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Przyjdź,
Duchu Święty!
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Ewangeliarz
5 czerwca,
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

12 czerwca,
Uroczystość Najświętszej Trójcy

Bóg chce, abyśmy pragnęli Jego słowa,
rady, abyśmy byli otwarci na Jego łaskę.
Gdy człowiek zdecyduje się słuchać Bożych
słów, otworzy się na dary Ducha Świętego,
podejmie trud nawrócenia, wówczas jego
troski zostaną zażegnane. Zawsze może
liczyć na Boże wsparcie.
Martyna Adamczyk

Jezus obiecał swoim uczniom, że nie pozostawi ich samych, że da im Ducha Świętego, który ich poprowadzi.
I my jesteśmy uczniami Chrystusa, jeżeli słuchamy Jego głosu i za Nim idziemy.

Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy
we Mnie – niech przyjdzie
do Mnie i pije! (J 7, 37-39)

Gdy zaś przyjdzie On, Duch
Prawdy, doprowadzi was do całej
prawdy. Bo nie będzie mówił
od siebie, ale powie wszystko,
cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam
rzeczy przyszłe. (J 16, 12-15)

Jak często jednak ogarnia nas lęk i zwątpienie, które uniemożliwiają nam dawanie
świadectwa. Bywają w życiu chwile, kiedy chcemy polegać tylko na sobie. Łatwo
wtedy upadamy i ciężko nam się podnieść
o własnych siłach.
Czy wierzę, że Jezus zawsze jest przy
mnie? Że chce mi pomagać, że z Jego mocą, z mocą Ducha Świętego mogę wszystko? Wystarczy prosić Go o to i otworzyć
swoje serce na Jego działanie?
Niech Duch Święty prowadzi mnie każdego dnia!
Magdalena Stasak
16 czerwca,
Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa

Jedli i nasycili się wszyscy,
a zebrano jeszcze z tego, co
im zostało, dwanaście koszów
ułomków. (Łk 9, 11b-17)

Jezus uczynił cud: rozmnożył chleb. Pięcioma bochenkami nakarmił pięć tysięcy
mężczyzn. A ułomki, które zostały, napełniły dwanaście koszów.
Jezus czyni jeszcze większy cud. Codziennie na wszystkich ołtarzach świata
dzieli chleb. Do stołu zaprasza wszystkich.
Choćby przyszły tłumy wielotysięczne, wielomilionowe, Chleba Eucharystycznego
nigdy nie zabraknie.
Jesteśmy świadkami jeszcze większego
cudu – w tym Chlebie Jezus ukrył siebie.
To jest Jego Ciało. Został z nami jako Pokarm na Życie Wieczne: Kto spożywa ten
chleb, będzie żył na wieki (J 6, 58).
Panie, dawaj mi zawsze tego Chleba
(por. J 6, 34), nie pozwól mi nigdy oddalić
się od Stołu Eucharystycznego!
Małgorzata Grzenia
19 czerwca,
XII Niedziela zwykła

Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech
się zaprze samego siebie, niech
co dnia bierze krzyż swój i niech
Mnie naśladuje. (Łk 9, 18-24)

Jezus pokazuje ludziom, że droga do zbawienia nie jest prosta, lecz wiąże się z wieloma poświęceniami oraz wyrzeczeniami.
Człowiek, chcąc osiągnąć życie wieczne,
musi codziennie brać na swoje barki metaforyczny krzyż symbolizujący ciężar
obowiązków, który spada na nas jako na
wyznawców Chrystusa w czasie naszej codziennej wędrówki.
Panie, przymnóż mi swojej łaski!
Paweł Łowczak
TYCJAN. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
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Kochani Parafianie,
Drodzy Przyjaciele Poczekajki,
wszyscy Bracia i Siostry!

Ogarniam wielkim dziękczynieniem
przed Bogiem wszystko to, co wydarzyło
się w okresie wielkanocnym: sakrament
bierzmowania młodzieży, Pierwsze Komunie Święte dla ponad
200 dzieci, Komunię rocznicową dzieci, święcenia prezbiteratu dwóch naszych braci, jubileusze kapłańskie i zakonne braci
i wiele innych wydarzeń. Dziękuję rodzicom dzieci komunijnych
za tegoroczny dar dla kościoła – witraż w drzwiach do Kaplicy
Fatimskiej, czyli Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Ogarniam serdecznym dziękczynieniem w modlitwie
przed Panem wszystkich darczyńców, dzięki którym
możemy realizować projekt Kaplicy Adoracji, który powoli dobiega końca!
Okres wielkanocny kończy się uroczystością Zesłania Ducha
Świętego, po której następnego dnia obchodzimy święto Matki
Kościoła. Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania
Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego (Dz 1, 14). Wprowadzenie święta Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła do
kalendarza liturgicznego zawdzięczamy szczególnie polskim biskupom, z bł. ks. kard. Stefanem Wyszyńskim na czele. Na ten
dzień, czyli na święto Matki Kościoła, planowaliśmy po cichu
otwarcie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu. Jednak
pojawiły się niezawinione przez nas przeszkody i otwarcie kaplicy przesunęło się jeszcze o kilka dni. W chwili wydawania

tego numeru „Zwiastuna” mam informację, że umocowanie
monstrancji w kaplicy będzie miało miejsce w święto Matki
Kościoła. Jeśli więc nie wydarzy się nic innego, to otwarcie
Kaplicy Adoracji odbyłoby się w najbliższy czwartek,
9 czerwca 2022, w święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Proszę o modlitwę w tej intencji! Niech to miejsce stanie się swoistym Namiotem Spotkania,
gdzie Zmartwychwstały Pan będzie nas przemieniać i upodabniać do siebie. Zachęcam wszystkich wierzących parafian do
odwiedzania Kaplicy Adoracji w ciągu dnia, do wstępowania
tu choćby na chwilę na modlitwę, ze wszystkimi sprawami codziennego życia. Zachęcam do modlitwy uwielbienia Boga za
wszelkie dobro, za wszelkie łaski, za każdy dar, za życie! Niech
drzwi kaplicy będą otwarte dla wszystkich poszukujących Boga, pragnących spotkania z Nim w Jego Eucharystycznej Obecności oraz do trwania przed Panem na codziennej modlitwie,
a szczególnie na modlitwie o pokój.
Przed nami XIV Festyn Rodzinny na Poczekajce Wspólnota to Ty i ja! Po dwóch latach przerwy z powodu koronawirusa, tegoroczny festyn zaplanowany jest na sobotę 11 czerwca, a rozpocznie się tradycyjnie w ogrodzie klasztornym o godz.
11.00. Serdecznie zapraszam w imieniu swoim, br. Jarosława
– gwardiana klasztoru i wszystkich braci oraz członków Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii Poczekajka do udziału w festynie, do
wspólnej zabawy, integracji oraz spotkań na świeżym powietrzu.
Niech Pan Was błogosławi i strzeże! Do zobaczenia na festynie 😊
br. Mirosław Ferenc, proboszcz

25 LAT ŻYCIA ZAKONNEGO
NASZEGO PROBOSZCZA
3 maja br. na Mszy św. o godz. 6.30 modliliśmy
się wspólnie za o. Mirosława Ferenca z okazji
jego jubileuszu 25-lecia życia zakonnego.
Wśród życzeń płynących z wdzięczności
i sympatii dla naszego proboszcza znalazły się
i takie – wierszowane:

Niech Ci Pan błogosławi w każdej Twojej pracy.
Wierni wdzięczność okażą poprzez wielkość tacy.
Ty o potrzebujących sam zawsze pamiętasz.
Kochasz ludzi, świat cały, przyrodę, zwierzęta.

Czy marzyłeś kiedyś, na swym życia progu,
że poprzez ćwierć wieku będziesz służyć Bogu?
Że tak wielka łaska będzie Tobie dana,
łaska niesłychana, bo godność kapłana?

Rozsiewasz miłość, radość, dobra całą furę,
nawet gdy sam musisz ją ciągnąć pod górę.
Mimo to, czasem, dla higieny ducha,
śmiej się z wszystkich kłopotów od ucha do ucha.

A jeśli tak było, Bóg spełnił marzenia.
Dziś serce Twe przepełnia radość dziękczynienia.
Do Twego wielkiego dorzucam swe małe,
by Go błogosławić, szerzyć Bożą Chwałę.

Człowiek to czysta dusza, ale także ciało.
Oby Ci wszelkiego dobra też nie brakowało.
Ubóstwo, piękna sprawa. Wiem, wiem: „Siostra Bieda”.
Pieniądze nie najważniejsze, lecz żyć się bez nich nie da.

Jesteś wielkiego serca i silnego ducha.
Takiego jak Ty nie złamie diabelska zawierucha.
Szatan zgrzyta zębami, ze wściekłości jęczy,
widząc, jak Bóg dla Ciebie maluje łuk tęczy.

Nawet najszczersze życzenia kiedyś kończyć trzeba.
Wszystkiego Najlepszego – i z ziemi, i z Nieba.
Boska Opatrzność niech Cię zawsze strzeże,
a Ty wciąż wzrastaj w miłości, nadziei i wierze!
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Postawa brata Kaliksta
wobec dzieci

Przypadający w czerwcu Dzień Dziecka oraz
okres Pierwszych Komunii Świętych sprzyja refleksji nad postawami ludzi dorosłych
wobec dzieci. Dziś w sposób szczególny
ważne jest właściwe podejście do przekazu wiary i formacji moralnej w rodzinach
katolickich, gdy wydaje się narastać fala
sekularyzacji i odchodzenia od Boga. Mimo
istniejących wielu teorii pedagogicznych,
ciągle istnieje zamęt w kwestii znalezienia odpowiedniej metody, wychowawczej,
by dotrzeć do dziecięcego serca i umysłu.
Chodzi o to, by podejścia te uwzględniały uwarunkowania rozwojowe dzieci i ich
szczególne usytuowanie w ramach współczesnej kultury cyfrowej. Dokonujące się
zastąpienie osobistych relacji dzieci ze starszymi i z rówieśnikami przez oddanie ich
w opiekę „elektronicznej niańki”, to jest
animowanych kreskówek i zabaw tiktokowymi filmikami w smartfonie zdecydowanie nie sprzyja uwrażliwieniu dzieci na
wartości prawdy, dobra i piękna.
Trzeba tym bardziej mieć świadomość
istnienia odwiecznych wartości przekazanych w Ewangelii, które są szczególnie
zbieżne z dziecięcą wrażliwością na czułość i miłość. Jezus Chrystus przynosząc
światu Dobrą Nowinę o Ojcu, który nas
stworzył z miłości i powołał do radosnej
komunii w niebie, nadal pragnie przema4

wiać do serc maluczkich i potrzebuje odpowiednich narzędzi, którymi będą serca
i umysły starszych, którzy już wcześniej
zachwycili się postacią Nauczyciela z Nazaretu. Do takich ludzi należą święci, także
ci święci z sąsiedztwa, do których zalicza
się pokorny stolarz z Poczekajki, brat kapucyn Kalikst Marian Kłoczko.

Dziecięca prostota brata Kaliksta
Mimo wykonywania ciężkiej pracy jako
stolarz, brat Kalikst przeszedł przez ziemię z pokorną postawą dziecka. Ujawniło
się to w jego delikatności wobec drugiego
człowieka, swoistej nieśmiałości oraz gotowości do zajmowania ostatniego miejsca. Ufność w dobroć napotykanych osób
i usilne staranie, by dostrzegać w nich to,
co najlepsze, prowadziło go do pięknych
relacji z innymi, które nacechowane były
prostotą, zaufaniem i przyjaźnią. Brat Kalikst nie mówił o innych źle, a gdy ktoś przy
nim odważył się krytykować nieobecnego
bliźniego, przerywał mu i prosił, by ten zauważył w nim coś pozytywnego.
Ludzie przychodzili do niego na rozmowę, bo czuli się kochani i wręcz przyciągani dobrocią osoby pokornego Brata. Paweł Rybak napisał: „to, co od razu rzucało
się w oczy, to jego ogromna serdeczność,
ciepło, które z niego emanowało”. Anna

Henzell wspominała, że brat Kalikst „Był
bardzo spokojny. Nie był porywczy. Kiedy się przebywało w jego towarzystwie, to
człowiek robił się taki spokojny. Ja tak to
odczuwałam. Od niego bił taki spokój”. Lubiły go dzieci i szanowali dorośli, wszyscy
znajdowali u niego słowa pociechy, mądrej rady i zaznawali chwil radości w towarzystwie człowieka, który promieniował
pokojem i dobrem. O. Marek Strycharski
stwierdził, że Kalikst „Potrafi podnieść na
duchu, dowartościować drugiego człowieka i dodać otuchy, żeby pewne rzeczy dalej
kontynuować, że są dobre”.
Siostry Kapucynki Najświętszego Serca Pana Jezusa prowadzące w Lublinie
dom dziecka lubiły przychodzić do kapucyńskiego stolarza z wychowankami, gdyż
Brat „urządzał dla nich loterię, czyli robił
drewniane losy, które kręciły się na pięknym okrągłym stole (zrobionym z choinki), i na chybił trafił losowano jakiś numerek. Za nim kryły się czy to słodkości, czy
drewniane ozdoby, a czasami jakiś psikus”.
Ogromną atrakcją dla dzieci były też psy,
które dobrze wytresowane, okazywały posłuszeństwo swemu opiekunowi, dając się
głaskać małym gościom brata Kaliksta.

Pamięć o małym Czesiu
Podczas pobytu w Zakroczymiu od 1953
roku brat Kalikst przeżywał okres formacji początkowej, czyli przygotowywał się
do złożenia ślubów wieczystych. W tamtych czasach bracia zakonni nie wyjeżdżali z klasztoru do domu rodzinnego aż
do czasu wieczystej profesji. Kiedy zatem
wypadła uroczystość Pierwszej Komunii
Świętej jednego z jego dwojga chrześniaków, brat Kalikst nie mógł pojechać na tę
uroczystość. Dlatego wysłał skromną kartkę pocztową, która była w istocie okolicznościową czarnobiałą fotografią wydaną
z okazji dwustolecia istnienia klasztoru
kapucynów w Zakroczymiu. Chrześniak
nazywał się Czesław Kolenda i był synem
jednej z rodzonych sióstr Kaliksta noszącej
imię Malwina. Przeżywał on swoją uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w parafii
Suchowola.
Wczuwając się w mentalność dziewięcioletniego dziecka, brat Kalikst napisał
króciutki list podzielający radość Czesia
z oczekiwania na przyjście Pana Jezusa i zawarł głębokie przesłanie ukazujące sposób
chrześcijańskiego przeżywania sakramentu
Eucharystii jako miłosnego zjednoczenia
ze Zbawicielem. Piękne jest też nawiązanie

Postawa brata Kaliksta wobec dzieci

do tajemnicy Niepokalanego Serca Maryi,
które ujawnia głęboką pobożność maryjną
kapucyńskiego zakonnika.
Treść kartki jest następująca: Drogi mi
Czesiu Bardzo się ucieszyłem gdy się dowiedziałem że już tak niedługo masz do
przyjęcia Pana Jezusa do serca swego. Jak
wielkie to szczęście mieć Jezusa w sercu
On nas tak Kocha i ty staraj się jego kochać jak najwięcej. Jezusowi najlepiej się
podobamy jak jesteśmy posłuszni Rodzicom paciorek mówimy i jesteśmy grzeczni.
Polecam Cię Niepokalanemu Sercu Maryi.
Niewprawna składnia, brak znaków interpunkcyjnych a nawet popełnione błędy
ortograficzne nie potrafią przesłonić gorącego uczucia i głębi teologicznego przesłania płynącego z prostej wiary kapucyńskiego stolarza z Zakroczymia. Jak zawsze
ujawnia się jego piękny personalizm połączony z miłością i radością podkreślony
w stwierdzeniu Drogi mi Czesiu, bardzo
się ucieszyłem. Zdaje się, że nic nie mogło ograniczać wielkiej miłości do Boga
i człowieka, którą świątobliwy Zakonnik
wyraził z taką prostotą i głębią. O swoim
chrześniaku brat Kalikst pamiętał przy
różnych okazjach, gdyż wspominał go także w kartkach pisanych do niego z okazji
uroczystości Bożego Narodzenia.

Wspomnienia dzieci z Lublina
Podczas kilkudziesięcioletniego pobytu
na Poczekajce brat Kalikst zaskarbił sobie wdzięczność i przyjaźń wielu dzieci.
Pamiętając Brata jako mała dziewczynka,
Joanna Krzymowska z domu Skałba, tak
opisała w swoich wspomnieniach wizyty w pracowni Brata Kaliksta nazywanej
Kalikstówką: „Chętnie siadałam Ci wtedy na kolanach i ciągnęłam Cię za sznur
albo za brodę, a Ty wtedy zakładałeś kaptur na głowę i udawałeś, że mnie straszysz. A pamiętasz, Bracie, jak grałeś nam
na mandolinie? Mam nadzieję, że to nie

była tajemnica… Jako mała dziewczynka
jak zahipnotyzowana patrzyłam na Twoje spracowane, silne dłonie, które odważnie szarpały struny instrumentu. To była
prawdziwa uczta dla ducha”.
Dzieci lgnęły do Kaliksta, wyczuwając
w nim dobroć i życzliwość, która pozwalała
im czuć się z nim bezpiecznie. Potwierdziła

byli zaprzyjaźnieni z kapucyńskim zakonnikiem. Są tam zawarte słowa: Zawsze
przyjmuj wyciągniętą dłoń i odpuść nam
nasze winy, jako i my odpuszczamy tym
którzy przeciwko nam zawinili. Z należnym uszanowaniem Br. Kalikst K. Nawet
w takim kontekście pobożny zakonnik korzystał z okazji, by napisać coś prawdziwie
głębokiego, co z pewnością wypływało z jego serca i doświadczenia.
Magdalena Wdowicz z domu Pietraszek wspomina, że gdy miała kilka lat bawiła się na skakance obok parkanu kościoła, gdzie był podest, z którego można
było obejrzeć budowę nowego kościoła
na Poczekajce. Gdy weszła na podest, by
zobaczyć plac budowy, skakanka spadła
jej na dół i nie można było jej wyciągnąć.
Przerażona myślą, co teraz będzie, zobaczyła przechodzącego przez plac budowy
brata Kaliksta, który zauważył jej strapienie i z uśmiechem podszedł do leżącej na
samym dole głębokiego wykopu dziecięcej
skakanki i podał ją Magdalenie. Pomimo
upływu wielu lata, ta scena wryła się jej
w pamięć, jako dowód nadzwyczajnej dobroci kapucyńskiego stolarza, którego zapamiętała jako świętego, który przychodził
ludziom z pomocą.

to w swoim wspomnieniu siostra Honorata
Jaworska, ze zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza Pana
Jezusa, zwanych Obliczankami, która napisała: „Do tego, zdawałoby się surowego,
zakonnika lgnęły dzieci. W czasie procesji
często widziałam podbiegające do niego
maluchy, a on trzymając je za ręce podążał
nadal skupiony w procesyjnym orszaku.
Chętnie rozmawiał z ludźmi przed kościołem, potrafił słuchać, zawsze z różańcem,
spokojny, uśmiechnięty”.
Spośród zachowanych nielicznych autografów brata Kaliksta warto zaprezentować
wpis do pamiętnika Joanny Skałby, wtedy
jeszcze małej dziewczynki, której rodzice

Brat Kalikst miał bardzo wrażliwe serce,
które było otwarte na maluczkich i prostych. Szczególnie ukochał dzieci, którym
okazywał życzliwość i ojcowską miłość.
Dzieląc się swoją mądrością, dawał im
dobre rady, by umieli z innymi żyć w pokoju. Jego relacje z ludźmi, otwarte na inność bliźniego, miały jednak istotny wymiar wertykalny, gdyż swoje spotkania
z ludźmi przez wiarę odnosił do Boga, który postawił na jego drodze licznych braci
i siostry. Wśród relacji o cudach i łaskach
uzyskanych za wstawiennictwem świątobliwego kapucyna powtarzają się te, które
dotyczą dzieci.
o. Andrzej Derdziuk OFMCap
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SAKRAMENT BIERZMOWANIA
23 kwietnia
Kinga Andrusiak, Kacper Balczyński, Adam Borowiec,
Mateusz Bortacki, Dominika Buczek, Iga Bury,
Anna Charszlak, Kinga Choduń, Karolina Chudy,
Agata Figiel, Natalia Gąbka, Dominika Gągol,
Zuzanna Goch, Wojciech Gorczyca, Bartłomiej Gumowski,
Agnieszka Hołowiecka, Mikołaj Jankowski, Michał Jaśkowski,
Gabriela Jaworska, Tomasz Karczewski, Mateusz Kasprzycki,
Julia Klajda, Jakub Kondrat, Michał Krzysztofik,

Alicja Kuczyńska, Patrycja Kulka, Igor Łaniak,
Szymon Łuszczuk, Wojciech Marzęda, Natalia Masierak,
Klaudia Masiewicz, Kinga Mazur, Julia Partyka, Julia Płowaś,
Ewa Potapczuk, Krzysztof Proskura, Martyna Przywecka,
Borys Rechulicz, Jakub Sorbet, Zofia Sorbet,
Zuzanna Spuz‑Szpos, Bartłomiej Staniulewicz, Maria Tkaczyk,
Maja Tokarz, Aniela Winiarczyk, Tristan Woch,
Małgorzata Woś, Antonina Wysocka

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
7 maja

14 maja

Szkoła Podstawowa nr 57
im. Jana Kochanowskiego

Szkoła Podstawowa
im. Bolesława Chrobrego

Przygotowanie: p. Katarzyna Nagacz

Przygotowanie: p. Jarosław Agaciński

Michał Albiński, Julian Biegaj, Kalina Bożek, Iga Bukowska,
Zuzanna Buława, Kornel Chaber, Jan Chomik,
Matylda Chorągiewicz, Alicja Czerwonka, Borys Dudak,
Alicja Gadocha, Zuzanna Gałat-Dereszczuk, Pola Gawrońska,
Szymon Gilas, Adam Gwarda, Gabriela Iskra, Mateusz Jankiewicz,
Pola Kabacińska, Aleksander Karwat, Piotr Knap, Gabriel Korkes,
Aleksander Kowal, Anastazja Kowalczyk, Julia Krawczyńska,
Aleksander Król, Maksymilian Kruk, Jagoda Kulikowska,
Mateusz Kuś, Łukasz Kuśmierz, Mikołaj Kuśmierz,
Cyprian Laskowski, Igor Lewczyk-Sprawka, Kuba Lipniacki,
Michał Listoś, Hubert Łowicki, Emilia Maciejewska, Maja Małek,
Julia Mańka, Maja Mieszkowska, Marcelina Mikusek,
Nina Mirosław, Rafał Nater, Natalia Niećko, Mateusz Ostrowski,
Julia Otachel, Zofia Piejak, Kacper Płachta, Julia Polska,
Amelia Popik, Aleksandra Rosół, Lena Siebiesiewicz,
Martyna Skowronek, Antoni Smolik, Wojciech Suchocki,
Antoni Suwała, Patrycja Swatek, Wiktor Swatek, Julia Szczęsna,
Paweł Szeleszczuk, Miłosz Szysiak, Franciszek Szyszło,
Maciej Wiśniewski, Aleksandra Wiśniowska, Sebastian Zyga

Leon Bartoszcze, Piotr Bat, Jakub Broński,
Wiktoria Brygała, Maksymilian Budzyński,
Marcel Ćwikła, Daria Dąbrowska, Barbara Dudek,
Laura Dulniak, Zuzanna Gawryl, Adam Iwańczuk,
Karolina Jaklińska, Olga Jędrzejewska, Amelia Jurak,
Alicja Jurek, Nina Kędzierska, Oliwier Klepacki,
Alicja Kozłowicz, Lena Leus, Juliusz Lewak, Jan Ligaj,
Barbara Marecka, Emilia Migdał, Leon Ostrzyżek,
Adam Osypiuk, Krzysztof Pryszczepa, Julian Radziewicz,
Szymon Rozpędowski, Kacper Sędłak, Maria Sobczyk,
Aleksandra Spuz vel Szpos, Magdalena Spuz vel Szpos,
Helena Świrska, Zofia Tarasiuk, David Tyndel,
Nina Tyndel, Lidia Wielgus, Hanna Wiktor,
Maria Witkowska, Karol Zaborowski, Stanisław Zalewski

7 maja

Grupa Parafialna
Przygotowanie: s. Dorota Podsiad
Wiktoria Adamczyk, Tymoteusz Andrzejewski,
Kacper Baranowicz, Karol Bąk, Michał Biaduń, Piotr Biegaj,
Julia Bielak, Konrad Błażewicz, Aleksandra Chojnowska,
Emilia Ciciak, Laura Dąbrowska, Amelia Denis, Feliks Dudziak,
Karolina Gilewicz, Jakub Głuchowski, Julia Gnyp,
Mikołaj Grzegorczyk, Maria Hanczarek, Marek Karczewski,
Emil Karwowski, Jagoda Korżan, Kalina Kowalczyk,
Sandra Kozikowska, Maja Kubinowska, Daria Kucaba,
Krzysztof Kucia, Liliana Lesiak, Michał Łączek, Lena Majewska,
Jan Malinowski, Marcel Michaluk, Marcel Mielniczuk,
Amelia Otto, Kacper Paluch, Aleksandra Pawlak, Kornelia Piszczek,
Sebastian Półtorak, Szymon Rusinek, Piotr Rzedzicki,
Bartosz Rzeszowski, Mikołaj Skorupski, Natasza Skotarczak,
Kacper Skórski, Nadia Sokołowska, Anastazja Spyra-Mazuś,
Jan Stępień, Błażej Sypel, Bazyli Szatkowski, Nikola Szczepaniec,
Jagoda Szuwar, Maja Szymczyk, Aniela Termena, Julia Zabielska,
Wiktoria Zalewska, Zuzanna Zarzyka, Antoni Zientek
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14 maja

Szkoła Podstawowa nr 38
im. Henryka Sienkiewicza
Przygotowanie: s. Franciszka Różycka
Aleksandra Bajorek, Natalia Bajorek, Hanna Balawejder,
Bartłomiej Bryda, Kornelia Brylska, Wiktoria Burska,
Eryk Bury, Julia Bystrzycka, Ignacy Czajkowski,
Wiktor Czyżewski, Franciszek Dudek, Agnieszka Dudzicz,
Laura Dutkiewicz, Julia Głąb, Błażej Goździewski,
Zuzanna Gumowska, Hanna Haładyj, Paulina Iwaniak,
Michał Juściński, Anita Kasperek, Aleks Kielmas,
Michał Kijewski, Cyprian Knieja, Michał Komaryński,
Robert Kopeć, Alicja Kowalewska, Agata Kowalska,
Magdalena Kropatwa, Lena Kruk, Piotr Krupa,
Ada Kubera, Paulina Kucharuk, Adam Kur, Michał Kuzioła,
Oktawian Kwaśniak, Alicja Matyjasek, Natalia Matysiak,
Milena Mazur, Helena Mierzwa, Martyna Niedziela,
Jakub Oleszek, Pola Owczarek, Martyna Pasek,
Piotr Piasecki, Olga Pieniak, Wiktor Piotrowski,
Emilia Podstawka, Anna Rodzik, Maja Rojek,
Nadia Rubczewska, Krzysztof Sagan, Zuzanna Sech,
Franciszek Serewa, Maciej Stańczyk, Julia Szeleźniak,
Antoni Szynkaruk, Wiktoria Szyszka, Arkadiusz Tokarski,
Natalia Wawrzusiszyn, Wiktoria Węgrzyn,
Maja Wojciechowska, Franciszek Zarębski, Maciej Żebura
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KWESTIA POKOJU

Zagadnienie pokoju jest aktualne z różnych przyczyn. Po pierwsze, ponieważ
toczy się wojna na Ukrainie. Mamy świadomość dramatu ludzi, którzy tracą życie,
tracą domy, tracą nawet możliwość zasiania pól, bo Rosjanie je zaminowali. Jest to
coś strasznego! Z drugiej strony widzimy
zamęt w świecie, kiedy nawet dziennikarze
katoliccy i wiele osób publicznych atakują
papieża, bo tak czy inaczej się wypowiedział. Wyrażają też oburzenie, że kardynał,
sekretarz stanu w taki sposób zabrał głos.
Niniejszy tekst próbuje być wyjaśnieniem
pewnych spraw i pokazaniem, o co tak
naprawdę w świecie chodzi – oczywiście
z mojego punktu widzenia.

Już prorok Izajasz zapowiadał, że Mesjasz
będzie Księciem Pokoju. Mesjasz, Jezus
Chrystus, przynosi pokój. Kiedy rzeczywiście przyszedł, mówił swoim uczniom: Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję
(J 14, 27). Święty Paweł napisał o czymś, co
jest niezwykle ważne: że Chrystus wniósł
pokój, bo zburzył rozdzielający nas mur
wrogości (por. Ef 2, 14). Wrogość oznacza, iż ludzie tak naprawdę są poranieni
i innych atakują niby się broniąc, a w sercu mają agresję, wręcz zieją nią. Wrogość,
która jest w nas wobec innych, często przybiera pragnienie „świętego spokoju”. To
generuje niepokój i buduje wojnę, dlatego
Jezus przyszedł, aby przynieść nam pokój,
zaufanie Bogu, by nam pokazać, że tak naprawdę, jeśli nie będziemy umieli doszukać się w innej osobie dobra, nigdy go nie
znajdziemy. Jeśli z założenia staniemy się
podejrzliwi, nieufni, to niejako wygenerujemy w drugim człowieku postawę traktowania nas z rezerwą. W ten sposób tworzymy
kogoś, kto – na zasadzie samospełniającej
się przepowiedni – odda nam zło, jakiego
się po nim spodziewamy. Dlatego tak ważne jest, byśmy w swoim sercu pielęgnowali
cnotę pokoju, bo ona jest pochodną cnoty
sprawiedliwości, gdy oddajemy to, co się
każdemu należy: szacunek, zaufanie i…
na bazie prawa rzymskiego, domniemanie niewinności.
Dziś żyjemy w świecie, w którym się łatwo podejrzewa, osądza, nagłaśnia skandale, obrzuca ludzi wyzwiskami, generuje
niepokój i konflikty na poziomie międzyludzkim. To smutne, że od wieków ludzkość toczy wojny. W Drugiej Księdze Samuela czytamy, że kiedy przyszła wiosna,
królowie wyruszali na wojnę. Dawniej to
był sposób zarabiania. Istnieli tacy, co
pracowali, i tacy, co wojowali. Ci drudzy
uważali, że zdobywanie łupów im się należy. Niestety, to się dzieje i teraz. Widzimy, iż ciągle są tacy ludzie, którzy inicjują wojny, bo chcą po prostu wzbogacić się

cudzym kosztem, napaść na innych jak
piraci, rabusie.
Od wieków w Kościele było pojęcie zwane „ius belli” oraz „bellum iustum”, czyli
prawo wojny i wojna sprawiedliwa. Zarówno w Katechizmie Kościoła Katolickiego,
jak i we wcześniejszym nauczaniu Ojców
Kościoła określano, co to jest wojna sprawiedliwa. Po pierwsze: ktoś napadnięty
miał prawo się bronić. Po drugie: istniała
tzw. wojna prewencyjna. Jeśli jakiś agresor
aktywnie przygotowywał się do konfliktu
zbrojnego, to cesarz lub papież mogli podjąć decyzję w sprawie wojny prewencyjnej,
uprzedzającej, aby wytrącić mu broń z ręki. Dziś ten typ wojny jest już nieaktualny,
gdyż ludzie mają taką broń i nagromadzili
takie arsenały niszczenia, że można Ziemię
unicestwić kilkadziesiąt razy. Wobec tego państwa korzystają z wyścigu zbrojeń.
Trzeba sobie powiedzieć, iż jest on rzeczą
skandaliczną. Co to znaczy? Z jednej strony
staje się smutną koniecznością, bo agresora można odstraszyć możliwością ataku
odwetowego. Faktem jest, że na niektórych
nie działa dobroć. Poza tym dobroć bywa
przez niektórych rozumiana jako oznaka
słabości. Na świecie toczy się wiele działań zbrojnych. Wyścig zbrojeń jest czymś
skandalicznym, bo tak naprawdę spirala przemocy się nakręca. Gdyby tylko 1%
z kwoty, jaką wydaje się dziś na zbrojenia,
przeznaczono na dożywianie ludzkości, nie
byłoby głodu, a z jego powodu umiera ok.

pełne arsenały broni, wiedzą, że po pewnym czasie będzie ona przestarzała i pojawi się nowa generacja sprzętu. Szkoda
go niszczyć. Można urządzić jakieś manewry, ale jeszcze lepiej znaleźć wroga i użyć
swojej amunicji i sprzętu do zabijania, by
przy okazji sprawdzić ich działanie. Trzeba
powiedzieć sobie jasno, że ci, którzy dążą
do wyścigu zbrojeń, często inicjują wojny,
bo chcą się pozbyć zapasów, by wyprodukować nową broń. Oczywiście potrzebują
kolejnych sum pieniędzy od społeczeństw.
Niestety, żyjemy w takim świecie, że
same apele o pokój nie wystarczą, dlatego przypomnijmy sobie nauczanie papieży na ten temat, zwłaszcza św. Jana XXIII,
który w 1963 r. wydał encyklikę Pacem in
terris (Pokój na ziemi). Trzeba też przypomnieć kontekst powstawania tej encykliki. W Zatoce Świń na Kubie pojawili się
Rosjanie, Amerykanie chcieli ich stamtąd
wyrzucić, wówczas Chruszczow zagroził
wojną atomową. Już wtedy, w latach sześćdziesiątych, świat był na krawędzi „końca
świata”. Mogłoby się wydawać, że Kościół
mówi swoje, a ludzie swoje, ale w tamtym
czasie encyklika Pacem in terris miała
wpływ na wydarzenia. Przypomnijmy sobie cechy pokoju, który proponował św.
Jan XXIII. W encyklice przedstawił zasadę, która w teologii moralnej, w katolickiej
nauce społecznej nazywa się „czwórmianem Janowym”. Są w nim cztery wartości,
jakie trzeba rozwijać: prawda, sprawied-

JAN XXIII W ENCYKLICE PACEM IN TERRIS WYMIENIŁ PODSTAWOWE CECHY
POKOJU: PRAWDA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, WOLNOŚĆ I MIŁOŚĆ

miliona ludzi; 20 tys. dzieci rocznie umiera,
dlatego że pieniądze nie są przeznaczone
na żywność tylko na zbrojenia. Co będzie
po obecnej wojnie?
Trzeba pamiętać, iż jest jeszcze jeden
aspekt tej sprawy. Wojskowi, gdy już mają

liwość, wolność i miłość (św. Jan Paweł
II zamienił miłość na solidarność). Tam,
gdzie coś jest oparte na kłamstwie, będzie
wojna, bo zostaną ujawnione matactwa.
Jeśli nie ma wolności, człowiek chciałby
zburzyć blokujące go kraty, ograniczenia.
7
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Dlatego papież pisał, że wolność jest warunkiem pokoju. Jeżeli istnieje krzywda,
będzie ona motywowała ludzi do odzyskania swego. Tam, gdzie nie ma miłości, nie
wystarczy równość, sprawiedliwość, nie
wystarczy równowaga zbrojeń. Jeśli nie ma
miłości, wcześniej czy później ktoś będzie
coś „knuł”. Trzeba pamiętać, że w 1963 r.
św. Jan XXIII interweniował u prezydenta
Kennedy’ego i u Chruszczowa i udało się
uratować świat.

będzie pokoju. Oczywiście, można kogoś
nastraszyć, uciszyć, namówić do „zgniłego kompromisu”, ale to nie działa. Ważne, żebyśmy zobaczyli kolejny problem.
Św. Jan Paweł II w Katechizmie, a szczególnie w 1991 r. wołał do świata, aby nie
zaczynać wojny w Iraku. Wskazywał na
potrzebę porozumienia, rozmowy, zrozumienia kultur. Niestety, Zachód w swojej
pysze narzucał krajom muzułmańskim
tzw. reguły demokratyczne…

PAWEŁ VI W ENCYKLICE POPULORUM PROGRESSIO ZAWARŁ
ZASADĘ: POKÓJ JEST DZIEŁEM SPRAWIEDLIWOŚCI

Potem, w latach sześćdziesiątych XX w.,
w Afryce, Ameryce Łacińskiej wyzwalały się
kraje postkolonialne. Niestety, europejskie
mocarstwa mają dużo na sumieniu. Król
Belgów Leopold II dokonał ludobójstwa
w Kongo: tam zginęło kilka milionów ludzi na jego prywatnych plantacjach kauczuku. Anglicy, Francuzi, Niemcy, Holendrzy zakładali swoje kolonie i po prostu je
eksploatowali. Mówi się, że w Indiach rządziła nie tyle królowa Wiktoria, co Kompania Wschodnioindyjska. Rozwój Anglii
w czasie rewolucji przemysłowej dokonał
się dzięki temu, że sprowadzano tanią siłę
roboczą i bogactwa naturalne z Indii oraz
z Chin. Do dzisiaj Chińczycy są wrogo nastawieni do Zachodu, ponieważ ten naród
został upokorzony przez Europejczyków
i to pamięta. Z kolei Hiszpanie i Portugalczycy wzbogacili się na „łupieniu” złota
od Indian. Kiedy dokonało się wyzwolenie
narodów, dopiero wtedy kończyła się kolonizacja, choć w innej formie trwa do dziś.
W 1967 r. papież Paweł VI, też już święty, napisał encyklikę Populorum progressio, czyli Rozwój narodów. Sformułował
tam zasadę: Opus iustitiae pax (Pokój
dziełem sprawiedliwości) – to stwierdzenie jest bardzo ważne, bowiem tam, gdzie
nie ma sprawiedliwości, jest krzywda, nie
8

Co się dzieje obecnie w świecie? Mamy
do czynienia z wielkim niepokojem, który
pokażę trochę na innej płaszczyźnie. Wróćmy do 13 lipca 1917 r. Matka Boża w Fatimie ukazując dzieciom piekło podczas
trzeciego objawienia mówiła tak: Módlcie
się o nawrócenie Rosji. Jeśli się będziecie
modlić o nawrócenie Rosji, będzie pokój.
Matka Boża od razu mówiła o modlitwie
o pokój. Trzeba pamiętać, że jest on nie
tylko kwestią równowagi, wyścigu zbrojeń,
przestrzegania praw i paktów międzynarodowych. Pokój to jest coś, co znajduje
się w sercu człowieka. Jeśli jest we mnie
wrogość, jeśli jest we mnie grzech, diabeł
będzie miał we mnie przyczółek, bo przeze
mnie będzie działał. W życiu rodzinnym też
tak jest. Gdy ktoś ćpa, upija się, kradnie…,
cała rodzina jest tym dotknięta, „zainfekowana”. Tak samo działa choroba grzechu,
która dotyka ludzkość.
Matka Boża mówi: Módlcie się o nawrócenie całego świata. Jeśli będziecie się
modlić, odmawiać Różaniec, będzie pokój.
O tym trzeba pamiętać, to można przełożyć
na język praktyki międzynarodowej, a potem osobistej. W jaki sposób to pokazać?
Otóż kiedy się patrzy na historię Niemiec
i Francji, to praktycznie od czasów Karola Wielkiego między nimi były konflikty,

konflikty zbrojne i różne zmagania: wojny napoleońskie, Komuna Paryska, wojna
w 1870 r. i dwie wojny światowe. Panowała wielka nienawiść, ale znaleźli się ludzie,
którzy byli katolikami: Konrad Adenauer,
Charles de Gaulle, a wcześniej Jean Monnet i inni francuscy myśliciele, którzy powiedzieli, że trzeba zmienić świadomość.
Nie wystarczą pakty między przywódcami,
trzeba zbudować zupełnie inne myślenie
– nie mogą być dla siebie wrogami. Katoliccy politycy francuscy i niemieccy budowali płaszczyznę porozumienia i dzisiaj
Francja oraz Niemcy są w znacznym stopniu pojednane.
Inny przykład: Polska i Niemcy były
przez tysiąc lat w nieprzyjaźni. Już właściwie od Henryka II, który atakował Bolesława Chrobrego, cały czas istniało zagrożenie niemieckie. W 1965 r. biskupi polscy
wystosowali apel do biskupów niemieckich:
Przebaczamy i prosimy o przebaczenie.
Wyrażano wielkie oburzenie, że my chcemy
się jednać z hitlerowcami, ale bł. prymas
Wyszyński i kardynał Bolesław Kominek
wiedzieli, iż jeśli się nie zmieni serca, nie
będzie pojednania.
Trzeci przykład: bolesna historia Wołynia. Dziś żyjemy w innym świecie. Przyjmujemy braci i siostry z Ukrainy. Ja wiele
razy wyjeżdżałem z wykładami do Lwowa.
Wiem, że jeśli się nie zmieni świadomość,
nie staniemy się prawdziwymi braćmi i siostrami, to nie wiadomo, jakie powstaną
układy i będziemy się tylko „nakręcać”.
Jest możliwe to, o czym mówił Pan Jezus,
że jeśli są ludzie wierzący, jeśli są ludzie,
którzy otwierają swoje domy, ręce i serca,
to będzie pokój.
Pokój to nade wszystko owoc działania
łaski w nas, to Jezus nam go daje. Święty Paweł w Liście do Galatów napisał, że
owocem Ducha Świętego jest pokój, miłość, radość, sprawiedliwość, życzliwość.
Tak naprawdę, jeśli chcemy pokoju, musimy zobaczyć, iż jest on możliwy, jeżeli
umiemy w jakiś sposób pogodzić się z sobą, z innymi ludźmi, gdy będziemy pamiętali, że jest to dar Boży, coś większego od
nas. Dlatego Matka Boża zaprasza dzisiaj,
abyśmy w pierwszą sobotę uświadomili sobie, że modlitwa stanie się naszym wkładem na rzecz pokoju. Nie bójmy się! Czy
małe dzieci z Fatimy mogły pomyśleć, iż
będą miały taki wpływ na historię świata?
Naprawdę możemy zrobić wiele dla Pana
Jezusa, jeśli będziemy nieśli pokój, umieli
przebaczać, tłumaczyć pewne sprawy, posiadali wiedzę historyczną.
Żyjmy w prawdzie. Pamiętajmy wspomniany wcześniej „czwórmian Janowy”.
Możemy ludziom pomóc przez powstrzymywanie złych słów, negatywnych opinii,
zapobieganie eskalacji konfliktów. Kto
praktykuje pierwsze soboty, nie tylko trzyma różaniec, rozważa Ewangelię, ale za-
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PRZEZ DZIECI W FATIMIE MARYJA PRZEKAZAŁA ORĘDZIE: JEŚLI BĘDZIECIE SIĘ MODLIĆ, ODMAWIAĆ RÓŻANIEC, BĘDZIE POKÓJ

czyna tym żyć. To taki szczególny dzień,
żeby zwrócić ludziom uwagę na potrzebę
życzliwości i dobra. W pierwszą sobotę
miesiąca wchodzę w sztafetę pokoleń, które budowały sanktuaria, wyrażały wiarę.
Maryja niesie pokój. Ona niesie go do Elżbiety i go od niej też otrzymuje. Maryja
przychodzi ze swoją tajemnicą i ze swoją
boleścią, bo jest niepewna, jak ludzie zareagują na Jej macierzyństwo, i słyszy:
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła
(Łk 1, 45). Duch Święty natchnął Elżbietę
i oznajmił jej wielkie dzieła Boże. Maryja
idzie jej pomóc i sobie pomaga.
Pamiętajmy, że pokój zawsze się będzie
diabłu nie podobał. Jeśli zrobimy coś dobrego, ludzie mogą zazdrościć, zły nas poszarpie. Nie łudźmy się, iż automatycznie
okażą nam wdzięczność. Nie bójmy się,
Pan Bóg to jednak policzy. Matka Boża
mówi wyraźnie, żeby się modlić, ofiarować
siebie, znosić cierpienie, a będziemy mieli
pokój. Mamy zrobić swoje i zaufać Bogu,
a On zrobi swoje.
W dzisiejszym świecie obok postaw pokojowych jest ideologia, która się nazywa
„irenizm” od greckiego słowa „eirene” –
pokój. Oznacza ona pokój za wszelką cenę. Nazywamy go czasami takim „zgniłym
kompromisem”. Matka Boża mówiła, że

błędy Rosji będą rozpowszechnione po
całym świecie. Już w czasach leninowskich powstał tzw. Komintern (Międzynarodówka Komunistyczna) i on szerzył ten
irenizm, zwany inaczej pacyfizmem. To
znaczy, że po prostu ma panować pokój.
Nie musi być sprawiedliwości, wolności,
prawdy, miłości – tylko pokój. Wobec tego
ludzie byli trzymani w więzieniach, zakładach psychiatrycznych… We współczesnym
świecie okazało się, że za rosyjskie pieniądze – miliardy dolarów przekazywane Zachodowi, cała Europa Zachodnia, Ameryka
Północna i Ameryka Łacińska zostały zindoktrynowane. Była taka sekta Świątynia
Ludu – 1000 jej członków w Gujanie popełniło samobójstwo. Jakie mieli nabożeństwa? Słuchali Radia Hawana i Radia
Moskwa. To byli komuniści. Trzeba sobie
powiedzieć, że niektórzy ludzie, nawet duchowni, są zaintrygowani rosyjskim irenizmem – za rosyjskie pieniądze. To, co
zresztą pokazała Bella V. Dodd w książce
Szkoła ciemności.
Żyjemy w świecie, w którym Ameryka
Łacińska została skrzywdzona przez USA,
ich kolonializm. Dlatego ci biedni ludzie
łatwo dają się zmanipulować przez socjalistyczno-komunistyczną propagandę rosyjską. Nawet przy potępianiu agresji Ro-

sji na Ukrainę wiele krajów afrykańskich
wstrzymało się od głosu. Mówiły, że jak
one były atakowane, nie ujmowano się za
nimi. Czasami też duchowni, nawet papież
czy inni, mówiąc o wojnie, pokoju, mają
inne, trochę latynoamerykańskie spojrzenie. Warto o tym pamiętać. Nie lękajcie się! Nawet jeśli ktoś mówi, że papież
Franciszek zbłądził, to nieprawda. Ojciec
Święty przekazał swój pogląd, ale nie w jakimś dokumencie, tylko w wywiadzie dla
gazety. My mamy prawo myśleć zgodnie
z nauką Kościoła i szanować papieża. On
żadnego błędu dogmatycznego nigdy nie
popełnił. Jest z innego świata, gdzie była teologia wyzwolenia, gdzie działo się
wiele krzywd wyrządzonych przez bogate
kraje Zachodu.
My nie lękajmy się, słuchajmy nauki
Kościoła, módlmy się o pokój i ufajmy. Niepokalane Serce Maryi zatriumfuje. Amen.
o. Andrzej Derdziuk OFMCap
Od redakcji: Kwestia pokoju to tekst konferencji, którą o. Andrzej Derdziuk wygłosił
7 maja 2022 r. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, św. Floriana
i św. Katarzyny w Gołębiu podczas dnia
skupienia Grup Modlitwy Ojca Pio z Poczekajki i z parafii pw. św. Józefa w Lublinie.
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SANCTITAS ET VITA CONTIDIANA
bardzo istotna. Są to przedstawienia Chrystusa lub portrety świętych, niekiedy też
przedstawienia symboliczne. Dużą część
mojego dorobku artystycznego stanowią
portrety, w których staram się nie tylko
przedstawić konkretną osobę, tak jak wygląda, ale też ukazać jej charakter, emocje,
nastrój. Inspiruje mnie również natura –
uwielbiam rośliny, sama w wolnej chwili
pielęgnuję ogród przy moim domu. Maluję
również martwe natury. Do ich tworzenia
inspirują mnie wszelkie przedmioty, które
staram się ułożyć w kompozycję o konkretnym przesłaniu, tematyce.

Na kim się Pani wzoruje?
Kto jest Pani mistrzem?

24 kwietnia oraz w następne niedziele w amfiteatrze naszego
kościoła można było zobaczyć wystawę obrazów autorstwa
naszej parafianki p. MAŁGORZATY KUSZEWSKI pt. „Sanctitas
et vita contidiana” („Świętość i codzienność”).
O swoim talencie, o radości, jaką jej daje realizacja pasji, o tym,
skąd czerpie inspirację opowiedziała w rozmowie z naszą redakcją.
Proszę się nam przedstawić
Nazywam się Małgorzata Kuszewski. Pochodzę z Krakowa, jednak od kilku lat
mieszkam w Lublinie. Z wykształcenia jestem artystą malarzem, ukończyłam krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Aktualnie pracuję jako instruktor i choreograf
tańca – prowadzę zajęcia taneczne dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. W swojej
twórczości łączę te dwie pasje – malarstwo
oraz taniec. Obie te dziedziny są dla mnie
niezwykle ważne i sprawiają mi dużo radości. Czasami nawet wzajemnie się uzupełniają – szczególnie podczas projektowania scenografii do spektakli tanecznych
lub strojów dla tancerzy.

świętych, architektura sakralna, symboliczne martwe natury – wszystko to odnosi się do mojego doświadczenia relacji
z Bogiem oraz mojej obecności w Kościele.

Skąd Pani czerpie inspiracje
do twórczości artystycznej?

Fascynuje mnie twórczość wielu artystów, w tym między innymi Caravaggia,
Rembrandta, Gierymskiego, Grottgera…
W ostatnim czasie natomiast bardzo zainteresowała mnie zarówno sztuka, jak i filozofia twórczości Brata Alberta Chmielowskiego. Zgadzam się z nim w wielu aspektach
i to właśnie jego chciałabym naśladować,
zwłaszcza w zachowaniu proporcji pomiędzy tworzeniem sztuki, a relacją z Bogiem.
Myślę, że właśnie Brata Alberta mogę nazwać swoim mistrzem.

Czy chciałaby Pani wyróżnić
któryś z obrazów Brata
Alberta? Najbardziej znanym
jest chyba „Ecce Homo”…

Inspiracje do twórczości najczęściej czerpię
z życia codziennego, z tego, co jest najbliżej mnie. Tworząc obrazy, często sięgam
do tematyki religijnej, która jest dla mnie

Tak, „Ecce Homo” jest niezwykle przejmującym wizerunkiem Chrystusa cierpiącego
i robi na mnie chyba największe wrażenie
wśród dzieł Brata Alberta. Natomiast jestem także pod wrażeniem walorów ma-

ŚWIĘTA KLARA

ŚWIĘTY JÓZEF

Kiedy odkryła Pani w sobie
talent? Kto pokierował pierwszymi
Pani krokami artystycznymi?
Malowałam, rysowałam odkąd tylko pamiętam. W domu panowała „artystyczna”
atmosfera – tata jest rysownikiem, pasją
babci był haft artystyczny, głównie oparty
na motywach japońskich, dziadek fotografował i rysował węglem, ciocia projektowała witraże, a pradziadek malował pejzaże
i portrety techniką olejną.

Wśród obrazów na wystawie
wiele było o tematyce religijnej
– z czego to wypływa?
Tematyka religijna wypływa z mojej wiary i jest sposobem jej wyrażania. Portrety
10
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WYSTAWA W AMFITEATRZE

larskich i atmosfery eksponowanego w Sukiennicach w Krakowie obrazu „Cmentarz
włoski o zmroku”.

na i harmonii. Chciałabym, aby w mojej
sztuce każdy znalazł coś dla siebie, coś,
co go poruszy.

Czym jest dla Pani sztuka?

Co najbardziej lubi Pani
malować, jaką techniką?

Sztuka jest dla mnie wyrażaniem siebie –
tego, co czuję, i tego, w jaki sposób patrzę
na świat. Jest to też forma rozwijania talentu od Boga – w ten sposób pragnę Mu
za ten talent podziękować. A jednocześnie
dzielić się z ludźmi doświadczeniem pięk-

Moja ulubiona technika malarska to farby
olejne. Używam też niekiedy akryli. W rysunku zaś posługuję się ołówkiem albo
węglem. Jeśli chodzi o podłoże, to zazwyczaj maluję na płótnie malarskim, czasami
też na drewnie. Rysuję na papierze. Co do
ulubionych gatunków malarskich to są to
portrety, pejzaże i martwe natury, a także
zwierzęta i architektura.

Pani ulubiony obraz (oczywiście
z namalowanych przez siebie)?
Ciężko wybrać mi jeden ulubiony obraz,
ponieważ do tworzenia wszystkich włożyłam dużo serca i pracy… Natomiast myślę, że jednymi z ulubionych są portrety
świętej Klary i świętego Józefa. Te obrazy
powstały stosunkowo niedawno, podobnie zresztą jak portrety Jezusa: Chrystus
Eucharystyczny oraz obraz przedstawiający Jezusa udającego się na Golgotę. Te
obrazy są mi najbliższe.

Czy malowała Pani obrazy
na zamówienie?
FIGURA ŚW. ANTONIEGO
Z KAPLICY NA POCZEKAJCE

Tak, w szczególności portrety, wizerunki
świętych. Najbliższą mi tematyką były zamówienia dla kościołów, ponieważ oprócz

pracy malarskiej cieszy mnie, że moje obrazy będą chwalić Boga i służyć ludziom.

Nad czym obecnie Pani pracuje,
jeśli to nie tajemnica?
Obecnie pracuję nad zamówionymi obrazami, między innymi wizerunkami Pana
Jezusa i Maryi, eksponującymi w szczególności miłość i miłosierdzie, jakimi obejmują każdego człowieka, a także nad kilkoma zamówionymi portretami i pejzażami.
Czy jest możliwość zakupienia
Pani obrazów? A jeśli tak, to gdzie
je można obecnie zobaczyć?
Jest możliwość zamówienia/zakupienia
obrazów. Część obrazów eksponowanych
na facebooku (Małgorzata Kuszewski –
Malarstwo) stanowi wzór do zamówień,
inne można zobaczyć na wystawach. Zamówienie można złożyć drogą mailową:
malgorzatakuszewski@gmail.com. Staram się przy realizacji zamówienia wziąć
pod uwagę wytyczne zaproponowane przez
zamawiającego (temat, format, technika,
kolorystyka).

Bardzo dziękuję Pani za rozmowę
i miłe spotkanie. Życzę
nowych inspiracji i kolejnych
równie pięknych wystaw!
Z Małgorzatą Kuszewski
rozmawiała Małgorzata Grzenia
Zdjęcia: Emil Zięba
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IX Pielgrzymka
Wielkopostna
10 kwietnia, Niedziela Palmowa.
Przychodzimy do archikatedry, do
naszego sanktuarium Matki Bożej
Płaczącej, i niesiemy Jej w darze,
jak zawsze, świece, które zapłoną
przy obrazie. Jest godzina 8.30
i rozpoczyna się Msza św. w intencji
pielgrzymów i ich rodzin. Cieszymy
się bardzo, że to czterdziesty dzień
naszego wędrowania i że udało nam
się wytrwać w tym postanowieniu.
Już dziewiąty raz wyruszyliśmy szlakiem
czterdziestu kościołów w naszym mieście,
aby dać świadectwo wiary w Syna Bożego.
Jest to czas szczególnej modlitwy, nawrócenia i nowego życia z Chrystusem. Ten czas
spędzony na pielgrzymce jest wspaniałym
przygotowaniem do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. W naszych modlitwach pamiętaliśmy o zmarłych pątnikach,
Krystynie Franczak, Janinie Nejkauf, An-
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drzeju Gilu i Edmundzie Prokopińskim.
W tym roku przyświecał nam jeszcze jeden cel: modlitwa błagalna o zakończenie
wojny na Ukrainie, która rozpoczęła się
24 lutego, tuż przed naszą pielgrzymką.
W 2022 roku pielgrzymka trwała od 2
marca do 10 kwietnia. Czterdziestodniowe pielgrzymowanie może wydawać się
tak długie i trudne, że nie warto zaczynać.
Otóż nie, warto spróbować, wyjść z domu,
zmobilizować się i codziennie rano wyruszać. A jeśli rano nie ma czasu, to przewidzieliśmy także możliwość udziału w wieczornych Mszach św.
Nie chcę pisać, że to taka „piękna przygoda”. Ci, którzy pielgrzymują od lat, nie
mogą doczekać się Środy Popielcowej i rozpoczęcia nowej pielgrzymki. A po czterdziestu dniach mówią „to już koniec? Przecież
tak niedawno wyruszyliśmy!”. Czas biegnie szybko, a jeszcze szybciej, gdy się w coś
angażujemy. Nasze życie jest pielgrzymką,
a więc codzienna Msza św. w innym miejscu
to poznawanie lubelskich parafii i kościołów rektoralnych, to modlitwa w różnych
wspólnotach.
Nawet mimo problemów związanych
z epidemią Covid-19 ciągłość pielgrzymki została zachowana. W najostrzejszym

okresie, gdy do kościoła mogło wejść tylko pięć osób, nasza pątniczka Barbara
wytrwale pielgrzymowała. Wielkie dzięki
za jej postawę.
Jesteśmy mile widziani w kościołach
stacyjnych. Wpisaliśmy się już w pewną
tradycję Wielkiego Postu w naszym mieście. Wielu kapłanów odprawia w naszej intencji Msze św. Bóg zapłać, drodzy Księża!
Zwracam się szczególnie do tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się na udział
w pielgrzymce. W okresie Adwentu będziemy pielgrzymować do trzech sanktuariów Maryjnych w Lublinie. W każdą
sobotę spotkamy się na Mszy roratniej:
3 grudnia – w sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej na ul. Bursztynowej,
10 grudnia – w sanktuarium Matki Bożej
Dobrej Rady (kościół pw. Świętego Ducha)
i w ostatnią sobotę Adwentu, 17 grudnia –
w katedralnym sanktuarium Matki Bożej
Płaczącej. Zapraszamy serdecznie! Niech
udział w Pielgrzymce Adwentowej będzie
taką „rozgrzewką” przed peregrynacjami
wielkopostnymi.
Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku!
Anna Pasek
współorganizator pielgrzymki

PIELGRZYMI PRZED LUBELSKĄ ARCHIKATEDRĄ W OSTATNIM DNIU PIELGRZYMKI. FOT. MICHAŁ PASEK
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Kochane
dzieciaki

Różaniec
i dusza
potępiona
Tekst: Małgorzata Brzozowska
Ilustracje: s. Franciszka Różycka

Wśród wielu legend, które pamiętam
z dzieciństwa, jest także i ta.
Była kiedyś kobieta. Wydawałoby się,
że nie była ani lepsza, ani gorsza od innych. Niczym szczególnym się nie wyróżniała. Miała męża, dzieci, gospodarstwo.
Lubiła siedzieć przed chatą i obserwować
przechodzących ludzi. O każdym miała coś
do powiedzenia: ten był za smutny, ten za
wesoły, ta miała plamę na sukience, a ta
zbyt głośno się śmiała, ta żyła za długo,
a ów nie wiedzieć dlaczego był chory, ten
był prosty, a ten utykał… Czasem komuś
pomogła, a kogo innego wyśmiała i oplotkowała. Do kościoła chodziła, ale najbardziej lubiła się modlić na różańcu. Ot, tak.

W końcu, pewnego dnia umarła. Pan
Jezus mówi:
– Do piekła! Nie modliła się do mnie
wystarczająco dużo, nie czciła mnie, nie
kochała ani mnie, ani ludzi. Na potępienie!
I znalazła się kobieta w ogniu piekielnym. Cierpi strasznie i krzyczy:
– Ratunku! Panie Boże, zlituj się nade
mną! Święta Panienko, Maryjo, wstaw się
za mną! O Matko, módl się za mną!
Bóg Ojciec był nieustępliwy, ale Najświętsza Maryja Panna usłyszała wołanie
i zaczęła się ujmować za duszą:
– Panie Jezu – mówiła – mój Synu kochany, odpuść jej grzechy i wybaw ją od
piekła i wiecznego cierpienia… Zmiłuj się
nad nią…
Pan Jezus długo się zastanawiał, ale
w końcu pomyślał, że nieładnie tak się
przeciwstawiać Mamie…, ale i Tatusiowi
też źle… Co tu zrobić?
– Dobrze, kochana Mamusiu Najświętsza, skoro tak bardzo chcesz, to wyciągnij
ją z piekła, trochę już wycierpiała, niech
będzie tu z nami. Ale w piekle jest bardzo
gorąco, a Ty, Mamo, musisz sobie z tym
jakoś poradzić…
– Dziękuję Ci, Synu, jeśli taka jest Twoja wola, dam sobie radę.
Maryja zaczęła przemyśliwać, jak tę
biedną duszę z piekła wyciągnąć. Nie dość,
że w piekle było bardzo gorąco i palił się
wielki ogień, trawiący złe dusze, to jeszcze z nieba do piekła było bardzo daleko.
Na początek Matka Boża pożyczyła od
strażaków najdłuższą drabinę, jakiej używali przy gaszeniu najwyższych na świecie

wieżowców. Ale okazało się, że ta wystarczyła ledwo z nieba do ziemi.
– Na nic – pomyślała. – Może sznurek
byłby dłuższy?
I wzięła Maryja długi sznur, którym była
przepasana. Krzyknęła do kobiety, która
wciąż ją wzywała:
– Łap za koniec i obwiąż się, to cię wciągnę! – spuściła długi sznur aż do piekła.

Dusza chwyciła za niego i zaczęła się
obwiązywać, ale sznur, jak to sznur, zajął się od ognia i zaczął się palić i w końcu
cały spłonął, a dusza z powrotem utknęła w piekle.
Matka Boża już nie wiedziała, co robić.
Miała tylko różaniec, nie był długi.
Ale dusza cały czas wołała:
– Królowo Różańca Świętego, módl
się za mną!
Maryja jeszcze raz wychyliła się przez
niebieski parapet i wyciągnęła w kierunku
duszy różaniec.
– Odmawiałaś pobożnie różaniec wiele
razy, teraz on ci pomoże!
I różaniec trzymany przez Matkę Najświętszą zaczął się wydłużać, dosięgnął
z nieba do ziemi, był w końcu tak długi,
że sięgnął do piekła i krzyżyk na nim sięgnął duszy.
– Chwytaj! – krzyknęła Maryja i zaczęła ciągnąć.
Dusza uchwyciła się mocno krzyżyka na
różańcu i ciągnięta przez Matkę Bożą zaczęła się wznosić w górę do nieba.
Od Redakcji: To jest oczywiście tylko legenda. Na podstawie Pisma Świętego wiemy, że piekło jest karą wieczną i nie ma już
z niego ratunku. Ale możemy modlić się
za dusze czyśćcowe, aby mogły spotkać się
z Bogiem w niebie.
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Warto przeczytać!
Żyć bez kłamstwa – to tytuł książki Roda Drehera, amerykańskiego dziennikarza i publicysty. Co to takiego? Czyżby to była
niemal 300-stronicowa książka na temat życia w wierności ósmemu przykazaniu? Nie do końca. Książka ma jeszcze podtytuł:
Jak wytrwać w chrześcijańskiej opozycji.
Wydawałoby się, że książka podejmuje problematykę historyczną
i po prostu jest nieaktualna. Dreher udowadnia, że to nieprawda.
Wszyscy powinni ją przeczytać i przemyśleć.
Rozmawiając z Amerykanami i dwudziestowiecznymi emigrantami politycznymi z Europy Środkowej analizuje ich tezę,
że w USA i w Europie Zachodniej rodzi się nowy totalitaryzm.
Autor definiuje totalitaryzm jako formę władzy, łączącą
w sobie polityczny autorytaryzm z ideologią dążącą do
kontrolowania wszystkich aspektów życia. Celem państwa
totalitarnego jest definiowanie i kontrolowanie rzeczywistości,
prawda nie ma charakteru absolutnego, jest nią to, co rząd uznaje za prawdę. Społeczeństwo totalitarne to takie społeczeństwo,
w którym ideologia dąży do zastąpienia ogółu wcześniejszych tradycji i instytucji z zamiarem podporządkowania sobie wszystkich
aspektów życia społecznego. Państwo totalitarne dąży do kontrolowania nie tylko ludzkich działań, ale i myśli, i uczuć. Idealnym
poddanym jest ten, kto kocha Wielkiego Brata. (Czytając książkę
Drehera można spisać sobie długą listę lektur obowiązkowych na
temat totalitaryzmu.)
Dzisiejszy totalitaryzm wymaga nie miłości do Partii (jak było za czasów sowieckich), ale wierności postępowym przekonaniom. Duża ich część kłóci się nie tylko z logiką, ale i z chrześci14
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jaństwem. Często mówi się tu o tzw. „poprawności politycznej”.
Posłuszeństwo wymusza nie państwo, a elity, które kształtują
opinię społeczną, i prywatne korporacje, które kontrolują nasze
życie dzięki zaawansowanej technologii.
Nowy lewicowy totalitaryzm jest „miękki”, przemawia do
wewnętrznych tęsknot człowieka, zwłaszcza do tęsknoty za
sprawiedliwym społeczeństwem, ale demonizuje inaczej myślących i zmienia troskę o ofiary w totalitarny nakaz. Jednocześnie
stawia osobistą przyjemność wyżej od zasad, a nawet
od swobód politycznych. Ludzie bywają tu skłonni do
zrzeczenia się praw politycznych za gwarancję osobistej przyjemności. „Jeśli nie ma świętego porządku, to
pierwotna obietnica złożona przez węża w raju – «będziecie
jak bogowie» – staje się fundamentalną zasadą nowej kultury”
(s. 29). Człowiek wierzy w Boga, ale w takiego, który nie wymaga od niego niczego więcej, ponad to, żeby był miły i czuł się
szczęśliwy. Głównym grzechem jest ograniczanie innym
prawa do poszukiwania szczęścia zgodnie z ich upodobaniami. Rewolucja seksualna, polityka tożsamości etnicznej
i genderowej zastąpiły wcześniejszą walkę klas. Jednocześnie
kapitalizm głosi powszechność mechanizmu rynkowego
i to, że prawdziwa wolność to wolność wyboru, a nie (jak
klasycznie) wybór cnoty; stąd zwycięstwa transgenderyzmu.
Duch ten zawojował również Kościoły, także chrześcijańskie.
Chrześcijanie nie są gotowi cierpieć za wiarę, bo społeczeństwo
neguje celowość cierpienia i uważa ponoszenie ofiar w imię
prawdy za bezsensowne.
Porozumiewaniu się w warunkach tego miękkiego totalitaryzmu często służy nowomowa, odwracająca i narzucająca nowe
znaczenia słów, częsty jest też wymóg „dwójmyślenia”, tj. akceptowania tego, co jest w sposób oczywisty niezgodne z rzeczywistością. Zdaniem Aleksandra Sołżenicyna nie każdy jest w stanie
występować przeciw władzy i obalać imperia, ale każdy powinien przynajmniej żyć bez kłamstwa, tj. nie mówić tego, czego nie myśli.
Komunizm po II wojnie światowej nie wziął się znikąd. W Europie wschodniej życie wielu ludzi było tak trudne i beznadziejne, że marksistowskie hasła brzmiały jak obietnica zbawienia.
Obecnie sytuacja w liberalnych państwach Zachodu jest podobna, panuje tu stagnacja, zadłużenie i zwiększająca się przepaść
ekonomiczna między bogatymi i resztą społeczeństwa.
Według Hannah Arendt powstaniu i rozwojowi totalitaryzmu sprzyjają: osamotnienie i atomizacja społeczeństwa,
utrata wiary w hierarchie i instytucje, pragnienie przekraczania
i niszczenia, propaganda i skłonność do wierzenia w użyteczne
kłamstwa, mania ideologii, w końcu społeczeństwo wyżej ceniące
lojalność niż kompetencje. Ideologia sprawiedliwości społecznej pełni dla swoich zwolenników funkcję pseudoreligii. Osiągają oni swoje cele nie przez rozlew krwi, ale przez
wyciskanie łez. Są oderwani od społeczeństwa, ale uważają, że
sprawiedliwość zależy od tożsamości grupowej oraz że jej osiągnięcie oznacza odebranie władzy wyzyskiwaczom i oddanie jej
w ręce wyzyskiwanych. Wyznawcy sprawiedliwości społecznej są
intelektualistami, rozpowszechniają swoją ideologię przez intelektualną agitację. Olbrzymie znaczenie ma fakt, że jej ośrodkami są uniwersytety, gdzie mogą oni wpajać tę ideologię młodym
ludziom. Wierzą, że nauka jest po ich stronie, chociaż ich tezy
są nienaukowe. Uważają, że po wyzwoleniu ludzkości z krępujących ją więzów patriarchatu, małżeństwa, białej dominacji,
binarności seksualnej i tak dalej życie nasze przybierze radykalnie nową, o wiele lepszą formę. Młodsze pokolenia porzucają religię, która jednoczy społeczeństwa i nadaje im
poczucie sensu. Fabryką Snów jest Dolina Krzemowa, która
generuje olbrzymie fortuny i rozpowszechnia wiarę w utopijną
przemianę pod wpływem technologii. Siłą napędową tej utopii
jest wiara w postęp.

Warto przeczytać!
Fundamentem epoki nowoczesności jest mit postępu, zgodnie z którym teraźniejszość jest lepsza niż przeszłość,
a przyszłość będzie lepsza od teraźniejszości, komunizm jest nieunikniony, ponieważ Historia właśnie tego wymaga. W Wielkim
Marszu ku Przyszłości przewodzi społeczeństwu partia komunistyczna, która usuwa nawet siłą wszelkie przeszkody. Wiara
w postęp jest czymś zasadniczym. We współczesnej amerykańskiej polityce każdy, kogo można przedstawić jako wroga
postępu, jest na przegranej pozycji.
Postęp, progresywizm jest religią, podobnie jak chrześcijaństwo. Wyznawcy progresywizmu (podobnie jak wcześniej
bolszewicy) rozpowszechniają swoje szkodliwe idee między innymi poprzez terroryzowanie inaczej myślących.
Sprawiedliwość społeczna opiera się na aksjomatach,
których nie sposób udowodnić i które można tylko przyjąć jako prawdę objawioną. Przekonania te to, że:










najważniejszym zjawiskiem ludzkiej egzystencji jest władza
i sposób jej wykorzystania;
nie istnieje prawda obiektywna, liczy się tylko władza;
polityka tożsamości odróżnia ciemiężonych od ciemiężycieli;
intersekcjonalność (wspólnota uciemiężonych) to ekumenizm
sprawiedliwości społecznej;
język (zwłaszcza konwencje językowe) tworzy ludzką rzeczywistość;
sprawiedliwość społeczna zakłada, że Bóg jest wrogiem człowieka i jego szczęścia.

Taki postęp jest z gruntu fałszywy. Miękkiej formie totalitaryzmu
trudniej się przeciwstawić, niż komunizmowi w jego tradycyjnej
postaci, bo wydaje się on oparty na micie postępu rozumianemu jako wyzwolenie człowieka ze wszystkiego, co go ogranicza.
Chrześcijanie jako ci, którzy głoszą przestarzałe przekonania,
przez które ludzie nie mogą być wolni i szczęśliwi, są uważani za
największą przeszkodę na drodze Wielkiego Marszu. Problemem
dla nich jest daleko posunięta inwigilacja. Żeby swobodnie mówić prawdę, trzeba mieć sferę prywatności, bo kto ma informację, ten ma władzę. Technika informacyjna i jej szerokie
rozpowszechnienie zwiększają możliwości kształtowania społeczeństwa. Przez ostatnie dziesięciolecia zmiany ekonomiczne
wyposażyły państwo i prywatne korporacje w potężne narzędzia
inwigilacji. Zaczynają dominować firmy internetowe: Facebook,
Apple, Amazon, Microsoft i Google, które np. w Ameryce mają niemal nieograniczony wpływ na życie prywatne i publiczne (także polityczne). W sprawach społecznych Wielki Biznes
skręca coraz bardziej na lewo. Niektóre korporacje narzucają postępową politykę kulturową i to także w krajach znacznie bardziej konserwatywnych (jak na przykład w Polsce). Firmy mają nie tylko przynosić zysk, ale także
„wykazywać się pozytywnym wkładem w życie społeczeństwa”
(s. 113). Chodzi przede wszystkim o to, żeby poprzez reklamę
przekazać, że poglądy konserwatywne społecznie i tradycyjnie religijne przeszkadzają w osiągnięciu dobra
społecznego. Jednocześnie podstawową strategią sprzedaży
i marketingu w biznesie stało się gromadzenie danych osobowych. Wielki Brat (podobnie jak u Orwella) nadzoruje każdy nasz
ruch, aby sprzedać nam jak najwięcej rzeczy, a równocześnie
sterować naszym zachowaniem. Są to podwaliny miękkiego totalitaryzmu: tworzenie i wdrażanie technologii,
które pozwalają na stosowanie politycznej i społecznej
kontroli, a jednocześnie wychowywanie społeczeństwa
tak, aby tę kontrolę uważało za coś normalnego. Coraz
szerzej rozwija się „kapitalizm inwigilacji”. Jej celem jest oferowanie produktów i usług przystosowanych do indywidualnych
upodobań klientów. Chodzi jednak nie tylko o ustalenie tego, co
lubimy, ale również – a może przede wszystkim – o skłonienie

nas do polubienia tego, co nadzorujący nasze dane chcą nam
narzucić i to w taki sposób, żeby tej manipulacji nie można było wykryć. Od 2003 roku firmy takie, jak Google, Facebook,
Twitter, Amazon i inne zbijają fortuny na gromadzeniu, pakowaniu i sprzedaży osobistych danych użytkowników. Chodzi o dane związane z trybem życia (od godziny
wstania zarejestrowanej przez telefoniczny budzik począwszy,
poprzez korespondencję, publikacje i lektury, nawyki kierowcy, trasy przejazdu, zakupy opłacane kartą bankową, po dane
o nawykach żywieniowych wysyłane przez inteligentną lodówkę,
o programach i filmach wysyłanych przez inteligentny telewizor,
itp.). Korporacje i instytucje wykorzystują pozyskiwane w ten
sposób informacje w celu wywoływania akceptacji jakichś
przekonań i ideologii i jednocześnie w celu odrzucania
innych. Przykładem takich działań może być blokowanie kont
twitterowych, youtubowych itp. osób lub organizacji głoszących
poglądy „niepoprawne politycznie”. Powstaje „różowe państwo
policyjne”, w którym potężne korporacje i władze państwowe
chcą nadzorować ludzkość w zamian za bezpieczeństwo
i wygodę. Współczesnym przykładem państwa totalitarnej inwigilacji łączącego komercję z totalitarnym autorytaryzmem są
Chiny. Obywatele są stale monitorowani i skłaniani do wymaganego przez państwo zachowania. Chiński obywatel nie może
bez aprobaty władzy uczestniczyć w życiu gospodarczym i społecznym. Populacja poddana totalnej propagandzie totalitarnego państwa i zdemoralizowana przez hedonistyczny konsumpcjonizm nie będzie w stanie nawet wyobrazić sobie sprzeciwu
wobec strategii państwowego nadzoru. Potencjalni przeciwnicy
będą szybko identyfikowani i likwidowani.
Podobne rozwiązania są możliwe również w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej. „Jesteśmy wdrażani do zaakceptowania zachodniej wersji chińskiego systemu zaufania
społecznego, który narzuci nam założenia politycznego kultu
sprawiedliwości społecznej” (s. 139).
Druga część książki jest poświęcona sposobom opierania się
i przeciwdziałania temu miękkiemu totalitaryzmowi.
Służyć temu ma przede wszystkim życie w prawdzie, z dala od
tłumu, bez Orwellowskiego „dwójmyślenia”. Trzeba walczyć
o wolność słowa i cenić prawdomówność, ale zachować przy
tym roztropność, widzieć, oceniać i działać. Bezwzględnie konieczne jest zachowanie i kultywowanie pamięci kulturowej.
Powinno się tworzyć „twierdze pamięci”, takie jak Kościół i rodzina, dawać świadectwo przyszłym pokoleniom. Właśnie rodziny są najważniejszymi komórkami oporu. Powinny dawać
dzieciom przykład odwagi cywilnej, zapełniać wyobraźnię moralną dzieci obrazami dobra, uczyć je nieobawiania się śmieszności w oczach innych, gotowości na wielkie wyrzeczenia dla
większego dobra, praktykowania gościnności i służenia innym.
Jeśli chce się okazywać miłość i służyć Kościołowi, swojej społeczności i krajowi, trzeba najpierw nauczyć się służby i miłości
w rodzinie. Fundamentem ruchu oporu jest religia, która
pomaga walczyć i wytrwać w tej walce. Jedną z podstawowych
więzi jest solidarność, jednoczenie się i działanie w małych
wspólnotach społecznych i religijnych. Doświadczenia działania
bywają bolesne, cierpienia nie można uniknąć, ale od nas zależy, jak je przyjmiemy. Trzeba je przyjąć jako dar, oczyszczający
naszą miłość do Boga i ludzi, i spodziewając się najgorszego,
mieć miłosierdzie dla załamanych. Jak kończy swoją książkę
Rod Dreher, „Nasza misja to budowanie podziemnego oporu
wobec okupanta, aby móc zachować żywą pamięć o tym, kim
byliśmy i kim jesteśmy, i aby nie wygasł w nas płomień tęsknoty za prawdziwym Bogiem. A gdzie jest pamięć i tęsknota, tam
nie brak nadziei” (s. 285).
Małgorzata Brzozowska
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BIBLIJNA KRZYŻÓWKA RODZINNA

BOHATEROWIE STAREGO TESTAMENTU

Zapraszamy do rodzinnego rozwiązywania krzyżówki. Na podstawie podanych opisów odgadnij
imiona osób występujących na kartach Starego Testamentu (pomocą niech będą parametry biblijne
w nawiasach). Hasło, które powstanie w zaznaczonej kolumnie, jest mottem do refleksji dla całej rodziny.
Hasła do krzyżówki

1

1.

2
3
4
5

2. Zbierała kłosy na polu
Booza (Rt 2, 2-3)
3. Mądry król, budowniczy
świątyni (1 Krl 6, 1)
4. Pierwszy bratobójca (Rdz 4, 8)

6

5. Budowniczy arki (Rdz 6, 9-22)
6. Jeden z synów Noego (Rdz 6, 10)

7

7. Pan Bóg ukazał mu się pod
dębami Mamre (Rdz 18, 1)

8

8. Najmłodszy syn Jakuba,
brat Józefa (Rdz 46, 19)

9

9. Miał wprowadzić Izraelitów do
Ziemi Obiecanej (Joz 1, 1-2)

10

10. Wraz z synami został namaszczony
na kapłana (Wj 29, 4-9)

11
12

11. Brat Jakuba (Rdz 25, 25)

13

12. Prorok połknięty przez
rybę (Jon 2, 1)

14

13. Syn Abrahama (Rdz 21, 1-3)
14. Starsza siostra Racheli (Rdz 29)

15
16

15. Jest nazywany „Ewangelistą
Starego Testamentu” (Iz 1, 1)
16. Teściowa Rut (Rt 1)

17

17. Ojciec Racheli (Rdz 29, 10)
18. Jego imię znaczy „wyciągnięty
z wody” (Wj 2, 10)

18
19

19. Król, autor psalmów (Ps 3, 1)
20. Sprzedany przez braci
kupcom egipskim (Rdz 37)

20
21

21. Wrzucony do jaskini lwów i ocalony
przez Boga (Dn 6, 17-23)

22

22. Żona Izaaka (Rdz 24)
23. Żona Jakuba, matka Józefa
(Rdz 30, 22-24)

23
24
25
26
16

Podstępem zdobył
błogosławieństwo swego
ojca (Rdz 27)

24. Fałszywie oskarżona przez
starców (Dn 13)
25. Prorok – doradca króla
Dawida (2 Sm 12, 1)
26. Ojciec Dawida (1 Sm 16, 1)
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TRIDUUM PASCHALNE I NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 2022

14 IV WIELKI CZWARTEK

15 IV WIELKI PIĄTEK

FOT. JAROMIR STASZ

16 IV WIELKA SOBOTA

17 IV WIELKANOC

FOT. EMIL ZIĘBA

FOT. JAROMIR STASZ

FOT. JAROMIR STASZ

17
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24 IV NOWE OTWARCIE KAWIARENKI „U FRANKA” FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

24 IV GODZINA MIŁOSIERDZIA FOT. EMIL ZIĘBA

3 V 25-LECIE ŻYCIA ZAKONNEGO O. MIROSŁAWA FERENCA FOT. EMIL ZIĘBA

24 IV WYSTAWA MALARSTWA P. MAŁGORZATY KUSZEWSKI
FOT. EMIL ZIĘBA
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7 V DZIEŃ SKUPIENIA GRUP MODLITWY OJCA PIO
Z POCZEKAJKI I PARAFII PW. ŚW. JÓZEFA FOT. E.D.

8 V SPOTKANIE DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY FOT. EMIL ZIĘBA

9 V TEOBAŃKOLOGIA. KS. TEODOR SAWIELEWICZ
FOT. MAŁGORZATA GRZENIA
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15 V PIKNIK Z OKAZJI 78 ROCZNICY BITWY POD MONTE CASSINO FOT. ELŻBIETA KAZNOWSKA

15 V ZRZUTKA NA TERMOSY PIELGRZYMKOWE
FOT. Z ARCHIWUM PARAFII

29 V ŚWIĘCENIA PREZBITERATU FOT. EMIL ZIĘBA

18 V UROCZYSTOŚCI POD POMNIKIEM BOHATEROM
MONTE CASSINO FOT. ELŻBIETA KAZNOWSKA

WITRAŻ W DRZWIACH DO KAPLICY ADORACJI FOT. EMIL ZIĘBA

19

Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii “Poczekajka” oraz
Parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie
zapraszają na:

godz. 20:00
zabawa taneczna z zespołem
CZARNE LWY Z PRZEDMIEŚCIA

XIV FESTYN RODZINNY
- Wspólnota to Ty i Ja Ogród klasztorny Braci Kapucynów – Lublin, Al.Kraśnicka 76

11 czerwca, sobota – 11:00

Wśród atrakcji: zabawy i konkursy, występy dzieci i młodzieży,
kinder kraina, dmuchany plac zabaw, harcowisko,
kucyki, siłownia na świeżym powietrzu,
pokazy służb mundurowych, kuchnia zakonna,
„Ogród św. Franciszka” z ciekawymi nagrodami
Patronat medialny:
gazetka paraﬁalna:

