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25 września, XXVI Niedziela zwykła  
Jeśli Mojżesza i Proroków nie 
słuchają, to choćby ktoś z umarłych 
powstał, nie uwierzą. (Łk 16, 19-31) 
Jezus uczy nas, że nie jest ważne to, czy tu 
na ziemi będziemy bogaci, bo i tak żadnych 
dóbr materialnych nie zabierzemy do grobu. 
Liczy się tylko nasza wiara i dobre uczynki. 

Wiarę poznajemy dzięki Biblii, kateche-
tom, kapłanom, ale tylko od nas zależy, czy 
z tego skorzystamy, bo nikt do wiary nas 
nie zmusi. I nawet – jak mówi Pan Jezus 
– choćby ktoś z umarłych powstał i powie-
dział ludziom, że Bóg istnieje, nie będzie 
to wystarczający powód, aby skłonić ich do 
wiary, o ile sami nie będą chcieli uwierzyć.

Jeśli wierzę, to chodzę do kościoła, czy-
tam Pismo Święte, korzystam z możliwości 
pogłębiania swojej wiary.

Patrycja Kolasińska

2 października, XXVII Niedziela zwykła  
Słudzy nieużyteczni jesteśmy; 
wykonaliśmy to, co powinniśmy 
wykonać. (Łk 17, 5-10) 
Jezus uczy nas, abyśmy byli wdzięczni za 
czyjś trud i poświęcenie dla nas. Powin-
niśmy na przykład być wdzięczni rodzi-
com za trud włożony w nasze wychowa-
nie, nauczycielom za wytłumaczenie nam 
jakiegoś zagadnienia…

Ile razy w naszym życiu nie podziękowa-
liśmy, nie okazaliśmy szacunku, a wymaga-
liśmy więcej? Ile razy nie chcieliśmy komuś 
pomóc, a sami tej pomocy oczekujemy? 

Trzeba okazywać wdzięczność za każ-
dy, nawet najmniejszy trud oraz być po-
mocnym i uczynnym, bo nie wiadomo, 
kiedy znowu sami tej pomocy będziemy 
potrzebować.

A czy ty jesteś wdzięczny za to, co masz?
Zofia Kowalik

4 października, Uroczystość 
św. Franciszka z Asyżu  
Wszystko przekazał mi 
Ojciec mój. (Mt 11, 25-30) 
Bóg Ojciec czyni wszystko z miłości. Jego 
Serce jest pełne miłosierdzia, którym ob-
darza nie tylko swojego Syna, ale ma nie-
kończące się pokłady miłości dla każdego 
z nas. Relacja Boga Ojca i Jezusa – Jego 
Syna jest przepełniona dobrem, miłoś-

cią, oddaniem. Ojciec przekazuje Synowi 
wszystko, ich więź sprawia, że nikt nie zna 
Ojca tak jak Syn i nikt nie zna Syna tak jak 
Ojciec. Bóg jest miłością i tą miłością ob-
darza człowieka.

Jezus zaprasza do siebie każdego zmę-
czonego i utrudzonego, by go pokrzepić 
i dać mu ukojenie, niczym dobry rodzic. Od 
nas zależy, czy oddamy się w otwarte ręce 
Miłosiernego, jak św. Franciszek z Asyżu.

Agata Konderak

9 października, XXVIII Niedziela zwykła  
Czyż nie dziesięciu zostało 
oczyszczonych? Gdzie jest 
dziewięciu? Czy się nie znalazł 
nikt, kto by wrócił i oddał 
chwałę Bogu?… (Łk 17, 11-19) 
Jakże niewdzięczna była postawa ludzi 
wobec Jezusa. Mistrz z Nazaretu uzdrowił 
dziesięciu, którzy potrzebowali pomocy, 
jednak tylko jeden wrócił, aby podzięko-
wać za uzdrowienie. Niewiarygodne jest 
to, że ludzie skazani na śmierć przez nie-
uleczalną chorobę, po otrzymaniu pomocy 
nie okazują żadnej wdzięczności. 

W sytuacjach, jak ta opisana w Ewange-
lii, aż prosi się, aby choć powiedzieć „dzię-
kuję!”, aby pokazać, że jesteśmy wdzięczni 
za pomoc innych.

Bądźmy zawsze skłonni, aby pomagać 
potrzebującym, i odwdzięczajmy się za 
pomoc innych. Czyż życie nie jest lepsze, 
kiedy dostrzegamy dobro i jesteśmy za 
nie wdzięczni?

Euzebiusz Abramek

16 października, XXIX Niedziela zwykła  
A Bóg, czyż nie weźmie w obronę 
swoich wybranych, którzy dniem 
i nocą wołają do Niego, i czy 
będzie zwlekał w ich sprawie? 
Powiadam wam, że prędko weźmie 
ich w obronę. Czy jednak Syn 
Człowieczy znajdzie wiarę na 
ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 18, 1-8)
Bóg chce, abyśmy żyli zgodnie z Jego przy-
kazaniami. Daje nam obietnicę, że jeśli bę-
dziemy ludźmi dobrymi, pokornymi, jeśli 
będziemy trwali w modlitwie i prosili o Je-
go obecność w naszym życiu – On będzie. 
Jeśli będziemy potrzebowali Jego pomo-
cy – nie będzie zwlekał, da nam ukojenie.

Jednak dla nas, ludzi, najważniejsze 
jest pytanie, czy Syn Człowieczy znajdzie 
wiarę na ziemi, gdy powtórnie przyjdzie? 

Bóg chce nam pomóc, ale czy my jes-
teśmy otwarci, czy zechcemy przyjąć tę 
pomoc?

Starajmy się żyć tak, aby Syn Człowie-
czy znalazł w nas tę wiarę – aby dać na-
dzieję światu.

Magdalena Stasak

23 października, XXX Niedziela zwykła  
Każdy bowiem, kto się wywyższa, 
będzie poniżony, a kto się uniża, 
będzie wywyższony. (Łk 18, 9-14)
Ewangelia przedstawia dwa typy modlą-
cych się: zarozumiałego faryzeusza, uwa-
żającego się za sprawiedliwego i lepszego 
od innych, oraz pokornego celnika, który 
nie śmiał nawet spojrzeć ku niebu, ale bi-
jąc się w piersi powtarzał: Boże, bądź mi-
łościw mnie, grzesznemu. Ewangelista 
podkreśla, że to właśnie ten drugi odszedł 
usprawiedliwiony.

Jezus opowiedział tę przypowieść, by 
pokazać ludziom zaślepionym własną spra-
wiedliwością, iż są tacy sami, jak ci, któ-
rymi gardzą. 

I dziś spotykamy podobnie zaślepio-
nych, a może sami nimi jesteśmy? Może 
wywyższamy się nad innymi, bo żyjemy 
według Ewangelii, zgodnie z prawem, a gar-
dzimy złodziejami i mordercami. Tymcza-
sem każdy z nas jest grzesznikiem, więk-
szym lub mniejszym, i każdy potrzebuje 
Bożego przebaczenia. Ci, którzy uznają 
przed Bogiem swoją niskość i słabość, 
otrzymają przebaczenie, a w konsekwen-
cji największą nagrodę: Niebo.

Kacper Skowroński

Autorami komentarzy do 
Ewangelii są uczniowie IX LO im. 

Mikołaja Kopernika w Lublinie

Ewangeliarz

Fot. Małgorzata Grzenia
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Kochani Parafianie, 
drodzy Przyjaciele Poczekajki, 
wszyscy Bracia i Siostry!
Dziękujemy za wakacje, które mi-
nęły w błogosławieństwie Pana: 
odbyły się Oazy Dzieci Bożych i mło-

dzieżowe; Dzieci Fatimskie były na rekolekcjach wyjazdowych 
w Krakowie; grupa osób z Poczekajki odbyła autokarową piel-
grzymkę na Warmię i Mazury do Gietrzwałdu i św. Lipki śladami 
bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i bł. ks. Jerzego Popiełuszki (37 
osób); odbyła się pielgrzymka piesza na Jasną Górę (ponad 100 
osób), a potem na początku września jednodniowa pielgrzymka 
również do Wąwolnicy (ponad 500 osób); spora grupa naszej mło-
dzieży wzięła udział w spotkaniu Golgota Młodych w Serpelicach. 

Dziękujemy Panu za czas pokoju u nas, bo przecież agresja 
rosyjska i wojna u naszych wschodnich sąsiadów na Ukrainie 
przynosi cały czas śmierć, zniszczenie i cierpienie wielu osób 
oraz całych rodzin. To szaleństwo wojny i zło moralne, jakie z te-
go wynika, jest także zagrożeniem dla bezpieczeństwa i pokoju 
w całej Europie, a także potęguje niepokoje i lęki w ludzkich ser-
cach. Jednak „nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw 
Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata 
tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyży-
nach niebieskich” (Ef 6, 12), bo przecież zło nie pochodzi tylko 
z zewnątrz. My potrzebujemy nawróconego serca, potrzebujemy 
ufności w Boże miłosierdzie, potrzebujemy żywej wiary i osobi-
stej relacji do Boga, dlatego ponawiam również apel o modlitwę 
do Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju, o pokój na Ukrainie i po-
kój w naszych sercach. I dziękuję tym, którzy się modlą, którzy 

stają się apostołami pokoju poprzez modlitwę przed Panem. Ka-
plica adoracji jest otwarta cały dzień, można tam wejść 
o każdej porze dnia, aby prosić Boga o pokój i miłosier-
dzie dla świata. 

Rozpoczęliśmy po wakacjach nowy rok szkolny, katechetycz-
ny i duszpasterski. Zapraszamy ludzi młodych i starszych do 
pogłębionej formacji we wspólnotach według zachęty Jezusa: 
„Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je” 
(Łk 11, 28). Przypominam, że po wakacjach będą trwały we wtorki 
Katechezy Dziesięć Słów, w październiku rozpoczną się ka-
techezy zwiastowania prowadzone przez katechistów z drogi 
neokatechumenalnej, wspólnota Najświętszego Imienia Jezus po-
prowadzi od 7 listopada Rekolekcje Oddania 33 dla dorosłych 
i dzieci. Szczególny apel kieruję do rodziców dzieci i młodzieży 
przygotowującej się do sakramentów wtajemniczenia chrześci-
jańskiego, czyli do Pierwszej Komunii św. oraz do sakramentu 
bierzmowania, aby wykorzystać ten czas na wspólne z dziećmi 
spotkania na modlitwie, ze słowem Bożym i pełne uczestnictwo 
w niedzielnej Eucharystii. W parafii powstał młodzieżowy zespół 
muzyczny „Tobie śpiewam”, który już posługuje podczas 
nabożeństw i Eucharystii. Zapraszamy młodzież grającą i śpie-
wającą, która w ten sposób też chce się modlić i służyć innym.

Przed nami Uroczystość św. Franciszka. Gorąco zapraszam do 
udziału tego dnia w dobrach duchowych, które Bóg zsyła nam 
przez naszego Brata Franciszka. Niech On także Wam wszystkim 
wyprasza wszelkie potrzebne dary u Boga. Dzieciom, młodzieży 
i nauczycielom życzę dobrego roku szkolnego.

br. Mirosław Ferenc, proboszcz

KONFERENCJE

Z KULTURĄ DO NIEBA XV edycja
24 IX  Wind Dancer Eriu&SheeBan 

wykonawcy: Zespół Tańca Irlandzkiego ERIU 
oraz SheeBan Celtic Band (zrealizowane)

8 X  WYKŁAD Z HUMOREM „Mowa ciała” 
wykonawca: Ireneusz Krosny 

6 XI  ZADUSZKI JAZZOWE „Evening Hymn” 
wykonawca: Sonus Veritatis 
i Patryk Czyżewski Trio 

11 XII  KONCERT PATRIOTYCZNY w 41. rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego 
wykonawca: Orkiestra Wojskowa w Lublinie 

Projekt „Z kulturą do Nieba” XV edycja jest realizowany w ramach 
Franciszkańskiego Centrum Promocji Kultury Chrześcijańskiej 
w Lublinie przy wsparciu finansowym Miasta Lublin

Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii POCZEKAJKA 
wraz z Duszpasterzami zaprasza

2 X  
Niedziela św. Franciszka

6 XI 
Dyżur w kawiarence „U Franka”

10 XII 
Święty Mikołaj na Poczekajce

22 XII 
Wigilia dla Samotnych
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Przenieśmy się na Białoruś
Opowiadam o wydarzeniach z 1992 r., czyli nie jest to odniesienie 
do sytuacji obecnej, ale wspomnienia z tamtego okresu. Przyje-
chałem z Gwatemali na urlop i wtedy mój prowincjał powiedział: 
Teraz potrzebuję ciebie na Wschodzie. Odkrywają się tam wiel-
kie możliwości pracy. Ogromne tereny, zniszczone kościoły, nie 
ma kapłanów. Pojechałem na Białoruś. To był początek stycznia 
1992 r. Odwozili mnie moi dwaj bracia rodzeni. Podróżował z na-
mi o. Jan Fibek. „Maluchem” (fiatem 126p) jechaliśmy aż do Lip-
niszek – ok. 400km z Białej Podlaskiej. Pierwsze doświadczenie, 
pierwszy kontakt był na granicy, gdzie musieliśmy czekać kilka 
godzin na wjazd. Następnie podróżowaliśmy już nocą po ośnie-
żonych drogach Białorusi. Pamiętam, że przejeżdżaliśmy obok 
wielkiego składu słomy, który płonął. Łunę widać było z daleka. 

Po drodze trzeba było dokupić benzynę. Po namowach mojego 
brata pewna kobieta na stacji benzynowej sprzedała nam 20 l, 
chociaż wtedy paliwo było już na kupony. Gdy dojeżdżaliśmy do 
Lipniszek, o północy już, zauważyliśmy w oddali wóz z workami 
ciągnięty przez kilka osób, które na nasz widok porzuciły go na 
środku drogi i uciekły. To był okres „pierestrojki”, kiedy z jednej 
strony niektóre ceny pozostały niskie, ale praca nie zawsze była 
właściwie wynagradzana. Jeśli 1 dolar wymieniano na 100 rubli, 
to bileterka na stacji autobusowej zarabiała ok. 300 rubli, czyli 
3 dolary miesięcznie. Przyznam, że moje fundusze na początek 
życia w nowym kraju ofiarowali mi rodzeni bracia. Mając większe 
doświadczenie, wzięli ze sobą szminki i kilka tureckich swetrów, 
które chętnie kupowały tamtejsze kobiety.

Gdy w sobotnią noc wjechaliśmy na teren plebanii w Lipnisz-
kach, powitał nas o. Tadeusz Trojanowski. Rankiem poszliśmy 
na Mszę św. niedzielną i zaskoczyła mnie duża liczba ludzi w koś-
ciele. Świątynia jest tam okazała, kamienna. To już drugi kościół, 
bo pierwszy, wybudowany w 1511 r., został zniszczony i spalony 
w czasie wojen szwedzkich w 1710 r. Chór młodzieżowy pięknie 
śpiewał kolędy czystym polskim językiem. Następnie spotkaliśmy 
proboszcza o. Karola Szczepanka. Należy wspomnieć, że o. Karol 
przeniósł się do Lipniszek z Przełomu, gdzie był pierwszy klasztor 
kapucynów na terenie obecnej Białorusi. Po Przełomie jakiś czas 
przebywał w Grodnie u franciszkanów konwentualnych. Potem 
przyjechał do Polski, gdzie w Warszawie został wyświęcony na 
diakona przez bpa Bogdana Sikorskiego z Płocka. Po kilku la-
tach biskup pomocniczy siedlecki Wacław Skomorucha udzielił 
mu w Serpelicach święceń kapłańskich. To było wszystko pota-
jemnie – wtedy nie wystawiono nawet stosownego dokumentu. 
Dopiero później wydał go ks. prymas Stefan Wyszyński. Kiedy 
o. Karol ujawnił władzom radzieckim fakt święceń kapłańskich, 
to był heroizm z jego strony, ponieważ Białoruś jest ziemią mę-
czeńską. Tam w czasie trwania systemu komunistycznego zginęło 
wielu kapłanów, wielu zamordowano przy plebaniach, licznych 
duchownych wywieziono na Syberię.

Kościół w parafii Trokiele, którą przydzielono 
mi do posługi, był niedostępny dla wiernych 
przez bardzo wiele lat: aż do 1988 r. 
Po II wojnie światowej zakazano pielgrzymek do cudownej ikony 
Matki Bożej Trokielskiej, przywiezionej przez jezuitów w 1595 r. 
i ocalałej z trzech pożarów dawnych świątyń, a władze sowieckie 
wiele razy próbowały zamknąć kościół. Ostatecznie udało im się 
to uczynić w 1961 r. W pewnym momencie wierni, wbrew decy-
zji władz, chcieli siłą otworzyć swój kościół. Najpierw zasięgnęli 
jednak opinii księdza z innej parafii, który radził, żeby tego nie 
robili, bo taki czyn mógłby posłużyć komunistom jako pretekst do 
zniszczenia świątyni. Zrezygnowali z tego pomysłu. Ludzie modlili 
się na zewnątrz kościoła, przy krzyżu, każdej niedzieli i w święta 
kościelne bez względu na pogodę i porę roku. Zawsze spotykali 
się o tej samej godzinie i ktoś czytał teksty Mszy św. Kiedy do-
chodziło do momentu konsekracji, ponieważ nie było kapłana, 

ROZMOWY  
NIE TYLKO O MISJACH
z ojcem Stanisławem Miciukiem
Część II. BIAŁORUŚ

IKONA�MATKI�BOŻEJ�TROKIELSKIEJ. Z LEWEJ STRONY 
DODANO DO OBRAZU ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA
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wszyscy klękali, następowała cisza i tylko było słychać szlochanie 
ludzi. Tak trwali w wierze przez wiele lat. Dlatego w czasie pande-
mii wspominałem tamtych ludzi, którym zabraniano wejścia do 
kościoła, więc modlili się obok, ale nie zrezygnowali z modlitwy 
przy świątyni. Komunię Świętą dla wiernych z Trokiel przywoził 
z Lipniszek zawsze jeden mężczyzna o nazwisku Trajgis. Pewne-
go dnia wioząc Ciało Chrystusa zasłabł, usiadł przy kościelnym 
płocie i umarł z Komunią Świętą na piersiach. Wierni z Trokiel, 
pracujący w kołchozie, rozpoczęli strajk, by zmusić w końcu wła-
dze do otwarcia kościoła. To było bohaterstwo z ich strony, bo 
wcześniej wszystkich nieposłusznych, strajkujących wywożono 
na Syberię albo rozstrzeliwano na miejscu pod jakimkolwiek pre-
tekstem. Być może Pan Bóg wysłuchał ich modlitw, że otwarto 
im świątynię. Nadchodził już świt „pierestrojki”.

W czasach komunizmu władze zamieniały kościoły na inne 
obiekty. Świątynia w Słonimiu stała się magazynem nawozów. 
W 1992 r. była odnawiana, malowana, ale ściany się wybrzuszały 
pod farbą, kruszyły, sypał się piach – tak bardzo mury przesiąkły 
chemikaliami. Niektóre kościoły zupełnie zniszczono. O jednym 
z nich, w sąsiedniej parafii, ludzie mówili tak: Komuniści zawsze 
potrzebowali kilku osób, domagających się zniszczenia kościoła. 
Znaleźli osiem takich osób, które podpisały petycję w sprawie 
zburzenia tej świątyni. Zniszczono ją potem czołgami. Według 
świadectw parafian te osoby nie dotrwały więcej niż półtora ro-
ku – wszystkie zginęły w tragicznych wypadkach. 

Gdy ks. Ryszard z Białorusi zawiózł mnie do swojej parafii ro-
dzinnej w pobliżu Wołkowyska, moją uwagę zwrócił mężczyzna, 
który nosił cegły, zaprawę i naprawiał zniszczony dawny kościół. 
Patrzyłem na niego z pytaniem i podziwem. On to chyba wyczy-
tał z mojej twarzy. Zatrzymał się przede mną i powiedział: Kie-
dy miałem siedemnaście lat, za namową innych ja ten kościół 
niszczyłem. Teraz chcę naprawić mój błąd. Przedstawiam te 
historie bez komentarza.

Kiedy rozmawiałem na Białorusi z o. Witoldem Żelwietro, 
starszym już kapłanem, on wspominał czasy komunistyczne, 
podczas których ludzie rzeczywiście prze żywali boleśnie te sy-
tuacje, gdy wywożono duszpasterzy na Syberię, nie wolno było 
sprawować sakramentów. Dzieci, jeśli szły na katechezę, to po-
jedynczo do kościoła wchodziły i pojedynczo wychodziły. Jeżeli 
udzielano ślubów, nie prowadzono ksiąg, żeby nie było podstaw 
do oskarżenia. Zresztą, karani byli wszyscy i kapłan, i ci, którym 
udzielał sakramentu małżeństwa. Nowożeńcy wchodzili do koś-
cioła i wychodzili przez uchylone boczne drzwi.

Pewnego dnia przedstawiono mi mężczyznę informując, że 
wrócił z Syberii. Ja wtedy, właściwie bez zastanowienia, zada-
łem pytanie: Ty tam miałeś możliwość uczestniczenia we Mszy 
Świętej? Zrozumiałem, że pytanie jest bezsensowne, a on mi od-
powiedział: Ojczeńka. Ja w szachtach [kopalniach] pracował, ja 
słońca nie widział. Posypały się łzy, które otarł rękawem.

W sowieckich czasach, w imię sprawiedliwości społecznej, na 
Białorusi każdego roku wydzielano rodzinom kawałek ziemi do 
prywatnej uprawy, jednak nie mogły jej posiadać na własność. 
Co roku był to inny grunt. Wiele osób nie nawoziło odpowiednio 
„swojej” ziemi, bo po dwunastu miesiącach ktoś inny miał z niej 
korzystać. Ludzie skarżyli się mówiąc: Żeby dobrze uprawić zie-
mię, trzeba to robić w tym samym miejscu przez kilka lat. Stąd 
też w imię sprawiedliwości społecznej dokonywano wielkiej nie-
sprawiedliwości.

Jak już wspominałem, otrzymałem do posługi parafię Tro-
kiele. Pomagałem też w Lipniszkach o. Karolowi Szczepankowi, 
który liczył już sobie osiemdziesiąt trzy lata. W Trokielach był 
stary, zbudowany na nowym miejscu, drewniany jednonawowy 
kościółek z 1809 r. pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 
Wypełniał się wiernymi każdej niedzieli. Podobało mi się, że lu-
dzie przychodzili na Mszę św. o wiele wcześniej i śpiewali pieśni. 
Wystarczyło, iż jedna kobieta zaczynała śpiew, a inne się dołącza-

ły. Bardzo lubiłem słuchać ich modlitw, pieśni śpiewanych w ten 
sposób, po polsku. W Trokielach był chórek młodzieżowo-dzie-
cięcy wykonujący religijne pieśni, oczywiście tylko niektóre, bo 
wszyscy wierni śpiewali głównie utwory tradycyjne w ojczystym 
języku i to najczęściej na trzy głosy. Kiedy po przyjeździe pod-
jąłem posługę, zacząłem w Lipniszkach organizować katechezę 
dla dzieci. Gdy przyszły na plebanię, na pierwszym spotkaniu za-
pytałem, w jakim języku mam do nich mówić, bo białoruskiego 
nie znałem, a rosyjski słabo – tylko ze szkoły. Jedna z dziewczy-
nek, Ania Żdoniec, powiedziała: Proszę ojca, my jesteśmy Po-
lakami i chcemy się uczyć po polsku. Katechezy wyglądały tak, 
że ja nauczałem po polsku, a jeden z chłopców tłumaczył moje 
słowa na białoruski dla dzieci, które języka polskiego nie znały. 
Kiedy rozmawiałem z ludźmi, np. gdy przychodzili, żeby ochrzcić 
dziecko, pytałem jakiej są wiary. Zapamiętałem przykładowe od-
powiedzi: Ja to jestem wiary polskiej [katolik], a moja żona to 
Ruska [prawosławna].

Pamiętam pewne wydarzenie: kiedyś podwoziłem kobietę, 
rozmawialiśmy po drodze i ona powiedziała: Moi rodzice to Po-
lacy, katolicy, ale ja to jestem Ruska, bo rodzice ochrzcili mnie 
w cerkwi. Innym razem w niedzielę jechałem samochodem z Lip-
niszek do Gieranion. Po drodze spotkałem kobietę. Było jeszcze 
ok. 7 km do kościoła. Zatrzymałem się i zapytałem, czy chce po-
jechać ze mną do Gieranion. Ucieszyła się i powiedziała: Wy chy-
ba nie stąd. Odpowiedziałem, że jestem księdzem z Polski. Była 
niesamowicie wzruszona. Prawie krzycząc wołała: Boże, ksiądz 
z Polski! Chwytała moje ręce, żeby je pocałować. Musiałem zwol-
nić, by nie doszło do wypadku drogowego. Zapytałem, dokąd szła. 
Okazało się, że wybrała się do kościoła w Gieranionach. Tak bar-
dzo chciała do niego dotrzeć, że nie zważała na ilość kilometrów 
swojej drogi. To jest wymowne.

MĘCZENNICE�Z�NOWOGRÓDKA. 
OBRAZ BEATYFIKACYJNY AUTORSTWA JERZEGO KUMALI
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W okresie Wielkiego Postu w 1992 r, po nawiązaniu 
kontaktu z innymi kapłanami, przeprowadziłem 
siedem serii rekolekcji w różnych parafiach 
Poznałem ks. Ryszarda Jakubca, który był proboszczem w Mi-
kielewszczyźnie. Głosiłem nauki rekolekcyjne w jego parafii 
oraz w Mostach, Mostach Nowych, w Gieranionach, Sobotni-
kach, Lipniszkach. Utkwiły i pozostały mi w pamięci rekolekcje 
w Łazdunach, dokąd w tym czasie dojechał ksiądz z Polski. To 
były pierwsze rekolekcje po II wojnie światowej, ponieważ tam-
tejszy kościół był zamknięty przez długie lata, nie miał kapła-
na, proboszcza. Pierwszego dnia widziałem tylko starsze panie 
w zawiązanych pod brodą chustach na głowach i niewielką grupę 
mężczyzn. Zachęcałem do przyprowadzenia ich dzieci, wnuków. 
Drugiego dnia, w czasie Mszy św., zauważyłem kilkoro dzieci. 
W trzecim dniu pojawiły się też osoby młode, młodzież kilkuna-
stoletnia. Tak właśnie zaczynała się tam odnowa wiary. Gdy po 
dwóch latach, w 1994 r., odwiedziłem Trokiele, a tamtejszy koś-
ciół stał się Sanktuarium Matki Bożej Trokielskiej Królowej Na-
szych Rodzin, zyskując status sanktuarium diecezji grodzieńskiej, 
zobaczyłem grupę pielgrzymkową około dwustu osób młodych, 
która niosła napis „Parafia Łazduny”. Wtedy sobie przypomnia-
łem słowa Maryi: W końcu moje Niepokalane Serce zwycięży. 
Podczas posługi w Trokielach sprawowałem Msze św. w parafii 
pw. św. Kazimierza w Lipniszkach. Służyli tam ministranci, któ-
rzy czytali teksty Liturgii Słowa. Niektórzy z nich są dzisiaj ka-
płanami, kapucynami.

Każda parafia miała wiele kaplic dojazdowych albo 
takich ośrodków, w których sprawowano Msze św. 
Pamiętam wyjazd w Wielką Sobotę z o. Andrzejem Dezorem. 
Trzeba było objechać wiele kaplic i wspólnot w parafii Słonim, 
żeby odprawić im Wigilię Paschalną. Droga objazdowa wynosiła 
ok. 150 km. Wyjechaliśmy „nysą” tuż po śniadaniu, by odprawić 
liturgię wielkosobotnią chyba w pięciu miejscach.

Pamiętam odpust w Trokielach w 1992 r. – uroczystość Na-
wiedzenia św. Elżbiety. Kupiłem takie duże głośniki, kosztowały 
5000 rubli. Dla Białorusinów to było drogo, ale jak się przyjechało 
z polskimi pieniędzmi lub dolarami, to koszt wynosił 50 dolarów. 
Wykorzystałem te głośniki w czasie uroczystości odpustowej. Oł-
tarz umieściliśmy na zewnątrz świątyni. Wcześniej były ogłosze-
nia o Mszy św. odpustowej, więc z różnych miejscowości ludzie 
szli pieszo: z Lidy, Łazdun, Sobotnik, Gieranion, Lipniszek… Na 
zachowanych zdjęciach widać kościół otoczony morzem ludzi. 
W tym krótkim czasie wolności na Białorusi mogłem publicznie 
mówić o wszystkim, poruszać każdy temat. Niektóre osoby mó-
wiły mi: Komunizm był dla nas religią. Doszliśmy do ściany. 
Nie można iść dalej. Musimy szukać nowej drogi. Wspominali 

taki fakt – żeby przetrwać w czasach komunizmu konieczne było 
nauczenie się trzech zdań: Ja niczego nie widziałem. Ja nicze-
go nie słyszałem. Ja nic nie wiem. Akurat w okolicach Słonimia 
jeden z Polaków poprosił mnie, abym poświęcił mu dom. Kie-
dy dojechaliśmy do jego zabudowań, powiedział mi: Proszę oj-
ca, przed wojną to była polska wieś – sami Polacy. Przyjechali 
enkawudziści i… wszyscy Polacy zniknęli w ciągu jednej nocy, 
a pojawili się nowi ludzie. Ja nawet nie wiem, kto jest moim 
sąsiadem, skąd i po co przyjechał. 

Pewnego dnia z o. Krzysztofem Groszykiem pojechaliśmy od-
wiedzić jego sąsiada kapłana po stronie litewskiej – w Dziewie-
niszkach. Gdy spotkaliśmy się z proboszczem, Litwinem, mówi-
liśmy po polsku, bo nie znaliśmy języka litewskiego. On najpierw 
odpowiadał nam po litewsku, a potem tłumaczył swoje wypowie-
dzi na nasz język. Dziewieniszki to region Litwy, w którym naj-
więcej ludności mówiło po polsku. 

Mam taki zwyczaj, że gdy przybywam 
do nowego kraju, staram się poznać jego 
historię i jakieś ważne ośrodki kultury
Stąd też poświęciłem na Białorusi trochę czasu, aby osobiście zo-
baczyć to, co znałem z literatury i nauki historii. Polacy powinni 
je poznać, bo to jest też część naszych dziejów, naszej kultury. 
W parafii Sobotniki proboszczem był o. Krzysztof Groszyk, który 
dojeżdżał też na posługę do Gieranion. Jako ciekawostkę powiem, 
że właśnie w tamtejszym kościele w 1547 r. przyszły polski król 
Zygmunt August wziął ślub z Barbarą Radziwiłłówną. Najstarsze 
źródła, w których występuje miejscowość Gieraniony, to krzyża-
ckie topograficzne opisy dróg z 1400 r. Rodowym gniazdem in-
nej gałęzi Radziwiłłów jest Nieśwież. Ich dawny zamek w 1992 
r. używany był jako szpital dla psychicznie chorych, jednak po-
został dobrze zachowany. W podziemiach nieświeskiej fary znaj-
dują się sto dwie trumny z ciałami Radziwiłłów. Znani w Białej 
Podlaskiej Radziwiłł „Sierotka” czy Radziwiłł „Panie Kochanku” 
też tam leżą. Dla mnie pobyt w Nieświeżu był takim dodatkowym 
połączeniem historii tego miejsca z dziejami mego miasta rodzin-
nego, Białej Podlaskiej, w której także istnieje zamek tego rodu.

Na kościele w Bieniakoniach pozostała drabina. Miejscowi 
opowiadali, że w czasach komunistycznych zapłacono jednemu 
mężczyźnie za ścięcie krzyża ze świątyni. On przystawił tę dra-
binę, doszedł aż do krzyża i w momencie, kiedy chciał za niego 
chwycić, żeby go oderwać, zachwiał się, spadł i się zabił. Drabinę 
pozostawiono jako pamiątkę tamtego wydarzenia oraz przestro-
gę dla wszystkich, którzy chcą walczyć z Bogiem, religią, wiarą, 
że ta droga prowadzi… donikąd. 

Na cmentarzu przy kościele św. Jana Chrzciciela w Bienia-
koniach znajduje się grób muzy i wielkiej miłości Adama Mic-
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kiewicza. Na pomniku upamiętniał ją napis: „Maryla hrabina 
Puttkamerowa z domu Wereszczaków”. Podano datę urodzenia 
i śmierci. Jej mąż Wawrzyniec miał swoją posiadłość w Bolcie-
nikach, oddalonych od Bieniakoń o trzy kilometry. W tamtym 
czasie, w 1992 r., w pałacyku hrabiego Puttkamera znajdowała 
się dyrekcja kołchozu nazwanego imieniem Lenina. Obok czwo-
raki – w niektórych z nich mieszkali jeszcze ludzie. Trzeba by 
cofnąć się myślą o niecałe dwieście lat, żeby sobie wyobrazić ży-
cie w czasach Mickiewicza, Wawrzyńca i Maryli.

Jezioro Świteź jest niemal okrągłe i otaczają je drzewa. Po-
nieważ znajduje się wewnątrz lasu, nie ma wiatru, brak fal, je-
go tafla jest prawie równa, więc jak w lustrze odbija się w niej 
krajobraz: las, drzewa razem z chmurami, słońcem, księżycem… 
Piękno Świtezi ukazywał w swoich utworach Adam Mickiewicz. 
Muzeum tego wielkiego poety znajduje się w Nowogródku, je-
go mieście rodzinnym. W farze pw. Przemienienia Pańskiego, 
wybudowanej na miejscu wcześniejszego kościoła ufundowa-
nego w 1395 r. przez Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda, 
przyjął chrzest. Na ścianie tej świątyni znalazłem tablicę upa-
miętniającą zawarcie związku małżeńskiego przez króla Wła-
dysława Jagiełłę z czwartą żoną Zofią Holszańską – oczywiście 
w tym starszym Witoldowym kościele. Na Białorusi znajduje 
się miejscowość Holszany, oddalona od Nowogródka, gniazdo 
rodowe Holszańskich. W czasie marszu Napoleona z armią na 
Rosję fara nowogródzka została przez Francuzów zamieniona 
na spichlerz zbóż odebranych mieszkańcom. Dzwony kościel-
ne przetopili na armaty.

W Nowogródku pamiętają o jedenastu Siostrach Nazare-
tankach, męczennicach II wojny światowej, beatyfikowanych 
w 2000 r. przez św. Jana Pawła II. Ofiarowały siebie Panu Bo-
gu, aby uratować aresztowanych przez Niemców 120 mężczyzn, 
którzy mieli być rozstrzelani. Siostry modliły się o uwolnienie 
zakładników. W lipcu 1943 r. zgłosiły się do miejscowego gesta-
po, aby ofiarować swoje życie za życie aresztowanych. Pan Bóg 
wysłuchał ich modlitw i hitlerowcy zamienili zakładnikom karę 
śmierci na roboty w Niemczech, nielicznych uwolnili. Trzeba 
podkreślić, że wszyscy, za których siostry się ofiarowały, prze-
żyli wojnę. Nazaretanki zostały wezwane przez Niemców 31 lip-
ca 1943 r., stawiły się na komisariat po wieczornym nabożeń-
stwie, a następnego dnia, 1 sierpnia, ok. godz. 5.00 zatopione 
w modlitwie i pobłogosławione przez siostrę przełożoną, bez 
sądu i wyroku, w pobliskim lesie zostały rozstrzelane. Kiedy by-
łem w Nowym Mieście nad Pilicą, pojechałem do nazaretanek 
szukać tych najstarszych sióstr, które mogły jeszcze pamiętać 
męczennice z Nowogródka. Najstarsza z nich opowiedziała mi 
niezwykłą historię s. Marii Kanuty, która będąc młodą dziew-
czyną, jeszcze przed zaręczynami z ukochanym, miała sen. 

Z niego dowiedziała się, że wybranek nie zostanie jej mężem, 
a ślub będzie miała w czerwonej sukni. Siostra Maria Kanuta 
opowiadała o tym współsiostrom w Grodnie, już po wstąpieniu 
do zakonu. Nazaretanka z Nowego Miasta mówiła mi, że gdy 
odkopano grób sióstr męczennic z Nowogródka, ciało s. Kanuty 
znaleziono w pozycji klęczącej, czyli nie została zabita od razu, 
tylko ją zraniono. Wykrwawiła się, jej habit był oblany krwią, 
która spływała z jej ran – czerwona suknia, męczeńska.

W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych na Białorusi 
istniały już placówki, w których byli obecni kapucyni
Należą do nich: Mołodeczno, Mińsk, Dokszyce, Smolewicze 
k. Mińska, Lipniszki, Słonim i przez jakiś czas Trokiele, potem 
przekazane diecezji na sanktuarium Maryjne. Na białoruskiej 
ziemi z kapucynów pracowali głównie Polacy. Można tu wspo-
mnieć: o. Krzysztofa Groszyka, o. Tadeusza Trojanowskiego, 
o. Andrzeja Derdziuka, o. Andrzeja Krawczyka, o. Andrzeja De-
zora, o. Witolda Żelwietro, o. Karola Szczepanka, o. Jana Fibka, 
o. Klaudiusza Pryzmonta, br. Pawła Gondka, o. Marka Pasiuta, 
o. Jana Bońkowskiego. Natomiast dzisiaj są tam kapucynami 
Białorusini i głównie oni, tylko jednostki to Polacy. Mają włas-
ne powołania, pracują wśród swojej ludności. Polacy mogli lub 
musieli, decyzją władz, wycofać się stamtąd. Klerycy białoruscy 
do niedawna jeszcze studiowali w Polsce. Teraz tamtejsi kapu-
cyni szukają nowych kontaktów, mają pewnie jakąś nową wizję 
działania, np. studia we Włoszech. W ten sposób poznają kolejny 
język, żeby w przyszłości mieć swoich wychowawców, teologów, 
wykładowców. W Przełomie na Białorusi 5 października 2022 r. 
kapucyni będą świętować 25-lecie istnienia oddzielnej jednost-
ki administracyjnej. Początkowo miała charakter Wiceprowincji, 
a od 2015 r. – Kustodii Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych 
Kapucynów. Życzymy im Bożego błogosławieństwa.

Chcę wyrazić wielką wdzięczność wszystkim ludziom 
z Białorusi, którzy okazywali mi ogromną życzliwość
W czasach gospodarki niedoboru przynosili dla mnie różne pro-
dukty żywnościowe. Tyle ich było, że znaczną część przekazywa-
łem siostrom zakonnym w Lidzie lub w Wilnie, ponieważ zna-
ły sytuację mieszkańców w okolicy domów swoich zgromadzeń 
i mogły się podzielić z potrzebującymi. Nie pozwalali mi odpra-
wiać Mszy św. w innym języku niż polski. 

Na zakończenie chciałem dodać, że patrząc z perspektywy 
czasu i własnych doświadczeń, muszę przyznać, że spośród są-
siadów Polski, to jednak mieszkańcy Białorusi najbardziej życz-
liwie traktowali Polaków. 

Notowała: Anna Guzowska-Boreczek
Zdjęcia: z archiwum o. Stanisława

TŁUMY�WIERNYCH�NA�ODPUŚCIE�W�TROKIELACH�W�1992�ROKU
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Warto przeczytać!
W obecnym numerze „Zwiastuna” wyjątkowo sam Autor 
Ryszard Zajączkowski, członek naszej redakcji, zachę-
ca do przeczytania swojej książki pt: Globalna zmiana.

Prawo naturalne jest zakorzenione wewnątrz człowieka i utoż-
samia się z jego dynamiczną siłą, naturą. Ma ono charakter uni-
wersalny, obiektywny, absolutny i niezmienny. Jest nienaruszal-
ne. Żadna osoba, grupa, władza czy nawet państwo nie może go 
zmienić, a tym bardziej znieść. Ma ono długą tradycję sięgającą 
starożytności. W społeczeństwie ateńskim urządzonym przez So-
lona zasadniczą rolę odgrywało boskie prawo Dike. Z kolei No-
mos było prawem ustanowionym przez człowieka, ale mającym 
być jakby wcieleniem Dike (w mitologii była ona stróżką prawa 
Zeusa, sama też stanowiła prawa i czuwała nad ich wykonaniem). 
Dike i Nomos oznaczały więc to, co sprawiedliwe i słuszne oraz 
to, co umowne i stanowione. 

Rzymianie rozwinęli oraz uporządkowali całą dziedzinę prawa 
(rzymska teoria prawa została uznana za podstawę prawa w świe-
cie zachodnim). Należy odróżnić prawo natury ius naturale (od 
stoików: norma naturalna, niezmienna, wieczna, boska, rządząca 
życiem świata w sposób słuszny; bliskie jest to sferze praw fizycz-
nych, które rządzą przyrodą; to ogół norm prawnych opartych 
na zasadzie słuszności, których respektowanie jest obowiązkiem 

każdego prawodawcy) od prawa pozytywnego ius lex (powstałe 
w oparciu o decyzję organu prawodawczego). 

Cicero uważał, że norma prawa naturalnego powinna znaleźć 
swoje odbicie w prawie pozytywnym. Podstawowym kryterium 
wartości prawa pozytywnego powinna być, zdaniem Cycerona, 
jego zgodność z ogólnymi zasadami moralnymi, wywodzącymi się 
z rozróżnienia pojęć dobra i zła. Prawo stworzone przez tyrana nie 
mogłoby mieć mocy obowiązującej nawet wówczas, gdyby było 
akceptowane przez wszystkich obywateli. Zgodnie z porządkiem 
naturalnych inklinacji, wyrażających bytową strukturę człowieka 
i wskazujących kierunek realizacji dobra, każdemu człowiekowi 
przysługuje prawo do zachowania integralności życia, do jego 
przekazywania i do osobowego rozwoju. 

Prawo w cywilizacji łacińskiej winno zawsze czerpać z etyki 
(która jest przedmiotem rozumu, a nie wiary) i pełnić wobec niej 
rolę służebną, gdyż w przeciwnym wypadku istnieje zagrożenie, że 
w imię prawa można uczynić wszystko, nawet popełnić zbrodnie, 
na które pozwala prawo (np. aborcję bądź eutanazję). Prawo bez 
etyki jest bezdusznym mechanizmem. Celem prawa w cywilizacji 
łacińskiej jest dobro jednostki, społeczności, państwa oraz naro-
du. Niedopuszczalny jest blumizm, czyli wykorzystywanie prawa 
dla własnych potrzeb za pomocą kruczków prawnych. 

Poszanowanie integralności ludzkiego życia obejmuje między 
innymi takie zagadnienia, jak prawo do życia, wolności i bezpie-
czeństwa, nietykalności osobistej, a tym samym zakaz niewolni-
ctwa, tortur i nieludzkiego traktowania. Prawo do przekazywania 
życia dotyczy takich sfer życia, jak prawo do założenia rodziny 
(opartego na dobrowolnej zgodzie) i wychowania dzieci oraz po-
szanowania własności prywatnej (w tym rodzinnej). Z kolei pra-
wo do rozwoju życia osobowego oznacza przede wszystkim wol-
ność myślenia, sumienia i religii. Wiąże się ono także z prawem 
do organizowania życia społecznego (wolność zgromadzania się 
i zrzeszania, prawo do uczestnictwa w rządzeniu swym krajem) 
oraz zagwarantowaniem możliwości korzystania przez człowieka 
z praw ekonomicznych, socjalnych (prawo do pracy i sprawied-
liwej płacy, urlopu i wypoczynku, prawo do zabezpieczenia na 
wypadek choroby, bezrobocia itp.) oraz kulturowych (prawo do 
oświaty, uczestniczenia w życiu kulturalnym).

Liczenie się z prawem naturalnym decyduje o wymiarze mo-
ralnym stanowionych ustaw i różnorodnych przepisów, służy rze-
czywistemu dobru człowieka. Natomiast normy prawa pozytyw-
nego, które są w sprzeczności z wymogami prawa naturalnego, 
nie mają mocy zobowiązania moralnego. Nie tylko w stanowieniu 
prawa, a także w polityce nie można łamać podstawowych norm 
postępowania moralnego (inna rzecz, że to się dzieje). Należy pod-
kreślić, że polityka, która nie liczy się z zasadami moralnymi, jest 
mało skuteczna. Historia poucza, że gdy w imię wzniosłego celu 
zaczynano stosować podłe środki, rezultat zwykle bywał zły. Taka 
polityka nie przybliżała do założonego celu. Tam bowiem, gdzie 
cel uświęca środki, te ostatnie szybko go profanują. 

Prawo naturalne nie wynika z umowy między władzą a spo-
łeczeństwem, jego podstawą nie jest „łaskawość” władzy. Nie 
służy ono wyłącznie określonym warstwom, klasom, rasom czy 
wyselekcjonowanym grupom. Prawa człowieka przysługują każ-
demu, są zakorzenione w każdej jednostce, wynikają z ludzkiej 
godności. Są one wrodzone i niezbywalne. Prawdą jest, że nie 
wszyscy ludzie mają jednakową hierarchię wartości, ale każdy 
normalny, zdrowy człowiek posiada wewnętrzne ukierunkowanie 
na dobro. Ta właśnie wrażliwość na dobro w ludzkich czynach 
zgodnie z jego wymaganiami potwierdza, że prawo naturalne 
nie jest wymysłem. Zawiera ono imperatyw realizowania tych 
wartości, które są niezmienne i służą ukonstytuowaniu człowie-
ka jako bytu moralnego. 

Całe życie moralne człowieka opiera się na prawie natural-
nym, ponieważ każda decyzja o tyle jest dobra, o ile człowiek 
rozumie, że jej przedmiotem jest dobro, które ma pełnić. Wraż-
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liwość ta znajduje wyraz w imperatywie rozumu praktycznego: 
„dobro należy czynić, a zła należy unikać” (Воnит est facien-
dum, malum tamen vitandum). Jest to najwyższe „przykazanie” 
dla człowieka, objawienie naturalnego prawa i podstaw ludzkiej 
moralności. Ten imperatyw zawiera podstawową dążność ro-
zumnej natury ludzkiej, która jest nastawiona na dobro i potra-
fi przyczynić się do osiągnięcia przez człowieka wyższych form 
doskonałości. Prawo naturalne ma charakter imperatywny, ale 
nie wiąże się ze zniewoleniem człowieka, ponieważ w pełni mu 
odpowiada, wyraża to, co ma związek z jego rozwojem. Jeśli 
imperatyw ten jest główną zasadą postępowania moralnego, 
to nie może przekreślać wolności, ponieważ to postępowanie 
zakłada jej istnienie.

Za adekwatny wyraz przyrodzonych uprawnień człowieka 
(a więc w zakresie zachowania, przekazywania i rozwoju życia 
osobowego) można uznać Powszechną deklarację praw czło-
wieka proklamowaną przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 
roku. Warto przypomnieć, że powstała ona na skutek tragicznych 
doświadczeń II wojny światowej, która była wielką negacją god-
ności i praw osoby. 

Zgodnie z założeniami koncepcji prawnonaturalnej pierwot-
nym źródłem prawa jest natura ludzka. Jan Paweł II poszerzył 
podstawę praw człowieka, odwołując się nie tylko do godności 
naturalnej, godności osoby ludzkiej, lecz także do jej godności 
nadprzyrodzonej. Nietykalność ludzkiego życia od poczęcia do 
naturalnej śmierci ma tak kluczowe i podstawowe znaczenie, że 
wszystkie inne prawa stają się złudne. Godność osoby ludzkiej 
jest też źródłem podstawowych, nienaruszalnych praw, takich 
jak prawo do samoobrony, prawo do wolności i własności, pra-
wo do prawdy i pracy…

Poszczególne prawa są ze sobą powiązane. Jako przykład weź-
my prawo do pracy. Ma ono ścisły związek z prawem do życia, 
szczególnie w przypadku, kiedy praca jest środkiem uzyskiwa-
nia niezbędnych człowiekowi dóbr. Prawo do własności wiąże się 
z prawem do wolności i z prawem do życia. Nie ma pełnej wol-
ności tam, gdzie całkowicie pozbawia się ludzi prawa własności, 
gdzie istnieje jednostronna zależność ekonomiczna. W sytua-
cjach skrajnych pozbawienie człowieka prawa własności godzi 
również w jego prawo do życia. W wyniku pozbawienia własności 
prywatnej wielu ludzi utraciło nie tylko niezależność materialną, 
lecz także osobistą motywację do rzetelnej pracy. Przestali wyka-
zywać się pomysłowością i gospodarnością. Odbiło się to nieko-
rzystnie na sytuacji ekonomicznej, a przez to na stopie życiowej 
ich samych i wielu innych osób. 

Prawo naturalne nie jest poza światem wartości, ale pozostaje 
mocno w nim zakorzenione. Operuje w obszarze działań moral-
nych i legalnych oraz moralnych i nielegalnych (w zdrowym sys-
temie społecznym te ostatnie powinny przejść ze sfery nielegalnej 
w obszar legalności). Notabene istnieją też działania niemoralne 
i legalne oraz niemoralne i nielegalne. Te pierwsze dotyczą na 
przykład działania korporacji, które, postępując zgodnie z lite-
rą prawa, niszczą środowisko, przedsiębiorczość i ludzkie życie. 

Na gruncie chrześcijaństwa prawo naturalne, które obejmu-
je zbiór norm tkwiących w naturze ludzkiej, jest zakorzenione 
w odwiecznym prawie Boga. Związek z Bogiem nadaje mu głęb-
sze znaczenie, ale nie osłabia jego naturalnego wymiaru i podsta-
wowej wartości ludzkiej. W prawie naturalnym zawarta jest nor-
matywna podstawa moralnego obowiązywania przepisów prawa 
pozytywnego. Prawo stanowione powinno być wtórne w stosunku 
do podmiotowości prawnej człowieka. Natomiast normy prawa 
pozytywnego, które są w sprzeczności z wymogami prawa natu-
ralnego, nie mają mocy zobowiązania moralnego.

Nie wszyscy przyjmują istnienie prawa naturalnego. Ci zaś, 
którzy je akceptują, nie zawsze jednakowo je rozumieją. W ży-
ciu spotykamy się z pozytywizmem prawnym, który w XIX wie-
ku zastąpił metafizyczny paradygmat prawa naturalnego. W tym 

nowym ujęciu prawem jest to, co ustanowi władza państwowa. 
Prawo pozytywne może zniewalać człowieka lub bronić go przed 
zniewoleniem. Niestety prawo to służy często jedynie dobru ma-
łej grupy, a nie całego społeczeństwa. 

Niekiedy ulegamy pokusie mniemania, że nasze prawa oso-
biste są tylko wtedy zabezpieczone, kiedy wyłamujemy się spod 
wszelkiej normy naturalnej, a ostatecznie prawa Bożego. Ta droga 
jednak nie ocala godności osoby ludzkiej, ale raczej ją zatraca. 
Społeczeństwo, w którym normą stało się pełne zaspokojenie 
jednostki, traci też wszelkie kryteria ocen moralnych. Zanika 
potrzeba rozróżniania „dobra” od „zła”. Zamiast tego ważniejsze 
staje się podział na to, co „prawnie dozwolone”, i to, co „praw-
nie zakazane” wedle pragmatycznych wymogów organizacji 
społecznej. Procedura prawna, zwłaszcza sądownictwo, zastę-
puje moralność i jej podstawowy wyznacznik – religię. W ro-
li wyznacznika postępowania występuje system prawny, który 
określa zewnętrzne granice tego, co dozwolone – ale nie tego, 
co moralne. Taki stan można określić jako „moralność proce-
duralną” opartą na heteronomicznych zasadach postępowania 
i interakcji społecznych.

Prawo pozytywne winno być zgodne z wymaganiami prawa 
naturalnego. Nie może ono zakazywać tego, co nakazuje prawo 
naturalne, ani nakazywać tego, czego zakazuje prawo naturalne. 
Stopień, w jakim prawo pozytywne jest związane z naturą ludzką, 
decyduje o jego wartości i zobowiązaniu moralnym. Prawo po-
zytywne nie posiada wartości moralnej samo z siebie, ale z racji 
związku ze światem obiektywnych wartości zakodowanych w na-
turze ludzkiej. Może się zdarzyć, że prawo państwowe stanie się 
antyprawem. Istnieje bowiem bezprawie w formie ustawy, czyli 
ustawowe bezprawie. Dzieje się tak wtedy, gdy rządzący przestają 
ustanawiać prawa zgodne z naturalnymi potrzebami jednostek. 
Mamy wówczas do czynienia z rządem jako grupą przestępczą 
i państwem jako organizacją zbójecką. Jeśli istnieją prawa, któ-
re odbierają obywatelom ich prawa naturalne, należy odważnie 
protestować, domagając się osądzenia i potępienia osób odpo-
wiedzialnych za popełnione zbrodnie. 

Reakcją na łamanie prawa naturalnego powinno być niepo-
słuszeństwo obywatelskie. Poszanowanie istniejącego prawa nie 
może bowiem mieć charakteru absolutnego. Powinno być oczywi-
ste, że obywatele mają prawo do sprzeciwu wobec takich poczy-
nań władzy, które sprzeniewierzają się podstawowym normom 
moralnym. Obywatele powinni egzekwować swe moralne upraw-
nienia, w sytuacji gdy stanowione prawo jest niesprawiedliwe, 
tzn. narusza wolność słowa, sumienia, wyznania i równoupraw-
nienia, czyli prawa podmiotowe.

Taki sprzeciw powinien mieć charakter publiczny, ponieważ 
w ten sposób uzyskuje wymiar edukacyjno-informacyjny, a zara-
zem zwraca uwagę na problem i pozwala na zainicjowanie dysku-
sji niezależnej od władzy. Pogląd, że niemoralne i niesprawied-
liwe prawo może zostać zakwestionowane poprzez obywatelskie 
nieposłuszeństwo, narodził się m.in. w Niemczech po II wojnie 
światowej. Motywy takiej postawy wyakcentował niemiecki filo-
zof i prawnik Gustaw Radbruch w klasycznym już artykule Usta-
wowe bezprawie i ponadczasowe prawo, w którym rozprawił 
się z instrumentalizacją przepisów prawnych przez nazistów. 

Jego zdaniem pozytywistyczne ujęcie prawa uczyniło zarówno 
naród, jak i prawników bezbronnymi wobec ustaw o charakterze 
despotycznym i przestępczym. Skrajnie niesprawiedliwe prawo 
stanowione powinno zatem zostać zakwestionowane na drodze 
obywatelskiego nieposłuszeństwa, a nawet uznane za nieobo-
wiązujące. Prawo do nieposłuszeństwa przepisom prawa nie jest 
więc jakimś oddzielnym prawem, ale cechą praw podmiotowych 
człowieka wobec rządu. 

Więcej w książce Globalna zmiana. Zachęcam do przeczytania. 
Ryszard Zajączkowski
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Kochane 
dzieciaki

Stworzenie 
świata

Tekst: Agnieszka Dżaman 
Ilustracje: Aleksandra Zuzańska

– Babciu – poprosił Jasio – powiedz mi, 
skąd się wziął świat?

– Na początku – odpowiedziała pani 
Bronia – nic nie było i nikogo nie było. 
Był tylko Bóg. I to On stworzył wszystko 
dookoła, wszystko, co widzimy i czym się 
teraz zachwycamy.

– To cudne! 
– Tak, cudne i cudowne, bo STWORZYĆ 

to uczynić coś z niczego. Człowiek może 
TWORZYĆ – używa do tego gliny, drew-

na, wody i innych materiałów. Człowiek 
jest TWÓRCĄ różnych wynalazków, ale 
STWÓRCĄ jest tylko Bóg, to On powołał 
do istnienia wszystko, kiedy jeszcze nie by-
ło niczego. STWORZYŁ cały piękny świat.

– Babciu, opowiedz mi o tym więcej.
– Opis stworzenia świata znajduje się 

na początku Księgi Rodzaju, czyli pierw-
szej księgi Pisma Świętego Starego Testa-
mentu. Czytamy tam, że…

Pierwszego dnia Bóg stworzył 
światłość. Bóg oddzielił dzień 
od nocy i światłość nazwał 
dniem, a ciemność nocą. 

Drugiego dnia Bóg stworzył niebo 
i ziemię, i rozgraniczył 
je horyzontem.

Trzeciego dnia Bóg stworzył ląd, morze 
i rośliny wszelkiego gatunku. 

Czwartego dnia Bóg rzekł: Niech 
powstaną ciała niebieskie. 
W tym dniu Bóg stworzył 
słońce, księżyc i gwiazdy. 

W piątym dniu Bóg stworzył zwierzęta 
pływające w wodzie i zwierzęta 
fruwające. Nakazał im, aby były 
płodne i aby się mnożyły na ziemi. 

W szóstym dniu Bóg stworzył różne 
dzikie zwierzęta lądowe, 
bydło i wszelkie zwierzęta 
pełzające po ziemi. 

Na samym końcu Bóg stworzył 
człowieka na swój obraz 
i podobieństwo: stworzył 
mężczyznę i kobietę. 

Siódmego zaś dnia Bóg odpoczął 
po swojej ciężkiej pracy.

– Siódmego dnia? To już wiem, dlaczego 
świętujemy niedzielę – ucieszył się Jasio.

– Tak, ostatni z siedmiu dni tygodnia 
ma być dniem świętym – ofiarowanym 
Panu Bogu. Wtedy i my powinniśmy od-
poczywać.

– I pójść wtedy do kościoła na Mszę 
świętą…

– Tak, i spędzić dużo czasu z rodziną. 
Powiem Ci jeszcze, że w opisie stworzenia 
w Piśmie Świętym pojawia się jak refren 
stwierdzenie, że wszystko, co Bóg stworzył, 
było bardzo dobre. 

– Babciu, czy pomodlisz się ze mną, aby 
podziękować Panu Bogu za to, że stworzył 
dla nas cały ten piękny świat?

***

A Ty, drogi najmłodszy Czytelniku naszego 
pisma, czy cieszysz się, że Bóg stworzył dla 
Ciebie tak piękny świat? Czy zachwycasz 
się kwiatami, drzewami, górami, morzem? 
Podziękuj dzisiaj Panu Bogu za to wszystko, 
co masz wokół siebie. Podziękuj za to, jak 
Ciebie stworzył, że zna Ciebie, zna Twoje 
talenty. Bądź wdzięczny za swoją rodzinę: 
za mamę, tatę, brata, siostrę, babcię, dziad-
ka, koleżanki i kolegów. Dziękuj Mu za to, 
że jest blisko Ciebie zawsze i wszędzie, bo 
Bóg wie, kiedy jesteś smutny i kiedy je-
steś wesoły. Dziękuj za każdy nowy dzień. 
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Z ŻYCIA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ CZERWIEC – WRZESIEŃ 2022

Do wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu świętego zostali włączeni:

Rzeszutko Jakub Jan

Koźmala Oliwier

Kostecki Adam

Tyburczyk Maria Wanda

Janczak Gabriel Józef

Sienkiewicz Oliwia

Sienkiewicz Filip

Godlewska Alicja Hanna

Kowalski Filip

Augustowska Kornelia Maria

Bywalec Andrzej

Madej Jan

Gołaś Szymon Piotr

Dobosz Marta

Góra Małgorzata

Krusińska Maja

Szczepaniak Zofia

Szymanek Aleksander

Selwa Helena Honorata

Kosik Jakub

Sadowski Alan

Jarosiewicz Franciszek

Sajdak Aleksandra Maria

Podbielski Stanisław

Niedziałek Tymoteusz

Osadczuk Oliwier

Tomasiak Antoni Stanisław

Zajkowska Klara Faustyna

Zajkowska Agnieszka Maria

Płowaś Laura

Skurko Jadwiga Monika

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

Wołowski Michał i Szacuń Magda Beata

Barszczewski Piotr Paweł i Woś Edyta

Kurjaniuk Mateusz Tadeusz i Markowska Małgorzata 

Sochan Bartłomiej i Minorowska Olga Anna

Wawrzeniak Łukasz Marcin i Stodulska Wioleta

Skoczylas Adrian Nicola i Ćwirta Karolina 

Pniewski Maciej i Dudek Nina

Dyniec Wojciech Jakub i Uroda Sylwia Weronika 

Szyszka Damian i Wawer Karolina Anna 

Longa Andrzej Marcin i Frączek Martyna 

Mazurek Tomasz Wiktor i Latus Aleksandra 

Żebrowski Tomasz Kazimierz i Smolińska Anna Karolina 

Wośko Dominik Jakub i Szaniawska Natalia Jolanta 

Sulowski Michał Krzysztof i Siczek Aleksandra Anna 

Sobiesiak Rafał Jan i Czapnik Anna 

Januszanis Jakub i Sołtysik Sylwia Nikola 

Ciechański Tomasz Łukasz i Skupin Magdalena Anna 

Iwan Radosław i Gryglicka Natalia Małgorzata 

Pasik Andrzej Władysław i Raszewska Katarzyna Blanka

Wójtowicz Mateusz i Brzozowska Aleksandra Ewa 

Sarna Tomasz i Rypulak Ewa 

Iqbal Ali i Ferańska Anna Maria

Kamiński Rafał i Bartoszek Magdalena Weronika 

Bronisz Michał i Kańczugowska Justyna Stefania 

Zając Bartłomiej Wiesław i Juszka Agnieszka Katarzyna 

Fariaszewski Karol Michał i Bojarska Katarzyna 

Szuraj Mateusz Jakub i Bielak Wiktoria Aleksandra 

Talarek Gabriel Juda i Łukasiewicz Gabriela Karolina 

Kiwiński Michał Jacek i Łopatek Aleksandra Eliza 

Rachwał Albert i Hołowiecka Alicja Maria 

Goral Michał Zbigniew i Nikoniuk Małgorzata Monika 

Odeszli do Domu Ojca w nadziei wiecznego zmartwychwstania:

Wysocki Witold Andrzej

Pietrak Władysław

Majczak Stefan

Bogucka Elżbieta Irena

Jedlińska Krystyna

Złotkiewicz Zofia Teresa

Huszał Teofila

Kuca Ryszard Stanisław 

Drabik Zygmunt Jan

Stachurski Adam Kazimierz

Ponieważ Wiesława

Stolarczuk Marianna

Malik Czesław Zygmunt

Golan Marek Andrzej

Mazurkiewicz Janina

Staniszewska Barbara Irena

Makowska Genowefa 
Karolina 

Wilczopolski Edward Jan

Gnieciak Jan

Gwardyński Edward Ryszard 

Machnio Zenobia

Podlodowski Hieronim 
Marian 

Goebel Kazimierz Artur

Biernikiewicz Kazimierz 

Haciuk Marian 

Trzcińska Władysława 
Stanisława

Misztal Helena

Tatara Stanisława

Wrona Teodora

Konarzewska Elżbieta 
Danuta

Puchala Witold Walery

Radomska Irena

Stępniewski Kazimierz 
Andrzej

Kotnarowska Bożena Anna

Dąbrowski Piotr Kazimierz

Stępień Ryszard Jerzy

Potrzyszcz Krystyna

Polnik Anna Maria

Surmacz Wanda Stanisława

Długosz Jerzy Michał

Głowacka Maria

Michalczuk Aleksander 

Noga Antonina

Bielińska Barbara Eugenia

Grotel Roman Mieczysław

Lipke Stefan Piotr 



VII� OAZA�DZIECI�BOŻYCH FOT. BR. PAWEŁ DZIAŁA

24�VI� MAŁŻEŃSKIE�JUBILEUSZE FOT. EMIL ZIĘBA

2-9�VIII� REKOLEKCJE�DZIECI�FATIMSKICH FOT. BR. ANDRZEJ CEBULA

18-22�VII� PIELGRZYMKA�NA�WARMIĘ�I�MAZURY FOT. AGNIESZKA OSIŃSKA

3-14�VIII� PIESZA�PIELGRZYMKA�NA�JASNĄ�GÓRĘ FOT. BR. PAWEŁ DZIAŁA

25-28�VIII� GOLGOTA�MŁODYCH FOT. HONORATA KOTYRA 3�IX� PIELGRZYMKA�DO�WĄWOLNICY FOT. MAŁGORZATA GRZENIA

4�VII� MINISTRANCI�W�ZAMOŚCIU FOT. BR. PAWEŁ DZIAŁA

24�IX� WIND�DANCER�ERIU&SHEEBAN FOT. EMIL ZIĘBA 28�IX� KORONKA�NA�ULICACH�MIASTA FOT. WIESŁAW BOJARSKI

F O T O G A L E R I A


