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17 kwietnia, Uroczystość 
Zmartwychwstania Pańskiego  
Wtedy wszedł do wnętrza 
także i ów drugi uczeń, który 
przybył pierwszy do grobu. 
Ujrzał i uwierzył.  (J 20, 1−9)
Bóg ma plan dla każdego z nas. 

Czasem wydaje ci się, że nie masz szans, 
bo ktoś inny cię wyprzedził. Nieraz trzeba 
długo biec na spotkanie Chrystusa Zmar-
twychwstałego. 

Ważne, aby uwierzyć. 
Dominika Lubańska

24 kwietnia, 
Niedziela Miłosierdzia Bożego  
Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, 
tak i Ja was posyłam.  (J 20, 19−31)
Jezus został posłany przez Ojca. I my jes-
teśmy posłani, jako dzieci Boga, by dać 
świadectwo o Ojcu. Nie każdy z nas to 
rozumie, nie każdy to bierze do siebie… 
Jednak każdy z nas, niezależnie od pocho-
dzenia, wieku czy wykształcenia, ma jakiś 
plan. Plan od Boga, który jest najlepszym 
planem na nasze życie. I chociaż czasem 
wydaje się nam, że coś idzie „nie po naszej 
myśli”, to może właśnie tak miało być… 
Nie zawsze to, co chcemy, musimy od ra-
zu posiadać. A może po prostu potrzeba 
dużo cierpliwości i zaufania, że Bóg chce 
dla nas jak najlepiej?

Bądź dobrym człowiekiem i zawsze ufaj 
Panu Bogu, bo On ma najlepszy plan na 
Twoje życie. 

Magdalena Stasak

1 maja, 
III Niedziela Wielkanocna  
Zarzućcie sieć po prawej 
stronie a znajdziecie… Czego 
szukacie?  (J 21, 1−19)
Zdradziłam najlepszego przyjaciela dla zy-
sku, dla sławy, a może ze strachu. Czy mi 
wybaczy, czy ja sobie wybaczę? Jak mogę 
być przykładem dla innych, skoro sama 
tyle razy już zwątpiłam, poddałam się, 
straciłam wiarę. Gdzie szukać sensu życia, 
skoro brak strawy dla umęczonej duszy?

Odnalazł mnie, przebaczył, nakarmił 
swoją miłością. Ożywił moje ciało i du-
szę, nauczył, jak patrzeć, żeby widzieć, jak 
szukać, żeby znaleźć. Pokazał światu, że 

wierzy we mnie, teraz ja muszę uwierzyć 
w siebie… Jeszcze tylko test z miłości, trzy 
proste pytania i oczywista odpowiedź. Ale 
czy faktycznie taka oczywista? 

Teraz już rozumiem. Jezus mnie miłuje! 
Ja Go tylko kocham. Miłość Jezusa jest bez-
warunkowa, moja uwarunkowana, często 
uzależniona od sytuacji życiowych. Mimo 
to Jezus szuka mnie, gdy się zagubię, i dba 
o mnie. Przebacza moje winy i nigdy się 
tym nie znudzi. A czy ja potrafię być god-
na Jego miłości?…

Jezus wie, że Go kocham, ale moja mi-
łość jest ułomna. Akceptuje to, nie wyma-
ga, by była perfekcyjna. Doskonale wie, że 
nigdy nie będzie taka sama, jak Jego mi-
łość do mnie. Mimo to pragnę zasłużyć na 
Jego uznanie, chcę spróbować kochać Go 
tak, jak On mnie umiłował, i wykonać ży-
ciowe zadanie, które mi powierzył. Dam 
radę, gdyż wiem, że Jezus karmi mnie 
swoją miłością!

Joanna Zarzeczna

3 maja, 
Uroczystość NMP, Królowej Polski  
Oto Matka twoja.  (J 19. 25−27)
Jezus, konając na krzyżu, oddał swego ucz-
nia, i tym samym całą ludzkość, pod opie-
kę Maryi. Od tego momentu Maryja stała 
się Matką i Opiekunką wszystkich ludzi. 

Podobna sytuacja wydarzyła się, gdy 
Matka Boża została ogłoszona Królową 
Polski i wzięła nasz piękny kraj pod swo-
je skrzydła, tak jak to uczyniła z Janem 
podczas męki Jej Syna. Dlatego winniśmy 
pamiętać, że Maryja jest nie tylko Matką 
Zbawiciela, ale jest Królową nieba, a także 
naszej Ojczyzny. W naszych modlitwach 
zwracajmy się do Maryi, Ona zawsze nam 
pomoże, ponieważ kocha nas matczyną 
miłością oraz upodobała sobie polski na-
ród, nasz naród.

Kacper Skowroński

8 maja, IV Niedziela Wielkanocna  
Idą one za Mną i Ja daję im 
życie wieczne.  (J 10, 27−30)
Jezus daje nam do zrozumienia, jak ważny 
jest kontakt ludzi z Nim. Obiecuje nam po-
czucie bezpieczeństwa oraz życie wieczne 
w niebie, jeśli będziemy Go słuchać i na-
śladować. Podkreśla, że owce, które sym-

bolizują ludzi, otrzymał od Ojca, z którym 
tworzy jedność.

Czy ty starasz się być taki, jakim Pan 
oczekuje? Czy jesteś Mu oddany całym 
sercem?

Każdy z nas grzeszy, ale starajmy się 
z dnia na dzień coraz lepiej postępować, 
tak jak nauczył nas Jezus, a otrzymamy 
najwspanialszą nagrodę – nieskończone 
życie z Nim. 

Wiktoria Duda

15 maja, 
V Niedziela Wielkanocna  
Przykazanie nowe 
daję wam…  (J 13, 31−33a. 34−35)
Ile razy zraniłeś Jezusa swoją postawą? 
Ile razy wypowiedziałeś niewłaściwe sło-
wo, oszukałeś kogoś, byłeś zły dla dru-
giego? A jednak Jezus cię kocha, Jego 
bezwzględna miłość jest wielka. Pomimo 
tego, że upadasz wiele razy, On za każdym 
razem pomaga ci się podnieść i iść dalej. 
Nieważne, jak poważny byłby twój upadek 
i jak poważne byłyby jego konsekwencje, 
On kocha cię dalej tak samo. 

A ty? Ile razy obraziłeś się na drugiego 
człowieka za najmniejszą drobnostkę? Ile 
razy powiedziałeś, że już go nie lubisz lub 
nie kochasz? Ile razy nie potrafiłeś prze-
baczyć? A Jezus przebacza zawsze i kocha 
cię najbardziej. 

Uczmy się od Jezusa tej bezwzględnej 
miłości do drugiego człowieka, aby potrafić 
przebaczyć, pomóc i kochać go niezależnie 
od skali błędu przez niego popełnionego. 

Zofia Kowalik

22 maja, VI Niedziela Wielkanocna  
Słyszeliście, że wam powiedziałem: 
Odchodzę i przyjdę znów do 
was. Gdybyście Mnie miłowali, 
rozradowalibyście się, że idę 
do Ojca, bo Ojciec większy 
jest ode Mnie.  (J 14, 23−29)
Pan Jezus przypomina Apostołom o swo-
jej obietnicy i sumiennie jej dotrzymuje 
(chodzi o zmartwychwstanie). Swym za-
chowaniem daje nam przykład właściwej 
postawy w życiu codziennym. Wspomina 
ponadto, że Bóg jest miłosierny i warto 
cieszyć się na spotkanie z Nim. W swojej 
wypowiedzi stanowczo podkreśla, że jedy-
ny Bóg, Ojciec jest ponad Nim oraz ponad 
wszystkimi.

Mateusz Sokołowski

Autorami komentarzy do Ewangelii 
są uczniowie IX LO im. Mikołaja 

Kopernika w Lublinie

Ewangeliarz
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Kochani Parafianie, 
Drodzy Przyjaciele Poczekajki, 
wszyscy Bracia i Siostry!
Ten numer „Zwiastuna” wychodzi na 
Triduum Paschalne. Jest to czas szcze-
gólny w liturgii, w Kościele, w życiu 

każdego wierzącego chrześcijanina. Uobecniane są największe 
wydarzenia zbawcze: ustanowienie Eucharystii i sakramentu 
kapłaństwa podczas wieczerzy paschalnej; męka, ukrzyżowanie 
i śmierć ofiarna naszego Zbawiciela za grzechy nasze i całego 
świata oraz Jego chwalebne zmartwychwstanie. 

To wszystko Bóg pozwala nam przeżywać w Kościele, gdzie 
gromadzimy się razem, jak uczniowie z Jezusem w Wieczerniku, 
i również dotykamy tego wszystkiego, czego doświad-
czyli uczniowie w czasie męki i śmierci Pana: doświad-
czamy lęku, naszej niemocy, słabości, odejścia od Boga, czasem 
zdrady, ale doświadczamy także łez, bólu i duchowego oczyszcze-
nia, które nas jednoczą w miłości z Chrystusem Ukrzyżowanym. 

Tegoroczny czas Wielkiego Postu dodatkowo został naznaczo-
ny wojną na Ukrainie! Obecnie u naszych wschodnich sąsiadów 
giną matki, dzieci, ludzie starsi, chorzy i niepełnosprawni, bom-
bardowane są miasta, miliony osób już opuściło swoją ojczyznę 
i swoich bliskich, aby się ratować przed okrucieństwem hanieb-
nej wojny. Wiemy, że dzieją się tam straszne rzeczy. Jesteśmy 
porażeni skalą kłamstwa, przemocy i zniszczeń dokonywanych 
w imię ideologii jakichś własnych interesów i pychy władzy.

Na tle tego historycznego momentu znów mocniej czujemy, 
że zło chce triumfować przez śmierć i szaleństwo nienawiści wo-
bec drugiego człowieka. Dlatego uświadamiamy sobie, jak 
bardzo potrzebujemy Chrystusa, który jest naszym po-
kojem, jak bardzo potrzebujemy Jego miłosierdzia! I możemy 
tego doświadczyć, albowiem w Jego ranach jest nasze zdrowie 
(Iz 53, 5). 

Niech ten czas zbawczego działania Boga będzie dla nas 
na nowo doświadczeniem tego, że należymy do Pana w życiu 
i w śmierci, że On jest naszym pokojem, że ostatnie słowo należy 
do Chrystusa - Tego, który zwyciężył śmierć, a na nasze życie rzu-
cił światło Ewangelii (por. 2Tm 1, 10). Jezus Chrystus jest Panem 
życia! Na Krzyżu pokonał śmierć. I został z nami w wyjątkowy 
sposób, jakim jest Jego cicha obecność w Chlebie Życia. Niech 
Eucharystia nas łączy, niech słowo Boże nas jednoczy, 
niech miłość Chrystusa przemienia nasze serca! On ży-
je! Kocha i nam przebacza! ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA! 

Życzę Wam wszystkim, kochani Bracia i Siostry, obfitych 
owoców Paschy Chrystusa, która jest również naszą Paschą. 
Błogosławionych Świąt Wielkanocnych, dużo radości i pokoju 
w sercu, i odważnego świadectwa przynależności do Chrystusa 
i do Jego Kościoła.

Niech Pan błogosławi Wasze domy i Rodziny!

br. Mirosław Ferenc, proboszcz

KONFERENCJE

nad ranem
płomieniem jasnym
senne czuwają świece
w takt modlitw szeptanych
zmęczone pochylają głowy

stygmat
zdarzeń niedawnych
– kamień ogromny jak cierpienie
a za kamieniem nie śmierć
lecz Twoje ukryte życie

czekam
aż cisza ziaren kadzidła
zmieszana z nadzieją
głosem spiżowych dzwonów
z zapachem kwiatów
radośnie wybuchnie o świcie

o. Andrzej Kiejza

Niech Zmartwychwstały Chrystus, 
który jest Miłością, przyniesie nam 
wszystkim pokrzepienie, nadzieję i radość. 
Niech oświeca drogi naszego życia 
i obdarza pokojem!

Błogosławionych Świąt 
życzy Redakcja
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Boży człowiek to taki, który nie tylko się modli, ale potrafi miłość 
czerpaną z Chrystusa przekazywać innym. Święci są nie tylko 
mistykami, którzy zachowują żywą więź z Bogiem, ale są też 
bardzo praktycznymi osobami, które w swoim życiu dokonują 
wielu różnych dzieł i są bardzo aktywni. Ich siła i entuzjazm płyną 
z radości czerpanej z wiary, że Bóg jest blisko nich, i rodzą się 
z przekonania, że Jego plany służą szczęściu człowieka. Dlatego 
ludzie prawdziwie pobożni nie boją się mówić o Bogu, bo się Nim 
po prostu dzielą i wyrażają głęboką prawdę życia, że ich wiara 
to nie żadne udawanie, ale autentyczne doświadczenie bliskości 
Chrystusa i Jego świętych.

Brat Kalikst Marian Kłoczko, kapucyn z lubelskiej Poczekajki, 
był takim Bożym człowiekiem, który prezentował bardzo ludzką 
postawę wrażliwości i otwartości. Umiał on połączyć w swoim życiu 
pokorną postawę dziecka Bożego z miłym, życzliwym i praktycznym 
nastawieniem do każdego człowieka. Nie głosił kazań ani nie 
nauczał katechizmu i prawd Ewangelii uczonymi słowami. Nie miał 
ku temu odpowiedniego wykształcenia i brakowało mu śmiałości 
do pouczania innych. Jego pokorne świadectwo życia było jednak 
wielkim kazaniem głoszonym czynami pobożności i dobroci, 
które przekonywały spotykających go ludzi, że mają do czynienia 
z wyjątkowym człowiekiem, który wie, kim jest i dokąd zmierza. 
Brat Kalikst nie wstydził się swej wiary, ale też nie przybierał 
pozy wędrownego ewangelizatora, który każdego napotkanego 
człowieka chce nawracać. On inaczej umiał wydobywać dobro 
z człowieka. Była to pokorna służba i życzliwa obecność, która 
wyzwalała w innych przekonanie, że obok nich jest ktoś, kto ich 
rozumie i akceptuje takimi, jakimi są.

Kalikst był gorliwym apostołem ewangelicznej prawdy i chciał 
się dzielić Bogiem. Czynił to także przez swe nieliczne wypowiedzi, 

które szczęśliwie się zachowały dzięki troskliwości jego krewnych 
i zapobiegliwości osób zbierających o nim świadectwa. Redaktorki 
parafialnej gazetki „Zwiastun” zebrały jego wypowiedzi na temat 
rozumienia jego powołania zakonnego oraz rozważania piątej 
stacji Drogi krzyżowej. Szczególnym wyrazem apostolstwa brata 
Kaliksta są kartki świąteczne pisane do rodziny. Wyrażają one jego 
wiarę i gotowość dzielenia się prawdami Ewangelii w środowisku 
rodzinnym, gdzie na ogół trudno być apostołem, bo żaden prorok 
nie jest mile widziany we własnym domu. Nawet Pan Jezus nie 
został przyjęty w Nazarecie.

Więzi brata Kaliksta z rodziną były nacechowane miłością 
i bliskością. Mimo serdeczności, jaka go z nimi łączyła, odczuwali 
oni specyficzną postawę ich kuzyna, której nie da się inaczej 
określić, jak przekonaniem o jego świętości. Jego młodszy brat 
Jan był kapłanem w zgromadzeniu księży salezjanów i należał 
do duchowej rodziny świętego Jana Bosko. Jednak dla rodziny 
Kłoczków to prosty kapucyński brat zakonny był większym 
autorytetem i do niego udawali się w sprawach duchowych porad. 
Nawet pobożna mama obu zakonników, Monika z domu Smarkusz, 
która uczyła ich wiary swoim pięknym przykładem ewangelicznego 
życia w Trzecim Zakonie Franciszkańskim, niejednokrotnie się 
wypowiadała, że Maniuś był bardziej uduchowiony i wydawał 
się bliżej Pana Boga niż Jasio. Ksiądz Jan był bardziej radosny 
i jowialny, Kalikst zaś poważny i skupiony. Obu jednak nie 
brakowało serdeczności i zwyczajnej ludzkiej więzi rodzinnej.

Brat Kalikst odwiedzał swoich bliskich w trakcie urlopu i z okazji 
różnych uroczystości rodzinnych. Na początku pisał do nich 
listy i kartki, potem rozmawiał z nimi przez telefon, lub starał 
się przynajmniej na krótko ich zobaczyć osobiście. Korzystał 
z życzliwości państwa Jana i Elżbiety Misztalów, którzy chętnie 

WESOŁEGO WESOŁEGO 
ALLELUJAALLELUJA

z bratem Kalikstemz bratem Kalikstem Ilustracja: 
s. Franciszka Różycka
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zawozili go do jego rodzinnego domu. Do dziś jego krewni pokazują 
stoły, wieszaki i półki oraz schody, które wujek Marian wykonał 
dla nich podczas wakacji spędzanych w Kolonii Brzozowo, albo 
przywoził wprost z Lublina. Krewni brata Kaliksta wspominają 
jego życzliwość, dobroć i mądrość w rozwiązywaniu życiowych 
sytuacji. Wnosił w ich dom pokój i umiał ze wszystkimi nawiązać 
życzliwe relacje. Jego bliscy chętnie też, w miarę możliwości, 
odwiedzali go w Lublinie, gdzie mogli liczyć na gościnne przyjęcie.

Z korespondencji do krewnych zachowały się kartki pocztowe 
pisane do siostry Malwiny i jej męża, Adolfa Kolenda, które są 
przechowywane jako rodzinne pamiątki przez synową Danutę 
i jej męża Marka. W sumie zachowało się pięć tekstów napisa-
nych na kartkach pocztowych wykonanych techniką reprodukcji 
fotograficznej. Jedna kartka nawiązuje do okresu wielkanocnego 
i przedstawia Chrystusa Zmartwychwstałego oraz zawiera napis 
Wesołego Alleluja. Dwie kartki są związane z okresem Bożego 
Narodzenia i przedstawiają motywy natalistyczne z aniołkami, 
obrazem Świętej Rodziny oraz fragmentami choinek. Dwie 
następne są okolicznościowymi kartkami wydanymi z okazji 
jubileuszu dwustolecia fundacji klasztoru kapucynów w Zakro-
czymiu. Przedstawiają zdjęcie klasztoru zakroczymskiego i napis: 
Pamiątka Dwusetlecia 1757−1957 Klasztoru Ojców Kapucynów 
w Zakroczymiu. Wskazuje to na datę ich wysłania, która nie może 
być wcześniejsza niż 1957 rok. Trudno jednak określić chronologię 
wysyłanych życzeń, gdyż na żadnym z nich nie ma podanej daty 
napisania i wysłania.

Na odwrocie kartki z wizerunkiem Chrystusa Zmartwychwsta-
łego znajduje się następująca treść: Kochana Siostro z Mężem 
i Dziećmi To życie nie jest takie łatwe chodźby (sic) i w rodzinie 
a szczegulnie (sic) w rodzinie te (sic) ciągłe zapominanie o sobie 
ze względu na innych to wszystko jest Krzyżem w naszym życiu 
lecz pamiętajmy że każdy krzyż po Bożemu zniesiony kończy się 
szybciej jak się spodziewamy Po Zmartwychwstaniu szczęściem 
wiecznym Kochanej Babci i Dziadkowi serdeczne Pozdrowienia 
BK. Kapucyn. Nie ma w tekście znaków interpunkcyjnych oraz 
znajdują się błędy ortograficzne. List zawiera przesłanie pasyjne, 
gdyż wskazuje na wartość krzyża wpisanego w codzienne życie 
rodzinne w postaci zapominania o sobie i otwarcia się na potrzeby 
innych. Na element paschalny z kolei zwracają uwagę stwierdzenia, 
że każdy krzyż zniesiony z poddaniem się woli Bożej kończy 
się niespodziewanie szybko i prowadzi do szczęścia wiecznego 
w zmartwychwstaniu. Głęboka treść przesłania świadczy o gorącej 
wierze piszącego je zakonnika i ukazuje jego apostolski zamiar, 

by dzielić się przeżywanymi treściami zbawczymi ze swoimi 
krewnymi. Brat Kalikst czuł się wezwany do ewangelizowania 
i umacniania w wierze swojej rodziny.

Kolejna kartka, mimo iż została napisana na okolicznościowej 
fotografii upamiętniającej jubileusz obecności kapucynów w Za-
kroczymiu, wskazuje na powiązanie z okresem paschalnym. Użycie 
słowa świąt potwierdza charakter listu jako życzeń skierowanych 
do rodziny siostry. Związek z uroczystościami paschalnymi jest 
sygnalizowany przez stwierdzenia o krzyżykach, które cierpliwie 
znoszone, prowadzą do szczęścia. Treść listu jest następująca: 
Kochanej Siostrze z Mężem i dziećmi życzenia radosnych Świąd 
(sic) zasyła Maniuś Może i na pewno sprawia ci kłopod (sic) 
napisania listu domnie (sic) to tym się nie martw ja Ciebie i tak 
rozumiem i pamiętam o Tobie często prawie że codzień (sic) 
we Mszy Świętej Kogo Pa (sic) Bóg kocha temu krzyżyk daje. 
Kto go chętnie nosi szczęśliwym się staje Kochający Was, Brat 
szwagier i Chrzesny (sic) Kal.li. Warto podkreślić wyliczenie 
obojga małżonków i siostrzeńców jako adresatów życzeń oraz 
wyrażenie głębokiego zrozumienia dla zapracowanej osoby, którą 
Kalikst świetnie rozumiał, sam wykonując wiele obowiązków. 
Obok życzeń znajduje się tam przesłanie religijne o charakterze 
pasyjnym, kiedy pokorny stolarz dzieli się swoją radością i nadzieją 
noszenia krzyża, gdyż to prowadzi do osiągnięcia szczęścia. Ponadto 
wybrzmiewa pobożność brata, który codziennie pamięta o swoich 
krewnych we Mszy świętej. Prostota i pokora ujawniają się w tym, 
że nie boi się pisać, nawet jeśli jego zdania są niewprawne i popełnia 
błędy ortograficzne. Nie ma tam też znaków interpunkcyjnych 
w postaci kropek i przecinków. Jednak liczy się nade wszystko 
odruch serca i braterska miłość.

Wielkanocne życzenia brata Kaliksta są niezwykle trafne 
i głębokie. Ukazują one jego duchowość franciszkańską, w której 
krzyż przyjęty z miłością, łączy się z nadzieją zmartwychwstania. 
Pokorny kapucyn z Poczekajki umiał się cieszyć swoim powoła-
niem, które było nacechowane ciężką pracą, dlatego rozumiał 
innych, którzy zmagali się z codziennymi kłopotami i doskonale 
wczuwał się w ich sytuację. Potrafił wnosić element nadziei, 
wyrażając głęboką wiarę w moc Chrystusowego Zmartwychwstania, 
które daje człowiekowi szansę nowego życia i pomaga pokonywać 
ciężar krzyża. Spełniają się słowa Pana Jezusa, że Jego jarzmo 
jest słodkie, a ciężar lekki. Brat Kalikst pokornie i bez wielu słów 
o tym przekonywująco zaświadcza.

o. Andrzej Derdziuk
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Pan Bóg daje nam siłę
W Roku Rodziny w sposób szczególny łamy „Zwiastuna” służą medialne-
mu spotkaniu z rodzinami parafian oraz sympatyków kościoła na Pocze-
kajce. W przededniu świąt Zmartwychwstania Pańskiego świadectwem 
swego życia i wiary dzielą się państwo Bronisława i Krzysztof Głogowscy.

Pozwolą Państwo, że 
zapytam o początek 
wspólnej drogi życiowej
KRZYSZTOF: Byliśmy oboje w Duszpaster-
stwie Akademickim przy KUL-u w za-
mierzchłych czasach drugiej połowy XX w.
BRONISŁAWA: Ja w lipcu 1980 r. przyje-
chałam z małej miejscowości w woj. tar-
nobrzeskim. Dostałam w Lublinie pracę 
jako pielęgniarka na oddziale dziecięcym 
szpitala przy ul. Staszica. Od początku ro-
ku akademickiego zaczęłam się pojawiać 
w kościele akademickim KUL-u i w Dusz-
pasterstwie Akademickim. Pomagałam 
rozpakowywać dary, na święta Bożego 
Narodzenia wystawiliśmy Kolędę Nockę 
Ernesta Brylla, spotykaliśmy się na ka-
techezach. Zresztą ciągle coś się działo. 
To było grono ludzi myślących podobnie. 
Funkcję naszego opiekuna pełnił o. Jerzy 
Świerkowski SJ. W Duszpasterstwie Aka-
demickim poznałam Krzysztofa.
K: Byłem ministrantem od drugiej klasy 
szkoły podstawowej, jeszcze za czasów 
Mszy św. trydenckiej. Najpierw w koście-
le pw. Świętego Michała Archanioła, a po 
przeniesieniu się rodziny na Os. Piastow-
skie LSM – posługiwałem w kościele aka-
demickim KUL-u. Miałem tam szczęście 
i szansę poznać wyjątkowe osoby: św. Ja-
na Pawła II, czcigodnego Sługę Bożego ks. 
Franciszka Blachnickiego, ks. Wojciecha 
Danielskiego. Poznałem też pracowników 
naukowych uczelni, a przy wielu z nich 
posługiwałem podczas odprawiania nabo-
żeństw. Akurat kiedy wróciłem z wojska, 

o. Jerzy zaproponował członkom Dusz-
pasterstwa pielgrzymkę do Wąwolnicy. 
Pierwszy raz poszliśmy wiosną, a później 
jesienią „z całym Lublinem i diecezją” na 
koronację figury Matki Bożej Kębelskiej. 
Były też pielgrzymki do Częstochowy. Naj-
pierw grupę o. Jerzego Świerkowskiego 
poprowadził o. Ludwik Wiśniewski OP, 
potem „9” chodziła z o. Jerzym. Mówię 
o pielgrzymkach, bo najpierw chodziliśmy 
na nie z Bronią jako narzeczeństwo, a po-
tem jako małżonkowie. Nasza znajomość 
była „pielgrzymkowa”.

Jak Państwo 
przygotowywaliście się 
do zawarcia sakramentu 
małżeństwa?
K: Przygotowywaliśmy się do ślubu na pół-
rocznym kursie, prowadzonym przez p. 
Krystiana Wojaczka, obecnie profesora. 
Pani dr Maria Braun-Gałkowska, później-
sza pani profesor, była pomysłodawczynią 
takich przygotowań w małych grupach. 
Wśród prowadzących zawsze było mał-
żeństwo z dłuższym stażem i animator. 
Za radą o. Jerzego poszliśmy do spowiedzi 
generalnej przed samym ślubem. Odbyli-
śmy też trzydniowe rekolekcje.
B: Przygotowania były rodzajem warszta-
tów opartych na sprawach istotnych. Po-
ruszano tematy, które mogą się przydać 
w życiu. Dla nas obojga ważne było od-
krywanie, że mimo tego, iż chcemy być 
razem, każdy z nas jest inny i trzeba w tej 
różności, odmienności znaleźć wspólny 

mianownik. Myślę, że to nam pomogło po-
dejmować decyzje, szczególnie na począt-
ku. Żeby żyć razem, pilnowaliśmy tego, iż 
mamy być jednością. Nasze decyzje były 
przemodlone i „przegadane”.

Jakie wspomnienia 
ze ślubu i wesela 
zachowały się do dziś?
B: Sakrament małżeństwa zawarliśmy 
11 czerwca 1983 r. w kościele w mojej wsi 
Krawce. W tym roku obchodzimy 39. rocz-
nicę. 
K: Moja żona pochodzi z tradycyjnej wsi, 
w której chodziło się do kościoła, nabożeń-
stwa majowe śpiewało pod krzyżem. Wesele 
więc było tradycyjne: łącznie z przyśpiew-
kami, oczepinami. Myśmy byli chyba jedną 
z ostatnich par w Krawcach, która miała 
wesele takie, jakie pojawiało się w dawnych 
opowieściach. Chcieliśmy zaprosić wszyst-
kich naszych przyjaciół z Duszpasterstwa. 
Mając świadomość kosztów i trudności 
z dotarciem na miejsce uroczystości, umieś-
ciliśmy zaproszenie na tablicy ogłoszeń 
wspólnoty. Ku naszej radości przyjechało 
wielu przyjaciół, którzy odnaleźli taki sta-
ropolski obyczaj, folklor weselny. Autobu-
sy PKS dojeżdżały do oddalonego o 7 km 
Grębowa, więc kuzyn Bronki pojechał po 
gości z Lublina traktorem z platformą do 
siana wyłożoną kocami. Jurek, nasz starszy 
drużba, uprzedzony o istnieniu przyśpie-
wek, pożyczył II tom dzieł Kolberga i na 
tym traktorze ćwiczył przyśpiewki z regio-
nu. Potem w akademikach Lublina krążyły 
opowieści o naszym weselu. 
B: To był wyjątkowy ślub, bo nasi przyja-
ciele w czasie Mszy św. zadbali o czyta-
nia, psalmy, wszystko to, co mogą czynić 
świeccy. No i oczywiście homilię wygłosił 
o. Jerzy. Bardzo chciałam, żeby uroczy-
stość trwała długo. 
K: Wtedy w Krawcach budowano kościół. 
Kaplica, w której braliśmy ślub, to był dar 
ludzi, którzy testamentem ofiarowali swój 
dom, przebudowany potem na kaplicę 
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. 

Dlaczego wezwanie 
tej świątyni było dla 
Państwa tak istotne?
K: Matka Boża jest dla nas bardzo ważna, 
„trzyma nas” w swoim ręku i prowadzi. 
Była na różnych etapach naszego życia, 
oddawaliśmy Jej różne sprawy i uzyski-
waliśmy radę czy pomoc.
B: Takie zaufanie do Maryi było od począt-
ku w naszym małżeństwie. Zawsze się do 
niej uciekaliśmy, szczególnie w sytuacjach 
bardzo trudnych.

Podobno mieliście Państwo 
wyjątkową podróż poślubną?
B: Kilka dni po naszym ślubie na pielgrzym-
kę do Polski przybył Jan Paweł II. Mieliśmy 
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podróż poślubną z Ojcem Świętym, czyli 
jeździliśmy za nim do Warszawy, Często-
chowy, Katowic i Krakowa. Razem z grupą 
z Duszpasterstwa podróżowaliśmy trzema 
„żukami. To była jedyna w swoim rodzaju, 
niesamowita i niepowtarzalna podróż po-
ślubna. W następnych latach, kiedy tylko 
mogliśmy, uczestniczyliśmy w kolejnych 
nabożeństwach i spotkaniach z Janem Pa-
włem II. Jest on, po Matce Boskiej, naszym 
drugim patronem.

Jak kształtowało się 
życie rodzinne?
B: Po ślubie zdecydowaliśmy się budować 
dom w Lublinie, a mieszkaliśmy u moich 
rodziców. To było karkołomne. Brakowa-
ło materiałów budowlanych.
K: Nie wątpię, że Pan Bóg miał dla nas 
plan, dlatego nam ten dom zbudował. Tylu 
dobrych ludzi z rodziny, przyjaciół, znajo-
mych uczestniczyło w budowie. Widać, że 
ta pomoc szła z góry, z wysoka. Myślę, iż 
dom powstał poniekąd pod przyszłe pogo-
towie rodzinne. Chciałem, aby był otwarty 
i taki się stał.
B: Półtora roku po ślubie urodziła nam się 
córka, potem druga i trzecia. W tej chwili są 
dorosłe i mają własne dzieci – obdarowa-
ły nas ośmioma wnuczętami. Dzieci rosły, 
chodziły do szkół, ja jeszcze pracowałam. 
Potem pojawiła się trudna decyzja o po-
gotowiu rodzinnym, bo miałam taką wew-
nętrzną potrzebę czynienia czegoś więcej.
K: Moja żona, kiedy wracała z pracy, cza-
sem opowiadała o tym, że są dzieci porzu-
cone, zostawione przez mamy w szpitalu. 
Smutno jej się robiło, iż nikt do nich nie 
przyszedł, nie przytulił. Żona i inne pielęg-
niarki brały je na kolana, bawiły się z nimi, 
obdarzały pieszczotami. Stąd zrodziła się 
myśl o pogotowiu.

Jak staliście się Państwo 
Niespokrewnioną z Dzieckiem 
Zawodową Rodziną 
Zastępczą o Charakterze 
Pogotowia Rodzinnego?
K: To był pomysł żony, a zainspirowała ją 
znajoma z MOPR-u. Niekoniecznie byłem 
do tego przekonany, ale kropla drąży ska-
łę. Nasze córki też musiały wyrazić zgodę. 
Potrzebna była akceptacja całej rodziny na 
to, żebyśmy „weszli w to pogotowie” nie 
mając żadnych punktów odniesienia, bo 
nikt z rodziny ani znajomych tak nie działał.
B: Obawiałam się, czy ja potrafię te dzie-
ci kochać, bo będą różne. Pogotowie ro-
dzinne to rodzaj misji, powołania. Gdyby 
człowiek myślał tylko o pieniądzach, nie 
poradziłby sobie z obowiązkami – musi 
obudzić się w nim inna sfera emocjonal-
na. Podjęcie decyzji… Tuż po śmierci i po-
grzebie Jana Pawła II harcerze zorganizo-
wali na Poczekajce spotkanie i modlitwy 
poświęcone Ojcu Świętemu. Wtedy padło 

pytanie, co chcemy, my i inni zgromadze-
ni, ofiarować papieżowi, aby podziękować 
za ten pontyfikat.
K: Podjęcie decyzji o prowadzeniu pogo-
towia rodzinnego było naszym dziękczy-
nieniem za jego pontyfikat, za możliwość 
słuchania go, za to, co nam dał.
B: Jemu poświęciliśmy to pogotowie i żyli-
śmy cały czas pod jego opieką. Prosiliśmy, 
żeby dawał nam siłę we wszystkich sytu-
acjach, które są dla nas trudne. Myślę, że 
Pan Bóg działał przez Ojca Świętego i przez 
Maryję. My tak analizujemy te szesnaście 

lat. W ubiegłym roku, gdy oddawaliśmy do 
adopcji ostatnie dzieci, mówiliśmy do sie-
bie, że przez te lata nie wydarzyła się żadna 
trudna historia, wypadek, poważna cho-
roba dziecka. W innych placówkach były 
wypadki, sytuacje dramatyczne. My żyli-
śmy jak pod kloszem. Żadne z nas przez 
te lata nie było na zwolnieniu lekarskim. 
Zresztą nie bardzo byśmy mogli je brać, 
bo kto by się dziećmi zajmował.

Takich placówek jest 
naprawdę mało. W jaki sposób 
funkcjonowało Państwa 
pogotowie rodzinne?
K: Szesnaście lat mieliśmy dzieci z pogoto-
wia w domu. Wychowaliśmy ich pięćdzie-
sięcioro troje. Najwięcej dzieci oddaliśmy 
do adopcji, niektóre wróciły do biologicz-
nych rodzin, gdy ich sytuacja zmieniła się 

na lepsze. Kilkoro dzieci, z nieuregulowaną 
sytuacją prawną, trafiło do rodzin zastęp-
czych. Według przepisów jednorazowo może 
być troje maluchów, ale bywało i sześcioro.
B: W założeniu jedno z rodziców pracuje, 
a drugie zajmuje się dziećmi. Stosuje się 
nazewnictwo „ciocia” i „wujek”. Do nas 
trafiały głównie maluszki zostawione przez 
mamy w szpitalu jako noworodki. Były też 
dzieciaczki z interwencji, one bywały już 
trochę starsze, kilkuletnie. Do pogotowia 
trafiają dzieci małe – do trzech, czterech 
lat. Przyznaję, że momentami czułam się 

zmęczona, przeciążona, ale po chwili sła-
bości była radość. Jakoś tak Pan Bóg pod-
trzymywał te ręce, że jeśli nawet opadały, 
to szybko sytuacja się zmieniała. Podcho-
dziłam do obowiązków zadaniowo. Jeśli 
trzeba, to: przewijamy, kąpiemy, karmi-
my, wstajemy kilka razy w nocy... Łóżecz-
ka zawsze były przygotowane, więc kiedy 
dzwonił telefon i padało pytanie o moż-
liwość przyjęcia kolejnego dziecka, tylko 
dopytywałam się o szczegóły. Noworodki 
mieszkały w naszej sypialni, a trochę star-
sze – w pokoju dziecinnym. Czasami, gdy 
byłam zmęczona, a dzieci bardzo płakały, 
prosiłam o pomoc Aniołów Stróżów. Zaw-
sze otrzymywałam wsparcie.
K: Z usypianiem różnie bywało. Głaska-
ło się dzieci, nosiło w nosidełkach. Kiedy 
długo kołysałem maluszka, odmawiałem 
Różaniec.

DZIADKOWIE�Z�WNUKAMI
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Dopiero w 2021 r. 
zakończyliście Państwo pracę 
na rzecz najmłodszych. 
Jakie refleksje pozostały?
B: W ubiegłym roku, jako dziadkowie, by-
liśmy na pielgrzymce w Częstochowie, aby 
Matce Bożej i świętym podziękować za te 
kilkanaście lat pracy-posługi na rzecz dzie-
ci. Gdy maluch przekraczał próg naszego 
domu, był nasz. Kiedy oglądam albumy 
z fotografiami, to czasami pytam: Panie 
Boże, czy to byłam ja, czy ktoś inny? Za 
nami kawał trudnej roboty i ciężkiej, wy-
czerpującej pracy fizycznej. Nie było czasu 
na własne przyjemności, aktywność. Pan 
Bóg daje nam satysfakcję, że sobie pora-
dziliśmy. Gdy oddaliśmy ostatnie dzieci, 
zaczęliśmy razem chodzić do kościoła. 
Przedtem jedno szło, drugie zostawało 
z maluchami.

K: Żona prowadziła dokumentację foto-
graficzną – każde dziecko znalazło w niej 
swoje miejsce i tak nam w sercach zostały 
i zostaną do końca życia. Bolało nas, kie-
dy dzieci wracały z biologicznych rodzin 
i trzeba było znajdować dla nich rodziny 
zastępcze. Niekiedy rozpadały się też ro-
dziny adopcyjne, ale przynajmniej dzieci 
zostawały z którymś z rodziców. Każde z na-
szych podopiecznych to oddzielna historia.

W panteonie patronów rodziny 
obok Matki Najświętszej, 
św. Jana Pawła II i Aniołów 
widzę jeszcze jedną postać…
K: Kościół Domowy ma wielki sentyment 
do św. Józefa. Po około roku od wizyty 
Jana Pawła II w Kaliszu miejscowa para 
diecezjalna zorganizowała pielgrzymkę 
do sanktuarium Świętego. Zobaczyliśmy 

obraz. Mnie bardzo poruszyło to, że Świę-
ty ma twarz Boga Ojca. To nie przypadek. 
Malarz chciał coś przekazać. Uświadomi-
łem tam sobie, że dla pogotowia rodzin-
nego św. Józef jest klasycznym rodzicem 
zastępczym, ze wszystkimi konsekwen-
cjami. Stąd mój sentyment i modlitwa do 
niego, odmawianie litanii. W czasie ubie-
głorocznej pielgrzymki do Częstochowy o. 
Andrzej Derdziuk głosił rewelacyjne kon-
ferencje o św. Józefie. Powiedziałam mu 
wtedy, że jest to nasz patron osobisty i się 
nami opiekuje.

Co zadecydowało 
o przynależności do 
Domowego Kościoła?
K: Jak już wspominałem, poznałem 
ks. Franciszka Blachnickiego, twórcę Ru-
chu Światło-Życie. Ks. Wojciech Daniel-
ski, następca Ojca Założyciela, uczył mnie 
liturgii. To on mi wytłumaczył, że każdy 
gest księdza przy ołtarzu, każdy gest mini-
stranta ma swoje odzwierciedlenie w Piś-
mie Świętym, nauce Kościoła albo wynika 
z jeszcze innych ważnych rzeczy i ma sens. 
Do wspólnoty trafiłem jednak znacznie 
później, gdy na Poczekajce proboszczem 
był o. Henryk Cieniuch. Do naszego koś-
cioła przybyła wtedy figura Matki Bożej 
Fatimskiej. Były rekolekcje. Poszedłem do 
spowiedzi i o. Stanisław Miciuk, po udzie-
leniu rozgrzeszenia, poprosił mnie o poda-
nie numeru telefonu. Później ten kontakt 
powędrował dalej i zaczęliśmy chodzić na 
spotkania pierwszego, drugiego kręgu, po-
tem uformował się nasz krąg bł. Jerzego 
Frassatiego. To był początek, dlatego nie 
mam wątpliwości, że to Matka Boża nas 
zaprosiła do Domowego Kościoła. To jest 
formacja, ruch małżeństw: w zamyśle było 
takie uformowanie małżonków, żeby potem 
oni oddziaływali na rodzinę, bo po mod-
litwie małżonków jest modlitwa rodzinna.

W jaki sposób na Państwa 
małżeństwo wpływa 
trwanie we wspólnocie 
Domowego Kościoła?
B: Domowy Kościół dał nam świadomość 
tego, że jesteśmy jednością. To, że miesz-
kamy razem, to jeszcze nie wszystko. Naj-
ważniejsze, iż potrafimy się porozumiewać. 
Myślę, że w małżeństwach, szczególnie 
młodych, najtrudniej jest, kiedy człowiek 
nie potrafi wyrazić tego, co czuje, albo po-
wiedzieć drugiej osobie, co go w niej draż-
ni. Stąd się nawarstwiają kłopoty. Myślę, 
że brak dialogu między młodymi ludźmi 
wynika z pochodzenia z różnych światów. 
Ja jestem ze wsi, mąż z miasta. To zupeł-
nie inna mentalność i trzeba znaleźć ten 
wspólny mianownik. Domowy Kościół dał 
mi to, że nauczyłam się z mężem rozma-
wiać. Uratowało nas to od głębszych nie-
porozumień, kryzysów. Bywają starcia, bo 

RODZINA�W�KOMPLECIE
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nie ma życia bez jakichś potyczek, ale nie 
są one takie, że się przez tydzień nie od-
zywamy albo rozchodzimy na jakiś czas, 
bo jesteśmy sobą zmęczeni.
K: W Domowym Kościele jest dialog mał-
żeński, obowiązek zasiadania. Kiedy się 
siedzi, to się nie krzyczy. Nie kłócimy się 
wtedy. Jeśli się siedzi na wprost, można 
wyartykułować spokojnie, o co mi cho-
dzi, bo postrzeganie świata przez kobietę 
i przez mężczyznę jest inne. Nawet te same 
sytuacje inaczej oceniamy. Obowiązek za-
siadania razem w naszym małżeństwie dał 
to, że mogłem zrozumieć, dlaczego moja 
żona tak postępuje a nie inaczej. Z czego 
to wynika. Wydawało mi się, że postępu-
je irracjonalnie, a to było racjonalne. Nie 
ma czegoś takiego, że musimy od siebie 
odpocząć.
B: Dla mnie byłoby to dziwne, że jadę sobie 
z koleżankami, bo mam życie koleżeńsko-
-towarzyskie i muszę z nimi poprzebywać, 
a mąż zostaje w domu. Dla nas w ogóle jest 
nie do pomyślenia, że nie jedziemy gdzieś 
razem: albo wspólnie, albo nigdzie. Tak sa-
mo postępujemy z pieniędzmi. Od począt-
ku naszego małżeństwa kasa jest wspólna 
– mamy jedno konto.

Jak Państwa przynależność 
do Domowego Kościoła 
wpłynęła na córki?
B: My musimy być razem – kładziemy na-
cisk na tę jedność małżeńską. Wtedy na-
sze dzieci wychowujemy dobrze, bo one 
widzą, że razem jesteśmy, razem idziemy 
do kościoła, modlimy się, gdzieś wyjeż-
dżamy. Córki staraliśmy się trzymać tak 
„przy sobie” i wszystkie mieszkają w Lub-
linie. W pewnym momencie daliśmy im 
jednak trochę wolności, żeby poczuły, że 
poza Lublinem jest też świat.
K: Zawsze wychowywaliśmy nasze dzieci 
w wolności. Ja mam poglądy republikań-
skie. Podkreślam tę wolność, bo Chrystus 
nas stworzył do wolności. Możemy wybrać 
zło, grzech, lecz po co. Lepiej wybrać do-
bro, czyli Pana Boga, ale w wolności. Nie 
dlatego, że tata kazał, że tak wypada, że 
mi się to opłaca – tylko dlatego, iż ja chcę 
wybierać, bo kocham Pana Boga. Chociaż 
miewaliśmy inne zdanie, braliśmy róża-
niec do ręki i pozwalaliśmy dzieciom po-
dejmować decyzje. A Pan Bóg wie, czy my 
mądrze wybierzemy? Ale też daje nam tę 
wolność i ma zaufanie. Jak pobłądzimy, 
wrócimy do Niego.

Bardzo dziękuję za 
zaproszenie nas do podróży 
w głąb czasu, Państwa 
małżeństwa i spraw ważnych.

Rozmowę przeprowadziła 
Anna Guzowska-Boreczek

Zdjęcia: z rodzinnego archiwum 

PROGRAM TRIDUUM PASCHALNEGO

WIELKI CZWARTEK
 17.30 – Różaniec za kapłanów
 18.00 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do „Ciemnicy” i adoracja 
do godz. 23.00. Adorację poprowadzi Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej.

WIELKI PIĄTEK
 7.00 – Jutrznia i Godzina Czytań
 15.00 – Droga Krzyżowa
 17.30 – Nowenna do Bożego Miłosierdzia, dzień pierwszy
 18.00 – Liturgia Wielkiego Piątku. 

Adoracja przy Grobie Pańskim w nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę 
będzie prowadzona przez poszczególny wspólnoty, w następującym porządku:

 do 21.00 – Schola „Barka” i Dzieci Fatimskie 
 21.00−22.00 – Oaza, harcerze, ministranci 
 22.00−23.00 – Odnowa w Duchu Świętym „Miłosierny Samarytanin” 
 23.00−24.00 – FZŚ 
 24.00−2.00 – Wspólnota Najświętszego Imienia Jezus 
 2.00−3.00 – Grupa Modlitwy Ojca Pio 
 3.00−4.00 – Neokatechumenat 
 4.00−5.00 – Domowy Kościół 
 5.00−6.00 – Żywy Różaniec 
 6.00−7.00 – Grupa św. Rity, Legion Maryi i Radio Maryja

Mieszkańców poszczególnych osiedli zapraszamy w następującym porządku: 

 22.00−24.00 – Osiedle Sienkiewicza 
 24.00−2.00 – Osiedle Błonie
 2.00−4.00 – Osiedle Konstantynów 
 4.00−6.00 – Osiedle Krasińskiego 

WIELKA SOBOTA
 7.00 – Jutrznia i Godzina Czytań 
 8.00−16.00 –  błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych i adoracja przy 

Grobie Pańskim

 16.00−19.00 –  kościół będzie zamknięty (sprzątanie i przygotowanie do 
liturgii)

 19.30 – Nowenna do Miłosierdzia Bożego, dzień drugi 
 20.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej

Na tę liturgię przynosimy świece do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. 

WIELKANOC
 6.00 – Rezurekcja 

Następnie porządek niedzielny. Nie będzie Mszy św. o 7.00.
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Seminarium Odnowy Wiary to rekolekcje 
dla osób dorosłych. Ich tematem jest keryg-
mat czyli podstawy naszej wiary. Cykl dzie-
sięciu cotygodniowych spotkań prowadzi 
do doświadczenia spotkania z żywym Bo-
giem i przyjęcia na nowo Ducha Świętego. 

Jeśli
	� chcesz doświadczyć Boga i Jego miłości,
	� wątpisz, czy Bóg istnieje, a nawet jeżeli, 

to czy się Tobą interesuje,
	� chcesz pogłębić swoje życie duchowe,
	� czujesz, że Twoja wiara potrzebuje oży-

wienia,
	� czujesz w sercu, że chcesz wziąć udział 

w rekolekcjach, ale sam nie wiesz dla-
czego…

to Seminarium Odnowy Wiary jest dla 
Ciebie. Pierwsze spotkanie odbędzie się 
20 kwietnia 2022 o godz. 19.00 w sali 
„Kuźnia” na Poczekajce. Więcej informa-
cji można znaleźć na stronie internetowej 
samarytanin.lublin.pl.

Zaproszenie 
na 

Seminarium 
Odnowy 
Wiary

Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii „Poczekajka” od trzynastu 
lat podejmuje w parafii cenne inicjatywy skierowane 
do dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki zaangażowaniu 
członków Stowarzyszenia w parafii odbywają się: koncerty, 
spektakle, wykłady, warsztaty, festyny parafialne, spotkania 
ze Świętym Mikołajem, wigilia dla osób samotnych 
i in. Wspierane są finansowo wyjazdy wakacyjne dzieci 
i młodzieży, siłownia „Wyciskajka”, Klub Seniora, 
Kawiarenka parafialna „U Franka”, Koło fotograficzne.
Dziękując za dotychczasowe wsparcie, ośmielamy 
się prosić o przekazanie 1% z podatku na rzecz 
Stowarzyszenia. Pomoże to w podejmowaniu 
nowych zadań na rzecz społeczności parafialnej. 
Liczymy i prosimy o Waszą hojność.

Członkowie Stowarzyszenia służą pomocą 
w wypełnianiu PIT-ów w zamian za 1% na rzecz 
Stowarzyszenia.
W związku ze stanem epidemii osoby zainteresowane 
proszone są o pozostawienie swoich PIT-ów za 2021 rok 
(wraz załącznikami potrzebnymi do odliczeń i numerem 
telefonu) w kancelarii parafialnej, po rozliczeniu 
skontaktujemy się z Państwem w celu przekazania 
dokumentów. W miarę możliwości prosimy o przynoszenie 
również PIT-ów za rok 2020, pozwoli to nam wysłać 
rozliczenie online bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. 
Emeryci i renciści, którzy otrzymują PIT roczny z ZUS, 
jeżeli chcą przekazać 1% swojego podatku, powinni 
złożyć PIT-37, wypełnić go w szczególności w rubrykach 
132−136. Za rok 2021 przy rozliczeniu wystarczy 
tylko podać nr KRS.
Możesz w tym roku bezpłatnie wypełnić swój PIT. 
Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji z podanym już 
naszym KRS. Program ten nie umożliwia swobodnego 
wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego, 
a jedynie KRS naszego Stowarzyszenia: 0000312130.

Przekaż 1% podatku na

Stowarzyszenie Przyjaciół
Parafii „Poczekajka”

Al. Kraśnicka 76, 20−718 Lublin

Nr KRS: 0000312130
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WIELKANOCNA KRZYŻÓWKA RODZINNA
Zapraszamy do rodzinnego rozwiązywania krzyżówki. Hasło, które powstanie w zaznaczonej 
kolumnie, to początek biblijnego zdania o tym, jak zachowały się kobiety, które usłyszały 
informację o zmartwychwstaniu Jezusa. Proszę odszukać, z której Ewangelii pochodzi 
ten cytat i jak brzmi jego zakończenie. Mamy nadzieję, że wspólne przeglądanie kart 
Pisma Świętego poszerzy i usystematyzuje wiedzę o wydarzeniach paschalnych.
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Hasła do krzyżówki

1. Tam znalazł się Jezus 40 dni po 
Zmartwychwstaniu – Dz 1, 3.9−11

2. Przybiegł do grobu – Łk 24, 12
3. Jeden z uczniów idących do Emaus 

– Łk 24, 18
4. Jedna z niewiast przy grobie Jezusa 

wg Mk 16, 1
5. Potężna jak miłość – Pnp 8, 6
6. „Nauczycielu” po hebrajsku 

– J 20, 16
7. Sakrament, którego nakazał udzielać 

Jezus według Mt 28, 19
8. Daje je uczeń i jest ono prawdziwe 

– J 21, 24
9. Niósł go Jezus na Golgotę – J 19, 17
10. Jedna z niewiast przy grobie 

wg Łk 24, 10
11. Jest próżna bez Zmartwychwstania 

Chrystusa – 1 Kor 15, 14
12. Inna nazwa Wielkanocy (skojarz ze 

świętem żydowskim) – J 13, 1
13. Drugie imię Piotra – J 20, 6
14. Tak był nazwany Tomasz – J 20, 24
15. Z niego oczyszcza nas krew Jezusa 

– 1J 1,7
16. Zgodnie z nim umarł 

i zmartwychwstał Jezus 
– 1 Kor 15, 3−4

17. Prorok, w którego księdze znajduje 
się Pieśń o Słudze Pańskim 
– Iz 42, 1−9 

18. Siedział w grobie – Mk 16, 5
19. Kiedy minął, niewiasty poszły do 

grobu – Mk 16, 1
20. Zabrał od Piłata ciało Jezusa 

– J 19, 38
21. Był już odsunięty od grobu 

– Łk 24, 2
22. Kraina, do której udało się 

Jedenastu – Mt 28, 16
23. Przemówił do niewiast – Mt 28, 5
24. Jedna ze stu pięćdziesięciu trzech 

– J 21, 11
25. Pusty – jest znakiem 

Zmartwychwstania Chrystusa 
– Łk 24, 1−6

26. Aby uwierzyć w Zmartwychwstanie, 
musiał dotknąć ran Jezusa 
– J 20, 24−29
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Warto przeczytać!
Serdecznie polecamy lekturę drugiego tomu najnowszej książki 
Wojciecha Roszkowskiego Historia chrześcijaństwa. Świę-
tości, upadki i nawrócenia. Tom 2. Od XVI do XXI wieku 
(Wyd. Biały Kruk, Kraków 2021).

Drugi tom „Historii chrześcijaństwa” Wojciecha Roszkowskiego 
jest kontynuacją opowieści na wybrane przez autora tematy, 
obejmujących czasy od XVI w. (przewrót kopernikański) a skoń-
czywszy na wydarzeniach XXI w., ze szczególnym uwzględnieniem 
postaci świętych (m.in. św. Faustyny, św. Charbela, św. Ojca Pio, 
św. Matki Teresy z Kalkuty, św. Jana Pawła II), współczesnych 
męczenników, misjonarzy (np. o. Zbigniewa Strzałkowskiego 
i o. Michała Tomaszka).

W pięciu częściach tego tomu znajdujemy nie tylko opowieści 
o wydarzeniach historycznych, ale też rozważania na temat losów 
wielu świętych, kapłanów, ludzi wierzących, również tych, którzy 
odeszli od Kościoła na skutek nowych prądów intelektualnych. 
W tym kontekście pojawiają się między innymi postaci Marcina 
Lutra, Jana Kalwina jako krytyków Kościoła Katolickiego. Wskaż-
my na niektóre tematy opisane w książce i omówmy je pobieżnie. 

W rozdziale „Przewrót kopernikański” znajdziemy informacje 
o tym, jak Kościół średniowieczny czynnie wspierał rozwój nauki 
i techniki: „Cystersi rozwijali energetykę wodną, budując młyny 
i folusze oraz przetapiali rudy żelaza. Benedyktyński mnich Eilmer 
z Malmesbury przeleciał na początku XI w. ponad sto metrów 
na rodzaju szybowca. Pierwszy zegar zbudował około 996 r. 
matematyk Gerbert z Aurillac, czyli przyszły papież Sylwester II”. 
Silnym ośrodkiem naukowym była szkoła katedralna w Chartres 
kwitnąca od XI w. Pierwsze uniwersytety europejskie zakładane 

były jako fundacje kościelne, albo prywatne, z poparciem Koś-
cioła. Podstawą ich nauczania była teologia, „filozofia przyrody”, 
medycyna oraz prawo cywilne i kanoniczne.

Rozdział „Wielka sprawa Henryka VIII” zawiera opis przyczyn 
odłączenia się Kościoła anglikańskiego od Kościoła rzymskiego 
z powodu braku zgody papieża na rozwód króla Henryka VIII. 
Papież jawił się tu jako orędownik nierozerwalności małżeństwa. 

W rozdziale „Tolerancja polska” (XVI i XVII w.) autor tłumaczy, 
dlaczego, gdy w Europie toczyły się krwawe wojny religijne, 
Polska i Litwa były oazą tolerancji. W przeciwieństwie do państw 
zachodnich tolerancyjne prawo polskie kształtowało się pod 
wpływem wielkich umysłów, m.in. Stanisława ze Skarbimierza 
czy Pawła Włodkowica. Zasadę wolności religijnej przyjął również 
Sejm w 1573 r. (zwany później Konfederacją Warszawską) oraz 
potwierdzali to poszczególni królowie.

„Wielcy mistycy hiszpańscy” to rozdział opisujący m.in. życie 
i działalność św. Jana od Krzyża i św. Teresy z Ávili, która odkryła 
wartość modlitwy medytacyjnej, będącej bramą do „twierdzy 
wewnętrznej”. Mistyczka napisała słynne słowa: „Niech cię nic 
nie niepokoi, niech cię nic nie przeraża. Wszystko mija, Bóg się 
nie zmienia… Cierpliwość osiąga wszystko… Bóg sam wystarcza”.

Autor zajmuje się również genezą i rozwojem kultu Najświętszego 
Serca Pana Jezusa (rozdział „Serce jako symbol miłości 
Boga”). W kulcie tym nie chodzi jedynie o czysto emocjonalne 
rozumienie słowa „serce”, lecz również o najgłębszą manifestację 
miłości Boga do ludzi. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, 
że pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, jego naturę. 
„Ewangelie są sercem całego Pisma Świętego”. Św. Tomasz 
napisał: „Serce Chrystusa oznacza Pismo św., które pozwala 
poznać serce Chrystusa”. 

Do rozwoju nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
przyczyniła się w XVII w. św. Małgorzata Maria Alacoque. Podczas 
największego objawienia Pan Jezus przekazał jej 12 obietnic, m.in.:
	� że czciciele Jego Najświętszego Serca otrzymają łaski potrzebne 

do życiowych powołań,
	� pokój w rodzinach,
	� pocieszenie w strapieniach,
	� opiekę Zbawiciela w życiu, szczególnie w godzinach śmierci,
	� błogosławieństwo domom, w których czczony będzie obraz 

Bożego Serca,
	� kapłani będą potrafili poruszyć nawet zatwardziałe serca, 
	� osoby, które przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca 

przyjmą Komunię Świętą w stanie łaski uświęcającej, otrzymają 
łaskę pokuty w ostatniej godzinie śmierci.

„Rewolucja Francuska a Kościół” jest rozdziałem opisującym 
walkę z Kościołem, która zamieniła się szybko w walkę z religią 
w ogóle. Autor dowodzi, że owa walka „wynikała z materialistycznej 
filozofii liderów rewolucji, którzy pociągnęli za sobą tłumy, 
widzące w zemście na Kościele i duchowieństwie rozładowanie 
swych frustracji […]. Rewolucja Francuska, która zaczęła się 
w 1798 r. od pięknych haseł wolności, równości i braterstwa, 
szybko zamieniła się w zaprzeczenie tych haseł. Gdy za źródło 
prawa uznano wolę człowieka, natychmiast pojawiła się pokusa 
ustawowego ograniczenia woli Boga. Zamiast osobowego Boga 
Wszechmogącego z Biblii czczono teraz oficjalnie rozmaicie 
rozumianą Istotę Najwyższą”. W jej imię walczono z Kościołem 
i tradycyjną wiarą. Konwent Narodowy uchwalił likwidację 
zgromadzeń zakonnych. Ofiarą padły tysiące księży i zakonnic.

Do wrogów Kościoła dołączyli również masoni (rozdział 
„Masoni w natarciu”). W zasygnalizowanym rozdziale zawarta 
jest opowieść o prześladowaniach Kościoła katolickiego, m.in. 
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w Meksyku (wojna z ruchem „Cristeros” w latach 20. i 30.), 
o rewolucji w Hiszpanii (1936), tj. w krajach, gdzie lewicowi 
przywódcy często byli masonami i ateistami wojującymi.

Zaciekłymi wrogami Kościoła byli niemieccy naziści (rozdział 
„Nazizm a Kościół”). Autor przedstawia, jak liczne rzesze 
katolików padły ofiarą zbrodniczej ideologii III Rzeszy. Naj-
głośniejszą męczennicą niemieckiego nazizmu była św. Edyta 
Stein, zamordowana w Oświęcimiu (1942 r.). Mniej znany jest 
o. Jakub Gapp, austriacki zakonnik (1897−1943), który został 
zamordowany przez hitlerowców za to, 
że głosił, iż faszyzm zaprzecza wierze 
katolickiej. Autor daje wiele przykła-
dów księży polskich zamordowanych 
w więzieniach i obozach hitlerowskich. 
Św. Maksymilianowi Kolbe poświęcony 
został osobny rozdział, który nosi 
wymowny tytuł: „Nie ma większej 
miłości”.

Prof. Roszkowski charakteryzuje 
również sytuację Kościoła w Polsce pod 
panowaniem komunistów, oceniając 
ją ogólnie jako zmuszanie Kościoła 
do milczenia (w rozdziale „Kościół 
zmuszony do milczenia”). Zdaniem 
autora był to Kościół prześladowany 
przez drugi totalitaryzm, wprowadzony 
przez sowieckie władze komunistyczne 
w krajach Europy Środkowo-Wschod-
niej. Kościół katolicki w Polsce był 
po wojnie zbyt silny, by komuniści 
odważyli się na szeroki atak wobec 
duchowieństwa. Liczne szykany i aresz-
towania dotknęły księży, związanych 
z opozycją polityczną. W latach sie-
demdziesiątych w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych utworzono specjalny 
departament do zwalczania duchowieństwa. Jego pracownicy 
doprowadzili do męczeńskiej śmierci kapelana „Solidarności”, 
księdza Jerzego Popiełuszki oraz kilku innych księży: m.in. 
ks. Niedzielaka, Suchowolca i Zycha. 

Na tym tle w interesujący sposób autor przedstawia postać prymasa 
Wyszyńskiego (rozdział „Prymas Tysiąclecia”). Prymas Wyszyń-
ski starał się hamować ateizacyjne zapędy komunistów poprzez 
częste rozmowy i zwieranie porozumień z rządem (w 1950 r. 
i 1956 r.), w których zobowiązano się do zachowania religii 
w szkołach, prasy, wydawnictw i szkół katolickich, pielgrzymek 
i procesji, ustanowienia nowych biskupów, powrotu wysiedlonych 
zakonnic itp. Zobowiązania te były bardzo często łamane przez 
rząd. W czerwcu 1957 r. Prymas zapowiedział Wielką Nowennę, 
podczas której Kościół i naród miały walczyć o wierność Bogu, 
życie w łasce, o obronę życia, małżeństwa, rodziny, młodzieży 
oraz przeciwko wadom narodowym. W 1966 r. przeprowadził 
obchody Millenium Chrztu Polski w warunkach ostrej konfron-
tacji z władzami PRL. Wzywał władze do spokoju i zaniechania 
represji (1970 r.). Gorliwe nauczanie Prymasa, kazania (m.in. 
słynne „Kazania Świętokrzyskie”), wydawane książki, listy wołały 
o odbudowę tożsamości społecznej i narodowej. Jego autorytet 
wzrósł jeszcze bardziej po wyborze Polaka na Stolicę Apostolską 
oraz po pielgrzymce papieża do kraju w 1979 r. 

Profesor Roszkowski stwierdza, że autorytet Prymasa i pontyfikat 
św. Jana Pawła II przyczyniły się do obrony wiary w Polsce 
w najtrudniejszych latach ucisku komunistycznego.

Zwraca uwagę (w rozdziale „Powołanie Karola Wojtyły”) 
na nowy styl Jana Pawła II, ogromną aktywność duszpasterską, 
medialną osobowość, pielgrzymki do różnych krajów świata (ponad 
100), ogłoszenie encyklik (np. w obronie rodziny, sprawiedliwości 
społecznej, wiary i osoby ludzkiej), stanowiących teologiczny 
fundament jego pontyfikatu. Pielgrzymki do Polski odegrały wielką 
rolę w budzeniu świadomości obywatelskiej i narodowej Polaków 
w sytuacji kryzysu społecznego i gospodarczego. Jednocześnie 
Papież skupił na Polsce uwagę opinii międzynarodowej, nawołując 
do jedności kultury europejskiej.

Na zakończenie dodajmy, że prof. Roszkowski w ostatniej 
części książki zamieszcza ciekawy rozdział pt. „Współczesne 
nawrócenia”, w którym zadaje pytanie: „Co sprawia, że ludzie 
obojętni religijnie lub wręcz wojujący ateiści nawracają się? Każdy 
przypadek jest inny, gdyż człowiek jest osobą o indywidualnych 
cechach, indywidualnej woli, rozumie i wrażliwości emocjo-
nalnej”. Ze względu na te cechy autor wymienia kilka kategorii 
ludzi wierzących lub niewierzących. Wspomina nawrócenia 
znanych ludzi: Edyty Stein, rabina Antonia Zollego, Clive S. 
Lewisa i jego żony, Gilberta K. Chestertona, Andre Frossarda, 
prof. Bernarda Nathansona i innych. W odpowiedzi na powyższe 
pytanie sprawdzają się słowa Jana Pawła II, że bez Boga człowiek 
jest sam.

W wielu częściach książki autor wskazuje na rolę wiary, nadziei 
i miłości w dziejach Kościoła i życiu poszczególnych ludzi. Kościół 
miał zawsze poparcie milionów ludzi, wierzących w słuszność 
nauki katolickiej. Ludzie mogą błądzić, ale dopóki mają orientację, 
gdzie jest granica między dobrem a złem, nic nie jest jeszcze 
stracone. Największym niebezpieczeństwem jest pogląd, że 
wszystko jest względne i nie ma jednej prawdy. Jeśli jednak 
Chrystus nie pozwolił dotąd ludziom na zniszczenie Kościoła, to 
i w przyszłości nie pozwoli. Każdy z nas jest powołany, by bronić 
Kościoła i budować go mądrym słowem i działaniem.

To jest bardzo ważne przesłanie tej książki i dlatego warto 
po nią sięgnąć. 

Elżbieta i Piotr Kołtunowscy

KARDYNAŁ�WYSZYŃSKI�Z�JANEM�PAWŁEM�II�PODCZAS�UROCZYSTEJ�
INAUGURACJI�PONTYFIKATU. FOTO: FOTOGRAFIA FELICI / BE&W
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Kochane 
dzieciaki

Karol Acutis 
– patron 

internautów
Tekst: Małgorzata Brzozowska 

Ilustracje: Julia Kozaczuk

– Mamo, czy to prawda, że można zostać 
świętym jak się ma 15 lat? 

– Tak, ale nie dlatego, że się ma 15 lat, 
ale jeżeli się kocha Pana Boga, bardzo chce 
się być świętym i się stara…

– No ale czy jakiś 15-latek został świę-
tym? Święci są zwykle starzy i robią jakieś 
ważne rzeczy…

– Nie zawsze są starzy, ale zawsze robią 
ważne rzeczy: pokazują nam, jak iść do 
Pana Boga, jak osiągnąć świętość. My 
mamy polskiego świętego, który umarł 
mając 16 lat. To święty Stanisław Kostka.

– Ale to było dawno temu, wtedy 
było inaczej, łatwiej. Teraz jest Internet, 
a w nim...

– No właśnie. Trzeba go też wykorzystać.
– Tak, wiem. You Tube, Facebook, 

wyszukiwarki. Ale to podobno nie takie 
dobre, sama mówiłaś o tym, mamo.

– Zależy, jak się z nich korzysta. Żył nie-
dawno chłopiec, Włoch, nazywał się Karol 
Acutis [czytaj Akutis], działał w Internecie 
i przez Internet. Został błogosławionym, 
a pewnie niedługo będzie świętym.

– Jak to, niedawno?
– Niedawno, urodził się 3 maja 1991 

roku w Londynie, w rodzinie włoskiej, 
jego rodzice przebywali tam ze względów 
zawodowych, ale kiedy miał kilka mie-
sięcy, powrócili do Włoch. Miał polską 
nianię, jego prapradziadek był Polakiem. 
Umarł po niedługiej, ale bardzo ciężkiej 
chorobie 12 października 2006 roku. 
Zawsze chciał być świętym, od siódmego 
roku życia przyjmował Komunię świętą. 
Starał się robić to codziennie, tak samo 
starał się uczestniczyć każdego dnia we 
Mszy świętej. Często mówił „Eucharystia 
jest moją drogą do nieba” i „Być zawsze 
połączonym z Jezusem – oto mój plan na 
życie”. Dzielił się z ubogimi wszystkim, co 
miał. Był przy tym zupełnie „normalnym” 
chłopcem. Lubił kreskówki, życie towarzy-
skie, podróże, grę w piłkę nożną, a nawet 
grę na saksofonie. Został nawet pochowany 
w „młodzieżowym” ubraniu – w dżinsach 
i w adidasach.

– Sorry, mamo, ale na czym polegał 
jego związek z Internetem?

– Jak wielu spośród jego kolegów znał 
informatykę i Internet. Karol uważał, że 
w Internecie nie tylko można, ale trzeba 
mówić i pisać o Panu Bogu. Otrzymał 
wiele dyplomów uznania i certyfikatów 
poświadczających posiadane przez niego 
umiejętności w zakresie obsługi komputera 
oraz fakt, że chętnie dzielił się posiadaną 
wiedzą nie tylko z członkami rodziny, lecz 
również z kolegami i osobami zwracającymi 
się do niego o taką pomoc. Był autorem 
stron internetowych o cudach eucha-
rystycznych, o Matce Bożej, o świętych 
katolickich i kilku innych. 

– Jak to?
– Normalnie, stronę o cudach euchary-

stycznych możesz nawet po polsku obejrzeć 
w Internecie. Podam Ci adres, poczytaj, 
obejrzyj: http://cuda-eucharystyczne.pl/ 

Karol Acutis został beatyfikowany 
10 października 2020 roku, jest patronem 
internautów.

UWAGA! KONKURS!
Kochane Dzieciaki! Ostatni konkurs zorganizowany przez Koło Fotograficzne (na zdjęcia zwierzaków) 

cieszył się ogromną popularnością. Emocje już opadły, pora podjąć kolejne wyzwanie.
Tym razem będzie to świąteczny konkurs dla dzieci:

„Wielkanoc w obiektywie”
W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze szkoły podstawowej. 
Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie trzy zrobione 
przez siebie fotografie. Zdjęcia należy wysłać do 15 maja 
2022 r. na adres „Zwiastuna” pismozwiastun@wp.pl. 
Wysłanie zdjęcia jest równoznaczne z zezwoleniem na jego 
publikację, wraz z imieniem i nazwiskiem autora, w naszym 
parafialnym piśmie.

Oceny prac dokonają członkowie Koła Fotograficznego, 
zwracając uwagę na ciekawe ujęcie i oryginalność zdjęcia. 
Nagrody czekają! Dokładny regulamin konkursu znajduje się 
na internetowej stronie parafii www.poczekajka.pl.

W imieniu członków Koła 
Emil Zięba, prezes
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