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1 listopada, 
Uroczystość Wszystkich Świętych  
Cieszcie się i radujcie, albowiem 
wielka jest wasza nagroda 
w niebie. (Mt 5, 1-12a)
Jezus w Kazaniu na Górze przypomina 
nam, że życie na ziemi jest tylko preludium 
prawdziwego życia. Naszym celem jest ży-
cie wieczne. Pan stara się także umocnić 
nas w przekonaniu, że warto tu na ziemi 
żyć zgodnie z Jego przykazaniami i chociaż 
ta ścieżka często jest kręta i pełna cierpie-
nia, a nawet może doprowadzić do śmierci, 
na jej końcu czeka nas wieczne szczęście 
i dobrobyt w niebie.

 Justyn Bujała

7 listopada, XXXII Niedziela zwykła  
Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej 
(…), ze swego niedostatku 
wrzuciła wszystko, co miała na 
swe utrzymanie. (Mk 12, 38-44)

Jezus tłumaczy nam, że są ludzie, któ-
rzy wykorzystują wizerunek osób ważnych 
i lubianych. Nakładając maskę, robią nie-
wiele, niestarannie lub dosłownie nic, aby 
zyskać coś od osób dobrego serca. 

Jezus uczy, że nie liczy się to, ile damy 
drugiej osobie, jak dużo dla niej zrobimy, 
lecz nasza intencja. Liczy się to, czy jeste-
śmy gotowi poświęcić dla innych coś waż-
nego, coś, co jest dla nas niezbędne. 

A często jest tak, że ludzie, którzy mają 
najmniej, są w stanie dać innym najwięcej.

kb

14 listopada, XXXIII Niedziela zwykła  
Niebo i ziemia przeminą, ale słowa 
moje nie przeminą (Mk 13, 24-32)
Jezus wzywa nas do gotowości na Jego 
powtórne przyjście. Wskazuje znaki, któ-
re się wtedy pojawią, pragnie, abyśmy byli 
przygotowani na sąd. Nie podaje dokład-
nej daty, podkreśla, że nikt oprócz Ojca nie 
zna ani dnia, ani godziny końca. A zatem 
powinniśmy żyć tak, jakby paruzja miała 
nastąpić choćby jutro.

Pan zachęca nas do czuwania i odpo-
wiedniego przygotowania na czas osta-
teczny. Wędrówka przez ziemię jest tylko 
etapem do wiecznej wolności, którą osiąg-
niemy u naszego Pana.

Niebo i ziemia przeminą, ale słowa 
moje nie przeminą – w tym stwierdzeniu 

Jezusa zawiera się moc i trwałość Jego na-
uki. Jego słowa są dla nas drogą i światłem 
przez wszystkie wieki, nigdy się nie prze-
dawniają, zawsze są aktualne. Powinny 
stanowić najtrwalszą podporę na ścieżce 
naszego życia. Na jakim fundamencie naj-
lepiej budować? Na najtrwalszym, a słowa 
Pana właśnie takie są.

Karol Góra, Mateusz Bień

21 listopada, Uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata  
… przyszedłem na świat, aby dać 
świadectwo prawdzie. Każdy, kto 
jest z prawdy, słucha mojego 
głosu. (J 18, 33b-37)
Jezus przychodzi do nas, aby 
przekazać nam prawdę, 
prawdę o Nim i o Jego 
Królestwie – Kró-
lestwie Nie-
bieskim. 

W obecnych czasach z każdej strony 
jesteśmy narażeni na ataki nieprawdy, 
grzechu, dlatego Pan przychodzi, aby wy-
zwolić nas od tego uciemiężenia. Albowiem 
w Bogu jest cała prawda i wszyscy pocho-
dzący od Niego mogą słuchać Jego głosu. 
Głos Jego prawdy dociera do nas, abyśmy 
w Nim mogli dostąpić łaski uświęcenia, tak-
że łaski zbawienia. Słuchajmy więc głosu 
Pana, trwajmy w Jego prawdzie – jedynej 
prawdziwej szczęśliwości.

Marcel

Autorami komentarzy 
do Ewangelii są uczniowie IX LO 

im. Mikołaja Kopernika w Lublinie

Ewangeliarz

WITRAŻ Z KOŚCIOŁA NA POCZEKAJCE. FOT. MAŁGORZATA GRZENIA
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Kochani Parafianie, 
Drodzy Przyjaciele Poczekajki, 
wszyscy Bracia i Siostry!
Listopad, mimo swej nie zawsze pięknej 
aury, sprzyja naszym poważnym roz-
myślaniom o wieczności „pełnej świat-

ła i pokoju”. W listopadzie częściej zachodzimy na cmentarze, 
na groby naszych bliskich, i tam częściej odmawiamy chociaż-
by krótką modlitwę za zmarłych: „Wieczny odpoczynek racz im 
dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpo-
czywają w pokoju”. Możemy powiedzieć, że cały Kościół inten-
syfikuje w tym miesiącu modlitwę za zmarłych, bo rzeczywiście 
Oni tej modlitwy potrzebują do „ostatecznego oczyszczenia”. 
Katechizm Kościoła Katolickiego daję piękną syntezę tej praw-
dy: „Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego 
życia sakramentalnego, dopełnieniem nowych narodzin roz-
poczętych na chrzcie; jest ostatecznym „upodobnieniem” go do 
„obrazu Syna”, którego udziela namaszczenie Duchem Świętym; 
jest uczestnictwem w Uczcie Królestwa, zapoczątkowanej w Eu-
charystii, nawet jeśli zachodziłaby jeszcze potrzeba ostateczne-
go oczyszczenia, by móc przywdziać szatę godową” (KKK 1682). 
Pamiętajmy o modlitwie za zmarłych! 

Listopad to także ostatni miesiąc roku liturgicznego, przed Ad-
wentem. Charakterystyczne jest to, że rozpoczyna się świętem, 
w którym Kościół widzi wielką radość wszystkich zbawionych, 
wszystkich „świętych z sąsiedztwa”, o których papież Franciszek 
napisał: „Lubię dostrzegać świętość w cierpliwym ludzie Bożym: 
w rodzicach, którzy z wielką miłością pomagają dorastać swoim 

dzieciom, w mężczyznach i kobietach pracujących, by zarobić na 
chleb, w osobach chorych, w starszych zakonnicach, które nadal 
się uśmiechają. W tej wytrwałości, aby iść naprzód, dzień po dniu, 
widzę świętość Kościoła walczącego. Jest to często „świętość z są-
siedztwa”, świętość osób, które żyją blisko nas i są odblaskiem 
obecności Boga, albo, by użyć innego wyrażenia, są „klasą średnią 
świętości” (GE 7). Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzo-
na 1 listopada, przypomina nam, żyjącym na tej ziemi, o naszym 
powołaniu do świętości. Jesteśmy powołani do świętości! 

Tym bardziej cieszymy się że Ks. Abp Metropolita Lubelski 
Stanisław Budzik wyraził zgodę na podjęcie formalnych działań 
w kierunku rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego br. Kaliksta 
Mariana Kłoczki (1930-2013). Ufamy, że zyskamy możnego 
orędownika w Niebie. Brata z sąsiedztwa! 

W tym numerze „Zwiastuna” prezentujemy również „nowe 
twarze” naszych Braci ze wspólnoty na Poczekajce. Polecamy ich 
Waszej trosce duchowej i życzliwości. Dziękuję kolejnej rodzinie 
za świadectwo życia chrześcijańskiego i zachęcam do zapoznania 
się z nim. W parafii ruszyły katechezy „Dziesięć Słów”, za co 
dziękuję br. Jarkowi, że podjął się tego zadania. Ruszyły także 
katechezy neokatechumenalne. Ponadto w listopadzie roz-
poczną się tzw. Rekolekcje 33 Dni, czyli rekolekcje zawierze-
nia Sercu Maryi, do czego również gorąco zachęcam. Wszystkich, 
którzy chcą iść nadal drogą wiary, zapraszam do szukania słowa 
życia, które daje Pan. Na ten jesienny czas zwiększonego ryzyka 
podatności na różne choroby, życzę Wam wszystkim zdrowia, 
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

br. Mirosław Ferenc, proboszcz 

KONFERENCJE

KTO? Adresatami są wszyscy chcący 
odnaleźć Boga, porządkować 
wiarę i ją pogłębiać.

GDZIE? Kościół Braci Kapucynów 
na Poczekajce

KIEDY? We wtorki po Mszy św. 
o godz. 18.00.

Biblijne rozważanie 10 Bożych 
przykazań odkrywa niezwykłą moc 
Słowa Bożego i prowadzi do konfrontacji 
swego życia ze Słowem.

Katechezy rozpoczęły się 
12 października br. Cykl trwa około 
półtora roku. Można w trakcie ich 
trwania przyjść na dowolną katechezę, 
by usłyszeć, czy są one dla mnie.

Głoszone katechezy powstały we 
Włoszech, a ich inicjatorem był ksiądz 
Fabio Rosini. Z cyklu katechez powstał 
cały ruch, zauważony przez św. Jana 
Pawła II. Powierzył on księdzu Fabio 
troskę o młodzież i ewangelizację.

Katechezy są również transmitowane 
online na kanale YouTube 
„Projekt Kapucyński”.
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Rodzina Bogiem silna
Pamiętne słowa z jasnogórskiego 
kazania bł. Prymasa Tysiąclecia 
przychodzą na myśl, kiedy państwo 
Anna i Krzysztof otwierają przed 
czytelnikami „Zwiastuna” drzwi 
swojego rodzinnego domu.

W jakich okolicznościach 
dobry Pan pozwolił się 
Państwu spotkać, a potem 
połączyć sakramentem 
małżeństwa?
KRZYSZTOF: Oj, to długa historia. Podczas 
Spotkania Młodych z papieżem Janem 
Pawłem II w Toronto (Światowe Dni Mło-
dzieży 2002 r.) jeden z kapucynów zapro-
sił mnie na pielgrzymkę do Częstochowy 
i następnego dnia po powrocie z Kanady, 
jako porządkowy, poszedłem z lubelską 
„trójką” na Jasną Górę. 
ANNA: To była moja druga z kolei pielgrzym-
ka. W poprzednim roku wiele dziewczyn, 
podczas różańca, modliło się o dobrego mę-
ża, więc ja również napisałam taką inten-
cję i następnego dnia poznałam Krzyśka. 
Niosłam tubę, nie zauważyłam samocho-
du i on krzyknął: „Tuba do przodu”, a ja 
się po prostu uśmiechnęłam.
K: Cały mój gniew zniknął, jak zobaczyłem 
ten uśmiech. Od tamtej pory, nie wiem 
jak to się stało, cały czas widziałem Anię. 
A: Po pięciu miesiącach Krzysiek poprosił 
mnie o rękę.
K: Chciałem wcześniej, po dwóch tygo-
dniach, ale bałem się, że się wystraszy.
A: Ja od razu pomyślałam, że mógłby być 
moim mężem.
K: Ja też!

Jaki wpływ na wzrastanie 
w wierze miały Wasze 
domy rodzinne?
K: To rodzina była głównym miejscem, 
gdzie wiarę mi przekazywano.
A: Ja chodziłam z rodzicami, później tylko 
z tatą, do kościoła w niedzielę, ale to szkoła 
(Liceum im. Stefana Batorego), wyjazdy na 
dni skupienia, spowodowały, że zaczęłam 
szukać Pana Boga w swoim życiu.

Która wspólnota jest 
miejscem formacji 
i dlaczego właśnie ta?
A: Należymy do Neokatechumenatu. Krzy-
siek zaprosił mnie na katechezy (właściwie 
moja teściowa). 
K: Urodziłem się, kiedy rodzice byli we 
wspólnocie. Mimo to bardzo długo nie 
czułem obecności Boga w swoim życiu, ale 
ze względu na świadectwo życia, które wi-
działem u moich rodziców, nie oddalałem 
się zbytnio od Kościoła i od wspólnoty. Do-
piero po kilku latach małżeństwa zobaczy-
łem, że Kościół, Droga Neokatechumenal-
na, wspólnota pozwalają nam się jednać 
i kochać pomimo wszelkich przeciwności 
i naszych grzechów.

Przysięga małżeńska zawiera 
w sobie deklarację gotowości 
przyjęcia i katolickiego 
wychowania dzieci, 
którymi Bóg obdarzy…
K: Ja się z tym, zgadzam.
A: Przed poznaniem Krzyśka „planowa-
łam”, że będę mamą najwyżej dwójki dzieci. 
Na chwilę obecną mamy sześcioro dzieci 

w domu i jedno dziecko u Pana, chociaż 
nie zawsze byłam gotowa na kolejne ciąże. 
Pierwszą córkę urodziłam, kiedy studio-
wałam dziennie równolegle dwa kierun-
ki (na jednym wzięłam dziekankę), drugą 
magisterkę broniłam w ciąży z drugą cór-
ką. Trzecią urodziłam będąc na studiach 
doktoranckich. I wtedy chciałam realizować 
swój plan, czyli zrobić doktorat i ogólnie 
zająć się bardziej sobą. Jednak Pan Bóg 
miał dla mnie inne plany. Przyśnił mi się 
pewien ksiądz, który mi powiedział, że teraz 
czas na syna. I tak właśnie było. Urodzi-
łam Franka, potem jeszcze dwójkę dzieci. 
Jestem Panu Bogu bardzo wdzięczna za 
wszystkie nasze dzieci. 

Drugą ciążę poroniłam, co było dla mnie 
bardzo bolesne. Nikt nie mógł mnie pocie-
szyć i przyszła do mnie siostra ze wspólnoty, 
która mi powiedziała, że mam orędowni-
ka w niebie. Jestem niezwykle wdzięczna 
Bogu za Marcina i wiem, że on oręduje za 
nami u Pana.

W jaki sposób budujecie 
Państwo kościół domowy, 
tę pierwszą świątynię, 
o jakiej mówił i pisał 
bł. Prymas Wyszyński?
K: Rano każdego dnia (albo prawie każ-
dego) modlimy się z Anią brewiarzem. 
W niedzielę całą rodziną również modli-
my się brewiarzem; stół przykrywamy bia-
łym obrusem, zapalamy świecę, śpiewamy 
psalmy, czytamy Ewangelię, rozmawiamy 
z dziećmi o tym, co usłyszały i co Słowo mó-
wi do ich życia. Po modlitwie jest pyszna 
agapa, czyli poczęstunek, np. ciasto, lody 
albo melon i inne owoce.

Rodzinną wspólnotę wiary 
tworzy się razem, ale swojej 
ścieżki chrześcijańskiej 
poszukuje się też osobno… 
Czy starsze dzieci Państwa 
już wybrały formację?
K: To pytanie dotyczy najstarszej naszej 
córki. Ona jest już w swojej wspólnocie.

Jak wygląda organizacja 
życia rodzinnego 
w kontekście potrzeb 
i pragnień jej członków, 
pracy zawodowej, edukacji, 
rozwijania zainteresowań?
A: Logistykę mamy opanowaną na wyso-
kim poziomie. Szkoły, przedszkole, szkoła 
muzyczna, basen, harcerstwo, gimnasty-
ka sportowa, karate, konie, korepetycje 
z angielskiego… jest tego naprawdę sporo. 
Staramy się indywidualnie rozwijać zain-
teresowania każdego dziecka. Nasze dzieci 
mają wiele zainteresowań i chciałyby robić 
jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy, ale 
się nie da. Ja przebywam z nimi w domu, 
więc jestem w stanie ogarnąć większość 



31 października 2021 ZWIASTUN

5

ich zajęć. Na basen jeździ Krzysiek z trójką 
dzieci – obstawiamy cztery tory!

Jakie formy wypoczynku 
preferujecie, które miejsca, 
tereny są sercu najbliższe?
A: Mieszkaliśmy z rodzicami nad Biebrzą 
i tam najchętniej jeździmy. Dwa lata temu 
byliśmy w górach i naszym dzieciom bar-
dzo się tam spodobało. Planujemy teraz 
częściej jeździć na południe.
K: Staram się też wyrwać żonę na kilka dni 
bez dzieci, chyba że z najmłodszym. Ostat-
nio byliśmy w Taorminie. Cztery-pięć dni 
poza domem, a wracamy wypoczęci jak po 
dwutygodniowym urlopie.

Jakie rodzina Państwa 
ma „patenty” na chwile 
napięć, trudności życiowe, 
smuteczki dzieci czy 
problemy wychowawcze?
K: Nie ma jednego patentu.
A: Oj, często jest trudno. Dzieci się kłócą 
albo nie mają ochoty robić tego, o co je 
proszę. Ja się czuję zmęczona, często mi 
się wydaje, że sobie nie radzę. Ale jak wi-
dzę moją rodzinę podczas wspólnej zaba-
wy albo podczas posiłku, grania w plan-
szówki, to mi lepiej. To mnie utwierdza 
w przekonaniu, że warto jest starać się 
dla nich, często rezygnować z własnych 
planów. Kiedy jest mi ciężko lub mam 
problem wychowawczy, ogromną pomo-
cą są dla mnie inne mamy ze wspólnoty, 
ich doświadczenie. Mam taką jedną ma-
mę, starszą ode mnie o 10 lat. Wychowu-
je trzech synów i córkę. Wiem, ze zawsze 
mogę do niej zadzwonić w potrzebie. Na 
szczęście Pan Bóg dał mi Anioła Stróża, 

którego proszę o pomoc w trudnych mo-
mentach i ją naprawdę otrzymuję.

Jakie przesłanie warto 
skierować do ludzi, którzy 
w zamęcie współczesnej 
egzystencji i zachwiania 
hierarchii wartości 
rozważają całkowitą 
rezygnację z rodzicielstwa 
albo przesuwają je na 
„kiedyś tam”?

K: Życie dla siebie będzie zawsze życiem… 
tylko dla siebie. Wygoda i czas są ważne, 
ale nigdy nie dadzą szczęścia, satysfakcji 
i spełnienia, jakie daje rodzina. 

Bardzo dziękuję za 
rozmowę: świadectwo 
wiary i rodzinnej miłości.

Rozmowę przeprowadziła  
Anna Guzowska-Boreczek

Zdjęcia: z archiwum rodziny

WAKACJE 2020

RODZINA DAJE 
SATYSFAKCJĘ 
I SPEŁNIENIE
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Z bratem Kalikstem wśród braciZ bratem Kalikstem wśród braci
W ramach przygotowań do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego br. Kaliksta Mariana 

Kłoczki w dniach do 13 do 22 września 2021 roku podjąłem podróż do Rzymu, by spotkać się 
z postulatorem generalnym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów o. Carlo Calloni i omówić 

kwestie formalne dotyczące działań w tym zakresie.

Na wyjazd do Rzymu otrzymałem stypen-
dium w ramach programu Regionalna Ini-
cjatywa Doskonałości na KUL. Przedmio-
tem projektu była wizyta studyjna w Kurii 
Generalnej Zakonu Kapucynów i nawiąza-
nie współpracy naukowej. Podczas ponad 
czterech i pół tysiąca kilometrów przeje-
chanych samochodem doświadczałem opie-
ki br. Kaliksta, który wypraszał mi Boże 
błogosławieństwo w trakcie podróży i za-
łatwianiu spraw związanych z wyjazdem. 
Niniejszy tekst jest wyrazem wdzięczno-
ści Bogu za doznane dobrodziejstwa oraz 
ukazaniem skuteczności wstawiennictwa 
br. Kaliksta.

Podróż została przeprowadzona w trzech 
etapach. Pierwszym był dojazd do Rzymu, 
który obejmował cztery dni jazdy samocho-
dem. Drugi etapem była wizyta w Rzymie 
oraz rozmowy prowadzone w Kurii Ge-
neralnej Zakonu. Ostatnim elementem 

przedsięwzięcia była podróż powrotna 
do Polski obejmująca pięć dni. Planując 
wyprawę, która jednocześnie była moimi 
wakacjami w roku 2021, myślałem o tym, 
by nie jechać dziennie więcej niż sześć go-
dzin, co nie zawsze się udawało z powodu 
różnej długości trasy oraz zatłoczenia na 
autostradach. W trakcie podróży doświad-
czyłem ogromnej życzliwości braci kapucy-
nów oraz innych osób spotkanych w drodze 
i okazujących mi wielkoduszną dobroć.

Droga do Rzymu

Pierwszy etap wiódł do Gronowa koło Zgo-
rzelca, gdzie mieszka rodzina Wandy i Jur-
ga Dück. Wanda pochodzi z Lublina i po 
ukończeniu Akademii Sztuki imienia ba-
rona Stieglitza w ówczesnym Leningra-
dzie podjęła się wykonania mozaiki na 
frontonie kościoła kapucynów na Pocze-
kajce. W tracie realizacji przedsięwzięcia 

poznała bliżej br. Kaliksta Kłoczkę i pod 
jego wpływem zmieniła swoje życie oraz 
głębiej przylgnęła do Chrystusa i Kościoła. 
Potem malowała obrazy w Paryżu, a na-
stępnie kościoły w Niemczech i w Polsce, 
ozdabiając je wielkim malowidłami reli-
gijnymi. W roku 2000 kupiła opuszczony 
poniemiecki pałac w Gronowie, który był 
w stanie ruiny, i po czterech nieudanych 
przetargach gmina koniecznie chciała go 
sprzedać. Podejmując ogromny trud od-
budowy, Wanda z Jurgiem mieszkali naj-
pierw w ekstremalnie trudnych warunkach, 
a potem coraz bardziej przystosowywali po-
mieszczenia pałacu do normalnego życia. 
Miejsce leży przy polskim szlaku świętego 
Jakuba i zatrzymują się tam pielgrzymi. 
Od kilku lat Wanda prowadzi prace w kie-
runku powołania Bractwa Sztuki Sakralnej 
i Rzemiosła imienia Brata Kaliksta Kłoczki.

Kolejny dzień rozpocząłem od Mszy 
świętej w zabytkowym kościółku w Grono-
wie, do którego prowadzi specjalna furtka 
z pałacowego ogrodu. Następnie po śnia-
daniu podjąłem podróż do Monachium, 
gdzie miałem się zatrzymać w mieszkaniu 
mojego bratanka Łukasza. Ponieważ do-
jechałem na miejsce około godziny 15.00, 
wykorzystaliśmy czas na wizytę w obozie 
koncentracyjnym w Dachau, który jest po-
łożony bardzo blisko mieszkania Łukasza 
i Angeliki. Ponure wrażenie robi to miejsce, 
w którym pomordowano tak wielu niewin-
nych ludzi, w tym ponad tysiąc polskich 
kapłanów, także naszych braci kapucynów. 
Po wojnie baraki zachowały się w dobrym 
stanie, ale Niemcy je potem rozebrali nie 
robiąc sobie nic z potrzeby zachowania 
świętości tego miejsca kaźni. Po wizycie 
w obozie koncentracyjnym pojechaliśmy 
do Altoeting, gdzie jest znane w Niem-
czech sanktuarium Matki Bożej. W trakcie 
naszej wizyty zastaliśmy ludzi modlących 
się tam na różańcu. Na ścianach Gnaden-
kapelle i na suficie podcieni znajduje się 
kilkaset obrazów wotywnych świadczących 
o wdzięczności wielu osób otrzymujących 
tu łaski za wstawiennictwem Matki Bożej. 
Następnie udaliśmy się do kościoła kapu-
cynów, w którym przez ponad czterdzieści 
lat posługiwał na klasztornej furcie świę-
ty Konrad z Parzham i gdzie znajduje się 
jego grobowiec.

Kolejny dzień rozpocząłem bardzo 
wcześnie, bo już o szóstej rano byłem w dro-
dze, gdyż czekał mnie najdłuższy odcinek 
mojej podróży. Miałem do przejechania 
ponad 800 kilometrów, w tym przełęcz 

MALARSTWO WANDY DÜCK
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Brenner. Piękne krajobrazy dawały po-
czucie wspaniałości Bożych dzieł, ale zjazd 
autostradą zwężoną z powodu prac remon-
towych dawał się we znaki i po dziesięciu 
godzinach kierowania autem bardzo zmę-
czony dotarłem do kapucyńskiego eremu 
Celle di Cortona. Przed trzema laty spędzi-
łem dwa miesiące w tej pięknej pustelni 
położonej na zboczu góry w Toskanii. To 
właśnie wtedy w Celle napisałem pierwszą 
książkę o br. Kalikście zatytułowaną Pod 
sufitem nieba. Obecnie spotkałem tam 
współbraci, którzy przebywają w klaszto-
rze mającym charakter międzynarodowy 
i przynależącym do projektu Wspólnoty 
św. Wawrzyńca z Brindisi. Projekt ten 
polega na tym, że bracia z różnych pro-
wincji zgłaszają się do klasztoru, gdzie żyją 
pierwotnym charyzmatem kapucyńskim, 
poświęcając wiele czasu na modlitwę oraz 
samemu troszcząc się o utrzymanie domu. 
Bracia też prowadzą animację modlitwy dla 
przybywających gości. Dołączyłem się do 
wieczornej Mszy świętej w kościele klasz-
tornym, na którą przybyło kilkanaście osób, 
w tym także takie, które spotykałem tam 
przed trzema laty. Po adoracji Najświęt-
szego Sakramentu i kolacji spotkaliśmy się 
z braćmi, by wymienić się spostrzeżenia-
mi. Miałem też okazję zaprezentować im 
postać br. Kaliksta i przekazać im obrazki 
z podobizną poczekajkowskiego kandydata 
na ołtarze i modlitwą w języku włoskim.

W piątek 16 września po porannej Mszy 
świętej wyjechałem z klasztoru w Celle 
i pojechałem na chwilę modlitwy do sank-
tuarium św. Małgorzaty z Cortony, która 
zasłynęła jako wielka pokutnica francisz-
kańskiego zakonu i do dziś jest czczona 
przez wiernych. Następnie udałem się do 
Asyżu, gdzie najpierw nawiedziłem bazyli-
kę Matki Bożej Anielskiej i pomodliłem się 
w Porcjunkuli oraz odwiedziłem rosarium 
i krużganki klasztoru braci mniejszych. 

W bazylice św. Franciszka modliłem się 
przy grobie Serafickiego Patriarchy oraz 
jeszcze raz zachwycałem się pięknym wy-
strojem bazylik dolnej i górnej ozdobio-
nych freskami Giotto. Kolejnym etapem 
podróży w Asyżu była wizyta w bazylice 
świętej Klary i modlitwa przy krzyżu z San 
Damiano oraz przy grobie tej świętej Dzie-
wicy z Asyżu. W trakcie pobytu w bazyli-
ce spotkałem dwóch księży z Polski, jed-
nego z Lublina, a drugiego z Zamościa. 
Następnie udaliśmy się do kościoła Santa 
Maria Maggiore, gdzie oddaliśmy cześć 
relikwiom bł. Carlo Acutis. Tego dnia za-
kończyłem podróż w Rzymie, docierając 
skomplikowaną trasą do kurii generalnej 
zakonu przy Via Piemonte.

Spotkanie z postulatorem 
generalnym

Pobyt w Rzymie był głównym celem mojej 
podróży, gdyż otrzymałem stypendium na 
wizytę studyjną w Kurii Generalnej Zako-
nu, celem nawiązania współpracy nauko-
wej i podjęcia działań w celu rozpoczę-
cia procesu beatyfikacyjnego br. Kaliksta 
Kłoczki. Szczęśliwie się złożyło, że w tym 
samym czasie przebywali w Rzymie mini-
ster prowincjalny Warszawskiej Prowincji 
Braci Mniejszych Kapucynów o. Łukasz 
Woźniak wraz z wikariuszem prowincjal-

nym i zarazem sekretarzem prowincjal-
nym o. Tomaszem Wrońskim. Po gościn-
nym przyjęciu mnie przez br. Wiesława 
Hajduczenię chwilę odpocząłem, by przy-
gotować się na spotkanie z postulatorem 
generalnym zakonu.

O. Carlo Calloni jest członkiem prowincji 
kapucyńskiej z Mediolanu i od lat zajmuje 
się w kurii generalnej kapucynów prowadze-
niem procesów beatyfikacyjnych i kanoniza-
cyjnych braci kapucynów, sióstr kapucynek 
oraz osób związanych z zakonem. Spotkanie 
z nim w Rzymie miało na celu zaprezento-
wanie postaci br. Kaliksta oraz wskazanie 
dostatecznych racji za rozpoczęciem jego 
procesu beatyfikacyjnego. Poinformowa-
no też o wykonanych do tej pory pracach 
i podjętych działaniach w tym zakresie. Nade 
wszystko odnotowano niesłabnący prywatny 
kult osoby brata Kaliksta, który wyraża się 
we wdzięcznej pamięci osób, które go spot-
kały osobiście lub poznały z późniejszych 
publikacji. Osoby te nawiedzają cmentarz 
i przynoszą tam kwiaty oraz zapalają lam-
piony. Modlą się też za jego wstawienni-
ctwem oraz są przekonane o otrzymanych 
przez orędownictwo kapucyńskiego stola-
rza różnych łaskach w postaci uzdrowień, 
pocieszeń oraz wsparcia w chwilach trud-
nych i pomocy w rozwiązaniu problemów 
technicznych i organizacyjnych.

OBÓZ 
KONCENTRACYJNY 

W DACHAU

KLASZTOR KAPUCYNÓW 
W CELLE DI CORTONA
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O. Carlo wysłuchał informacji o powsta-
niu dwóch książek na temat brata Kaliksta 
i opublikowanych kilkunastu artykułach 
dotyczących jego życia i działalności. Pow-
stał też film wyprodukowany przez Tele-
wizję Trwam oraz słuchowisko radiowe 
emitowane w Radio Lublin. Wydrukowano 
58,5 tysiąca obrazków z podobizną Brata 
zawierającą na odwrocie modlitwę za jego 
wstawiennictwem i krótki życiorys infor-
mujący o podstawowych danych z jego ży-
cia. Obrazki były drukowane w języku pol-
skim, niemieckim, włoskim i angielskim. 
Został zamówiony w Warszawie specjalny 
obraz olejny przedstawiający postać świą-
tobliwego współbrata.

Prezentacja powyż-
szych informacji zrobiła 
duże wrażenie na postu-
latorze generalnym, któ-
ry ma ogromne doświad-
czenie w tym względzie. 
Stwierdził on zasadność 
podejmowanych działań 
i podkreślił, że prowa-
dzą one w dobrym kie-
runku, by podtrzymywać 
kult i zbierać świadectwa 
o życiu i cnotach pokorne-
go zakonnika z Poczekaj-
ki. Minister prowincjalny poinformował, 
że w dniu 6 czerwca 2021 został wysłany 
list w imieniu rady prowincjalnej infor-
mujący o tym, że bracia zgromadzeni na 
XXV Kapitule Prowincjalnej w Zakroczy-
miu jednomyślnie podjęli decyzję o roz-
poczęciu procesu beatyfikacyjnego brata 
Kaliksta. O. Carlo przedstawił swój punkt 
widzenia na sprawę i przekazał zgromadzo-
nym braciom konieczność podejmowania 
kolejnych kroków, które są potrzebne do 
rozpoczęcia i kontynuowania kanoniczne-
go procesu wyniesienia na ołtarze stolarza 
z Poczekajki.

Do tych kroków należy zgoda generała 
Roberto Genuin na rozpoczęcie procesu, 
która została już wyrażona w liście z 20 
września 2021 w odpowiedzi na pismo 
postulatora Carlo Calloni z tego samego 
dnia. Ponieważ aktualnie trwało posie-
dzenie Rady Generalnej Zakonu, minister 
generalny mógł bardzo szybko uzyskać jej 
zgodę na rozpoczęcie procesu i w błyska-
wicznym tempie udzielił zgody na otwarcie 
procesu. Kolejnym krokiem jest list postu-
latora do ministra prowincjalnego Łukasza 
Woźniaka w sprawie wskazania kandydata 
na wicepostulatora, który miałby się zająć 
organizacją działań procesowych w Pol-
sce i czuwać nad zbieraniem świadectw 
oraz przygotowywać dokumentację o cu-
dach. List taki został wysłany do Warsza-
wy i znalazł natychmiastową odpowiedź o. 
Łukasza Woźniaka, który w piśmie z dnia 
20 września zaproponował na wicepostu-
latora o. Andrzeja Derdziuka ze wspólnoty 

na Poczekajce. Na tej podstawie postula-
tor generalny Carlo Calloni w piśmie z 27 
września 2021 roku mianował wskazanego 
brata wicepostulatorem procesu beatyfi-
kacyjnego i kanonizacyjnego br. Kaliksta 
Kłoczki. Tym samym powierzył mu zada-
nie reprezentowania zakonu wobec kurii 
diecezjalnej i innych instytucji, które bę-
dą zaangażowane w prowadzenie procesu 
o stwierdzenie heroiczności cnót kandy-
data na ołtarze.

Istotnym dokumentem w procesie jest 
list postulatora generalnego do biskupa 
miejsca określany mianem suplice libellum, 
w którym o. Carlo Calloni zwraca się do ar-

cybiskupa Stanisława Budzika Metropolity 
Lubelskiego z prośbą o rozpoczęcie procesu 
beatyfikacyjnego. W ramach działań, któ-
re zostają wskazane w liście postulatora, 
Arcybiskup ma za zadanie poproszenie 
Konferencji Episkopatu Polski o opinię 
na temat zasadności wszczynania procesu 
beatyfikacyjnego br. Kaliksta Kłoczki. In-
ną powinnością jest zwrócenie się do Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych, zwanej 
również Kongregacją do Spraw Świętych, 
o tzw. nulla osta, to jest zgodę na rozpo-
częcie procesu beatyfikacyjnego. Do pisma 
skierowanego do Kongregacji winno być 
dołączone krótkie przedstawienie profilu 
biograficznego br. Kaliksta oraz wskaza-
nie ważności jego wyniesienia na ołtarze 
dla Kościoła. Wyżej wskazane dokumenty 
winny być ogłoszone w katedrze oraz opub-
likowane w oficjalnych pismach Kościoła 
lokalnego w Lublinie.

Po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń 
biskup miejsca wydaje list pasterski ogła-
szający wiernym wolę rozpoczęcia proce-
su i wzywający do składania świadectw 
na temat życia i działalności Sługi Bożego 
oraz zachęcający do modlitwy o Boże bło-
gosławieństwo dla procesu. Potrzebne jest 
bowiem niebiańskie potwierdzenie sprawy 
przez udzielane łaski i cuda za wstawien-
nictwem br. Kaliksta. W ramach działań 
proceduralnych biskup powołuje komisję 
cenzorów teologów, którzy badają pisma 
pozostawione przez kandydata na ołtarze 
i wydają opinię na temat ich zgodności z na-
uczaniem Kościoła. Następnym krokiem 

jest powołanie Trybunału Postępowania 
Diecezjalnego prowadzącego proces bea-
tyfikacyjny. W skład trybunału wchodzą: 
Delegat Biskupa, który przewodniczy pra-
com trybunału, promotor sprawiedliwości 
oraz notariusz i ewentualny notariusz po-
mocniczy. Biskup nominujący dane osoby, 
wyznacza też datę pierwszego posiedzenia 
trybunału.

Innym organem przewidzianym przez 
prawo kanoniczne do podjęcia działań 
w ramach procesu beatyfikacyjnego jest 
komisja historyczna składająca się z trzech 
osób doświadczonych w materii badania 
przeszłości, które zweryfikują dokumen-

ty i publikacje na temat 
życia i działalności Słu-
gi Bożego oraz jego pis-
ma i relacje świadków. 
Następnie wydadzą opi-
nię o kandydacie na ołta-
rze na podstawie przepro-
wadzonych poszukiwań. 
Oficjalne rozpoczęcie pro-
cesu ma miejsce podczas 
pierwszej uroczystej sesji 
trybunału łączącej się ze 
wspólnotową modlitwą, 
której przewodniczy bis-
kup diecezjalny. W sesji 

uczestniczą z obowiązku delegat biskupa, 
promotor sprawiedliwości notariusz i je-
go pomocnik oraz postulator generalny 
i wicepostulator. Wszyscy oni winni zło-
żyć przysięgę, że będą uczciwie i solidnie 
wypełniać swoje obowiązki, dochowując 
staranności i zachowując tajemnicę doty-
czącą prowadzonych spraw procesowych. 
Jest rzeczą wskazaną, by w uroczystej sesji 
trybunału uczestniczyli także wierni świec-
cy i duchowni. W perspektywie rozpoczę-
cia procesu zostało umówione spotkanie 
z księdzem Arcybiskupem, podczas któ-
rego będą omawiane szczegóły dotyczące 
przyszłych prac.

Osobą, która wspierała mnie życzliwie 
w zaaranżowaniu spotkania z postulatorem 
generalnym i towarzyszyła podczas pobytu 
w Rzymie, był o. Piotr Stasiński, były rek-
tor seminarium na Poczekajce i były pro-
wincjał Prowincji Warszawskiej, który ak-
tualnie pełni funkcję radnego generalnego 
jako przedstawiciel kapucynów z Europy 
Środkowo-Wschodniej i mieszka w kurii 
generalnej. Podczas pobytu w kurii gene-
ralnej miałem też okazję wysłuchać i na-
grać świadectwo br. Wiesława Hajduczeni, 
który jest furtianem wspólnoty kurialnej. 
Brat Wiesław wspominał epizody z życia 
brata Kaliksta i podkreślał jego zwyczaj-
ność oraz pokorę i świętość życia.

o. Andrzej Derdziuk
Zdjęcia: autor tekstu

Ciąg dalszy w następnym 
numerze „Zwiastuna”

W KOŚCIELE ŚW. KONRADA Z PARZHAM
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BR. PAWEŁ DZIAŁA 
kapłan
śluby wieczyste 09.01.2011
święcenia kapłańskie 27.05.2012
podejmowane posługi: wikariusz parafii, Ruch 
Światło-Życie (oaza młodzieżowa, Dzieci Boże, Kościół 
Domowy), neokatechumenat, ministranci, lektorzy, 
duszpasterstwo chorych, przygotowanie do bierzmowania

BR. ŁUKASZ PODSIADŁY 
kapłan

śluby wieczyste 13.01.2013
święcenia kapłańskie 08.06.2014 

podejmowane posługi: wikariusz parafii, wspólnota 
RSMU, Odnowa w Duchu Świętym „Miłosierny 

Samarytanin”, duszpasterstwo chorych, przygotowanie 
do bierzmowania, Kościół Domowy, ZHR

BR. STANISŁAW MICIUK
kapłan, wieloletni misjonarz 
śluby wieczyste 22.04.1979
święcenia kapłańskie 25.05.1980
podejmowane posługi: Grupa 
Modlitwy św. Rity, Biuro Radia Maryja, 
neokatechumenat, duszpasterstwo chorych

BR. MAREK WÓŁKIEWICZ 
brat zakonny

śluby wieczyste 01.10.1995
podejmowane posługi: 

zakrystian, posługa w kościele 

BR. ANDRZEJ KRAWCZYK 
kapłan
śluby wieczyste 07.01.1996
święcenia kapłańskie 18.05.1997
podejmowane posługi: duszpasterstwo 
chorych – kapelan szpitala na Al. Kraśnickiej, 
opiekun kręgu Kościoła Domowego

BR. KRZYSZTOF 
DUDZIAK
kapłan
śluby wieczyste 06.01.2001
święcenia kapłańskie 19.05.2002.
podejmowane posługi: formacja 
braci (ojciec duchowny WSD 
Kapucynów), neokatechumenat, 
spowiedź sióstr zakonnych

BR. CEZARY SZCZEŚNIAK
kapłan

śluby wieczyste 09.01.2011
święcenia kapłańskie 27.05.2012 

podejmowane posługi: formacja braci 
(wicerektor WSD, magister ponowicjatu), 

opiekun kręgu Kościoła Domowego, 
duszpasterstwo młodzieży akademickiej

NOWI BRACIA NA 
POCZEKAJCE

Zdjęcia: Emil Zięba
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We wrześniu br. przebywałem z rodziną w Dominikanie. Jest to państwo na Karaibach, na 
wyspie Haiti. Ostatnio wyjazdy tam stały się popularne, ponieważ kraj ten, dla którego turystyka 
jest najważniejszą gałęzią gospodarki, nie wprowadził obostrzeń dla gości zagranicznych.

Trochę historii 
Dominikana jest dla nas daleka (leci się tam 9,5 godziny), a zara-
zem bliska. Co sprawia, że nie czujemy się tam obco? Około 90% 
jego mieszkańców stanowią katolicy, ale jest też pewien odsetek 
protestantów i świadków Jehowy. Część mieszkańców praktyku-
je voodoo (wizyta na bazarze, gdzie sprzedają rzeczy związane 
z tą religią, zrobiła na mnie dość przygnębiające wrażenie). Jest 
to jedyny kraj, który na swej fladze ma Biblię. Ewangelizacja za-
częła się tu pod koniec XV w. wraz z przybyciem Kolumba, który 
na odkrytej ziemi założył kolonię hiszpańską (Hispaniolę – małą 

Hiszpanię). Czasy Kolumba pamięta zabudowa w centrum stolicy 
Santo Domingo. Suwerenność Dominikana uzyskała w 1844 r., 
a dopiero w 1978 r. odbyły się demokratyczne wybory. Był to 
pierwszy kraj, który odwiedził Jan Paweł II (w drodze do Meksy-
ku) w styczniu 1979 r. Do dziś na murze stołecznej katedry z XVI 
wieku jest tablica upamiętniająca to wydarzenie. Papież przybył 
do Dominikany jeszcze w 1984 oraz w 1992 roku, najpierw aby 
zainaugurować wielką nowennę przygotowującą do obchodów 
500-lecia ewangelizacji Ameryki Łacińskiej, a następnie aby za-
kończyć te obchody. Z tej okazji wzniesiono tzw. Latarnię Ko-
lumba czyli wielki betonowy budynek w kształcie krzyża. Jest 
to swoisty pomnik upamiętniający odkrywcę, jak również jego 
mauzoleum oraz centrum edukacyjno-kulturalne. Obok budyn-
ku stoi papamoblile, którym Jan Paweł II poruszał się podczas 
pielgrzymowania po wyspie. 

Jak się tam żyje? 
Powierzchnia Dominikany jest sześć razy mniejsza od Polski, kraj 
liczy ok. 11 milionów obywateli, a język urzędowy to hiszpański. 
Pamiątką, którą można przywieść z wyspy, jest lalka bez twarzy. 
Tłumaczy się to tym, że niemożliwe jest przydzielenie Domini-
kańczykom wspólnych cech, bo ich przodkami są Indianie, Hi-
szpanie, a także przybysze z Afryki. Niekiedy można spotkać też 
polsko brzmiące nazwiska. W 1802 r. przybyło tu bowiem ponad 
5 tys. polskich legionistów, aby tłumić powstanie Haitańczyków 
przeciw Francuzom. Większość z nich zginęła, niektórzy jednak 
zostali i założyli rodziny na wyspie. 

Społeczeństwo Dominikany jest mocno spolaryzowane. Ok. 10% 
stanowią ludzie bardzo bogaci, 30% to tzw. klasa średnia, do której 

Dominikana 
daleka i bliska

ULICA W PUERTO PLATA

OWOCE KOKOSA
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awans daje choćby wykształcenie. Ludzie ci zarabiają miesięcz-
nie ok. 1000 dolarów (dolar USA jest tu alternatywną walutą). 
Pozostali mieszkańcy mają dochód ok. 300 dolarów na miesiąc. 
Kraj jest więc biedny. Wielu ludzi codziennie walczy o przetrwa-
nie. Zagrożeniem bywa przestępczość (stąd m.in. wiele domów 
ma w oknach kraty). Życiowy awans daje edukacja, ale za dobre 
szkoły trzeba sporo płacić. Tzw. pandemia spowodowała, że wie-
le dzieci przez rok było odciętych od lekcji, gdyż komputer to dla 
wielu zbyt drogi zakup. Sytuację ratowała trochę telewizja, która 
emitowała sporo programów edukacyjnych. 

Co robią Dominikańczycy? 
Wielu z nich pracuje na rzecz branży turystycznej, dlatego mniej-
szy napływ gości z zagranicy (Amerykanie i Europejczycy boją się 
podróżować z powodu Covida), stanowi dla kraju bardzo poważny 
problem ekonomiczny. Taksówkarz może być zadowolony, jeśli 
dziennie znajdzie jednego lub dwóch klientów. Nota bene jeździ 
się tu bez zważania na przepisy ruchu drogowego, co od kierow-
ców wymaga dużo uwagi i zimnej krwi. Popularnym środkiem 
lokomocji jest zwłaszcza skuter (na który nie trzeba prawa jaz-
dy), bo samochód jest dla wielu za drogi. Na prowincji marze-
niem jest wzniesienie niewielkiego własnego domu (od którego 
nie płaci się podatku). Stąd wiele zaczętych budów. Nie wszy-
scy dysponują pieniędzmi, żeby szybko ukończyć prace. Nawet 
w dużych miastach przeważa niska zabudowa. Dla wielu wielkim 
problemem może stać się choroba. Bogaci nie mają trudności ze 
znalezieniem świetnej opieki medycznej, ale biedni muszą często 
leczyć się domowymi sposobami lub szukać pomocy znachorów. 
Ceny są niewiele mniejsze niż w Polsce, choć podstawowe arty-
kuły żywnościowe można kupić tanio. Typowy zestaw obiadowy 
to ryż, fasola i mięso. Może to dziwić, ale owoce morza są dość 

drogie i spożywane główne na wybrzeżu. Jest za to mnóstwo 
bananów (mangu – jest to obfite puree z gotowanych bananów 
lub platanów) i innych owoców tropikalnych. Za dolara można 
też kupić świeżego kokosa, z którego najpierw wypija się słomką 
mleczko, a potem zjada biały miąższ. Smakosze mogą spróbować 
Pina Colady – popularnego drinka. Jego przygotowanie polega na 
tym, że do wydrążonego ananasa wlewa się zmiksowane składni-
ki: rum (choć nie zawsze), sok z ananasowy, mleczko kokosowe 
i sok z limonki. Dominikana jest jednym z największych na świe-
ce producentów kakao, z którego w wielu krajach wytwarza się 
też czekoladę. Słynne są pewne gatunki rumu (produkowanego 
z uprawianej tu trzciny cukrowej) oraz narodowa nalewka – ma-
machuana. W wielu krajach znane są luksusowe dominikańskie 
cygara, których palenie to swego rodzaju sztuka. 

Dominikana to oczywiście raj dla turystów 
Są tu piękne plaże i egzotyczne rośliny. Wszędzie widać wyniosłe 
palmy. Wyspę otaczają ciepłe i czyste wody Oceanu Atlantyckie-
go i Morza Karaibskiego. Można mieszkać w dobrych hotelach 
z bogatą infrastrukturą oraz uprawiać sporty wodne. Pogoda do-
pisuje wspaniale przez cały rok. Ładną opaleniznę można zdo-
być po tygodniu plażowania. Wielu Dominikańczyków to ludzie 
ubodzy, ale życzliwi i mili. Nie ma tu pośpiechu, a mieszkańcy 
mają inne poczucie czasu niż Europejczycy. Chętnie oddają się 
grze w domino i przesiadują na długich rozmowach. Niektórzy 
też muzykują. 

Czy warto wybrać się do Dominikany? Zapewne tak. Lepiej 
doceniamy wtedy to, co mamy w Polsce. 

Ryszard Zajączkowski 
Zdjęcia: z archiwum autora

AUTOR ARTYKUŁU

POSĄG CHRYSTUSA NA WZGÓRZU W PUERTO PLATA
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33 dni na Poczekajce, 
które mogą zmienić wszystko

Niepozorna postura, twarz anioła i ten szczególny blask w oczach, 
który napawa spokojem i daje poczucie bezpieczeństwa. Cała Asia. 
Pewnego dnia ta oaza spokoju staje przed animatorami i stanow-
czo – a to zdarza się bardzo rzadko! – oświadcza, że powinni-
śmy TO zrobić. Ma bardzo mocne przekonanie co do słuszności 
swoich słów. Wraca do nas ze swoim natchnieniem kilka razy. 
Nie ustępuje. Myślę: „Upiera się? Zawsze tak delikatnie składa 
propozycje, a teraz z jakąś wcześniej nieznaną mi mocą walczy 
jak nie ona. Dziwne…”. Nie wykazuję jednak entuzjazmu. Zawie-
rzenie życia? Czuję lęk, skrupuły. Nie, to nie dla mnie. Bronię się 
rękami i nogami. 

Mimo to liderzy podejmują decyzję, że całą wspólnotą wcho-
dzimy na drogę rekolekcji Maryjnych „Oddanie 33”. We wspól-
nocie radość. Wielu chętnych. A ja mierzę się ze sobą, wymawiam 
odpowiedzialnością za dane słowo. Dzielę się z Asią wątpliwoś-
ciami. Zachęca, obiecuje modlitwę, prosi: „Zacznij rekolekcje. 
Nie musisz przecież podpisywać aktu”. 

Kupuję ładny zeszyt w róże, wyjmuję pióro i starannie zapi-
suję na pierwszej stronie: „Maryjo, nie mam w sercu pragnienia 
i odwagi, by oddać Ci się w niewolę. Wchodzę w ten czas jako 
członek wspólnoty, z posłuszeństwa. Proszę, prowadź mnie, od-
nów i jeśli chcesz, żebym była Tobie oddana, uproś mi to prag-
nienie”. Zaczynam rekolekcje, ale do samego ich końca walczę 
z pokusą rezygnacji. W wigilię oddania idę na adorację Pana Je-
zusa i długo modlę się o światło, co robić. „Jezu, jeśli tego chcesz, 
zmień moje nastawienie”. 

W pewnym momencie w mojej głowie zaczyna się odtwarzać 
film. Obraz po obrazie przypominają mi się wydarzenia z mojego 
życia, w których widziałam ingerencję Maryi. Uświadamiam so-
bie, że przecież moje pierwsze prawdziwe nawrócenie dokonało 
się dzięki Niej, a ważne etapy procesu powrotu do Boga przypa-
dały w dni świąt Maryjnych! Tak wiele razy, gdy modliłam się 
o coś na różańcu, Pan Bóg wysłuchiwał próśb. Działy się cuda: 
zaprzyjaźnione małżeństwo po siedmiu latach starań zachodzi 
w ciążę, mama pokonuje chorobę nowotworową, nienarodzone 
dziecko, któremu lekarze nie dawali szans na zdrowie, a nawet 
przeżycie kolejnego trymestru, dziś krzyczy do mnie: „Ceść cio-
teczka!” i pyta: „Kiedy będzie wrescie nas dziewcyński wiecór?”… 

Spływa na mnie głęboki pokój. Czego ja się boję?! Mój strach 
wydaje mi się teraz niedorzeczny. W Święto Matki Bożej z Gua-
dalupe, po uroczystej Eucharystii w kościele na Poczekajce mó-
wię Niepokalanej moje „fiat”.

***

W tym roku razem z braćmi i siostrami ze Wspólnoty Najświęt-
szego Imienia Jezus chcę odnowić zawierzenie. Zależy nam, żeby 
inni także skorzystali z łask, które niesie, dlatego zapraszamy do 
przeżywania razem z nami rekolekcji przygotowujących do tego 
kroku. Mają one formę 33 dni pracy indywidualnej z książką lub 
nagranymi nauczań przygotowanymi przez Fundację Tota Tua. 
Wiemy, że w takiej drodze dobrze mieć przy sobie towarzyszy. 
Dlatego zachęcamy do spotykania się wspólnie z nami w amfite-
atrze na Poczekajce przez 5 kolejnych poniedziałków, aby się 
modlić i wspierać w dobrym. Zaczniemy 8 listopada o godz. 
19.15, a zakończymy w sobotni wieczór 11 grudnia uroczystą Mszą 
Świętą, po której w obecności kapłana będzie można podpisać akt 
zawierzenia. Dołącz do nas! Wystarczy, że masz skończone 18 lat.

Niech słowa św. Ludwika Grignion de Montforta z Traktatu 
o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny bę-
dą potwierdzeniem, iż właściwą ścieżkę obierasz:

„Maryja jest środkiem pewnym, drogą prostą i niepokalaną, 
by dojść do Chrystusa i znaleźć Go niezawodnie, dlatego święte 
dusze, które mają szczególną zabłysnąć świętością, muszą zna-
leźć Jezusa przez Maryję. Kto znajdzie Maryję, znajdzie Życie, 
to znaczy Jezusa Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. 
Nie można jednak znaleźć Maryi, nie szukając Jej; nie można Jej 
szukać, nie znając Jej, gdyż nikt nie szuka, ani nie pragnie, czego 
nie zna. Konieczną jest więc rzeczą, by Maryję znano więcej niż 
kiedykolwiek, ażeby Trójca Przenajświętsza jak najwięcej była 
znana i wielbiona”.

Wspólnota Najświętszego Imienia Jezus to Katolicka 
Odnowa Charyzmatyczna działająca w parafii na 
Poczekajce, której opiekunem jest o. Andrzej Derdziuk. 
Więcej informacji o wspólnocie i jej działaniach na stronie 
www.wspolnota.ihs.pl 

http://www.wspolnota.ihs.pl
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księżyc) na mieszkanie i darowała mu po-
wóz ze złocistych gwiazd na niebiosach. 

Tam mieszka św. Jerzy i śpiewa przy 
dźwięku lutni hymny na cześć Boga i Matki 
Boskiej. Anieli słuchają go z upodobaniem, 
a i ludzie mogą go dojrzeć w noc pogodną, 
jak tam siedzi z podgiętą nogą. 

Gościńcem z gwiazd przechadza się Mat-
ka Najświętsza co niedzielę rano, wiodąc 
za rękę Jezusa, jako małe dziecię, tak jak 
to za życia czyniła. Godne dusze mogą Ją 
także widzieć, jak tamtędy idzie z Jasnej 
Góry na Kalwarię zadumana i zasmucona. 

[z bloga Roberta Trafnego 
„Wiedza jest super”]

Kochane 
dzieciaki

Po gwiaździstej 
drodze

Gdy człowiek spojrzy na niebo, widzi je 
jakby posypane brylantowym żwirem, to 
gwiazd miliony. Legenda mówi, że każdy 
człowiek ma swoją własną gwiazdę, któ-
ra świeci tak długo, dopóki człowiek żyje, 
a gdy on umrze, to gaśnie i jego gwiazda, 
jakby zagaszona świeca i spada w przepaść 
bezdenną. Toteż ludzie mówią, że gdy w noc 
ciemną ujrzy ktoś taką gwiazdę spadają-
cą, powinien zmówić „Zdrowaś” w intencji 
duszy, która w tej chwili świat opuszcza. 

I święci też mają swoje gwiazdy, ale 
gwiazdy ich są jaśniejsze i nigdy nie gasną. 
Matka Najświętsza ma też swoją gwiaz-
dę, leży ona na północy, jest jaśniejsza 
od wszystkich, lśni jak złoto i zdobi Jej 
koronę. Na Jej cześć wiją gwiazdy inne 
korony ze siebie i otaczają nimi Matkę 
Zbawiciela. 

Ile razy jakaś świątobliwa dusza wstę-
puje do nieba, to aż na ziemi widać blask 
otwierającego się dla niej nieba. Dobrze 

jest wtedy, gdy to kto zobaczy, przeżeg-
nać się i polecić się łasce i modłom tego, 
który dostępuje szczęśliwości wiekuistej. 
Im więcej człowiek ma w niebie opieku-
nów i sprzymierzeńców, tym łatwiej też 
mu zyskać potem zbawienie. 

Słońce, księżyc i gwiazdy blask swój bio-
rą z oczu Matki Boskiej, pada on z uchylo-
nych drzwi nieba na nie, bez niego byłyby 
czarne jak ziemia. 

Zaraz po stworzeniu świata i ziemia na-
sza nie była taka czarna, jak dziś ją widzimy, 
poczerniała dopiero od czasu przekleństwa 
Kaina. Teraz Matce Boskiej to zawdzięczać 
mamy, że słońce z Jej oczu blask biorąc, 
tak ją wesołą czyni. Na słońce idzie Matka 
Najświętsza w procesji ze świętymi, a w po-
wrocie wstępuje na księżyc. Tu od wieków 
mieszka św. Jerzy, rycerz wielki i zawoła-
ny. On także zawdzięcza swe mieszkanie 
na księżycu Matce Boskiej. 

Żył przed wiekami na świecie wielki 
czarownik, wróg zawzięty Boga. Miał on 
córkę, która była pobożną i w skrytości 
przed ojcem żywiła wielkie nabożeństwo 
do Najświętszej Panny. Ojciec zmiarkował 
to jej nabożeństwo i w swej zajadłości prze-
ciwko Bogu postanowił swe własne dziecko 
zgładzić ze świata. 

Sprowadził wielkiego i żarłocznego smo-
ka i jemu dał swą córkę na pożarcie. Ale 
Bóg ujął się za czcicielką Matki Najświęt-
szej i kazał św. Jerzemu wystąpić do walki 
z krwiożerczym potworem. Święty Jerzy, że 
był dzielnym rycerzem, zwalczył potwora 
i przebił mu gardziel swą włócznią. Dziew-
czyna ocalała, a Matka Najświętsza dała za 
to św. Jerzemu swój miesiączek (to znaczy 

Katechezy Drogi 
Neokatechumenalnej 

dla dorosłych 
i młodzieży

Kim jesteś? Po co żyjesz?
Jaki sens ma cierpienie?

Jezus Chrystus jest odpowiedzią.

Zapraszamy na katechezy:
poniedziałki i czwartki – godz. 19.00

Początek: 25 października 2021
Parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi
i św. Franciszka z Asyżu (Poczekajka)

Lublin, al. Kraśnicka 76 (stary kościół)

Zapraszają: proboszcz, duszpasterze i katechiści

GUSTAVE MOREAU. ŚWIĘTY JERZY I SMOK
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Warto przeczytać!
„… znak, któremu sprzeciwiać się będą…” 

Chrystofobia. Słowo jakby znajome. Słyszymy teraz o róż-
nych fobiach, tzn. lękach, na przykład o agorafobii, zoofobii, ta-
natofobii, akwafobii, klaustrofobii, homofobii (ostatnio to chyba 
najczęściej przywoływana fobia). Chodzi oczywiście o lęk (czy-
li fobię) odpowiednio przed otwartą przestrzenią, zwierzętami, 
śmiercią, wodą, małymi pomieszczeniami i zamknięciem, ludź-
mi… Ale chrystofobia? Tego słowa użył w tytule swojej książki 
prof. Grzegorz Kucharczyk. Prof. Kucharczyk jest historykiem, 
członkiem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, zajmują-
cym się historią Prus XIX i XX wieku, dziejami stosunków pol-
sko-niemieckich w XIX i XX wieku oraz historią myśli politycz-
nej. Chrystofobia nosi podtytuł 500 lat nienawiści do 
Jezusa i Kościoła. Jest to historia o chrześcijańskich 
męczennikach i męczeństwie.

Jej pierwsza część jest zatytułowana Czerwone karty 
Kościoła (i pod takim tytułem była wydana w 2008 roku) poka-
zuje dzieje Kościoła, jego męczenników i adwersarzy począwszy 
od 16. wieku, tj. od początków europejskiej reformacji, poprzez 
rewolucję francuską, liberalizm i tzw. Wiosnę Ludów (1848 i póź-
niej), okres monarchii habsburskiej i pierwszej wojny światowej, 
aż po rewolucję komunistyczną, narodowy socjalizm i faszyzm, 
w końcu śmierć ks. Jerzego Popiełuszki (1984). Część druga no-
si tytuł Pod rządami półksiężyca i dyktatury relatywi-
zmu i prezentuje stosunki islamsko-chrześcijańskie w XX wieku. 

Ktoś powie: Nuuuda! Historia z pierwszej części była w szkole, 
a to, co jest w drugiej części, to też fobia. Islamofobia. 

Nieprawda, tego nam w szkole nie powiedzieli (a w każdym ra-
zie nie wszystko i nie wszystkim). Pomińmy fakt, że na drzwiach 
kościoła w Wittenberdze Marcin Luter nie mógł przybić swoich 
tez, bo drzwi były żelazne i niczego tam przybić nie było można 
(a taśmy klejącej nie było) i potraktujmy to jako anegdotę. Zauważ-
my, że tzw. reformacji towarzyszyły wandalizm i świętokradztwo, 
niszczenie świątyń i dewastowanie grobowców oraz męczeństwo 
i rozlew krwi tych, którzy mieli odwagę bronić świętości. Przykła-
dem może być Anglia, gdzie krew męczenników polała się obficie, 
kiedy król Henryk VIII, który bezskutecznie domagał się rozwo-
du z Katarzyną Aragońską, ogłosił się Głową Kościoła w Anglii 
i zażądał, aby zaprzysięgli mu wierność wszyscy jego poddani. 
Odmowa przysięgi oznaczała śmierć na torturach. Niektórzy 
ulegli, wielu jednak oparło się i zginęło śmiercią męczeńską, jak 
na przykład św. John Fischer czy św. Tomasz More (skądinąd 
znany nam często jako Morus, autor Utopii). Wielu było świad-
ków, nie tylko angielskich, także polskich, węgierskich i innych, 
którzy woleli umrzeć w mękach (często torturowani, dosłownie 
obdzierani ze skóry, ćwiartowani), niż zaprzeć się swojej wiary 
w Jezusa Chrystusa i wierności Kościołowi. 

Męczeństwo to świadectwo, ale świadectwo to było nie tylko 
wyrzeczeniem się życia, także wyrzeczeniem się władzy, np. przez 
królową Szwecji, Krystynę (w 1655 roku, tuż przed tzw. potopem 
szwedzkim na Polskę).

Za przełomowe wydarzenie w dziejach Europy uznawana 
jest rewolucja francuska (1789). Uważa się, że była przełomem 
we wszystkim, że oznaczała zerwanie z feudalizmem i absoluty-
zmem, przyniosła prawa człowieka i demokrację. Jak jednak pisze 
autor książki, „za hasłami wolności, równości i braterstwa, kryła 
się ponura i krwawa rzeczywistość”, a wśród ofiar rewolucji prze-
ważały osoby z tzw. stanu trzeciego (tzn. z ludu, w którego obronie 
podobno występowała). Pomińmy znowu fakt, że w „przepełnio-
nej więźniami absolutyzmu” Bastylii zajętej i zburzonej 14 lipca 
1789 roku było aż… siedmiu więźniów (w tym czterech fałszerzy, 
dwóch obłąkanych i jeden utracjusz). Francuska Deklaracja Praw 
Człowieka jest deklaracją człowieka, który nie ma Stwórcy i sam 
ogłasza swoje prawa (odwołanie się do Boga Stwórcy jest za to 
w amerykańskiej Deklaracji niepodległości z 1776 roku). Szum-
nie głoszone przez Francuzów „wolność, równość i braterstwo” 
nie znalazły odbicia w rzeczywistości. Powszechnie likwidowano 
i przejmowano majątki kościelne i zakonne, a przejawem równo-
ści miało być… zburzenie wysokich (a więc nierównych i wystają-
cych ponad większość budynków) wież kościelnych. Najważniej-
szym celem rewolucjonistów było stworzenie nowego człowieka, 
zupełnie oddanego państwu i niezależnego od ukształtowanych 
historycznie wspólnot, takich jak na przykład rodzina. Filozofo-
wie oświeceniowi nie rozróżniali między „byciem mieszkańcem 
królestwa Bożego a byciem mieszkańcem królestwa ziemskiego”. 
Wydawało się im możliwe stworzenie raju na ziemi, wszystkie 
grzechy miały charakter wyłącznie polityczny, obowiązkowe było 
praktykowanie „cnót” rewolucyjnych, terror był więc nie tylko bro-
nią, ale i drogą do osiągnięcia raju na ziemi. Tenże ziemski raj był 
totalitaryzmem, którego celem stała się budowa „nowego wspa-
niałego świata” i tworzenie „nowego człowieka” (republikańskie-
go, a potem aryjskiego czy socjalistycznego). „Cała przewrotność 
totalitarnej demokracji […] polega na tym, że demokracja ta ofe-
ruje wolność, gdy już nie będzie jakiejkolwiek opozycji (wyelimi-
nowanej dzięki «dobroczynnemu» terrorowi). Innymi słowy, gdy 
wolność będzie już bezużyteczna” (s. 79). Republika miała być nie 
polityczną, ale duchową wspólnotą, a przejście od zbrodni do cno-
ty miały umożliwiać instytucje państwa republikańskiego. Wiarę 
i przestrzeganie chrześcijańskich wskazań moralnych zaliczano do 
starych przesądów, a trwanie w nich było uważane za zbrodnię. 
Kościołowi odebrano edukację, która przedtem była jego domeną. 
Nowy świat i nowy człowiek miały funkcjonować w czasie antych-
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rześcijańskim. Zmieniono kalendarz, w którym początkiem nowej 
ery była proklamacja republiki Francji, a nie narodziny Chrystu-
sa. Zniesiono niedziele (zamiast tygodni wprowadzono dekady) 
i wszystkie święta chrześcijańskie. Rozpoczęto też dechrystiani-
zację nazw miejscowości. Nastąpiło burzenie świątyń i niszczenie 
grobów królów Francji. Podczas rewolucji zamordowano około 
trzech tysięcy księży, których jedyną winą było trwanie przy Bo-
gu i Kościele oraz niezłożenie przysięgi na konstytucję cywilną 
kleru, negującą chrześcijańskie wyznanie wiary w jeden, święty, 
powszechny i apostolski Kościół. Francuscy rewolucjoniści, któ-
rych przywódcami byli głównie masoni, chcieli zniszczyć francu-
ski Kościół katolicki za pomocą ustanowionego przez siebie prawa. 
Zakazano duchownym noszenia sutann i habitów, zmuszano ich 
do odrzucenia celibatu oraz ogłoszono, że księża są jedyną przy-
czyną wszystkich nieszczęść Francji. Za nieposłuszeństwo groził 
im i pomagającym im wiernym szafot. „Wrogie” były nawet ko-
biece zakony kontemplacyjne, według rewolucjonistów wrogowie 
republiki czaili się na każdym kroku, byli za nich uznawani nawet 
dzwonnicy i zakrystianie kościelni.

Osobnym rozdziałem były akty profanacji chrześcijańskich 
świętości – zwłaszcza Najświętszego Sakramentu, krzyży i stro-
jów liturgicznych.

Jak pisze prof. Kucharczyk „w swoim ludobójstwie rewolucja 
francuska była ograniczona tylko techniką. Jednak rewolucjo-
niści starali się, jak mogli. W zachowanych do dzisiaj raportach 
generałowie Republiki chełpią się, że noszą spodnie zrobione ze 
skóry Wandejczyków” (s. 110). Jednym z największych przekła-
mań historii dotyczącej rewolucji francuskiej jest twierdzenie, że 
rewolucja na bagnetach swoich żołnierzy zaniosła ludom Euro-
py wolność i prawa człowieka. Na uwagę zasługuje też włoskie 
powstanie (warto poczytać o nim w „Popiołach” Stefana Żerom-
skiego, przyp. MB), z którym walczył nie kto inny, jak generał 
Napoleon Bonaparte, dokonując tam wielu aktów świętokrad-
czych. Włoskie powstania zostały krwawo stłumione, podobnie 
jak szwajcarskie, belgijskie, holenderskie, hiszpańskie i niemiec-
kie. Połowa 19. wieku to okres tak zwanej wiosny ludów, która 
równie krwawo, jak rewolucja francuska, zapisała się w historii 
Europy. Druga połowa 19. wieku to także okres jednoczenia się 
drobnych państw. Należały do nich również Włochy, do tej pory 
bardzo rozdrobnione. Zjednoczeniu Włoch przez Piemont towa-
rzyszyła próba likwidacji państwa kościelnego i zajęcie Rzymu. 
Papież Pius IX ogłosił się więźniem Watykanu. 

W latach 70-tych walkę o kulturę rozpoczęły dwa duże 
państwa europejskie: Niemcy i Francja. W Niemczech by-
ła to w dużym stopniu walka o usunięcie wpływów Kościoła ka-
tolickiego na ziemiach polskich, agresję kierowano nie tylko na 
zakony i klasztory, ale także na zwykłych księży, którzy mogli być 

uwięzieni z byle powodu. Niemiecki kulturkampf był walką z pol-
skością, w której katolicyzm odgrywał niebagatelną rolę. Drugą 
wojnę o kulturę w Europie rozpoczęła liberalna Francja, która 
prowadziła bezwzględną wojnę religijną z Kościołem katolickim. 
„Oczywiście jak na liberalną wojnę świętą przystało pod sztanda-
rami postępu, wolności i oświecenia” (s. 145). Walka z Kościołem 
we Francji pojawiała się falami. Najpierw był to okres rewolucji 
francuskiej, potem Wiosna Ludów (rok 1848), w końcu Komuna 
Paryska (1871). Liczne były profanacje świątyń katolickich, mię-
dzy innymi także katedry Notre Dame w Paryżu. Komuna żądała 
też usunięcia Kościoła ze szkół. Męczeńską śmiercią zginęło wielu 
księży i zakonników. W latach następnych odsunięto od szkolni-
ctwa Kościół jednocześnie dekretując… wolność szkolnictwa. Na 
początku 20. wieku część zakonów wycofała się z Francji. Zamy-
kano ponadto przed katolickimi rodzicami możliwość posyłania 
dzieci do szkół wyznaniowych. Liberałowie i socjaliści nie lubili 
władzy, chyba, że to oni ją sprawowali. Niektórzy mówili nawet, że 
chcą głosować za rządem, ponieważ chcą zniszczyć religię. „Jedy-
nie słuszna ideologia głosiła prawa jednostki, afirmowała jej wolny 
wybór. Oczywiście przy milczącym założeniu, że ten wolny wybór 
odpowiednio „oświeconej” jednostki musi prowadzić do odwró-
cenia się od Kościoła i odkrycia w osobach duchownych – „dar-
mozjadów” i „siewców przesądu” (s. 157). Antykatolickie nastroje 
zaczęły panować także w Portugalii. W 1908 roku doszło tam do 
królobójstwa, częste były napady na kościoły, zlikwidowano naukę 
religii w szkołach, usuwano z nich symbole katolickie. Niedziele 
stały się „dniami odpoczynku”. Zakazano bicia w dzwony w nocy. 
Misje laickie miały zastąpić w koloniach portugalskich misje kato-
lickie. W takich okolicznościach 13 maja 1917 roku w miejscowoś-
ci Fatima w archidiecezji lizbońskiej troje dzieci Łucja, Hiacynta 
i Franciszek dostąpiło łaski objawienia Najświętszej Marii Panny. 
Objawienia trwały do października tegoż roku, kiedy to nastąpił 
cud słońca. Dzieci były namawiane do rezygnacji ze swoich prze-
konań. Aresztowano je, zastraszano. Drzewo, na którym pojawiała 
się Matka Boska, kilkakrotnie próbowano bezskutecznie zniszczyć, 
podobnie kaplicę, która tam powstała. W rezultacie w grudniu 1917 
roku w Portugalii nastąpił kolejny przewrót polityczny. Zezwolono 
na powrót z wygnania portugalskich biskupów i księży. Zmodyfi-
kowano prawo o rozdziale Kościoła od państwa. W 1935 roku do 
urzędów powróciły krucyfiksy i do szkół katecheza.

Także możni tego świata, tacy jak cesarz Karol I (IV) Habsburg 
brali udział w walce o katolicyzm w swoich krajach. 

Szczególną rolę w walce z chrześcijaństwem (katolickim 
i prawosławnym) odegrali bolszewicy, którzy w 1917 roku 
przejęli władzę w Rosji. Lenin jeszcze przed rewolucją głosił za 
Marksem, że religia to „opium dla ludu”, a pismo „Bezbożnik” 
pisało: „Wszystkie religie i wszyscy bogowie są samą trucizną 
upijającą i usypiającą ducha, wolę i sumienie. Wszystkim trzeba 
wydać nieubłaganą walkę”. Formalnie w Rosji Sowieckiej zade-
kretowano wolność sumienia i wyznania, ale odebrano organiza-
cjom religijnym osobowość prawną (prawo do prowadzenia szkół, 
szpitali, instytucji charytatywnych) oraz pozbawiono duchowień-
stwo (tak prawosławne, jak i katolickie) praw wyborczych i oby-
watelskich. Propaganda antyreligijna cieszyła się wsparciem ze 
strony państwa. Metodami walki rządu sowieckiego z religią by-
ły fizyczna eksterminacja duchowieństwa oraz niszczenie cerkwi 
i kościołów. Opisy przykładów męczeństwa duchownych są za-
trważające. Do 1930 roku zamordowano albo zesłano 196 prawo-
sławnych biskupów i duchownych. Masowo profanowano i nisz-
czono relikwie świętych prawosławnej Cerkwi, grabiono cerkwie 
ze zgromadzonych tam przedmiotów kultu, zamykano świątynie. 
Zamykane cerkwie i kościoły komuniści zamieniali na teatry, ki-
na, kawiarnie i kluby. Prawosławni hierarchowie byli wysyłani 
do najdalszych zakątków Rosji, duchowieństwo płaciło najwyższe 
podatki i wszelkie opłaty za korzystanie z infrastruktury komu-
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nalnej (mieszkania, wodociągi, kanalizacja). Dzieci prawosław-
nych popów nie mogły uczęszczać do publicznych szkół. Świeccy, 
przygarniający duchowieństwo musieli liczyć się z podwyższony-
mi opłatami za korzystanie z mieszkania. Chrześcijanie zostali 
skazani przez komunistyczne władze na status pariasów, to jest 
obywateli drugiej kategorii. Radziecką religią państwową stał się 
ateizm. Wprowadzono sześciodniowy tydzień pracy. Zabroniono 
używać słowa niedziela, a Boże Narodzenie przemianowano na 
Dzień Industrializacji. Zakazano obchodzić Święta Wielkanoc-
ne. Władze krzewiąc religię wojującego ateizmu wychowywały 
„nowego człowieka sowieckiego” poprzez totalną demoralizację 
i deprawację młodego pokolenia. Dzieci miały należeć do pań-
stwa, obowiązkowo należały do organizacji pionierów i komso-
molców. Był to rodzaj szkoły wojującego ateizmu. Propagowano 
rozwiązłość seksualną i swobodę aborcji, bez kłopotu można było 
uzyskać rozwód, popularyzowano donosicielstwo. Podobne me-
tody stosowano wobec Kościoła katolickiego i grekokatolickiego.

W 1910 roku rozpoczęła się rewolucja meksykańska. 
Rewolucjoniści dążyli do zagrabienia majątku kościelnego, za-
kazywali sprawowania publicznego kultu. Odbierali Kościołowi 
prawo do katechizowania młodzieży oraz do prowadzenia włas-
nych instytucji oświatowych. W 1926 roku w różnych częściach 
Meksyku doszło do wybuchu powstań przeciw antykatolickiej 
polityce rządu. Rewolucjoniści byli nazywani Cristeros, co zna-
czy wojownicy Chrystusa. Niestety, przegrali.
Także hiszpańska lewica wypowiedziała Kościołowi ot-

wartą wojnę. Palono świątynie, szkoły katolickie, domy zakonne. 
Mordowano księży i wiernych. Otwartą wojnę Kościołowi 
wypowiedział narodowy socjalizm w Niemczech oraz na 
ziemiach okupowanych w czasie II wojny światowej. W tym cza-
sie naziści wymordowali około 2000 polskich kapłanów i ponad 
200 sióstr zakonnych. Katolickie duchowieństwo z całej Europy 
trafiało często do obozu koncentracyjnego w Dachau, przez całą 
wojnę przewinęło się przez niego około 2500 księży z 24 naro-
dów. Ostatecznym celem narodowego socjalizmu w Niemczech 
miało być unicestwienie katolicyzmu, a nawet chrześcijaństwa. 
Miała go zastąpić religia nordycka, wyznawana przez kościół nie-
miecki. Walka z Kościołem katolickim była wyraźnie widoczna 
w działaniach wszystkich faszystowskich rządów – niemieckiego, 
włoskiego, hiszpańskiego i portugalskiego.

Po przemarszu armii sowieckiej do Berlina i opanowa-
niu przez nią Europy Środkowej i Wschodniej oraz fak-
tycznej kapitulacji Zachodu wobec planów Stalina całkowitego 
zdominowania Europy na wschód od Łaby nastąpił początek mę-
czeńskiej drogi Kościoła w Polsce, Czechosłowacji, Jugosławii, 
Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech.

Symbolem zmagań polskiego kościoła z komunistycznymi wła-
dzami PRL-u była niezłomna postawa Prymasa Tysiąclecia, księ-
dza kardynała Stefana Wyszyńskiego, który od 12 listopada 1948 
roku był arcybiskupem Gniezna i Warszawy. Rządzony przez niego 
Kościół w Polsce stawił czoła komunistycznym żądaniom. 8 maja 
1953 roku polski episkopat uchwalił list do rządu, w którym nie 
zgodził się na to, aby porządkować się rządowi w sprawach wia-
ry. Słynne non possumus urosło do rangi symbolu sprzeciwu nie 
tylko wobec ingerencji komunistów w sprawy Kościoła, ale także 
wszystkich praktyk komunistycznych totalitaryzmów w Polsce. 
Prymas Wyszyński został aresztowany w nocy z 25 na 26 wrześ-
nia 1953 roku. Był uwięziony kolejno w Rychwałdzie, Stoczku 
Warmińskim, Prudniku Śląskim i Komańczy. Poddawano go na-
ciskom ze strony władz, które oferowały mu umieszczenie w izo-
lacji klasztornej w zamian za zrzeczenie się wszystkich godności 
kościelnych. Prymas był nieugięty. 8 grudnia 1953 roku w Święto 
Niepokalanego Poczęcia Maryi Prymas dokonał aktu duchowego 
oddanie się Matce Bożej. W maju 1956 roku w więzieniu w Ko-

mańczy Prymas Wyszyński napisał tekst Ślubów Jasnogórskich 
Narodu, będących programem moralnego przygotowania się Po-
laków do zbliżającego się tysiąclecia chrztu Polski. Tekst Ślubów 
Jasnogórskich został przemycony z Komańczy i odczytany w Czę-
stochowie w obecności wiernych 26 sierpnia 1956 roku. Ksiądz 
Prymas triumfalnie powrócił do Warszawy 28 października 1956 
roku. Kościół w Polsce był jednak poddawany uciskowi i prześlado-
waniom. Kleryków zmuszano do służby wojskowej w jednostkach 
wojskowych, gdzie poddawano ich indoktrynacji. Katolikom świe-
ckim utrudniano praktyki religijne, np. ograniczano zezwolenia na 
procesje Bożego Ciała, od 1960 roku definitywnie zlikwidowano 
naukę religii w szkołach, a w roku szkolnym 1958/59 rozpoczęto 
usuwanie krzyży ze szkół. Konsekwentnie odmawiano zezwoleń na 
budowę nowych kościołów (tu warto przypomnieć o konfliktach 
związanych z budową kościołów w Nowej Hucie i w Kraśniku). 
W kolejnych latach konflikt państwa z Kościołem zaostrzał się. List 
polskiego episkopatu do niemieckich biskupów z 5 grudnia 1965 
roku ze słynnymi słowami „przebaczamy i prosimy o przebacze-
nie” stał się pretekstem do ataku na Kościół. Obchody Millenium 
Chrztu Polski były krytykowane i zakłócane przez komunistyczne 
bojówki (oddziały ORMO – Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywa-
telskiej), a kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która mia-
ła pielgrzymować po całej Polsce, została aresztowana. Po Polsce 
pielgrzymowały… puste ramy obrazu (do dziś pamiętam, kiedy ja-
ko 6-letnie dziecko wpatrywałam się na Krakowskim Przedmieś-
ciu w ramy obrazu wiezione samochodem, przyp. MB). W mar-
cu 1966 roku ówczesny I sekretarz PZPR, Władysław Gomułka, 
nie zgodził się na przyjazd do Polski papieża Pawła VI, który miał 
przewodniczyć głównym obchodom Millenium na Jasnej Górze. 
Skandalem było także w tym roku niezłożenie choćby kurtuazyjnej 
wizyty Papieżowi przez przewodniczącego Rady Państwa, Edwar-
da Ochaba podczas jego pobytu w Rzymie. Rząd komunistyczny 
próbował też rozbijać Kościół od wewnątrz. Usiłowano stworzyć 
ruch tzw. księży-patriotów, sprzyjających komunizmowi. Prze-
śladowania Kościoła trwały aż do samego końca PRL-u. W latach 
osiemdziesiątych 20. wieku po wprowadzeniu stanu wojennego 
13 grudnia 1981 roku wznowiono walkę z obecnością w szkołach 
krzyży (które wróciły w czasach „pierwszej Solidarności”). Z dru-
giej strony w tym okresie okazało się też, że Kościół katolicki jest 
jedyną niekoncesjonowaną, suwerenną instytucją, która w trud-
nych czasach stanowi dla narodu prawdziwe oparcie. Struktury 
kościelne niosły pomoc uwięzionym i ich rodzinom, kościelne ko-
mitety pomocy działały we wszystkich diecezjach. Kościół stwarzał 
możliwość nieskrępowanej wymiany poglądów, rozpowszechnia-
nia prawdziwej historii Polski i kultury. Chrześcijańskie korzenie 
Polski przypominały kolejne pielgrzymki Papieża Jana Pawła II 
(1979, 1983, 1987). Odpowiedzią władz komunistycznych były re-
presje wobec Kościoła. Częste były napady na świątynie i szykany 
stosowane wobec „niewygodnych” księży. Zamordowani zostali 
księża: Jerzy Popiełuszko, Mieczysław Niedzielak, Stanisław Su-
chowolec i Sylwester Zych. 

Historia męczenników oraz ucisku i męczeństwa Koś-
cioła w wyniku działań totalitaryzmów i fundamenta-
lizmów (islamskiego i judaistycznego) ciągle trwa, nie 
sposób tu wymienić wszystkich i opisać przywołanych w książce 
najnowszych – tych z Afryki, Azji, Arabii Saudyjskiej, Indii, Indo-
nezji, Peru, Filipin, Turcji, Syrii, Algierze, Egipcie, Nigerii, Iraku, 
a nawet Europy. Trudno też zgodzić się ze współczesną dyktaturą 
relatywizmu i prześladowaniami chrześcijan w imię „tolerancji”, 
„równości” i „walki z nienawiścią”, ale to trzeba po prostu prze-
czytać i przemyśleć. W tak skromnym omówieniu skupiłam się 
nad reformacją, rewolucjami i totalitaryzmami oraz nad „spra-
wą polską”. Opisać wszystkiego nie było można. Trzeba (i warto) 
przeczytać, choćby we fragmentach.

Małgorzata Brzozowska



31 października 2021 ZWIASTUN

17

Z ŻYCIA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ CZERWIEC – WRZESIEŃ 2021

Do wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu świętego zostali włączeni:

Krawiec Franciszek Józef

Bielak Jakub

Bielecki Ignacy Zygmunt

Redas Barbara Anna

Kępka Michalina

Wronisz Alicja

Lato Stanisław 

Klimek Helena Maria

Nieczaja Karol

Staniak Jakub Leszek

Małocha Blanka

Schneider Jakub

Pawłowicz Filip Krystian

Łuka Aleksandra 

Drąg Mateusz

Kida Tadeusz

Rękas Oliwier Kamil

Kucharzyk Hanna Aldona

Cis Fabian Maksymilian

Kasprzak Jakub

Szewczyk Leo

Chomik Zofia

Duduś Kajetan Roman

Chudzik Marianna

Wajda Leon Filip

Gutowski Aleksander

Kierych Piotr Józef

Bukowski Jakub

Cichocka Nadia Anastazja

Łagowska Aleksandra Dorota

Dudarew Kajetan

Wituch Aleksandra 

Dąbrowski Franciszek Jakub

Jakubiec Mateusz Piotr

Widz Nikodem Jan

Szymański Mikołaj Stanisław 

Muszyński Daniel Tadeusz

Kubajka Antoni Aleksander

Rudzki Aleksy Marcin

Krzos Franciszek Bruno

Gierlach Michalina Hanna

Wojciechowska Maja

Pejta Laura

Prusinowski Maksymilian 

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

Sankowski Michał i Królik Natalia

Kus Michał i Wrona Kinga Zuzanna

Dudek Kamil Waldemar 
i Korzeniewska Katarzyna Zofia

Bilski Wojciech i Głaszcz Katarzyna Iwona

Krzysztoń Rafał Mateusz i Kwiatkowska Alicja

Przybyła Łukasz i Jakubowska Wiktoria

Włodarczyk Maciej i Wołącewicz Kinga Maria

Wybranowski Adam i Rybarczyk Agnieszka

Nowak Łukasz Tomasz i Zdybicka Agnieszka 

Sikora Krzysztof i Merkisz Agnieszka Agata 

Świątański Marcin Krzysztof 
i Jankowska Elżbieta Agnieszka 

Łyczba Jakub i Zaborek Monika Karolina

Juszczyk Bartłomiej Maciej i Kulik Agata

Kasperski Hubert Bartosz i Piekarczyk Anna

Wilczyński Karol Adrian i Ziębka Klaudia Magdalena 

Strzępioł Adrian Leszek i Popik Dominika Anna 

Limanówka Krzysztof i Plewa Małgorzata

Odeszli do Domu Ojca w nadziei wiecznego zmartwychwstania:

Jaszuk Joanna

Jaworska Bronisława 

Bociąg Zofia Maria

Siłaczuk Dorota Elżbieta 

Kosmala Marianna

Momora Zofia

Lemieszek Jan Włodzimierz

Stryczniewicz Józef

Schindler Maciej Piotr

Lipiak Henryk Mikołaj

Witkowski Jerzy Wiktor

Żebrowski Zdzisław

Wislińska Maria Joanna

Głuchowska Marianna

Czerniakiewicz Halina Zofia 

Lewartowicz Jarosław Zbigniew

Panasiuk Zbigniew

Krajewski Mirosław Wawrzyniec 

Hopon Jadwiga

Rak Elżbieta Stanisława 

Daniluk Henryka

Semeniuk Jan 

Zientek Emil Leszek

Adamska Krystyna

Domań Antoni Jozue

Rogala Roman Zdzisław

Toruń-Kowalewska Helena

Michniuk Ryszard Aleksander 

Hołowiecki Wiesław 

Nykiel Artur Marian

Sarnicka Wanda 

Świątański Józef
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KRESY WSCHODNIE
PLENER KOŁA FOTOGRAFICZNEGO

Wzorem lat ubiegłych nasze Koło 
Fotograficzne również w tym roku 
udało się na wakacyjny plener. 
Tym razem bliżej, ale jednocześnie 
w miejsca piękne i mało znane. 
Odwiedziliśmy Grzędę Sokalską 
i tereny Roztocza Wschodniego 
znajdujące się w granicach Polski. 

Z Lublina skierowaliśmy się w pierwszej 
kolejności do Chłopiatyna, gdzie mogliśmy 
podziwiać piękne krajobrazy Grzędy Sokal-
skiej z wysokiej na 20 metrów wieży wido-
kowej, a także dawną drewnianą cerkiew, 
a obecnie kościół Zesłania Ducha Święte-

go. Z wieży widać w oddali dwie następne 
dawne cerkwie: św. Mikołaja w Mycowie 
i Podniesienia Krzyża Świętego w Dłużnio-
wie. Ta druga uznawana jest za najwięk-
szą drewnianą cerkiew w Polsce (WxDxSz 
– 27x25x10 metrów). Odwiedziliśmy obie 
cerkwie, a także dotarliśmy poprzez pola do 
Wyżłowa, gdzie mogliśmy oglądać dawną 
cerkiew (pełniącą też przez jakiś czas rolę 
kaplicy rzymskokatolickiej), znajdującą 
się 100 m od granicy z Ukrainą. 

Następnie udaliśmy się już w stronę 
Roztocza do Horyńca Zdroju, przejeżdża-

jąc jeszcze przez Wolę Wielką (dawna cer-
kiew) i Werhratę z pięknie położoną w do-
linie dawną cerkwią, a obecnie kościołem 
pw. św. Józefa Robotnika. 

Następne dni to już zwiedzanie miejsc 
w okolicach Horyńca: Radruża z pięk-
ną cerkwią (muzeum) wpisaną na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO, Brusna 
Nowego, Gorajca, Kowalówki. Mieliśmy 
szczęście uczestniczyć we Mszy świętej 
w drugiej małej cerkwi, obecnie kaplicy 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Radru-
żu. To bardzo urokliwe miejsce, gdzie czuć 
klimat minionych lat. 

Tereny przez nas odwiedzane to miej-
sca z trudną historią, naznaczone krwią, 
wypędzeniami. Cerkwie i cerkwiska są 
pozostałością po ludności wyznania gre-
ckokatolickiego, która po wojnie została 
przesiedlona za wschodnią granicę oraz na 
rubieże zachodnie. W dawnej wsi Brusno 
Stare mieliśmy okazję podziwiać cmentarz 
pięknie położony w środku lasu, iść daw-
nymi zarośniętymi przez las drogami tej 
miejscowości. Przed wojną była tu szkoła 
kamieniarska, a wszystkie nagrobki i krzyże 
przydrożne w odległości nawet do 100 km 

od Brusna były wykonane przez tutejszych 
rzemieślników. Te dzieła sztuki kamieniar-
skiej nazywa się krzyżami bruśnieńskimi. 

Ostatniego dnia, kierując się już w stro-
nę Lublina, odwiedziliśmy jeszcze cer-
kwisko i cmentarz w Dziewięcierzu oraz 
urokliwą miejscowość Siedliska (dawniej 
nazywaną Stare Hrebenne), gdzie występu-
je, jedno z dwóch w Europie, stanowisko ze 
skamieniałymi drzewami, jest dawna cer-
kiew św. Mikołaja, kościół z tego samego 
okresu, kurhan tatarski w kształcie półksię-
życa, gdzie pogrzebano Tatarów zabitych 
w bitwie z hetmanem Janem Sobieskim, 
a także malownicze źródlisko z umiesz-
czoną tuż nad nim kapliczką. W samym 
Hrebennym mieliśmy okazję podziwiać 
cerkiew unicką, a pan, który się nią opie-
kuje, opowiedział nam o jej historii i po-
kazał dosłownie wszystkie zgromadzone 
w niej eksponaty, włącznie z zamkniętymi 
w sejfie naczyniami liturgicznymi. 

Na koniec pojechaliśmy do ruin znanej 
z filmu „Święta wojna” cerkwi pw. św. Pa-
raskiewy w miejscowości Kniazie, a po niej 
do odległej, zagubionej w lesie dawnej wsi 
Leliszki, po której pozostały jedynie resztki 
cmentarza. Trudno ją znaleźć, szukając jej, 
kilka razy zgubiliśmy się w lesie. 

Trzy dni to zbyt krótko, by móc te miejs-
ca dobrze zwiedzić i pokazać. Myślę, że 
jeszcze nieraz każdy z nas uda się w tamte 
rejony, by poczuć ducha historii i podzi-
wiać piękno tych terenów.

Emil Zięba, prezes Koła

EKIPA KÓŁKOWA NA WIEŻY 
WIDOKOWEJ W CHŁOPIATYNIE. 

FOT. EMIL ZIĘBA
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JAROSŁAW DĄBEK, Nowe Brusno. Cmentarz 
trzech wyznań (greckich i rzymskich 
katolików oraz protestantów)

MAGDALENA GRUDZIŃSKA, Kowalówka. Dawna cerkiew 
greckokatolicka a obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Narodzenia NMP

SEBASTIAN CZYŻ, Dziewięcierz. Pozostałości po cerkwi 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

MAŁGORZATA GRZENIA, Wyżłów. 
Wnętrze cerkwi św. Mikołaja

ANNA JAWORSKA, Gorajec. Figura Matki 
Bożej w cerkwi pw. Narodzenia NMP

EMIL ZIĘBA, Werchrata. Kopuła dawnej cerkwi 
pw. św. Jerzego, a obecnie kościoła św. Józefa Robotnika



F O T O G A L E R I A

18 IX TEATR LUKLA „LUBELSKIE RADIO IMPRO”  

FOT. ADAM KRUK

19 IX MATE.O KAMERALNY „WIECZÓR UWIELBIENIA”  

FOT. KAROLINA SYKUT

3 X NIEDZIELA ŚW. FRANCISZKA – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZWIERZĄT  

FOT. EMIL ZIĘBA

24 X MUZYKA FILMOWA KLASYCZNIE. STREET QUINTETE I RONJA  

FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

28 IX KORONKA NA ULICACH MIAST  

FOT. WIESŁAW BOJARSKI

4 X ODPUST ŚW. FRANCISZKA FOT. EMIL ZIĘBA

17,24 X WYSTAWA KOŁA FOTOGRAFICZNEGO „KRESY WSCHODNIE”  

FOT. MAŁGORZATA GRZENIA
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