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20 czerwca, XII Niedziela zwykła

Czemu tak bojaźliwi jesteście?
Jakże brak wam wiary! (Mk 4, 35−41)

Burza…
Mam często wrażenie, że „mój” Jezus
śpi, i najgorsze, że przyzwyczaiłem się do
tego, że On śpi!
Może nawet czasami wolę, żeby spał,
bo jak wstanie, to znowu pewnie powie,
że coś z tą moją wiarą „nie tak!”
Mam wrażenie, że obecnie wielu ludzi
robi właściwie wszystko, żeby Jezus spał
jak najdłużej, żeby nie wtrącał się w moje
życie, w to, dokąd płynę, z kim i dlaczego?

A może boimy się, że zamiast do burzy Jezus powie do nas „Milcz i ucisz się!”
„Kim On jest…?” – Może chodzi o to,
byśmy zadawali to właśnie pytanie!
Jarosław Agaciński
24 czerwca, Uroczystość
Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Wtedy strach padł na wszystkich
ich sąsiadów. (…) i pytali: Kimże
będzie to dziecię? (Łk 1, 57−66. 80)

Z całego opisu narodzin Jana najmocniej
przebijają się dwie postawy: strach i milczenie. W milczeniu Bóg pomaga skupić

się na działaniu, zaprzestaniu czynności
niepotrzebnych, szczególnie ciągłego komentowania. Strach paraliżuje, gdy nie rozumiem Boga i Jego pomysłów. On zawsze
będzie widział mnie inaczej niż ja sam. Albo to zaakceptuję, albo umrę ze strachu.
W moim życiu powinno dominować
milczenie, ponieważ wtedy przestanę lękać się Boga. Z lękami się walczy, a Boga
nie da się pokonać. Z Bogiem się zwycięża.
Michał Krzosek
27 czerwca, XIII Niedziela zwykła

Nie bój się, wierz tylko! (…)
Dziewczynka natychmiast
wstała i chodziła, miała bowiem
dwanaście lat. I osłupieli wprost
ze zdumienia. (Mk 5, 21−24. 35b-43)

Kto wchodzi na drogę wiary, zapewne będzie doświadczał trudności. Przeżyje i takie wydawałoby się beznadziejne sytuacje,
jakie spotkały przełożonego synagogi. Inni
mogą powiedzieć: to koniec, nie warto dalej ufać, po co trudzić siebie i innych. Kto
jednak nie zwątpi i uwierzy Słowu Boga,
ten doświadczy Jego działania.
Bóg pomaga na różne sposoby człowiekowi, który wszedł na drogę wiary. Tak
uczynił Jezus wobec przełożonego synagogi, mówiąc, by się nie lękał i wierzył. Tak
czyni stale Bóg wobec każdego, kto odkrywa swoją bezsilność. Nagrodą za trud
wiary jest przeżycie prawdziwego cudu.
I można osłupieć wprost ze zdumienia,
gdy niemożliwe staje się możliwe.
Ireneusz Gnutek
29 czerwca, Uroczystość
św. Apostołów Piotra i Pawła

Za kogo ludzie uważają Syna
Człowieczego? (Mt 16, 13−19)

To pytanie chrześcijanin powinien zadawać sobie każdego dnia. Od tego bowiem
zależy moja wiara. Moje życie. Moje relacje
z innymi ludźmi. W końcu moje zbawienie.
Czy może jednak nie przyzwyczaiłem się
do swojego „ułożonego” bycia chrześcijaninem, w którym jest coraz mniej naszego
Pana? Czy nie grozi mi codzienność, gdzie
wiara w Chrystusa jest tylko dodatkiem do
życia? Albo sposobem na życie? To pytanie
ma zaprowadzić nas do uświadomienia sobie, że w centrum chrześcijaństwa jest Jezus Chrystus. Warto zatem się codziennie
pytać: Kim dla mnie jest Jezus?
Sebastian Kostecki
Autorami komentarzy do Ewangelii są
katecheci pracujący w naszej parafii
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Kochani Parafianie,
Drodzy Przyjaciele Poczekajki,
wszyscy Bracia i Siostry!

Bądźmy wdzięczni! Chciałem Wam
bardzo podziękować jeszcze przed wakacjami, za wspólne przeżywanie ostatnich
wydarzeń i uroczystości, za zaangażowanie wspólnot podczas wizytacji pasterskiej, za tak liczny i piękny udział w procesji Bożego
Ciała i w procesjach eucharystycznych całej oktawy Bożego Ciała, za udział dzieci i rodziców, za nabożeństwa majowe i czerwcowe, za Pierwsze Komunie św. i rocznicowe, których w sumie
było 11 grup, za święto parafii, jakim jest odpust Niepokalanego
Serca Maryi, za zawierzenie rodzin Sercu Jezusa i Maryi, za jubileusze małżonków, za każdy dar wspólnej modlitwy i za każdą
Eucharystię. Wydaje się, że powoli wracamy do normalności…
Wracajmy też do pełnej obecności w życiu Kościoła,
w sakramentach, w liturgii, we wspólnocie! Nic nie jest
w stanie dać nam prawdziwego Pokarmu, tylko EUCHARYSTIA,
która daje życie.
Bądźmy dobrej myśli! Kiedy przeżywamy Rok Rodziny
Amoris laetitia, warto też przypomnieć słowa Prymasa Tysiąclecia, na którego beatyfikację we wrześniu czekamy, że „Rodzina
jest silna Bogiem”. Pan Jezus domaga się od nas świadectwa wiary, nadziei i miłości, a my mamy wiele okazji, aby być dla siebie
dobrzy. Dziękuję za świadectwa rodzin chrześcijańskich, również
te umieszczane w kolejnych numerach „Zwiastuna”. W tych trudnych czasach zamętu i niepokoju, zła atakującego rodziny, bądźmy dobrej myśli, że zawsze ostatecznie zwycięża dobro. „Nie daj
się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 21).

Abyśmy potrafili zobaczyć piękno Bożego stworzenia
i je docenić, a nie niszczyć. Teraz kiedy zbliżamy się do wakacji,
do czasu urlopów, życzę Wam wszystkim dobrego odpoczynku,
fizycznego i duchowego, takiego, który sprawia, że chce nam się
jeszcze bardziej żyć, dla chwały Pana Boga i dla ludzi! Takiego,
który sprawia, że chcemy śpiewać i radować się w Panu, „bo wielkie rzeczy przygotował tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9). Może
dobrym przypomnieniem na wakacje niech będą słowa Modlitwy
– Pieśni słonecznej św. Franciszka:

Pochwalony bądź, Panie mój,
ze wszystkimi Twoimi stworzeniami,
szczególnie ze szlachetnym bratem naszym słońcem,
przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz.
I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem:
Twoim, Najwyższy, jest wyobrażeniem (…)
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez siostrę naszą matkę ziemię,
która nas żywi i chowa,
i rodzi różne owoce z barwnymi kwiatami i ziołami…
Życzę Wam opieki Niepokalanego Serca Maryi i wszelkiego Bożego błogosławieństwa. Do usłyszenia po wakacjach J. Dziękuję
całej Redakcji „Zwiastuna” za ogrom pracy i przepiękne fotorelacje z wydarzeń parafialnych.
br. Mirosław Ferenc, proboszcz

WIZYTACJA KANONICZNA

16 maja br. w naszej parafii miała
miejsce wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez ks. bpa Józefa
Wróbla.
Program wizytacji był bardzo bogaty.
Ksiądz biskup uczestniczył we Mszach
świętych o godz. 8.30, 10,00, 11.30, 13.00,
16.00 i 18.00, podczas każdej Eucharystii głosił słowo Boże. W czasie Mszy św.
o godz. 11.30 udzielił Pierwszej Komunii
Świętej dzieciom ze Szkoły Podstawowej
im. Bolesława Chrobrego, a o godz. 13.00
święceń diakonatu i prezbiteratu braciom
z naszego kapucyńskiego seminarium.
Podczas Mszy św. o godz. 8.30 ojciec
proboszcz Mirosław Ferenc przedstawił sprawozdanie z życia parafii,
którego tekst publikujemy poniżej.
Nasza parafia istnieje od 70 lat. Została erygowana przez ks. bpa Piotra Kałwę 28 lutego 1950 r. Obecnie na terenie parafii jest
zameldowanych ponad 12 tysięcy osób,
z czego około tysiąca osób nie jest katolikami, albo nie ma kontaktu ze wspólnotą
katolicką. Poczekajka na mapie Lublina
ma swój koloryt i konkretną historię. Jest
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też bogata pod wieloma względami. Jest
pierwszą parafią utworzoną w Lublinie po
II wojnie światowej. Obecnie parafię tworzą 4 osiedla: Błonie, Konstantynów, Krasińskiego i Sienkiewicza. Na terenie parafii
znajdują się liczne przedszkola oraz szkoły: Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka
Sienkiewicza, Szkoła Podstawowa nr 57
im. Jana Kochanowskiego, Społeczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego;
IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja
Kopernika, Zespół Szkół Elektronicznych
i Ogólnokształcących im. Obrońców Lublina oraz Liceum Ogólnokształcące im. Jana
III Sobieskiego. W wymienionych szkołach
pracuje 13 katechetów.
Na terenie parafii swój charyzmat realizują różne zgromadzenia zakonne. Mają tutaj swoją apostolską wspólnotę siostry Honoratki, czyli Zgromadzenie Małych Sióstr
Niepokalanego Serca Maryi; wspólnotę
i działalność opiekuńczo-wychowawczą nad
dziećmi prowadzą siostry Kapucynki Najświętszego Serca Jezusa, dom dla studiujących dziewczyn prowadzą siostry z Unii
Świętej Katarzyny ze Sieny; w akademiku
KUL-owskim posługują siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego; świetlicę dla
dzieci i młodzieży prowadzą siostry Pasterzanki, czyli Służebnice Matki Dobrego
Pasterza. Swój charyzmat realizują tutaj
również członkinie instytutów świeckich.
W parafii posługują oczywiście bracia kapucyni z tutejszego klasztoru, którego gwardianem jest br. Jarosław Banasiuk oraz bracia z WSD naszej warszawskiej prowincji
zakonnej na czele z rektorem br. Arturem
Fredo. Dwóch braci ze wspólnoty klasztornej posługuje w pobliskim szpitalu na alei
Kraśnickiej jako kapelani chorych i personelu szpitalnego: br Krzysztof Groszyk
i br. Daniel Stelmaszek.
Wspólnota parafialna na Poczekajce jest
też różnobarwna, gdy chodzi o grupy formacyjne, liturgiczne, charyzmatyczne czy
ewangelizacyjne. Mamy następujące grupy oraz wspólnoty: ministranci, lektorzy,
schola dziecięca „Barka”, Dzieci Fatimskie,
Oaza Dzieci Bożych, Oaza młodzieżowa,
kręgi Domowego Kościoła, wspólnoty neokatechumenalne, Rodzina Serca Miłości
Ukrzyżowanej, Odnowa w Duchu Świętym
„Miłosierny Samarytanin”, Wspólnota Najświętszego Imienia Jezus, Legion Maryi,
Franciszkański Zakon Świeckich, Duszpasterstwo Młodzieży, Grupa Modlitwy Ojca Pio, Żywy Różaniec, Grupa Modlitwy
św. Rity, Duszpasterstwo Absolwentów,
Caritas, Biuro Radia Maryja, ZHR, grupa
Anonimowych Alkoholików. W jedności z proboszczem działa Parafialna Rada
Duszpasterska, w skład której wchodzi
20 osób. Obecnie też, w ramach III Synodu Diecezji Lubelskiej, powstał w parafii
i działa Parafialny Zespół Synodalny, do
którego należy 21 przedstawicieli różnych
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POWITANIE KSIĘDZA BISKUPA PRZEZ OJCA PROBOSZCZA. FOT. EMIL ZIĘBA

POWITANIE PRZEZ WSPÓLNOTĘ BRACI KAPUCYNÓW. FOT. EMIL ZIĘBA

MODLITWA W CISZY. FOT. EMIL ZIĘBA
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wspólnot. W parafii działa Stowarzyszenie
Przyjaciół Parafii Poczekajka, Poradnia Rodzinna, Koło Fotograficzne, Biblioteka parafialna, Punkt książki „Poczytajka”, Klub
Seniora, Siłownia, Kawiarenka. (Obecnie
z powodu obostrzeń sanitarnych wynikających z pandemii koronawirusa niektóre
przejściowo zamknięte).
Należy także wspomnieć, że w 70-letniej historii parafii mieliśmy tutaj bardzo
wielu ludzi oddanych całym sercem Panu
Bogu, Kościołowi i Matce Bożej. W żywej
pamięci braci kapucynów są ich twarze
i dobro przez nich czynione. Tutaj wielkie
podziękowanie należy się również o. Andrzejowi Derdziukowi, który tych współczesnych świadków Ewangelii przypomina
w swoich kolejnych książkach, takich jak
Dojrzały owoc (ukazało się właśnie drugie wydanie – jest tam opisanych kilkanaście postaci, zakonników i świeckich,
wyróżniających się duchem służby i miłości do Chrystusa i bliźnich), czy książka
Brat Kalikst z Poczekajki o pokornym stolarzu br. Kalikście, któremu ta świątynia
zawdzięcza wiele ciężkiej pracy fizycznej
i poświęcenia.
Jeśli chodzi o życie religijne i sakramentalne, trzeba powiedzieć, że codziennie
w dni powszednie są sprawowane cztery
Msze św., a w niedzielę w porządku zwykłym siedem Mszy św., chociaż w ostatnim roku, z powodu ograniczeń sanitarnych i ze względów duszpasterskich, Mszy
było jeszcze więcej. Codziennie na Mszy
porannej i wieczornej jest głoszone słowo
Boże, codziennie przed każdą Mszą św.
jest sprawowany sakrament spowiedzi.
W każdy czwartek od godz. 15.00 do godz.
18.00 odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu. Obchodzone są pierwsze
piątki miesiąca, wtedy są dodatkowe Msze
dla dzieci, a wcześniej sakrament spowiedzi. Prowadzone są czuwania modlitewne
w pierwsze soboty miesiąca oraz nabożeństwa fatimskie każdego 13. dnia miesiąca.
Codziennie jest odmawiany wspólnie Różaniec przed Mszą wieczorną, Koronka do
Bożego Miłosierdzia w niedzielę. W każdy wtorek jest sprawowana nowenna do
św. Franciszka, każdego 22. dnia miesiąca Msza św. za wstawiennictwem św. Rity, a 23. dnia miesiąca Msza św. za wstawiennictwem św. Ojca Pio. W tym roku
każdego 19. dnia miesiąca chcemy także
czcić św. Józefa. Sprawujemy nabożeństwa
okresowe: majowe, czerwcowe, różańcowe
w październiku, Gorzkie żale w niedziele
Wielkiego Postu, Drogę krzyżową w piątki Wielkiego Postu, Roraty w Adwencie,
Godzinki o NMP w niedziele.
W parafii przez cały rok jest prowadzone
przygotowanie rodziców i chrzestnych do
sakramentu chrztu, przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz
dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. Pro-

POWITANIE PRZEZ PRZEDSTAWICIELI RADY DUSZPASTERSKIEJ. FOT. EMIL ZIĘBA

SPOTKANIE Z DZIEĆMI FATIMSKIMI. FOT. O. ANDRZEJ CEBULA

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA DZIECI ZE SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. BOLESŁAWA CHROBREGO. FOT. KRZYSZTOF LASZCZYK
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wadzone są konferencje dla narzeczonych
przed sakramentem małżeństwa. Głoszone
są katechezy kerygmatyczne przez katechistów Drogi Neokatechumenalnej. Odnowa
w Duchu Świętym prowadzi Seminarium
Odnowy Wiary. Co roku organizowane są
rekolekcje adwentowe i wielkopostne dla
parafii oraz dla młodzieży szkolnej i dzieci, a także rekolekcje dla studentów „Na
dobry początek”. W minionym roku, mimo
trudności związanych z pandemią, odbyły
się Misje Święte z racji na 70-lecie parafii. Misje prowadzili ojcowie redemptoryści, a w tym roku, w adwencie nastąpi ich
renowacja. Przed pandemią była również
prowadzona „ewangelizacja po domach”
i na ulicach przez braci z Drogi Neokatechumenalnej.
W parafii działa Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii Poczekajka, które prowadzi bardzo szeroką działalność społeczno-kulturową, dla integracji środowiska
parafialnego, organizuje kolejne edycje
projektu „Z kulturą do Nieba”. W ramach
tego projektu tworzy wiele wydarzeń muzycznych i artystycznych dla dzieci, rodzin
i seniorów.
Długo by jeszcze można mówić o tej parafii, i co ważniejsze, mówić dobrze! Wiele dobra Pan Bóg czyni tutaj w ludzkich
sercach, mogą o tym chociażby świadczyć
codziennie czynne konfesjonały i sprawowany sakrament spowiedzi. Mogliby o tym
z całą pewnością zaświadczyć wierni, gdyby dać im taką możliwość. Ale musimy to
zostawić na inną sposobność. Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus!

„Biskup obowiązany jest wizytować
diecezję każdego roku, albo w całości,
albo częściowo, tak jednak, by
przynajmniej raz na pięć lat zwizytował
całą diecezję” (KPK kan. 396 § 1).
„Podczas swojej wizyty pasterskiej
w parafii (…) powinien w szczególny
sposób zatroszczyć się o spotkania
osobiste, poczynając od proboszcza
i innych kapłanów. To właśnie w takich
chwilach najbardziej zbliża się do
swojego ludu w sprawowaniu posługi
słowa, uświęcania i pasterskiego
przewodzenia, wchodząc w bardziej
bezpośredni kontakt z niepokojami
i troskami, radościami i oczekiwaniami
ludzi, mogąc ofiarować każdemu słowo
nadziei. (…) Przeprowadzona w ten
sposób wizyta pasterska objawia się
w swojej prawdziwej istocie, czyli jako
znak obecności Pana, który odwiedza
swój lud, przynosząc mu pokój”
(Pastores gregis nr 46).
ŚWIĘCENIA DIAKONATU I PREZBITERATU. FOT. EMIL ZIĘBA
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Boże Ciało
nie ma końca

Homilia wygłoszona na Poczekajce
przez ks. prof. Sławomira Nowosada
w Uroczystość Bożego Ciała
3 czerwca 2021 r.
(tekst autoryzowany)

Procesja Bożego Ciała zawsze jest uroczysta, długa i piękna. Tak
ją pamiętamy, najbardziej z lat dziecięcych (choć wtedy była też
męcząca). Po ponadrocznych ograniczeniach mogliśmy dzisiaj
znowu wrócić na nasze ulice, by świętować jak kiedyś. Przechodząc tę długą trasę i zatrzymując się przy czterech ołtarzach, jesteśmy znowu przy kościele, by wkrótce otrzymać błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Zarazem powinniśmy sobie
uświadomić i uwierzyć, że procesja Bożego Ciała tak naprawdę
nie ma końca. My nie wychodzimy z Najświętszym Sakramentem
z kościoła w tak uroczysty sposób raz w roku po to, żeby przejść po
ulicach naszej parafii, a potem po procesji schować Najświętszy
Sakrament w tabernakulum myśląc, że czas już wrócić do życia,
do codzienności, gdzie dom, radości i troski, gdzie w domu bliscy
albo samotność, gdzie praca, szkoła dla dzieci, czasem choroba
czy różne obawy i niepokoje. To nie jest tak, że kończymy procesję Bożego Ciała i wracamy do swego życia. Procesja Bożego
Ciała nie może mieć końca. Przeciwnie, ona ma pozostać i trwać
w codziennym życiu, ma zmieniać tę codzienność, napełniając
ją na nowo Bożą obecnością, bo to Bóg jest dla człowieka nieodzowny i zawsze konieczny.
Kardynał Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI,
opowiadał, że w Monachium od lat trwa pamięć o pewnym proboszczu. Kiedy była procesja Bożego Ciała, ten ksiądz, niosąc Naj-

świętszy Sakrament, modlił się półgłosem mijając kolejne domy:
Panie Jezu, w tym domu po prawej stronie mieszka starsza kobieta, babcia, jest tam sama i chora, idź tam, żeby ją wesprzeć,
dodać nadziei. W domu obok ojciec od lat pije, często go nie ma,
tam jest skrajna bieda, dzieci głodne i zaniedbane; musisz tam
pójść, Panie Jezu, żeby im pomóc. A w tamtym wielkim domu
z pięknym ogrodem coś bardzo źle się dzieje w małżeństwie, niby
wszystko mają, a w domu jakby pusto; Panie Jezu, tam bardzo
potrzeba Twojej łaski, musisz temu zaradzić”.
Jest takie przesłanie Bożego Ciała, moi drodzy, żeby prawdziwie obecnego wśród nas Chrystusa po procesji nie chować w tabernakulum, tylko żeby Go zatrzymać ze sobą i w sobie, w swoim życiu, by po tej uroczystości, wracając do domu i wszystkiego,
co wypełnia naszą codzienność, zabrać ze sobą Tego, o którym
wiemy, że jest życiem, pokojem, nadzieją. To właśnie przesłanie
Bożego Ciała, by ta procesja nigdy się nie skończyła, żeby nam
uświadomiła i sprawiła, że Bóg na nowo zamieszkał w tym świecie i w naszym życiu. Gdzieś ostatecznie w naszej chrześcijańskiej
wierze chodzi bowiem zawsze o Boga – aby był zawsze obecny,
by nadawał kształt całemu życiu, by wszystko w życiu stawało się
Boże, a przez to prawdziwe, trwałe i piękne.
Jan Paweł II wyznał kiedyś, że cztery miasta szczególnie wpisały się w jego życie: Wadowice, Kraków, Rzym oraz Lublin. Nasz
7
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Lublin. Gdy czyta się po latach jego różne dokumenty, kazania
czy katechezy, można zauważyć, że wyjątkowo często pojawia się
tam zdanie zaczerpnięte z soborowej Konstytucji duszpasterskiej
o Kościele w świecie współczesnym (nr 22): „Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego”. Jeśli człowiek chce zrozumieć, kim jest, dlaczego żyje,
dokąd zmierza, dlaczego cierpi i doświadcza samotności, dlaczego umiera – to musi z tymi pytaniami zwrócić się do Chrystusa,
Słowa Wcielonego, Boga, który stał się człowiekiem i zamieszkał
pośród nas. Tylko sam Chrystus jest światłem, które rozjaśnia tajemnicę ludzkiego losu i ostatecznego przeznaczenia – tłumaczył
nam Papież, także nam, mieszkańcom Lublina, bardzo bliskiego
mu miasta. Kiedy człowiek dobrze wpatrzy się w Chrystusa, a nawet więcej, gdy otworzy przed Nim swoje serce i całe życie, podzieli się sobą z Bogiem, dopiero wtedy pozna prawdę i znajdzie
odpowiedź na najbardziej fundamentalne pytania swego życia.
Wtedy będzie wiedział, jak żyć.
Opowiadała mi niedawno pewna kobieta, dzisiaj już mająca
dorosłe wnuki, jak to było, kiedy miała około trzydziestu lat i zostawił ją mąż: „Zostałam w domu sama. Miałam dwóch synów,
jeden miał lat siedem, drugi pięć. Musiałam sobie jakoś z tym
życiem poradzić, na nowo je poukładać. Znajomi i bliscy nieraz
mi mówili, bym sobie kogoś znalazła, wtedy będzie mi łatwiej.
Przychodziły takie myśli raz czy drugi, by się z kimś związać. Ale
kiedyś, na modlitwie, uświadomiłam sobie, co by wtedy było.
Niedługo mój syn pójdzie do I Komunii świętej, pójdzie do ołtarza, by przyjąć Boga, a ja wtedy zostanę w ławce. Zostawię moje
dziecko, gdy będzie przyjmowało do serca Boga. To niemożliwe,
pomyślałam. Ja nie mogę tak zostawić moich dzieci”. I nie zostawiła, została sama, sama je wychowała i wykształciła. Tę historię
trzeba gdzieś zapisać, by ludzie to czytali i zrozumieli, że można tak żyć. Żebyśmy pojęli, że jest w życiu miejsce na wybory aż
tak heroiczne, których motywem jest miłość, że stać człowieka
na gesty i zachowania wielkie, które w języku religijnym nazywa
się świętością. Stając dzisiaj wobec prawdziwie obecnego pośród
nas Boga w Eucharystii trzeba nam się uczyć wiary, że „wszystko
mogę w Tym, który mnie umacnia”.
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Boże Ciało nie ma końca
We wrześniu będziemy przeżywać beatyfikację kard. Stefana
Wyszyńskiego. Kościół wyniesie na ołtarze kolejnego świętego
tak bardzo związanego z naszym miastem. Był biskupem lubelskim tuż po wojnie, Wielkim Kanclerzem KUL, a wcześniej jego
absolwentem, jako prymas był wielkim przyjacielem i obrońcą
naszego katolickiego Uniwersytetu. Podczas jednej z wielu wizyt na KUL-u powiedział: „Pamiętajcie, jeśli KUL przestanie wychowywać młodych ludzi do świętości, stanie się niepotrzebny”.
Mamy tam na Uniwersytecie świadomość, że musi nam chodzić
o coś więcej, niż tylko o to, by dobrze i z kompetencją kształcić
młodych ludzi. Katolicki uniwersytet musi wychowywać ku całej
prawdzie, która wskazuje również drogę do świętości. To wielkie
zobowiązanie, które wyrasta z niezwykłej łaski obdarowania nas
świętymi – Papieża i Prymasa. Wszyscy bądźmy świadomi tej łaski i tego wezwania – Chrystus Pan, którego dzisiaj szczególnie
adorujemy, jest dla każdego z nas znakiem świętości Boga i do
takiej świętości wzywa, do życia z Bogiem i w Bogu w codzienności. Chrystus wzywa nas do życia pełnego i pięknego w najlepszym sensie tego słowa, które pomimo ludzkiej słabości i kruchości staje się odblaskiem świętości Trójjedynego Boga. Nie tylko
KUL, ale i nasza parafia – jeśli przestanie nas wychowywać do
świętości, stanie się niepotrzebna.
W dzisiejszej Ewangelii podczas Mszy św. usłyszeliśmy o tym,
jak Pan Jezus wziął chleb i powiedział: „Bierzcie, to jest moje Ciało”, następnie wziął kielich i rzekł: „To jest moja Krew Przymierza”. Na koniec tego fragmentu Ewangelii św. Marek zapisał, że
wtedy Jezus i uczniowie wyszli z Wieczernika i poszli w stronę
Góry Oliwnej. Tę drogę z Wieczernika można przejść także dzisiaj – schodząc ze Wzgórza Syjońskiego i przechodząc przez potok Cedron dochodzi się do Ogrodu Oliwnego. Właśnie tam Pan
Jezus zabrał apostołów, by wraz z Nim czuwali na modlitwie.
Potem w nocy przyszli żołnierze, Chrystus został pojmany, był
osądzony, został ubiczowany i poniżony. Następnie była Droga
Krzyżowa i Kalwaria. Wtedy właśnie nasz Pan zrobił to, co było
najważniejsze – dokonał naszego zbawienia. W ten sposób dał
nam życie, które nie zna śmierci, a inaczej mówiąc, dał nam siebie,
bo sam jest dla nas „pokarmem na życie wieczne”. Także w tym
sensie dzisiejsza uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
z jej niezwykłą procesją nie ma końca. To święto Boga‑z‑nami –
do nas przyszedł i z nami pozostał.
Po procesji wyjdziemy stąd, jak uczniowie wyszli z Jezusem
z Wieczernika, by dopełniać swoje życie poprzez kolejne dni i lata.
Pamiętajmy, że – jak apostołowie – nie wychodzimy stąd sami.
Prowadzi nas On, jedyny Odkupiciel człowieka, w którego obliczu widzimy oblicze Boga Ojca. W Ewangelii przy czwartym ołtarzu usłyszeliśmy, że przed wyjściem do Ogrójca Jezus modlił się
za tych, którzy w będą w Niego wierzyć. A więc za nas – widział
nas i znał, gdy szedł na Ukrzyżowanie. Musimy to sobie bardzo
wziąć do serca – Słowo Wcielone, Bóg, który stał się człowiekiem, Pan świata, Zbawiciel modlił się za mnie w Wieczerniku.
Wziął sobie mnie do serca. Modlitwa jest z miłości – gdy ktoś się
modli, wtedy kocha, a więc nosi w sercu. Tak trzeba nam wierzyć – Chrystus Pan wziął sobie mnie do serca na zawsze – bo
„umiłował do końca”.
Powiedzmy to sobie w Boże Ciało – my w życiu nigdy nie jesteśmy sami. Nasz Bóg to Emmanuel – Bóg z nami na zawsze.
W domu i w pracy, gdy dobrze i gdy trudno – zawsze jest z nami
Ten, który obiecał, że nas nie zostawi sierotami. Procesja Bożego
Ciała to wielka proklamacja i znak obecności Boga w moim – naszym świecie. Także w tym sensie Boże Ciało nie ma końca. I sami postarajmy się, by ta prawda Bożego Ciała trwała i codziennie
przynosiła owoce, by życie nabierało kształtu świętości, by tajemnica Słowa Wcielonego nieustannie rozjaśniała tajemnicę mojego
życia. Te i wszystkie słowa Chrystusa są na zawsze ważne: „Jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”. Amen.
Zdjęcia: Małgorzata Grzenia
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tej książki jest też zachęta do świętości,
o czym mówię we Wstępie, gdy wspominam
adhortację apostolską papieża Franciszka Gaudete exultate. Ojciec święty mówi
o tzw. „świętych z sąsiedztwa”, którzy chodzili naszymi ulicami, żyli w naszych czasach i pokazali, że można więcej osiągnąć.

Fot. Małgorzata Grzenia

Czym kierował się
Ojciec w doborze postaci
omówionych w książce?

DOJRZAŁY OWOC

personalna historia parafii
Na początku bieżącego roku ukazało się drugie wydanie książki
o. prof. Andrzeja Derdziuka „Dojrzały owoc”. Chcąc zachęcić
czytelników „Zwiastuna” do sięgnięcia po tę pozycję, poprosiliśmy
Autora o odpowiedź na kilka pytań dotyczących książki.

Skąd taki tytuł książki?
Książka Dojrzały owoc dojrzewała w moim
sercu już od dawna i ten tytuł przyszedł mi
jako potwierdzenie, że trzeba pokazać personalną historię naszej parafii, wyrażającą
się w biogramach pięknych postaci, które
zasłużyły się zwyczajnym, a jednak szlachetnym i zauważalnym życiem. Dojrzały
owoc to nawiązanie do słów Pana Jezusa:
„po owocach poznacie ich” (Mt 7,16), a jednocześnie stwierdzenie, że my jesteśmy
winnymi latoroślami, które zakorzenione
w winnym krzewie mogą wydać owoc obfity. Ten tytuł jest nade wszystko odpowiedzią na stwierdzenie, że we współczesnym
świecie wysuwa się wiele zastrzeżeń co do
możliwości życia człowieka jako powołanego do świętości. A ja mówię, że wiele osób
właśnie tu na Poczekajce, dojrzewając do
tej świętości, osiągnęło wspaniały pułap,
którym jest spełnienie życia.

Jaki jest główny
zamysł książki?
Jak powiedziałem wcześniej, zamysłem
tej książki jest nade wszystko pokazanie,
że w tym świecie, w którym się nagłaśnia
tyle skandali i tropi tyle zła, jest zawsze
więcej dobra. Ale to dobro jest ciche, pokorne, i tym bardziej trzeba je wyławiać,
aby ukazać je innym, bo „piękno jest po to,
aby zachwycało”, jak mówił kiedyś Norwid. A postaci zwykłych ludzi, którzy autentycznie i na serio dążyli do świętości, to
są przykłady, o których mówimy, że „słowa uczą, ale przykłady pociągają”. Dlatego
też zamysłem tej książki jest pokazanie historii dobra, które wypełniło się na Poczekajce. W Posłowiu napisałem, że lubelska
Poczekajka to szczególna parafia, bo tutaj
miało miejsce wiele różnych wydarzeń, ale
najpiękniejsze z nich są zapisane w księdze życia, którą ma Bóg. I stąd zamysłem

Z pewnością, jak napisałem w Posłowiu
tej książki, jest to mój subiektywny wybór czegoś, co nazwałem moim panteonem świętych postaci z Poczekajki. Przede wszystkim wszystkie te osoby znałem,
w jakiś sposób się z nimi przyjaźniłem, na
większości pogrzebów byłem i najczęściej
przemawiałem. Jednocześnie te postacie
zainspirowały mnie w jakiś sposób swoją
dobrocią, życzliwością, ale też jakimś zmaganiem. Bo nie są to przecież ludzie, którzy
od początku szli prostą drogą do świętości.
Niektórzy z nich przeszli etap kluczenia,
błądzenia, a mimo wszystko wydali dojrzały
owoc właśnie przez to, że do końca zaufali
Panu. Oczywiście, takim istotnym kryterium była śmierć, tylko bowiem człowiek,
który już odszedł do Pana, może w istocie
zostać opisany jako ktoś, kto spełnił swoje życie. Chodziło tutaj więc o taki dobór
postaci, które już odeszły, a które zapisały
się w pamięci. I to też ciekawe, że w przypadku większości z tych osób pogrzeby
były tu na Poczekajce, i często mimo dni
powszednich, a nawet okresu wakacyjnego,
gromadziły pełen kościół ludzi. To jest dla
mnie jakieś potwierdzenie, że nie wybierałem tak zupełnie subiektywnie, ale w jakiś
sposób było to uzasadnione.

Kim jest autorka
portretów? Dlaczego
nie zdjęcia?
Przygotowując tę książkę, pomyślałem,
że warto te postacie przedstawić nie tylko słowami, ale też jakąś formą graficzną. Kiedy myślałem o zdjęciach, to wyszła
kwestia i praw autorskich, i różnych też
niedoskonałości technicznych. Wpadłem
więc na pomysł, żeby zrobić portrety. Najpierw rozważałem to z panem Tomaszem
Baczewskim, który ma świetną technikę
komputerową robienia takich portretów (to
ten pan, który restaurował figurkę Matki
Bożej Fatimskiej), ale później zobaczyłem
prace wykonane przez panią Magdalenę Piwońską, która mieszkała na terenie naszej
parafii i przychodzi tu do kościoła, i ona
narysowała wszystkie te portrety postaci
z książki na bazie zdjęć, które jej dostarczyłem. Trzeba powiedzieć, że większość
portretów została narysowana długopisem, w takiej technice każda kreska jest
oddzielna i nie można już jej poprawić.
Ostatnie trzy portrety zostały namalowa9
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ne ołówkiem, i trzeba przyznać, że jest to
mistrzostwo. Najważniejszą rzeczą w tych
portretach jest to, że oddają one duchową fizjonomię prezentowanych postaci:
i uśmiech, i powagę, ale też w jakiś sposób szlachetność osób, które zostały tutaj opisane.

Czym różnią się pierwsze
i drugie wydanie książki?
Różnica między pierwszym i drugim wydaniem jest taka, że drugie zostało rozszerzone o trzy postaci i o moje Wprowadzenie.
Jest to związane z tym, że po ukazaniu się
pierwszego wydania, którego nakład wynosił 2100 egzemplarzy i mimo pandemii
rozszedł się w ciągu roku, wiele osób zwracało uwagę, szczególnie br. Tomasz Mantyk
w recenzji opublikowanej w „Rocznikach
Teologicznych KUL”, że zabrakło w nim
postaci sióstr zakonnych. Stąd też uzupełniłem drugie wydanie o dwa biogramy
sióstr. Znalazła się w nim siostra Jolanta
Zofia Józefa Jodłowska, urszulanka z akademickiego domu studenckiego KUL na
Poczekajce, która 46 lat przeżyła na Poczekajce i tutaj zasłużyła się jako szlachetna
osoba, która była jakimś punktem odniesienia dla studentek mieszkających w akademiku. Drugą osobą jest siostra Egidia
Bronisława Pituła ze zgromadzenia sióstr
honoratek, założonego przez bł. Honorata
Koźmińskiego, która trzynaście lat pracowała w kuchni u kapucynów na Poczekajce,
i muszę przyznać, że nie spotkałem drugiej
osoby, która by tak bardzo kochała kapucynów. Była niezmiernie ofiarna, bardzo
pracowita, pokorna i życzliwa, a jednocześnie miała swój sposób realizowania powołania do prawdziwej pobożności, która nie
była jakaś manifestacyjna, ale naprawdę
głęboka. Oprócz tego dodałem jeszcze biogram pana Andrzeja Gila, bardzo zasłużonego i znanego, traktowanego przez braci kapucynów, a także siostry kapucynki
i siostry honoratki jak tata, który zmarł
w listopadzie 2020 roku i nie zmieścił się
w pierwszym wydaniu książki.

Proces informacyjny brata
Kaliksta jest w toku.
A czy, według Ojca,
inne osoby omówione
w książce też zasłużyły
na miano świętości?
Wiele postaci opisanych w książce, włącznie z braćmi kapucynami, wśród których
jest ojciec Maurycy Kubrak, ojciec Florian
Duchniewski, ojciec Michał Skorupiński,
ojciec Cyprian Przestrzelski oraz brat Kalikst Marian Kłoczko, to są osoby, które
zasługują na pamięć, ale – w moim rozumieniu – proces informacyjny prowadzący
do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego
jest uzasadniony jedynie w przypadku brata Kaliksta. Nie chodzi tutaj bowiem tyl10
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ko o piękno życia, ale też o pamięć, kult,
a szczególnie o łaski, które w przypadku
brata Kaliksta ciągle są i modlitwy zanoszone za jego wstawiennictwem okazują się
skuteczne, co można potwierdzić zarówno
na przykładzie małej Mai, która już jest całkiem wolna od padaczki, a która to choroba
wcześniej została rozpoznana jako lekooporna, czy na przykładzie małego Krzysia,
który nie potrzebował operacji serca, czy
wreszcie na przykładzie pewnego człowieka, który poszedł do szpitala, a lekarze byli
zdumieni, bo wszyscy pacjenci na tym oddziale umarli tego dnia, a on pozostał żywy.
I jeszcze można wskazać wiele innych łask,
takich prostych, wyjednanych przez wstawiennictwo brata Kaliksta, który pomaga
w uporządkowaniu harmonogramu dnia,
który przyśnił się złodziejowi, a ten zaczął
mnie przepraszać i chce to wynagradzać,
który jednocześnie dba o pogodę, aby brat
Henryk z pomocą braci kleryków mógł spokojnie pracować w ogrodzie. Tak więc nie
widzę możliwości, aby inne osoby miałyby mieć rozpoczęty proces beatyfikacyjny,
ale w przypadku brata Kaliksta jest to uzasadnione jego świętością, kultem, a także
decyzją Kapituły Prowincjalnej Zakonu
Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji
Warszawskiej podjętą trzy lata temu.

Czy będą następne
wydania książki? Czy ma
już Ojciec świadectwa
dotyczące jeszcze innych
pięknych postaci?
Właściwie mam już jedną z kandydatek do
tego, aby tę kolejną edycję książki wydać,
z tym że nie będzie to już kolejne wydanie
rozszerzone, lecz będzie to nowa książeczka. Ale to dopiero w perspektywie kilku
lat. Już zresztą w Posłowiu wspomniałem o innych postaciach, które zasłużyły
się w historii Poczekajki.

Co trzeba zrobić,
żeby dostać się do
kolejnego wydania?
Jest to trochę dramatyczny warunek, ale
najpierw trzeba umrzeć. Ale zanim się
umrze, trzeba pięknie żyć. Ja jestem tylko
zwykłym bratem, który nie zna wszystkich,
i jestem świadomy, że nie wyłowiłem wielu
postaci godnych zauważenia i omówienia.
Poza tym nie wszystkie osoby, które tutaj
pracowały i uświęcały się, były na stałe
związane z Poczekajką. Myślę na przykład
o proboszczach… Niektórzy pytali mnie,
czy będę pisał o ojcach: Tytusie, Feliksie,
Arkadiuszu, Tarsycjuszu, Edwardzie, którzy tutaj pracowali i zapisali się złotymi
zgłoskami. Być może, ale nie wiem, kiedy
to zrobię. W każdym razie najważniejsze
jest to, że po pierwsze, muszą te informacje
do mnie dotrzeć, a po drugie, muszę mieć
też czas, co nie jest takie proste.

Na ile w tworzeniu tego
dzieła przydały się Ojcu
artykuły ze „Zwiastuna”?
Muszę powiedzieć, że ciągle doceniam
działania redakcji, bo to jest – podkreślę
– bezcenne źródło informacji. Zdaję sobie
sprawę, jak ulotna jest nasza pamięć. I stąd
bardzo ważne jest, że ktoś to notuje. Ja,
oczywiście, korzystałem ze „Zwiastuna”,
on jest często przywoływany w przypisach
mojej książki i jestem bardzo wdzięczny
pani Redaktor. Korzystałem zarówno ze
świadectw, które zostały zamieszczane
o tych postaciach, ze wspomnień różnych
osób, jak też ich biogramów, które niekiedy
sam nawet zamieszczałem. I tym bardziej
jeszcze chcę podkreślić znaczenie „Zwiastuna” jako pisma będącego czynnikiem
ocalającym pamięć, stanowiącego źródło dla historyków, którzy mogą do niego
sięgnąć, jako do bardzo ważnej i ciekawej
dokumentacji, a jednocześnie pokazującego żywotność tej parafii, co podkreślił
pan profesor Jan Pomorski, który w swej
recenzji nazwał książkę Dojrzały owoc historią personalną. Myślę, że to, iż parafia
żyje, wyraża się właśnie we wspólnocie redaktorów, którzy w jakiś sposób czują się
odpowiedzialni, aby – zanim zostanie to
zapisane w księdze życia u Pana Boga –
znalazło się w annałach historii.

W jaki sposób dotrzeć
z książką do jak
najszerszego grona
czytelników?
Książka Dojrzały owoc miała już dosyć
dużą promocję, bo była wspominana w lokalnych wydaniach „Gościa Niedzielnego”,
była promowana w Telewizji Lublin, w Radiu Lublin, a 17 czerwca odbyła się jej uroczysta promocja w Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego.
Wśród gości zaproszonych przez pana dyrektora Tadeusza Sławeckiego znaleźli się:
pan prof. Pomorski recenzent, także rodziny tych osób, m.in. pani Renata Zubrzycka,
pan Józef Mrozowicz, pani Iwona Łupina.
Chcę jeszcze też powiedzieć przy tej okazji, że bardzo serdecznie wspominam pana profesora Antoniego Krawczyka, który
był recenzentem pierwszego wydania tej
książki, a zmarł w maju 2020 roku, o nim
też zamieściłem notkę we wprowadzeniu
do drugiego wydania. Jestem wdzięczny
jemu, jak i panu profesorowi Pomorskiemu za okazaną życzliwość i cenne rady.

Bardzo serdecznie
dziękuję Ojcu za rozmowę
a czytelników „Zwiastuna”
zachęcam do lektury książki
„Dojrzały owoc” i innych
dzieł ojca profesora.
Rozmawiała Małgorzata Grzenia
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NIE ODDZIELAMY WIARY OD ŻYCIA
Pokój i Dobro!
Michał i Małgosia – to nasze imiona.
Jesteśmy małżeństwem od 14 lat, mamy
czworo dzieci – jedno w niebie i trzy córki:
Marysię (13 lat), Anię (9 lat) i Zosię (5 lat).
Zostaliśmy poproszeni o napisanie świadectwa. Jasne! Dlaczego nie? Tylko, po
chwili zastanowienia, przyszła refleksja:
„O czym pisać?”. Jesteśmy zwykłą rodziną
ze wszystkimi zmaganiami dnia codziennego, z naszymi grzechami, słabościami,
kłótniami – daleko nam do wzoru świętości. I wtedy uciekliśmy się do modlitwy,
wezwania Ducha Świętego i otrzymaliśmy
odpowiedź: „Ten artykuł nie jest o was, jest
o Mnie”. I słowa same przyszły.

Poznaliśmy się w 2006 roku. Nasz
ślub miał miejsce w kościele Chrystusa
Króla na Balham w Londynie 28 kwietnia 2007 roku. Dokładnie 2 lata wcześniej, 28 kwietnia 2005 roku, ja, Małgosia,
klęczałam w Sanktuarium Matki Bożej
w Pompejach prosząc o dobrego męża,
jednocześnie składając obietnicę wytrwałej, codziennej modlitwy różańcowej w tej
intencji. Zostałam wysłuchana. Data ślubu,
dokładnie w rocznicę nawiedzenia Sanktuarium, jest dla mnie dowodem cudownej
ingerencji Matki Przenajświętszej w fakt
naszego poznania i połączenia sakramentem małżeństwa. Ciekawa historia łączy się
też z momentem, gdy pierwszy raz poznałam nazwisko mojego męża. A mianowicie… przeczytałam je w Piśmie Świętym:
podczas pierwszych odwiedzin wzięłam
do ręki egzemplarz Biblii mojego przyszłego męża, a był on podpisany. Gdy Michał
zapytał zdziwiony, skąd wiem, jak ma na
nazwisko, odpowiedziałam ze śmiechem,
że z Biblii.
W Londynie spędziliśmy 8 pierwszych lat naszego małżeństwa. Oboje
mieliśmy bardzo dobre prace, w finansach,
w samym centrum finansowym Europy,
wynajęty przytulny domek z ogródkiem,
ale jednocześnie byliśmy w samym sercu
świata laickiego, przesiąkniętego materializmem, wpływami wszelkich wyznań,
sekt i światopoglądów dalekich od katolickiego. W Anglii korzystanie z kościołów
ograniczało się praktycznie do niedzielnej Eucharystii. Mimo obecności polskich
kapłanów w angielskich parafiach oraz
funkcjonowania kilku polskich parafii na
terenie Londynu, czasem skorzystanie
z sakramentu pokuty wiązało się z kilkutygodniowym oczekiwaniem. Co za niebezpieczeństwo dla duszy! Czuliśmy się
jak na pustyni. I kiedy zaczęły pojawiać
się na świecie nasze dzieci, wiedzieliśmy,

MICHAŁ I MAŁGOSIA Z CÓRKAMI: MARYSIĄ, ANIĄ I ZOSIĄ
ZDJĘCIE Z ARCHIWUM RODZINNEGO

że bez powrotu do ojczyzny bardzo trudno będzie nam samym pielęgnować naszą
wiarę i – co może jeszcze ważniejsze – będzie bardzo trudne, jeśli nie… graniczące
z cudem, przekazanie wiary naszym dzieciom. Nie, żebyśmy nie wierzyli w cuda,
ale sprawa stała się poważna. Spakowaliśmy nasze życie i wróciliśmy do Lublina,
by na nowo budować swoją codzienność.

Już w Polsce urodziła się nasza trzecia córeczka i mogliśmy cieszyć się w pełni bliskością rodziny i przyjaciół, dostępnością sakramentów i wspólnot religijnych.
Oboje z mężem od młodości jesteśmy związani z Poczekajką i duchowością franciszkańską poprzez wieloletnią przynależność
do Wspólnoty Młodzieży Franciszkańskiej,
lektorat, uczestniczenie w życiu tejże parafii
11
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Nie oddzielamy wiary od życia

ŚLUBY WIECZYSTE MAŁGOSI WE FRANCISZKAŃSKIM ZAKONIE ŚWIECKICH NA POCZEKAJCE – 3 X 2020 R. ZDJĘCIE: EMIL ZIĘBA

oraz, od czasu powrotu do Polski w 2015
roku, formację we Franciszkańskim Zakonie Świeckich.
W 2016 roku otworzyliśmy w Puławach
pierwsze i jak do tej pory jedyne przedszkole
o profilu katolickim: Niepubliczne Przedszkole Jezusa Miłosiernego. Odczytaliśmy
to jako wolę Bożą i poddaliśmy misji krzewienia wiary katolickiej zarówno w maluszkach, które uczęszczają do placówki,
jak i wśród ich rodziców, rodzin i pracowników. Przedszkole powstało w wyniku
wsparcia modlitewnego i materialnego wielu
dobrodziejów i trwa do tej pory mimo wielu przeciwności. Dzięki błogosławieństwu
Boga i ku Jego chwale rozrasta się z roku
na rok. O cudach, które miały tam miejsce,
można by napisać oddzielny artykuł. W obliczu obecnej fali ataku na dzieci i rodzinę
jakże ważne są nasze małe misje – w środowiskach, w których jesteśmy, stawanie
się narzędziem i świadkami Bożej Miłości.
W naszym domu często rozmawiamy
o Bogu, Jego Imię towarzyszy nam przy
codziennych czynnościach i w naturalny
sposób nasze dzieci „przesiąkają” wiarą.
12

Modlitwa przed podróżą, błogosławienie
dzieci przed wyjściem do szkoły, akty strzeliste, dziękczynne czy błagalne to nasz sposób życia. Nie oddzielamy wiary od życia.
Wiara daje życie, jest źródłem. Wszystko,
co mamy, pochodzi od Boga. Jesteśmy jedynie zarządcami, sługami. Często zdarza
nam się dziękować Bogu za dzieci i one to
słyszą. Dziękujemy Bogu, że pozwolił nam
się nimi zaopiekować. Są prawdziwymi cudami! Niedawno u jednej z naszych dziewczynek zdiagnozowano poważną chorobę
neurologiczną. Zawierzyliśmy ten problem całkowicie Bożej opiece: „Jezu, ufamy Tobie! Ty wiesz, co jest najlepsze dla
nas i naszych dzieci. Kochasz je przecież
nieskończoną miłością!”. Codziennie klękamy z dziećmi wieczorem do wspólnej
modlitwy. Składa się ona z pacierza oraz
jednej dziesiątki Różańca Świętego, gdyż
należymy do Róży Różańcowej. Modlimy
się w niej w 5 intencjach: o łaskę chrztu
św. dla dzieci nieochrzczonych, o ochronę
dzieci przed deprawacją i ideami przeciwnymi Ewangelii, o ocalenie dzieci zagrożonych aborcją, za kapłanów i Kościół oraz
za dusze w czyśćcu cierpiące.

Śmiałe wyznawanie wiary zaczyna
kiełkować w naszych dzieciach. Potrafią jako jedyne w klasie nie wróżyć, odważnie i z dziecięcą swobodą przyznawać
się do Jezusa, mają też niejako swoisty
„radar” na zagrożenia typu magia, halloween, symbole okultystyczne. Potrafią same wyłączyć, odrzucić niewłaściwe treści
i obrazy. Dziękujemy za to Bogu!
Ostatnio Marysia, zapytana o to, czy
wierzy w prawdziwość cudów, których dokonuje Pan Bóg na ziemi, odparła bez zastanowienia: „No pewnie! Przecież to oczywiste!”. Tak postrzegamy nasze życie. Pan
Bóg jest na pierwszym miejscu, pełnienie
Jego woli gwarancją prostych i dobrych
wyborów, a życie Ewangelią przepisem
na szczęście i pokój w sercu.
Niech będzie Pan Jezus uwielbiony
w naszych rodzinach, małżeństwach,
dzieciach, w naszych miejscach pracy, w naszych słowach, myślach, czynach, w naszym narodzie i na całym
świecie! Amen.
Małgorzata i Michał
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RODZINA, MUZYKA I… POCZEKAJKA
Z moim mężem Janem przeżyliśmy
zgodnie i z miłością 67 lat. Pochodził z Zamojszczyzny, z gminy Nielisz. Rodzice
męża, Ewa i Jan, oprócz sześciorga własnych dzieci podczas okupacji niemieckiej
wychowywali trzech osieroconych młodszych braci mojego teścia. Gdy zaczęło się
wysiedlanie przez Niemców całych wiosek
z Zamojszczyzny, także z gminy Nielisz, rodzice z dziećmi musieli opuścić swój dom,
dobytek i uciekli do dalszej rodziny. W tym
czasie mąż jako szesnastolatek i najstarszy syn był partyzantem w lasach. Przez
4 lata moi teściowie z rodziną mieszkali
w wygrodzonej części obory, obok zwierząt
gospodarskich. Po wyzwoleniu wrócili do
zmarnowanego domu i niegdyś pięknego
gospodarstwa, które przez lata było niszczone przez okupanta. Zaczynali życie od
podstaw.
Mąż Jan został powołany do wojska. Ponieważ miał talent do muzyki, interesowała go gra na trąbce, a wcześniej amatorsko
uczył się w zamojskiej orkiestrze Namysłowskiego, trafił do wojskowej kapeli. Po
wojsku – przejściu do cywila, dostał się do
Szkoły Spółdzielczej dla dorosłych w Łysołajach k/Lublina, ponieważ miał ukończoną
tylko szkołę podstawową. Była to pierwsza szkoła dla dorosłych po wyzwoleniu.
Jej uczniowie to przeważnie „ludzie z lasu” (partyzanci), którzy musieli zaczynać
życie od nowa i znaleźć sposób, jak sobie

radzić. Ja, jako szesnastoletnia wówczas
dziewczyna, za pomocą „Społem” znalazłam się w tej samej szkole jako uczennica.
Stąd wzięła się nasza znajomość.

Od dziecka związana byłam z chórem
szkolnym i kościelnym. Moi rodzice,
Józefa i Wincenty, byli muzycznie uzdolnieni – w domu śpiewało się wszystkie pieśni
religijne, kościelne. Do kościoła w Fajsławicach mieliśmy 7 km. Rodzicom niełatwo było prowadzić całą gromadę, mnie
i rodzeństwo, tak daleko na nabożeństwa,
więc modlitwa i śpiewanie było w domu.
Po maturze pracowałam w Piaskach jako
księgowa, a przyszły mąż w Lublinie. Mieliśmy kontakt dzięki naszej dawnej szkole – na zjazdach wakacyjnych. Po dwóch
latach znajomości zdecydowaliśmy się na
zawarcie małżeństwa.
Rok 1950 – to nasz ślub w kościele kapucynów przy Krakowskim Przedmieściu,
udzielony nam za zgodą proboszcza parafii
pw. Nawrócenia św. Pawła, do której wtedy
należałam. Po wojnie były trudne czasy, na
pomoc rodziców nie mogliśmy liczyć. Trzeba było znaleźć wspólne mieszkanie, czyli
stancję dla małżeństwa. Pierwsze skromne mieszkanie znajdowało się przy ulicy
Kruczej w Lublinie: pokój z używalnością
kuchni. Tutaj urodziło się troje naszych
dzieci. Tutaj przeżyliśmy dwie tragedie.

Pierwsze dziecko utraciłam we wczesnej
ciąży – przyczyniło się do tego zmęczenie
po obowiązkowym pochodzie pierwszomajowym i błąd niedoświadczonej położnej
po przewiezieniu mnie do szpitala. Rozpaczałam, było to dla mnie doświadczenie
bardziej traumatyczne niż porody. Kiedy
byłam w drugiej ciąży, drżeliśmy z mężem
o życie tego dziecka. Na szczęście syn Zbyszek urodził się zdrowy. Potem naszą rodzinę dotknęła następna tragedia: córka
Ewa urodziła się z wodogłowiem. Ponieważ położna uprzedziła męża, że istnieje
zagrożenie życia dziecka, Jan pobiegł do
naszej parafii z prośbą o chrzest. Maleństwo, ochrzczone przez niedawno wyświęconego kapłana, odeszło do Pana półtorej
doby po narodzinach. Ja byłam w ciężkim
stanie po porodzie. Bolało mnie, że nie zobaczyłam mojego dziecka, nie znam jego
twarzy. I drugiego, z utraconych, też nie
mogłam pożegnać. Jako rodzice szczęśliwie
powitaliśmy jeszcze na świecie syna Jurka i córkę Elę (już w nowym mieszkaniu).
Nasze dzieci od początku zdradzały
ochotę do śpiewu i muzyki, mały syn
potrafił „grać” nawet na meblach. Ponieważ nasza młodość nie dała nam szansy
na zdobycie muzycznego wykształcenia,
postanowiliśmy w tym kierunku kształcić dzieci. Trudności z tym nie było, bo
wykazywały duże zdolności. Zbyszek zdał

CHÓR Z PARAFII PW. ŚW. JÓZEFA W LUBLINIE Z WIZYTĄ U JANA PAWŁA II. ZDJĘCIE Z ARCHIWUM AUTORKI
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do klasy skrzypiec i skończył szkołę z wyróżnieniem. Jerzy dla odmiany, żeby w domu było ciekawiej, grał na fortepianie.
Najmłodsza, Ela, też wybrała skrzypce.
Ponieważ dzieci uczęszczały do Szkoły Muzycznej przy ul. Plażowej, miały religię pod
opieką duszpasterzy z kościoła pobernardyńskiego. Tam też przyjęły Pierwszą Komunię Świętą i sakrament bierzmowania.
Zamiast zostać w domu z dziećmi,
chcąc dołożyć środki finansowe do budżetu, musiałam pracować. Były trudne
czasy, wszystko kosztowało. W międzyczasie mąż, pracując zawodowo, skończył
Technikum Budowlane, a następnie studia
techniczne. Ja natomiast dostałam się na
KUL – na teologię.
Gdy zamieszkaliśmy na osiedlu Mickiewicza (LSM), chodziliśmy przez pola i ogródki do kościoła na Poczekajce do
braci kapucynów, którzy bardzo życzliwie
przyjmowali nas wszystkich na uroczyste
Msze św. W niedługim czasie LSM się zaludnił. W 1981 r. ks. Stefan Soszka został
pierwszym proboszczem parafii pw. św.
Józefa. Ponieważ po gospodarstwie rolnym pozostała stodoła, więc po zabiegach
udało się ten budynek zaadaptować na
tymczasowy kościół, w którym mogliśmy się gromadzić na Msze św. Ksiądz
proboszcz zatrudnił organistę, p. Józefa.
Okazało się, że nasze osiedle zamieszkują ludzie młodzi chętni do uczestniczenia
w nabożeństwach i rozśpiewani, więc po
przesłuchaniach powstał duży chór parafialny – ok. 60 osób. Ponieważ w owym
czasie chórów przeważnie nie było, nasz
chór, na zaproszenie proboszczów, „obsługiwał” ogromną liczbę parafii i kościołów. Zjechaliśmy prawie całą Polskę. Mąż
jako trębacz-amator rozumiał i akceptował moje uczestnictwo w chórze i wszystkie wyjazdy. Oboje wspieraliśmy budowę
nowego kościoła pw. św. Józefa
Kiedy Jan Paweł II był papieżem,
ksiądz Soszka uzyskał dla naszego chóru
zaproszenie do Rzymu. Wówczas obowiązywały paszporty i wizy, ale i ten problem
został rozwiązany przez księdza proboszcza i organistę. Nasza 40-osobowa grupa
odbyła osiemnastodniową pielgrzymkę do
Ojca Świętego i do Włoch. Jan Paweł II
dwukrotnie nas gościł. Nie przypuszczaliśmy wówczas, że śpiewamy dla przyszłego świętego. Zwiedziliśmy wszystkie
ważniejsze włoskie miasta. Nasz wyjazd
był bardzo tani: pojechaliśmy autokarem
pod namioty, z własnym prowiantem. Pielgrzymka do Ojca Świętego była nagrodą za
cały trud śpiewaczy chóru.
Kiedy proboszczem na Poczekajce
był o. Henryk Cieniuch, nasza rodzina przeniosła się do własnego domu przy
14

Rodzina, muzyka i… Poczekajka

MODLITWA JANA PAWŁA II
ZA RODZINY
Boże, od którego pochodzi wszelkie
ojcostwo na niebie i na ziemi,
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi
przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego
z Niewiasty”,
i przez Ducha Świętego,
stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości
dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki
małżonków
ku dobru ich własnych rodzin
i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach
mocne oparcie dla swego człowieczeństwa
i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu
Małżeństwa
okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów,
przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to
za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu–
ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo
w rodzinach i poprzez rodziny.
Przez Chrystusa Pana Naszego,
który jest Drogą, Prawdą i Życiem,
na wieki wieków. Amen.
ul. Struga. Tym samym staliśmy się parafianami i mieliśmy blisko do nowo wybudowanej świątyni. Wróciłam do śpiewania w chórze, gdy p. Wiktoria Lachowicz
zorganizowała go na Poczekajce. Potem p.
Paweł Skakowski gromadził nas i budował
repertuar. Ostatnie lata upłynęły chórowi
pod kierownictwem p. Tomasza Wnuka.
Niestety, zespół był mniej liczny niż moja poprzednia grupa chórowa, ale swój
program realizowaliśmy: sześć i pół roku
śpiewaliśmy na Mszach św. i w czasie uroczystości kościelnych. Zmniejszył się teren
parafii, sporo ludzi starszych, a młodzież
nie zawsze chce śpiewać w chórze kościelnym, nie ma już takiego zapału. Obecnie
zespół ma przerwę w działaniu, jak wiele
wspólnot. Wirus zmącił nam wszystko, ale
ojciec proboszcz Mirosław Ferenc stara
się organizować życie parafialne tak, abyśmy tego nie odczuli. Kocham moją parafię, „pilnuję się” jej, czuję opiekę proboszczów i braci kapucynów. Mimo trudności,
na Poczekajce ojciec Ferenc ochrzcił moją
prawnuczkę Zosię, z którą rodzice przyjechali aż z Chicago.

Przez lata nasze życie się zmieniało.
Dzieci po studiach muzycznych pracują
w swoich zawodach. Założyły rodziny i są
szczęśliwe. Realizują swoje plany rodzinne i muzyczne także poza granicami kraju.
Syn Zbigniew i córka Elżbieta to skrzypkowie-soliści, syn Jerzy jest uznanym kompozytorem. Dzięki mocnej więzi rodzinnej
wszyscy jesteśmy sobie bardzo bliscy, a ja
jestem otoczona miłością i troską. Cieszę
się też z serdecznych relacji z rodziną, tak
z mojej, jak i Jana strony. Szkoda tylko, że
24 maja 2017 r. mąż już odszedł od nas do
Pana. W czasie jego pogrzebu dzieci i wnuki, ze łzami w oczach, na cześć ojca i dziadka
stworzyły oprawę muzyczną uroczystości.
Życie nasze było bardzo ciężkie, ponieważ takie były warunki, ale też
ciekawe, bo mimo wszystko Pan Bóg
nam błogosławił. Łaska Boża w nim
uczestniczyła i udało się przezwyciężyć trudności. Za wszystko dziękuję
Bogu, za całe życie.
wierna parafianka
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opracowania. Pozwala to czytelnikowi na dokładną orientację
w tematyce oraz rozumienie wypracowanych przez autora tez.
Główne trzy części książki Wyszyński. 40 spojrzeń, a mianowicie „Początek drogi”, „Sytuacje w drodze” oraz „Cele drogi” zawierają zwięzłe rozdziały – tytułowe 40 „spojrzeń” – podzielonych na krótkie teksty, niekiedy jednostronicowych, odpowiednio
tematycznie posegregowanych i zasygnalizowanych tytulikami.
Każdy z nich wymienia i przedstawia poszczególne cechy osobowości Prymasa w konkretnych sytuacjach w jego bogatym w wydarzenia życiu. Zilustrujmy to na podstawie dowolnie wybranych
„spojrzeń” na osobowość kardynała Wyszyńskiego.
Początek wielkiej przygody. Prymas maryjny
Z książki wyłania się obraz kardynała Stefana Wyszyńskiego jako człowieka na wskroś maryjnego. Początki kultu Maryi przyszłego Prymasa Polski sięgały okresu dzieciństwa. Wspominał,
że w domu rodzinnym wisiały obrazy Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. Ojciec jeździł „z upodobaniem
na Jasną Górę, matka zaś do Ostrej Bramy. Potem schodzili się
i opowiadali dzieciom o swoich wrażeniach z pielgrzymek. Głęboka maryjność była dla Stefana Wyszyńskiego charakterystyczna
również później, w okresie kapłaństwa, w czasie studiów, działalności biskupiej, a szczególnie prymasowskiej. Maryja towarzyszyła mu zawsze.

Warto przeczytać!
Oczekując na beatyfikację Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, zachęcamy do lektury książki Zdzisława Józefa Kijasa
Wyszyński. 40 spojrzeń (wyd. Bratni Zew).
Wśród wielu pozycji poświęconych życiu i działalności Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego książka Wyszyński. 40
spojrzeń ks. Zdzisława Józefa Kijasa (autora innych prac poświęconych tematyce religijnej, np. Życie jako dojrzewanie do świętości. Maksymilian Maria Kolbe, Opatrzność i przeznaczenie),
jest pozycją wyjątkową. Nie jest biografią Prymasa Tysiąclecia
ani też opracowaniem, oceniającym jego działalność duszpasterską czy społeczną. Autor postawił sobie bowiem za cel wniknąć
w głębiny osobowości i mentalności wyjątkowego człowieka, aby
– jak stwierdził we wstępie – „wydobyć na światło dzienne jego
duchowe piękno, estetyczną wrażliwość, jego pragnienia i lęki, ale
również jego odwagę i tęsknotę za miłością iście samarytańską”.
Układ książki nie jest szablonowy. Stosownie do postawionego celu tekst został podzielony tematycznie na 40 głównych wątków, zawierających rozważania szczegółowe. Do lektury książki zachęca przede wszystkim klarowny język autora oraz wybór
materiału pierwotnego. Autor, zamieszczając informacje wzięte z życiorysu Prymasa, oparte często na wspomnieniach ludzi
z jego najbliższego otoczenia lub osób przypadkowych oraz na
ustaleniach biografów, przeplata je obfitymi cytatami osobistych
wypowiedzi głównego bohatera, opatrując własnymi komentarzami i spostrzeżeniami, które są główną osnową niniejszego

Dalsze lata. Osoba stanowcza i posłuszna papieżowi
Inną cechą Prymasa była przede wszystkim lojalność wobec papieża i posłuszeństwo Stolicy Apostolskiej. Widać to na przykładzie mianowania go arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, a tym samym Prymasem Polski, przez papieża Piusa XII
w dniu 12 listopada 1948 roku. Owa nominacja nie była po myśli
kardynała ze względu na jego obawę, iż nie podoła nałożonym
nań obowiązkom. Wyrażając zgodę stwierdził lapidarnie: „Ale
jestem tylko Bożym chłopcem na posyłki…” Ów maryjny „Boży
chłopiec na posyłki” jawił się zatem jako biskup lojalny wobec
papieża i mu posłuszny.
Cechą osobowości Wyszyńskiego była również stanowczość.
Zarówno podczas pobytu w więzieniu, jak też po jego uwolnieniu
z ośrodka odosobnienia dnia 26 października 1956 roku, Prymas
ukazywał swoją determinację, konsekwencję i upór w obronie
praw Kościoła Katolickiego. Spowodowało to, iż władze zagwarantowały pozytywne rozwiązanie spraw, o które nieustannie
walczył: powrót wszystkich biskupów i sufraganów na swoje stanowiska, z których zostali usunięci, zagwarantowanie obsadzania stanowisk kościelnych przez biskupów, gwarancja kontroli
seminariów duchownych przez władze kościelne a nie państwowe, zagwarantowanie Kościołowi prawa do swobodnej katechizacji młodzieży, prawa dla ochrzczonego narodu oraz prawa do
wydawania prasy katolickiej.
Duchowy przywódca narodu
Prymas ukazany został jako wielki i skuteczny przywódca kościelny oraz lider katolickiej części narodu polskiego. Świadczy o tym
napisany w celi więziennej „Akt oddania Polski w macierzyńską
niewolę Maryi, Matce Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego” złożony 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze i inaugurujący Wielką Nowennę w dniach 3-5 maja 1957 roku, która trwała
9 kolejnych lat i gromadziła milionowe rzesze wiernych.
Przerastający granice swojego czasu
Jak twierdzi autor książki, Prymas Wyszyński „przerastał granice
swojego czasu”, był więc jednostką ponadczasową, zadziwiającą
niewzruszoną postawą moralną oraz społecznym zaangażowaniem na przekór polityce dyskredytacji, pomówień i oszczerstw
ze strony władz komunistycznych wobec niego. Każde publiczne wystąpienie Wyszyńskiego, ocenianego przez współczesnych
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Wiara źródłem siły Prymasa
Bóg w ujęciu Wyszyńskiego jest Bogiem żywym, dynamicznym,
towarzyszącym stale człowiekowi, jest istotą kreującą nowe życie,
przynoszącą nową nadzieję i nową miłość. Takiego właśnie Boga
Prymas poszukiwał codziennie, pracując „z cierpliwością konia
i uporem osła”, walcząc z „zasiedziałością”, szczególnie zaś z tą
duchową, która z młodzieńców czyni mentalnych starców, z pasterzy zaś wystraszonych najemców”. Owa „zasiedziałość” według
Prymasa to stan zadowolenia z siebie: „dobrze nam tu być”. Nie
akceptował zatem programu minimalnego uczniów Chrystusa,
ponieważ takiego programu nie zaakceptował Jezus na Górze
Tabor. Najważniejszą sprawą w wierze było dla niego nawiązanie bezpośredniego synowsko-ojcowskiego kontaktu z Bogiem. Dzięki temu
w najgorszych czasach wojny, komunizmu nie utracił wiary, ale ją ciągle pogłębiał.
Pragnienie bycia „lumen Christi”
Ksiądz Zdzisław Kijas eksponuje istotną cechę osobowości religijnej Prymasa,
a mianowicie jego pragnienie funkcjonowania w społeczeństwie jako światło
Chrystusa w okresie szalejącego komunizmu i dogorywającego nazizmu niemieckiego, a więc ideologii,
które były zaprzeczeniem
istoty człowieczeństwa
i wyrazem pychy człowieka. Prymas nie pragnął,
aby uważano go za polityka, działacza, dyplomatę czy reformatora, o czym
mówił 6 lutego 1949 roku
do mieszkańców Warszawy w dzień ingresu do katedry warszawskiej, ale dążył do tego, aby swym przykładem udowodnić, że jest
uczniem Jezusa. Owo „lumen Christi” miało stać w opozycji do
ateizmu naukowego lansowanego w czasie, gdy rugowano Chrystusa z życia społecznego, oraz świecić w obliczu rezygnacji ludzi
z Boga na skutek doświadczeń okropności wojny i okupacji. Dlatego należało zapewnić Chrystusowi panowanie.
Wznosił się wysoko, bo miał przeciwny wiatr
Kardynał Wyszyński jawi się w książce jako osoba dynamiczna,
działająca w okresie otwartej i brutalnej walki władzy komunistycznej z Kościołem, co musiało odbijać się na niej rykoszetem.
Mimo to owe przeciwności, zamiast zniszczyć Prymasa, powodowały u niego pomnożenie sił twórczych. Jak twierdzi autor,
Prymas był zawsze młody, a otoczenie duchowo odmładzał „trzymając się mocno Chrystusa”.
Obrońca godności człowieka
Przyczynę ukazywania człowiekowi jego godności widział Prymas w akcie stworzenia go przez Boga na Jego obraz i podobieństwo. Bóg nie tylko obdarza człowieka życiem, ale je zabezpiecza,
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utrzymuje i przedłuża na całą wieczność. „Wszystko ustanie, tylko człowiek pozostanie, wszystko umiera, a człowiek chociażby
umarł, żyć będzie! Stąd wielka wartość i godność człowieka”,
twierdził Wyszyński. Człowiek zaraz po Bogu jest wartością największą. Z tego wynika, iż tak jak Bóg jest uznany i umiłowany,
tak i człowiek powinien być uszanowany aż do granic umiłowania. Uszanowanie człowieka oznacza uznanie jego wielkiej godności jako dziecka Bożego, natomiast prawdziwy człowiek rodzi
się tylko w rozmowie z Bogiem, bowiem wskutek tego odkrywa
sens cierpienia, choroby czy przeciwności. Człowiek odkrywający w sobie właściwości Boże musi mieć wolność ich rozwijania.
Osoba przyjazna ludziom
W osobistych wspomnieniach ludzi, którzy spotykali się z Prymasem, jest on człowiekiem o osobowości towarzyskiej, szukającej
bezpośrednich kontaktów z różnymi środowiskami. Wspomnienia wskazują na jego bezpośredniość, zdolność tworzenia atmosfery życzliwości, wspólnoty, na jego stale widoczną
kulturę osobistą. Nie wstawał na przykład od stołu po
posiłku, jeśli ktoś jeszcze
nie dokończył konsumpcji,
nie zaczynał konsumować
pierwszy, jeśli inni nie zaczęli jeść.
Piękno życia i wartość
rodziny
Tematy piękna i wartości życia oraz rodziny były dla Prymasa niezwykle
ważne. W tym kontekście
przytoczone są uwagi Wyszyńskiego z okazji Ślubów Jasnogórskich: „Cały
świat woła głosem wielkim:
chcę żyć. Rwie się ku życiu
zamarzły potok i zeschła
trawa i nagie drzewo. Rozpaczliwym głosem wołają wszystkie szpitale i kliniki: Pozwólcie nam żyć!
Ratujcie moje życie! (…)
To Bóg, wiecznie żyjący
wszczepił w nas potężną wolę zachowania życia (…). Zabezpieczył je w ustroju świata, w prawie przyrodzonym, w instynkcie
samozachowawczym, w dekalogu, w kodeksach prawa wszystkich narodów, w głosie sumienia ludzkiego”. Podobnie wielką
wartością była dla Prymasa rodzina. „Rodzina Bogiem silna” –
to temat, który wybrał w piątym roku Wielkiej Nowenny. Również jego relacja z własnym ojcem była pełna czułości i miłości,
czego dowodzą Zapiski więzienne i listy.
Zdjęcie archiwalne

mianem męża stanu, przyciągało w okresie PRL-u tłumy wiedzione nadzieją na zwycięstwo prawdy nad fałszem i dobra nad
złem. Z homilii kardynała czerpano siłę płynącą z wiary Prymasa
w Boga Wszechmogącego.

Warto przeczytać!

Prymas przebaczający
W książce Miłość na co dzień Wyszyński wskazywał na konieczność przebaczania, ponieważ „gdy zabiegamy o przebaczenie, musimy być gotowi przebaczać (…). Uraza, z którą chodzimy, jest samoudręką. Przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności, jest
kluczem w naszym ręku od własnej celi więziennej (…)”. Zachęcał
do wytrwałej modlitwy za prześladowców, która „nam osobiście
przynosi radość, a prześladowcom pożytek, bo ich wewnętrznie
rozbraja i ostudza w zapale”. Prymas potrafił przebaczyć głównemu prześladowcy i sprawcy jego cierpień Bolesławowi Bierutowi, modląc się za jego duszę, a także za innych krzywdzicieli.
Konieczność przebaczenia widział w tym, iż jest ono odpowiedzią
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na gotowość przebaczania ze strony Boga. Jeśli zabiegamy o Jego
przebaczenie – pisał – musimy sami przebaczać. Człowiek przebaczający pozbywa się urazy, z którą chodzi, a przebaczenie jest
„przywróceniem sobie wolności”. Prymas wskazywał również na
owoce przebaczenia, czego dowodem był List Episkopatu Polski
z dnia 18 listopada 1965 roku do biskupów niemieckich z okazji
zbliżającego się Milenium Chrztu Polski. Mimo zaciekłej krytyki listu ze strony władz PRL-u, rozpoczął się proces normalizacji
stosunków między dwoma narodami. Pięć lat później rząd RFN
uznał polską granicę zachodnią.
Prymas odważny i niezłomny
Cechą osobowości Prymasa Tysiąclecia była gigantyczna odwaga.
Porównując skrępowane dłonie Chrystusa ze współczesną trudną, a niekiedy tragiczną sytuacją kapłanów, Wyszyński odważnie
bronił wolności religijnej, nawet za cenę więzienia i życia. Dawał
temu wyraz w licznych homiliach i wypowiedziach. Brak męstwa
biskupa uważał za jego osobistą klęskę, bowiem przyszłość należy do odważnych. Mimo pozornie beznadziejnej sytuacji w kraju, żywił wielką nadzieję na sukces. Dlatego w swoich kazaniach
odważnie bronił praw człowieka, praw obywatelskich, prawa do
życia i do wolności osobistej, prawa do wolności gospodarczej
oraz do nieskrępowanego zrzeszania się, wykazując warunki, jakie muszą być spełnione, aby zachować ład społeczny.
Patriotyzm jest częścią prawdziwego życia
chrześcijańskiego
W okresie zakłamywania historii Polski przez historyków
PRL-u Prymas wskazywał na konieczność walki o prawdę historyczną twierdząc, że Kościół ma głęboki szacunek dla prawdziwych dziejów narodu, które są podstawą tworzenia postawy
patriotycznej. W ujęciu Wyszyńskiego patriotyzm chrześcijański
miał charakter uniwersalny i polegał na miłości wszystkich ludzi bez wyjątku, ale w pierwszej kolejności na miłości do tych,
którzy zamieszkują wspólną ziemię i należą do tej samej kultury
(Konferencja Episkopatu Polski z dnia 5 i 6 września 1972 roku).
Chrześcijański patriotyzm wyklucza wszelką nienawiść, bowiem
Bóg żąda miłości do każdego bez wyjątku. Odrzucenie tej zasady
powoduje zwyrodnienie patriotyzmu i powstawanie szowinizmu.
Prymas człowiekiem wolnym wewnętrznie
W rozumieniu Prymasa prawdziwa wolność wymaga dojrzałości
i odpowiedzialności, inaczej staje się zniewoleniem. Z tego powo-
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du oddał się w „macierzyńską niewolę miłości, w słodką niewolę
Matki Bożej”. Jak ocenia Zdzisław Kijas: „Uczynił to dlatego, że
wiedział, iż wolności nie posiada się na stałe, nie jest ona dobrem
wiecznym, ale czymś bardzo żywym – co raz osiągnięte – trzeba
na nowo zdobywać, oczyszczać i doskonalić, czego trzeba bronić”.
Był człowiekiem wielkiej nadziei
Prymas hołdował nadziei chrześcijańskiej, która ufa Bogu, Jego
sprawiedliwości i kiedyś „posiądzie ziemię”. Opisał to, przytoczonym w omawianej książce, znanym obrazem dumnej jodły
i siedzącej na niej wrony, nadrabiającej brak męstwa chaotycznym skrzekiem. Podczas gdy wrona bezowocnie skrzeczy i niebawem opuści jodłę, to ta ostatnia jest wrośnięta na trwałe w ziemię i zostanie w niej na długo. Prymas nie tracił nadziei, nawet
przeżywając tragizm wojny. Opisał to za pomocą obrazu siewcy
z okresu najazdu niemieckiego na Polskę we wrześniu 1939 roku: kiedy wszyscy uciekali przed Niemcami, siewca wyszedł na
swoje pole i siał zboże. Na pytanie dlaczego nie ucieka z innymi
odpowiedział: „jak zostanie ziarno w spichlerzu, to się spali, a jak
będzie w ziemi, to zawsze ktoś chleb zbierze”. Dla Prymasa nadzieja była motorem działania. Był głęboko przekonany o tym,
iż pewnego dnia przyniesie ona owoce.
Cechy osobowościowe Prymasa Tysiąclecia według
autora 40 spojrzeń
Stefan Kardynał Wyszyński jawi się w książce Zdzisława Kijasa Wyszyński. 40 spojrzeń jako człowiek silnej wiary rodzącej
liczne owoce, wykraczający poza granice swojego czasu, pałający
miłością do Kościoła, roztropny i odważny. W stosunku do ludzi
Prymas występuje jako człowiek skłonny do kontaktu z bliźnimi,
rozmowy z nimi i nie obrażający się na swych interlokutorów. Chociaż niejednokrotnie przeżywał samotność, mimo to był twórczy,
pełen ideałów i ufnej modlitwy, wewnętrznie harmonijny, pracowity, kochający ludzi, szanujący życie, rodzinę, a szczególnie
kobiety i matki oraz promieniujący mądrością. Prymas Tysiąclecia przedstawiony został jako ojciec i przykład dla wiernych,
patriota, człowiek odważny, pełen nadziei, tęskniący za niebem,
żyjący siłą wiary płynącej z Eucharystii, wolny, prawdomówny,
służący mądrze i wiernie. Nie lękał się ponosić wielkich ofiar dla
ważnych spraw. Zachwycając się pięknem stworzenia, pragnął
być dobrym oraz doświadczał bliskości Boga.
Elżbieta i Piotr Kołtunowscy

Kochani Parafianie
i Czytelnicy „Zwiastuna”
Wrześniowy numer naszego pisma, ze względu na zaplanowaną na 12 września br. beatyfikację Stefana kardynała Wyszyńskiego, pragniemy poświęcić, przynajmniej w
części, pięknej postaci Prymasa Tysiąclecia. Zachęcamy
zatem do współredagowania tego numeru.
Zapraszamy wszystkich, którzy osobę Prymasa Wyszyńskiego mają ciągle w pamięci, którzy mieli okazję spotkać
się z nim osobiście lub przez teksty jego homilii i przemówień, którzy pamiętają go jeszcze jako biskupa lubelskiego, albo poznali go na podstawie publikowanych biografii.
Wspomnienia związane z kardynałem Stefanem Wyszyńskim prosimy przesyłać na mailowy adres redakcji:
pismozwiastun@wp.pl lub pozostawić w kancelarii
parafialnej. Na teksty czekamy do 15 sierpnia.
Redakcja
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Kochane
dzieciaki

Sobotni promyk
Opracowanie: Małgorzata Brzozowska
Ilustracje: Małgorzata Miller

Czy wiecie, dlaczego w sobotę na ogół zawsze chociaż przez krótki czas świeci słońce?
Babcia (a czasem i mama) powiedzą wam,
że to Matka Boska suszy uprane pieluszki.
Legenda mówi, że kiedy Pan Jezus był
jeszcze dziecięciem na ziemi, Matka Najświętsza co sobotę prała Mu koszulki przy
zdroju i suszyła je sama na słońcu. Chcieli Ją nieraz aniołowie wyręczyć w tym zajęciu, ale nie śmieli nawet prosić o to, bo
wiedzieli dobrze, że tylko matka potrafi
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najlepiej obsłużyć swoje dziecię. To na pamiątkę tego musi z polecenia Pana Jezusa
w każdą sobotę, choć na chwilę, pokazać
się słoneczko.
Tak samo też choćby i najgorsza słota była wówczas, pokazuje się słoneczko
zawsze w Wielkanocną Niedzielę, wtedy
bowiem Matka Najświętsza suszy swą zasłonę, rozpiąwszy ją na różach. Tą zasłoną
ociera Matka Najświętsza łzy strapionych
i sierot, sama schodzi z nieba na ziemię,
odwiedza nieszczęśliwych i gdy ich zastanie płaczących, pociesza ich i łzy ich osusza. Bo Matka Najświętsza nigdy nie zapomniała i nie zapomina o biednych ludziach
na tym padole płaczu.
Raz było tak, że przebrała się miara
cierpliwości i dobroci Boga. Ludzie mieli dobrze na świecie, więc broili. Pan Bóg
postanowił ich ukarać. Uderzył w ziemię
gromami, a słońce wypaliło wszystko na
ziemi i to tak mocno, że wszystko powiędło i zmarniało. Ziemia wyglądało jakby
pustynia, wszędzie było tylko widać popiół i piasek.
Pan Bóg spojrzał na ziemię i aż odwrócił
Swe oblicze, gdy ujrzał co za nędza na ziemi
była. Ludzie z głodu i z pragnienia padali jak muchy wśród strasznych męczarni.
Spojrzała i Matka Najświętsza i ulitowała

się nad grzesznym światem. Ludzie z ziemi wznieśli ku Niej ręce, a Ona litością
zdjęta, rozpłakała się rzewnie nad nimi.
A co łza z Jej oczu upadła, zamieniła się
w ziarnko grochu, a ten zaraz rozrastał się
na ziemi, wydawał obfity plon, tak że ludzie znajdowali w nim pożywienie. Wstąpiła w świat otucha i wszyscy wielbili litość
Matki Najświętszej.
Zdziwił się Pan Bóg, widząc, że otucha
w świat wstąpiła, posłyszał głosy nadziei,
odzywające się z ziemi, doszły Jego uszu
dziękczynienia Matce Najświętszej, a wtedy Matka Najświętsza z kornym ukłonem
opowiedziała mu, co zrobiła, że nakarmiła
świat swoimi łzami.
Toteż i Pan Bóg ulitował się nad światem, darował karę, zmazał ich winy i przebaczył. Z polecenia Bożego archanioł Gabriel uczynił znowu ziemię płodną, tak że
wydawała owoce, jak dawniej.
Innym razem spuścił Bóg na ziemię
straszliwy ulewny deszcz, tak że miał on
zniszczyć wszystko, co było na świecie.
A było to właśnie w same żniwa. Pola pokryte były dorodnym zbożem. A w owe
czasy zupełnie inne były urodzaje, kłos sięgał od samej ziemi aż do góry. Byliby już
ludzie zapewne wyginęli z głodu z braku
pożywienia, gdyby znowu Matka Boska nie
wstawiła się za nimi. Zstąpiła ona na ziemię
i rączką swą chwyciła jeden z kłosów. Woda
sięgała już wtedy pod sam prawie czubek
kłosa. A wzniósłszy oczy w niebo, poczęła prosić zagniewanego Stwórcę,
aby choć tyle zostawił ludziom na pożywienie. Bóg nie mógł nigdy niczego
odmówić Matce Najświętszej, toteż
i teraz na Jej prośby powstrzymał
ulewę i zostawił na źdźble tak wielki kłos, ile Ona ręką swą uchwyciła. Tym teraz żywią się ludzie. A na
pamiątkę tego w każdym ziarnku
pszenicy pozostał malutki wizerunek
Matki Najświętszej.
Legenda pochodzi z bloga
pana Roberta Trafnego
http://wiedza-jest-super.blogspot.com/
Serdecznie dziękujemy!
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Z ŻYCIA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ MARZEC – MAJ 2021
Do wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu świętego zostali włączeni:
Kamil Jan Długosz

Barbara Katarzyna Rusińska

Maciej Grzegorz Łuciuk

Michał Bartłomiej Pietrzak

Amelia Sobczyńska

Maja Klara Nowakowska

Łucja Katarzyna Danilewicz

Tymon Marcinkowski

Jakub Józef Krzymowski

Laura Zakrzewska

Nela Jolanta Kamińska

Mikołaj Jakub Wójtowicz

Franciszka Marianna Klocek

Laura Barbara Kamińska

Robert Paweł Osoba

Zuzanna Pawlukowicz

Wiktoria Samborska

Przed Bogiem i wobec wspólnoty sakramentalne „tak” wypowiedzieli sobie:
Mateusz Rola i Joanna Igras

Andrzej Kubina i Magdalena Dobosz

Piotr Gębala i Ewelina Taracha

Mateusz Zawada i Paulina Tudruj

Adam Wójtowicz i Monika Okleja

Michał Sankowski i Natalia Królik

Dawid Antoniuk i Monika Kośmiej

Michał Kus i Kinga Wrona

Maciej Śliwiński i Anna Mycka

Kamil Dudek i Katarzyna Korzeniewska

Jacek Pawlak i Klaudia Mysiak

Wojciech Bilski i Katarzyna Głaszcz

Tomasz Matuszkiewicz i Joanna Kowalik

Rafał Krzysztoń i Alicja Kwiatkowska

Odeszli do Domu Ojca w nadziei wiecznego zmartwychwstania:
Leokadia Boruch, ur. 1934

Wojciech Czernicki, ur. 1968

Henryk Kwietniewski, ur. 1936

Teresa Ankiewicz, ur. 1940

Stanisław Kubica, ur. 1935

Barbara Żołnierowicz, ur. 1945

Wojciech Michalak, ur. 1941

Krystyna Stachura, ur. 1942

Barbara Bydler, ur. 1940

Jacek Pietuchowski, ur. 1968

Radosław Muniak, ur. 1958

Helena Okoń, ur. 1939

Marianna Kępka, ur. 1937

Andrzej Zieliński, ur. 1957

Henryka Drobek, ur. 1951

Lidia Psujek, ur. 1935

Stefan Misztal, ur. 1941

Lucyna Iwaniec, ur. 1938

Stanisław Jędryszek, ur. 1944

Aleksander Kasprzak, ur. 1932

Barbara Grzesiak, ur. 1948

Beata Stachurska, ur. 1965

Krystyna Opalińska, ur. 1931

Tadeusz Dziak, ur. 1930

Marianna Wąsik, ur. 1935

Zbigniew Jamroz, ur. 1934

Kazimierz Bastrowski, ur. 1942

Henryka Majewska, ur. 1942

Jerzy Gonder, ur. 1945

Jan Błoński, ur. 1951

Waldemar Krępecki, ur. 1955

Adam Wójcik, ur. 1946

Joanna Jaszuk, ur. 1960

Czesław Mirosław, ur. 1940

Bogdan Domurad, ur. 1957

Bronisława Jaworska, ur. 1932

Jolanta Kopczyńska-Brylant,
ur. 1950

Jan Osior, ur. 1942

Zofia Bociąg, ur. 1948

Bartłomiej Chropot, ur. 1973

Andrzej Podolski, ur. 1958

Dorota Siłaczuk, ur. 1955

Aleksandra Połyńczuk, ur. 1952

Kazimierz Sobiecki, ur. 1935

Danuta Dubiel, ur. 1946

Józefa Olesiuk

Danuta Kęcik, ur. 1933

Bogdan Piasecki

Łukasz Korkes, ur. 1982

Witold Welman

Helena Redko, ur. 1926

Lidia Klukowska-Siczek

Jan Tarka, ur. 1936
Marta Jaksim, ur. 1935
Dorota Seroka, ur. 1968
Barbara Michałowska, ur. 1929

12 czerwca 2021 roku w klasztorze w Stambule-Yeşilköy w Turcji
zmarł brat Jacek Nowacki. Miał 52 lata, z czego w zakonie przeżył 31,
a w kapłaństwie 25. Brat Jacek przed wyjazdem do Turcji przez wiele
lat był duszpasterzem na Poczekajce, ojcem duchownym w seminarium,
a także gwardianem tutejszej wspólnoty braci.
Msza pogrzebowa została odprawiona 19 czerwca w Yeşilköy,
a ciało złożono na cmentarzu Feriköy w Stambule.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!
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F O T O G A L E R I A

9 V PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA SP NR 38
FOT. DARIUSZ GUZ

30 V TEATR W OGRODZIE. KOCIE OPOWIEŚCI O LUBLINIE
FOT. JAN DRZEWIECKI

5 VI PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA DOMOWEJ SZKOŁY
IM. DZIECI Z FATIMY FOT. PIOTR MRÓZ

6 VI KONCERT: ŁUKASZ JEMIOŁA SWING QUINTET
FOT. EMIL ZIĘBA

6 VI WYSTAWA ZDJĘĆ ŚP. KS. LESZKA SURMY „LUBELSKIE Z PASJĄ”
FOT. EMIL ZIĘBA

11 VI MAŁŻEŃSKIE JUBILEUSZE
FOT. EMIL ZIĘBA

12 VI ODPUST NIEPOKALANEGO SERCA MARYI FOT. EMIL ZIĘBA

12 VI USTANOWIENIE LEKTORÓW I MINISTRANTÓW FOT. EMIL ZIĘBA

