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20 marca, 
III Niedziela Wielkiego Postu  
Panie, jeszcze na ten rok 
je pozostaw, ja okopię je 
i obłożę nawozem, może 
wyda owoc.  (Łk 13, 1-9)
Drzewo, które nie wydało owocu, porównu-
ję sobie zawsze do człowieka, który w życiu 
idzie złą drogą. Gdy spotykam taką osobę, 
nie próbuję słowami przekonać jej do Boga. 
Również nie odrzucam jej, bo jest zła czy 
gorsza ode mnie. Zamiast tego staram się 
pokazać jej, jak piękne jest życie z Bogiem. 
Mój spokój ducha i radość w codziennych 
sytuacjach są dla takiej osoby uspokajające. 
Fakt, że zawsze staram się być miła, wy-
rozumiała i szanuję każdego, sprawia, że 
taka osoba wie, iż zawsze może przyjść do 
mnie po wsparcie i je otrzyma. Chcę swo-
im życiem pokazywać tej osobie, że z Bo-
giem jest bezpiecznie, komfortowo, ciepło 
– dokładnie jak w ramionach najlepszego 
Taty na świecie. Czuję Bożą miłość i chcę 
ją przekazywać innym. 

Jeśli będziemy nawozić i podlewać na-
sze drzewko, jest duża szansa, że stanie się 
ono silniejsze i wyda owoce. Urośnie tak 
wysoko, że po śmierci dosięgnie Nieba. 
I stanie się to dzięki nam, dzięki temu, że 
daliśmy szansę drzewku, zamiast od razu 
spisać je na straty. (MO)

25 marca, 
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego  
Dla Boga bowiem nie ma nic 
niemożliwego.  (Łk 1, 26-38)
Przecież modlę się już o to tak długo… Bo-
że, dlaczego nie słuchasz? Jak długo mam 
jeszcze prosić? Dlaczego moje modlitwy 
nie działają? 

Bóg nie jest magikiem spełniającym 
życzenia. Słucha każdej modlitwy i każ-
dą może spełnić. On sam jednak wie, co 
dla ciebie będzie najlepsze. Często nawet 
nie widzisz Jego działania. Twoja modli-
twa wypełnia się w nieoczekiwany sposób, 
a nie – tak jak często tego pragniemy – po 
jednej prośbie. 

Wierz w siłę swoich modlitw i trwaj 
w nich gorliwie i bez zwątpienia. Bóg może 
cię jeszcze zaskoczyć. Zwróć uwagę na to, 
czy twoje modlitwy nie składają się tylko 
z suchych próśb: „Proszę o…”. Warto za-

stanowić cię nad tym, czy taka jest wola 
Boga, czy Bóg chciałby, aby stało się to, 
czego ja chcę: „Proszę o…, jeśli taka jest 
Twoja wola”. Powiedz tak jak Maryja: 
„Niech Mi się stanie według Twego sło-
wa!”. (JW)

27 marca, 
IV Niedziela Wielkiego Postu  
Oto tyle lat ci służę i nie 
przekroczyłem nigdy twojego 
nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś 
koźlęcia, żebym się zabawił 
z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił 
ten syn twój, który roztrwonił 
twój majątek z nierządnicami, 
kazałeś zabić dla niego utuczone 
cielę.  (Łk 15, 1-3, 11-32)
Ile razy myślałam sobie, że może nie do-
równuję innym moją wiarą… Myślę: Jak 
ona/on to robią? Mają czas, aby czytać Pis-
mo Święte, medytować codziennie Słowo 
Boże, tak często być w kościele i do tego 
sprawiać wrażenie posiadania pełni sił? 
A ja gubię się, zapominam, nie potrafię, 
Panie, z Tobą porozmawiać jak z Tatą… 

Były momenty lepsze i gorsze, jednak ta 
niemoc i wyczerpanie wracały, dawały za 
wygraną. W tej Ewangelii Jezus daje jed-
nak prostą odpowiedź. On kocha każdego 
taką samą, nieopisanie potężną miłością. 
Taką miłością, jakiej nie jestem w stanie 
sobie nawet wyobrazić… 

Może ktoś, kogo uważam za idealny 
przykład żywej wiary i ufności, właśnie 
przeżywa kryzys? Relacja z Jezusem jest 
jak sinusoida. Po momentach uniesień 
przychodzą momenty zwątpienia. Nie 
martw się, to jest właśnie oznaka praw-
dziwej, dojrzałej wiary, która musi wiele 
wycierpieć, aby znowu się odrodzić. Nie 
myśl sobie, że inni są lepsi, bardziej po-
bożni. Może moja/twoja wiara potrzebuje 
jeszcze dojrzeć, może to jest właśnie mo-
ment, aby szczerze o tym porozmawiać 
z Jezusem? Przecież kocha każdego tak 
bardzo… W takich momentach myślę: 
Panie, jest mi trudno, ale dawaj mi siłę, 
wspieraj mnie, a przejdziemy przez to ra-
zem, jeszcze będzie pięknie! 

Zaufaj Mu! To właśnie świadczy o po-
tężnej wierze, o tym, że pragniesz powró-
cić do miłosiernego Ojca… (MS)

3 kwietnia, 
V Niedziela Wielkiego Postu  
I Ja ciebie nie potępiam. Idź 
i odtąd już nie grzesz.  (J 8, 1-11)
Jakże piękna jest tu postawa Jezusa. Kie-
dy faryzeusze wystawili Go na próbę, za-
chował się w najlepszy możliwy sposób 
– oczywiście godny Syna Bożego. Niesa-
mowity spokój, przebaczenie, pouczenie 
i miłosierdzie… Doprowadził tym do ura-
towania nie tylko życia kobiety, ale rów-
nież jej duszy. 

Zachowanie odpowiedniej postawy 
w trudnych sytuacjach może przynieść 
piękne owoce. Czasem jednak okazuje się 
to dla nas bardzo wymagające, prawda? 

Módlmy się o opanowanie i patrzmy 
na innych nie jak na grzeszników zasłu-
gujących na karę, ale jak na ludzi potrze-
bujących pomocy i miłości. Starajmy się 
naśladować Chrystusa. (MD)

10 kwietnia, 
Niedziela Palmowa  
Gorąco pragnąłem spożyć 
Paschę z wami, zanim będę 
cierpiał.  (Łk 22, 14-23.56)
Jezus wiedział, że Jego życie na ziemi 
dobiega końca. Wykorzystał ten czas na 
ostatnie spotkanie z Apostołami, na ostat-
nią wieczerzę. To pokazuje, jak ważni by-
li dla Niego Jego towarzysze, że pragnął 
dzielić z nimi swoje ostatnie chwile. 

Czy ty poświęcasz czas swoim bliskim? 
Rodzinie, przyjaciołom? Czy potrafisz zna-
leźć dla innych ludzi wolną chwilę, czy 
może zawsze zdaje ci się brakować cza-
su? Zastanów się, czy nie zamykasz się za 
bardzo w sobie. Doceniaj to, co inni ro-
bią dla ciebie i odwdzięczaj się im, przy-
najmniej chwilą. Nigdy nie możesz być 
pewny swojej przyszłości – tym bardziej 
pokazuje to obecna sytuacja na świecie 
– dlatego żyj nie tylko dla siebie, ale też 
dla innych, aby potem nie żałować stra-
conego czasu. (JW)

Autorkami komentarzy do Ewangelii 
są: Julia Woźniak, Maria Stasak, 

Magdalena Dubis i Monika Oniszczuk

Ewangeliarz
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Kochani Parafianie, 
Drodzy Przyjaciele Poczekajki, 
wszyscy Bracia i Siostry!
Na początku Wielkiego Postu otrzyma-
liśmy słowo, że jest to czas pojedna-
nia i przebaczenia, a przecież jesteśmy 

świadkami wojny na Ukrainie. Przez media, przez Internet, do-
cierają do nas prawie na bieżąco straszliwe informacje oraz obra-
zy zniszczenia i śmierci! Widzimy skutki rosyjskiej agresywnej 
inwazji na naszych sąsiadów ze wschodniej granicy; widzimy, że 
dzieją się tam straszne rzeczy, a przecież nie wszystko do nas do-
ciera: nie widzimy każdej łzy matki, nie słyszymy każdego płaczu 
dziecka, nie czujemy lęku przed śmiercią osób, które muszą się 
ukrywać przed bombardowaniami i ostrzałem, które są zabija-
ne; nie możemy nawet wczuć się w dramat tych, którzy uciekają 
przed wojną, zabierając swoje dzieci w nieznane, a zostawiając 
mężów lub ojców na wojnie! To jest wielki dramat tegorocz-
nego Wielkiego Postu, którego staliśmy się uczestnika-
mi! Nie wiemy też, jak to się zakończy, kiedy się zakończy i jakie 
będą tego skutki i konsekwencje? 

W tym kontekście mocniej wraca do nas słowo Boże: Skąd 
się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skąd-
inąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. 
Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie mo-
żecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiada-
cie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo 
się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz 
(Jk 4, 1-3). Dlatego Wielki Post jest czasem nawrócenia, czasem 
modlitwy i pokuty, za grzechy nasze i całego świata (Koronka 
do Bożego Miłosierdzia).

Wierzymy jednak, że ostatnie słowo zawsze należy do Boga, że 
ostateczny triumf, to zwycięstwo życia nad śmiercią, że ciemnoś-
ci zła muszą ustąpić przed wschodzącym światłem Zmartwych-
wstałego Pana! I my również możemy być świadkami tej wiel-
kiej miłości, o której mówi Jezus: Byłem głodny, a nakarmiliście 
mnie, byłem spragniony, a napoiliście mnie, byłem przybyszem, 
a przyjęliście mnie. (…) Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25). Dzięku-
ję wszystkim, którzy kierują się odruchem serca, wia-
rą i nauczaniem Jezusa stając się w ten sposób żywymi 
świadkami Ewangelii, dalekimi od kalkulacji i mentalności 
tego świata, od tropienia i podejrzewania spisków, atakowania 
rządzących, jątrzenia w polityce, mieszania w głowach innych 
ludzi, siania jeszcze większego zamętu w mediach i portalach 
społecznościowych. Dziękuję wszystkim, którzy czynnie zaan-
gażowali się w konkretną pomoc poprzez otwarcie swoich do-
mów, serc, poświęcenie czasu i środków materialnych dla ludzi 
potrzebujących w tej historycznej chwili zwyczajnej braterskiej 
pomocy. Bogu niech będą dzięki za tę szczególną polską wrażli-
wość! Bóg jest Bogiem pokoju, a nie wojny i zamętu! 

Przed nami rekolekcje wielkopostne. Rekolekcje popro-
wadzi w tym roku ks. dr Piotr Jarosiewicz z diecezji drohiczyń-
skiej. Program rekolekcji i zaproszenie rekolekcjonisty znajduje 
się w obecnym „Zwiastunie”. Niech ten szczególny czas rekolekcji 
jeszcze bardziej wzmocni w nas poczucie chrześcijańskiej misji do 
nieustannego dawania świadectwa miłości Temu, który w Krzyżu 
wycierpiał za nasze grzechy, aby nam przywrócić wolność dzieci 
Bożych, powołanych do pokoju i jedności.

Niech Pan Wam wszystkim błogosławi! 
Życzę Wam dużo sił, zdrowia i pokoju w sercu! 

br. Mirosław Ferenc, proboszcz

KONFERENCJE

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2022 (fragmenty)
Drodzy bracia i siostry,
Wielki Post jest czasem sprzyjającym oso-
bistej i wspólnotowej odnowie, prowa-
dzącej nas do Paschy Jezusa Chrystusa, 
który umarł i zmartwychwstał. Dobrze 
nam zrobi, jeśli (…) zastanowimy się nad 
napomnieniem św. Pawła do Galatów: W 
czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy 
pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, 
o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, do-
póki mamy czas (chairós), czyńmy dobrze 
wszystkim (Ga 6, 9-10). (…)

Nie ustawajmy w modlitwie. Jezus 
nauczał, że trzeba „zawsze się modlić i nie 
ustawać” (Łk 18, 1). Potrzebujemy modli-
twy, ponieważ potrzebujemy Boga. Bycie 
samowystarczalnym to niebezpieczna ilu-
zja. Jeśli pandemia sprawiła, że doświad-
czyliśmy naszej osobistej i społecznej sła-
bości, niech ten Wielki Post pozwoli nam 
doświadczyć pocieszenia płynącego z wia-
ry w Boga, bez którego nie możemy mieć 
ostoi (por. Iz 7, 9).  (…)

Nie ustawajmy w wykorzenianiu 
zła z naszego życia. Niech post cielesny, 
do którego wzywa nas Wielki Post, umoc-
ni naszego ducha do walki z grzechem. 

Nie ustawajmy w proszeniu o prze-
baczenie w sakramencie pokuty i po-
jednania, wiedząc, że Bóg niestrudzenie 
nam przebacza. 

Nie ustawajmy w walce z pożąd-
liwością, tą słabością, która prowadzi 
do egoizmu i wszelkiego zła, znajdując w 
ciągu wieków różne sposoby pogrążania 
człowieka w grzechu (por. Enc. Fratelli 
tutti, 166). Jednym z tych sposobów jest 
ryzyko uzależnienia od mediów cyfrowych, 
które zubaża relacje międzyludzkie. Wielki 
Post jest odpowiednim czasem, aby prze-
ciwdziałać tym pułapkom i kultywować 
bardziej integralną komunikację między-
ludzką (por. tamże, 43), składającą się z 
„prawdziwych spotkań” (tamże, 50), twa-
rzą w twarz.

Nie ustawajmy w czynieniu dobra 
w aktywnej miłości względem bliź-
niego. W czasie tego Wielkiego Postu 
praktykujmy jałmużnę, dając z radością 
(por. 2 Kor 9, 7). Bóg, który daje siewcy 
ziarno [do zasiewu], i chleb do jedzenia 
(2 Kor 9, 10), troszczy się o każdego z nas 
nie tylko po to, abyśmy mieli co jeść, ale 
także po to, abyśmy byli hojni w czynie-

niu dobra innym. Jeśli prawdą jest, że całe 
nasze życie to czas siania dobra, wykorzy-
stajmy ten Wielki Post szczególnie, by za-
troszczyć się o bliskich, by zbliżyć się do 
braci i sióstr poranionych na drodze życia 
(por. Łk 10, 25-37). Wielki Post jest czasem 
sprzyjającym, aby szukać, a nie unikać po-
trzebujących; aby wołać, a nie ignorować 
tych, którzy pragną słuchać dobrego słowa; 
aby odwiedzać, a nie opuszczać tych, któ-
rzy cierpią z powodu samotności. Wcielaj-
my w życie wezwanie do czynienia dobra 
wszystkim, poświęcając czas na miłość do 
najmniejszych i najbardziej bezbronnych, 
opuszczonych i wzgardzonych, dyskry-
minowanych i zepchniętych na margines 
(por. Enc. Fratelli tutti, 193). (…)

Niech Dziewica Maryja, której łono 
wydało Zbawiciela, która zachowy-
wała wszystkie sprawy i rozważała 
je w swoim sercu (Łk 2, 19), wyjedna 
nam dar cierpliwości i niech będzie 
przy nas ze swoją macierzyńską obec-
nością, aby ten czas nawrócenia przy-
niósł owoce wiecznego zbawienia.

papież Franciszek

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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Stacja I 
Jezus na śmierć skazany
Jestem twoją miłością, która obejmuje 
ciebie ze wszystkich stron, w każdej go-
dzinie dnia i nocy. Nie masz nikogo poza 
Mną, kto kochałby ciebie tak jak Ja. Dałem 
ci tę wspólnotę jako dar, abyś rozkwitał 
i pragnął rozkwitu innych, którzy idą obok 
ciebie i z tobą ku Ojcu w niebie. Nie bój 
się. To Ja pierwszy przyjąłem niesłuszne 
oskarżenia, abyś ty nie oskarżał innych 
we wspólnocie Kościoła. To Ja najpierw 
zgodziłem się na wszelki ciężar, jaki stanowi 
drugi człowiek we wspólnocie. To Ja dam 
tobie siłę miłości, moc cierpliwości i radość 
przebaczania innym. A innym osobom te 
same dary względem ciebie.

Stacja II 
Jezus bierze krzyż 
na swoje ramiona
Mój Ojciec w niebie zgodził się na ten dar 
twej wspólnoty i związany z nią krzyż. Czy 
weźmiesz krzyż obecności przy tobie twych 
braci i sióstr, którzy nie są tacy, jak sobie 
wymarzyłeś? Jesteś wolny – możesz zgodzić 
się na cierpienie krzyża we wspólnocie lub 
stale uciekać od krzyża i zaprzeczać jego 
istnieniu. Czekam stale, codziennie na 
twoją odpowiedź.

Stacja III 
Pierwszy upadek 
pod krzyżem
Nie jest łatwo dotrzymać danego słowa. Sło-
wa ranią i szlifują jak diament. Od twojego 
słowa oczekuję miłosnego zezwalania na 
zbliżanie się innych ku tobie we wspólnocie. 
Gdy masz już dość słów innych osób, gdy 
chcesz uciec, by ciebie nie zaczepiano, by 
nic nie chciano od ciebie, gdy masz po 

dziurki w nosie nakazów, proszeń, zapytań 
– uważaj, by nie upaść w rozgoryczenie, 
nienawiść, krytykę innych. Wszystko to 
prowadzi do upadku. Zawołaj Mnie wtedy. 
Dam tobie Moje siły, odnowię twojego 
ducha i serce mocą Mojego powstania 
z pierwszego upadku.

Stacja IV 
Pan Jezus spotyka 
swoją Matkę
Moja Matka nawet na chwilę nie opuściła 
Mnie wewnętrznie. Była bardzo blisko. 
Przeżywała wszystko w swym sercu. Nasze 
serca współgrały. Ona wiedziała i czuła 
dokładnie to, co Ja odczuwałem. Teraz 
ty masz szansę odczuwania wraz z Moją 
Matką wszystkich wydarzeń w swojej 
wspólnocie. Wystarczy jedno spojrzenie 
w Jej oczy, jedno westchnienie: Mamo, 
pomóż mi! Konsekruję tobie wszystkich 
w mojej wspólnocie. Bądź z nami stale… 
Ona usłyszy i nie zostawi w potrzebie ani 
ciebie, ani tych, których Jej polecasz.

Stacja V 
Szymon z Cyreny pomaga 
dźwigać krzyż Jezusowi
Cokolwiek się zdarzy, wiedz, że Ja o tym 
wiem i na to zezwalam z dla mnie wiado-
mych przyczyn. Nie zawsze możesz pomóc 
innym we wspólnocie, ale twoja modlitwa, 
twoje wyrzeczenia dotrą przez Moje Serce 
tam, dokąd ty nie sięgasz. Masz swoje 
plany i z góry wiesz, co dla tej wspólnoty 
jest najlepsze. Ale czy spytałeś Mnie, co Ja 
planuję dla ciebie i twej wspólnoty? Jeżeli 
chcesz komukolwiek pomóc, to zapytaj 
Mnie i poproś, bym pokazał ci: gdzie, 
kiedy i jak możesz pomóc. Niech twoje 
serce będzie Mi posłuszne – tak jak było 

posłuszne serce Szymona. Umiem dobrze 
wynagradzać Moich przyjaciół.

Stacja VI 
Weronika ociera 
twarz Jezusowi
Odwaga, męstwo w czynieniu dobrze, 
w stawaniu w prawdzie wobec wspólnoty, 
przełożonych, kapłanów. Cóż to za odwaga 
chować się za słowami innych, za plecami 
innych, za głośnym śmiechem, za żartami, 
powtarzaniem utartych opinii. Czy masz 
odwagę głośno mówić o potrzebach in-
nych, nie tylko swoich? Czy masz męstwo 
w obronie niesłusznie oskarżanych we 
wspólnocie? Czy umiesz bezstronnie oce-
niać trudne sytuacje? Czy chodzi ci tylko 
o własne dobro, czy też dobro innych we 
wspólnocie? Weronika bardzo narażała 
siebie pomagając Mi. A była odważniejsza 
od Moich bliskich Mi Apostołów.

Stacja VII 
Pan Jezus upada pod 
krzyżem po raz drugi
Znowu postanawiasz, zapierasz się, że 
już tym razem to będziesz postępować 
inaczej… I ponownie fiasko. Męczysz się, 
rozliczasz. Masz chęć zrezygnować z walki 
o siebie, o wspólnotę. Po prostu masz dość. 
Zły duch podpowiada ci: to nie ma sensu. 
Nie zmienisz się, ani ona, ani on, ani ta 
wspólnota. Pozwól mi działać w tobie 
i poprzez ciebie, także w twej wspólnocie. 
Wiem doskonale, czego tobie i innym 
potrzeba. Pozwól Mi prowadzić ciebie, 
twych bliskich, twą wspólnotę. Nie opieraj 
się tylko na sobie, twych własnych siłach. 
Rób ze mną milowe kroki ufności i zawie-
rzenia w codziennych twoich decyzjach 
i działaniach. Ja jestem!

DROGA KRZYŻOWA
rozważania we wspólnocie
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Stacja VIII 
Pan Jezus pociesza 
płaczące niewiasty
Zacznij pocieszać innych w twojej wspól-
nocie. Trzymaj się mocno Mojego słowa 
i nadziei, że jestem zawsze blisko ciebie. 
Ja nie zawodzę nigdy i nie zniechęcam 
się żadnym człowiekiem, ani sytuacją, ani 
wspólnotą. Nie bierz wzoru z tego świata, 
ale przeobrażaj go Moim pocieszeniem na-
dziei, Moją bliskością i czułością. Skosztuj 
i zobacz, jak jestem dobry. Nasyć głód swo-
jego serca radością i pokojem, które daje 
Moja obecność. Ja pocieszam cię w każ-
dym twoim ucisku, byś sam mógł pocie-
szać tych, co są w jakimkolwiek ucisku.

Stacja IX 
Pan Jezus upada pod 
krzyżem po raz trzeci
Aby wytrwać w dobru, zacznij dziękować 
Mi za każdą chwilę, osobę, wydarzenie, 
które ciebie spotykają. Wtedy nie stracisz 
nadziei. Moja miłość do ciebie jest nie-
ograniczona, doskonała i wytrwała. Na 
tym świecie napotkasz wiele ciężkich prób 
oraz pokus, które objawią twoją grzeszność 
i słabość. Patrząc na twoje liczne porażki 
we wspólnocie, możesz się zniechęcić, 
a nawet stwierdzić, że już nie należysz do 
Mnie. Nie daj się zwieść temu uczuciu, 
ale z całych sił trzymaj Mnie za rękę, uf-
ny w Moje błogosławieństwo. I znajduj czas, 
by cieszyć się blaskiem Mojej obecności 
i miłości. Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, 
gdziekolwiek się udasz.

Stacja X 
Pan Jezus z szat obnażony
Jeśli twoim najważniejszym celem będzie 
podobanie się sobie: dieta, ćwiczenia, smu-
kła figura, przywiązanie do swego zdania 
i własna przyjemność, to życie twoje będzie 
pełne frustracji. To błędna przesłanka, 

że świat kręci się wokół ciebie i twojej 
wspólnoty. Bądź ostrożny i we wszystkim 
szukaj Mojej woli i Mojego oblicza. Jeśli 
twoje zamiary są zniweczone, rozmawiaj 
ze Mną i bądź gotowy podporządkować 
twoją wolę Mojej. Pamiętaj, że jesteś Mój 
i już nie należysz do samego siebie. Dbaj 
przede wszystkim o podobanie się Mnie, 
a znajdziesz głębokie ukojenie dla swej 
duszy. Jestem twoją siłą.

Stacja XI 
Pan Jezus przybity 
do krzyża
W Moim ręku są twoje losy. Zaplanowałem 
każdy dzień twojego życia i wiem dokładnie, 
ile ich jeszcze zostało. Pewnego dnia prze-
kształcę twoje ciało poniżone w podobne do 
Mego chwalebnego ciała. Tym doskonałym, 
uwielbionym ciałem będziesz mógł się 
cieszyć przez całą wieczność. Nie martw 
się więc zbytnio swym obecnym stanem 
fizycznym. Przyjmij każdy nowy dzień jak 
cenny dar ode Mnie. W twoich przyjemnoś-
ciach i obowiązkach względem wspólnoty 
trzymaj Mnie z ufnością za rękę. Ja zawsze 
jestem przy tobie.

Stacja XII 
Pan Jezus umiera na krzyżu
Nie poddawaj się zniechęceniu, gdy jakieś 
zadanie przytłacza cię swym ogromem. 
Naucz się patrzeć na wyzwanie jako na 
zaszczyt, a nie uciążliwy obowiązek. Za-
miast „muszę” – powtarzaj sobie „mam 
szansę”. Wiem, że jesteś słaby, ale właśnie 
dlatego doskonale nadajesz się do realizacji 
Mojego celu. Twoja moc bowiem w słabości 
się doskonali. We Mnie jesteś bezpieczny 
i osiągasz pełnię. Na świecie doznacie 
ucisku, ale odwagi! Jam zwyciężył świat.

Stacja XIII 
Pan Jezus zdjęty z krzyża
Bieżący moment to punkt, w którym czas 
krzyżuje się z wiecznością. To także miejsce, 
w którym spotykasz Mnie – swego wiecz-
nego Zbawiciela. Staraj się więc skupiać 
na teraźniejszości z całych sił, ciesząc się 
tu i teraz Moją obecnością. Zaproś Mnie 
do wszystkich swoich zajęć i poproś, 
abym ci pomógł je z serca wykonywać 
we wspólnocie i dla wspólnoty. Dzięki 
współpracy ze Mną jest ci lżej i działasz 
bardziej skutecznie. Dziel ze Mną nie 
tylko pracę, ale i czas wolny – dziękuj Mi 
za jedno i drugie. Opowiedz Mi, co cię 
nęka, gdy twym umysłem zaczęły rządzić 
natrętne myśli pełne strachu. Pamiętaj, 
że zależy Mi na tobie i twojej wspólnocie, 
dlatego przerzuć na Mnie wszystkie twoje 
troski i kłopoty. Wystarczy, że poprosisz, 
a Ja otworzę twoje oczy i rozbudzę twoje 
serce, abyś lepiej dostrzegał to, co czeka cię 
w teraźniejszości. Pragnę spotkań z tobą 
w twoim sercu.

Stacja XIV 
Pan Jezus złożony do grobu
Jestem mocą i tarczą twoją i twojej 
wspólnoty. Nieustannie orzeźwiam cię 
i chronię – czasem w cudowny sposób. Im 
bardziej Mi ufasz, tym bardziej twoje serce 
może się cieszyć. Pragnę twego szczerego 
zawierzenia – polegaj na Mojej władzy nad 
wszechświatem. To Ja planuję wszystko 
w twoim życiu. Jestem wszechmocnym 
i dobrym Władcą. Przylgnij do Mnie 
i uwierz, że ja wiem, co należy robić. Raduj 
się we Mnie, umiłowany, niechaj Mnie 
pragnie twoje serce. Żadne stworzenie nie 
zdoła cię odłączyć od Mojej miłości.

Opracowała: 
 Mariola Krzewska-Wdowska

Zdjęcia: Emil Zięba, EDK 2018
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ARS LONGA VITA BREVIS
W niedzielę 6 marca 2022 r. na Poczekajce została otwarta wystawa 
obrazów pani Krystyny Głowniak. Ekspozycję można było obejrzeć 
jeszcze 13 marca. 
Pani Głowniak jest malarką od lat cenioną w Polsce i na świecie. 
Jej prace znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych oraz 
uniwersyteckich. Artystka prezentowała swoje dzieła na wystawach 
w wielu krajach europejskich, a także w Izraelu, Mongolii, Kazachstanie 
czy w Indiach. Jest ilustratorką, autorką czterech książek oraz malowideł 
ściennych w kilku obiektach użyteczności publicznej. Stworzyła projekt 
muralu dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.
Poprosiliśmy panią Krystynę Głowniak o przybliżenie nam wystawy 
z punktu widzenia autorki.
Tytuł wystawy: ARS LONGA VITA BRE-
VIS, w tłumaczeniu brzmi następująco: 
Sztuka długa życie krótkie. Umieramy, 
ale po nas i kolejnych pokoleniach zostają 
rzeczy wartościowe: świątynie, nagrobki, 
rzeźby, obrazy, czyli sztuka sakralna. Ce-
lem tej wystawy było uchwycenie moich 
osobistych przeżyć, związanych z refleksją 
nad ponadczasowym trwaniem tych dzieł. 
Prezentowana ekspozycja jest osobistym 
przekazem, kierowanym do osób mod-
lących się, pobudza religijność i zachęca 
do refleksji nad malarstwem sakralnym, 
rzeźbą, architekturą świątyń.

Wiele czasu poświęciłam obiektom sa-
kralnym w Krakowie, Sandomierzu, Lub-
linie, a celem namalowania obrazów nie 
było wejście w konwencję fotografii. Nie 
chodziło o pełne oddanie architektury czy 
rzeźby, ale fragmentów, które zrobiły na 
mnie największe wrażenie. Jeśli klęczy-
my, modlimy się, nie widzimy całości. 
Wzrokiem wyławiamy fragment, który 
najmocniej oddziałuje na wyobraźnię lub 
uczuciowość. Jeśli jestem osobą wierzą-
cą, to przeżycie religijne może być wywo-

łane przez rzeźbę, obraz, element wystro-
ju wnętrza.

Z kościoła w Sandomierzu pochodzi 
motyw króla Dawida i św. Cecylii, którzy 
umieszczeni naprzeciwko siebie grają na 
pięknie wyrzeźbionych instrumentach, nie-
zwykłe osoby, a sztuka wieczna. Kolumnę 
z cytatem: ARS LONGA VITA BREVIS zo-
baczyłam w innym miejscu i od tego cytatu 
pochodzą kolejne refleksje. Żyjemy rozwi-
jając się duchowo, obcując ze sztuką, ma-
larstwem, rzeźbą, architekturą, muzyką. 
Intencją mojej twórczości było przekazanie 
wrażeń osobistych, przeżyć inspirowanych 
wizerunkami świętych, zamieszczanych cy-
tatów, bogactwem architektury sakralnej 
czy wreszcie także muzyką.

Jednym z miejsc, które wywarło na mnie 
szczególne wrażenie, był kościół Mariacki 
w Gdańsku. Przylegająca kaplica Najświęt-
szej Marii Panny jest symbolem zrealizo-
wanych przez króla potrzeb społeczności 
katolickiej. Bardzo bliski jest mi Kazimierz 
nad Wisłą, a szczególnie fara kazimierska, 
gdzie znajduje się piękna dekoracja przy 
ołtarzu głównym – wizerunek Matki Bo-

żej z Dzieciątkiem, także mnóstwo obiek-
tów, wspaniale wyrzeźbione organy, obra-
zy, liczne malowidła ścienne oraz rzeźby. 
Czerpałam także inspiracje z sandomier-
skiej katedry: fragmenty fresków, rzeźb 
i bogatych dekoracji, np. zarys fragmentu 
murów z cegły to symbol budowania wraż-
liwości, uczuć, wiary. Wyszukiwałam ele-
menty architektoniczne, które działały na 
wyobraźnię i dawały możliwość przeżyć, in-
terpretacji, rozumienia. Kontakt ze sztuką 
sakralną wiąże się z głębszym przeżyciem.

Na wystawie są motywy z lubelskich 
kościołów, np. kościół karmelitów bo-
sych z przepiękną architekturą i deko-
racją sgraffitową. Świątynia znajduje się 
w miejscu uczęszczanym, gdzie niegdyś 
był targ. Przedstawiłam ją niekonwen-
cjonalnie uwzględniając obecność fur-
manek i wieśniaków, którzy przyjechali 
z pobliskich wsi, by sprzedać swoje pro-
dukty. Kolejny obraz przedstawia nieist-
niejący już kościół św. Michała. Posłuży-
łam się czarno-białym szkicem, według 
którego, nieco fantazjując, dodałam tro-
chę kolorów. 

Największe wrażenie zrobił na mnie na-
łęczowski anioł, wyrzeźbiony w marmurze, 
z grobowca rodziny Wernickich. Jego au-
torem jest Emilio Zocchi, światowej sławy 
rzeźbiarz z Florencji. Anioł, zamówiony 
we Włoszech na początku XX w., przebył 
drogę do Nałęczowa, jest chętnie oglądany 
i fotografowany. Dzięki niemu zachowała 
się pamięć o weteranie powstania stycz-
niowego, którego także w tym grobowcu 
pochowano.

Przeżycia religijne, które są związane 
ze sztuką sakralną, dają nam coś cennego. 
Malując szukałam tego, co pobudza wyob-
raźnię religijną.
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Widza refleksje 
nieoczywiste
Dlaczego akurat nieoczywiste? Po prostu 
jestem miłośnikiem sztuk plastycznych, 
architektury – laikiem, ale nie… znawcą. 
Snuję refleksje, mam spostrzeżenia, sta-
ram się odczytywać aluzje, lecz nie daję 
sobie prawa do analizy i oceny warszta-
tu malarskiego artystki. Tytuł ekspozycji, 
„ARS LONGA VITA BREVIS”, intrygował. 
Do pewnego stopnia zaskakiwała też kom-
pozycja, w której obrazy od pierwszego 
i od ostatniego „prowadziły” do centralnej 
części wystawy wyraźnie wypunktowanej 
niebieskim kolorem tła – jakby rozwarte 
ręce zachęcały do zbliżenia się do serca, 
jednocześnie meritum całości.

Na pierwszym z dzieł płacząca św. We-
ronika jest już sama z trzymaną w ręku 
chustą: odwaga jej miłosierdzia zaowoco-
wała darem miłości Boga. Ludzie, którzy 
odeszli, są tak daleko, iż na niebieskim tle 
ledwo widać zarysy ich odwróconych od 
męki postaci. Na pierwszy rzut oka ko-
bieta wygląda tak, jakby zeszła na chwilę 
z chodnika, alejki… dopiero zawój na gło-
wie sugeruje jej pochodzenie. Niby znany 
motyw, ale sposób jego ukazania zmusił 
mnie do zadania sobie pytania: Czy cho-
ciaż czasami staję przy kolejnej Weronice, 
czy raczej oddalam się spiesznie, aby nie 
utracić wewnętrznego komfortu? 

Bardzo zaskoczył mnie obraz nazwany 
„Fantazją” – jakby portret zbiorowy trzech 
specyficznie ukazanych postaci, jak się póź-
niej okazało, inspirowanych rzeźbami Igora 
Mitoraja. Jest to jedno z cyklu dzieł malar-
skich, stanowiących rodzaj epitafium tego 
wybitnego artysty. Tuż przy nim wzruszają-
cy portret małej dziewczynki. W obrazie, ni-
czym w kapsule czasu, utrwalone i ocalone 

to, co ulotne i charakterystyczne dla danej 
tylko chwili: spojrzenie, grymas, zamyśle-
nie. Przy dziewczynce symbole jej i tylko 
jej dzieciństwa. Kiedy oglądałam „Mias-
to”, w pierwszym momencie zauważyłam 
tylko natłok bardzo zgeometryzowanych 
kształtów z „wypchniętymi” na daleki plan 
nielicznymi drzewami o nagich gałęziach. 
Ten fragment aglomeracji nie robi jednak 
wrażenia rozedrganego i wrogiego molo-
cha, bo oswajają go kolory, a majaczące na 
horyzoncie zarysy dawnych budowli wpi-
sują w naturalny cykl rozwoju cywilizacji.

„Pejzaż wieczorny” i „Pejzaż letni” utrzy-
mane są w zbliżonej gamie barw – dominu-
ją odcienie pomarańczu, rudości i brązów 
z dodatkiem błękitu. Na pierwszym z nich 
z plam kolorów zachodu słońca wyłaniają 
się błękitne zarysy pni i gałęzi odległych 
drzew. Drugi, rozmytymi konturami przy-
pominający akwarelę, nie tyle ukazuje, co 
sugeruje odbijanie się w wodzie tego, co 
rośnie na brzegu. Zaskakującym i pozornie 
obcym elementem może wydawać się bia-
ły, symboliczny zarys części okna – wychy-
lający się z boku czy leżący na tafli wody. 
Odczytuję go jako metaforę: jestem tylko 
widzem nieustannego spektaklu przyrody, 
a moje postrzeganie świata wiąże się z oso-
bistymi ograniczeniami pola widzenia te-
go, co dotykalne i tego, co niematerialne.

Oba pejzaże stanowią ramę tej części 
wystawy, która operuje niebieskim tłem. 
Na kolejnych obrazach pojawiają się na 
nim detale architektoniczne, fragmenty 
lub całe budowle dawnej architektury sa-
kralnej z Gdańska, Krakowa, Sandomierza, 
Kazimierza Dolnego czy Lublina – to, co 
w sposób szczególny zainspirowało artyst-
kę. Dzieła z „serii niebieskiej” najpełniej 
uwidaczniają przesłanie zawarte w tytule 

wystawy. Wraz z innymi zwiedzającymi 
ekspozycję miałam szczęście wysłuchać 
komentarza do tych obrazów z ust pani 
Krystyny Głowniak.

Mogła zaskakiwać obecność dzieł „Sola-
ris I” i „Solaris II” związanych z powieścią 
pod tym samym tytułem. Nie wynikała ona 
tylko z fascynacji twórczością Stanisława 
Lema. Na wystawie, poświęconej ponadcza-
sowości i wielowiekowemu trwaniu sztu-
ki, obecność literatury jest jak najbardziej 
na miejscu. Gdy kamienne budowle popa-
dały w ruinę, artefakty zasypywał piasek, 
pochłaniało morze, ulotne słowa, zapisa-
ne na nietrwałym papirusie, pergaminie, 
papierze, ale ocalone od zapomnienia, łą-
czyły i łączą kultury, epoki oraz pokolenia.

Niemal abstrakcyjny pejzaż, w dosyć 
ciemnych odcieniach ciepłych barw, po-
przedza obraz małego kościółka w siel-
skim otoczeniu owocujących drzew, pól. To 
dzieło jest jednak tylko ukłonem w stronę 
malarstwa prymitywistów, posiada bowiem 
również elementy kubistyczne jak choćby 
zgeometryzowane chmury.

Obrazy pani Krystyny Głowniak niedaw-
no można było podziwiać na KUL-u, przez 
dwie niedziele oglądali je parafianie i goście 
kościoła na Poczekajce, a wkrótce, razem 
z ekspozycją z Zamościa, staną się częścią 
dużej wystawy w Pałacu Sztuki w Krakowie. 
Święty Paweł pisał w 1 Liście do Koryntian: 
Co posiadasz, czego byś nie otrzymał? (4, 
7). Pani Krystyna została obdarowana wiel-
kim talentem plastycznym. Hojnie dzieli 
się nim ze wszystkimi, którzy chcą obco-
wać z jej pracami.

Anna Guzowska-Boreczek
Zdjęcia: Emil Zięba
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Parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu 
w Lublinie od dziesięcioleci jest miejscem kultu włoskiego Świę-
tego, który w średniowieczu zapoczątkował odnowę Kościoła 
i wpłynął istotnie na europejską kulturę. Ojcowie kapucyni pra-
cujący na Poczekajce żyją duchowością św. Franciszka, a świec-
cy mogą poznawać jego bogate duchowe dziedzictwo i w różny 
sposób z niego czerpać. Wieloma kwestiami interesujemy się 
jednak powierzchownie. Wzór życia, duchowość, trzy zakony, 
wielkie grono naśladowców to jeszcze nie wszystko, co pozosta-
ło ze spuścizny Świętego z Asyżu. Znalazła ona też wyraz w pol-
skiej kulturze (a zwłaszcza literaturze), tworząc jej oryginalny 
i niepowtarzalny nurt. 

Pierwiastki franciszkańskie pojawiły się w literaturze już w śred-
niowieczu, ale o franciszkanizmie, jako jej nurcie, możemy mówić 
dopiero od drugiej połowy XIX wieku. Związane jest to z ukaza-
niem się książki bł. Antoine Frédérica Ozanama francuskiego 
profesora historii literatury i filozofii, Les Poètes franciscains en 
Italie au treizième siècle (1852), której streszczenie Franciszek 
Seraficki i poeci włoscy z jego szkoły pojawiło się w Polsce rok 
później. Tzw. „kwestię franciszkańską” wywołała jednak wyda-
na w 1894 r. pierwsza nowożytna biografia św. Franciszka Vie de 
saint François d’Assise, której autorem był Paul Sabatier, fran-
cuski pastor i historyk, uczeń Ernesta Renana (nieco wcześniej 
w 1885 r. w Berlinie zostało wydane studium H. Thode, Franz 
von Assisi und die Anfänge der Kunst der Renaissance, które 
jednak nie odbiło się tak szerokim echem jak praca Sabatiera). 
Do 1929 r. jego książka osiągnęła 45 wydań, zaś autor odsłonił 
wielkość i wdzięk św. Franciszka oraz jego związek ze sztuką, 
poezją tudzież wielkim malarstwem trecenta i quattrocenta. Po 
polsku praca ukazała się w roku 1927 pt. Życie św. Franciszka 

z Asyżu, a przełożył ją tłumacz i publicysta pochodzący z rodziny 
czeskich ewangelików Witold Hulka-Laskowski. Sabatier odkrył 
w osobie Świętego żywe źródło poezji dla epoki, zaś jego książ-
ka była bestsellerem czytanym w całej Europie i przetłumaczo-
nym na kilka języków (jej ostatnie wydanie było w 1931 r.). Mia-
ła ona z pewnością duże walory literackie, ale wkrótce znalazła 
się na kościelnym Indeksie ksiąg zakazanych, gdyż ukazywała 
św. Franciszka w perspektywie nazbyt świeckiej i protestanckiej 
– w gruncie rzeczy nieprawdziwej. Mimo to wywarła znaczny 
wpływ na poszukiwanie, edycje i studiowanie franciszkańskich 
źródeł biograficznych z XIII i XIV wieku. W XIX wieku przeja-
wem tych dociekań były prace Juliana Klaczki (ochrzczonego 
Żyda). Jego znane w Europie studia współtworzyły rozumienie 
Dantego i św. Franciszka. 

Głównym polskim ośrodkiem, z którego na początku XX wieku 
oddziaływały ideały franciszkańskie, był Lwów. W 1899 r. uka-
zała się książka profesora tamtejszego uniwersytetu, wybitnego 
romanisty Edwarda Porębowicza Święty Franciszek z Asyżu. 
Opracowanie to było jednym z dzieł otwierających wrota Mło-
dej Polski, o czym się niesłusznie zapomina, a co w tym wypad-
ku ma wyjątkowo doniosłe znaczenie. Dzięki niemu franciszka-
nizm stanowił silne antidotum na modernistyczny pesymizm 
i dekadentyzm. Lwowski profesor znalazł wkrótce zwolenników 
i kontynuatorów wśród wybitnych pisarzy, takich jak choćby Jan 
Kasprowicz czy Maryla Wolska, a także jego słuchacze na uni-
wersytecie: Leopold i Ludwik Staffowie, Józef Rutter oraz Józef 
Wittlin. Zasługą pisarzy młodopolskich było zapoczątkowanie 
przełomu w recepcji postaci i przesłania św. Franciszka w pol-
skiej literaturze. Oni to – razem z autorem wspomnianej mono-
grafii – wprowadzili postać świętego Franciszka w krwioobieg 

Zaczęło się przed stu laty
Franciszkanizm w polskiej literaturze

https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoine-Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Ozanam
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Po%C3%A8tes_franciscains_en_Italie_au_treizi%C3%A8me_si%C3%A8cle&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Po%C3%A8tes_franciscains_en_Italie_au_treizi%C3%A8me_si%C3%A8cle&action=edit&redlink=1
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literatury polskiej wieku XX i „zeświecczyli” go. Oni też, każdy 
na swój sposób, stworzyli literackie wzory postawy francisz-
kańskiej, która – by tak rzec – zuniwersalizowała się, wyszła 
poza mury klasztorów i stała się wspólnym dobrem nie tylko 
katolików, lecz także wielu ludzi stojących z dala od Kościoła. 
Wątki franciszkańskie weszły też wkrótce do twórczości Tade-
usza Micińskiego, Wacława Berenta, Jan Wiktora, Stanisława 
Ignacego Witkiewicza (ojca Witkacego), a później m.in. Kazi-
miery Iłłakowiczówny, Juliana Tuwima, Beaty Obertyńskiej, 
Witolda Zechentera i in. Oddziaływanie postaci św. Francisz-
ka było wówczas na tyle istotne, że żaden poważniejszy pisarz 
nie mógł przejść obojętnie wobec tego tematu. 

Franciszkanizm stał się ważną propozycją postawy świato-
poglądowej na początku XX w. Zespalał on wówczas szeroko 
pojęte treści religijne; wchodził w alianse z buddyzmem, zo-
roastryzmem, hellenizmem, russoizmem, nietzscheanizmem, 
tołstoizmem i bergsonizmem, a także z ówczesnymi nurtami 
w sztuce, takimi jak choćby ekspresjonizm i prymitywizm. 
Istotnym impulsem, który u wielu rozbudził zainteresowa-
nia św. Franciszkiem, było tłumaczenie Kwiatków święte-
go Franciszka z Asyżu. Na początku XX w. popularne były 
fragmenty Kwiatków wydane przez Władysława Miłkowskie-
go w Krakowie, w 1892 roku, jako Fioretti czyli Kwiatecz-
ki świętego Franciszka z Asyżu: kronika historyczna, choć 
sam Miłkowski nie był tłumaczem Kwiatków, ale publicy-
stą, wydawcą i księgarzem. Najpopularniejszy przekład wy-
szedł natomiast spod pióra Leopolda Staffa (1910) – znane-
go i bardzo płodnego poety zafascynowanego kulturą włoską 
(dwa lata wcześniej na gwarę podhalańską przełożył Kwiatki 
Stanisław Ignacy Witkiewicz). Tłumaczenie Staffa zaistniało 
jako tekst źródłowy będący apologią franciszkanizmu. Fakt, 
że tłumacz (ur. 1878) Janowi Parandowskiemu (ur. 1895) 
na ofiarowanym mu egzemplarzu wpisał dedykację: „Przyj-
mij, Drogi Jasiu, tę książeczkę, która nas wszystkich wycho-
wała”, dowodzi, że już na długo przed wydaniem przekładu 
Staffa Kwiatki były bardzo popularne i kształtowały sposób 
postrzegania Poverella. 

Wkrótce po I wojnie światowej powstało w Poznaniu śro-
dowisko artystyczne stworzone przez braci Jerzego, Witolda 
i Bohdana Hulewiczów. Założyli oni dwutygodnik literacki 
„Zdrój”, z którym związane było Zrzeszenie Artystów Bunt. 
Dla członków tej organizacji św. Franciszek stał się patronem. 
Widzieli w nim nie tylko propagatora miłości i pokory, lecz 
także buntownika przeciw status quo swoich czasów. Jerzy 
Hulewicz w wierszu Do Świętego Buntownika (1918) opisy-
wał życie Poverella prowadzące do rewolucji w świecie ducha. 
Utwór ma charakter ezoteryczny. Zawarte w nim aluzje do 
dziejów biblijnych wskazują na paralele między losem i misją 
Chrystusa a powołaniem każdego artysty głoszącego „pieśń 
buntu”. Na początek lat dwudziestych datują się też początki 
przemyśleń młodego poety Józefa Wittlina na temat związków 
między sztuką i religią, a zwłaszcza wielkiej odpowiedzialności 
artystów za przekaz treści wiary. Pisał o tym w artykule O Ho-
merze, Biblii i św. Franciszku (1921). Konstatując najpierw 
fakt utraty we współczesnym świecie wrażliwości na wymiar 
duchowy (zwłaszcza wśród inteligencji), wysnuwał wniosek, że 
„przeto dziś – dla intelektualnej ludzkości – trzeba zachwyty 
religijne budzić za pomocą sztuki”. Moda na św. Franciszka 
odsłaniała przed tym pisarzem wartości ewangeliczne, które 
przyjął za własne. I choć Wittlin był wówczas nieochrzczonym 
Żydem, to jednak osoba i przesłanie świętego z Asyżu weszły 
odtąd na stałe w jego biografię i twórczość. To on właśnie za-
początkował w XX wieku ponowne odkrycie św. Franciszka 
w polskiej literaturze i dla szerokiego kręgu czytelników. Jest 
to jednak temat na inną opowieść.  

Ryszard Zajączkowski

Kwiatki Świętego Franciszka
Rozdział VII

Prawdziwego sługę Chrystusa, świętego Franciszka, który pod 
wieloma względy był prawie jak Chrystus wtóry, na świat zesła-
ny dla zbawienia ludzi, chciał Bóg Ojciec w wielu czynach uczy-
nić równym i podobnym Synowi swemu, Jezusowi Chrystuso-
wi, jak to widać z czcigodnego zebrania dwunastu towarzyszy, 
z cudownej tajemnicy stygmatów świętych i z przedziwnego 
powstrzymania się od jadła podczas postu świętego, który się 
odbył w ten sposób. Kiedy raz, w zapusty, święty Franciszek 
bawił nad jeziorem koło Perugii, w domu jednego z sobie od-
danych, u którego nocował, natchnął go Bóg, by udał się dla 
postu na wyspę jeziorną. Przeto święty Franciszek prosił owego 
oddanego sobie człowieka, aby dla miłości Chrystusa przepra-
wił go łodzią na wyspę jeziorną, kędy nikt nie mieszka, i aby 
uczynił to w noc popielcową, by nikt tego nie spostrzegł. Ów 
zaś dla czci wielkiej, którą żywił dla świętego Franciszka, uczy-
nił troskliwie zadość prośbie jego i przewiózł go na ową wyspę. 
Święty Franciszek wziął z sobą jeno dwa chleby małe. Kiedy 
przybył na wyspę i gdy przyjaciel chciał wrócić do domu, pro-
sił go święty Franciszek uprzejmie, aby nie zdradził nikomu, 
że tu bawi, i aby przybył po niego dopiero w Wielki Czwartek. 
I tak się rozstali. Święty Franciszek pozostał sam. Nie mając 
zgoła mieszkania, kędy by mógł się ukryć, schronił się w gę-
ste bardzo zarośle, złożone z tarniny i krzaków, niby w bar-
łóg zwierzęcy lub szopę. W miejscu tym oddał się modlitwie 
i rozpamiętywaniu spraw niebieskich. Mieszkał tam przez post 
cały, nie pijąc i nic nie jedząc, prócz połowy jednego z owych 
chlebów małych, jak dowodzi to, co znalazł ów oddany mu 
człowiek, kiedy w Wielki Czwartek powrócił do niego. A zna-
lazł z dwóch chlebów jeden cały i pół drugiego.

Zda się, że święty Franciszek nie jadł, chcąc uczcić post 
Chrystusa błogosławionego, który pościł dni czterdzieści i czter-
dzieści nocy, nie przyjmując zgoła cielesnego pokarmu. Ową 
połową chleba wygnał z siebie truciznę próżności i wzorem 
Chrystusa pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Potem na 
miejscu tak cudownej wstrzemięźliwości świętego Franciszka 
dokonał Bóg dla zasług jego mnogo cudów, skutkiem czego lu-
dzie budować zaczęli tam chaty i mieszkać. Wkrótce powstał 
tam gród mocny i wielki i jest tam klasztor braci, który się zo-
wie klasztorem Na Wyspie. Dotąd jeszcze mężczyźni i kobiety 
z tej okolicy otaczają czcią wielką i nabożeństwem to miejsce, 
gdzie święty Franciszek ów post odbywał.
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Kochane 
dzieciaki

Wywiad 
z Bardzo 

Znaną Osobą
Tekst: Małgorzata Brzozowska 

Ilustracje: Julia Kozaczuk

Ostatnio zastanawiam się, kim chciałabym 
być w przyszłości. 

– Dziennikarką? I przeprowadzać wy-
wiady z Najważniejszymi Osobami na 
świecie… Tak!

– Aktorką? I grać główne role 
w największych hollywoodzkich 
filmach? Tak!

– Politykiem? (Niektórzy 
mówią polityczką, ale to brzmi 
niepoważnie, ja wolę być po-
litykiem) I mieć władzę! 
Tak!

– Naukowcem? (I znowu niektórzy mó-
wią naukowczynią, ale to jeszcze głupsze, 
niż polityczką) I wiedzieć wszystko? Tak!

– Sędzią? I móc osądzać ludzi za zło, 
które popełniają? Tak!

– Bankierem? (Bankierka brzmi jak 
Dunkierka, a to nie to samo…) Będę miała 
własny bank i duuużo pieniędzy!

Więc kim w końcu? Nie wiem… wiem 
tylko, że chciałabym być Bardzo Znaną 
Osobą, z którą wszyscy chcieliby przepro-
wadzać wywiady swojego życia. I z którą 
nawet Pan Bóg chciałby porozmawiać… 
O, jakby to było cudnie…

O czym mógłby porozmawiać ze mną 
Pan Bóg, jakie zadać mi pytania? Wyob-
rażam sobie ten wywiad…

– O, jak dobrze! Ile osób już nim pod-
wieźliście, kiedy tego potrzebowały? 

– Aaaa… A zobacz, Panie Boże, jakie 
mam ładne, markowe ubrania. Jeans, Adi-
das, a nawet Dior… Eleganckie, prawda?

– Tak, a czy dałaś jakieś ubrania, ład-
ne, tym, którzy nie mieli się w co ubrać?

– O, coś tam… A czy nie pytasz mnie, 
Panie Boże, o wykształcenie? Jestem w naj-
lepszym liceum w mieście, no i wybieram 
się na studia w Oxfordzie!

– Świetnie! Ale czy wiedzę, którą tam 
zdobędziesz, spożytkujesz dla dobra ludzi? 
I czy dzięki nim będziesz mądra?

– Nie wiem, to się okaże, ale będę miała 
duuużo pieniędzy! I będę należała do elity!

– Finansowej… A czy aby zarobisz je 
uczciwie? I jaką klasę będziesz sobą re-
prezentować?

– Będę miała wszystko, wszystko, 
czego tylko dusza zapragnie!

– Panie Boże, dziękuję Ci, że chcesz ze 
mną porozmawiać. O co chciałbyś mnie 
zapytać? Czy o to, jaki mam dom? Mo-
gę Ci powiedzieć, że mamy piękny, duży 
i wygodny dom, w którym każdy ma swój 
pokój z łazienką, i w którym jest wielki 
salon… Wzięliśmy na niego duży kredyt 
w znanym banku…

– Poczekaj. Świetnie, że masz gdzie 
mieszkać, taki dom jest ważny, ale.. Ilu 
ludziom daliście w nim schronienie?

– Yyyy… A może chcesz mnie zapytać, 
Panie Boże, jakim samochodem jeździ-
my? Niedawno kupiliśmy, to piękna, du-
ża limuzyna, bardzo wygodna. Wprawdzie 
nie mieści się na niektórych parkingach, 
ale co tam, tata mówi, że sąsiedzi takiej 
nie mają!

– A co będzie najważniejsze?
– Będę zajmować najwyższe stanowiska 

w firmach!
– A jak nisko pochylasz się nad cudzą 

niedolą?
– Rany, przecież każdy sam się zajmu-

je swoim życiem! A poza tym mam wielu 
przyjaciół, oni mi zawsze pomagają!

– A dla kogo ty jesteś przyjaciółką? 
Dla ilu osób?

– Hmm… dla… A dlaczego nie pytasz 
mnie, Panie Boże, czy jestem szczęśliwa?

– Bo chcę cię zapytać, komu dałaś praw-
dziwe szczęście, a kogo unieszczęśliwiłaś?

Trudne są te pytania, Panie Boże, i nie 
zawsze umiem na nie odpowiedzieć. Mo-
że jednak nie będę Bardzo Znaną Osobą?
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Wiedząc, że doświadczenie Boga zależy od pojemności naszego pragnienia, 
chciałbym serdecznie zaprosić na czas zatrzymania się, spojrzenia i napełnienia 
się trzema uczynkami miłosierdzia: postem, modlitwą i jałmużną. O tyle są one 
ważne, o ile co roku nie tylko się nad nimi pochylamy, ale prowadzą nas one do 
głębszej relacji z Chrystusem.

Jose H. Prado Flores w książce Nowi ewangelizatorzy dla nowej 
ewangelizacji napisał, że ewangelizacja to ewangelia w akcji. Jeżeli wlewamy 
wodę do szklanki i w szklance jest już maksymalna jej ilość, a my wlewamy 
nadal, to woda zaczyna się wylewać. Jeżeli żyjemy w przyjaźni z Bogiem, to Jego 
miłość samoistnie wylewa się na nas i na innych. Święta Teresa z Ávili mówił, 
że jeżeli posiadamy ogród, a w nim mnóstwo pięknych kwiatów, to możemy 
podlewać je wodą z wiaderka, ale wtedy mocno się napracujemy. Możemy więc 
pomyśleć o takim rozwiązaniu, jak kanaliki wodne, które rozprowadzą wodę po 
ogrodzie lub – i ten sposób uważała na najdoskonalszy – prosić Boga o deszcz. 
Deszcz, który będzie skraplał, podlewał kwiaty nie tylko w naszym ogrodzie, ale 
i innych ogrodach. Nie jesteśmy sprawcami deszczu. Dawcą deszczu jest Bóg. 
Kiedy prosimy Go o deszcz, to tak naprawdę całą ufność pokładamy w Nim. 
Prośmy Boga o błogosławieństwo, a On – proporcjonalnie do naszej wiary – 
będzie nas obdarowywał.

Wiara nie sprawia, że wszystko jest łatwe…
Sprawia, że wszystko jest możliwe.
Dla kogoś, kto zaufa. Kto podejmuje wysiłek.
W Nim zakwitnie.
Pozwolisz?
Jeśli robisz to, co kochasz, ścigasz się z czasem. Wiem, że tego czasu masz 

bardzo, ale to bardzo mało, dlatego, by dać Ci esencję tego, co jest w moim 
sercu, postaram się wybrać na rekolekcje jedne z piękniejszych historii, które 
dzięki Jego Miłości dane mi było doświadczyć.

Już dziś serdecznie zapraszam Cię na to, co Bóg chce w Tobie dokonać…
W konfrontacji strumienia ze skałą strumień zawsze wygrywa, nie przez siłę, 

a przez wytrwałość. Pozwolić sobie każdego dnia kapać Słowu, by Bóg zakwitał 
tam, gdzie brakuje na to czasu i gdzie do tej pory nie owocowała Jego Miłość – 
to zaproszenie dla każdego z nas.

Zakwitniemy w Nim? Potrzeba w świecie naszych owoców zakorzenienia 
w Bogu.

Idźmy głębiej. Świat jest pełen ludzi, którzy czekają na kogoś, kto przyjdzie 
i zmotywuje ich, by stali się, jakimi pragną być. Poukładanymi, kompletnymi, 
wpasowującymi się w ten świat, działającymi sprawnie, dobrze i wydajnie.

Jeżeli więc czytasz ten artykuł, to zapraszam Cię do modlitwy za ten 
czas, głoszenia Słowa, spowiedzi, Eucharystii, spotkania z żywym Bogiem. 
I oczywiście zapraszam na same rekolekcje. W niedzielę będę rozdawał 
swoją najnowszą książkę: „Siedem”. Zachęcam, byś już dziś nie tylko wziął ją 
i przeczytał, ale też pomyślał, komu można by było ją dać jako sianie Boga.

ks. dr Piotr Jarosiewicz
duszpasterz młodzieży diecezji drohiczyńskiej

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
W NASZEJ PARAFII
27-30 marca 2022 r.

Niedziela 27 III
Msze św. z naukami: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (dzieci), 13.00, 16.00, 

18.00 (młodzież)

Poniedziałek – środa 28-30 III
Msze św. z naukami: 6.30, 8.00, 10.00, 16.30, 18.00,  

19.30 (młodzież studencka i pracująca)

Od poniedziałku do środy adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 15.00-16.30
Spowiedź 30 min. przed każdą Mszą św.
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