wieśniak zaczął
żąć dojrzałe kłosy.

Ledwie pierwszą garść pszenicy użął,
wyjechali z lasu żołnierze Heroda.
– Hej, chłopie, czy widziałeś tu niewiastę z małym dzieckiem na ręku i staruszkiem? Dokąd pojechali?
– Tak, widziałem, szli tędy – odpowiedział żniwiarz zgodnie z prawdą.
– A kiedy?
– Jakżem siał tę pszenicę, nawet Pani
pomagała mi siać. I popatrzcie: takie piękne zboże mi urosło!
– O, skoro pszenica zdążyła już urosnąć
i dojrzeć, to nie ma co ich gonić, są daleko
stąd. Musimy wracać! – powiedział zrezygnowany dowódca żołnierzy.
I żołnierze zawrócili, a Matka Najświętsza z Dzieciątkiem i świętym Józefem bezpiecznie dotarli do Egiptu.

F O T O G A L E R I A

„CHRYSTUS, JAKIEGO ZNAM...” – POKONKURSOWA WYSTAWA PRAC DZIECI FOT. O. ANDRZEJ CEBULA

WYSTAWA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
„WYSZYŃSKIEGO I WOJTYŁY GRAMATYKA ŻYCIA”
FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

FIGURA ŚW. JÓZEFA ODNOWIONA
PRZEZ PANA TOMASZA BACZEWSKIEGO
FOT. EMIL ZIĘBA
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18 IV KONCERT HALINY FRĄCKOWIAK „WSPOMNIENIE O KARDYNALE WYSZYŃSKIM” FOT. EMIL ZIĘBA

25 IV SAKRAMENT BIERZMOWANIA FOT. JAN DRZEWIECKI

25 IV NIEDZIELA MISYJNA NA POCZEKAJCE FOT. EMIL ZIĘBA, JAN DRZEWIECKI

2 – 3 V PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA GRUPY PARAFIALNEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 57 FOT. DARIUSZ GUZ

