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26 czerwca, XII Niedziela zwykła  
Ktokolwiek przykłada rękę 
do pługa, a wstecz się ogląda, 
nie nadaje się do królestwa 
Bożego.  (Łk 9, 51-62)
Dzisiejsze czytania wskazują na potrze-
bę radykalizmu, który przejawia się m.in. 
w tym, że zostawiamy bez wahania rzeczy, 
którymi zajmowaliśmy się do tej pory, by 
pójść nową drogą. Historie świętych po-
kazują tego rodzaju radykalne wybory. 
Wielu pozostawiło dom, dobra material-
ne, najbliższych, aby zająć się głoszeniem 
Ewangelii, działaniami na rzecz ubogich. 
Ale nawet jeśli nasze powołanie jest inne, 
to warto się rozejrzeć, czy nie powinniśmy 
czegoś zdecydowanie porzucić, by móc być 
np. lepszym małżonkiem, ojcem, matką, 
nauczycielem, lekarzem, urzędnikiem. Ra-
dykalizm ewangeliczny przejawia się nie 
tylko w spektakularnych czynach – może 
powinien być elementem zwyczajnego, 
codziennego życia. Na radykalne pójście 
za Jezusem składa się trud każdego dnia, 
wierność w małych rzeczach.

D. Kowalczyk SJ

3 lipca, XIV Niedziela zwykła  
Żniwo wprawdzie 
wielkie…  (Łk 10, 1-12. 17-20)
Bożym „żniwem” jest czynione przez nas 
dobro. Nie ma większego znaczenia, czy 
to dobro przynosi jakieś wymierne efek-
ty. Najważniejsze jest, że czynimy dobro. 
Już samo to jest dla nas nagrodą, a dla 
Boga wielką radością. Cieszmy się nie tyle 
z różnych sukcesów, czyli dobrych efektów 
naszego postępowania, ile raczej z tego, 
że jesteśmy przemienieni w czyniących 
dobro, czyli że nasze imiona „zapisane są 
w niebie”. Niebo jest bowiem nie dla ludzi 
sukcesu, ale dla ludzi po prostu dobrych.

M. Łusiak SJ

10 lipca, XV Niedziela zwykła  
Będziesz miłował…  (Łk 10, 25-37)
Jeżeli nie kochamy siebie, nie będziemy 
w stanie kochać innych. Jeżeli nie potra-
fimy ofiarować sobie prostego ludzkiego 
miłosierdzia i współczucia, nie jesteśmy 
zdolni ofiarować go innym. Właściwie naj-
więcej dajemy innym, akceptując swoje ży-
cie, kochając siebie. „Miłuj bliźniego swego 

jak siebie samego” oznacza: „uczyń i ofia-
ruj najpierw sobie to, co chcesz uczynić 
i ofiarować bliźnim, bądź dobry dla siebie, 
pokochaj siebie”.

Czy Bóg jest w moim życiu rzeczywi-
ście pierwszy? Kogo jest mi najtrudniej 
pokochać? Dla jakich osób nie ma jeszcze 
miejsca w moim sercu? Czy już pokocha-
łem siebie?

S. Biel SJ

17 lipca, XVI Niedziela zwykła  
Maria lepszą cząstkę 
obrała…  (Łk 10, 38-42)
Postawę Marty można porównać do czło-
wieka bogatego, który daje, nic nie bio-
rąc. Maria przyjmuje postawę przeciwną: 
zachowuje się jak człowiek ubogi, który 
przyjmuje. W życiu nie można tych postaw 
izolować, rozdzielać. Nie można jedynie da-
wać, nie zauważając własnych potrzeb. Nie 
można również tylko brać, nic w zamian 
nie dając. Pierwsza postawa może dopro-
wadzić do wewnętrznego wypalenia i pust-

ki, albo nadmiernego aktywizmu. Druga 
jest prostą drogą do egoizmu.

Miłość zawsze zakłada wymianę, wza-
jemną komunię, wzajemne obdarowywa-
nie. Musi jednak uwzględniać wsłuchiwanie 
się w osobę kochaną: w Boga, innych ludzi, 
siebie. Inaczej grozi manipulacja drugim. 
Miłość bez wolności jest zniewalaniem.

„Syntezą” dwóch sióstr jest Maryja. 
Maryja łączy ducha kontemplacji, modli-
twy, wsłuchiwania się w Boga i człowieka 
z codziennym, trudem i pracą.

S. Biel SJ

24 lipca, XVII Niedziela zwykła  
Kiedy się modlicie, mówcie: 
Ojcze…  (Łk 11, 1-13)
Wezwanie „Ojcze nasz” uświadamia nam 
zależność, jaka istnieje między nami a Bo-
giem. Bóg jest naszym Ojcem; my jako 
dzieci wszystko zawdzięczamy Jemu. 
Stąd wezwanie „Ojcze” powinno wyrażać 
wdzięczność, jaka rodzi się w nas – synach 
dobrego Ojca. Ta wdzięczność prowadzi do 
pragnienia i działania, by imię Boga Ojca 
było uznawane przez wszystkich, a Je-
go panowanie, królestwo rozszerzało się 
w świecie i w naszych sercach.

S. Biel SJ
Komentarze do Ewangelii 

pochodzą ze strony deon.pl
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Kochani Parafianie, drodzy Przyjaciele 
Poczekajki, wszyscy Bracia i Siostry!
„Co jak co… ale parafia to mi się uda-
ła” – koszulkę z takim napisem otrzymałem 
przed festynem od grupy TSR (skrót dziwny, 
ale zainteresowani wiedzą😊). Pomyślałem 
sobie wtedy, że to wielka łaska od Pana służyć 
tej parafii, wspólnotom, rodzinom, dzieciom, 
młodzieży, poprzez przygotowanie do sakra-
mentów i ich sprawowanie, poprzez celebracje 
Eucharystii, głoszenie słowa Bożego, ale też po-
przez zwyczajne spotkania z ludźmi, rozmowy, 
słuchanie innych, uczestniczenie w ich radoś-
ciach, troskach, bólu a czasem i w umieraniu; 
towarzyszenie im w różnych uroczystościach 
i ważnych wydarzeniach życia oraz bycie dla 
nich. W wakacje „stuknie” mi już 4 lata na Po-
czekajce. Korzystając z okazji, że zbliżają się 
wakacje, chciałbym Wam podziękować przede 
wszystkim za to, że jesteście! Dziękuję serdecz-
nie za Wasz udział w wielu wydarzeniach para-
fialnych, a szczególnie za liczny udział w Festy-
nie Rodzinnym „Wspólnota to Ty i ja”, za nie 
mniej liczny udział w procesji Bożego Ciała, za 
udział w procesjach eucharystycznych, w odpu-
ście parafialnym ku czci Niepokalanego Serca 
Maryi, Patronki parafii, za udział w wielu nabo-

żeństwach, za wspieranie materialne i duchowe 
licznych akcji i potrzeb Kościoła. 

Dziękuję Bogu, że wreszcie jest otwar-
ta i czynna Kaplica Adoracji! Zapraszam 
Was tam! Korzystajmy z tego wyjątkowego 
miejsca spotkania z Jezusem w Najświętszym 
Sakramencie, niech nie gaśnie wśród nas wiara 
w żywą obecność Słowa, które stało się Ciałem 
i zamieszkało wśród nas (por. J 1, 1−14). W wa-
kacje również można będzie odpocząć duchowo 
w ciszy adoracji i bycia przed Panem. Nie zanie-
dbujmy tych najcenniejszych chwil spotkania 
z Bogiem, w życiu, które nam tak szybko mija 
i tak bardzo jest obciążone wieloma ciężarami, 
których trudno się nam pozbyć. Pan jest naszą 
siłą i mocą! Pozwólmy Mu, aby nas nieustannie 
wzmacniał i oczyszczał z grzechów i smutku. 

Na czas wakacji życzę Wam łaski Bo-
żej i błogosławieństwa pokoju! Niech Pan 
Was strzeże na różnych drogach, którymi bę-
dziecie się poruszać i które będziecie pokony-
wać w tym czasie! Pamiętajcie o modlitwie i Eu-
charystii, która daje życie. Błogosławcie Boga 
za każde dobro, którego doświadczycie, i sami 
czyńcie dobro wobec innych. Pomyślności i do 
usłyszenia😊

br. Mirosław Ferenc, proboszcz

KONFERENCJE

Centrum naszego życia
uroczystość Bożego Ciała 2022uroczystość Bożego Ciała 2022
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Czcigodni współbracia w kapłań-
stwie i niemniej czcigodni drodzy 
bracia i siostry!

Uroczystość Bożego Ciała pokazuje nam 
w sposób namacalny, o co chodzi w całym 
chrześcijaństwie. To jest taki jedyny dzień 
w roku, kiedy doświadczamy tego, co jest 
naszym udziałem każdego dnia, choć już 
się do tego przyzwyczailiśmy, a mianowi-
cie że Bóg jest z nami obecny, że Bóg jest 
pośród swojego ludu, że nas nie porzuca, 
ale że nam nieustannie we wszystkim to-
warzyszy. Idąc w procesji wiele razy dało 
się słyszeć pytania od dzieci: Mamo, ta-
to, a co tam jest? Podsłuchiwałem trochę 
po drodze, jak rodzice tłumaczyli, że tu-
taj idzie z nami Jezus. To święto jest nam 
bardzo potrzebne po to, żebyśmy zobaczyli 
dwie rzeczy. Po pierwsze: że potrzebujemy 
mieć Boga na pierwszym miejscu, potrze-
bujemy mieć Jezusa w centrum. On dzi-
siaj jest w centrum tej procesji, w centrum 
tego święta i w centrum naszej celebracji. 
I to nam pokazuje właściwy porządek ży-
cia chrześcijanina: wtedy to wszystko ma 
smak, wtedy to wszystko ma sens, kiedy 
Jezusa masz w centrum! Ale to święto po-
kazuje nam także drugą prawdę, że Jezus 
nie zamyka się – i nasze chrześcijaństwo 
też się nie może zamknąć – do przestrze-
ni kościoła, że to nie jest tak, że Jezus jest 
obecny tylko wtedy, kiedy niesiemy pach-
nące kadzidła, kiedy śpiewamy nabożne 
pieśni, kiedy jesteśmy ubrani w piękne 
szaty i kiedy celebrujemy Eucharystię. On 
chce być Panem także naszego świeckie-
go życia, tego codziennego. Uroczystość 
Ciała i Krwi Pańskiej pokazuje, że Jezus 
Eucharystyczny, Chrystus tak bliski wcho-
dzi w przestrzeń naszej świeckości, wcho-
dzi w nasze ulice, wchodzi między nasze 
bloki i osiedla, mija pewnie wiele takich 

przestrzeni, w których na co dzień nie jest 
pierwszy i nie jest w centrum. 

Dzisiejsza Uroczystość jest dla nas szan-
są, żeby przywrócić ten właściwy porządek, 
żebyśmy na nowo rozpoznali, że Jezus 
Eucharystyczny jest twoim i moim Pa-
sterzem, który prowadzi nas do źródeł, 
gdzie możemy odpocząć, który orzeźwia 
naszą duszę i który nie opuszcza nas także 
wtedy, kiedy wchodzimy w ciemną dolinę 
naszych trudności, naszych grzechów, na-
szych słabości. To święto pokazuje nam, 
żebyśmy nie próbowali zbawiać się jedynie 
o własnych siłach, żebyśmy nie próbowali 
kochać o własnych siłach i żebyśmy nie pró-
bowali tych różnych, świeckich przestrzeni, 
w których jesteśmy, przemienić o swoich 
siłach, ale żebyśmy tam zaprosili Jezusa 
Eucharystycznego i abyśmy siłę do prze-
miany czerpali ze świętych sakramentów, 
a zwłaszcza z Eucharystii, na którą Kościół 
nam dzisiaj wskazuje.

Jezus zaprasza swoich uczniów do to-
warzyszenia Mu. Wzywa uczniów, a więc 
także mnie i ciebie, czy jesteś księdzem, czy 
jesteś profesorem, czy jesteś mamą, tatą, 
czy jesteś osobą starszą, czy samotną. Do 
każdego z nas Jezus kieruje to samo we-
zwanie: Pójdź za Mną! Nasze dzisiejsze 
uczestnictwo w procesji eucharystycznej 
było takim zewnętrznym wypełnieniem 
tego słowa: Pójdź za Mną! Ale przecież 
nie tylko o to chodzi, żeby pójść za Jezu-
sem jeden raz w roku albo żeby ograniczyć 
nasze podążanie za Jezusem do procesji 
Bożego Ciała.

Udział we Mszy Świętej i procesja to pe-
wien zewnętrzny znak tego, do czego Jezus 
nas zaprasza na co dzień. Możesz zapytać: 
co to znaczy iść za Chrystusem i skąd mam 
wiedzieć, czy za Nim idę? Warto dzisiaj przy 

tej uroczystości przyjrzeć się temu, co ma-
my w sercu. Bo jak mówi nam Słowo Boże: 
gdzie jest nasz skarb, tam będzie i nasze 
serce. Kogo najbardziej kochasz? Komu 
dedykujesz swoje życie? Do kogo uciekasz, 
jak się boisz? I komu tak naprawdę ufasz? 
To dzisiejsze święto pyta nas, czy wszędzie 
tam, poza kościołem, poza placem kościel-
nym, czy tam ufamy Jezusowi i czy tam On 
jest naprawdę pierwszy?

Jezus dzisiaj w tę przestrzeń wchodzi. 
Ale kto tam był najważniejszy wczoraj? 
I kto będzie najważniejszy jutro? W twojej 
pracy, w twoim domu, w twojej rodzinie, 
w twojej celi zakonnej – kto tam będzie 
najważniejszy? To dzisiejsze święto nas 
konfrontuje z prawdą i pyta, czy żyjemy 
z wiary w Jezusa na co dzień, w naszych 
życiowych przestrzeniach? Pan Bóg daje 
nam ten dzień jako szansę, jako łaskę. Bo 
nie po to Bóg nas konfrontuje z prawdą 
o naszej trudności czy o naszej grzeszno-
ści, żeby nas zniechęcić czy pognębić, ale 
po to, żeby nas ocalić. O tym nam mówi 
Eucharystia, że ona jest Pokarmem dla 
słabych, że ona jest Siłą dla tych, którzy 
wątpią, którzy mają swoje trudności, mają 
„swoje za uszami”, ponieważ Bóg nie po-
wołuje doskonałych, ale doskonali tych, 
którzy za Nim idą. Eucharystia chce nam 
dawać siłę i moc do kochania Boga i dru-
giego człowieka.

Przestrzenie naszych miast, ulic, gale-
rii, naszych domów, przestrzenie publicz-
ne nie zawsze są takimi miejscami, gdzie 
Jezus jest zaproszonym gościem, bywa że 
jest w nich persona non grata. Ale mimo 
wszystko piękne jest to, i ta procesja nam 
to dziś pokazała, że Jezus w to wchodzi, że 
Jezus jest obecny, choć nieproszony przy-
chodzi, bo jest Miłością. Myślę, że w dzi-
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siejszej kulturze jest podobnie, jak dwa 
tysiące lat temu w Betlejem, kiedy nikt na 
Niego nie czekał, nikt poza Maryją, Józe-
fem i pasterzami; dzisiaj jest podobnie tak 
jak wtedy w poranek zmartwychwstania, 
kiedy prawie nikt nie mógł w to uwierzyć. 
Także dzisiaj jakoś trudno nam uwierzyć 
w Jezusa obecnego w Najświętszym Sakra-
mencie i z Niego czerpać. A jednak piękne 
w Jego miłości jest to, że On mimo wszyst-
ko się nie zniechęca, ale przychodzi, daje 
nam kolejne Boże Ciało 2022 roku po to, 
żeby dać ci kolejną szansę, żebyś w Niego 
uwierzyła, żebyś Mu zaufał. I może do tego 
dnia jakoś twoje życie było grzeszne, jak 
celnika Mateusza czy Zacheusza. Ale Je-
zus przychodzi, żeby zbawienie stało się 
udziałem twojego domu. Może Jezus mijał 
po drodze właśnie twój dom czy blok, twój 
klasztor, twoją celę. Jezus chce tam wejść 
w sposób duchowy, przez Komunię z tobą, 
aby zbawienie stało się udziałem twojego 
domu. O tym nam mówi sakrament Eu-
charystii, że Pan jest z nami obecny przez 
wszystkie dni aż do skończenia świata. Po-
myślcie, jaką trzeba mieć miłość, żeby nie 
tylko oddać życie na krzyżu i zmartwych-
wstać, ale żeby jeszcze pozostać w okru-
chu chleba. Zobaczcie, ile dla nas znaczy 
czyjaś obecność. To takie proste, że dzieci 
czują miłość rodziców przez to, że rodzice 
są z nimi. Często najbardziej sobie cenimy 
i dziękujemy za to, że byłeś, za to, że je-
steś ze mną w tym czy innym wydarzeniu, 
trudnym czy radosnym. Tymczasem Pan 
Jezus jest z nami obecny zawsze. Czasem 
nie możemy znieść siebie, swoich grzechów 
czy słabości; może żona czy mąż nie może 
cię znieść; może współbracia nie mogą cię 
znieść; może ty kogoś nie znosisz. A Jezus 
nie tylko cię znosi, nie tylko jakoś cię cier-
pi, ale cię kocha i właśnie o tym mówi Jego 
pozostawanie w Najświętszym Sakramen-
cie. Dar Eucharystii pokazuje, że Chrystus 
z nami pozostaje nie na jeden dzień, nie 
na tydzień, nie na rok, ale na wieczność, 
bo przecież tam w niebie będziemy uczest-
niczyć w wiecznej Eucharystii, w wiecznej 
uczcie zbawionych.

Catalina Rivas, boliwijska mistyczka, 
usłyszała takie słowa Jezusa, który mówił 
o ustanowieniu Eucharystii: Ustanowiłem 
Eucharystię, bo chciałem pozostać z wami 
do końca wieków, ponieważ Moja miłość 
nie mogła znieść, żebyście zostali sierota-
mi. Z wami, których ukochałem bardziej 
niż własne życie. Te słowa pokazują, jaki 
jest Pan Jezus, który dzisiaj się przeszedł 
po Poczekajce. Taki jest Jezus, który chce 
się przechodzić po twoim sercu, po twoim 
domu, po twojej rodzinie, klasztorze, po 
twoim kapłaństwie, małżeństwie, po two-
jej pracy i życiu. Taki jest Jezus, który nie 
chce, żebyś był sierotą duchową, ale chce 
być tym, który Cię prowadzi i towarzyszy, 
który jest źródłem życia i mocy. Najświęt-

sza Eucharystia, tak jak każdy sakrament, 
to nie tylko dar, ale także wezwanie, zo-
bowiązanie. Dlatego warto zobaczyć, czy 
odpowiadamy miłością na miłość Jezu-
sa, czy czasem nie jest tak, że byle powód 
nas pokonuje, że nam się nie chce przyjść 
na Eucharystię, że tak naprawdę nie wi-
dzimy jej wartości, albo że czasem mamy 
wrażenie jakby to było coś powszedniego: 
Pan z wami! I z duchem twoim! W górę 
serca… Znamy ten dialog na pamięć. Ale 
przecież tu zawsze jest obecny żywy Bóg, 
żywa miłość. Vere realiter substantialiter 
– prawdziwie, rzeczywiście, substancjalnie 
– pod osłoną chleba jest tu Jezus, ten sam, 
który narodził się w Betlejem; ten sam, 

który za ciebie umarł i zmartwychwstał; 
ten sam, który daje Ducha Świętego; ten 
sam, który przywita cię kiedyś w bramie 
nieba, jeśli będziesz mu wierna i wierny. 
To święto zaprasza nas także do tego, że-
byśmy wchodzili w żywą i ciepłą relację 
z Jezusem, przez każdą naszą modlitwę 
i przez każdą Eucharystię, przez każde 
Słowo Boże, które przyjmujemy, które do 
nas dociera, żebyśmy się z tym Słowem 
trochę pomierzyli, żeby Pan Jezus nie był 
szczegółem i dodatkiem do naszego życia, 
ale żeby naprawdę był pierwszy, i nie tylko 
dzisiaj w Boże Ciało, ale także jutro i za trzy 
tygodnie, żeby Jezus był sensem Twojego 
tygodnia, żeby był sercem twojego życia.

Święty Jan Maria Vianney, proboszcz 
z Ars, bardzo prosty i święty człowiek, po-
wiedział, że gdyby kapłan zrozumiał, czym 
jest Eucharystia, to by umarł, ale nie ze 
strachu, tylko z miłości. Kościół zapra-
sza nas, abyśmy wciąż na nowo odkrywa-
li wartości i moc każdej Mszy Świętej, ale 
nie z obowiązku czy z lęku, lecz z miłości. 

Dzisiaj prosimy Cię, Panie, żebyś dał 
nam tę łaskę, aby Cię duchowo dotknąć, 
aby choć trochę zrozumieć, niekoniecznie 
naszym rozumem, bo te Misteria są zbyt 
wielkie, ale naszym sercem, przez wiarę, 
przez dar błogosławieństwa, którego nam 
za chwilę udzielisz. Pozwól nam zobaczyć, 
jak wielką łaską jest każda Eucharystia. 
Prosimy Cię, bądź w centrum naszego ży-
cia, nie tylko dzisiaj, ale każdego następ-
nego dnia. Wejdź w nasze świeckie prze-
strzenie, w nasze grzeszne przestrzenie, 
tam, gdzie mamy trudności. Zechciej nas 
tam nawracać, uzdrawiać i sycić. Pozwól 
nam zrozumieć, czym jest Eucharystia, nie 
z lęku, ale z miłości. Dzisiaj tak wiele razy 

powiedziałeś nam w Słowie Bożym o tym, 
że nas sycisz, że nam dajesz siebie, że nam 
dajesz swoje Ciało za pokarm. Święty Jan 
od Krzyża w swej Pieśni Duchowej mówił: 
Nie nasycę się, dopóki nie spocznę w ra-
mionach Boga. Panie, daj nam tę wiarę, że 
choćbyśmy mieli nie wiadomo ile pieniędzy, 
układów, możliwości, znajomości, choćby-
śmy byli na pierwszych stronach gazet, to 
nic nas nie nasyci, dopóki nie spoczniemy 
w Twoich ramionach, bo tylko Ty jesteś mi-
łością miłosierną. Dlatego prosimy, bądź 
pierwszy, nie tylko w tej Eucharystii, ale 
także w naszym świeckim życiu, aby to 
świeckie i codzienne było Twoje, abyśmy 
nieustannie sycili się Tobą, który nam się 
dajesz w Najświętszej Eucharystii. Amen.

ks. Michał Pierzchała
Homilia wygłoszona w uroczystość 

Bożego Ciała na Poczekajce, 
16 czerwca 2022 r.  

Tekst autoryzowany
Zdjęcia: Emil Zięba
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BIBLIJNA KRZYŻÓWKA RODZINNA
BOHATEROWIE NOWEGO TESTAMENTU
Zapraszamy do rodzinnego rozwiązywania kolejnej krzyżówki. Tym razem sięgamy do Nowego 
Testamentu. Na podstawie podanych skojarzeń odgadnij imiona osób (jako pomoc niech służą parametry 
biblijne w nawiasach). Czy przyjmiesz jako swoje hasło, które powstanie w zaznaczonej kolumnie?
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Hasła do krzyżówki

1. Zmartwychwstanie, niewiasta, 
pusty grób (Łk 24, 10)

2. Judea, rzeź, król (Mt 2, 16)
3. Arymatea, ciało Jezusa, 

grób (J 19, 38)
4. Zebedeusz, brat Jana, 

Boanerges (Mk 3, 17)
5. Sąd, arcykapłan, 

teść Kajfasza (J 18, 13)
6. Jordan, pustynia, chrzest (Łk 3)
7. Jan, tabliczka, niemota 

(Łk 1, 57−79)
8. Archanioł, zwiastowanie, 

fiat (Łk 1, 26)
9. Piotr, apostoł, syn Jony 

(Mt 16, 13−19)
10. Herodiada, taniec, Jan Chrzciciel 

(Mt 14, 6 z przypisem)
11. Skała, klucze, kogut (Mt 16, 18)
12. Srebrniki, zdrada, uczeń (J 18, 3)
13. Niewierny, Didymos, 

apostoł (J 20, 24)
14. Umiłowany, Apokalipsa, 

uczeń (Ap 1, 1−3)
15. Szaweł, Damaszek, listy (1 Kor 1,1)
16. Lewi, celnik, apostoł (Mt 9, 9)
17. Jan Chrzciciel, nawiedzenie, 

Maryja (Łk 1, 39−45)
18. Wyrok, umywanie rąk, 

namiestnik (Mt 27, 11−26)
19. Wskrzeszenie, Betania, grób (J 11)
20. Prorokini, ofiarowanie, 

córka Fanuela (Łk 2, 36−38)
21. Pod krzyżem, pusty grób, 

Maria (J 20)
22. Siostra Marii, Betania, 

usługiwanie (Łk 10, 38−42)
23. Ucho, miecz, Ogród Oliwny 

(J 18, 10)
24. Dzieje Apostolskie, dostojny, 

adresat (Dz 1, 1)
25. Noc, faryzeusz, powtórne 

narodzenie (J 3, 1−21)
26. Miecz boleści, ofiarowanie, 

starzec (Łk 2, 25−35)
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Kochane 
dzieciaki

Opowieść 
prawdziwa 

o Matce Boskiej 
z Gwadelupy
Tekst: Małgorzata Brzozowska

Nazywam się Juan Diego, jestem biednym 
Indianinem. Mieszkam z żoną i wujem 
w biednej wiejskiej chacie. 

Było to 12 grudnia 1531 roku w Gwa-
delupie w Meksyku. Szedłem właśnie na 
sobotnią katechezę, kiedy nagle usłysza-
łem dochodzący ze szczytu piękny śpiew. 
Wdrapałem się tam i zobaczyłem mło-
dą kobietę w szatach, od których bił 
niezwykły blask. Powiedziała mi, że 
jest Doskonałą Dziewicą, Najświętszą 
Marią, Matką prawdziwego i jedyne-
go Boga, który jest Dawcą i Panem 
życia, Stwórcą człowieka, w którym 
istnieją wszystkie rzeczy. Następnie 
Maryja prosiła mnie, bym się udał 
właśnie do księdza biskupa i przeka-
zał mu Jej pragnienie, żeby wybudo-
wano Jej świątynię u podnóża góry. 
Zapewniła, że będzie w tym miejscu 
okazywać wszelką pomoc proszącym. 

Pobiegłem do pałacu biskupiego.
– Ojcze, ojcze, cud!
– O co chodzi, jaki cud?
– Cud, wielki cud!
– Opanuj się, chłopie, to klasztor, 

nie chata czarownika! Czego chcesz? – 
brat furtian był niewzruszony. 

– Chcę się widzieć z biskupem Mek-
syku!

– Nie można!
Nie wiadomo, jak długo trwałaby ta 

rozmowa, gdyby nie fakt, że biskup właś-
nie przechadzał się niedaleko bramy i za-
ciekawiony polecił mnie wpuścić.

– O co chodzi? – zapytał.
Opowiedziałem wszystko.
– Nie wierzę ci – powiedział biskup. – 

Każdy tak może powiedzieć, a poza tym 
do tej pory była tam świątynia pogańska. 
Dlaczego Matka Boska miałaby chcieć 
właśnie tam swojej kaplicy?

Wróciłem do Matki Boskiej. I powie-
działem Jej, żeby wybrała kogoś innego, bo 

ja nie jestem w stanie przekonać biskupa. 
Ale Matka Najświętsza kazała mi ponowić 
prośbę. Tym razem biskup uważnie wysłu-
chał i powiedział, że może się zgodzić, ale 
niech Matka Boska da jakiś znak. 

Słudzy biskupa mnie śledzili, ale nic 
im z tego nie wyszło. Po raz trzeci spotka-
łem się z Maryją, która zapewniła mnie, że 
biskup otrzyma pożądany znak, ale mu-
szę jednak przyjść następnego dnia w to 
samo miejsce. 

Następnego dnia nie przyszedłem dlate-
go, że mój wuj był umierający, więc poszed-
łem, by sprowadzić do niego kapłana. Po 
drodze musiałem przejść obok wzgórza, na 
którym spotkałem Maryję. Szedłem okręż-
ną drogą, Matka Boska zeszła jednak ze 
szczytu i zastąpiła mi drogę. Poleciła, bym 
wspiął się na wzgórze, zerwał rosnące tam 

wzgórzu kwitło wiele rozmaitych kwiatów, 
w tym kastylijskie róże. Zerwałem te róże 
i inne kwiaty, włożyłem je w swój płaszcz, 
zwany tilmą, i zaniosłem do Maryi. Ona 
wzięła kwiaty w dłonie, ułożyła starannie 
i ponownie zawinęła w płaszcz, który mia-
łem przedtem na sobie. Następnie kazała 
mi zanieść zawiniątko do biskupa. Te właś-
nie kwiaty miały być dla niego znakiem. 
Po raz kolejny zjawiłem się w rezydencji. 
Kiedy stanąłem przed biskupem i rozwi-
nąłem przed nim swoje okrycie, wszyscy 
padli na kolana, bo na podłogę wysypa-
ły się świeże kwiaty, a na tilmie widniał 
obraz Matki Bożej. Jeszcze tego samego 
dnia biskup umieścił niezwykły wizerunek 
w swojej prywatnej kaplicy, a mnie polecił, 
bym pozostał w pałacu. Następnego dnia 
wspólnie udaliśmy się na wzgórze i poka-
załem, gdzie ma być świątynia.

Kiedy wróciłem do domu, okazało się, że 
mój wuj został uzdrowiony wtedy właśnie, 

kiedy Matka Boska spotkała się ze mną. 
W ciągu dwóch tygodni Indianie 
wybudowali kaplicę, o którą prosi-
ła Matka Boga, Pani Nieba. W uro-
czystej procesji przeniesiono tam 
Jej niezwykły wizerunek. Biskup 

nie przypuszczał zapewne, jaki 
skutek dla miejscowej ludności 

będzie miał widok tego obra-
zu. Został tam zaszyfrowany 
pewien komunikat, które-
go odczytanie sprawiło, że 
w ciągu ośmiu lat nawró-
ciło się na chrześcijaństwo 

dziewięć milionów Indian. 
Dlaczego?

Obraz jest przedziwny. 
Pokazuje Matkę Bożą po-
dobną do tej z obrazów 
w Europie, a jednak inną. 

Na Jej płaszczu są gwiaz-
dy ułożone tak, jak wtedy, 
kiedy ją spotkałem, oraz 

rośliny rosnące w Meksy-
ku. I to spojrzenie! W Jej 

źrenicach jestem odbity 
ja, a także biskup i towarzy-
szące mu osoby! Obraz ma 
też wiele innych cudownych 
cech, o których naukowcy 

mówią, że są nie z tej ziemi 
i można o nich poczytać w mą-

drych książkach. A do płótna 
mojej tilmy, na którym jest wi-
zerunek, nie przylega kurz i nie 

poddaje się uszkodzeniom robio-
nym przez insekty. 

Obraz jest do dziś! Można go zoba-
czyć w książkach, w Internecie, a także 

podczas pielgrzymki! Dzieją się przy nim 
cuda prawdziwe.

A ja? Mnie Ojciec Święty Jan Paweł II 
beatyfikował i wstawiam się u Pana Boga 
za tymi, którzy mnie o to proszą…

kwiaty i przyniósł je do Niej. Zrobiłem to, 
chociaż pamiętałem, że kilka dni temu były 
tam tylko ostre kamienie i kaktusy. To, co 
zobaczyłem, zaskoczyło mnie, bo chociaż 
był grudzień i panował lekki mróz, to na 
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FESTYN RODZINNY NA POCZEKAJCE
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WSPÓLNOTA TO TY I JA
Zdjęcia: Emil Zięba, Małgorzata Grzenia, Piotr Głuchowski-Fedirko
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W jaki sposób wkroczyłem 
na misyjną drogę?
W 1983 r. byłem we wspólnocie zakon-
nej w klasztorze przy Krakowskim Przed-
mieściu w Lublinie. Do moich obowiązków 
należała katecheza dla młodzieży szkół 
średnich w Zespole Szkół Chemicznych, 
spowiadanie, wyjazdy do innych parafii 
w celu głoszenia rekolekcji i kazań odpu-
stowych. Wtedy też założyłem zespół mło-
dzieżowy z uczennic szkoły muzycznej. Ze-
spół ten współbracia kapucyni żartobliwie 
nazywali „Miciuczki”. Z nim wyjeżdżałem 
do innych parafii na koncerty, bo dobrze 
śpiewał. W tamtym czasie nasz prowincjał, 
o. Maksymilian Macioszek, wysłał listy do 
wszystkich klasztorów Prowincji Warszaw-

skiej Braci Mniejszych Kapucynów prosząc 
o braci, którzy chcieliby wyjechać na mi-
sje do Gwatemali, gdyż ojciec generał, po 
wizycie w tamtym kraju, prosił o pomoc. 

Kiedy pewnej nocy spałem, o północy 
ktoś wszedł do mojej celi, postawił ma-
szynę do pisania na biurku i zapalił świat-
ło. To był mój kolega o. Norbert Karawa, 
Amerykanin polskiego pochodzenia, któ-
ry z nami studiował. Nic nie mówiąc stu-
kał w klawisze maszyny. Potem wyciągnął 
z niej kartkę z tekstem i prawie krzycząc 
wołał do mnie: Podpisz, podpisz… Zawsze 
nas męczyłeś twoimi misjami, organizu-
jąc tygodnie misyjne jeszcze na kleryka-
cie. Podpisz teraz, że chcesz jechać. Pod-
pisałem z myślą, iż nigdy tego nie wyślę, 

ale Norbert zabrał kartkę i wyszedł… A po 
kilku dniach otrzymałem list od mego prze-
łożonego: Twoja prośba została przyjęta. 
Przygotuj dokumenty i język. Przyjąłem 
to jako wolę Pana Boga.

Jak się przygotowywałem 
do wyjazdu na misje? 
Zacząłem „przygotowywać język”. Najpierw 
w Polsce, w Warszawie, zaliczyłem dwumie-
sięczny kurs języka hiszpańskiego. Starałem 
się o paszport, a w międzyczasie miałem wi-
zyty w Urzędzie Bezpieczeństwa – w związ-
ku z moimi kazaniami. W listopadzie 1983 
r. wyleciałem do Włoch, by tam otrzymać 
wizę do Gwatemali i stamtąd polecieć sa-
molotem bezpośrednio do tego kraju. 

ROZMOWY 
NIE TYLKO O MISJACH
z ojcem Stanisławem Miciukiem
Część I. GWATEMALA

QUEZALTEPEQUE. KATECHEZA WIZUALNA (WIELKI CZWARTEK)
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Wyjątkowy moment w czasie 
moich przygotowań…
W Rzymie miałem niezapomniane spot-
kanie z papieżem Janem Pawłem II. Na 
jednej z audiencji stałem przy samej ba-
rierce. Kiedy papież zbliżał się do mnie, 
zawołałem: Ojcze Święty, jadę na misje 
do Gwatemali… I chciałem dodać: Proszę 
o błogosławieństwo. Ale już nie zdążyłem, 
ponieważ papież lewą rękę położył na mo-
jej prawej dłoni, a prawą rękę położył na 
mojej głowie i powiedział: Niech cię Bóg 
błogosławi. Zdążyłem mu tylko odpowie-
dzieć: Bóg zapłać!

Pierwsze godziny w Gwatemali… 
Wylądowałem w Ciudad de Guatemala, 
stolicy kraju. Było gorąco. Bracia uprze-
dzali mnie: Uważaj. Tu jesteśmy w sta-
nie wojny. Być może po drodze spotkamy 
żołnierzy lub partyzantów. Bądź posłusz-
ny i rób wszystko, co ci każą. Po drodze 
rzeczywiście spotkaliśmy żołnierzy, którzy 
nas zrewidowali. Byłem w habicie. Podróż 
ze stolicy do Chiquimuli (Ziemi ptaków), 
gdzie była parafia, trwała ok. 3 godzin. 
Wjeżdżając na szczyt jednej z gór, zoba-
czyliśmy w dole miasto, do którego je-
chaliśmy. W tym momencie usłyszałem 
strzały. Zatrzymaliśmy samochód. Współ-
bracia, którzy ze mną jechali, wybiegli 
z auta zostawiając mnie w nim samego. 
Nie rozumiałem sytuacji. Mówili wcześniej 
o wojnie… Bracia pobiegli za zakręt i za-
uważyłem, że wrócili z ludźmi, którzy się 
uśmiechali. Pomyślałem, że nie stało się 
nic złego. Podeszli do samochodu, ja wy-
siadłem – ludzie mnie klepali po plecach. 
Patrzyłem na nich ze zdziwieniem, bo dla 
nas to objaw braku szacunku, a dla nich 
– wyraz serdecznego powitania. Te strzały 
były z kapiszonów, które, powiązane, stwa-
rzają wrażenie strzelania jakby z karabinu 
maszynowego. Kanonada była na powita-
nie powracającego z wakacji misjonarza o. 
Jana Bartnowskiego, z którym leciałem do 
Gwatemali. Zajechaliśmy prosto na Mszę 
św. wieczorową. Pieśni były rytmiczne, zu-
pełnie inne niż w Polsce. Czuło się radość 
i tę energię: duchową i fizyczną. Podoba-
ła mi się ta Msza św., pierwsza, w której 
uczestniczyłem w Gwatemali.

Moje misyjne początki? 
Nadszedł czas uczenia się języka, więc 
wysłano mnie do stolicy, bym mieszkał 
razem z Hiszpanami w miejscu, gdzie nie 
było żadnego Polaka. Rano każdego dnia 
chodziłem na lekcje do nauczycielki języka 
hiszpańskiego, która wcale nie znała języ-
ka polskiego – ani jednego słowa. Uczyła 
mnie zasad gramatycznych, słownictwa. 
Popołudniami szukałem grup ludzi, żeby 
rozmawiać, czyli młodzieży albo dzieci. 
Dzieci były dobrymi nauczycielami, po-
nieważ, gdy wiele razy źle wymawiałem 

to samo słowo, śmiały się do rozpuku. Im 
to nie przeszkadzało, nie denerwowały się 
tym. Na rozmowy przychodziłem też do 
sióstr zakonnych. Chodziłem zawsze ze 
słownikiem. Gdy nie rozumiałem jakiegoś 
słowa, podawałem słownik i prosiłem roz-
mówcę: Szukaj. W ten sposób uczyłem się 
języka hiszpańskiego od początku stycznia 
do 19 marca 1984 r.

Pierwsza parafia… 
Na Wielkanoc zabrano mnie do miasteczka 
Quezaltepeque (Góra quetzala – narodo-
wego ptaka), gdzie w parafii pw. Świętego 
Franciszka z Asyżu posługiwał o. Franci-
szek Gaca i o. Franciszek Pietruch. Tam 
pozostałem osiemnaście miesięcy, ucząc 
się przy nich, poznając parafię, miejsco-
wą kulturę, zwyczaje. Oni mi opowiadali, 
jakie tam są zasady funkcjonowania. Za-
uważyłem, że Kościół był dobrze zorgani-
zowany, ponieważ w każdej wspólnocie ist-

nieli Delegaci Słowa Bożego, którzy mieli 
za zadanie przewodniczyć Liturgii Słowa 
w niedzielę, gdy nie było kapłana. Funk-
cjonowali też katechiści. Przygotowywali 
dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, mło-
dzież do bierzmowania, rodziców i chrzest-
nych do chrztu. Była też grupa kursyistów 
(Cursillos de Cristiandad), czyli grupa dla 
liderów w środowisku – ludzi najbardziej 
wpływowych spośród nauczycieli, lekarzy, 
biznesmenów, których przygotowywano 
przez zamknięte rekolekcje: od czwartku 
do niedzieli włącznie. Następnie pracowali 
w grupach w swoim środowisku. Ich zada-
niem było dawanie świadectwa i poprzez 
nie ewangelizowanie. Grupa Liturgiczna 
przygotowywała wystrój kaplicy i wyzna-
czała osoby do czytań, śpiewu psalmu. Dzia-
łał Franciszkański Zakon Świeckich, kręgi 
Domowego Kościoła, grupy młodzieżowe. 
Były też zespoły muzyczne, zazwyczaj mło-
dzieżowe. Bardzo mi się podobała forma 

CHIQUIMULA,�KAPLICA�PW.�SAN�JOSE�(ŚWIĘTEGO�JÓZEFA).�
ADORACJA PANA JEZUSA W CIEMNICY (WIELKI CZWARTEK)

CHIQUIMULA,�KAPLICA�PW.�SAN�JOSE. MSZA ŚWIĘTA (WIELKI CZWARTEK)
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wykonywania przez nie pieśni: rytmicz-
na, dynamiczna, z gitarami, skrzypcami, 
miejscowym instrumentem marimbą, czyli 
dużymi cymbałkami z drewna. Zaskoczy-
ło mnie, że dziewczęta, które normalnie 
nosiły spódnice do kolan, do kościoła za-
kładały odświętne spódnice aż do kostek.

Pierwsze wrażenia po 
spotkaniu z Indianami?
Jakbym widział ludzi sklonowanych. 
Wszyscy byli dla mnie jednakowi. Dopie-
ro z czasem zauważałem różnice między 
nimi i rozróżniałem osoby. Byli zaintere-
sowani nowym kapłanem. Starali się ze 
mną rozmawiać. Nie od razu mogłem się 
z nimi porozumiewać tak, jak oni chcieli, 
ale się przyuczyłem, a oni mi w tym poma-
gali. Dostrzegałem ich cierpliwość, życz-
liwość, uprzejmość i szczególny szacunek 
wobec kapłana.

Moja posługa w Quezaltepeque…
Zacząłem odprawiać Msze św., mówić kaza-
nia, ale były one wcześniej spisane i popra-
wione przez kogoś, kto znał język hiszpań-
ski. Najpierw czytałem, później starałem się 

zapamiętać przynajmniej niektóre zdania, 
potem „przeszedłem” na kazania mówio-
ne, zaznaczając tylko niektóre punkty lub 
trudniejsze słowa. W pierwszym okresie 
mojego pobytu prawie nie istniały drogi 
– asfaltowa była tylko ta główna. Do nie-
których miejsc można było dojechać sa-
mochodem lub motorem, ale w góry trze-
ba było iść pieszo. W tym czasie starałem 
się chodzić w habicie, jednak zauważyłem 
szybko, że nie da się go używać na trud-
nych drogach górskich, w gorącym klima-
cie – był cały mokry, brudny. Potrzebne 
było lekkie ubranie i dobre buty. Indianie 
używali sandałów wykonanych ze starych 
opon i przepasanych rzemykami.

Katechiści zazwyczaj przychodzili do 
domu parafialnego, żeby towarzyszyć mi 
w drodze do wspólnoty. W ten sposób po-
znawałem szlaki wśród gór. Wspólnot było 
trzydzieści kilka. Mój rytm posługi wyglą-
dał następująco: rano pierwsza Msza św. 
o godz. 6.30, śniadanie, modlitwy wspólne, 
przed południem chodziliśmy do dalszych 
wsi, po południu – do bliższych, a wieczo-
rem Msza św. w kościele głównym i spot-
kania w grupach.

Ponieważ byłem najmłodszym kapła-
nem, zdarzało się, że przełożony wysyłał 
mnie na tygodniowe misje w góry. Jeśli 
mniejsza parafia, w której byłem, miała 
średnicę ok. 50 km, to następna, większa, 
już 70 km. Do najdalszych wsi szło się 40 
km w góry. Nie było dróg. Pamiętam taką 
wyprawę przez góry – cały tydzień, żeby 
odwiedzić wszystkie te najdalsze wspól-
noty, rano jedną, po południu następną. 
Dochodziłem, była spowiedź, zazwyczaj 
prawie wszyscy się spowiadali. W czasie 
Mszy św. miały miejsce inne sakramenty: 
Pierwsze Komunie Święte, chrzty, sakra-
ment małżeństwa. Po Mszy św. odwiedza-
łem chorych. Następnie zapraszali na posi-
łek. Jedzenie Indian to placki kukurydziane 
i czarna fasola trzy razy dziennie, do tego 
jakieś jajko, czasami mięso kurze. Kiedyś 
spałem w pomieszczeniu przy chlewie, 
w którym były zwierzęta. Nocą pogryzły 
mnie pluskwy albo podobne owady. Zrzu-
całem je z siebie, a one znowu właziły, co-
raz dalej. Rano miałem na całym ciele żółte 
i fioletowe ślady ugryzień. Potem starałem 
się nie spać w domach tylko w zakrystii. 
Kiedyś przeżyłem taką noc w czasie burzy, 
gdy ulewa tłukła w blaszany dach, a odgło-
sy piorunów odbijały się od gór i wracały 
kilkakrotnym echem.

Gdzie jeszcze posługiwałem?
Dwa i pół roku pracowałem w Chiquimuli. 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny duża (średnica 60-70 km), 
miasto wojewódzkie i 63 kaplice dooko-
ła. Ze względu na polne drogi lub ich brak 
najczęściej jeździliśmy samochodem te-
renowym. Niemiecka organizacja „Adve-
niat”, katolicy, którzy ją wspierali ekono-
micznie, pomagali przy zakupie pojazdu, 
potem przy wymianie na nowy. Ja oprócz 
tego jeździłem motorem, dlatego mam wie-
le śladów kontuzji – warunki na szlakach 
były motocrossowe. 

Powrót do Quezaltepeque…
Wróciłem na trzy lata. Przyszedł czas, że 
zostałem proboszczem w tej parafii. Posłu-
giwałem sam, bo bracia przenieśli się do 
innych parafii. Praca była na płaszczyźnie 
duszpasterskiej i też społecznej. Ponieważ 
we wsiach nie było światła, zająłem się 
zakładaniem paneli słonecznych – w la-
tach osiemdziesiątych XX w., czyli o wiele 
wcześniej niż to robiono w Polsce. Czyni-
łem to oczywiście wieczorami i w godzinach 
nocnych, bo w ciągu dnia prowadziłem pra-
cę duszpasterską. Nie było łatwo przeko-
nać miejscowych. Najpierw na założenie 
paneli zgodził się jeden katechista, potem 
zgłosił potrzeby sąsiadów, a następnie za-
kładałem je w kolejnych wsiach. Nauczy-
łem się wtedy, że sprzedaje się produkt, 
a nie wiadomości. Otóż w dobrej wierze 
pewnemu młodemu człowiekowi poda-

CHIQUIMULA. OBRZĘD OBMYWANIA NÓG (WIELKI CZWARTEK) 
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łem informacje związane z zakupami pa-
neli słonecznych. On przejął dystrybucję 
hurtowni i musielibyśmy korzystać z jego 
usług. Po tym oszustwie znalazłem inne-
go dostawcę, który dawał aż 40% upustu 
ze względu na to, że stałem się jakby jego 
reprezentantem. Oczywiście ten sam upust 
dawałem mieszkańcom.

Jedną z moich akcji społecznych było 
zorganizowanie dożywiania dzieci: 600 
osób miało obiady. Pozyskiwałem produk-
ty z Caritasu i różnych organizacji. Dowo-
ziłem je, a rodzice przygotowywali obiady 
dla swoich dzieci, w miejscach specjalnie 
wydzielonych przy kaplicach. Potem, z po-
mocą amerykańskiej organizacji, w dwóch 
największych skupiskach ludzkich na tere-
nie parafii, postawiliśmy młyny do miele-
nia kukurydzy, gdyż najczęściej kukurydzę 
ugotowaną na masę do placków indiańskie 
kobiety rozcierały w żarnach. Inną akcją stał 
się program „Żywność za pracę”. Produkty 
żywnościowe były sprowadzane przez Ca-
ritas z Unii Europejskiej. Indianie musie-
li wykonać jakąś pracę, np. z miejscowych 
materiałów wybudować świetlicę, drogę 
a także kaplicę czy szkołę. Był też program 
wspomagania żywnością za uprawianie ka-
wy lub warzyw na swoim poletku. Służyło 
to jako mobilizacja do takiej formy pracy. 

Denerwowało mnie, że ludzie z gór scho-
dzili do miasteczka, aby kupić warzywa. To 
powinno być odwrotnie. Zapobiegaliśmy 
rozdawnictwu, natomiast dostarczaliśmy 
motywacji, zachęty do aktywności własnej 
na rzecz rodziny, polepszenia bytu. To był 
taki rodzaj edukacji.

Sytuacje groźne, niebezpieczne…
Dnia 13 czerwca 1984 r. udałem się daleko 
w góry, aby odprawić Mszę św. ku czci św. 
Antoniego. 9 km przejechałem motorem, 
pokonując wpław dwie rzeki – rano nie było 
problemu, gdyż wody było mało. Następ-
nie wędrowałem kilka godzin po skałach, 
wspinając się coraz wyżej. W czasie Mszy 
św. udzielałem sakramentów. W nabo-
żeństwie uczestniczyło dużo ludzi. Potem 
zaprowadzili mnie do chorych. Następnie 
poczęstowali rosołem z kury, co dla nich 
jest daniem wyróżnionym, eleganckim. 
Czerwiec to czas pory deszczowej. Tam 
są tylko dwie pory roku: deszczowa trwa 
od maja do października, a sucha od paź-
dziernika do maja. W porze deszczowej 
do południa jest słonecznie, a po południu 
przechodzą ulewne burze. Każdego miesią-
ca dojrzewają inne owoce, warzywa. Nie-
które z nich można już kupić w Polsce, ale 
nie mają tego smaku ani aromatu.

Ze wsi wracałem w czasie ulewnej burzy. 
Cały przemoczony dotarłem do pozosta-
wionego motoru. Dojechałem do pierwszej 
rzeki, brudnej, wezbranej. Mogłem czekać 
kilka godzin do zakończenia ulewy, ale za-
ryzykowałem przeprawę. Dodałem gazu 
i przemoczony przejechałem, bo motor 
był przystosowany do jazdy nawet przez 
rzekę. Dojechałem do następnej rzeki. Był 
szybki nurt i zagrożenie spłynięciem na-
gromadzonej w górze fali, która wszystko 
porywa. Taka ściana wody zalała mnie, gdy 
przejeżdżałem przez środek rzeki. Żeby 
zmniejszyć napór wody, ustawiłem motor 
w kierunku nurtu i chwyciłem za hamul-
ce. Mimo hamowania woda popychała po-
jazd aż na brzeg uskoku. Nie był wysoki, 
ok. jednego metra, ale spadnięcie z niego 
oznaczało niemożność powrotu – tam cze-
kała śmierć. Kiedy przednie koło docie-
rało do krawędzi, zeskoczyłem z motoru. 
Fala mnie porwała, ale w ostatniej chwili 
uchwyciłem się kierownicy i wisząc nad 
uskokiem nogami szukałem oparcia. To 
był moment, kiedy prosiłem Pana Boga, 
żeby jeszcze darował mi życie. Motor ani 
nie poruszył się do przodu, ani nie upadł 
na bok. Dzięki temu udało mi się po nim 
wdrapać z powrotem i ratować z opresji. 
Szukałem kamieni, żeby zmniejszyć napór 

QUEZALTEPEQUE. KATECHEZA WIZUALNA (WIELKI CZWARTEK)
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wody na mnie, zbliżyć się do brzegu i wyjść 
z rzeki. Po pokonaniu ok. 9 km wróciłem 
do swojej parafii w Quezaltepeque. Spot-
kałem zakrystiana i poinformowałem go 
o sytuacji. Gdy się kąpałem, przybiegli In-
dianie, ogłaszając na ulicach miasteczka: 
Ojciec zginął w rzece. Tylko motor pozo-
stał. Zakrystian wtedy poinformował ich 
o moim powrocie. Dziewięciu mężczyzn po-
wiązanych linami, asekurowanych z brze-
gu, weszło do wody, żeby wydostać motor 
z wezbranej rzeki. Został oczyszczony i na-
dal działał – jeszcze trochę nim jeździłem.

Trudności w ewangelizacji związane 
z mentalnością parafian?
Napisałem książkę o synkretyzmie religij-
nym. Otóż w Quezaltepeque do dziś istnieje 
wiele tradycji prekolumbijskich z czasów 
cywilizacji Majów. Jedną z nich jest cele-
bracja 23 kwietnia. O północy przy źród-
le rzeki budują najpierw ołtarz z czterema 
punktami kardynalnymi – to jest dla nich 
symbol wszechświata, miejsce dla bożka. 
Zabijają indyka albo koguta, żeby jego krew 
wlać do źródła rzeki, bo zgodnie z trady-
cją trzeba było karmić boga deszczu Cha-
ca (Czaka), który potrzebował tej siły, by 
nosić wodę na chmury, aby mógł padać 
deszcz. Według ich wierzeń bóg deszczu, 
schodząc z nieba na ziemię, przybierał imię 
św. Franciszka z Asyżu. To pozwala nam 
zrozumieć, że Indianie nie przyjęli chrześ-
cijaństwa jako oddzielnej religii, lecz jako 

odpowiednik swoich wierzeń – z innymi 
nazwami. Hiszpanie przejęli ludność in-
diańską poprzez religię i kulturę.

W dawne rytuały magiczne często wcho-
dzi szatan. Kiedyś o północy zawieziono 
mnie do domu, w którym działy się dziwne 
rzeczy: butelki same pękały, odzież w sza-
fach była pocięta w jakieś wzory, po moim 
dotknięciu łóżko, z finezyjnie powycinaną 
pościelą, się rozsypało. Oczywiście razem 
z rodziną złożyliśmy wyznanie wiary ka-
tolickiej i dokonałem poświęcenia domu. 
Wróciłem do budynku parafialnego i na-
stępnego dnia jeden z mieszkańców tamtej 
wioski poinformował mnie przez telefon, 
że mieszkańcy owego domu od dłuższego 
czasu uprawiali czary. Wtedy zrozumia-
łem, dlaczego Pan Bóg milczał, ponieważ 
w czarach jest miejsce szatana. W całej 
Ameryce Łacińskiej istnieje bardzo du-
żo tych zwyczajów, które są połączone ze 
zwyczajami chrześcijańskimi. Wspomi-
nałem już obrzęd na cześć boga deszczu, 
otóż obok rzeki są postawione krzyże każ-
dego z indiańskich kapłanów boga Cha-
ca. Krzyż to znak chrześcijaństwa, a więc 
przyjęli chrześcijaństwo, ale było ono stop-
niowo uświadamiane. Teraz takie obrzędy 
to jakby tradycja, ale pewnie coś więcej. 
Jednocześnie Indianie są chrześcijanami, 
bo kraje Ameryki Łacińskiej są katolickie, 
„rozgrywane” przez protestantów, ale wciąż 
katolickie. Wszędzie, gdzie przebywałem, 
widziałem zaniedbania, ale też ci, którzy 

przyjęli wiarę chrześcijańską, byli katolika-
mi głęboko praktykującymi, przekonanymi, 
często dającymi świadectwo zmiany życia, 
zaczynające się od słów: Zanim poznałem 
Jezusa, moje życie było… (i wymieniał lis-
tę grzechów). Od chwili poznania Jezusa 
moje życie się zmieniło…

Powrót do Gwatemali…
W lipcu 2002 r. drugi raz poleciałem do te-
go kraju. Gdy byłem we Włoszech, o. Piotr 
Stasiński, nasz ówczesny prowincjał, za-
dzwonił do mnie i zapytał, kiedy wybieram 
się do Gwatemali. Przyszedł bowiem list 
od o. Bernabe’ Sagastume’, który był prze-
łożonym, z prośbą, abym wrócił. Okazało 
się, że miałem już wszystkie pozwolenia. 
Odrzekłem, że zgodnie z ustaleniami przy-
gotowywałem się do wyjazdu na Wschód. 
O. Stasiński mi odpowiedział: To teraz po-
lecisz do Gwatemali. Mój przyjazd nastą-
pił akurat wtedy, gdy Jan Paweł II trzeci 
raz pielgrzymował do Gwatemali i ogłosił 
świętym hermano Pedro, czyli brata Pio-
tra. Ten siedemnastowieczny hiszpański 
tercjarz i misjonarz, urodzony na Tene-
ryfie, poświęcił się pracy z sierotami, że-
brakami i chorymi. Chodził po ulicach 
z dzwonkiem i wołał: Pamiętajcie bracia, 
że jedną duszę macie i jeśli ją stracicie, to 
już nie odzyskacie.

Oczywiście w Gwatemali nastąpiły zmia-
ny i trochę też zmienił się styl duszpa-
sterstwa. Powstało więcej kaplic, dużych 
kościołów, dróg. Powróciłem do Polski 
w listopadzie 2020 r. po drugim zawale. 
Na miejscu dano mi tylko leki. W ciężkim 
stanie ryzykowałem przelot do kraju, gdzie 
wykonano mi koronarografię i wstawiono 
dwa stenty. Teraz czuję się w miarę dobrze.

Wyjechałem z Gwatemali jako ostatni 
z Polaków, było tam bowiem trzydzieści 
miejscowych powołań kapucyńskich: prze-
jęli naszą pracę, życie kapucyńskie. Zresz-
tą, na jednej z kapituł, kiedy większość 
misjonarzy stanowili obcokrajowcy, ojciec 
generał powiedział: Pamiętajcie, że wa-
szym głównym zadaniem jest praca nad 
powołaniami tubylczymi. I pod tym kątem 
ustawialiśmy też naszą posługę. Pierwsze 
osoby, które odpowiedziały na powołanie, 
zostały wysłane do Rzymu na studia po to, 
żeby po nich wróciły i były wychowawcami 
młodego pokolenia. I tak się stało.

Słów o. Stanisława 
wysłuchała i spisała je: 

Anna Guzowska-Boreczek
Zdjęcia: z prywatnego 

archiwum ojca misjonarza

Od redakcji: O. Stanisław Miciuk jest 
autorem pracy Synkretyzm religijny jako 
problem ewangelizacji Majów na przy-
kładzie parafii pw. Świętego Franciszka 
w Quezaltepeque na podstawie źródeł.
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Z ŻYCIA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ LUTY – MAJ 2022

Do wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu świętego zostali włączeni:

Korba Julia Maja

Proc Aniela

Korkes Gabriel Janusz

Żabińska Julia Helena

Firlej Melania Hiacynta

Rębisz Wojciech

Nakonieczny Adam Wiktor

Łacek Zofia

Gawlik Julia

Piech Adam

Gadocha Alicja

Galant Aniela

Gziut Gniewosz

Michalewska Maria

Wiatrzyk Katarzyna Faustyna

Pyczek Józef Augustyn

Kawecka Magdalena Julia

Antończak Hubert

Stępień Nikodem Franciszek

Ostrowski Dawid

Stojek Adam Sebastian

Próchniak Tymoteusz Mieczysław

Berci Chiara

Skoczek Maja

Łukowski Jan

Lawenda Michał Józef

Stein Piotr

Pietras Beniamin Witold

Pyc Florian Wawrzyniec

Trochonowicz Urszula Elżbieta

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

Stecko Tomasz i Gorlińska Justyna

Frankiewicz Szymon i Mirosław Iwona Maria

Śmietanka Daniel i Okłocka Angelika Iwona

Kukier Edward i Jacak Teresa

Antończak Damian i Łada Monika

Syroka Patryk Marcin i Brzozowska Anna Gabriela

Marcowski Maciej Michał i Czechowska Julia Ewa

Zacz Michał i Bojarska Anna Dominika

Sawicki Patryk Michał i Waszkiewicz Aleksandra

Gębka Szymon i Surówka Magda Maria

Gwarda Michał i Stępień Kinga Julia

Płudowski Michał i Zlot Justyna

Odeszli do Domu Ojca w nadziei wiecznego zmartwychwstania:

Grądziel Jerzy Mieczysław

Jusiak Barbara Maria

Janek Krystyna Marianna

Młynarska Agnieszka

Kalarus Feliksa Irena

Samolińska Danuta Gustawa

Zawada Janina

Muszyńska Janina Cecylia

Szysz Jadwiga

Lal Stanisław Wojciech

Daniłoś Jadwiga Czesława

Kienig Aleksandra

Drabik Eugenia

Ciechomski Eugeniusz

Jedynak Wiesława

Aftyka Leokadia

Leokadia Halina

Chuszcz Tadeusz

Brzezina Dariusz

Grudzińska Halina

Mazurek-Nakielska Zofia

Mucha Leokadia Krystyna

Wójtowicz Danuta Kazimiera

Szaba Adolf

Kot Jerzy

Teter Henryka Marianna

Orzeł Adam Grzegorz

Tatara Bolesław

Kompaniejec Anna Katarzyna

Hołowiecka Halina Julia

Szala Alicja

Rybak Krzysztof

Gurba Stanisław Andrzej

Bilski Stanisław Kostka

Kudła Marianna

Witkowska Irena Anna

Krochmalski Leszek Władysław

Łukowska Elżbieta

Głusiec Józefa

Kłos Beata Anna

Kochanek Zofia

Podstawka Krzysztof Jan

Ozga Aleksandra

Persona Jadwiga Halina

Wilk Janina Łucja

Romanek Władysław Wiesław

Dębska Danuta

Mirosław Janusz Ryszard

Przebirowski Józef

Niewiadomska Ewa

Kuca Krzysztof Ryszard
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