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27 listopada, I Niedziela Adwentu  
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, 
w którym dniu Pan wasz 
przyjdzie.  (Mt 24, 37−44)
Na początku Adwentu Kościół przypomina 
nam o Paruzji, czyli ponownym przyjściu 
Pana na końcu czasów i zachęca do czuj-
ności, wierności, wyciszenia i modlitew-
nego przygotowania. (…)

Czuwanie jest umiejętnością życia w te-
raźniejszości. Ważna jest przeszłość, pa-
mięć. Ważna jest również przyszłość, cel 
życia. Ale nie można żyć skrajnościami. 
Najważniejsza jest teraźniejszość. To „dziś, 
teraz”, które jest nową szansą, nową łaską. 
Czuwać oznacza w sposób mądry i odpo-
wiedzialny podejmować nasze dziś – obo-
wiązki, zadania, trud codzienności, z wia-
rą, że w tym wszystkim jest Bóg i On nas 
prowadzi (S. Biel SJ).

4 grudnia, II Niedziela Adwentu  
Głos wołającego na pustyni: 
Przygotujcie drogę Panu, dla Niego 
prostujcie ścieżki!  (Mt 3, 1−12)
Jan jest człowiekiem głębokiej pokory. Nie 
skupia uwagi na sobie, nie chce być podzi-
wiany, nie wywołuje sensacji, nie interesuje 
go wielkość, nie dąży do sukcesu, prestiżu. 
Swoją misję rozumie jako „umniejszanie”. 
Wskazuje Jezusa i umniejsza się, aby On 

„mógł wzrastać”. Nie przesłania Jezusa so-
bą, ale schodzi na bok, by zrobić miejsce 
Innemu. Stwierdza pokornie, że za Nim 
idzie „Mocniejszy”, któremu nie jest godny 
nosić sandałów. Pokora Jana jest jego wiel-
kością. Jest on głęboko świadomy swojego 
miejsca i swojej misji w życiu (S. Biel SJ).

8 grudnia, Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia NMP  
Oto Ja służebnica Pańska!  (Łk 1, 26−38)
Maryja całkowicie zaufała Bogu, zawierzyła 
bezgranicznie Jego słowu, Jego Opatrzno-
ści. Zgodziła się na tajemnice i wszystkie 
konsekwencje swojej decyzji. Oto ja słu-
żebnica Pańska. Niech mi się stanie wed-
ług twego słowa. Te słowa, oznaczające 
doskonałe posłuszeństwo, są powierze-
niem życia woli Bożej. Są również modli-
twą całkowitego powierzenia siebie Bogu, 
ofiarowania siebie (S. Biel SJ).

11 grudnia, III Niedziela Adwentu  
Między narodzonymi z niewiast 
nie powstał większy od Jana 
Chrzciciela.  (Mt 11, 2−11)
W naszym życiu ważne jest, abyśmy do-
brym słowem mówili o tych, którzy są dla 
nas dobrzy. Świadectwo ich życia powin-
no dotyczyć nie tylko tego, co mówią, ale 
przede wszystkim tego, co robią. Wszystko 

po to, aby ich zaangażowanie w tworzenie 
„lepszego świata” nie zostało ominięte. 
Przyczyniamy się w ten sposób pośrednio 
do głoszenia dobra na ziemi.

Jezus uczy nas, że własnym życiem po-
winniśmy świadczyć, że potrafimy dzielić 
się naszym sercem, dobrocią i życzliwoś-
cią. Tylko w ten sposób możliwa jest bu-
dowa lepszego jutra. Tylko dając nadzieję 
na takie lepsze jutro, będziemy w stanie 
pomóc światu, który potrzebuje „Bożych 
ludzi”, posiadających w sobie wiarę, na-
dzieję i miłość (M. Han SJ).

18 grudnia, IV Niedziela Adwentu  
Zbudziwszy się ze snu, Józef 
uczynił tak, jak mu polecił 
Anioł Pański…  (Mt 1, 18−24)
Na pewno nie ma żadnej przesady w trak-
towaniu Józefa jako wyjątkowo świętego 
człowieka. Musiał być bardzo mocno zjed-
noczony z Bogiem, skoro z taką łatwością 
uwierzył, że dziecko poczęte w łonie Maryi 
nie jest dzieckiem żadnego mężczyzny, ale 
poczęło się z Ducha Świętego. (…) Jakże 
łatwo wierzył Józef w niezwykłe działanie 
Boga w świecie, w Jego obecność! Można 
odnieść wrażenie, że Józef tak samo łatwo 
uwierzył aniołowi mówiącemu do niego we 
śnie, jak my wierzymy swojemu wiernemu 
przyjacielowi, że na przykład jutro nas od-
wiedzi, skoro tak zapowiada.

Dobrze byłoby mieć wiarę Józefa. Wów-
czas Bóg w naszym życiu mógłby dokonać 
dużo więcej… (M. Łusiak SJ).

Komentarze do Ewangelii 
pochodzą ze strony deon.pl

Ewangeliarz
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Kochani Parafianie, 
drodzy Przyjaciele Poczekajki, 
wszyscy Bracia i Siostry!
Rozpoczynamy Adwent, który zwiastu-
je przyjście Pana. Kolejny raz możemy 
zatrzymać się na niezwykłej Tajemni-

cy Wcielenia Słowa, które w łonie Dziewicy z Nazaretu „stało się 
Ciałem i zamieszkało między nami” (J 1, 14 ). Adwent będzie 
nas gorąco zachęcał do otwarcia naszego serca na Sło-
wo. Żyjemy w czasach wielkiego zamętu i chaosu powodowanego 
ludzkim słowem: całodobowym „bombardowaniem” medialnym 
w reklamach, w promocjach, w ofertach handlowych, w konsump-
cji, w hedonizmie; rzucaniem kłamstw i oskarżeń w przestrzeni 
publicznej bez żadnej odpowiedzialności; „propagandą” osobi-
stych przekonań narzucanych innym; krzykliwym i aroganckim 
stylem zwracania się do siebie wzajemnie; „terrorem” histerii 
i irracjonalnego wrzasku środowisk niechrześcijańskich... i wie-
le innych grzechów języka.

A adwent zaprasza nas do innego słuchania, bo przynosi nam 
wyjątkowe Słowo – Słowo Boga! Widzimy w historii zbawienia, 
jak to Słowo rozświetlało mroki świata i możemy również 
dzisiaj doświadczyć zbawczej mocy tego Słowa. Jednak 
Słowo chce znaleźć przygotowane w sercu człowieka miejsce, 
a przychodzi tylko do czuwających i poszukujących Jego świat-
ła, mocy i smaku. Dlatego każdy dzień adwentu rozpoczyna się 
liturgią w ciemności, aby uświadomić nam z jednej strony ciem-
ności naszego wnętrza, a z drugiej pragnienie życiodajnej łaski 
Bożego Słowa. Rorate caeli…

Adwent to rozpoczęcie również nowego roku liturgicznego. 
Dostajemy na ten nowy rok hasło: WIERZĘ W KOŚCIÓŁ 
CHRYSTUSOWY. I od razu rodzi się w nas mnóstwo pytań: 
Czym jest dla mnie Kościół? Jak się w nim odnajduję? Co myślę 
o Kościele? W jaki sposób on jest Chrystusowy? Dlaczego mam 
w ogóle wierzyć w Kościół? I pewnie jeszcze wiele innych… Niech 
Maryja, Dziewica uczyniona Kościołem, jak mówił św. Franci-
szek, pomaga nam odnaleźć prawdę o Kościele Chrystusowym. 
Niech nam w tym pomaga Słowo Boże, które rodzi wiarę. Prze-
cież Kościół to przede wszystkim wspólnota uczniów, którzy po-
ciągnięci łaską gromadzą się w jednej wierze i z miłością wokół 
Ciała – Słowa, aby przyjąć Dar Ojca z Nieba – przebaczenie grze-
chów i radość zbawienia.

W Adwencie tradycyjnie zapraszamy na Roraty, również 
dzieci z rodzicami, i młodych, aby słuchać Słowa, które będzie do 
nas przemawiać w perspektywie oczekiwania na Boże Narodze-
nie. Zapraszamy również na rekolekcje. Wyjątkowo w tym roku 
rekolekcje adwentowe rozpoczniemy od Uroczystości 
Niepokalanego Poczęcia, czyli od 8 grudnia, i zakończy-
my 11 grudnia, w III niedzielę adwentu. Rozpocznijmy ten nowy 
rok liturgiczny pragnieniem nawrócenia i słuchania Bożego Sło-
wa, bo jak mówi Jezus: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy 
słuchają słowa Bożego i wypełniają je” (Łk 8, 19).

Niech Pan obdarzy Was pokojem!
br. Mirosław Ferenc, proboszcz

KONFERENCJE

FRANCISZKAŃSKIE ŚWIĘTO STWORZENIA
Święty Jan Paweł II w liście apostolskim 
Inter sanctos z dnia 29 listopada 1979 ro-
ku ogłaszając świętego Franciszka z Asy-
żu patronem ekologów napisał: „Słusz-
nie św. Franciszka z Asyżu wymienia się 
wśród świętych i wybitnych mężów, którzy 
uważali przyrodę za przedziwny dar Boży 
ofiarowany ludziom. On szczególnie prze-
żywał wszystkie dzieła Stwórcy i jak gdyby 
z Bożego natchnienia wyśpiewał przepięk-
ny Hymn stworzenia, w którym zwłaszcza 
przez brata słońce, księżyc i gwiazdy zło-
żył należną cześć, chwałę i wszelkie uwiel-
bienie najwyższemu, wszechmocnemu 
i dobremu Panu”. Stosunek Biedaczyny 
z Asyżu do stworzenia jest dla wszystkich 
chrześcijan wzorem do naśladowania i za-
chętą, by widzieli w roślinach, owadach 
i zwierzętach odblask chwały i dobroci 
Wszechmogącego Boga. Bóg bowiem z mi-
łości stworzył świat i powołał do istnienia 
niezliczone organizmy, które mają swoje 
niezastąpione miejsce.

Należy zatem odważnie i przekonująco 
mówić o chrześcijańskiej ekologii zakorze-
nionej w Piśmie Świętym i tradycyjnej te-
ologii. Tę prawdę trzeba dziś szczególnie 
głośno przypominać z co najmniej dwóch 
powodów. Pierwszym jest fałszywe oskarża-

nie kierowane przez radykalnych ideologów 
ekologizmu w stronę chrześcijan, że odpo-
wiedzialny za dostrzegalne dziś zniszczenie 
świata jest Kościół i jego nauka o poddaniu 
dzieła stworzenia panowaniu człowieka. 
Powołując się na niewłaściwe rozumienie 
tekstu zaczerpniętego z Księgi Rodzaju (Rdz 
1, 26−30) zwolennicy radykalnej ekologii 
twierdzą, że Bóg dał człowiekowi nieogra-
niczone przyzwolenie na bezkarne i nieod-

powiedzialne użytkowanie przyrody. Jest 
to oczywiście nieprawdą, gdyż Bóg powie-
rzając człowiekowi troskę o ziemię i naka-
zując mu uprawianie ogrodu Eden, polecił 
mu także zachowywać się zgodnie z zasa-
dami Boskiej miłości i sprawiedliwości. 
Jeśli bowiem człowiek został stworzony na 
obraz i podobieństwo dobrego Boga, to wi-
nien też postępować tak, by swoim życiem 
odzwierciedlać przymioty swego Stwórcy.

POCZEKAJKA, 2 X 2022 R.



ZWIASTUN  FRANCISZKAŃSKIE ŚWIĘTO STWORZENIA

4

Święty Franciszek z Asyżu, który osiąg-
nął nadzwyczajną świętość, gdy w pełni 
upodobnił się do Chrystusa i bez zastrzeżeń 
otworzył na Bożą miłość, stał się dla ludzi 
wierzących niedoścignionym wzorem przy-
jaznego odniesienia do innych stworzeń. 
Seraficki Patriarcha z Asyżu wielbił Boga za 
piękno stworzenia i szanował najmniejszy 
przejaw życia. Jego ubóstwo i duch brater-
stwa skłaniały go do oszczędnego używania 
rzeczy, by nie niszczyć ich lekkomyślnie i nie 
eksploatować ponad stan. Jest zatem przy-
kładem rozumnego traktowania przyrody 
jako dzieła Bożego, którego szanowanie jest 
wyrazem posłuszeństwa samemu Bogu.

Odwoływanie się do przykładu życia 
Franciszka z Asyżu jest dla współczesnej 
nauki o środowisku naturalnym istotnym 
wskazaniem, że oddanie się Bogu w żaden 
sposób nie sprzeciwia się poszanowaniu 
przyrody. Jest wręcz przeciwnie. To właśnie 
odstąpienie od mądrości Bożych przykazań 
powoduje pogrążenie się człowieka w grzesz-
nym nieopanowaniu, które przez chciwość, 
egoizm i lenistwo powoduje nadmierną 
eksploatację rzeczy stworzonych. Ludzie 
skażeni grzechem nie myślą o następnych 
pokoleniach i nie zdają sobie sprawy, że ich 
marnotrawstwo i nadmierna konsumpcja 
powodują nieodwracalne szkody w środo-
wisku. Tworzenie nowej kultury ekologicznej 
winno się zatem rozpocząć od nawrócenia 
człowieka, który potrafi poskromić swoje 
pożądliwości i ograniczyć swoje potrze-
by w imię miłości dla drugiego człowieka 
i poszanowania dla dzieła stworzenia. Prze-
strzeganie zasad moralnych przyczynia się 
do wzrastania w duchu odpowiedzialności 
i wspomaga atmosferę braterskiego odno-

szenia się do innych osób. Zarazem człowiek 
dążący do świętości dostrzega w rzeczach 
stworzonych odblask ich Stwórcy i potrafi 
je uszanować zgodnie z ich przeznaczeniem.

Celebrowanie święta stworzenia w ża-
den sposób nie podważa katolickiej nauki 
i nie sprawia, że ktoś, kto tak postępuje, jest 
przeciwny dotychczasowej Tradycji Koś-
cioła. Oczywiście nie może być też tak, że 
ekologię postawi się na pierwszym miej-
scu wśród zadań chrześcijan. Najpierw 
bowiem konieczne jest pogłębianie wiary 
w zbawczą moc łaski odkupienia, przez 
którą dostępujemy odpuszczenia grzechów 
i możemy doświadczyć przemiany naszych 
serc. Podstawowym zadaniem Kościoła 
jest zatem prowadzenie ludzi do zbawie-
nia, które otrzymujemy dzięki zbawczej 
Męce Jezusa Chrystusa. Owoce tej Męki 
są dostępne w Kościele przez głoszenie 
Słowa Bożego i sprawowanie sakramen-
tów. Jednak człowiek dążąc do zbawie-
nia winien charakteryzować się cnotami, 
wśród których ogromne znaczenie mają 
miłość, sprawiedliwość i umiarkowanie. 
Postawa egoizmu, łakomstwa i chciwości 
sprzeciwia się Ewangelii i sprawia, że czło-
wiek nie tylko źle gospodaruje światem, 
ale też naraża swoje zbawienie, dlatego też 
wzywanie do poszanowania dzieła Bożego 
jest częścią moralnego orędzia Ewangelii 
i w czasach panoszącego się konsumpcjo-
nizmu musi być wyraźnie podkreślane.

Trzeba jednak zaznaczyć, że prawdziwa 
ekologia oparta na zasadach chrześcijań-
skich zachowuje właściwe proporcje w od-
niesieniu do Boga i stworzenia. Dzieje się 
to przez zwykłe zachowywanie przykazań 
Dekalogu, wśród których istotne jest przy-

kazanie „nie zabijaj”. Absolutnie niedopusz-
czalną jest zatem postawa, gdy ktoś lituje 
się nad ślimakami i świstakami, troszczy się 
o niepowiększanie śladu węglowego i ubo-
lewa nad zaśmiecaniem planety odpadami 
z plastiku, a jednocześnie jest za dopuszczal-
nością zabijania dzieci poczętych. Poszano-
wanie przyrody ma na celu ocalenie życia 
przyszłych pokoleń i nie może zgadzać się 
na to, by zabijać dzieci w łonach matek tylko 
dlatego, by nie powiększać liczby ludności 
i przez to zmniejszyć ilość produkowane-
go dwutlenku węgla. Takie zachowanie jest 
przeciwne prawdziwej miłości i w istocie 
sprzeczne samo w sobie. Jak można bowiem 
płakać nad wysychającymi bagnami w Azji, 
pustynnieniem terenów w Afryce i wycina-
niem puszczy w Amazonii, a jednocześnie 
pozwalać na straszliwe cierpienie dzieci za-
bijanych w łonach matek przez zasolenie, 
rozcinanie na kawałki lub pozostawienie bez 
opieki po urodzeniu. Łono kobiety, które ma 
być najbardziej bezpiecznym schronieniem 
dla poczętej malutkiej istoty ludzkiej, nie 
może zmienić się w śmiercionośne miejsce 
zabijania i stać się cmentarzyskiem poczu-
cia bezpieczeństwa ludzkości. Jeśli bowiem 
matka może zabić własne dziecko w łonie, 
to któż może zakazywać zabijania innym 
ich prawdziwych wrogów?!

W imię ideologicznych założeń ekologi-
zmu nie można podważać podstawowej god-
ności osoby ludzkiej i jej fundamentalnego 
prawa do życia. Człowiek jest najwyższym 
dziełem Boga i jego życie posiada wrodzoną 
wartość, która bierze się z zamysłu Bożego, 
by go powołać do nieśmiertelnego istnie-
nia i zaprosić do wiecznej komunii w nie-
bie. Twierdzenie, że ludzie są niepotrzebni 

SCENKI Z ŻYCIA ŚW. FRANCISZKA
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i dążenie do sztucznego zmniejszenia po-
pulacji świata jest barbarzyńskie i nic nie 
usprawiedliwia takiej postawy, mimo gło-
szenia propagandowo nośnych haseł. Po-
stawa weganizmu i wegetarianizmu, jeśli 
jest oparta na niewłaściwej wizji człowieka 
i świata, sprzeciwia się odwiecznemu zamy-
słowi Bożemu i podważa zasady chrześci-
jańskiej nauki moralności. Człowiek może 
w wolności powstrzymać się od jedzenia 
mięsa i używania nabiału, ale nie może te-
go uzasadniać ideologicznym zrównaniem 
zwierząt z człowiekiem. Współczesne dąże-
nie do odrzucenia statusu człowieka jako go-
spodarza stworzonego świata jest sprzeczne 
z Bożym zamysłem objawionym w Piśmie 
Świętym i potwierdzanym przez niezmienną 
naukę Kościoła. Dlatego głoszenie prawdzi-
wej nauki o ekologii przyczynia się w istocie 
do obrony moralnego orędzia Ewangelii. 

W tym duchu posłuszeństwa Kościołowi 
i zachowywania zasad zdrowego rozsądku, 
trzeba dbać o przyrodę i pamiętać o odpo-
wiedzialności człowieka za poszanowanie 
świata materialnego i ożywionego. Czło-
wiek współczesny musi sobie zdać spra-
wę, że egoizm, marnotrawstwo, łakomstwo 
i chciwość przyczyniają się do nadmiernej 
eksploatacji bogactw naturalnych i zaso-
bów przyrody i zagrażają egzystencji przy-
szłych pokoleń. Obecne zatrucie powietrza, 
wody i ziemi oraz poziom zanieczyszczeń 
i zaśmiecenia lądów i oceanów jest tak ka-
tastrofalny, że słusznie trzeba bić na alarm. 
Trzeba jednak pamiętać, że głoszone przez 
ekologistów hasła ocalenia świata przez eli-
minację ludzi są nie do przyjęcia. Lewackie 
korzenie wielu organizacji ekologistycznych 
powodują, że były i są one opłacane przez 
komunistów i masonów po to, by zniszczyć 
katolicką naukę i odrzucić prymat posłu-
szeństwa prawu Bożemu. Polityka Związku 
Radzieckiego i Rosji była i jest nastawiona 
na filtrowanie organizacji ekologicznych 
przez agentów KGB a obecnie przez FSB 
i nasycanie ludzkiej mentalności marksi-
stowskimi ideami podważającymi zasady 
ewangeliczne. Olbrzymie sumy wypłacane 
aktywistom ekologistycznym służyły w isto-
cie nie obronie przyrody, ale zamazywaniu 
prawdy o stworzeniu jako dziele Bożym.

Dlatego katolickie parafie włączając się 
w propagowanie prawdziwej ekologii na-
uczanej przez papieży winny organizować 
spotkania, podczas których będziemy uczyli 
się radości ze stworzenia w duchu świętego 
Franciszka z Asyżu. W parafii kapucyńskiej 
na Poczekajce w Lublinie w niedzielę 2 paź-
dziernika 2022 roku zostało zorganizowane 
święto stworzenia, by uczcić postać Świę-
tego Patrona Ekologów i podkreślić wagę 
poszanowania przyrody. Wydarzenie miało 
miejsce przy starym kościele i rozpoczęło 
się od powitania uczestników dokonanego 
przez ojca proboszcza Mirosława Feren-
ca. Następnie dzieci z grona ministrantów 

Wypowiedzi świętego Jana Pawła II 
na temat ekologii

Przemówienie do przedstawicieli świata nauki na KUL-u, 1987
Tu pragnę bodaj dotknąć bardzo dziś aktualnej w całym świecie sprawy ochrony 
zagrożonego środowiska naturalnego. Jest to, jak mi wiadomo, problem ogromnie 
ważny również w Polsce. „Czynić sobie ziemię poddaną” — znaczy też respekto-
wać jej prawa, prawa natury. W tej dziedzinie: w trudzie umiejętnego opanowa-
nia sił przyrody i mądrego gospodarowania jej zasobami, nauka — jak Państwo 
sami wiecie — ma wielkie zadanie do spełnienia.

Encyklika Centesimus annus, 1991, nr 38
Oprócz irracjonalnego niszczenia środowiska naturalnego należy tu przypomnieć 
bardziej jeszcze niebezpieczne niszczenie środowiska ludzkiego, czemu zresztą 
bynajmniej nie poświęca się koniecznej uwagi. Podczas gdy słusznie, choć jeszcze 
nie w dostatecznej mierze okazuje się troskę o zachowanie naturalnego „habitat” 
różnych gatunków zwierząt zagrożonych wymarciem, wiedząc, że każdy z nich 
wnosi swój wkład w ogólną równowagę ziemi, to zbyt mało wagi przywiązuje się 
do ochrony warunków moralnych prawdziwej „ekologii ludzkiej”. Nie tylko ziemia 
została dana człowiekowi przez Boga, aby używał jej z poszanowaniem pierwot-
nie zamierzonego dobra, dla którego została mu ona dana, ale również człowiek 
jest dla siebie samego darem otrzymanym od Boga i dlatego musi respektować 
naturalną i moralną strukturę, w jaką został wyposażony.

Rozważanie podczas czuwania modlitewnego w czasie 
Światowych Dni Młodzieży w 1993 r.
Co więcej, błędne modele rozwoju doprowadziły do zachwiania równowagi ekolo-
gicznej na ziemi. Człowiek, uczyniony na obraz i podobieństwo Stwórcy, miał być 
dobrym pasterzem przyrody, środowiska swojego życia. Tę misję otrzymał dawno 
temu, a rodzina ludzka wypełniała ją pomyślnie w ciągu całych swoich dziejów, 
aż do czasów bardzo niedawnych, kiedy to człowiek sam stał się niszczycielem 
środowiska naturalnego. Proces zniszczenia w niektórych regionach już się do-
konał, gdzie indziej trwa.

Encyklika Evangelium vitae, 1995, nr 42.
Człowiek został powołany, aby uprawiać ogród ziemi i strzec go (por. Rdz 2, 15), 
jest zatem w szczególny sposób odpowiedzialny za środowisko życia, to znaczy 
za rzeczywistość stworzoną, która z woli Boga ma służyć jego osobowej godności 
i jego życiu: odpowiedzialny nie tylko wobec obecnej epoki, ale i przyszłych poko-
leń. Na tym polega kwestia ekologiczna z wszystkimi jej aspektami — od ochro-
ny naturalnych „habitatów” różnych gatunków zwierząt i form życia po „ekologię 
człowieka” w ścisłym sensie; drogę do jej rozwiązania, szanującego to wielkie do-
bro, jakim jest życie, każde życie, wskazują zasady etyczne, jasno i stanowczo sfor-
mułowane na stronicach Biblii. W istocie, panowanie, przekazane przez Stwórcę 
człowiekowi, nie oznacza władzy absolutnej, nie może też być mowy o wolności 
«używania» lub dowolnego dysponowania rzeczami.

Przemówienie z liturgii słowa podczas wizyty 
apostolskiej w Zamościu, 1999
Jeżeli mówimy o odpowiedzialności przed Bogiem, to mamy świadomość, że tu 
już nie chodzi tylko o to, co we współczesnym języku zwykło się nazywać ekolo-
gią. Nie wystarczy upatrywać przyczyny niszczenia świata jedynie w nadmiernym 
uprzemysłowieniu, bezkrytycznym stosowaniu w przemyśle i rolnictwie zdoby-
czy naukowych i technologicznych, czy w pogoni za bogactwem bez liczenia się 
ze skutkami działań w przyszłości. Chociaż nie można zaprzeczyć, że takie działa-
nia przynoszą wielkie szkody, to jednak łatwo dostrzec, że ich źródło leży głębiej, 
w samej postawie człowieka. Wydaje się, że to, co najbardziej zagraża stworzeniu 
i człowiekowi, to brak poszanowania dla praw natury i zanik poczucia wartości 
życia. Prawo, które zostało przez Boga wpisane w naturę i które można odczytać 
za pomocą rozumu, skłania do poszanowania zamysłu Stwórcy.

http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/374/pkt/42/pos/136/haslo/ekologi
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i  oazy, pod przewodnictwem siostry Fran-
ciszki Różyckiej ze zgromadzenia Małych 
Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, przed-
stawiły dwie krótkie scenki z życia święte-
go Franciszka. Nawiązywały one do kaza-
nia do jaskółek w Bevagna oraz ocalenia 
dwóch baranków niesionych na sprzedaż.

Następnie rozpoczęła się liturgia Słowa 
Bożego, podczas której zamierzano prze-
czytać fragment ze Starego Testamentu 
z Księgi Rodzaju o stworzeniu świata. 
Jednak zaczął padać deszcz i po krótkiej 
pieśni franciszkańskiej br. Andrzej Der-
dziuk wygłosił kilka zdań wyjaśnienia na 
temat istoty nabożeństwa i zachęcił do 
pogłębiania wiedzy na temat nauki Koś-
cioła o ekologii oraz kształtowania właś-
ciwego odniesienia do przyrody. Po tym 
elemencie spotkania ojciec Proboszcz po-
błogosławił przyprowadzone i przyniesio-
ne zwierzątka domowe, używając tekstu 
modlitwy z obrzędu błogosławieństw oraz 
wody święconej z kropielnicy. Obrzędowi 
temu towarzyszyła radość i zadowolenia 
wszystkich uczestników spotkania.

Kolejnym elementem było rozdanie 
właścicielom zwierzaków książeczki z teks-
tem encykliki papieża Franciszka Lauda-
to si. Ten papieski dokument nawiązujący 
już w samym tytule do Pieśni Słonecznej 
świętego Franciszka z Asyżu, mówi o zasa-
dach katolickiej ekologii i wzywa do two-
rzenia nowej kultury ekologicznej opartej 
na rozwoju cnót miłości i sprawiedliwości. 
Encyklika ta przez wielu katolików nie jest 

właściwie rozumiana i pojawiają się nie-
przyjazne oraz nieprzychylne jej komen-
tarze wynikające z braku rozumienia pa-
pieskiej intencji.

Ostatnim elementem spotkania była de-
gustacja świetnej zupy ogórkowej i smacz-
nych ciast przygotowanych i oferowanych 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii Po-
czekajka. W czasie realizacji tego ostatnie-
go punktu programu okazało się, że nie jest 
nas tak mało i wszyscy możemy wymieniać 
poglądy na temat radosnego świętowania na 
Poczekajce, gdzie prawdziwie wyczuwa się 
ducha franciszkańskiego braterstwa wszyst-

kich stworzeń. Jest to jednak możliwe tylko 
dlatego, że mamy wspólnego Ojca, który jest 
w niebie i który w akcie stwórczym powołał 
do istnienia różne formy życia. Pozostałą 
sporą porcję zupy jeden z wolontariuszy, 
p. Kordian Urlich zawiózł dla bezdomnych, 
by i oni mogli cieszyć z franciszkańskiego 
święta stworzenia. Franciszkańskie święto 
stworzenia na Poczekajce w Lublinie jesz-
cze raz potwierdziło potrzebę edukacji eko-
logicznej wiernych Kościoła katolickiego.

Andrzej Derdziuk OFMCap
Zdjęcia: Emil Zięba

DEGUSTACJA FRANCISZKAŃSKIEGO JADŁA

Miłość, która przemienia
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, 
Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, 
a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani 
Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do 
mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. 
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy 
i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem 
jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”. (Mt 11, 25−30)
Postać św. Franciszka z Asyżu jest pow-
szechnie znana. Mamy jego wyobrażenie 
jako tytana wiary, wręcz herosa, nieosią-
galnego wzoru. Sam Franciszek mówił, że 
lubimy rozmawiać o świętych, zachwycać 
się tymi postaciami i… na tym się kończy. 
Tak samo się dzieje z ludem Bożym. Nawet 
dzisiejszą Ewangelię (Mt 11,25−30) dobrze 
znamy albo nam się „obiła o uszy”. Poznali-
śmy pewne fragmenty Pisma Świętego, któ-
re nas poruszyły. I co dalej? A co kierowało 
Franciszkiem, co było dla niego źródłem? 

Franciszek usłyszał Słowo, starał się słu-
chać Pana Boga. Ciekawe jest to, że słucha 
się nie tylko uszami – to podstawa, ale „słu-

chać” można tez wzrokiem, ale to też za 
mało. Nie bez powodu Pan Bóg tak uszy, 
jak i oczy umieścił na głowie: żeby mia-
ły bardzo blisko do narządu, którym jest 
mózg, rozum. Słowo Boże, które słyszymy 
i tylko przyjmujemy, często z lękiem, oba-
wą strachem, a nie zastanawiamy się nad 
nim, sprawia, iż stajemy się niewolnikami. 
Albo się nim zachwycimy mówiąc: „pięk-
nie było”, ale niczego to nie daje… Jeżeli ja 
ze Słowem Bożym, które słyszę, które do 
mnie przychodzi, nie konfrontuję się, nie 
zastanawiam nad nim, a nawet się z nim 
nie przekomarzam, to znaczy, iż nie je-
stem człowiekiem wolnym. Rozum, umysł 

to wyznacznik człowieka wolnego. Taki był 
Franciszek – nie zatrzymywał się na tym, 
co widział, słyszał, ale starał się to w sobie 
niejako „przetrawić”.

Święty Franciszek jest tym, kogo Słowo 
rzeczywiście przemieniało, on zachwycił się 
Słowem Bożym. W Regule dla braci mówił, 
że życie polega na zachowywaniu świętej 
Ewangelii. Ale czym ona jest? Czy dotyczy 
tylko duchownych, osób konsekrowanych, 
niektórych franciszkanów świeckich? Ko-
go Ewangelia dotyczy? Czy można nią żyć, 
czy to tylko ideał nie do osiągnięcia? Często 
mogą się w nas rodzić przeróżne myśli na 
ten temat, ale trzeba podkreślić, że czło-
wiek ochrzczony jest zobowiązany do życia 
Ewangelią. Zresztą, pomyślcie, jakby ten 
nasz świat wyglądał, gdybyśmy rzeczywi-
ście żyli Ewangelią, tym, co mówi Jezus. 
Jakby wyglądał świat tam, za Bugiem… 
Jakby wyglądała Polska, Lublin, Poczekaj-
ka. To nie wyrzut, ale taki temat do reflek-
sji. Nie wiem, jak słuchaliście dzisiejszej 
Ewangelii, ale powstaje taka myśl, czy Pan 
Jezus w niej tak trochę nie przesadza, bo 
wychwala swojego Ojca za to, że zakrył te 
rzeczy przed roztropnymi i mądrymi. Czy 
my mamy rzeczywiście być prostaczkami, 
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czyli głupimi, nierozsądnymi, niemądry-
mi? Jeśli czytamy tę Ewangelię w oryginale 
greckim, znajdujemy słowo, które daje nam 
światło. Termin „prostaczek” można prze-
tłumaczyć i tłumaczy się jako „niemowlę”. 
Niemowlę jest osobą całkowicie zdaną na 
rodziców, ufającą bezgranicznie. Jezus mó-
wi, że tym, którzy Mu ufają, te rzeczy będą 
objawione. Trzeba stać się jak niemowlę! 
Przed takimi ludźmi Bóg odsłania prawdę 
o sobie: objawioną, ukazaną do przemyśle-
nia. Taki był św. Franciszek i jego podąża-
nie za Słowem. Pytajmy więc Pana Boga: 
„Co chcesz, abym uczynił? W którą stronę 
mam iść?”. Boga trzeba poznawać. I tu jest 
ważne pytanie też do nas: czym kierujemy 
się w relacji z Bogiem?

Dzisiejsza Ewangelia składa się z dwóch 
części. Pierwsza to osobista modlitwa Jezu-
sa do Ojca, do którego się zwraca. To jest 
też dla nas informacja, jak powinniśmy 
postępować. Św. Franciszek robił to samo 
co Jezus – rozmawiał z Bogiem Ojcem. 
Ważne, aby z Nim rozmawiać, mówić, być 
szczerym: „Nie rozumiem, co do mnie mó-
wisz, nie rozumiem tego Słowa, nie wiem, 
dlaczego mnie tak, a nie inaczej określasz”. 
Potrzeba rozumu, bo Jezus nam pokazuje 
Ojca. Druga część tego dyptyku to relacja 
z człowiekiem. O kim mówi Jezus? Nie 
mówi o wybranych. Jest wręcz napisane: 
Przyjdźcie do Mnie wszyscy (Mt 11, 28). 
Nie ze względu na zasługi… Mamy czasem 
takie podejście do Pana Boga, że myślimy, 
iż na Jego miłość, zainteresowanie musi-
my zasłużyć. Zobaczcie, ilu dzisiaj jest fał-
szywych proroków, i to ludzi, którzy nie są 
poza Kościołem, ale są wewnątrz niego, lu-
dzi, którzy kierują się nawet jakimś swoim 
pojęciem dobra. Jak wielu fałszywych pro-
roków pokazuje nam zupełnie odmienny 
obraz Pana Boga. Bazują na lęku, strachu, 
obawie przed ciemnością. „Trzeba zapalić 
świecę, odmówić tę czy inną modlitwę, bo 
jak jej nie odmówisz, to kara Boża cię spot-
ka”… Pogańskie podejście do Pana Boga, 
któremu trzeba odpłacić tak a nie inaczej, 
wypowiedzieć tę regułę a nie inną. Co nie 
znaczy oczywiście, że modlitwy same w so-
bie są złe. Nie.

A jaki jest Pan Bóg? Czym ja się kieruję 
w relacji do Niego? Czy strachem, lękiem, 
że będę potępiony? Jeżeli tak, to mam men-
talność niewolnika. Jeżeli sobie to uświa-
damiam, to jest miejsce dla mnie, aby od-
kryć, jaki Pan Bóg jest naprawdę. A może 
kieruję się przekonaniem, że lepiej pewne 
rzeczy wykonać, jakieś gesty, modlitwy, bo 
mi się to opłaca. Lepiej przyjść w niedzielę… 
coś za coś – ekonomia. Czyli mam mental-
ność najemnika.

Czy widzimy, do czego Pan Jezus nas 
powołuje, kim tak naprawdę jesteśmy? To 
było w św. Franciszku, kiedy konflikt w jego 
rodzinie narastał, gdy już nie mógł porozu-
mieć się z ojcem i nie chciał mówić „ojcze” 

do Piotra Bernardone, ale pragnął mówić 
Ojcze nasz. Nie jesteś byle kim, bracie i sio-
stro. Jesteś synem i córką Boga. A dziecko 
nie kieruje się strachem, ale miłością – jak 
niemowlę. Mamy się kierować miłością, bo 
dzisiejsza Ewangelia mówi o miłości Boga 
i drugiego człowieka. To jest streszczenie 
całej Dobrej Nowiny. W pierwszej kolej-
ności nie mówi ona o karze ani potępieniu, 
ani o innych rzeczach, o których Jezus też 
wspomina, ale ukazuje to, co Jezus zrobił dla 
nas: uniżył się, zszedł na ziemię. Dlaczego?

W drugim czytaniu, w Liście do Gala-
tów, słyszeliśmy, jak św. Paweł mówi: Co 
do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić 
z czego innego, jak tylko z krzyża Pana na-
szego, Jezusa Chrystusa (6, 14). Nie chodzi 
o to, żeby się kierować strachem. Jest też 
takie patrzenie na krzyż starożytnych po-
gan, że to dla Żydów było narzędzie zbrod-
ni, hańby. Ale czym jest krzyż dla nas? To 
symbol miłości, największej miłości, jaką 
dla każdego z nas ma Bóg, który zszedł na 
ziemię, aby pokazać, jak bardzo jesteśmy 
dla Niego ważni. To nie jest symbol prze-
granej i śmierci, ale zwycięstwa i miłości. 
O tym mówi krzyż. Często ten obraz jest 
taki „wykoślawiony”, ale te krzyże przy dro-
gach, nie mówię o kapliczkach, ale te krzyże 
w miejscach tragedii… Czy one podkreślają 
to, że chwała Pana się objawiła, czy raczej 
śmierć i przegraną? Gdy chodzimy po cmen-
tarzu, widzimy napisy: „zginął tragicznie”, 
„zamordowany”, „rozstrzelany”… Bóg tak 
nie działa, nie siedzi sobie gdzieś wysoko 
i tylko człowieka obkłada krzyżami, aby 
go upodlić. Krzyż jest symbolem miłości, 
największej Miłości, która oddaje życie. Na 
krzyżu było miejsce dla nas, ale Jezus wziął 
wszystko na siebie. Zobacz: my nie musimy 
w niczym zasłużyć na tę miłość. Mamy ta-
kie podejście, bo tak nas wychowali: „Jak 
będziesz grzeczny, to pójdziesz z tatą do ki-
na, to babcia da ci czekoladę, itd.”. Istnieją 
takie metody wychowawcze i my to prze-
nosimy na Pana Boga. Myślimy, że aby Pan 
spojrzał na mnie, zainteresował się mną, to 
rzeczywiście muszę znać katechizm, przy-
kazania, muszą być modlitwy, „pompejan-
ki”, codzienne Msze święte… To wspaniałe 
rzeczy, ale to nie jest ta kolejność. Pan Bóg 
do nas przychodzi, bo jesteśmy warci Jego 
miłości. On oddał za nas życie nie stawia-
jąc wcześniej warunków. To jest naoczny 
dowód, żebyśmy zobaczyli, jak Bóg niesa-
mowicie nas kocha. To jest ta miłość, która 
przemienia. W takiej perspektywie zaczy-
namy rozumieć, widzieć, dostrzegać Słowo, 
jakie Jezus zostawia dla nas i często stawia 
coraz mocniejsze wymagania. Zakochaj się 
w Bogu! To może wydawać się nam czymś 
jasnym, ale św. Franciszek nieustannie po-
znawał i kochał Boga. Starał się żyć tym, 
czego On nauczał.

W Liście do Galatów św. Paweł mówi: 
przecież ja na ciele swoim noszę blizny, zna-

mię przynależności do Jezusa (6, 17). To jest 
do nas, abyśmy byli znakiem, stygmatem, 
jak Franciszek był znakiem w swoim społe-
czeństwie, może niewygodnym, może nieraz 
prowokującym do myślenia. Ci, którzy wo-
kół niego się gromadzili, chcieli doświadczyć 
tego źródła. Można żyć Ewangelią!

Kto z was czuje się szczęśliwy? Być szczęś-
liwym to nie znaczy nie mieć cierpienia czy 
trudu. Ale człowiek szczęśliwy to ktoś, kto 
rzeczywiście widzi, iż nic nie jest stracone, 
że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. 
On może wszystko odmienić, przemienić 
moje życie. Kiedy patrzymy na historię św. 
Franciszka, widzimy, jakie on miał prioryte-
ty: jak chciał walczyć, zdobyć szlachectwo. 
To tak pięknie brzmi, tak po rycersku. Ale 
na czym to polegało? Na tym, co się dzie-
je tam, w nim, na zabijaniu i tak dalej. Pan 
Bóg nie skreślił Franciszka, jak i żadnego 
z nas. Mówi: Przyjdźcie do Mnie wszy-
scy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 
a Ja was pokrzepię. (…) Albowiem jarzmo 
moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie 
(Mt 11, 28.30). Jarzmo, o którym mówi, to 
jest ciekawe słowo greckie – chodzi o jarz-
mo na dwoje zwierząt. Zobaczcie, Pan Je-
zus cały czas prowokuje nas do myślenia, 
bo niewolnik nie myśli, a człowiek wolny 
powinien i musi myśleć. Jarzmo, które jest 
słodkie, to miłość, do jakiej Jezus zaprasza. 
To trudna miłość, ale nie pozostajemy w niej 
sami. A kto jest z nami? Jezus, który chce, 
abyśmy szli z Nim. Miłość, która jest tru-
dem, która jest przebaczeniem, daje pokój, 
pokazuje, jak bardzo jesteśmy wartościowi.

Zobaczcie krzyż. Jest jedna rzecz, jaką 
on nam bardzo podkreśla – to nasza god-
ność: godność córek i synów Boga. Świat, 
rodzina, sąsiedzi, my sami możemy sobie 
różne rzeczy wyrzucać: grzechy, słabości, 
osiągnięcia i ich brak, niską wartość… Bę-
dziemy atakowani takimi myślami… Ale 
wtedy spójrzmy na krzyż. On zawsze mó-
wi, że twoja wartość, bracie i siostro, jest 
przeogromna. Dlaczego? Bo nie oddaje 
się życia za byle kogo. Mówicie, że chce-
cie być szczęśliwi… Zaproście do swojego 
życia Jezusa. Trzeba Go zapraszać. Dziś 
i każdego dnia, póki żyjemy, jest taki mo-
ment, aby powiedzieć Jezusowi: „Przyjdź 
do mnie”. Co zrobić? Kiedy zobaczysz Je-
zusa uniesionego na ołtarzu, w Jego naj-
większym uniżeniu, to powiedz Mu tylko 
jedno w swoim sercu: „Przyjdź”. Nie jest 
ważne, w jakim jesteś stanie moralnym, 
etycznym, ważne, czy chcesz, żeby do cie-
bie przyszedł i ciebie przemienił. Czy po-
zwolisz Jezusowi przyjść do siebie? Jaka 
będzie twoja odpowiedź?

o. Dawid Napiwodzki
Homilia wygłoszona w kościele 

na Poczekajce, podczas Mszy św. 
odpustowej w uroczystość 

św. Franciszka 4 października 2022 r.
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Warto przeczytać!
Zachęcamy do przeczytania książki Jarosława Wrób-
lewskiego pt: Rotmistrz (Wyd. Zona Zero, Warszawa 
2020, stron 527).

Wstęp
Książka Jarosława Wróblewskiego Rotmistrz jest interesującym 
przyczynkiem do biografii Witolda Pileckiego, żołnierza niezłom-
nego, odważnego, wielkiego polskiego patrioty. Całe jego życie 
wypełnione było walką o wolną Polskę w wojnie przeciwko na-
wale bolszewickiej roku 1920 oraz okupacji niemieckiej podczas 
II wojny światowej. Pilecki walczył również w okresie powojen-
nym z reżimem komunistycznym w Polsce, co spowodowało jego 
aresztowanie przez funkcjonariuszy UB i śmierć w kazamatach 
ubeckich. Rotmistrz był jednym z najbardziej aktywnych orga-
nizatorów walki narodowowyzwoleńczej w okupowanej Polsce 
w okresie II wojny światowej, również w obozie Auschwitz, do 
którego dostał się na ochotnika nie tylko po to, aby organizować 
tam ruch oporu, lecz także w celu informowania aliantów o pa-
nujących w obozie nieludzkich stosunkach. 

Biografia Witolda Pileckiego podzielona została na pięć 
części opisujących poszczególne okresy życia Pileckiego i opa-
trzonych odpowiednimi tytułami („Młodość walcząca”, „Dom”, 
„Czas wojny”, „Druga konspiracja”, „Tak musiało być”) a te 
z kolei podtytulikami sygnalizującymi cząstkowe zagadnie-
nia. Ten zabieg pomaga czytelnikowi orientować się w tekście 
a jego lektura nie nuży. Rotmistrz Jarosława Wróblewskiego 
jest interesującym uzupełnieniem innej biografii Pileckiego 
pióra Adama Cyry Rotmistrz Pilecki ochotnik do Auschwitz 
(Wydawnictwo RM 2014). 

Narracja
Oprócz tekstów odautorskich publikacja Jarosława Wróblewskie-
go zawiera bogatą dokumentację w postaci wspomnień i osobi-
stych komentarzy głównego bohatera książki, a także jego rodziny 
oraz ludzi z najbliższego otoczenia. Prezentacja owych tekstów 
w poszczególnych kontekstach społeczno-historycznych w spo-
sób zasadniczy ożywia narrację i powoduje, iż opisywane ogól-
ne sytuacje i szczegółowe epizody, jak również sprawy prywatne 
znajdują swoje odbicie w przeżyciach konkretnych ludzi. Zdecy-
dowanie przybliża to atmosferę panującą w omawianym czasie, 
pomaga w jej zrozumieniu oraz osadza bohatera książki w kon-
tekście wymienianych wydarzeń. Owa dokumentacja zajmuje 
olbrzymią część publikacji. Całość uzupełnia obfita ikonografia.

Prezentacja treści książki
1. „Młodość walcząca”
Obszerna część „Młodość walcząca” (222 strony) obejmuje trzy 
zasadnicze kompleksy tematyczne: pochodzenie Witolda Pile-
ckiego („Saga rodu Pileckich”), patriotyczna atmosfera panująca 
w jego bliższej i dalszej rodzinie oraz aktywność młodego Witolda 
w okresie kiełkowania niepodległości Polski i pierwszych lat ist-
nienia państwa polskiego. Należy podkreślić, iż owa aktywność 
umieszczona została na tle konkretnych współczesnych temato-
wi wydarzeń historycznych.

Pochodzenie Witolda Pileckiego (Saga rodziny Pileckich) 
W odniesieniu do szlacheckiego pochodzenia Witolda Pileckiego 
(urodzonego 13 maja 1901 r. w Ołońcu, niedaleko granicy fińskiej 
nad rzeką Ołonką) zwrócono uwagę m. in. na bogate związki rodu 
Pileckich, herbu Leliwa z ówczesnymi możnowładcami (np. Otton 
z Pilczy herbu Topór pełnił wiele znaczących funkcji na dworze Ka-
zimierza Wielkiego, Elżbieta z Pilczy, Pilecka, Granowska (1417), 
wdowa po Wincentym z Granowa herbu Leliwa, była żoną króla 
Władysława Jagiełły. Owa „Królowa Pilecka” zmarła co prawda 
po 3 latach małżeństwa z królem Jagiełłą nie pozostawiając mu 
potomka, jednakże jej dzieci z pierwszego małżeństwa z Ottonem, 
Jan oraz córki Jadwiga i Elżbieta byli praprzodkami Pileckich. Ma-
jątek i dwór w Sukurczach w ówczesnym powiecie lidzkim stał się 
gniazdem rodzinnym rodu, którego członkowie mieszkali również 
na Litwie. W Sukurczach Pileccy sąsiadowali z Ignacym Domey-
ko, badaczem Ameryki Południowej i przyjacielem Mickiewicza. 

Autor książki zwraca uwagę na bogatą tradycję powstaniową 
członków rodziny Pileckich (np. dziadek Pileckiego, Józef Pilecki 
oraz inni krewni brali udział w Powstaniu Styczniowym, za co 
skonfiskowano im majątki i ukarano zsyłką). Miało to niebagatel-
ny wpływ na późniejszą patriotyczną postawę Witolda Pileckiego. 

Patriotyczna edukacja
Z książki dowiadujemy się, jak wyglądało patriotyczne kształto-
wanie osobowości młodego Witolda i jego rówieśników w okresie 
dzieciństwa i wczesnej młodości. Julian, ojciec Witolda Pileckiego, 
zamieszkały w północnozachodnim rosyjskim miasteczku Ołoniec, 
jako syn powstańca musiał szukać pracy poza terytorium Polski, 
ponieważ rząd carski nie dawał Polakom pracy rządowej w miej-
scu zamieszkania rodziny, chcąc ich wynarodowić. Witold wspo-
mina, iż „głównym celem matki był powrót w rodzinne strony, 
by nie dopuścić do naszego wynarodowienia”. A zatem to matka 
wychowywała dzieci w poczuciu polskości, szczególnie poprzez 
czytanie książek w języku polskim (Bajarz polski A.J. Glińskiego, 
Trylogia i inne dzieła H. Sienkiewicza oraz utwory A. Asnyka), 
przez opowieści o Powstaniu Styczniowym ilustrowane obrazami 
Artura Grottgera. W książce wyeksponowano zatem wpływ lite-
ratury polskiej oraz dodatkowo znaczenie skautingu organizo-
wanego m.in. przez Pileckiego w Wilnie i innych miastach w celu 
tworzenia i kultywowania postaw patriotycznych. Ta część zawie-
ra również fragmenty utworów literackich Witolda Pileckiego.



Warto przeczytać!

9

Walcząca młodzież
Książka umożliwia czytelnikowi zapoznanie się z aktywnością 
wojskową i społeczną Witolda Pileckiego i jego harcerzy. Do-
tyczy to m.in. ich działalności w okresie I wojny światowej (np. 
obrona Ostrej Bramy w grudniu 1918 r., uczestnictwo w wojnie 
bolszewickiej 1920 i in.). Niezwykle ciekawe są zamieszczone 
w książce teksty zawierające spostrzeżenia Witolda Pileckiego 
odnoszące się do współczesnych mu wydarzeń (np. spotkanie 
z Józefem Piłsudskim w Warszawie 3 maja 1919 r., wydarzenia 
związane z rewolucją bolszewicką, zdobycie Grodna przez bol-
szewików dnia 20 lipca 1920 r., rajd generała Żeligowskiego oraz 
związane z nim walki, nastanie pokoju i in.).

2. „Dom” 
W drugiej części książki ukazane zostały osobiste dzieje Witolda 
Pileckiego (np. ślub z nauczycielką Marianną Ostrowską, uro-
dziny dzieci Andrzeja i Zofii) oraz jego działalność społeczna. 
Wskazano na ogromny talent organizacyjny i społecznikowski 
rotmistrza (syn Andrzej i córka Zofia wspominają, że ojciec był 
oddanym społecznikiem) zarówno na niwie wojskowej, jak też 
rolniczej. Jako wojskowy zorganizował w rodzinnych Sukurczach 
straż pożarną, a przede wszystkim to, co go najbardziej pociąga-
ło: Konne Przysposobienie Wojskowe „Krakusów”, składające się 
z młodzieży wiejskiej (1932 r.). W zakresie działalności rolniczej 
Pilecki zorganizował spółdzielczość mleczarską (po sery, mleko 
i masło do Sukurcz przyjeżdżali kupcy z Wilna) oraz koło rolnicze. 

W omawianej części zaprezentowane zostały również epizody 
z codziennego życia rodzinnego Pileckiego (np. „herbatka z kulką 
miodu, bliny ze śmietaną, chłodnik, sękacze…”), kwestie podzia-
łu majątku, sąsiedztwo z gen. Śmigłym Rydzem, przypuszczalne 
zaangażowanie rotmistrza w działalność wywiadowczą (kapitan 
„dwójki” w strukturach Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego). Swoje dzieci uczył jazdy konnej, miłości do przyro-
dy, do lasu, chociaż bywał wobec nich surowy. Zofia Pilecka pa-
mięta wiersz ojca:

Idąc do lasu, w lesie nie można kląć 
w lesie trzeba kapelusz zdjąć 
i posłuchać uroczyście, co też szepczą liście. 

W książce ukazany został również talent malarski Pileckiego. 
O jego zdolnościach artystycznych świadczą obrazy św. Anto-
niego i Matki Bożej, które namalował dla kościoła parafialnego. 
Część „Dom” kończy się opisem przygotowań Witolda Pileckiego 
do wymarszu na wojnę oraz jego pożegnanie z rodziną. 

3. „Czas wojny”
Trzecia część prezentowanej książki zawiera opis losów wojen-
nych Witolda Pileckiego. W sierpniu 1939 roku galopował na 
front w pełnym rynsztunku na swoim ulubionym koniu Bajka, 
walczył na czele 2 plutonu kawalerii dywizyjnej (jego Krakusi 
z Lidy weszli w skład 19 Dywizji Piechoty), przeżywał tragedie 
spowodowane nalotami niemieckiej Luftwaffe, pragnął nieść 
pomoc walczącej Warszawie. Wkrótce jego żołnierze i on sam 
musieli odczuć gorzki smak klęski wrześniowej. Pilecki bardzo 
chciał walczyć i na rozkaz generała Wacława Piekarskiego zebrał 
rozproszone oddziały żołnierzy i utworzył specyficzny oddział 
partyzancki. Był w kontakcie z wysokimi oficerami wojska pol-
skiego (gen. Władysław Piekarski, major Jan Włodarkiewicz). 
W związku z klęską wojska polskiego, dowodzenie ułanami za-
kończyło się, Pilecki oddał się działalności konspiracyjnej, or-
ganizując Tajną Armię Polską, poddaną natychmiast represjom 
ze strony niemieckiego okupanta. 

Niezwykle ciekawy jest opis kulisów wysłania Witolda Pile-
ckiego za jego zgodą do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. 
Swą motywację przedostania się na ochotnika do Auschwitz Pi-

lecki tłumaczył po wojnie podczas przesłuchania przez funkcjo-
nariuszy UB. Dużo miejsca autor książki poświęca opisowi sy-
tuacji w obozie pióra Pileckiego (np. opis tortur i okropności na 
więźniach), jego działalności w tworzeniu tajnych struktur woj-
skowych (Związek Organizacji Wojskowej, system „piątkowy”) 
w celu przekazywania meldunków „za druty”. Są też wspomnienia 
byłych więźniów o Pileckim: Edwarda Ciesielskiego, Wincente-
go Gawrona, Konstantego Piekarskiego i in. Ciekawa jest relacja 
Pileckiego o tym, jak o. Maksymilian Kolbe poszedł na śmierć 
w bunkrze głodowym za Franciszka Gajowniczka. W omawia-
nej książce opisano plany opanowania Auschwitz, przedłożo-
ne przez Pileckiego Komendzie Głównej AK w roku 1942, przy 
wykorzystaniu struktur wojskowych, stworzonych przez niego 
w czasie pobytu w Oświęcimiu, oraz brawurową ucieczkę Pile-
ckiego z obozu, po której natychmiast powrócił do konspiracji 
(przydział do Oddziału III Kedywu Komendy Głównej AK). Au-
tor twierdzi, że przypuszczalnie Pilecki uczył zasad konspiracji 
Nowaka-Jeziorańskiego. 

Wiele miejsca poświęcono zaangażowaniu Pileckiego w Po-
wstaniu Warszawskim (Zgrupowanie „Chrobry II”, zakonspiro-
wana organizacja „Nie” kierowana przez Emila Fieldorfa). Oma-
wiana część zawiera również ciekawe wywiady ze świadkami 
historii znającymi Pileckiego (Andrzej Ostrowski, Janusz Walę-
dzik) oraz losy Pileckiego po upadku Powstania Warszawskiego 
(pobyt w obozach Lamsdorf i Murnau).

4. „Druga konspiracja”
W części „Druga konspiracja” opisano ostatnie lata życia Witol-
da Pileckiego w okresie kształtowania się PRL-u pod okupacją 
sowiecką. Rotmistrza widzimy najpierw we Włoszech, w II Kor-
pusie generała Andersa, jako aktywnego członka wywiadu pol-
skiego, planującego zorganizowanie siatki wywiadowczej, nas-
tępnie w Polsce po jego powrocie do kraju, gdzie zorganizował 
siatkę wywiadowczą, prowadząc dla przykrywki wytwornię wód 
perfumowanych oraz pracując jako magazynier w pewnej firmie 
budowlanej. W tym okresie pracował nad książką (raportem) 
o Auschwitz oraz wysyłał do swoich przełożonych na Zachodzie 
meldunki o sytuacji w Polsce. Mimo iż był zachęcany przez swo-
ich zwierzchników do wyjazdu z Polski, Witold Pilecki został 
w kraju, co zresztą zostało w końcu zaakceptowane przez władze 
na Zachodzie, aby w dalszym ciągu wypełniać postawione przed 
nim zadania, współpracując z partyzantką. 

W dalszej części omawianego rozdziału autor stara się odpo-
wiedzieć na trudne pytanie, kto odpowiada za śmierć rotmistrza 
Pileckiego, przytaczając in extenso artykuł o tej kwestii dra To-
masza Łabuszewskiego z IPN. Następnie opisuje losy rotmistrza 
w więzieniu na Mokotowie, wspomina o działalności zbrodniczej 
Józefa Różańskiego (Goldberga), któremu Pilecki poświęcił tajem-
niczy poemat, zinterpretowany przez autora książki. Wróblew-
ski wskazuje na wiarę i pobożność Pileckiego. Do jego ulubionej 
lektury należała broszura O naśladowaniu Chrystusa Tomasza 
à Kempis, którą polecał do czytania swojej małżonce i dzieciom). 
Wspomniano o Rucie Czaplińskiej, radiotelegrafistce, kierującej 
Wydziałem Łączności Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, 
która po aresztowaniu zajmowała celę obok celi Pileckiego, ko-
munikując się z nim poprzez „stukanie” w ścianę. Nieco miejsca 
autor poświęca w tej części opisowi wyrafinowanych tortur sto-
sowanych przez UB w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. 

Książka zawiera akt oskarżenia przeciwko Pileckiemu i innym 
więźniom (Maria Szelągowska, Tadeusz Płużański, Ryszard Ja-
montt-Krzywicki, Maksymilian Kucki, Jerzy Nowakowski, Witold 
Różycki i Makary Sieradzki). Po rozprawie sądowej i skazaniu Pi-
leckiego na śmierć (więzień z Auschwitz, ówczesny premier Józef 
Cyrankiewicz nie chciał uzyskać u Bolesława Bieruta anulowania 
kary śmierci) nastąpiło wykonanie wyroku strzałem w tył głowy. 
Autor podaje imienny osobowy skład sędziowski, świadków egze-
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kucji oraz nazwisko bezpośredniego wykonawcy (st. sierż. Piotr 
Śmietański). Ów kat otrzymywał za wykonanie każdej egzekucji 
(Śmietański był etatowym egzekutorem UB) 1000 zł, a więc ty-
le, ile wynosiła miesięczna pensja nauczyciela. Część kończy roz-
mowa z Jackiem Pawłowiczem, dyrektorem Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL o rotmistrzu Pileckim. 
Tu przytoczono jego znane stwierdzenie, że Oświęcim był w po-
równaniu z katownią na Rakowieckiej igraszką.

5. „Tak musiało być”
Ostatni rozdział omawianej pozycji jest poświęcony walce o dobre 
imię Witolda Pileckiego w związku z istniejącą tendencją do jego 
zniesławiania oraz do zacierania pamięci o nim. Autor wymienia 
próby przeciwdziałania owej polityce dezinformacyjnej, wymie-
niając niektóre opracowania poświęcone Witoldowi Pileckiemu. 
Ukazano wysiłki córki Witolda Pileckiego w poszukiwaniu infor-
macji o losach ojca (dokument o zamordowaniu Pileckiego od-
kryła ona dopiero w roku 1990 w związku z wszczęciem rozprawy 
o rehabilitację rotmistrza). Na zakończenie autor książki wskazu-

je na wielką wiarę Witolda Pileckiego, którą czerpał z książeczki 
O naśladowaniu Chrystusa Tomasza à Kempis.

Zakończenie
Z publikacji Jarosława Wróblewskiego Rotmistrz wyłania się wy-
bitna osobowość Witolda Pileckiego, której autentyzm potwier-
dzają zawarte w książce liczne wspomnienia i oceny ludzi z jego 
otoczenia. Rotmistrz jawi się jako człowiek o silnej wierze w to, co 
robił. Był człowiekiem o charakterze silnym, jednakże jednostką 
wrażliwą na ludzką krzywdę, reagującą na niedolę wielu, dzielącą 
się tym, co posiadał. Jego cechą dominującą był żarliwy patrio-
tyzm i ogromne poczucie obowiązku wobec ojczyzny. Jego hero-
izm uzewnętrznił się wtedy, gdy na ochotnika dostał się do obozu 
w Oświęcimiu w celu powołania tam podziemnej organizacji. Po 
wykonaniu zadania w obozie (zwerbował spośród więźniów ok. 
500 tajnych członków) i po brawurowej ucieczce, wracał do pra-
cy w konspiracji aż do końca, będąc w niej wielka siłą moralną. 

Elżbieta i Piotr Kołtunowscy

Maturzyści w WąwolnicyMaturzyści w Wąwolnicy
We wrześniu miałam okazję, jako tego-
roczna maturzystka z IX LO, uczestniczyć 
w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bo-
żej Kębelskiej w Wąwolnicy. Od początku 
wyjazd ten miał dla mnie ogromne znacze-
nie. Czułam, że stojąc u progu nowego, tak 
ważnego dla mnie roku szkolnego potrze-
buję wsparcia i opieki Pana Boga. Byłam 
świadoma swojej słabości i wiedziałam, że 
aby dobrze przygotować się do matury, naj-
pierw muszę zawierzyć siebie i swoje dzia-
łania Komuś, kto lepiej ode mnie wie, co 
robić. Byłam przekonana, że jeśli oddam 
swoją przyszłość Jezusowi, On sam będzie 
działał i dopomoże mi w moim zmaganiu. 

Ten rok, zarówno dla mnie, jak i dla 
wszystkich maturzystów, jest czasem szcze-
gólnym. Nie tylko przystępujemy do eg-
zaminu dojrzałości, ale także wchodzimy 
w całkiem nową rzeczywistość – dorosłość. 
Ten rok jest okresem podsumowań lat dzie-
ciństwa, a także snucia planów na dalsze 
życie. Każdy z nas, młodych ludzi, zmaga 
się z wieloma pytaniami o przyszłość, o to, 
jaką drogę ma wybrać, kim być, za jakimi 
ideałami podążać? Czasy, w których żyje-
my, nie pomagają nam w wybieraniu te-
go, co mądre i szlachetne, żyjemy bowiem 
w okresie, w którym granica między do-
brem a złem wydaje się zatarta, wręcz nie-
zauważalna. Właśnie dlatego potrzebujemy 
pomocy z Góry. Potrzebujemy umocnienia 
i pokrzepienia, które niesie tylko wiara.

Wąwolnica jest miejscem wyjątkowym. 
Miejscem, w którym Matka Najświętsza wy-
prasza swoim dzieciom potrzebne łaski. Tak 
jak w Kanie Galilejskiej zaopiekowała się 
błahym problemem braku wina na weselu, 
tak w naszym życiu bierze w swoje matczyne 
ręce każdy, nawet najmniejszy nasz prob-
lem i przedstawia go Ojcu Niebieskiemu.

To właśnie w tym miejscu każdy z nas 
miał okazję zawierzyć przez ręce Maryi 
swoje życie, wybory, decyzje Panu Bogu. 
Było to niezwykłe wydarzenie. Klęcząc 
u stóp Matki Kębelskiej zrozumiałam, że 
gdziekolwiek przyjdzie mi żyć, cokolwiek 
robić, Jezus będzie ze mną. Pojęłam, że 
skoro ja w ufnym wezwaniu oddaję Mu 
całe swoje jestestwo, On nie zostawi mnie 
samej. Bez względu na to, co postanowię, 
będzie mnie wspierał i prowadził. Ta świa-
domość dodała mi otuchy, uczyniła mnie 
odważniejszą i bardziej otwartą na Boże 
plany względem mnie. 

Nasza pielgrzymka pokazała mi rów-
nież inną bardzo ciekawą rzecz. A miano-
wicie to, jak wielką łaską jest modlitwa we 
wspólnocie. Pan Jezus w Ewangelii wg św. 
Mateusza mówi: „Gdzie dwóch, albo trzech 
gromadzi się w imię moje, tam jestem po-
śród nich”. Wspólne śpiewy, Eucharystia, 
Różaniec, Droga krzyżowa pozwoliły mi po-
czuć żywą obecność Chrystusa. Pokazały, 
jak wielkim darem jest modlitwa w gronie 

przyjaciół i nauczycieli, którzy swoim pięk-
nym świadectwem wiary wskazują nam, 
młodym, właściwą drogę. To był bardzo 
wzruszający moment, który sprawił, że 
mogliśmy poczuć się jedną rodziną.

Pielgrzymka do Wąwolnicy była dla 
mnie bardzo cennym doświadczeniem, 
które pokazało mi, że życie bez Boga nie 
ma sensu. Utwierdziło w przekonaniu, że 
„Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”. 
Dodało odwagi na przezwyciężanie prob-
lemów każdego dnia, na cierpliwe i syste-
matyczne przygotowanie do matury. To, 
że zawierzyłam siebie i swoją przyszłość 
Miłosiernemu Ojcu, nie znaczy jednak, że 
wszystko się samo ułoży, a egzamin napisze 
się sam. Akt oddania Chrystusowi umocnił 
mnie do mężnego przygotowywania się do 
dalszego życia. Ufam, że Jezus jest ze mną 
w każdym moim utrapieniu. A Matka Bo-
ża wyprasza mi potrzebne łaski.

Anna Pyda
Zdjęcie: Małgorzata Grzenia

U STÓP PANI KĘBELSKIEJ
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Kochane 
dzieciaki

Katechizm 
dziecka 

polskiego
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– Mamo, co to jest katechizm? – Ania 
była wyraźnie zaciekawiona.

– Katechizm to najprościej mówiąc pod-
sumowanie albo krótko ujęte przedsta-
wienie zasad wiary i obyczajów, używane 
w chrześcijańskiej nauce religii. Poznajemy 
go w kościele, a ty również na katechezach 
– lekcjach religii. Definicja jest prosta, ale 
sam katechizm nie. Podstawowych prawd 
wiary uczymy się na pamięć, po szczegó-
łowe sięgamy do wydanego Katechizmu 
Kościoła katolickiego. Z 1992 roku.

– Nie rozumiem. To katechizm jest dla 
wszystkich taki sam?

– Tak, oczywiście, wszyscy katolicy wie-
rzą w to samo. Aha, warto wiedzieć, że tra-
dycyjnie na katechizm składały się pytania 
i odpowiedzi na nie. Tak można najłatwiej 
uczyć i uczyć się katechizmu. Jest na przy-
kład zestaw pytań i odpowiedzi, których 
uczą się dzieci, przygotowując się do I Ko-
munii świętej. Ot, choćby: 

Kto to jest Pan Bóg?
Pan Bóg jest to Duch 
najdoskonalszy, Stworzyciel 
nieba i ziemi, i Ojciec nasz 
najlepszy.

Albo:

Dlaczego Pana Boga nazywamy 
Duchem?
Pana Boga nazywamy Duchem, 
bo nie ma ciała.

– Tak, pamiętam. Ale czy to jest kate-
chizm dziecka polskiego?

– To katechizm wszystkich dzieci, pol-
skich i nie tylko. Katechizm dziecka pol-
skiego to co innego.

– Jak to? 
– Katechizm dziecka polskiego to wiersz 

Władysława Bełzy, XIX–wiecznego poety 
polskiego, patrioty i piewcy polskości, jed-

nego z założycieli organizacji 
Macierz Polska. Pisał wiersze 
dla dzieci, przede wszystkim 
patriotyczno-wychowawcze.

– Ale co z tym katechizmem?
– To jest tak:

– Kto ty jesteś? 
– Polak mały. 
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały. 
– Gdzie ty mieszkasz? 
– Między swemi. 
– W jakim kraju? 
– W polskiej ziemi. 
– Czem ta ziemia? 
– Mą Ojczyzną. 
– Czem zdobyta? 
– Krwią i blizną. 
– Czy ją kochasz? 
– Kocham szczerze. 
– A w co wierzysz? 
– W Polskę wierzę. 
– Coś ty dla niej? 
– Wdzięczne dziecię. 
– Coś jej winien? 
– Oddać życie. 

To ten wiersz. Jest jeszcze wersja dla dziew-
czynek, różnią ją dwie pierwsze odpo-
wiedzi:

– Kto ty jesteś?
– Polka mała.
– Jaki znak twój?
– Lilia biała.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czem ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
– Czem zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.
– Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.
– Coś jej winna?
– Oddać życie.

– Pamiętam ten wiersz ze szkoły, był 
w pierwszej czy w drugiej klasie, a może 
w trzeciej… nie wiem. Ale czy on taki waż-
ny? Ot, wierszyk.

– Tak, jest bardzo ważny, bo mówi 
o sprawach najważniejszych dla Polaków. 
O polskości, o godle, o zdobytej wolności, 
o patriotyzmie i o obowiązkach wobec Pol-
ski. Dlatego jest nazwany katechizmem. 
I dlatego trzeba go na zawsze zapamiętać.
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