
A Bóg widział, 
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było bardzo dobre
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30 stycznia, IV Niedziela zwykła  
Na te słowa wszyscy w synagodze 
unieśli się gniewem.  (Łk 4, 21-30)
Ile razy postępuję tak, jak lud w synago-
dze? Ile razy na Twoją wolę odpowiadam 
buntem lub gniewem? Ile razy nie chcę Cię 
słuchać i zaakceptować tego, co dla mnie 
przygotowałeś? 

Ilekroć dziwię się i nie dowierzam, tyle-
kroć Ty, mimo odepchnięcia, przychodzisz. 
Przychodzisz i uwalniasz moje serce ode 
mnie samej. Ty pierwszy wyciągasz do mnie 
rękę, obdarzasz swoim miłosierdziem i na-
pełniasz nieskończoną miłością. Ile jeszcze 
razy musisz przyjść, żebym zrozumiała, że 
bez Ciebie nie dam rady?

Anna Pyda

2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego  
Bo moje oczy ujrzały Twoje 
zbawienie...  (Łk 2, 22-40)
Maryja i Józef dziwią się słowom, którymi 
określany jest mały Jezus, a szczególnie 
wtedy, gdy stary pobożny Symeon nazy-
wa niewinne Dzieciątko zbawieniem od 
Boga dla całej ludzkości. Symeon widzi, 
że to jedno Dziecię jest przeznaczone, aby 
zbawić cały świat. 

A czy my to widzimy? Czy potrafimy 
w Jezusie dostrzec to zbawienie, które 
jest przeznaczone dla nas wszystkich? Czy 
wierzymy, że Chrystus jest tym jedynym 
Mesjaszem posłanym od Ojca? Czy i na-

sze oczy i dusza ujrzały w tym niewinnym 
Dzieciątku zbawienie dla całej ludzkości? 

Jeśli tego nie widzisz, powinieneś jesz-
cze bardziej zgłębiać i rozważać w sercu 
Słowo Boże, aby w końcu ujrzeć tę ogrom-
ną radość, jaką przynosi Jezus.

Bartłomiej Olchawa

6 lutego, V Niedziela zwykła  
Lecz na Twoje słowo zarzucę 
sieci…  (Łk 5, 1-11)
Być może jest coś, na co zostało poświę-
cone wiele moich starań, czasu. Uważam, 
że szkoda więcej moich poświęceń. Czy 
poddam się i uznam, że to koniec? Dla 
Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Mu-
szę całkowicie zdać się na Niego. Nawet 

jeśli mnóstwo razy 
poniosę porażkę, 
powinnam spró-
bować jeszcze raz. 
Tylko całkowicie 
ufając i wierząc, 
że Pan mi pomo-
że, mogę odnieść 
zwycięstwo. Je-
śli swoją nadzie-
ję złożę w Bogu 
i oddam wszystko 
w Jego ręce, nie 
muszę się mar-
twić, bo On może 
dokonać wielkich 
cudów. 

Jednak nie cho-
dzi o to, by siedzieć 
z założonymi ręka-
mi, ale by zamie-

niać słowo w czyn. Postępując według 
Słowa Bożego, mogę doświadczyć, iloma 
łaskami obdarzył mnie dobry Bóg. Mo-
gę tak naprawdę docenić to, czego może 
wcześniej nie zauważyłam, dokonać tego, 
co wydawało mi się niemożliwe. Pan Bóg 
jest hojny, cały czas czeka na mnie i moją 
odpowiedź na Jego Słowa pełne nadziei. 
Mam wolną wolę i ode mnie zależy, czy 
faktycznie oddam moje życie Panu Bogu 
i pozwolę, by Jezus został Gospodarzem 
domu mojego serca. Jednak mogę mieć 
pewność, że Pan Bóg pragnie mojego do-
bra i szczęścia. 

Anita Krzewińska

13 lutego, VI Niedziela zwykła  
Błogosławieni jesteście wy, ubodzy 
(…), którzy teraz głodujecie (…), 
którzy teraz płaczecie (…). Cieszcie 
się i radujcie…  (Łk 6, 17.20-26) 
Co Jezus miał na myśli, mówiąc, że bło-
gosławieni są ubodzy, głodujący i ci, któ-
rzy płaczą?

Nie chodzi o to, że mamy prowadzić 
biedne, nieszczęśliwe życie, bo inaczej nie 
mamy szansy na życie wieczne. 

My jako ludzie za bardzo skupiamy się 
na rzeczach materialnych, dążymy do cią-
głych sukcesów, satysfakcji i uznania. A to 
wszystko może bardzo odsuwać od Boga. 

Dlatego bycie ubogim możemy odczytać 
jako nieszukanie spełnienia na ziemskim 
świecie, a głodowanie i płacz – pragnienie 
bliskości Boga i wrażliwość na zło, które 
dzieje się przez grzech.

Potrzeba nam pokory i ufności oraz tego, 
by nasze serca nieustannie szukały Pana. 
Kiedy zaczniemy przybliżać się do wiary, 
dopiero wtedy staniemy się prawdziwie 
radośni. Doznamy pocieszenia, nasycenia 
i wiecznego szczęścia!

Jezus obiecuje nam także nagrodę za wy-
trwanie przy Nim, mimo wielu trudności, 
które spotykają nas przez bycie Jego wy-
znawcami. Obiecuje nam królestwo Boże! 

Bóg chce wynagrodzić starania i objawić 
swoją wielką łaskę dla tych, którzy są blisko 
Niego. Nie poddawajmy się, trwajmy w wie-
rze, Bóg szykuje dla nas coś wspaniałego!

Magdalena Olszewska

20 lutego, VII Niedziela zwykła  
Jeśli cię kto uderzy w policzek, 
nadstaw mu i drugi.  (Łk 6, 27-38)
Czego pragnie od nas Bóg? Abyśmy byli 
ulegli, nie potrafili się bronić i zgadzali 
się na poniżanie? Nie. Wręcz przeciw-
nie, Bóg chce naszej odwagi i pewności. 
Co więc oznacza „nadstawienie drugiego 
policzka”? Oznacza nieustanne trwanie 
w Bogu i gotowość na świadczenie o wie-
rze i wartościach, nawet jeśli spotkamy 
się z krytyką. Kiedy „nadstawiamy drugi 
policzek”, nie uciekamy od Bożej nauki, 
nie zmieniamy zdania pod wpływem opi-
nii innych ludzi, ale dbamy o nasze słowa 
i czyny niezależnie od okoliczności i re-
akcji osób wokół.

Ta postawa nie zawsze jest łatwa. Ale 
wierząc, że Bóg jest z nami i ogromnie nas 
kocha, mamy siłę, by do niej dążyć.

Karolina Olszewska

Autorami komentarzy do Ewangelii 
są uczniowie IX LO w Lublinie

Ewangeliarz
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Kochani Parafianie, 
Drodzy Przyjaciele Poczekajki, 
wszyscy Bracia i Siostry!
W styczniu, po roku przerwy, wróciliśmy 
do praktyki wizyty duszpasterskiej, tym 
razem na wyraźne zaproszenie miesz-

kańców oraz nadal w pewnej ostrożności, ze względu na sytuację 
wielu przypadków zachorowań. Dziękujemy tym wszystkim, którzy 
odważyli się nas przyjąć w swoich domach z wielką serdecznością, 
pomimo różnych obaw i lęków. Widzimy, jak zmienia się obli-
cze parafii, coraz więcej mieszkań „pustych”, osób obcych, ludzi 
samotnych, wielu starszych, a coraz mniej dzieci, ludzi młodych 
i pełnych rodzin. Dostrzegamy jednak wiele oznak prawdziwej 
wiary, pogłębionego życia duchowego, gorliwej modlitwy i życia 
w zjednoczeniu z Jezusem. Dlatego nie zniechęcamy się, tylko 
prosimy Pana o większego ducha misyjnego i ducha gorliwości 
w służbie Kościołowi, przywołując słowa Zmartwychwstałego Je-
zusa skierowane do wspólnoty w Filadelfii: „Skoro zachowałeś 
nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma 
nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców 
ziemi” (Ap 3, 10). Na pewno żyjemy w czasie próby, prośmy 
więc nieustanie Boga, aby nas umacniał w wierze i na-
dziei! I aby dodawał nam odwagi na ten nowy rok!

Nasza wspólnota parafialna jest wciąż żywa dzięki różnorod-
ności mniejszych wspólnot tutaj działających. Jednak sercem 
każdej wspólnoty musi być Eucharystia! Jak mówi Kon-

stytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium: „Liturgia 
jednak jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, 
i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. 
Albowiem prace apostolskie to mają na celu, aby wszyscy staw-
szy się dziećmi Bożymi przez wiarę i chrzest, schodzili się razem, 
wielbili Boga pośród Kościoła, uczestniczyli w Ofierze i pożywali 
Wieczerzę Pańską” (KL 10). Dlatego trzeba zrobić wszystko, 
aby wierzący w Chrystusa mogli gromadzić się na Eu-
charystii, która daje życie!

Mam nadzieję, że z Bożą pomocą uda nam się w tym roku 
zrealizować projekt Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramen-
tu. Będzie to miejsce otwarte na modlitwę w obecności 
Jezusa, który jest z nami „po wszystkie dni, aż do skończenia 
świata” (Mt 28, 20). Szerzej o projekcie Kaplicy Adoracji można 
przeczytać w obecnym numerze „Zwiastuna”.

Dziękuję serdecznie całej Redakcji „Zwiastuna” za pracę au-
torską, redakcyjną, fotograficzną i graficzną naszej gazetki pa-
rafialnej w minionym 2021 roku. W obecnym numerze mamy 
kolejne piękne świadectwo rodziny i inne fotorelacje. Zachęcam 
więc do lektury oraz duchowego i materialnego wspierania tego 
dzieła. A całej Redakcji życzę obfitego błogosławieństwa Bożego! 

Wam wszystkim, Kochani, życzę nowych sił i odwagi życia chrześ-
cijańskiego w wierze i miłości. Niech Pan Wam wszystkim bło-
gosławi!

br. Mirosław Ferenc, proboszcz 

KONFERENCJE

nie tylko PODSUMOWANIE ROKU 2021
w parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie
Krótkie wspomnienie 
najważniejszych wydarzeń
Za miniony rok 2021 składamy dziękczy-
nienie Panu Bogu przez Jego Syna a na-
szego Pana Jezusa Chrystusa. To był nadal 
trudny czas, ale doświadczyliśmy w nim 
ogromnego wsparcia Bożej łaski. Mimo 
trwających ograniczeń w związku z koro-
nawirusem, życie w parafii nie zostało spa-
raliżowane nawet na jeden dzień. Każdego 
dnia nasz kościół był otwarty, były odpra-
wiane Eucharystie, był sprawowany sakra-
ment pokuty i pojednania, były zawierane 
małżeństwa (39 ślubów), był udzielany sa-
krament chrztu św. (79 chrztów), niestety 
aż 191 osób zakończyło ziemską pielgrzym-
kę. Młodzież przystąpiła do sakramentu 
bierzmowania (41 osób), dzieci wraz ze 
swoimi rodzinami w 11 grupach przystę-
powały w maju do Pierwszej Komunii św. 
(203 dzieci), odbyła się Eucharystia dla 
dzieci przeżywających rocznicę Pierwszej 
Komunii Świętej. Na Poczekajce odbyły 
się święcenia prezbiteratu dwóch naszych 

braci, święcenia diakonatu również dwóch 
braci oraz śluby wieczyste. 

Wspólnoty na Poczekajce, po mocnych 
zawirowaniach tamtego roku, wróciły do 
regularnych spotkań modlitewnych i for-
macyjnych. Odbyły się rekolekcje wielko-
postne, przeżyliśmy Triduum Paschalne, 
odbyła się Rezurekcja, błogosławieństwo 
pokarmów wielkanocnych, wróciła na nasze 
ulice procesja Bożego Ciała. W adwencie 
misjonarze redemptoryści przeprowadzili 
renowację misji parafialnych. Latem od-
były się pielgrzymki piesze: na Jasną Górę 
w sierpniu i do Wąwolnicy we wrześniu. 
Z wielkim trudem, ale jednak, odbyła się 
pielgrzymka autokarowa do sanktuarium 
św. Józefa w Kaliszu oraz szlakiem Miast 
Piastowskich. 

Nie odbyły się, niestety, rekolekcje wiel-
kopostne dla szkół: ani dla dzieci szkół 
podstawowych, ani dla młodzieży. Nie 
odbył się już kolejny raz Festyn Parafial-
ny w czerwcu w naszym ogrodzie, nie ru-
szyła Kawiarenka „U Franka” ani siłow-

nia „Wyciskajka”. Pojawiła się natomiast 
„Poczytajka”, czyli Punkt Książki w nowej 
wersji, odnowiona została Biblioteka Pa-
rafialna, do której serdecznie zapraszamy. 
Organizowane były przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Parafii Poczekajka kolejne edy-
cje projektu „Z Kulturą do Nieba”, niestety, 
niektóre wydarzenia zmuszone były odbyć 
się tylko w wersji on-line, bez udziału pub-
liczności. Stowarzyszeniu Przyjaciół Parafii 
Poczekajka wraz z wieloma wspólnotami 
i wolontariuszami udało się również zor-
ganizować Wigilię dla Osób Samotnych 
oraz akcję Święty Mikołaj na Poczekajce. 
Dziękujemy im za to! 

Nowością, która została wymuszona 
przez przepisy sanitarne, były dodatkowe 
Pasterki bożonarodzeniowe. W roku 2020 
aż trzy, a w minionym „tylko” dwie. Naj-
prawdopodobniej przyjmiemy już na przy-
szłość taką formę „dwóch Pasterek”: jedna 
wcześniejsza dla dzieci, druga tradycyjna 
o północy. Nowością było też włączenie 
się w ogólnoświatową akcję Niedzieli św. 
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Franciszka z błogosławieństwem zwierząt 
domowych. Nowym pomysłem były śnia-
dania adwentowe dla dzieci w Kawiarence 
„U Franka”. W duszpasterstwie parafial-
nym został wprowadzony 3-letni okres 
przygotowania młodzieży do sakramen-
tu bierzmowania przez udział młodzie-
ży w różnych wspólnotach (w neokate-
chumenacie post crezima, w Odnowie 
w Duchu Świętym, w Ruchu Światło-
-Życie czyli oazie). 

Od wiosny zrezygnowaliśmy 
z transmisji Mszy św. w wersji 
on-line, wychodząc z założenia, 
aby było „jak najmniej spotkań 
wirtualnych, a jak najwięcej re-
alnych”, czemu służył okres lata 
i dość ciepłej jesieni w minio-
nym roku. Mogliśmy uczestni-
czyć w niedzielnej Eucharystii 
wewnątrz w kościele, jak i na 
zewnątrz, na dość dużym ob-
szarze przykościelnym. Nie-
stety, z wielkim bólem zauwa-
żamy, że wielu naszych Braci 
i Sióstr nie wróciło do Euchary-
stii! Wielu młodych i starszych 
zlekceważyło i odeszło od wspól-
noty eucharystycznej oraz od sa-
kramentów. Co prawda, nie po-
twierdziły się medialne zapowiedzi 
masowych wystąpień z Kościoła po-
przez akt apostazji (takich przypadków 
w naszej parafii w minionym roku było 
3), jednak dokonuje się powoli apostazja 
w sercach wielu ochrzczonych. Jak „pro-
rockie” okazało się hasło duszpasterskie 
na lata 2019-2022: „Eucharystia jest źród-
łem życia”! Wielu z nas duchowo umiera, 
a wiara w wielu przypadkach okazała się 
bardzo płytka. Wielu z nas bardzo łatwo 
i szybko porzuciło udział w Eucharystii. 
Dlatego z jeszcze większą mocą wraca do 
nas wszystkich pytanie Jezusa wypowie-
dziane w kontekście przypowieści o mod-
litwie: „Czy jednak Syn Człowieczy 
znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyj-
dzie?” (Łk 18, 8). 

Plany odnośnie Kaplicy Adoracji 
Najświętszego Sakramentu
Inspiracją do utworzenia Kaplicy Adoracji 
były sugestie, a nawet prośby niektórych 
parafian, aby o tym pomyśleć. Rozważa-
łem to w sercu, myślałem o miejscu, które 
byłoby najbardziej praktyczne, pytałem się 
Braci ze wspólnoty, zasięgnąłem fachowej 
rady ludzi z branży budowlanej, czy jest to 
możliwe do wykonania? Nasz kościół jest 
duży i raczej w ciągu dnia nie ma potrze-
by, aby był cały otwarty ze względów bez-
pieczeństwa. Często jednak można kogoś 
spotkać w przedsionku kościoła na mod-
litwie, za zamkniętymi drzwiami. Dlatego 
Kaplica Adoracji rzeczywiście byłaby takim 
dostępnym miejscem na modlitwę w ciszy, 

MONSTRANCJA 
JUBILEUSZOWA 

Z OKAZJI 100. ROCZNICY 
OBJAWIEŃ FATIMSKICH 

FOT. ANNA 
SZYMANOWSKA
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na rozważanie Słowa Bożego, na spotkanie 
Boga Żywego i ukrytego, nie tylko w przed-
sionku, za drzwiami, ale w obecności Naj-
świętszego Sakramentu. Wybraliśmy więc 
na to miejsce Kaplicę Fatimską, czyli okrą-
głą, która najlepiej spełniłaby te warunki. 

Monstrancja jest zamówiona i wykony-
wana w pracowni pana Mariusza Drapikow-
skiego (zob. Drapikowski Studio) w Gdań-
sku, znanego chociażby z wykonania tzw. 
„bursztynowej sukienki” dla ikony Matki 
Bożej w Sanktuarium Jasnogórskim czy 
też korony dla obrazu Matki Bożej Laty-
czowskiej w Lublinie, czy wreszcie słynnej 
już monstrancji dla Niepokalanowa. Mon-
strancja nawiązuje do wizerunku Najświęt-
szej Maryi Panny, która – jak powiedział 
św. Jan Paweł II – jest pierwszym w historii 
żywym tabernakulum. Ona bowiem przy-
niosła pod swoim sercem do św. Elżbiety 
Syna Bożego, który pozwolił adorować się 
Matce Jana Chrzciciela. 

W swojej eucharystycznej encyklice 
Ecclesia de Eucharistia Jan Paweł II mówi 
o związku Maryi z Najświętszym Sakramen-
tem, z Mszą świętą. Nazywa Ją „Niewiastą 
Eucharystii”. Pisze, że Maryja mogła bardzo 
przeżywać słowa konsekracji wypowiada-
ne przez apostołów, bowiem to Ciało ofia-
rowane na Ołtarzu krzyża i w sposób sa-
kramentalny na naszych oczach, jest tym 
samym Ciałem, które ona poczęła. „Przyj-
mowanie Eucharystii musiało oznaczać dla 
Maryi niejako powtórne przyjęcie w Jej 
łonie Serca, które biło rytmem Jej serca” 
(EdE 56). Właśnie te słowa naszego świę-
tego Papieża znalazły swe odzwierciedle-
nie w projekcie monstrancji. Centralną 
część monstrancji stanowi postać Maryi 
z otwartymi dłońmi skierowanymi ku nam 
w geście zaproszenia do trwania przy Naj-
świętszym Sakramencie. Eucharystyczny 
Chrystus znalazł swe miejsce pod sercem 
Maryi w dużej 14-centymetrowej rozświet-
lonej hostii, ukazanej nam spod rozchylo-
nych szat Niepokalanej. Matka Boża jest 
tutaj bramą prowadzącą do Chrystusa, 
nie przesłania nam blasku Jego miłości, 
ale nas ku niej prowadzi. Jest pełna łaski, 
napełniona Duchem Świętym, rozświet-
lona światłem Eucharystii. Na szczególną 
uwagę zasługuje fakt, że to Eucharystycz-
ny Chrystus jest najjaśniejszym punktem 
monstrancji. Rozchodzące się zeń światło 
wypełnia Niepokalaną a przez Nią rozlewa 
się na adorujących. W tym obrazie Maryi 
w sposób szczególny możemy dostrzec peł-
ną łaski Pośredniczkę darów Boga. 

Kaplica Adoracji – miejscem 
modlitwy o pokój
Równolegle z powstaniem Kaplicy Ado-
racji Najświętszego Sakramentu, chce-
my włączyć się w Misję Stowarzyszenia 
„Comunità Regina della Pace”, założonego 
w 2008 roku, którego wiceprezesem jest 

pan Mariusz Drapikowski, autor naszej 
monstrancji. Misją tego stowarzyszenia 
jest apostolstwo adoracji Najświętszego 
Sakramentu w intencji pokoju. Inspira-
cją do podjęcia tej inicjatywy były liczne 
wezwania Matki Bożej do troski o pokój, 
a także pragnienie wypełnienia duchowego 
testamentu św. Jana Pawła II oraz słowa 
wypowiedziane przez papieża Benedykta 
XVI w dniu 1 stycznia 2007 r. w Orędziu 
na Światowy Dzień Pokoju: „Pragnę (…), 
aby każdy chrześcijanin poczuł, że jego 
zadaniem jest być niezmordowanym bu-
downiczym pokoju”. 

Realizacja tej inicjatywy dokonuje się 
przez dzieło „12 Gwiazd w Koronie Ma-
ryi Królowej Pokoju”. Inspiracją dla te-
go dzieła jest fragment Księgi Apokalipsy: 
Potem wielki znak się ukazał na niebie: 
Niewiasta obleczona w słońce i księżyc 
pod jej stopami, a na jej głowie wieniec 
z gwiazd dwunastu (Ap 12, 1). Dzieło „12 
Gwiazd…” polega na utworzeniu dwunastu 
miejsc adoracji Najświętszego Sakramentu 
na wszystkich kontynentach, jako „Świa-
towych Centrów Modlitwy o Pokój”, 
aby łańcuchem tej modlitwy objąć całą zie-
mię. Mają być to zarówno miejsca, które 
zostały szczególnie dotknięte skutkami 
nienawiści do Boga i człowieka, jak i takie, 
gdzie ludzie pragnąc pokoju i pojednania, 
poszukują ich prawdziwego źródła, którym 
jest Chrystus.

Pierwszym miejscem, gdzie zainauguro-
wane zostało dzieło „12 Gwiazd w Koronie 
Maryi Królowej Pokoju” była Jerozolima, 
gdzie w kaplicy IV Stacji Drogi Krzyżowej 
umieszczony został ołtarz „Tryptyk Jero-
zolimski”. W następnych latach powsta-
wały kolejne „Światowe Centra Modlitwy 
o Pokój”, w takich miejscach jak: 
	� Kaplica Wieczystej Adoracji przy Koś-

ciele Groty Mlecznej w Betlejem, w Zie-
mi Świętej, 

	� Sanktuarium Maryi Królowej Pokoju 
w Oziornoje, w Kazachstanie,

	� Kościół Parafialny św. Jakuba w Med-
jugorie,

	� Bazylika Matki Bożej Pokoju w Yamo-
ussukro, na Wybrzeżu Kości Słoniowej,

	� Sanktuarium Matki Bożej z Kibeho, 
w Rwandzie,

	� Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej 
w Namyang, w Korei Południowej,

	� Sanktuarium św. Jana w Dagupan, na 
Filipinach,

	� Kaplica Wieczystej Adoracji w Bazylice 
NMP Niepokalanej Wszechpośrednicz-
ki Łask w Niepokalanowie.

Równolegle z misją „12 Gwiazd w Koronie 
Maryi Królowej Pokoju”, prowadzone jest 
dzieło: „Gwiazdy na Płaszczu Matki 
Bożej”. To dzieło ma ten sam cel: wypra-
szać pokój dla świata i czerpać pokój z sa-
mego źródła, którym jest Eucharystyczny 

Chrystus. W tym wypadku liczba powo-
ływanych miejsc adoracji Najświętszego 
Sakramentu, w modlitewnej łączności ze 
„Światowymi Centrami Modlitwy o Po-
kój”, jest nieograniczona. W ramach tego 
projektu powstało już kilkadziesiąt takich 
„Gwiazd”. I właśnie do tego projektu chce-
my włączyć również naszą Kaplicę 
Adoracji na Poczekajce jako miejsce 
modlitwy o pokój w ramach duchowego 
dzieła „Gwiazd na Płaszczu Maryi Królowej 
Pokoju”. Dlatego, że prawdziwy pokój jest 
wartością zdobywaną nie przez siłę mili-
tarną, polityczną czy ekonomiczną, ale na 
kolanach przed Bogiem. 

Duchowe zobowiązanie
W naszej parafii jest wiele osób samotnych, 
starszych, emerytów. Myślę, że te osoby, 
i nie tylko te (również młodzi, w pełni sił 
fizycznych), mogą być doskonałym „zaple-
czem” modlitwy o pokój. Mogą być takimi 
Apostołami Pokoju, którzy potrafią trwać 
przed Panem na modlitwie. Dlatego bę-
dziemy zachęcać naszych Parafian, aby 
byli gotowi do poświęcenia jakiegoś czasu 
w ciągu dnia lub jakiejś dowolnej godziny 
w tygodniu czy miesiącu na taką właśnie 
modlitwę. Jest wyraźna potrzeba pokoju 
w naszych rodzinach i w świecie! Modli-
twa przed żywym Bogiem, z wiarą i zaan-
gażowaniem serca, jest zdolna przenosić 
góry i zmieniać bieg wydarzeń na świecie. 
Trzeba o tym przypominać! 

Ponadto mamy też propozycję do roz-
ważenia, kierowaną do osób indywidual-
nych, jak i rodzin czy wspólnot. Jeśli ta-
ka osoba, rodzina lub wspólnota byłaby 
gotowa podjąć zobowiązanie duchowe do 
systematycznego trwania na modlitwie 
w jakimś wyznaczonym wymiarze dnia, 
tygodnia lub miesiąca, otrzyma również 
wyjątkowy przywilej. Ten duchowy przy-
wilej będzie polegał na tym, że będzie 
można napisać osobisty akt zawierzenia 
i oddania siebie, rodziny bądź bliskiej 
osoby czy wspólnoty z jakąś prośbą lub 
dziękczynieniem i złożyć ten akt zawierze-
nia w specjalnej tulejce, która następnie 
będzie umieszczona na stałe w podstawie 
monstrancji. Ta symboliczna tulejka wo-
tywna będzie szczególnym materialnym 
znakiem więzi duchowej z Chrystusem 
i Jego Matką, a jednocześnie aktem za-
wierzenia i oddania siebie, rodziny bądź 
bliskiej osoby Panu Bogu oraz swoistą ce-
giełką umożliwiającą realizację tego dzie-
ła, jakim jest wykonanie Kaplicy Adoracji 
Najświętszego Sakramentu. 

Proszę Was, Kochani Parafianie, Przy-
jaciele i Sympatycy Poczekajki o modli-
twę w sprawie tego dzieła oraz dziękuję za 
wszelkie duchowe i materialne wsparcie. 

br. Mirosław Ferenc OFMCap, 
proboszcz 



6

ZWIASTUN 6 lutego 2022

10 I ROCKOWY KONCERT KOLĘD ONLINE. 
ZESPÓŁ PAWKIN FOT. JAN DRZEWIECKI

14 II ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
NA ZDJĘCIE Z PUPILEM FOT. EMIL ZIĘBA

14-17 III REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE FOT. EMIL ZIĘBA

21 III MUZYCZNE MISTERIUM WIELKOPOSTNE. 
PUERI CANTORES LUBLINENSES FOT. JAN DRZEWIECKI

21 III OTWARCIE KAWIARENKI „POCZYTAJKA”  

FOT. EMIL ZIĘBA

III-IV PIELGRZYMKA WIELKOPOSTNA  

FOT. JERZY GAJEWSKI

IV WYSTAWA IPN „WYSZYŃSKIEGO I WOJTYŁY 
GRAMATYKA ŻYCIA” FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

IV KONKURS „CHRYSTUS, JAKIEGO 
ZNAM...” FOT. ANDRZEJ CEBULA

18 IV KONCERT HALINY FRĄCKOWIAK „WSPOMNIENIE 
O KARDYNALE WYSZYŃSKIM” FOT. EMIL ZIĘBA

FOTOGALERIA ROKU 2021

25 IV SAKRAMENT BIERZMOWANIA  

FOT. JAN DRZEWIECKI
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25 IV NIEDZIELA MISYJNA FOT. EMIL ZIĘBA V-VI PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA FOT. DARIUSZ GUZ

16 V WIZYTACJA KANONICZNA 
BPA JÓZEFA WRÓBLA FOT. EMIL ZIĘBA

16 V ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE  

FOT. EMIL ZIĘBA

18 V ROCZNICA ZDOBYCIA MONTE 
CASSINO FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

3 VI BOŻE CIAŁO FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

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

6 VI KONCERT ŁUKASZ JEMIOŁA 
SWING QUINTET FOT. EMIL ZIĘBA 11 VI MAŁŻEŃSKIE JUBILEUSZE FOT. EMIL ZIĘBA
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4-11 IX PIELGRZYMKA AUTOKAROWA DO SANKTUARIUM 
ŚW. JÓZEFA W KALISZU FOT. ANNA KAWKA

18 IX TEATR LUKLA „LUBELSKIE 
RADIO IMPRO” FOT. ADAM KRUK

12 VI ODPUST NIEPOKALANEGO SERCA MARYI  

FOT. EMIL ZIĘBA

12 VI USTANOWIENIE NOWYCH LEKTORÓW I MINISTRANTÓW  

FOT. EMIL ZIĘBA

20 VI WYSTAWA IKON  

FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

VII PLENER KOŁA FOTOGRAFICZNEGO  

FOT. EMIL ZIĘBA

VIII PIESZA PIELGRZYMKA LUBELSKA NA JASNĄ GÓRĘ  

FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

15 VIII 50-LECIE 
ŚLUBÓW 

ZAKONNYCH 
O. HENRYKA 

KRAJEWSKIEGO 
I BR. KAZIMIERZA 

JAWORSKIEGO  

FOT. EMIL ZIĘBA 26-30 VIII GOLGOTA MŁODYCH FOT. POBRANO ZE STRONY GM

IX PIELGRZYMKA DO WĄWOLNICY  

FOT. Z ARCHIWUM PARAFII
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19 IX MATE.O KAMERALNY „WIECZÓR 
UWIELBIENIA FOT. KAROLINA SYKUT

28 IX KORONKA NA ULICACH MIAST  

FOT. WIESŁAW BOJARSKI

3 X NIEDZIELA ŚW. FRANCISZKA. 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZWIERZĄT FOT. EMIL ZIĘBA

4 X ODPUST ŚW. FRANCISZKA  

FOT. EMIL ZIĘBA

17 X WYSTAWA KOŁA FOTOGRAFICZNEGO 
„KRESY WSCHODNIE” FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

24 X MUZYKA FILMOWA KLASYCZNIE. STREET 
QUINTET I RONJA FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

7 XI ZADUSZKI ARTYSTYCZNE. 
ZESPÓŁ PAWKIN FOT. EMIL ZIĘBA

VIII PIESZA PIELGRZYMKA LUBELSKA NA JASNĄ GÓRĘ  

FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

14 XI KONCERT NIEPODLEGŁOŚCIOWY. ORKIESTRA 
WOJSKOWA W LUBLINIE FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

14 XI PUERI CANTORES LUBLINENSES  

FOT EMIL ZIĘBA

21 XI SEKRETARIAT ŚWIĘTEGO 
MIKOŁAJA FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

6 lutego 2022 ZWIASTUN
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4 XII ŚWIĘTY MIKOŁAJ NA POCZEKAJCE  

FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

7 XII WARSZTATY KOŁA 
FOTOGRAFICZNEGO FOT. EMIL ZIEBA

8 XII AKATYST  

FOT. EMIL ZIĘBA

8 XII ODNOWIENIE ŚLUBÓW PRZEZ BRACI  

FOT. EMIL ZIĘBA

12 XII WIDOWISKO „KOLEJKA PO WOLNOŚĆ”. 
TEATR PIOSENKI Z WARSZAWY FOT. EMIL ZIĘBA

XII ŚNIADANIE RORATNIE FOT. EMIL ZIĘBA 19-22 XII RENOWACJA MISJI ŚWIĘTYCH FOT. EMIL ZIĘBA

21 XII NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW MSZY 
ŚW. RORATNICH FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

22 XII WIGILIA DLA SAMOTNYCH  

FOT. EMIL ZIĘBA

24 XII SZOPKA BOŻONARODZENIOWA  

FOT. EMIL ZIĘBA
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Kolędnicy Misyjni
Od 28 lat dzieci i animatorzy z Ognisk Misyjnych Papieskiego 
Dzieła Misyjnego Dzieci w całej Polsce włączają się w akcję Ko-
lędników Misyjnych. W naszej parafii ta inicjatywa podejmowana 
jest po raz szósty. Pamiętają nas z pewnością mieszkańcy osiedla 
im. H. Sienkiewicza, gdyż co roku, począwszy od 2016, kolędo-
waliśmy w okresie Bożego Narodzenia, odwiedzając mieszkań-
ców przy ul. Skrzetuskiego, Juranda i Pana Wołodyjowskiego. 
Od ubiegłego roku, z racji ograniczeń związanych z pandemią, 
kolędujemy w zmienionej formie, czyli w kościele. 

W tym roku Scenkę Misyjną przedstawiliśmy w niedzielę 16 
stycznia, po Mszy św. o godz. 11.30. Tegoroczny projekt Kolędni-
ków Misyjnych pragnie przeznaczyć pozyskane środki na pomoc 
dzieciom z takich krajów, jak: Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan. 

Z całego serca dziękujemy Ojcu Proboszczowi i całej wspól-
nocie Braci Kapucynów oraz Wam, Drodzy Parafianie i Goście, 
za przyjęcie Kolędników Misyjnych. 

Scenkę Misyjną przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie pod opieką s. 
Doroty Podsiad. Serdecznie dziękujemy dzieciom za nauczenie 
się tekstów na pamięć i piękne recytacje. Dziękujemy Rodzicom 
za zaangażowanie i wsparcie nas w przygotowaniu odpowied-
nich kostiumów. 

Cieszymy się, że dar naszych serc popłynie do tych, którzy go 
potrzebują.

s. Dorota Podsiad
Zdjęcia: Małgorzata Grzenia
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By trwać w NIM
Pytanie o to, czy napisalibyśmy coś więcej 
o sobie w kolejnym numerze „Zwiastuna”, 
pojawiło się akurat w takim czasie nasze-
go życia małżeńskiego, że chciałoby się od 
razu odmówić i zwyczajnie powiedzieć, że 
teraz to nie jest dobry moment, że się do 
tego nie nadajemy, jak my się potem w koś-
ciele pokażemy, itp. Ale ucząc się żyć po 
chrześcijańsku na drodze formacji Kościoła 
Domowego doświadczyliśmy już nieraz, że 
tak naprawdę nigdy nie ma odpowiedniego 
momentu, by dawać świadectwo (bo każ-
dy moment jest zawsze odpowiedni) i że 
takie myśli-przeszkadzajki będą się jesz-
cze bardziej w naszych głowach i sercach 
wówczas pojawiać. Ale jeśli ktoś nas o to 
poprosił, to ufamy, że Pan Bóg wie, co ro-
bi, zapraszając nas do dania świadectwa 
tu i teraz, pomimo naszych ułomności, 
słabości czy trudniejszych chwil właśnie 
teraz. Więc niech się dzieje wola Nieba! 
Zapraszamy 😊

Jesteśmy rodziną Gumowskich z czwór-
ką dzieci w wieku szkolnym. Mieszkamy 
w sąsiedztwie Poczekajki, co było dla nas 
priorytetem w szukaniu mieszkania. Ka-
pucynów kochamy od dawna 😊

Kilkanaście lat zajmowałam się domem 
i dziećmi, a od dwóch lat pracuję w szkole 
z dziećmi. Michał natomiast pracuje w han-
dlu. Z moim Mężem Michałem poznajemy 
się od blisko 22 lat. Pojawił się na mojej 
drodze życia na studiach filozoficznych 
i w momencie, gdy postanowiłam się więcej 
nie zakochiwać 😊 I faktycznie tak było na 
początku, bo połączyła nas koleżeńskość, 
która z czasem przemieniła się w głębszą 
relację. W tym roku w lipcu staniemy się 
pełnoletnimi małżonkami 😊

Pochodzimy z różnych miast, ja z Lub-
lina, Mąż z Kielc, wzrastaliśmy w różnych 
domach, z wartościami nie zawsze rozumia-
nymi w ten sam sposób. Choć na początku 
te różnice wydają się nie dzielić, albo się ich 
nie widzi, to z czasem mogą przysparzać 
trudności w codzienności. Na początku mał-
żeństwa nie chciałam narzucać wspólnoty 
Mężowi, choć czułam i pragnęłam czegoś 
więcej, więc szeptałam o tym Bogu, by po-
mógł nam znaleźć jedną drogę do Niego, 
byśmy na tej drodze nie byli sami. Patrzy-
łam też na rodziców, którzy formowali się 
w Kościele Domowym, i widziałam, jakie 
cuda czyni w ich życiu, jak pomaga im trwać 
i znosić się w miłości na co dzień. I stało 
się tak, że ktoś zapukał do naszych drzwi, 
a była to sąsiadka, ze słowami: Jezus za-
prasza Was do Kościoła Domowego, to jest 
taka wspólnota małżeństw, którzy spoty-
kają się w kręgach. I właśnie nowy krąg się 
tworzy… Ależ się ucieszyłam! 

Po drodze były zmiany miejsca zamiesz-
kania, więc i zmiany kręgów. Obecnie har-
tujemy się na to, co przed nami, pod okiem 
Boga w kręgu z Poczekajki. Cenimy tę 
wspólnotę właśnie za to, że nie wymaga 
od nas nic ponad to, co właściwie każdy 
chrześcijanin robi, a przynajmniej stara się. 
Służą temu zobowiązania, nazywane dara-
mi, bo one rzeczywiście ubogacają naszą 
relację z Bogiem (namiot spotkania, czyta-
nie Pisma Świętego), z samym sobą (reguła 
życia), ze sobą w małżeństwie (modlitwa 
małżeńska i dialog), z dziećmi (modlitwa 
rodzinna), z innymi (rekolekcje). I choć 
ich realizacja różnie przebiega, to uczy-
my się podejmować wysiłki, niezależnie 
od owoców, jakie przynoszą. A wspólnota 
pomaga nie zniechęcać się sobą, ale dalej 
próbować, każdego dnia od nowa. Tych 
relacji na każdej płaszczyźnie uczymy się 
my i ufamy, że nasze dzieci też. A one co-

raz częściej bywają krytyczne i coraz więcej 
widzą. I uczą się tego, co u nas podejrzą, 
są jak papierek lakmusowy, więc czasem 
pomożemy im wzrastać w wierze, a czasem 
pewnie nie…, ale w naszej rodzinie nie za-
sypiamy niepojednani. Bycie w Kościele, 
we wspólnocie, korzystanie z sakramen-
tów pokazuje nam, że dzieci są nam dane 
na jakiś czas, są od Boga, że kiedyś pójdą 
dalej, że On ma dla nich piękny, niepow-
tarzalny plan, że nasza relacja małżeńska 
powinna być najważniejsza po Bogu. To 
daje wolność, że nie wszystko zależy od 
naszych rodzicielskich wysiłków. 

Uwielbiamy (może bardziej ja) cele-
brować jakieś wydarzenia rodzinne, za-
praszając gości, przygotowując wspólnie 
pyszności na stół. Cyklicznie spotykamy 
się na śpiewaniu pieśni patriotycznych, 
na kolędowaniu czy zabawie sylwestrowej. 
Tańczymy, śpiewamy, gramy w planszów-

RODZINNE SELFI
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ki, w zależności od okoliczności. Uczymy 
dzieci gościnności, radosnego spędzania 
czasu z nami czy w gronie swoich rówieś-
ników, organizując im przyjęcia urodzi-
nowe z atrakcyjnymi zabawami w domu. 
Bardzo lubimy kino domowe, zwłaszcza 
w zimowe wieczory, i chętnie oglądamy 
z dziećmi bajki czy filmy. Jest to też dla 
nas, rodziców, chwila wytchnienia. Dzie-
ci są dla nas największym wyzwaniem 
i największą przygodą. Patrzenie, jak się 
zmieniają, rosną, dojrzewają, jak coś ro-
bią z niczego, jak wymyślają zabawy, jak 
sobie pomagają budzi zachwyt. Jednocześ-
nie nikt nas tak nie ćwiczy w cierpliwości, 
łagodności, opanowaniu jako one. To jest 
dopiero szkoła miłości, haha.

Kiedy to jest możliwe, wyrywamy się 
gdzieś we dwoje. Przez długi czas chodzi-
liśmy wieczorami na spacery, by pomil-
czeć (odpocząć od natłoku słów), potrzy-
mać się za rękę. Lubię, gdy Mąż robi mi 
niespodzianki, pisząc coś na karteczkach, 
kupując mi kwiaty, zapraszając mnie do ki-
na, na rower. Lubię wrażliwość i poczucie 
humoru Michała. Lubimy nasze scrabble 
przy kawie. Lubimy nasz dom, swoje to-
warzystwo, lubimy wyskoczyć na działkę, 
by pogrzebać w ziemi albo porobić nic 😊 
Nie są to sytuacje częste i regularne, ale jak 
tylko się da, to korzystamy. 

A Mąż dodaje: Muszę przyznać, że Kasia 
urzekła mnie czymś bardzo wyjątkowym: 
za każdym razem miała dla mnie czas; na-
wet gdy była bardzo zajęta pracą, studiami 
– nigdy nie dała mi odczuć, że nie ma dla 
mnie czasu. Nie chcę tu słodzić, ani wska-
zywać, „za co” jeszcze cenię Żonę, a móg-
łbym wypisać tu pewnie z marszu kilka-
dziesiąt punktów. Bo najważniejsze jest to, 
że istnieje, że jest. Myślę, że oboje unikamy 
zgubnego rozumienia małżeństwa, związku 
jako transakcji – coś za coś. I szanujemy 
swoje słabości, np. Kasia moją ułomność 
w postaci częstej gburowatości 😊

***
Zapewne gdy to nasze świadectwo ukaże 
się w Zwiastunie, my zdążymy się jeszcze 
kilka razy pospierać, podenerwować, po-
różnić, ale tak już jest, jak mówi Pismo 
Święte, że Pan Bóg przychodzi do grzesz-
ników i do tych, co się źle mają. I że On 
się nami nie zniechęca! Z Nim każda sy-
tuacja jest do przejścia. W kryzysach mam 
w uszach słowa Jezusa: Wytrwajcie w mi-
łości Mojej, nie swojej. Bo nasza miłość, 
jaka jest, to sami widzimy i widzą nasze 
dzieci. Ważne, by trwać w NIM! Bo Jego 
miłość nigdy nie pada. 

Wszystkim, którzy myślą o małżeństwie, 
właśnie te słowa końcowe byśmy zadedy-
kowali, by trwać w NIM, bo z NIM żadna 
miłość nie ustaje i się nie kończy. Odwagi! 

Katarzyna i Michał Gumowscy 
Zdjęcia: z rodzinnego archiwum

WAKACJE NAD MORZEM. 
SIERPIEŃ 2021

NASZA RODZINA OCZAMI DZIECI

Zuzanna
Moi rodzice dbają o mnie tak 

bardzo, jak o siebie . Są dla mnie 
niesamowicie ważni . Jeśli jacyś 
rodzice (nie moi) to czytają, to 
niech wiedzą, że moi rodzice 

dają dobry przykład 😊

Maria
Moi rodzice są kochani i dbają 
o mnie i moje rodzeństwo jak 

najlepiej. Pomagają nam rozwijać 
nasze pasje i spełniać marzenia. 

Zawsze mogę na nich liczyć. 

Bartek
Uważam, że moi rodzice to 
najlepsi opiekunowie, jacy 

mogli mi się trafić – z mamą 
zawsze mogę porozmawiać, 
z tatą – pośmiać się . Przez 

całe życie pomagali mi w nauce 
i osiąganiu celów. Jest mi 
z nimi bardzo dobrze.

Sabina
Moja rodzina jest 

niezastąpiona i nigdy 
o niej nie zapomnę.



Z ŻYCIA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PAŹDZIERNIK 2021 – STYCZEŃ 2022

Do wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu świętego zostali włączeni:

Zalewska Urszula Elżbieta

Kovtun Olga

Gorbunow Adam

Cieśla Damian

Wdowski Franciszek Józef

Rudzki Jan Onufry

Paszkowska Maja 

Górski Wojciech Radomir

Kobusińska Klara 

Silezin Apolonia Konstancja 

Ruta Adrianna Daniela 

Andrzejewski Jakub

Łuciuk Paweł Mikołaj

Wasiak Michalina 

Zawada Amelia

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

Tomasz Ogórek i Monika Sawicka

Michał Bartkowicz i Anastazja Anna Boguszewska

Amadeusz Paweł Fik i Dominika Gnyp

Wiktor Wojciech Parol i Emilia Zwierz

Grzegorz Adam Choina i Karolina Dominika Dziak

Jan Józef Rataj i Sylwia Sara Borkowska

Maciej Sławomir Olas i Katarzyna Korościk

Błażej Kantor i Aleksandra Julia Wójcik

Odeszli do Domu Ojca w nadziei wiecznego zmartwychwstania:

Bar Zofia 

Barczan Bogusław

Beć Marian

Błazikowska Krystyna

Cegiełka Grażyna 

Chudy Bożena

Cieślik Jerzy Marian 

Czerwiński Wiktor

Czerwonka Marek 

Dębowczyk Hieronim Marian

Drzewiecka Anna

Dulniak-Sobczuk Ewa Elżbieta 

Gajor Genowefa 

Gąsiorowski Janusz

Grabowska Helena

Gromaszek Antoni 

Gruda Józef 

Grzegorczyk Halina 

Grzegorczyk Tadeusz

Grzegorczyk Teresa Maria

Guz Barbara Teresa 

Gzik Danuta Helena

Holko Stanisław

Iwańczuk Bogumiła Marianna 

Jach Marzena

Jakubaszek Daniela

Jakuszewska Aleksandra 
Władysława

Jaremek Mieczysław 

Jędrejasik Józef

Jędrzejewski Zbigniew

Kaucha Jan 

Kimaczyńska Maria 

Kokowicz Bronisława

Korościk Katarzyna 

Kotuła Ewa Hanna 

Kowalski Bartosz 

Lecyk Franciszek Jan 

Lemieszek Daniela

Łukaszczuk Maria

Madoń Anna 

Malczak Czesława 

Małek Ewa 

Małysz Krystyna 

Misztal Tadeusz

Obacz Jerzy Stanisław 

Okoń Mariusz 

Orzechowski Kacper

Paszko Walerian

Piorun Lucyna 

Ponieważ Tomasz 

Reszka Wiktor 

Saniawa Krzysztof 

Sągolewski Andrzej Krzysztof 

Schab Maria Izabela

Siudem Mariusz 

Skalski Jan

Skiba Stanisław 

Słupna Teresa Czesław 

Sokół Marian 

Soroczan Wiesław 

Spaczyński Dariusz 

Stefańska Janina

Szczuka Aleksandra 

Szubartowski Jan

Szymaniak Elżbieta

Szymoniuk Jan 

Szymuś Anna 

Szymuś Jan

Ścibiorska Helena Daniela

Teresiński Jerzy 

Urlich Ryszard 

Wasilczyk Danuta Maria 

Wąsikowska Halina 

Wieleba Władysław Jan 

Woliński Witold 

Zawrotniak Zbigniew 

Zgrajka Halina 

Żurowska Michalina
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Hieronim Dębowczyk 
– sługa ołtarza
Życie ludzi wierzących staje się służbą i składaniem siebie w da-
rze Bogu i drugiemu człowiekowi. Dlatego mówi się o ołtarzu, na 
którym człowiek w wielkoduszny sposób ofiaruje siebie samego. 
Zazwyczaj takim ołtarzem staje się rodzina, w której człowiek nie 
tylko przychodzi na świat, ale też wzrasta w umiejętności rozda-
wania siebie. Taką rodzinę stanowili Hieronim i Halina Dębow-
czyk przez całe lata związani z parafią braci kapucynów na Po-
czekajce. Innym ołtarzem, przy którym człowiek poświęca swoje 
życie, jest świątynia, gdzie składana jest Ofiara Chrystusa i gdzie 
człowiek uczy się ofiarnej miłości. Hieronim przez kilkanaście lat 
posługiwał w zakrystii starego kościoła na Poczekajce jako koś-
cielny, który przygotowywał do Mszy świętej, zbierał tace i po-
magał w utrzymaniu porządku.

Przyszły kościelny na Poczekajce urodził się 13 października 
1934 rorku w Grądach jako syn Jana i Feliksy. Oprócz niego ro-
dzice mieli jeszcze troje dzieci: Bogumiłę, Wiktora i Bogusławę. 
Po ukończeniu szkoły średniej podjął pracę jako introligator. 
Ożenił się z Haliną Wicha, która urodziła się 22 czerwca 1942 
roku w Radlinie jako córka Antoniego i Karoliny. Miała też licz-
ne rodzeństwo, które uczyło ją bezinteresownej miłości. Z wy-
kształcenia była pielęgniarką. W małżeństwie przeżyli 56 lat. Do-
czekali się czwórki dzieci: Marioli, Janusza, Iwony i Grzegorza 
oraz dwóch wnuków: Matteo i Andrea, a także dwóch wnuczek: 
Karoliny i Sandry oraz prawnuczki Nyah. Po urodzeniu dzieci 
Halina zajęła się prowadzeniem domu i pracowała chałupniczo 
wykonując różnego rodzaju prace.

Pracując w zakładzie introligatorskim, Hieronim oprawiał 
także książki i mapy dla świętego Jana Pawła II. Każdy dzień 
zaczynał od Mszy świętej, na którą uczęszczał przed pójściem 
do pracy. Po pracy dużo się modlił odmawiając Różaniec oraz 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Jego stałym intencjami była 
modlitwa za zmarłych, za swoje dzieci i za osoby, które go pro-
siły o wstawiennictwo u Boga.

Od lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku, na prośbę brata 
Cherubina Złotkowskiego, Hieronim w niedzielę i święta zaan-
gażował się w posługę zakrystiana w kapucyńskim kościele Nie-
pokalanego Serca Maryi na Poczekajce. Swoją posługę pełnił on 
społecznie, łącząc z obowiązkami zawodowymi podejmowanymi 
dla utrzymania rodziny. W tamtym czasie mała kaplica nie by-
ła w stanie pomieścić ludzi, którzy przychodzili na Mszę świętą 
w czterdziestotysięcznej parafii. Dlatego w niedziele było w koś-
ciele trzynaście Mszy świętych, a i tak ponad połowa obecnych 
uczestniczyła w liturgii na dworze w zimie i w lecie. Hieronim 
przygotowywał paramenty liturgiczne do Mszy świętej, to jest kie-
lich, patenę z hostiami oraz ampułki z wodą i winem. Dbał o szaty 
liturgiczne i światła w kościele. Pomagał też w zbieraniu tacy oraz 
dbał o porządek w zakrystii. W pracy odznaczał się cierpliwością 
i życzliwością, a na jego twarzy można było dostrzec uśmiech. 
Bracia doceniali jego dyskrecję i uczynność oraz podziwiali jego 
pokorę i dobroć. Pracując z bratem Cherubinem a potem br. Pio-
trem Jakackim, stawał się w pewnym sensie członkiem wspól-
noty, gdyż wspólnie modlili się, pracowali i spożywali posiłki.

Jako małżeństwo państwo Dębowczykowie żyli zgodnie i po-
bożnie, dbając o religijne wychowanie swojego potomstwa. 
Wszystkie ich dzieci na Poczekajce przyjęły sakramenty chrztu, 
Eucharystii i bierzmowania. Dziewczynki uczestniczyły w scholii 
parafialnej, a chłopcy byli ministrantami. Brali też udział w pra-

cach oazy dziecięcej i młodzieżowej oraz angażowali się w inne 
wydarzenia parafialne. Dębowczykowie byli skromnymi i cichy-
mi ludźmi, którzy starali się pomagać potrzebującym oraz żyli 
zgodnie ze swoimi krewnymi.

Kiedy jedna z ich córek zamieszkała we Włoszech, Hieronim 
i Halina od 1998 roku zaczęli wyjeżdżać do Włoch na okres zimo-
wy i spędzali tam większą część roku. Do Polski przyjeżdżali na 
wakacje i wiernie przychodzili do kościoła na Poczekajce, mimo 
iż ich dom znajdował się na terenie innej parafii Lublina. Pod-
czas spotkań z braćmi kapucynami, którzy ich pamiętali z posługi 
Hieronima w zakrystii, zawsze wyrażali serdeczne przywiązanie 
do parafii i okazywali, jak żywo są zainteresowani tym, co dzieje 
się na Poczekajce. We Włoszech czuli się dobrze i tam też zdoby-
li szerokie grono przyjaciół, którzy szanowali ich za pobożność 
i pokorę oraz gotowość do pomagania innym. W czasie pobytu 
u córki mieli okazję odwiedzania wielu miejsc świętych, z cze-
go chętnie korzystali. Pielgrzymowali zatem do Asyżu i Pompei 
oraz San Giovanni Rotondo. Wielokrotnie też nawiedzali Bazy-
likę św. Piotra w Rzymie.

Dom państwa Dębowczyków był przesiąknięty modlitwą i sku-
pieniem rodziców, którzy byli serdecznie zżyci z Bogiem i ser-
decznie przejmowali się losami Kościoła. Pomagały im w tym 
liczne książki i czasopisma religijne, które gorliwie gromadzili 
i czytali, by jeszcze bardziej przylgnąć do Boga. Po śmierci uko-
chanej żony, która odeszła do Pana 14 września 2021 roku, Hie-
ronim jeszcze bardziej pogrążył się w modlitwie. Praktycznie nie 
rozstawał się z różańcem i trwał w zjednoczeniu z Bogiem. Jego 
śmierć nastąpiła 5 stycznia 2022 roku. Msze święte pogrzebowe 
ich obojga zostały odprawione w kościele na Poczekajce. W obu 
przypadkach zgromadziły wielu członków rodziny i przyjaciół, 
którzy żegnali osoby im bliskie i cenione ze względu na dobroć 
serca i szlachetny przykład chrześcijańskiego życia. Na pogrze-
bie Hieronima kaznodzieja wspomniał jego zasługi dla kościoła 
na Poczekajce oraz wskazał na gotowość słuchania Słowa Boże-
go, które sprawia, że ze śmierci przechodzimy do życia. Oboje 
zostali pochowani w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Ra-
toszynie. Pamięć o takich ludziach pomaga uwierzyć, że można 
przejść przez życie z miłością i pokorą oraz budować choć nie-
wielką cząstkę lepszego świata. 

o. Andrzej Derdziuk

Pro memoria
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Kochane 
dzieciaki

Miś Tadek 
i przyjaciele

Tekst: Agata Kornacka 
Ilustracje: Julia Kozaczuk

Miś Tadek jak zwykle obudził się wcześ-
nie rano. Od razu udał się do lodówki na 
poszukiwania miodu, który poprzedniego 
dnia został mu z obfitej kolacji. Śniło mu 
się, że uciekał przed pszczołami do ula, 
w samym środku dużej pasieki, znajdują-
cej się na skraju lasu.

Wstał w nieco kiepskim humorze i mo-
gła go poprawić oczywiście tylko solidna 
porcja pysznego, świeżego miodu. 

– Nie lubię jeść śniadania w samotno-
ści – pomyślał Tadek i postanowił zaprosić 
mieszkającego nieopodal jeża Dudka, któ-
rego zobaczył przez okno swojego małego, 
ale przytulnego mieszkania. Dudek właśnie 

wracał z porannego spaceru dla wzmoc-
nienia organizmu. Jak każde stworzenie 
chciał zyskać trochę odporności przed zimą.

Tadek otworzył nieco okno, żeby zawo-
łać Dudka. Wiatr tego dnia był tak silny, 
że prawie wyrwał okno z zawiasów, ale 
udało się. Jeż zmierzał w kierunku gawry. 
Miś przywitał się ze swoim serdecznym 
przyjacielem, którego znał już bardzo dłu-
go, i zaprosił go do przytulnego saloniku. 
W pokoju pachniało imbirem i miodem. 
Na talerzu leżały apetyczne pierniczki, 
które Tadek sam przygotował poprzed-
niego wieczoru. 

Przyjaciele długo rozmawiali.
Miś delektował się pierniczkami, które 

tego dnia smakowały wyjątkowo, a Dudek 
popijał specjalnie zaparzoną na tę okazję 
herbatę z imbirem i miodem, uwielbianą 
zarówno przez Misia, jak i wszystkich je-
go przyjaciół.

Nagle ktoś zapukał do drzwi.
– Kto to może być? To jakaś niespo-

dzianka – powiedział Miś.
Najpierw jego oczom ukazał się bardzo 

piękny i puszysty rudy ogon… a potem…
– Lisek Sprytek, bardzo mi miło – przed-

stawił się właściciel okazałego ogona. – 
Tak tu pięknie dookoła, ale łatwo się zgu-
bić – stwierdził.

– Masz rację – przyznał Tadek. – Skoro 
już do nas trafiłeś, zapraszamy do środka. 
Właśnie jemy śniadanie.

– Śniadanie o tej porze? – zdziwił się 
Lisek – Już blisko południe.

– Tak, wiem, nieco nam się przedłużyło, 
ale proszę, częstuj się pierniczkami włas-

nej roboty, na lipowym miodzie z pasieki 
mojego przyjaciela.

– Dziękuję, jedzenie słodyczy nie jest 
moją mocną stroną, ale na świeżo paloną 
kawę chętnie się skuszę… Żeby tylko nie 
była słodzona miodem – poprosił grzecz-
nie Sprytek.

– Oczywiście, według życzenia – od-
powiedział Miś.

Lisek usiadł przy stole obok Dudka i od 
razu zawiązała się pogawędka.

– Jak się tu znalazłeś? – spytał Dudek.
– Wyszedłem na spacer i chyba się zgu-

biłem. Wydawało mi się, że idę znajomą 
dla mnie ścieżką, podczas gdy okazało się, 
że skręciłem w jakiś wąwóz, zresztą nie-
zwykle urokliwy i trafiłem tutaj.

– Rzeczywiście trzeba przyznać, że moja 
okolica jest bardzo nietypowa i łatwo się 
tu zgubić – stwierdził Miś.

– Cieszę się, że trafiłem właśnie do Cie-
bie – powiedział Sprytek. – Mam nadzie-
ję, że przy okazji poznam nowych przy-
jaciół. Najlepszych podobno poznaje się 
w biedzie…

– Tak. Ja też chciałbym, żebyś dołączył 
do naszej trójki, jednego z nas jeszcze nie 
znasz. To borsuk Teodor, który zresztą 
mieszka tu niedaleko. 

– Super, będzie mi bardzo miło – po-
wiedział Lisek.

– Ale najpierw musisz rozwiązać nasz 
test – zaznaczył Miś. Będzie to specjalny 
test na smakołyki i ulubione przekąski.

A oto i on:
Najbardziej lubię: miód, żurawinę, jab-

łka, ciasteczka.
Najmniej mi smakują: smalec, chleb, 

orzechy.
Jeśli wybrałeś chociaż jeden 

smakołyk z naszej listy należysz 
do naszej drużyny. Razem mo-
żemy wiele osiągnąć!

W ten sposób po-
wstała jedna z najbar-

dziej znanych drużyn 
w lesie, który odtąd słynął 

z wielu ciekawych przygód 
zgranej paczki.

A Ty lubisz spędzać czas ze 
swoimi przyjaciółmi?
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pominać i świadczyć o korzeniach chrześcijańskich obszaru, na 
którym stoi. Do zdarzeń świadczących o autentyczności zmar-
twychwstania Chrystusa autor zalicza liczne objawienia Maryj-
ne począwszy od III w. aż do współczesności, od prywatnego ob-
jawienia św. Grzegorza z Nyssy (231 r.) do objawień Maryjnych 
wieku XX: Gwadelupa (1531), Anoto (Ekwador), Paryż w 1830 r. 
(Katarzyna Laboure), La Salette (1846), Lourdes (1858), Gietrz-
wałd (1877), Fatima (1917) i inne.

Jako kolejny materialny dowód na zmartwychwstanie Chrys-
tusa wymieniona została historia Całunu Turyńskiego oraz do-
wody na jego autentyczność. Specyficznym świadkiem Zmar-
twychwstania miało być też zjawisko rozdarcia zasłony Świątyni 
Jerozolimskiej i trzęsienie ziemi, towarzyszące Zmartwychwsta-
niu. Prof. Roszkowski podaje źródła (m.in. niechętny chrześci-
jaństwu Talmud), niekiedy teksty polemiczne poświadczające 
zaistnienie owego faktu. Wśród zjawisk udowadniających auten-
tyczność Zmartwychwstania wymienia zesłanie Ducha Świętego 
i konstatuje, dowodząc prawdziwości owego zjawiska: gdyby ono 
nie zaistniało, Apostołowie by o nim nie wspominali. 

Za dowód zaistnienia Zmartwychwstania może posłużyć nie-
znany w oryginale raport Piłata, kierowany do cesarza. Co prawda 
nie wiadomo, co raportował Piłat cesarzowi, ale ów raport mu-
siał powstać w związku z ówczesnymi praktykami urzędowymi. 
W zbiorze apokryfów (opracowanych przez ks. prof. M. Starowiey-
skiego) znajduje się kopia listu do cesarza, pochodząca z XVI w., 
ale są wątpliwości co do jego autentyczności.

B. Świadectwa osobowe
Inną grupę stanowią świadectwa osób, do których należą Aposto-
łowie, ich uczniowie i zwolennicy. W tym kontekście wymienia się 
Jana Chrzciciela, posłańca Bożego, zapowiadającego nadejście Me-
sjasza, św. Piotra (rybaka z wioski Khar Nehum) – bezpośrednie-
go świadka m.in. cudów Jezusa oraz aktywnego krzewiciela Jego 
nauki. Wskutek swojego świadectwa o Chrystusie został zgładzony 
i pochowany w Rzymie. Grób jego znajduje się pod Bazyliką św. 
Piotra. Następnie pojawiają się: ewangelista Mateusz, uczeń Je-
zusa, bezpośredni świadek jego działalności oraz misjonarz wśród 
Żydów, piszący Ewangelię w języku aramejskim, tłumaczoną nas-
tępnie na grecki, św. Marek i jego Dobra Nowina, św. Łukasz wraz 
z Ewangelią, kierowaną do ludzi spoza świata żydowskiego, nes-
tor apostołów św. Jan, świadek ukrzyżowania Chrystusa i opiekun 
Jego Matki, św. Paweł, jako autor rozważań o mądrości i wolno-
ści (1 List do Koryntian). Ukazana została również dalsza działal-
ność misyjna apostołów i ich uczniów, m.in. Jakuba Młodszego, 
Judy Tadeusza, Apostoła Andrzeja, Bartłomieja, Tomasza, Filipa 
z Betsaidy i in. W tym kontekście zarysowany został obraz organi-
zowania się pierwszych i chrześcijan m.in. w Rzymie.

Część II. W świat
W tej części zawarte są informacje o dalszym losie chrześcijań-
stwa po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej przez Rzymian. Autor 
przestawia zaistniałe wydarzenie na tle historycznym, w kontek-
ście polityczno-społecznym (powstanie żydowskie przeciw pano-
waniu rzymskiemu) i ukazuje skutki insurekcji Żydów, również 
dla pierwszych wspólnot chrześcijańskich.

Dużo miejsca autor poświęca wybitnym jednostkom ówczes-
nego życia chrześcijańskiego. Wymienia przy tym Hegezypa, je-
go losy oraz treść zagubionego oryginału tekstu Wspomnienia, 
cytowanego przez innych myślicieli chrześcijańskich, a będącego 
źródłem wiedzy o życiu pierwszych chrześcijan. Dalej opisane są 
losy judeochrześcijan wraz z powstałymi wśród nich sektami, twór-
czość biskupa św. Klemensa (współpracownika św. Pawła i przy-
puszczalnego autora II Listu do Koryntian), biskupa św. Ignace-
go z Antiochii i autora listów do gmin chrześcijańskich w Efezie, 
Magnezji, Tralles i Rzymie pisanych podczas postoju w drodze do 
Rzymu, gdzie został rozszarpany przez dzikie zwierzęta (107 r.), 

Warto przeczytać!
Serdecznie polecamy lekturę najnowszej książki Wojciecha Rosz-
kowskiego Historia chrześcijaństwa. Świętości, upadki 
i nawrócenia. Tom 1. Od narodzin Jezusa do upadku 
Konstantynopola (Wyd. Biały Kruk, 2021, ss. 631). 

Tytuł „Historia chrześcijaństwa” może sugerować, iż prezento-
wany tom stanowi jeden z wielu przyczynków do historii chrześ-
cijaństwa. Owe wątpliwości rozwiewa jednak sam autor, który 
zastrzega, iż Historia chrześcijaństwa. Świętości, upadki i nawró-
cenia nie jest systematycznym wykładem historii chrześcijaństwa, 
a w szczególności Kościoła katolickiego, lecz zbiorem szkiców. 
Owe szkice zawarte są w pięciu częściach książki („Świadkowie”, 
„W świat”, „Ku katastrofie Rzymu”, „Wczesne średniowiecze”, 
„Rozkwit i problemy”) i prezentują istotne zjawiska i tenden-
cje zaistniałe w historii Kościoła katolickiego, często dla niego 
niekorzystne. Zaprezentowani zostali najważniejsi bohaterowie 
pozytywni, ale również negatywni, co pozwala czytelnikowi na 
obiektywne poznanie nie tylko bogactwa, lecz również słabości 
idealnej instytucji, założonej wprawdzie przez Chrystusa, lecz 
kształtowanej w ciągu wieków przez niekiedy ułomnych ludzi. 
Z tomu wyłania się szeroki aspekt historii Kościoła, znajdującego 
się często w kryzysie powodowanym przez siły odśrodkowe lub 
zewnętrzne a mimo to sprawującego ciągle swoją misję.

Część I. Świadkowie
W części zatytułowanej Świadkowie autor przedstawia przed-
mioty, wydarzenia i osoby świadczące o śmierci i zmartwych-
wstaniu Chrystusa.

A. Świadectwa materialne i zdarzenia
Krzyż, jako specyficzny materialny świadek i symbol chrześcijań-
stwa, ma pomóc w zrozumieniu istoty zła i grzechu oraz przy-
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działalność i męczeńska śmierć Polikarpa (ucznia Jana Ewangeli-
sty), apologety i filozofa z Palestyny – św. Justyna, losy członków 
gminy w afrykańskim Scillum, dzieło i losy biskupa z Lyonu, św. 
Ireneusza, autora dzieła Przeciw herezjom rozprawiającego się 
z powstałymi herezjami, także działalność pierwszego papieża 
łacińskojęzycznego – Wiktora I, losy męczennic pierwszych wie-
ków (m.in. św. Beaty z galilejskiego Agendicum). Nieco miejsca 
autor poświęcił tragicznemu losowi chrześcijan w Aleksandrii.

W omawianej części sporo miejsca poświęcono powstaniu ka-
nonu Pisma Świętego i apokryfów wraz z oceną ich wiarygodno-
ści, poglądów gnostycznych i ich reprezentantów.

Część III. Ku katastrofie Rzymu
W części III mowa jest o historii prześladowań chrześcijan za 
czasów Dioklecjana na mocy jego dekretu z r. 9 (nakaz burzenia 
świątyń chrześcijańskich, pozbawienie chrześcijan wszelkich god-
ności i in.), prześladowania w Azji Mniejszej, Palestynie, Persji 
i innych regionach oraz ich skutki. Dowiadujemy się o męczen-
nikach m.in. na podstawie Akt dawnych męczenników św. Euze-
biusza, jak też o tle historycznym edyktu Konstantyna (5 V 311 r.), 
wydanego pod wpływem jego matki św. Heleny 
i cofającego prześladowania chrześcijan. 

Następnie zaprezentowane zostały historia 
monastycyzmu i jego rozwój, z uwypukleniem 
roli m.in. św. Pachomiusza, św. Hieronima Hila-
rego z Poitiers, św. Marcina z Tours i in., kryzys 
ariański i nestoriański, stosunek neoplatonizmu 
do chrześcijaństwa, przy uwypukleniu roli kobiet 
w zakresie filozofii (m.in. Genina, Chione, Amfi-
kleja i in.), działalność intelektualistów wieku III 
i IV (np. biskupa Melitona z Sardes, św. Klemen-
sa z Aleksandrii, Bazylego Młodszego oraz Grze-
gorza zwalczającego arianizm). Skutkiem owej 
działalności były liczne nawrócenia wśród pogan.

Autor opisuje również proces chrystianiza-
cji zapoczątkowany przez świętych Bartłomieja 
i Judę Tadeusza i dokonywany na ziemiach Ar-
menii, w Iberii (za sprawą kobiety Niny), Kolchi-
da Lazika nad Morzem Czarnym, Gruzji, Albanii 
dzięki działalności św. Grzegorza Oświeciciela, Aksum (Etiopia), 
zaprezentowany przez Rufina z Aquilei oraz Sokratesa Scholasty-
ka. Właśnie tam biskup Frumencjusz dokonał przekładu Nowego 
Testamentu na lokalny język używany w Aksum. 

W omawianej części zwrócono uwagę na dzieło św. papieża 
Leona, obrońcy ortodoksji oraz św. Hieronima, krytyka here-
zji Orygenesa, tłumacza Pisma Świętego na łacinę (Wulgata), 
wzmacniającego rolę Biblii w Kościele, z uwypukleniem znacze-
nia Rzymu dla Kościoła, na działalność św. Augustyna, autora 
Wyznań, „najpiękniejszej książki starożytności” oraz na dzia-
łalność Apostoła Irlandii św. Partyka, założyciela wielu parafii 
i propagatora życia zakonnego. 

Część IV. Wczesne średniowiecze
W części „Wczesne średniowiecze” omówione jest m.in. zjawisko 
niszczenia obrazów, którego powodem było dalsze kultywowanie 
tradycji żydowskiej, odrzucającej wszelkie podobizny wykonane 
przez chrześcijan pochodzenia żydowskiego oraz wynikłe z tego 
polemiki, a nawet walki. Następnie podjęte są następujące za-
gadnienia: znaczenie tzw. renesansu karolińskiego za panowania 
cesarza Karola Wielkiego, który skupiał wokół siebie elitę inte-
lektualną VII-IX w., chrystianizacja ludów germańskich (Fry-
zów Sasów, Duńczyków i in.) i dzieło misyjne najważniejszych 
misjonarzy (np. św. Bonifacy, Willibrord, Oskar z Amiens i in.). 

Autor wskazuje na proces odnowienia Kościoła na Zachodzie 
za czasów pontyfikatu papieża Grzegorza I, działalność Benedyk-
ta z Nursji (od 1964 r. patrona Europy) m.in. w zakresie propa-

gowania i reformy życia monastycznego, opisuje prześladowanie 
ortodoksyjnych chrześcijan w okresie podbojów Wandali, zwraca 
uwagę na dzieło św. Augustyna, przedstawia zjawisko teokracji bi-
zantyjskiej, nawrócenie ludów Irlandii przez św. Patryka oraz in-
nych misjonarzy, działających na północy Europy (m.in. Kolumban 
Starszy i Młodszy, Mobi Clarenach, św. Finnian i in.), losy chrześ-
cijaństwa po upadku Rzymu, z uwzględnieniem roli pisarzy i tłu-
maczy chrześcijańskich (m.in. Boecjusza, Kasjodora i Remigiusza).

W tej części przedstawiona została sytuacja wspólnot chrześ-
cijańskich przybyłych z Mezopotamii, Etiopii, z Palestyny, Syrii 
do Arabii, która stanowiła mozaikę religijną (politeizm wyzna-
wany przez Beduinów, judaizm i in.), wspomniane jest męczeń-
stwo chrześcijan (np. w królestwie Himuaru) oraz walki kalifów 
muzułmańskich z chrześcijaństwem. W tym kontekście autor opi-
suje stosunek Kościoła do islamu, wymieniając Jana z Damaszku 
(675−749), który naświetlił początki konfliktu chrześcijańsko-is-
lamskiego, skutkującego m.in. męczeństwem chrześcijan w emi-
racie Kordoby. Wiele miejsca poświęcił problemowi misji wśród 
Słowian (m.in. Karantanowie w Słowenii, w Bułgarii, Czechach, 
w Polsce, na Węgrzech i Rusi). 

W odniesieniu do problemów doktrynalnych wewnątrz Koś-
cioła prof. Roszkowski przedstawia spór o prymat papieża mię-
dzy Kościołem rzymskim a konstynopolitańskim, co doprowadzi-
ło w roku 1054 do ostatecznego podziału Kościoła na wschodni 
i zachodni. Ten ostatni przeżył zapaść wskutek uwikłania się 
papieży w spory polityczne, szczególnie za pontyfikatu papieża 
Hadriana, Jana VIII, Hadriana III, Formozusa, Bonifacego VI 
i innych. W zakresie reform Kościoła autor wymienia działalność 
i znaczenie mnichów w opactwie Cluny, którzy nawiązując do re-
form św. Benedykta zbudowali gęstą sieć klasztorów w Europie.

Część V. Rozkwit i problemy
W części V zaprezentowano m.in. dwie ważne kwestie: próba re-
form w Kościele oraz działalność intelektualistów w średniowieczu.

A. Próba reform w Kościele. Krytycy i krucjaty
Według autora reformy wewnątrz Kościoła, prowadzone szczegól-
nie przez papieża Brunona z Egisheim (Leon IX), miały na celu 
walkę o podniesienie poziomu moralnego duchowieństwa oraz 
sprzeciw wobec symonii i małżeństwu księży. Papież Mikołaj II 
uregulował kwestię wyboru papieża przez kolegium kardynalskie 
i zgodę duchowieństwa oraz ludu (Synod w Sutri – 1059 r.). Re-
formy, które kontynuował Hildebrand (Grzegorz VII) na licznych 
synodach sprawiały niezadowolenie tych, których one dotyczyły, 
co powodowało dalszy niepokój w łonie Kościoła. Przeciwko nie-
moralnemu stylowi życia wielu duchownych i widocznemu roz-
dźwiękowi między głoszoną doktryną a życiem protestowali liczni 

Jean-Léon Gérôme. Ostatnia modlitwa chrześcijańskich męczenników
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polemiści (m.in. krytyk doktryny kościelnej Tancheim z Utrech-
tu, Henrych z Lozanny, Piotr z Bruys i in.). Powstawały również 
liczne sekty, np. waldensów, katarów, albigensów, które zdecy-
dowanie występowały przeciw doktrynie Kościoła papieskiego. 

Autor opisuje również walkę władzy świeckiej z duchowną 
o dominację w świecie oraz działalność licznych papieży w celu 
wprowadzenia wyższości władzy papiestwa nad władzą świecką, 
zakończoną przez króla Francji Filipa IV i jego następców na nie-
korzyść Kościoła. Swoją uwagę prof. Roszkowski koncentruje 
również na działalności kaznodziejskiej w celu odnowy Kościo-
ła. Opisuje losy i działalność Dominika Guzmana (1170−1221), 
Franciszka z Asyżu, Tomasza z Akwinu oraz znaczenie domini-
kanów. Do innych zjawisk omawianego okresu należały sądy 
inkwizycji. Przedstawiono ich historię, działalność, szczególnie 
w walce z herezjami (np. z sektą waldensów), zerwanie z tzw. 
„sądami Bożymi”, ich nadużycia oraz procedury i przebieg nie-
których procesów sądowych. 

Autor Historii chrześcijaństwa opisuje upadek Konstanty-
nopola w kontekście prób usunięcia rozłamu między Kościołem 
zachodnim a wschodnim. Przedstawione zostały tu pertraktacje 
i spotkania reprezentantów obu Kościołów i włączenie się wład-
ców świeckich. W ich wyniku doszło 6 lipca 1439 r. na Soborze we 
Florencji do zjednoczenia Kościoła greckiego z rzymskim, które 
było bojkotowane przez część duchowieństwa greckiego. W tym 
kontekście pojawia się kryzys papiestwa wskutek tzw. schizmy 
zachodniej w okresie awiniońskim po śmierci Grzegorza XI w r. 
1378. Nie był to okres różnic doktrynalnych, jednakże czas roz-
dwojenia władzy papieskiej aż do momentu wyboru na papieża 
kardynała Oddone (Marcin V) w 1417 r. 

Prof. Roszkowski zajmuje się również kwestią krucjat, ich 
przyczyn (m.in. ekspansja muzułmanów), przebiegu i skutków, 
podejmując próbę oceny wypraw krzyżowych: wojna jako na-
stępstwo ekspansji muzułmańskiej, ale również jako źródło wiel-
kich cierpień. 

B. Dzieła intelektualistów 
W części V zawarte zostały rozważania na temat erygowania 
pierwszych uniwersytetów, m.in. w pomieszczeniach budowli 
sakralnych, oraz znaczenia reform gregoriańskich, pobudzających 
od XI wieku życie intelektualne. Wymienia się tu najważniejsze 
centra naukowe powstałe w wiekach XI-XIV (m.in. uniwersy-
tety w Paryżu, Cambridge, Padwie, Neapolu, Tuluzie, Madry-
cie i innych miejscach) wraz z informacją, że wśród studentów 
znajdowały się również kobiety. Np. w Salerno uczyła medycyny 
kobiecej Trotula di Rugierro, a uniwersytet w Bolonii nie stawiał 
przeszkód w nauczaniu studentek. 

Eksponując wybitne osobowości omawianego okresu Roszkow-
ski ukazuje działalność i losy św. Hildegardy z Bingen (frankońska 
święta), działalność i osobowość św. Franciszka, a szczególnie św. 
Tomasza z Akwinu i jego filozoficzny dorobek naukowy, do które-
go należy m.in. wypracowanie pięciu dowodów na istnienie Boga. 
Prezentuje też życie świętego króla Francji Ludwika IX (król od 
1226 r.), który w polityce kierował się zasadami wiary, wymie-
nia i charakteryzuje życie kobiet w Kościele w wieku XII i XIII, 
np. św. Klara, św. Elżbieta, księżniczka węgierska (1207−1231), 
św. Kinga (1234−1292), św. Małgorzata (1242−1270), bł. Jolanta 
(1244−1298), św. Jadwiga Śląska (1180−1243), a szczególnie św. 
Katarzyna ze Sieny (ur. 1347) oraz św. Jadwiga Andegaweńska 
(1373−1399), żona Władysława Jagiełły, która przyczyniła się do 
rozwoju kultury w Polsce i uniwersytetu w Krakowie (beatyfiko-
wana dnia 31 maja 1979 i kanonizowana w roku 1997 przez Ja-
na Pawła II). Do innych kobiet należała Joanna d’Arc (dziewica 
Orleańska) skazana na śmierć przez trybunał biskupa Cauchona 
wskutek nieporozumienia. Jej los autor ocenia jako lekcję wia-
ry i bezlitosnego działania polityki, przewrotność i obłudę ludzi, 
którzy w imię Boga złamali wszelkie zasady sprawiedliwości. 

Autor roztrząsa również zagadnienie przymusu w nawraca-
niu na wiarę. Problem stawia on w kontekście nawracania siłą 
przez islam, co powodowało, iż papieże akceptowali konieczność 
tzw. wojny sprawiedliwej jako wojny ewangelizacyjnej, w przeci-
wieństwie do wojny prowadzonej przez Krzyżaków. Na soborze 
w Konstancji (1414−1418) Paweł Włodkowic w związku ze spo-
rem z Zakonem bronił zasady tolerancji i zaniechania nawraca-
nia na wiarę siłą.

W kontekście charakterystyki postaci św. Tomasza z Akwinu 
zamieszczono opis cudu, który się dokonał w czasie sprawowania 
Mszy św. przez niemieckiego księdza Piotra z Pragi w roku 1263. 
W czasie Mszy św. z hostii popłynęła krew. Pod wpływem cudu 
św. Tomasz z Akwinu napisał teksty liturgiczne ku czci Najświęt-
szej Eucharystii jako Ciała Pańskiego a od 1264 r. Kościół katoli-
cki obchodzi święto Bożego Ciała. Wspomniane są też inne cuda 
eucharystyczne, np. w Lanciano (700), w Paryżu (1274−1290), 
w Ołomuńcu (1242 i in.).

Zakończenie
Przedstawiona wyżej bardzo ogólna i dlatego wielce niekomplet-
na prezentacja treści książki Wojciecha Roszkowskiego Historia 
chrześcijaństwa. Świętości, upadki i nawrócenia nie zawiera bo-
gactwa informacji historyczno-społecznych, w kontekście których 
pojawiają się opisywane osoby, zjawiska i fakty, co stanowi obfite 
źródło wiedzy o omawianych epokach. Poszczególne cząstkowe 
problemy zawarte są w krótkich, tematycznie zamkniętych i za-
mieszczonych na kilku stronach szkicach, co umożliwia szybką 
orientację w tematach interesujących czytelnika, nie zmuszając 
go do całościowej, nieprzerwanej i mogącej nużyć lektury. Dla-
tego owe szkice należy traktować jako specyficzne hasła ency-
klopedyczne. 

Do walorów książki należy piękny styl i barwny język, dzię-
ki czemu jej lektura nie nuży. Jej tekst jest bogato ilustrowany 
zdjęciami obrazów, pochodzących z najbardziej znanych muze-
ów światowych, co bardzo pomaga czytelnikowi śledzić historię 
Kościoła, a także medytować najwspanialsze myśli pochodzące 
z kart literatury chrześcijańskiej. 

Na zakończenie zacytujmy wybrane fragmenty książki.

O znaczeniu krzyża autor pisze:
„Został On (Chrystus) ukrzyżowany w wyniku wyroku po-

litycznego wydanego przez prokuratora Judei Poncjusza Piła-
ta, ale z poduszczenia Sanhendrynu, który uznał posłannictwo 
Chrystusa za bluźnierstwo. Przekaz o śmierci i zmartwychwsta-
niu Chrystusa pochodzi od świadków, którzy po Jego uwięzieniu 
i śmierci rozpierzchli się ze strachu, ale po stwierdzeniu, że grób 
jest pusty, a płótna w nim leżące wskazują na niemożność wy-
niesienia zwłok, a także po zetknięciu się ze Zmartwychwstałym 
uwierzyli w Jego misję odkupicielską i głosili tę Dobrą Nowinę 
wbrew wszelkim prześladowaniom także w obliczu śmierci” (str. 
11). „Zrozumienie znaczenia Krzyża wymaga zrozumienia istoty 
zła i grzechu. Krzyż oferuje jedyne wytłumaczenie sensu cierpie-
nia jako czynnika niwelacyjnego grzech, skoro ofiarę taką złożył 
Syn Boży” (str. 13).

Ciekawy jest również opis przeżyć matczynych Maryi:
„Osoba Maryi onieśmiela wielkością, dlatego chcielibyśmy 

wiedzieć więcej, kim była, skoro w tak młodym wieku z tak bez-
graniczną ufnością przyjęła niewyobrażalną wręcz, ryzykowną 
choć tak chwalebną misję, co pomyślała, gdy usłyszała w świątyni 
proroctwo Szymona: „Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw 
wyszły zamysły serc wielu”, co czuła, gdy Jezus dorastał, gdy ob-
jawił się ludziom jako syn Boży, jakie myśli towarzyszyły Jej, gdy 
nauczał i zmagał się z oporem Świątyni. Trudno sobie wyobrazić, 
co czuła jako matka, gdy Go katowano i krzyżowano” (str. 17).

Elżbieta i Piotr Kołtunowscy



F O T O G A L E R I A

9 I WSPÓLNE KOLĘDOWANIE Z THE FEDOR FAMILY FOT. EMIL ZIĘBA 

23 I WYSTAWA ZDJĘĆ KRZYSZTOFA WITASZKA „RZEMIEŚLNICY – GINĄCE ZAWODY” FOT. EMIL ZIĘBA

28-29 I WARSZTATY „ZAPANUJ NAD GNIEWEM” FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

16 I ŚWIĄTECZNY KONCERT MATE.O „KOLĘDY NARODÓW” FOT. MAŁGORZATA GRZENIA
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