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MATKA BOŻA LATYCZOWSKA
Ewa i Tomasz Kamińscy
Obraz Salus Populi Romani Ocalenie Ludu Rzymskiego – zwanej
też Matki Bożej Śnieżnej z Bazyliki
Santa Maria Maggiore w Rzymie stał
się wzorem wielu wizerunków przedstawiających Maryję. Jednym z nich
jest obraz Matki Bożej Latyczowskiej
- Królowej Podola i Wołynia.
Losy tego cudownego wizerunku
Maryi były niezwykle burzliwe. Na
początku XVI w. oo. Dominikanie
przywieźli go do Latyczowa, przybywając tam z misją ewangelizacji Rusi.
Obraz podarował im papież Klemens
VIII. Od początku jego obecność
owocowała wielu cudami, a wierni
doznawali umocnienia i pocieszenia.
Podczas powstania Chmielnickiego
wizerunek został w 1648 r. wywieziony do Lwowa, skąd powrócił w 1722 r.
W 1778 r. papież Pius VI wydał dekret o jego koronacji i przysłał z Rzymu złote korony.
Po kasacie zakonu przez rząd
carski, opiekę nad sanktuarium sprawowali księża diecezjalni. W czasie I
wojny światowej przebywał przez pewien czas w Winnicy. Ze względu na
rewolucję bolszewicką wywieziono go
do Warszawy. Latyczów po traktacie
ryskim został po stronie bolszewickiej, dlatego obraz nie mógł tam powrócić. W 1935 r. umieszczono go w
Łucku, gdzie cieszył się wielkim kultem.
W 1945 r. Łuck znalazł się w
Związku Radzieckim, dlatego opiekujące się obrazem siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej
Maryi Panny Niepokalanej wywiozły
go potajemnie do ich kaplicy w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej. W 1984
r. obraz został przeniesiony do domu
przy ul. I Armii Wojska Polskiego. Po
odzyskaniu przez wiernych kościoła
w Latyczowie została tam umieszczona kopia cudownego obrazu poświęcona przez Benedykta XVI w 2006 r.
Przez wiele lat wizerunek MB
Latyczowskiej znajdował się w lubelskim klasztorze, trudno dostępny dla
szerszej grupy wiernych. Dzięki staraniom Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika od 4 października 2014 r., w 236. rocznicę koronacji obrazu, znajdzie nowe miejsce w kościele
pw. Matki Bożej Różańcowej przy ul.

Proboszcz Archikatedry, ks. Adam
Lewandowski wita Obraz MB
Latyczowskiej 15 września 2014 r.

Bursztynowej w Lublinie. Obecnie
trwa jego peregrynacja do 20 lubelskich kościołów, zgodnie z 20 tajemnicami różańcowymi.
Pierwszą stacją peregrynacji była
15 września Archikatedra Lubelska.
Obraz Matki Bożej przywitał proboszcz ks. Adam Lewandowski i
przedstawicielka wspólnoty parafialnej. Przełożona sióstr służek s. Zofia
Wamyj przedstawiła krótko historię
obrazu i w wzruszających słowach
podziękowała Matce Bożej za jej
przemożną opiekę. Przed Mszą św.
została odczytana Ewangelia wg św.
Łukasza 1, 39-56 i zabrzmiało radosne Magnificat.
Następnie rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem
bp. Ryszarda Karpińskiego, z udziałem wielu kapłanów. Homilię wygłosił o. Grzegorz Kluz, przeor klasztoru
oo. Dominikanów na Starym Mieście.
Wyraził radość, że teraz wizerunek
MB Latyczowskiej znajdzie miejsce w
kościele pw. MB Różańcowej w Lublinie. Przypomniał, że to dominikanie
otrzymali wizerunek Maryi, aby Ona
wspierała ich w pracy misyjnej na
wschodzie. Maryja jest nie tylko opiekunką ludu rzymskiego, ale całego
ludu Bożego. Pomocą jest Różaniec,
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1 października - Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus (1873-1897)
Mając 15 lat wstąpiła do klasztoru
karmelitanek za dyspensą papieża
Leona XIII. Była niezwykle dojrzała
duchowo. Starała się doskonale
spełniać wszystkie obowiązki. Nazwała to „małą drogą dziecięctwa
Bożego”. Widząc, że miłość Boga
jest zapomniana, oddała się Bogu
jako ofiara za zbawienie świata.
1 października 2013 r. rozpoczęła
się w naszym kościele całodzienna
adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
3-4 października — Dziesiąta
rocznica nawiedzenia naszej parafii
przez Matkę Bożą w kopii Jasnogórskiego Wizerunku w 2004 roku.
4 października Św. Franciszka z Asyżu
(1181-1226)
Początkowo pragnął być rycerzem.
Po niewoli, w jakiej przebywał w
Perugii, zaczął poszukiwać najdoskonalszego wypełnienia woli Bożej. W 1208 r. w kościółku Matki
Bożej Anielskiej (Porcjunkula)
uświadomił sobie, że Bóg wzywa go
do duchowej odnowy Kościoła.
Środkiem miało być ewangeliczne
życie w ubóstwie na wzór Chrystusa. Odpowiadając na Boże wezwanie,
przywdział habit zakonny, zamieszkał
w pustelni i poświęcił się służbie ubogim. Wspólnota franciszkańska szybko ogarnęła całą Europę. Franciszek
(wraz ze św. Klarą) stworzył dla
kobiet II zakon kontemplacyjny.
Dla świeckich założył III zakon.

(Ciąg dalszy na stronie 4)
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5 października – Św. Faustyny
Kowalskiej (1905-1938)
Wstąpiła do zakonu sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Wykonywała proste
prace w ogrodzie, w kuchni, piekarni,
na furcie. Miała jedno pragnienie:
uświęcić się w pracy i cierpieniu. Była
obdarzona darem modlitwy kontemplacyjnej. Na polecenie spowiednika
spisała swe mistyczne przeżycia w
Dzienniczku, który stanowi perłę duchowości chrześcijańskiej. Ogłosiła
na nowo przesłanie o Miłosierdziu
Boga.
Na polecenie Chrystusa pod jej kierunkiem Eugeniusz Kazimierowski
namalował w Wilnie obraz Jezusa
Miłosiernego. Obraz zajmuje główną
pozycję w całym nabożeństwie do
Miłosierdzia Bożego, gdyż stanowi
widzialną syntezę zasadniczych jego
elementów : przypomina istotę kultu
– bezgraniczną ufność wobec dobrego Boga i obowiązek miłosiernej miłości wobec bliźnich.
Cześć obrazu polega na łączeniu ufnej modlitwy z praktyką uczynków
miłosierdzia.
7 października - Matki Bożej
Różańcowej
Wspomnienie MB Różańcowej ustanowiono na pamiątkę zwycięstwa
floty chrześcijańskiej nad wojskami
tureckimi pod Lepanto (Zatoka Koryncka) 7 października 1571 r. Sułtan
turecki Selim II pragnął podbić całą
Europę. Papież – św. Pius V, gorący
czciciel Matki Bożej – usłyszawszy o
zbliżającej się wojnie, zaczął zanosić
żarliwe modlitwy do Maryi. Nagle
doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył floty, przygotowujące się
do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję,
która patrzyła na niego spokojnym
wzrokiem.
Podczas bitwy nieoczekiwana zmiana
wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, sprzyjając flocie chrześcijańskiej. Po czterech godzinach walki
zatopiono sześćdziesiąt galer wroga,
zdobyto połowę okrętów tureckich,
uwolniono dwanaście tysięcy chrześcijańskich galerników.

(Ciąg dalszy ze strony 3)

modlitwa, która będąc streszczeniem
Ewangelii, przybliża do Jezusa Chrystusa. Podkreślił, że powinniśmy
uważnie słuchać Maryi, która zawsze
wskazuje na swojego Syna polecając,
by wiernie wypełniać Jego wolę (por.
J 2,5)
Pod koniec Mszy św. ks. Adam
Lewandowski dziękując kapłanom, a
szczególnie biskupowi Ryszardowi
Karpińskiemu, oraz wszystkim wiernym za przybycie na uroczystość powitania Matki Bożej Latyczowskiej
wyraził nadzieję, że kościół MB Różańcowej stanie się, po Archikatedrze
i kościele Dominikanów, kolejnym
miejscem wielkiego kultu Matki Bożej w naszym mieście. Szczególne słowa wdzięczności skierował ku Siostrom Służkom za uratowanie i za
prawie 70 lat opieki nad obrazem
Maryi w Lublinie.

Program nawiedzenia Matki Bożej
Latyczowskiej 1 – 2 października 2014 r.
Środa – 1 października 2014 r.
17.30 – przywitanie Obrazu Matki Bożej Latyczowskiej
18.00 – Msza św.
19.00 – Różaniec
21.00 – Apel Jasnogórski
Czwartek – 2 października 2014 r.
6.30 – Godzinki
7.00 – Msza św.
7.30 – Msza św.
8.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
9.00 – Różaniec – tajemnice radosne
10.00 – Adoracja w ciszy
11.00 – Msza św.
12.00 – Anioł Pański i Różaniec – tajemnice światła
13.00 – Adoracja w ciszy
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Różaniec – tajemnice bolesne
16.30 – Nieszpory i pożegnanie Obrazu Matki Bożej Latyczowskiej
Nawiedzenie Obrazu MB Latyczowskiej zostanie poprzedzone rekolekcjami różańcowymi, które poprowadzi misjonarz z Ukrainy — ks.
Krzysztof Kontek, nasz dawny wikariusz. Gości on w naszej parafii już od
niedzieli 28 września.

W tym dniu we wspomnienie Matki
Bożej Różańcowej po Mszy św. o
godz. 18.00 odbędzie się procesja
różańcowa z figurą Matki Bożej Fatimskiej do figury Matki Bożej z Lourdes.
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Po Mszy św. kapłani Archikatedry poprowadzili czuwanie maryjne,
z rozważaniami przeplatanymi pieśniami przy akompaniamencie gitarowym. Zakończyło się ono modlitwą
różańcową (tajemnica Zwiastowanie)
i Apelem Jasnogórskim, po którym
błogosławieństwa udzielił proboszcz
ks. Adam Lewandowski.
Obraz Matki Bożej Latyczowskiej
przebywał w Archikatedrze prawie
cały następny dzień, skąd został przekazany parafii Niepokalanego Poczęcia NMP na Bazylianówce, gdzie stacją było Nawiedzenie.
Jedną ze stacji peregrynacji
(tajemnica różańcowa Wniebowstąpienie) Obrazu w Lublinie jest i nasza
parafia św. Antoniego. Matka Boża w
Latyczowskim Wizerunku przebywać
będzie w naszym kościele 1 i 2 października 2014 r.

Drogim Solenizantom: naszemu
Rodakowi, Biskupowi Arturowi Mizińskiemu,
ks. Arturowi Janczarkowi, ks. Prałatowi
Szymonowi Szlachcie i ks. Franciszkowi
Bednarowi składamy najserdeczniejsze życzenia
błogosławieństwa Bożego, zdrowia, sił oraz
życzliwości ludzkiej.
Niech Maryja oraz święci Patronowie
wypraszają u Jezusa wszelkie łaski potrzebne w
pracy duszpasterskiej.

CHCEMY BYĆ MĄDRZY
Ks. Proboszcz Stanisław Róg

Na początku roku szkolnego gromadzimy się w kościele, by Bogu powierzyć
czas wytężonej pracy, jaki jest przed nami. Przychodzimy jako ludzie wierzący,
gdyż wiemy, że nie wszystko od nas zależy, ale potrzebny jest nasz wysiłek. Jezus
błogosławi tym, którzy ofiarowują Mu
swój wysiłek. Kiedy Jezus uczynił cud
rozmnożenia pokarmów, było to możliwe, bo znalazł się chłopiec, który miał
pięć chlebów i dwie ryby. Nasz wkład
jest bardzo ważny, a resztę działania zostawiamy Panu Jezusowi.
Chciałbym, abyśmy na początku
nowego roku szkolnego określili, na
czym ma polegać nasze zaangażowanie.
W Ewangelii czytamy o pewnym wydarzeniu z życia Jezusa, kiedy przebywał w
świątyni, słuchał uczonych w Piśmie, ale
również sam miał aktywny udział w tym
spotkaniu. Słuchanie – to bardzo ważna
cecha. Umieć słuchać. Warto siebie zapytać, jak korzystamy z lekcji w szkole.
Niewielu ma tak podzielną uwagę, że
może jednocześnie słuchać, pisać i nawet
rozmawiać, i przy tym wszystko rozumieć. Najczęściej jest tak, że kiedy rozmawiamy z kolegą, to nie słyszymy nauczyciela. Dlatego tak ważna jest umiejętność słuchania. Św. Łukasz nie bez
powodu napisał, że Jezus słuchał zgromadzonych w Świątyni Jerozolimskiej.
Przecież po to chodzimy do szkoły, by
być mądrymi ludźmi. Musimy więc słuchać nauczycieli, który dla nas się tak
trudzą.
Ponadto żyjemy w epoce obrazu. I
ten obraz mocniej do nas przemawia, niż
słowo. W szkole na lekcjach, także religii,
coraz częściej sięga się po środki multimedialne, aby uczniów bardziej zainteresować. Obrazom towarzyszy jednak
głos – i trzeba go słuchać. Tylko wtedy
można mówić o rozwoju mądrości, pogłębianiu wiedzy. I nie dotyczy to wyłącznie szkoły, to także dom. Rodzice,
których mamy z Bożej Opatrzności, pomagają nam wzrastać, dojrzewać, stawać
się dobrymi. Ale to w dużej mierze zależy
od nas, czy potrafimy słuchać rodziców,
czy innych dorosłych nam życzliwych,
pragnących coś dobrego nam przekazać.
Umieć słuchać, to pierwszy fundamentalny warunek dobrego rozwoju.
Kolejnym warunkiem dobrego uczenia jest umiejętność stawiania pytań.
Przecież przy przyjmowaniu różnych
informacji rodzą się wątpliwości, niedomówienia. Stawianie pytań świadczy o
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naszym zaangażowaniu. Z mojego doświadczenia wynika, że najwięcej zapamiętuje się z tych lekcji, w których brało
się aktywny udział, stawiało pytania i
otrzymywało odpowiedzi. Uczeń aktywny rzeczywiście najwięcej korzysta. Brak
zainteresowania, to brak rozwoju.
Trzeci warunek uczenia, to zrozumienie tego, czego się uczymy. Św. Łukasz napisał, że wszyscy, którzy w świątyni słuchali Jezusa, byli zdumieni Jego
bystrością. Stawianie pytań ma prowadzić do zrozumienia. Wiemy, że nierzadko odrabianie lekcji polega na przepisywaniu od kolegi czy koleżanki. Ale ten
sposób odrabiania nie rozwija nas. Lepiej byłoby poprosić o wytłumaczenie
zadanego tematu, by go naprawdę zrozumieć i samemu sobie poradzić.
Czwarty aspekt uczenia, to udzielanie odpowiedzi. Aktywność przy
zgłaszaniu się do odpowiedzi świadczy
o tym, że uczeń słuchał, zrozumiał o
czym jest mowa i potrafi o tym powiedzieć. Wszyscy słuchający Jezusa byli
zdumieni
odpowiedziami,
jakich
udzielał na zadawane pytania. A miał
wtedy 12 lat. Niech ta scena i dla nas
będzie mobilizacją. Byśmy nie zmarnowali czasu roku szkolnego. I od samego początku niezwykle ważna będzie systematyczna praca. Nie odkładajmy uczenia się, bo do wywiadówki
jeszcze daleko. Jakoś się nadrobi.
Moje pouczenia są znane wszystkim
bardzo dobrze. Każdy uczeń wie, że kluczem do zdobywania wiedzy jest systematyczność i korzystanie z wiedzy i doświadczenia ludzi, których Bóg przed
nami stawia. Ale wiedzieć i realizować to
w życiu, to dwie różne rzeczy. Dlatego o
tym przypominam. I na pewno od nauczycieli poszczególnych przedmiotów
nieraz o tym usłyszycie.
Chcemy być mądrymi ludźmi, nie
komputerami, które same z siebie nie są
mądre. To człowiek tak ułożył program
ich działania i zapełnił informacjami.
Komputery, to narzędzia, bardzo użyteczne, ale to tylko maszyny. Dlatego
zwracamy się do Jezusa – nauczyciela,
słuchamy Jego słów, jak stać się dobrym,
mądrym człowiekiem. W tym pomoże
nam katecheza. Nie lekceważmy tego
przedmiotu. Mówię to i do dzieci, i do
rodziców. Ten przedmiot jest bardzo
ważny – kiedy jest dobrze i kiedy jest źle,
Pan Jezus będzie nam pomagać. Ale musimy Go poznać i pokochać. Katecheza
ma to właśnie na celu – poznać Jezusa i
bez reszty Mu zawierzyć w każdej okoliczności życia.

12 października – Bł. Jana
Beyzyma (1850-1912)
Pochodził z Wołynia. Był jezuitą,
przez wiele lat wychowawcą młodzieży w kolegiach Towarzystwa Jezusowego w Tarnopolu i Chyrowie. W
wieku 48 lat podjął decyzję o wyjeździe na misje. Udał się na Madagaskar, ze względu na język urzędowy,
jakim był znany mu francuski. Tam
oddał swoje siły, zdolności i serce
opuszczonym, chorym, głodnym,
wyrzuconym poza nawias społeczeństwa. Szczególną troską otaczał trędowatych. Zamieszkał wśród nich na
stałe, by opiekować się nimi dniem i
nocą. Był prekursorem współczesnej
opieki nad trędowatymi. Z ofiar zebranych głównie wśród rodaków w
kraju i na emigracji wybudował w
1911 r. w Maranie szpital dla chorych.
O. Beyzym zmarł wyczerpany pracą
ponad siły, otoczony nimbem bohaterstwa i świętości. Śmierć nie pozwoliła mu zrealizować cichego pragnienia – wyjazdu na Sachalin do
pracy misyjnej wśród zesłańców.
Jan Paweł II dokonał jego beatyfikacji w 2002 r. w Krakowie
15 października— Dzień Dziecka
Utraconego
Kiedy kobieta dowiaduje się, że jest
w ciąży, uświadamia sobie istnienie
swojego dziecka. W miarę rozwoju
ciąży, przyszli rodzice coraz bardziej
przywiązują się do niego. Zwykle nie
biorą pod uwagę „złego scenariusza",
i zakładają, że ciąża zakończy się
szczęśliwie.
Jednak zdarzają się trudne sytuacje,
kiedy następuje poronienie lub
śmierć nowonarodzonego dziecka.
Wówczas przeżywają dramat, z którym trudno się im pogodzić. Każda
śmierć jest trudna do zaakceptowania, tym bardziej śmierć dziecka. Nie
ma jednej recepty, jak poradzić sobie
ze stratą. Ważne jest, aby można było
pożegnać się z maleństwem, choćby
symbolicznie. Pochówek i związane z
nim miejsce spoczynku pomagają
uzmysłowić sobie realność straty i
zaakceptować zaistniałą sytuację.
Od wielu lat na świecie, a od około 8
w Polsce miesiąc październik poświęcony jest pamięci dzieci zmarłych. W wielu miejscowościach uroczyście obchodzony jest 15 października Dzień Dziecka Utraconego.
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13 października - Bł. Honorata
Koźmińskiego (1829-1916)
Wacław Koźmiński urodził się w Białej Podlaskiej. Jego młodzieńcze lata
cechowała obojętność wobec Boga.
Pod zarzutem spisku politycznego
został osadzony w warszawskiej Cytadeli. Zwolniono go po jedenastu miesiącach, ale przeżycia więzienne
zmieniły jego stosunek do Boga. Po
studiach wstąpił do kapucynów
(1848) i przyjął imię Honorat. Był
wybitnym kaznodzieją oraz spowiednikiem. Głęboką religijnością, łagodnym usposobieniem, troską o ludzi
zjednywał wielu dla Chrystusa. Założył dużo zgromadzeń zakonnych.
Po powstaniu styczniowym i zamknięciu klasztoru, o. Honorat wraz
z zakonnikami został wywieziony do
Zakroczymia. Ostatecznie osiadł on w
Nowym Mieście nad Pilicą, gdzie
zmarł.
16 października – 35. rocznica
wyboru św. Jana Pawła II na
Stolicę Piotrową
Dziękujmy za kanonizację naszego
wielkiego Rodaka i cieszmy się, że
mamy tak wspaniałego orędownika
na trudne czasy.
16 października - Św. Jadwigi
Śląskiej (1174-1243)
Była żoną księcia Henryka I Brodatego.
Przeżyła śmierć męża i prawie wszystkich
dzieci. Jej syn, Henryk Pobożny, poległ w
bitwie z Tatarami pod Legnicą. Ostatnie
lata życia spędziła w ufundowanym przez
siebie klasztorze cystersek w Trzebnicy.
Słynęła z pobożności i miłosierdzia.

NOWA PARAFIA WE LWOWIE
31.08.2014
Ks. Tomasz Milo

Przyjechałem ze Lwowa. Wiemy,
że następuje na Ukrainie eskalacja
zła, wojny i konfliktów, to jednak,
będąc tam na miejscu, o wiele bardziej ludzkie serca pragną Pana. O
wiele bardziej pragną pokoju i chcą,
by wszystko, co ciężkie i trudne, już
się skończyło.
Nam przypada rola ewangelizowania, głoszenia Dobrej Nowiny,
przepowiadania Jezusa Chrystusa
Zmartwychwstałego i towarzyszenia
ludziom. (…) Widzimy, że ludzie
otwierają się na słuchanie Ewangelii i
szukają Boga, tym bardziej, jeśli giną
ich bliscy, którzy z zachodniej Ukrainy poszli na wojnę.
Odczuwa się narastanie wrogości
czy poczucie krzywdy. Dlatego proszę
w pierwszym rzędzie o modlitwę za
mieszkańców Ukrainy i o to, by ten
konflikt jak najszybciej się zakończył,
bo nie służy on niczemu dobremu.
Nasza wspólnota powstała dwa
lata temu – dziś liczy 80 osób. Zaczynamy od niczego. Mieszkamy w bloku
na stancji. Spotykamy się w małej
kapliczce
obrządku
greckokatolickiego. Ale Bóg ma wobec nas
swoje plany. Otrzymaliśmy niewielki

WYZWOLIĆ SIĘ Z NAŁOGU
W niedzielę 31 sierpnia członkowie wspólnot AA i Al-anon Przed kościołem prezentowały literaturę pomocną w trzeźwieniu, a w sali domu katechetycznego pełniony był dyżur przez osoby mogące udzielić pomocy czy porady o
możliwości zaprzestania picia i wyjścia z uzależnienia alkoholowego. Po każdej
Mszy św. członkowie wspólnot AA i Al-anon przedstawiali swoje wspólnoty.
Fragmenty wypowiedzi prezentowanych pod koniec Mszy św.

16 października 2005 r. rozpoczęło się nawiedzenie Obrazu MB Częstochowskiej w rodzinach naszej parafii,
które zakończyło się latem 2014 r.
Trwało prawie dziewięć lat.

Anonimowi Alkoholicy, to wspólnota, która przez lata własnych doświadczeń wypracowała program
zdrowienia, a właściwie postępowania w życiu umożliwiającego funkcjonowanie alkoholika bez alkoholu.
Wspólnota nie jest organizacją – nie
ma regulaminów, statusów, legitymacji, składek. Nie ma też zestawu kar i
nagród. Nikt jej nie sponsoruje, nie
jest wspólnotą religijną ani strukturą
zależną od państwa. To grupa ludzi,
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kawałek ziemi. Chcemy tam stworzyć
ośrodek duszpasterski, parafię św.
Jana Pawła II. Na razie jesteśmy zbyt
małą wspólnotą, by stworzyć to o
własnych siłach.
Dlatego dziękuję za wszelką pomoc, modlitwę, zrozumienie i otwartość na nasze sprawy. Zapewniam o
modlitwie w Waszych intencjach i o
naszej solidarności z Wami.

którzy postanowili zaprzestać używania alkoholu i w sposób zorganizowany działać w taki sposób, by wskazać
drogę innym alkoholikom, którzy
jeszcze cierpią z powodu swojej choroby, realnego sposobu, by uwolnić
się od obsesji picia.
Wspólnota nie daje nikomu gwarancji zerwania z nałogiem. Sama chęć nie
wystarczy. Nadzieję na poprawę jakości
życia daje program AA nazywany Programem 12 Kroków. Realizacja tego programu zależy wyłącznie od konsekwencji,
determinacji i uczciwości samego zainteresowanego trzeźwieniem.

Uczestnicy Wspólnoty AA są żywym przykładem, że da się wrócić do
godnego życia w rodzinie i społeczeństwie. Dzięki nim alkoholik nie może
powiedzieć:
- chciałbym przestać, ale nie mam
gdzie pójść ze swoim problemem
- wszyscy się ode mnie odwrócili
- nie wiem, co ze sobą zrobić
W samym Lublinie jest wiele
miejsc, gdzie można uzyskać pomoc.
Codziennie odbywa się kilka spotkań
osób połączonych w grupy Anonimowych Alkoholików. Najbliższa spotyka się w naszym domu katechetycznym. Dobro płynące z działalności
wspólnoty AA już dawno zostało dostrzeżone przez Kościół. Wielu członków, to przecież osoby wierzące, których skomplikowany los oddalił od
wiary. Teraz następuje u nich proces
odwrotny. Również hierarchowie otaczają wspólnoty opieką duszpasterską, odprawiają Msze w ich intencji.
W wielu lubelskich parafiach proboszczowie udostępniają pomieszczenia na spotkania AA. Spotkania odbywają się też w innych miejscach.
Pomocą jest też literatura aowska, z której można więcej dowiedzieć
się o wspólnocie i wychodzeniu z nałogu, o tym, ze da się żyć bez alkoholu
i jest na to sposób.
Miliony ludzi na świecie dotkniętych jest nadmiernym piciem alkoholu przez kogoś bliskiego. Alkoholizm,
to choroba rodzinna. Życie z osobą
uzależnioną staje się na tyle trudna,
że ciężko jest dawać sobie radę bez
pomocy. W Al-anon uczymy się, że
nikt nie jest odpowiedzialny za chorobę drugiej osoby, ani za jej zdrowienie.
Grupy Al-anon zostały założone
przez rodziny alkoholików, którzy
odzyskiwali trzeźwość w grupach AA.
Dzisiaj grupy Al-anon i Alateen pomagają też osobom odzyskać spokój
mimo ciągłego picia bliskiej osoby.

KALENDARIUM

Wspólnota Al-anon, to wspólnota
krewnych i przyjaciół alkoholików.
Nie jest związana z żadną religią.
Pomoc mogą w niej znaleźć osoby
wszystkich wyznań i światopoglądów.
Została założona przez rodziny alkoholików.
Wielu członków Al-anon (także
Alateen – dzieci alkoholików) bez
względu na wiek czy rodzaj więzi z
alkoholikiem, odnajduje spokój, mimo ciągłego picia przez bliską osobę.
Al-anon, to wspólnota ogólnoświatowa. Grup Al-anon jest kilkanaście tysięcy. Wszystko, o czym mówimy na spotkaniach jest anonimowe.
Wspólnota utrzymuje się z własnych dobrowolnych datków, nie
przyjmuje pomocy finansowej z zewnątrz.
Jeśli wydaje ci się, że potrzebujesz rozmowy, zapraszamy i czekamy
na ciebie.

19 października – 88. Światowy
Dzień Misyjny
Początek Tygodnia Misyjnego
„Wszyscy uczniowie Pana są powołani do pielęgnowania radości ewangelizacji” - przypomina Papież Franciszek w orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny. Stąd też zachęta
Ojca Świętego do „intensywnego życia braterskiego opartego na miłości
do Jezusa i otwartego na potrzeby
najuboższych”.
22 października –Św. Jana
Pawła II (1920-2005)
26 października — Liturgiczny
obchód 14. rocznicy konsekracji naszego kościoła
Dzień rocznicy poświęcenia kościoła jest analogią do wspomnienia
dnia Chrztu św. Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym;
przez poświęcenie świątynia staje
się budynkiem przeznaczonym do
wyłącznej służby Bożej.
Konsekracji dokonał śp. Abp Józef
Życiński 29 października 2000 r. Od
tego momentu nasza świątynia stała
się budynkiem przeznaczonym do
wyłącznej służby Bożej. Dziękując
Bogu za naszą świątynię wspominamy jej budowniczych, wszystkich kapłanów i osoby konsekrowane wywodzące się z naszej parafii oraz obecnie
i dawniej w niej pracujące. Pamiętamy również o tych, co odeszli już do
domu Pana.
Konsekrację, poprzedziły Jubileuszowe Misje Święte (15 – 22 października 2000), które prowadzili
Ks. Jan Madej z Korytnicy w Diecezji Siedleckiej i śp. Ks. Ireneusz
Chmielewski, salezjanin. Uwieńczeniem Misji Świętych było postawienie 12- metrowego Krzyża Jubileuszowego z napisem: Bóg jest Miłością. Stojący na skarpie przy ul.
Tumidajskiego Krzyż Misyjny widoczny jest z daleka i przypomina tę
prawdę.

INTENCJE NA PAŹDZIERNIK
II
Intencja ogólna: Aby Pan dał
pokój najbardziej udręczonym przez
wojnę i przemoc regionom świata.
Intencja misyjna: Aby Światowy
O większą troskę o małe ojczyzny
Dzień Misyjny rozbudził w każdym
i aktywny udział Polaków w wybowierzącym pasję i gorliwość, by
rach samorządowych.
nieść Ewangelię całemu światu.
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ECCLESIA MATER –MATER ECCLESIAE
Maksymilian Kuźmicz

W drugiej połowie lipca miałem
okazję brać udział w rekolekcjach
Oazy Nowego Życia (ONŻ) IIIo w Lublinie. Prowadzili je: ks. Piotr Drozd
i ks. Paweł Grzebalski. Hasło przewodnie rekolekcji - Ecclesia Mater Mater Ecclesiae (Kościół Matka Matka Kościoła) - wskazuje, co było
myślą przewodnią tych 15 dni. Pochylając się nad tajemnicą Kościoła,
zbudowanej na świadectwie Apostołów i krwi męczenników wspólnocie
uczniów Chrystusa pielgrzymującej
do Nowego Jeruzalem, zastanawialiśmy się nad naszym miejscem w
nim. Greckie określenie Kościoła,
ἐκκλησία (ekklesia), pochodzi od
słów ek-kalein oznaczających "wołać
poza". Skoro Kościół jest zwołaniem
Pana, to my, jego członkowie, jesteśmy wezwanymi, powołanymi. Jest
to w pierwszej kolejności powołanie
do świętości, a więc osobowego spotkania z Bogiem, które dotyczy każdego człowieka. Z niego wynika powołanie do miłości, do wspólnoty.
Ponieważ miłość może być wyrażana
i realizowana na różne sposoby wszyscy otrzymujemy zaproszenie do

konkretnego sposobu wędrówki przez
życie, czy to w małżeństwie, czy jako
osoba życia konsekrowanego czy też
jako kapłan lub osoba samotna. Jest
to powołanie szczegółowe. Odkryciu
tych Bożych zaproszeń i odpowiedzi
na nie w stylu Maryi, która
"uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana" (por. Łk 1, 45)
służyła codzienna modlitwa liturgią
godzin, spotkania w małych grupach
(tzw. ekleziole), adoracje Najświętszego Sakramentu i spotkania z Żywym Kościołem, np. Odnową
w Duchu Świętym czy siostrami służkami. Specyfiką rekolekcji ONŻ IIIo
jest codzienne poznawanie innego
rzymskiego kościoła i odwiedzanie
różnych świątyń na miejscu, dzięki
czemu nawiedziliśmy lubelskie i
chełmskie kościoły .
Z moich przeżyć, odkryć i doświadczeń chciałbym podzielić się
trzema. Pierwszą rzeczą jest odkrycie
zalecanego przez Sobór Watykański
II modelu parafii, jako wspólnoty
wspólnot, w której ludzie świeccy podejmują konkretną odpowiedzialność
za poszczególne odcinki życia parafialnego, np. dzieła miłosierdzia, dekoracje kościoła, służbę liturgiczną
czy ewangelizację; nie pozostawiając

wszystkiego na barkach duszpasterzy.
Dostrzegłem też bardzo wyraźnie
pewien problem braku odwagi i odpowiedzialności, który powoduje często niemożność pełnienia woli Bożej.
Ojciec Niebieski nigdy nas do niczego
nie zmusza, a Jego wola wobec nas
ma zawsze charakter oferty: jeśli
chcesz. Dlatego do jej pełnienia potrzeba przede wszystkim naszej decyzji i zaangażowania. Trzecie, bardziej
osobiste odkrycie, dotyczy dysonansu
jaki zaobserwowałem między Bogiem
mojego rozumu, a tym Bogiem, z którym żyję na co dzień. Choć wydaje mi
się, że rozumiem pewne prawdy
związane z Bogiem i potrafię je wyjaśnić, to gdy dotykają one mnie osobiście bywam zagubiony. Za przykład
niech posłuży problem niepowodzenia: rozumiem, że może być ono pożyteczne w rozwoju relacji z Panem,
ale gdy mnie ono spotyka, od razu
pytam: dlaczego? Wierzę jednak, że
przy wsparciu Ducha Świętego będę
w stanie zniweczyć ten niebezpieczny
dualizm i z miłością odpowiadać na
Boże wezwania.
Za wszelkie łaski otrzymane w czasie tych rekolekcji, jak też innych rekolekcji oazowych: Chwała Panu!

Poszłam do Wąwolnicy
Decyzją Konferencji Episkopatu Polski tegoroczny Dzień
Papieski obchodzony jest 12 października pod hasłem „Jan
Paweł II – Świętymi Bądźcie!”.
Temat świętości, jako fundamentalny w nauczaniu Kościoła
i tym samym w myśli św. Jana Pawła II powraca jako treść kolejnego Dnia Papieskiego. Świętość jest dla dzisiejszego świata
tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z
drugiej, nierzadko co niezwykle pożądanym.
Niektórzy zdają się nie interesować świętością w ogóle, czasem odrzucają ją, jako niemożliwą do osiągnięcia lub nawet
nikomu niepotrzebną. Tolerują świętość, o ile dotyczy ona pragnień innych. Jednak całkiem niemała liczba ludzi poszukuje
świętości, pragnie jej i za nią tęskni. Podczas XIV Dnia Papieskiego warto na ten problem spojrzeć w świetle nauczania św.
Jana Pawła II. To znakomity moment do ponownego postawienia pytania o świętość, zarówno w życiu jednostek, jak i
całych społeczności.
Zbiórki pieniężne prowadzone w trakcie Dnia Papieskiego
przeznaczone są na program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości.
Wg. dzielo.pl
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W ubiegłym
roku mój starszy
brat Michał był
na pieszej pielgrzymce do Wąwolnicy. Po powrocie z niej
opowiadał,
że
było tam bardzo
fajnie i pięknie.
To
zachęciło
mnie do udziału
w pielgrzymce
do Wąwolnicy. Dodatkowo miałam intencję, żeby
dobrze mi szła nauka w IV klasie. Odważyłam się
także dlatego, że w sierpniu tego roku, przez trzy dni
uczestniczyłam w pieszej pielgrzymce do Częstochowy. Na tej pielgrzymce byłam z moją mamą, ciocią
Ulą i moją cioteczna siostrą Oliwią. Jeden dzień był
też z nami dziadek. Bardzo podobało mi się na obu
pielgrzymkach chociaż w ich trakcie było ciężko i
bałam się, że nie dam rady dalej iść. Chcę co roku
chodzić na pielgrzymki.
Kasia Kuźmicz

O GRZECHU CZ. II
Ks. Profesor Marek Dziewiecki

Chrześcijańskie rozumienie
grzechu
Kto krzywdzi człowieka, ten zadaje
ból Bogu, bo Jezus utożsamia się z
każdym z nas.
Rozumienie grzechu w świetle
Ewangelii jest czymś zupełnie wyjątkowym w porównaniu ze wszystkimi innymi religiami czy systemami etycznymi. W innych religiach czy systemach
moralnych grzech sprowadza się do
obrazy jakiegoś bóstwa czy do kary za
przekroczenie określonych nakazów i
zakazów moralnych. W pewnym stopniu także Stary Testament ukazuje
grzech w tych kategoriach. Tymczasem
Jezus Chrystus objawia nam zupełnie
inne, nowe i zaskakujące znaczenie
grzechu. Otóż w świetle Ewangelii istotą grzechu nie jest naruszenie zasad
moralnych czy obrażanie Boga, lecz
krzywdzenie człowieka pomimo świadomości, że w każdym z nas mieszka
Bóg. W Jezusie Chrystusie Bóg do
tego stopnia pokochał człowieka, że
utożsamia się z każdym z nas:
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z
tych braci Moich najmniejszych,
mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Tylko
my, chrześcijanie, wiemy, że jeśli mąż
uderza żonę, to jego cios rani najpierw
serce Jezusa i dopiero wtedy dociera do
krzywdzonej kobiety. Podobnie tylko
my, chrześcijanie, wiemy, że jeśli ktoś z
nas wyrządza krzywdę samemu sobie,
na przykład sięgając po narkotyk czy
oglądając pornografię, to wtedy najpierw cierpi Jezus, który w nas mieszka
i który z miłości do nas wczuwa się w
naszą sytuację. W innych religiach ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że
krzywdząc człowieka, zadają cierpienie samemu Bogu. Jeśli myślę, że
krzywdząc człowieka, krzywdzę jedynie tegoż człowieka, to łatwiej ulegnę
mojej słabości niż wtedy, gdy wiem,
że moim postępowaniem wpływam
na los samego Boga. Gdy jednak już
wiem, że wtedy, gdy krzywdzę człowieka, najpierw zadaję cierpienie zupełnie niewinnemu i kochającemu
mnie Bogu, to bardzo się mobilizuję,
by już nikogo z ludzi nie krzywdzić.
Nie chcę bowiem zadawać cierpienie
Bogu, który mieszka w każdym człowieku.

Czym różni się chrześcijańskie
rozumienie grzechu od rozumienia
grzechu w innych religiach czy systemach etycznych?
Bóg utożsamia się z nami
Jezus zasłania nas przed krzywdą i
grzechem własnym ciałem i własnym sercem.
Gdy patrzymy na filmy, które pokazują podróże prezydenta jakiegoś
mocarstwa, to widzimy, że jest on
otoczony przez wielu ochroniarzy.
Jednych rozpoznajemy natychmiast,
a inni ukrywają się w tłumie ludzi.
Ochraniarze prezydenta wiedzą, że
mają zasłaniać go swoim ciałem, gdy
zajdzie taka potrzeba. W razie bezpośredniego ataku powinni obronić go
nawet kosztem własnego życia. Tymczasem dzięki Ewangelii wiemy, że
każdy z nas jest nieporównywalnie
lepiej chroniony i nieskończenie bardziej cenny niż prezydent największego nawet mocarstwa. Naszym osobistym ochraniarzem jest bowiem sam
Bóg. On chroni nas sobą aż do oddania za nas życia na krzyżu. Czyni tak z
miłości do ciebie i do mnie, a nie dlatego, że został w ten sposób wyszkolony czy że – jak ochraniarzom prezydenta - ktoś płaci Mu za to wysoką
pensję. Bóg jest naszym osobistym
obrońcą! On jest naszą skałą, twierdzą i zamkiem warownym! Bóg utożsamia się z nami i z tym, co się z nami
dzieje. Nasz los jest dla Niego ważniejszy niż Jego własny los! Jezus
chroni nas dosłownie samym sobą.
On chroni nas przed krzywdami, które ktoś inny chciałby nam wyrządzić,
a także przed naszymi własnymi słabościami. Takiej ochrony nie ma prezydent żadnego mocarstwa. Jego
ochraniarze nie muszą go kochać. I w
żadnym przypadku nie są w stanie
ochronić go przed jego własnymi słabościami, na przykład przed sięganiem po narkotyk, przed grzechami
nieczystymi czy przed zdradą żony.
Jedynie Bóg potrafi chronić nas nawet przed naszymi własnymi słabościami, gdy stajemy w obliczu pokusy.
Co to znaczy, że każdy człowiek
jest przez Boga lepiej chroniony niż
prezydenci wielkich mocarstw chronieni są przez swoich strażników?

Miłość chroni przed grzechem
Najlepszą obroną przed grzechem
jest pewność,
że Bóg kocha mnie także wtedy, gdy
grzeszę.
Dzięki Ewangelii już wiemy, że
grzech popełnia ten, kto krzywdzi innych ludzi lub samego siebie pomimo
świadomości, że w tych ludziach i w
nim samym mieszka Bóg, który się z
nami utożsamia i który posłał do nas
swojego Syna, który odtąd chroni nas
samym sobą. Łatwiej jest krzywdzić
ludzi wtedy, gdy nie wiemy, że ich
obrońcą jest Bóg, który utożsamia się z
ich losem i przeżyciami. Zawsze możemy znaleźć jakieś „usprawiedliwienie”
dla naszych grzesznych czynów wtedy,
gdy nie wiemy, że Bóg związał swój los
z losem człowieka. Na przykład, możemy powiedzieć sobie, że nasi bliźni są
niedoskonali, że czasem zadają nam
cierpienie i że „zasługują”, byśmy ich
skrzywdzili. Nie znajdziemy natomiast
nawet pretekstu, by usprawiedliwić
krzywdzenie niewinnego Boga. W
świetle Ewangelii grzech mają ci, którzy wyrządzają zło sobie czy bliźnim
mimo świadomości, że w ten sposób
najpierw ranią serce Zbawiciela.
Świadomość tego, że Bóg chroni sobą
ciebie i mnie, mobilizuje nas do walki
z grzechem nieskończenie bardziej niż
strach przed konsekwencjami popełnianego zła czy przed piekłem. Nie
wzrusza i nie mobilizuje nas do życia
zgodnego z przykazaniami taki Bóg,
który by się obrażał czy który by nas
karał. Wtedy odpowiedzią byłby raczej bunt, obojętność lub chowanie
się przed Bogiem niż nawrócenie.
Ogromnie nas natomiast porusza i mobilizuje Bóg prawdziwy, który w Jezusie upewnił nas o tym, że się z nami
utożsamia i że z nami cierpi, gdy my
cierpimy. Najbardziej mobilizuje
mnie do czujności i pracy nad sobą
Bóg, który kocha nas w każdej sytuacji i za każdą cenę. Dzięki Jezusowi
już wiem, że Bóg kocha nas także
wtedy, gdy jesteśmy jeszcze grzesznikami. Stwórca nie odwołuje miłości
do nas, nie przekreśla nas nawet
wówczas, gdy Go lekceważmy czy gdy
chcemy wyrzucić Go z naszego życia.
On także wtedy pragnie naszego ocalenia. Chce, byśmy się nawrócili i byli
szczęśliwi.
Dlaczego miłość lepiej chroni przed
grzechem niż cierpienie czy lęk przed
piekłem?
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SPEŁNIONE OBIETNICE
Nasz rodak, ks. Arkadiusz Paśnik, proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Lublinie, gościł w naszym kościele w niedzielę 21 września 2014 r. Na każdej Mszy św. głosił Słowo Boże. Bardzo się cieszył, że może znów być w swojej
rodzinnej parafii, gdzie jeszcze w drewnianej kaplicy, przed obrazem Chrystusa Miłosiernego, zrodziło się jego powołanie kapłańskie. Poniżej prezentujemy
obszerne fragmenty jego homilii z Mszy św. o godz. 7.00 (tekst nieautoryzowany).
S. Faustyna Kowalska powiedziała, że tylko miłość nadaje wartość
czynom. Wynika z tego, że czyny
spełniane bez miłości nie mają większej wartości. Dlaczego rodzice gotowi są na ofiarę? Gdyby trzeba było
np. oddać nerkę synowi czy córce, czy
zastanawialiby się? Każdy od razu
zgodziłby się bez wahania. Gdy się
kocha, to niczego się nie przelicza.
Miłość jest albo jej nie ma. Miarą miłości jest ofiara, jaką człowiek może
złożyć. Miłości nie mierzy się słowami. Piękne słowa są ważne, ale jeśli za
nimi nie stoją czyny, są puste. Człowiek jest w stanie wszystko powiedzieć, podpisać, złożyć przysięgę miłości – nie opuszczę cię aż do śmierci,
ale wiemy, jakie nieraz są koleje losu.
Szczytem i wzorem ofiary jest Krzyż,
bo to jest największa ofiara miłości.
[Ewangeliczna przypowieść o panu, który najmuje robotników do
pracy w winnicy] ukazuje, że Boża
pedagogia nie jest ludzką mądrością.
Kogoś może dotknąć łaska Boża w
wieku 7 lat, jak s. Faustynę. Inny
otrzymuje łaskę, kiedy ma 30, 50 i
więcej lat. Ale zawsze jest to ta sama
łaska Boża. Nagroda za otwarcie się
na Boga i wejście „do winnicy” jest
nagroda życia wiecznego. (…)
Zachęcam, byśmy byli otwarci na
tych, którzy dołączają do „winnicy”,
bez względu na to, jaka jest pora
dnia. Nie wypędzajmy z niej nikogo,
tylko dlatego, że pracowaliśmy całe
życie, a ktoś przyszedł u schyłku dnia.
(…) Jezus umierając na Krzyżu dostrzegł skruszonego łotra i powiedział: Zaprawdę powiadam ci, dziś
ze mną będziesz w raju. Taka jest
Boża pedagogia. (…)
Cieszę się, że są kapłani w szpitalach i mogą spełniać posługę przy
chorych i umierających, że dzięki nim
Bóg może udzielać swojej łaski. Źle
przeżywa swoją religijność ten, kto
smuci się, że inny człowiek pod koniec życia wchodzi do Królestwa Bożego. (…)
Chcę też podzielić się doświadczeniem – swoim i mojej rodziny.

10 lutego 1940 r. do naszego rodzinnego domu w Andrzejówce koło Kowla na Wołyniu wtargnęli żołnierze
sowieccy i w ciągu 45 minut kazali się
spakować i opuścić dom. Powiedzieli,
że jest to przesiedlenie do innej obłasti. Mojej prababci nie było wtedy w
domu, bo poszła odwiedzić najstarszą
córkę. Jak wróciła, w domu już nie
mogła wejść. Dom był zajęty. Błąkając się dotarła na Lubelszczyznę do
krewnych. Babcia z rodzeństwem i
ojcem zostali wywiezieni na Syberię –
do przysiółka Wostoczno koło Archangielska. Tam przez dwa lata żyli i
pracowali w ciężkich warunkach przy
wyrębie lasu. (…) Wiele osób tam zginęło, zmarło. Potem przesiedlono ich
do Kazachstanu blisko chińskiej granicy. Porzucono na stepie i pozostawiono samym sobie bez środków do
życia. W 1942 r. naciskano na Polaków i ludzi innych narodowości, by
przyjmowali obywatelstwo radzieckie. Moja babcia nie chciała tego zrobić. Została aresztowana, a miała
wtedy 17 lat. W czasie przesłuchań
była bita, straciła wiele zębów. Ale się
nie poddała. Skazano ją na kilka lat
więzienia i wywieziono jeszcze dalej.
Mój pradziadek został sam z dziećmi,
dla których moja babcia, jako najstar-
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Ks. Arkadiusz z mamą Haliną

sza, była niejako matką. Nie wytrzymał tego psychicznie i fizycznie. Któregoś dnia, chodząc żebrać o jedzenie
dla siebie i rodziny, usiadł gdzieś przy
drodze i zmarł. Dzieci znalazły go na
stepie, zaciągnęły na pobliski cmentarz i tam pochowały w wykopanym
przez siebie grobie.
Kiedy babcia wróciła z więzienia i
dowiedziała się o tym zrodziło się w
niej głębokie poczucie winy. Pomyślała, że gdyby przyjęła obywatelstwo
radzieckie, nie doszłoby do śmierci
ojca. To poczucie winy nie opuszczało
jej przez kilkadziesiąt lat. (…)
Babcia czasem coś wspominała o
tamtych wydarzeniach, najczęściej
przy okazji Świat. Z czasem stałem się
jej powiernikiem. Opowiadała mi rzeczy, o których wcześniej nikomu nie
mówiła. Na zesłaniu poznała Ormianina – Grigorija Aganisjana – i wy-

szła za niego za mąż. Zaszła z nim w
ciążę. Tym dzieckiem jest moja mama, a ja jestem wnukiem Grigorija.
Kiedy przyszedł dzień, że babcia mogła wrócić do Poski, okazało się, że jej
mąż nie może z nią pojechać, bo jest
obywatelem radzieckim. Sama nie
chciała zostać, bo bała się o los dziecka, które miała urodzić. To był najsmutniejszy dzień jej życia. Obiecała
sobie, że kiedyś wróci do Kazachstanu i zabierze szczątki ojca do Polski.
Dziadek na stacji krzyczał, że ją odnajdzie na końcu świata. Babcia szczęśliwie dotarła do Polski. Przez wiele lat
szukała Grigorija przez Czerwony
Krzyż, ale nie znalazła. Te dwie obietnice zawisły na kilkadziesiąt lat. (…) Kiedy mi o tym powiedziała, zrozumiałem,
że to ja muszę tam pojechać i niejako
wypełnić jej przyrzeczenie.
W zeszłym roku w czasie wakacji

pojechałem na Wschód z moim przyjacielem, też księdzem. Specjalnie
wybrałem pociąg, by poczuć tę odległość. Jechaliśmy blisko tydzień, choć
już oczywiście w innych warunkach.
Znaleźliśmy to miejsce zesłania. Ludzie, gdy nas zobaczyli, przestraszyli
się i uciekli. Tylko jeden staruszek
podszedł. Spytałem go, czy to tutaj
żyli i umierali zesłańcy. A on, że tak,
tutaj. Był to muzułmanin Abdul Ali.
Pokazał nam miejsce, gdzie kiedyś
chowano zesłańców. Sowieci kazali
teren wyrównać i nie było śladu po
grobach. Spytałem, czy nie obce jest
mu nazwisko Aganisjan. Tak, żyją tu
Aganisjanowie – powiedział. Zaprowadził nas do nich. Powiedziałem, że
Grigorij Aganisjan, to mój dziadek.
Okazało się, że dawno już zmarł, ale
mieli jego zdjęcie. Dali mi to zdjęcia,
a tam na odwrocie było napisane:

Twój na zawsze Grisza. Jeszcze cię
kiedyś odnajdę. Pamiętaj o mnie i
nigdy nie zapomnij.
Kiedy tę fotografię przywiozłem
babci, powiedziała mi, że w jakiś
sposób jego obietnica się spełniła.
Spełniła się też w pewnym sensie
obietnica babci. Odprawiłem na
stepie Mszę św. za pradziadka i
przywiozłem do polski ziemię z
dawnego cmentarza.
Na podstawie wspomnień babci
i mojej podróży, powstała książka,
której nadałem tytuł : Obietnica.
Tam szczegółowo opisana jest cała
historia. Są tam również fotografie.
Nie chce ona nikogo antagonizować
ale szuka pojednania. Pokazuje, że
człowiek może się pogubić, ale wierząc Bogu przetrwa najtrudniejsze
chwile.

PRZYWRACANIE PAMIĘCI
Historia Ostrówek i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu zaczyna się pod koniec XVI lub na
początku XVII w., kiedy przybywają tam osadnicy z Mazowsza. Przez wieki mieszkają, uprawiają rolę, kultywują język i tradycję. Zgodnie współżyją z ludnością rusińską. Wszystko kończy się jednego dnia – 30 sierpnia 1943 r., gdy kureń UPA i niektórzy mieszkańcy pobliskich
wsi zabijają w okrutny sposób większość mieszkańców – od małych dzieci po starców. Według
niepełnych szacunków zamordowano co najmniej 1050 osób. Domy obrabowano, gospodarstwa spalono. Ciała pochowano w zbiorowych mogiłach i wrzucono do studni. 8 września spalono kościół. Po wojnie na miejscu Ostrówek zaczęto uprawę zbóż i innych roślin. Zdewastowany cmentarz parafialny zarósł drzewami i krzewami. Wydawało się, że miejsce zniknie ze
świadomości ludzkiej.
Jednak żyli w Polsce, choć rozproszeni, ocalali z zagłady i ich dzieci. Również na Ukrainie
pamięć o rzezi trwała w ludzkiej pamięci. Jedną z uratowanych była Helena Popek, mieszkanka Woli Ostrowieckiej. Wraz z mężem udało jej się ujść za Bug i osiedlić w Karolinowie
(parafia Ruda Huta). Wiedzę o tragicznych wydarzeniach przekazała swojemu synowi Leonowi Popkowi. Dzięki niemu w
1984 r. ustawiono na cmentarzu w Rudzie Hucie pierwszy w Polsce pomnik z nazwami wielu miejscowości wołyńskich, których mieszkańcy zostali zamordowani przez ukraińskich nacjonalistów. W 1990 r. rozpoczęły się pielgrzymki do Ostrówek,
porządkowanie cmentarza, prace poszukiwawcze i ekshumacyjne oraz pogrzeby znalezionych szczątków ludzkich. Inicjatorem i kierownikiem tych dzieł jest właśnie dr Leon Popek z lubelskiego IPN (na zdjęciu).

Ewa i Tomasz Kamińscy
XXV pielgrzymka do Ostrówek
wyrusza z Chełma 30 sierpnia 2014
r., dokładnie w 71. rocznicę mordu.
Jadą dwa autokary. Objeżdżając okoliczne wsie, zabieramy kolejnych pątników. Wszyscy serdecznie się witają.
Są tacy, którzy jeżdżą od początku. Dr
Leon Popek barwnie opowiada o historii Ostrówek i Wołynia, o męczeńskiej śmierci mieszkańców i o pracach związanych z przywracaniem
pamięci o przeszłości. Podkreśla, że
bez pomocy wolontariuszy z Fundacji
Niepodległości i polskiej Straży Granicznej oraz miejscowych mieszkań-

ców wskazujących prawdopodobne
miejsca pochówków, niczego nie udałoby się zrobić. Ustawione są nowe,
metalowe i drewniane krzyże. Potrzeba też jeszcze wiele pracy. Wspomina
znaną od lat babcię Szurę. Jest niesamowita – mówi. Bardzo uboga. Z
odległego o 6 km Sokoła przychodzi,
nieraz pod wieczór, na cmentarz z
tobołkami i siatkami, przynosi nam
chleb, jabłka, jagody, czasem duszone kurki, jajka, zsiadłe mleko. Ze
szczerego serca. Nie chce nic w zamian, więc jej po cichu coś wkładamy do tobołka i pomagamy w inny
sposób.
Przez granicę przejeżdżamy bardzo szybko dzięki życzliwości pol-

skich i ukraińskich służb granicznych. W Ostrówkach jesteśmy wyjątkowo wcześnie. Modlimy się przy nowym, postawionym tydzień wcześniej
krzyżu, gdzie w 1992 r. odnaleziono
80 osób oraz w miejscu kościoła. Na
wielkim polu, które przykrywa zniszczoną wieś, rośnie piękne proso przetykane słonecznikami. Obok figur, na
metalowym krzyżu wisi odnaleziony
Chrystus.
Na cmentarzu jest teraz porządek. Stoi pomnik – krzyż z granitu.
Są odnowione stare nagrobki i postawione nowe, symboliczne. Krzyże
najczęściej drewniane. Plagą są samosiejki sosny. Trzeba je żmudnie
(Ciąg dalszy na stronie 12)
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wyrywać i niszczyć co roku. Inaczej
cały teren znów by zarósł. Do Mszy
św. jest jeszcze półtorej godziny, więc
ruszamy przez las za idącymi w stronę Woli Ostrowieckiej. W lesie spotykamy grzybiarzy z pełnymi koszami
borowików. Za lasem dzikie łąki i
uroczyska. Na horyzoncie linia drzew
i wiąz, gdzie była Wola. Niespodziewanie spotykamy starszą kobietą idącą od Sokoła. To właśnie Babcia Szura. Śpieszy na uroczystości. Po drodze
opowiada nam historię życia. Urodziła się już po wojnie w 1946 r., ale mama przekazała jej wielki szacunek dla
Polaków, których lubiła i szanowała.
Mama chodziła do polskiej szkoły,
uczyła ją mówić po polsku, śpiewać
piosenki, także się modlić. „Jak byłam mała, to tatko pokazał mi krzyże,
które w lesie wyrył na drzewach i powiedział, że tu są pochowani zabici
Polacy. Chciał, żeby te krzyże, jak
przyjdzie lepszy czas, wskazywały,
gdzie oni leżą”. Babcia mieszka sama
w chałupce z polepą, mąż zginął pora-

żony prądem, dzieci są w Łucku. Stara się pomagać Polakom jak może.
Na cmentarzu przy pomniku składa
kwiaty ze swojego ogródka, modli się
chwilę, a potem wita ze wszystkimi
bardzo serdecznie. Widać jak jest lubiana. Z Sokola jest 6 km. Droga prowadzi przez rzekę. Kiedy nie było mostu Babcia Szura przechodziła ją
wpław, niosąc ciężkie torby, wypełnione świeżo upieczonym przez siebie
chlebem, jajkami, jabłkami i innymi
rzeczami nad głową. Woda sięgała
prawie do szyi.
Leokadia Borek (79 lat) z trudem
mówi nam o wydarzeniach w Ostrówkach -Ukryliśmy się w sianie, w niedokończonym jeszcze naszym nowym
domu w Kolonii – ja, mama, dziadek
i trzymiesięczny braciszek. Mama nie
miała mleka, więc karmiła go miodem i chlebem. Nie umarł od tego i
myśmy też przeżyli. Uratowało nas
to, że przyszedł patrol niemiecki i
Ukraińcy uciekli. Już nie pamiętam,
gdzie na cmentarzu leżą bliscy, ale
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Babcia Szura

przyjeżdżam do Ostrówek, by się za
wszystkich pomodlić.
Maria Matyszczuk mówi, że miała
wtedy 14 lat. - Uciekaliśmy piechotą do
Jagodzina, z mamą, młodszą siostrą i
rocznym braciszkiem. Strzelali do nas,
ale nie trafili. Babcia nie mogła iść, więc
postanowiła jechać furmanką, ale już
jej nie zobaczyliśmy. Nie wiadomo,
gdzie zginęła. Może utopili ją w torfiankach? Postawiłam jej i dziadkowi pomnik tu na cmentarzu.
Powoli przybywają goście m.in.
starostowie z Lubomla Igor Torba i
Hanna Sawczuk, Tomasz Dwornicki
– konsul RP w Łucku, wójt Równego
Wołodymyr Kryżuk, wójt Połap Anatolij Poddubelec. Jest polska Straż
Graniczna z pułkownikiem Markiem
Wroną, archeolodzy, wolontariusze,
kombatanci, duchowni – wśród nich
o. Wasyl z miejscowej cerkwi. Są
mieszkańcy okolicznych wsi.
Leon Popek wita wszystkich przybyłych. Dziękuje za wszelką pomoc,
jaką Polacy otrzymali od Ukraińców,
zwłaszcza wójtowi Równego, niezwykle
życzliwego i oddanego sprawie upa-

miętnienia ofiar 1943 roku i pani Aleksandrze czyli Babci Szurze. Dziękuje też
wszystkim wolontariuszom, zwłaszcza z
Fundacji Niepodległości i Straży Granicznej, a także Katolickiemu Stowarzyszeniu Civitas Christiana. Z żalem
wspomina śp. Anatola Sulika z Kowla,
który ratował od zapomnienia polskie
groby na Wołyniu. Dziękuje obecnemu
na uroczystościach jego synowi Edwardowi za kontynuację tego dzieła.– Pamiętamy też o naszych braciach Ukraińcach – mówi, – którzy 71 lat temu
pomagali i ratowali Polaków. Jesteśmy
im za to bardzo wdzięczni.
Mszy św. polowej przewodniczy ks.
prałat Jan Buras, wikariusz generalny
diecezji łuckiej. W koncelebrze uczestniczą: ks. kanonik Aleksander Tabaka z
Rudy Huty, o. prałat Leszek Koszlaga,
karmelita bosy z Włodzimierza Wołyń-

skiego i ks. ppłk. Andrzej Puzon z Hrubieszowa, który głosi homilię po polsku
i ukraińsku. -Przychodzimy tutaj, żeby
się modlić, nie w imię nienawiści, ale w
imię Chrystusa który dla tych spoczywających w tej ziemi, ale i dla nas, jest
Drogą, Prawdą i Życiem… Chcemy wołać z tego miejsca do następnych pokoleń: Nigdy więcej wojny, nigdy - człowiek przeciwko człowiekowi. Nikt nie
dał prawa zabijać człowieka.
Po Mszy św. o. Wasyl odprawia
przy pomniku nabożeństwo za zmarłych. Uroczystości kończą wystąpienia przedstawicieli władz ukraińskich
i konsula polskiego oraz złożenie
wieńców przy pomniku.
Jedziemy jeszcze do kościoła św.
Trójcy w Lubomlu, najstarszego na
Wołyniu. W latach komunizmu był tam
magazyn soli. Teraz przez to tynk nie

trzyma się ścian. Nawiedzamy zdewastowany cmentarz katolicki, gdzie nieliczne zachowane nagrobki są już odnowione. Szybko przejeżdżamy przez granicę. Po drodze do Chełma odwiedzamy cmentarz w Rudzie Hucie, gdzie
pochowani są rodzice Leona Popka.
Modlimy się przy ich grobie i pomniku
ofiar Wołynia. W Chełmie żegnamy się
z uczestnikami wyjazdu i organizatorem, dziękujemy za wspaniałą atmosferę pielgrzymki i przeżycia duchowe.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
znów udamy się na Wołyń.
Nadzieją napawają nas dobre relacje między Polakami a Ukraińcami.
Cieszy nas wspólna modlitwa na tej
ziemi, uświęconej męczeńską krwią
Polaków oraz wszelkie formy wzajemnej życzliwości i pomocy. Nigdy
więcej wojny!

75. ROCZNICA AGRESJI SOWIECKIEJ
Ewa i Tomasz Kamińscy

We wrześniu 1939 r. dwa wielkie
totalitaryzmy – niemiecka III Rzesza
i Związek Radziecki – rozpoczęły zawieruchę wojenną, która pochłonęła
ponad 72 mln istnień ludzkich, w tym
47 mln cywilów. Pierwszą celem wojny stała się Polska, napadnięta przez
Niemców 1 września. Daremnie czekała na obiecaną pomoc ze strony
państw sojuszniczych, które może w
końcu przystąpiłyby do ataku na
Niemcy, gdyby nie wkroczenie 17
września wojsk ZSRR, z którym Polska miała podpisany akt o nieagresji.
Walka na dwa fronty była z góry skazana na klęskę. O beznadziejności
sytuacji świadczy wymownie śmierć
Stanisława Ignacego Witkiewicza,
który popełnił samobójstwo 18 września. Był to oryginał, ale jednocześnie
wizjoner, który koszmar rewolucji
bolszewickiej przeżył jako żołnierz
armii rosyjskiej. Przerażał go rozkład
moralny, przemoc i pospolitość, a
zwłaszcza upadek sztuki, religii i metafizyki. Przewidywał, że wraz z rewolucją socjalną nastąpi zniszczenie indywidualności jednostki podporządkowanej idei kolektywizmu, sprowadzającego się do zaspokajania wyłącznie biologicznych potrzeb.
Przez lata nie wolno było wspominać ani o tych wydarzeniach, ani
o śmierci polskich oficerów w so-

wieckich obozach. Godziło to w rzekomą przyjaźń polsko-radziecką.
Dopiero przemiany roku 1989
otworzyły możliwość godnego
uczczenia pamięci ofiar radzieckiego totalitaryzmu. 27 września 2013
r. Sejm RP oddając hołd wszystkim
Polakom zesłanym na Syberię i do
Kazachstanu ustanowił 17 września
Dniem Sybiraka. W całej Polsce od
lat tego dnia odbywają się obchody
ku czci ofiar agresji sowieckiej na
Polskę, zamordowanych i zmarłych
na zasłaniu.

W Lublinie, uroczystości wspomnieniowe, zorganizowane przez
różne stowarzyszenia i organizacje
społeczne, rozpoczęły się Mszą św. w
kościele Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej, z udziałem m.in. władz administracyjnych i samorządowych,
Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Policji, Straży Miejskiej, kombatantów, związkowców z Solidarności,
młodzieży szkolnej. Mszy św. przewodniczył ks. Jerzy Cieślicki. W czasie homilii odczytał tekst pieśni
(Ciąg dalszy na stronie 14)
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Maksymilian Kuźmicz wśród kombatantów
(Ciąg dalszy ze strony 13)

Wojciecha Kejne Zapamiętaj tamten
wrzesień. Podkreślił, że we wrześniu
1939 r. dokonał się faktyczny IV rozbiór Polski. Ze strony ZSRR była to
zemsta za polskie zwycięstwo nad
bolszewikami w 1920 r. Przypomniał
okoliczności tamtych wydarzeń, fakt
rzeczywistej współpracy NKWD i Gestapo przy ustalaniu zakresu i sposobu eksterminacji polskiej inteligencji.
Akty przemocy sowieckiej określa się
dzisiaj mianem Golgoty Wschodu.
Oprócz Polaków represjom poddani
zostali ludzie innych narodowości.
Do dziś ze strony Rosjan nie padło
stwierdzenie, że działania Stalina
miały charakter ludobójstwa. –O
zbrodni nie wolno milczeć – powiedział ks. Cieślicki, – bo na zbrodni

można tylko zbudować niesprawiedliwość i nieprawość. (…) Dramat tamtych dni został wywołany przez ludzi,
którzy chcieli żyć tak, jakby Boga nie
było. Chrześcijanie jednak, wpatrzeni
w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, wierzą, że w otchłani
cierpienia, zła i śmierci może zwyciężyć miłość. Dziś po 75 latach od tamtych wydarzeń trzeba się wciąż modlić o pokój.
Po Mszy św. pod Pomnikiem
Matki Sybiraczki Janusz Pawłowski,
przewodniczący lubelskiego oddziału
Związku Sybiraków przypomniał, że
agresja sowiecka na Polskę była IV
rozbiorem naszego kraju. –To był
początek naszej gehenny – powiedział. – Zaczęły się aresztowania naszych ojców, oficerów Wojska Polskiego, Straży Granicznej, policjantów, urzędników, nauczycieli, posiadaczy ziemskich. Osadzano ich w
więzieniach, następnie rozstrzeliwano. Dokonano masowych deportacji
obywateli polskich na Syberię i do
Kazachstanu. Wywożono rodziny
wcześniej aresztowanych i wszystkich, których władze sowieckie uznawały za potencjalnych wrogów.
Wojewoda Lubelski Wojciech
Wilk powiedział, że obchody rocznicy
napaści sowieckiej świadczą o tym, że
nie udało się agresorom zniszczyć
polskości. Dziękował wszystkim za
kultywowanie pamięci. Wyraził nadzieję, że pamięć o zesłańcach Sybiru
będzie żywa w następnych pokoleniach. Przedstawiciel Młodzieżowej
Rady Miasta Maksymilian Kuźmicz
przypomniał, że choć hitlerowski nazizm został potępiony i osądzony, to
komunizm wciąż oczekuje na takie
rozliczenie. Faszyści i komuniści, mimo, że nie stanowili większości, po-

CORAZ BLIŻEJ KOŃCA BUDOWY
Prace przy budowie Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie trwają. Ks. kardynał Kazimierz Nycz ma nadzieję, że
podczas wizyty papieża Franciszka w Polsce w 2016 r. będzie możliwe jej poświęcenie. Zależy to w dużej mierze od ofiarności darczyńców. Świątynia jest zobowiązaniem naszych przodków z czasów
Konstytucji 3 Maja. Przez ponad dwa
wieki nie udało się dotrzymać tej obietnicy. Budowa obecnej świątyni świadczy o
tym, że naród potrafi dokonać wielkich
rzeczy, mimo trudnych czasów. Budowa
pochłonęła miliony złotych, tylko w tym
roku ok. 16 mln. Może to wydawać się

przerażające, ale nadzieję budzi fakt, że
wciąż wzrasta ilość ofiarodawców, którzy
także biorą udział w różnych wydarzeniach związanych ze Świątynią Opatrzności Bożej.
Po raz siódmy obchodzone było 1
czerwca tego roku Święto Dziękczynienia.
Wierni przyjechali nawet z bardzo odległych stron Polski. Wyjątkowość uroczystości podkreślało dziękczynienie za kanonizację naszego wielkiego Rodaka, Jana Pawła II. Podniosły charakter miała
też Msza św. 22 marca 2014 r. z okazji
Narodowego Dnia Życia. Wśród wiernych propagowana jest Nowenna do
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trafili dojść do władzy. A stało się to
dzięki bierności tzw. dobrych ludzi.
Dzisiaj też zauważa się, jak wiele jest
w społeczeństwie apatii i zniechęcenia, także wśród młodego pokolenia.
I trudno znaleźć odpowiedź, jak to
zmienić.
Uroczysty Apel Pamięci poprowadził komendant Placówki Straży Granicznej w Lublinie, ppłk Piotr Dumicz. Kwiaty złożono także pod Pomnikiem Ofiar Katynia w Lublinie.
Następnego dnia w gmachu Ratusza odbyła się sesja historyczna pod
hasłem „Agresja sowiecka 17 września 1939 r. na Kresach Wschodnich i
Lubelszczyźnie”. W gmachu Collegium Iuridicum KUL przy ul. Spokojnej złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową ppor. Jana Bołbotta. Przed
siedzibą NSZZ „Solidarność” na ul.
Królewskiej odsłonięto tablicę
„Światło Pamięci Ofiar Komunizmu”.
Wszystkie te wydarzenia służą
kultywowaniu pamięci ofiar totalitaryzmów i poszerzaniu wiedzy wśród
następnych pokoleń. Są także ostrzeżeniem przed ich powtórzeniem,
zwłaszcza teraz, gdy część wschodniej
Europy znów ogarnięta jest wojną.
W uroczystościach wzięła niewielka grupka członków Rodziny Katyńskiej, gdyż zorganizowano wyjazd
do Warszawy. W Cytadeli Warszawskiej odbywały się centralne uroczystości 75. rocznicy napaści sowieckiej
na Polskę, podczas których nastąpiło
otwarcie I etapu budowy Muzeum
Katyńskiego. Na zaproszenie ministra MON Tomasza Siemoniaka i dyrektora Muzeum Wojska Polskiego
prof. Zbigniewa Wawra przybył Prezydent Bronisław Komorowski i Rodziny Katyńskie z całej Polski.
Opatrzności Bożej, jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski. Wydawane są też specjalne medale prezentujące
naszych świętych, błogosławionych oraz
Sług Bożych – m.in. św. Jana Pawła II,
św. Andrzeja Bobolę, św. Maksymiliana
Kolbe, bł. Jerzego Popiełuszkę, sługę Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Mogą one stanowić wspaniały prezent z
okazji różnych jubileuszy czy imienin.
Środki z ich sprzedaży przeznaczane są
na kontynuacje budowy. Dotychczas złożono w ciągu 3 lat ponad 48 tysięcy intencji od zainteresowanych i darczyńców.
Kazimiera Flis

LEKARSTWO NA NIENAWIŚĆ
Ewa i Tomasz Kamińscy
Niemiecki obóz koncentracyjny na
Majdanku w Lublinie funkcjonował od
października 1941 r. do 23 lipca 1944 r.
Osadzano w nim jeńców wojennych i
ludność cywilną. Według Państwowego
Muzeum na Majdanku przez obóz przeszło ok. 150 tys. więźniów, przede
wszystkim Polaków i Żydów, a także
Rosjan, Ukraińców i obywateli innych
państw. 80 tys. straciło życie, w tym 60
tys. Żydów. Od samego początku więźniom towarzyszył terror i strach. Niektórzy od razu byli zabijani w komorach gazowych. Pozostali przy życiu, po
selekcji, zmuszani byli do katorżniczej
pracy. Więźniowie byli bici i zabijani z
byle powodu. Na porządku dziennym
były egzekucje i śmierć w komorach
gazowych. Śmiertelne żniwo zbierał
głód i choroby. Ciała palono w krematorium i na stosach.
Na tych, którzy przeżyli, pobyt w
obozie odcisnął niezatarte piętno. Jest
ich coraz mniej. Nic dziwnego – od momentu oswobodzenia obozu koncentracyjnego na Majdanku minęło już 70 lat.
Największą obecnie grupą są ci, którzy
trafili tam jako kilkuletnie dzieci, najczęściej wraz z rodzinami wysiedlanymi
z Zamojszczyzny czy Puszczy Solskiej.
Koszmar pobytu w obozie, nawet krótki, wspominają z wielkim bólem. Wielu
należy do organizacji i stowarzyszeń
skupiających kombatantów, osoby represjonowane i byłych więźniów, wciąż
pamiętają o tamtych tragicznych wydarzeniach i przypominają je kolejnym
pokoleniom ku przestrodze.
Bolesław Szymanik, prezes Stowarzyszenia Byłych Dzieci Zamojszczyzny
w Biłgoraju, kiedy miał 6 lat, trafił w
1943 r. do obozu po wysiedleniu ludności polskiej z Tarnogrodu. –pobyt na
Majdanku, to była gehenna – powiedział. – Niekończące się apele. Znęcanie się obsługi obozowej Widzieliśmy
umierające dzieci i starszych. Myśmy
mieli szczęście, bo z młodszą siostrą i
mamą, po kilku miesiącach trafiliśmy
na roboty. Odnalazł się też ojciec. Byliśmy wszyscy razem u bauera. Ale z pacyfikacji i tych trzech miesięcy na Majdanku zostało mi w pamięci wiele
strasznych szczegółów. Teraz spotykamy się tutaj, by czcić pamięć zmarłych i
pomordowanych oraz prosić o zdrowie
dla tej nielicznej już garstki więźniów,
którzy pozostali przy życiu.
Janina Mielniczuk miała 6 lat, gdy

trafiła z bratem i ciocią na Majdanek w
wyniku wysiedleń Polaków z Puszczy
Solskiej. Potem znalazła się w obozie jej
mama z resztą rodziny. Janina była
ciężko chora. Wydawało się, że już
umrze. Mama przekazała ją i brata
transportowi Czerwonego Krzyża do
szpitala poza obóz. Potem wszyscy z
rodziny uciekli z obozu podczas przygotowań do wywiezienia na roboty do
Niemiec. Mama odnalazła dzieci w
szpitalu i razem wrócili do domu. Janina Mielniczuk do dziś pamięta pobyt w
obozie. Teraz jest w Zarządzie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień. Spotykają
się co tydzień na Majdanku.
Z okazji 70 rocznicy oswobodzenia
obozu – 21 września 2014 r. – z kościoła św. Maksymiliana Kolbe wyruszyła w
stronę obozu procesja różańcowa z
pocztami sztandarowymi, delegacjami
szkół oraz wiernymi. Przy pomniku
została odprawiona Msza św., której
przewodniczył abp Stanisław Wielgus.
Wśród celebransów byli księża z parafii
św. Maksymiliana Kolbe oraz ks. prałat
Władysław Kowalik, więzień Majdanka
i ks. kanonik
Jan Słoma, więzień obozu przejściowego w Zwierzyńcu. Uroczystość
uświetnił chór z parafii św. Maksymiliana.
W homilii abp Stanisław Wielgus
zastanawiał się nad genezą zła, jakie
dotyka ludzi. Dlaczego, wydawałoby się
normalni ludzie, pewnego dnia zaczynają mordować swoich niewinnych
braci? Dlatego, że mimo Chrztu św.
skutki grzechu pierworodnego w nas

zostały. Dlatego człowiek jest skłonny
do grzechu. Dlatego nie słucha Boga,
ale szatana. Dlatego dopuszcza się takich straszliwych zbrodni. Nie wystarczy być mądrym, nie wystarczy dużo
wiedzieć, być wybitnym uczonym, politykiem, artystą. Trzeba przede wszystkim ufać Bogu. Człowiek nie ma prawa
do swojego osobistego szczęścia, jeśli
za tym stoi nieszczęście innych. Religia
chrześcijańska jest trudna. Jej fundamentem jest miłość – jako nakaz, a nie
propozycja. Ta miłość polega na ty, że
będziemy pomagać innym w miarę naszych możliwości, że nie będziemy się
mścić, że będziemy w stanie wybaczyć,
nawet jeśli nas to wiele kosztuje. –To
jest lekarstwo na nienawiść, na zbrodnie, na wojny – podkreślił abp Stanisław Wielgus. – I o tym dzisiaj musimy
pamiętać (…), gdy wspominamy tych,
którzy odeszli, którzy zostali zamordowani, którzy przeżyli wielką mękę.
Módlmy się za nich i gorąco prośmy
Pana Boga, by osłabił działania szatana,
tak bardzo widoczne we współczesnym
świecie targanym wojną, nienawiścią i
zbrodnią. Niech zlituje się nad naszą
Ojczyzną i nad całym cierpiącym światem.
Bolesław
Szymanik
dziękował
wszystkim za uczestnictwo w uroczystościach i za pomoc w ich organizacji,
przede wszystkim Państwowemu Muzeum na Majdanku i parafii św. Maksymiliana Kolbego. Prosił o wieczny pokój dla zmarłych. Wyraził nadzieję, że
pamięć o losach więźniów Majdanka
będzie stanowiła przestrogę dla przyszłych pokoleń, by człowiek nie krzywdził innych ludzi.
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SPOTKANIA WSPÓLNOT PRZY PARAFII ŚW. ANTONIEGO
w roku 2014/2015
Przedział
wiekowy

Dzień
spotkania
w parzyste
dorośli
miesiące
3. niedziela
dorośli
miesiąca
dzieci, młodzież, 1. niedziela
dorośli
miesiąca

Miejsce
spotkania

Nazwa wspólnoty

1

Rada Duszpasterska

2

Rada Parafialna

3

Kółka Różańcowe

4

Legion Maryi

dorośli

poniedziałek

19.00 (V-X)
16.00( XI-IV)

5

Krąg Biblijny

dorośli

wtorek

19.00

Ks. Paweł Zdybel

Dom katech.

6

Akcja Katolicka

dorośli

1.środa m-ca

19.00

Ks. Mariusz Salach
Tomasz Kamiński

Dom katech.

7

Ministranci

po III klasie SP

sobota

9.00

Ks. Paweł Zdybel

Dom katech.

8

Kandydaci na
ministrantów

od III klasy SP

sobota

9.00

9

Lektorzy

po II klasie gimn.

sobota

10.00

Ks. Paweł Zdybel

10

Nadzwyczajni Szafarze
Komunii Świętej

dorośli

okazjonalnie

19.15

Ks. Proboszcz
Stanisław Róg

11

Chór Cecyliański

młodzież, dorośli

wtorek,
czwartek

19.00 –20.30

12

Schola Dziecięca

Przedszkole
SP

sobota

11.00

sobota

12.00

piątek

19.15

Ks. Leszek Sałaga

Dom katech.

czwartek

16.30

S. Bernarda

Dom katech.

13
14
15

Młodzieżowy Zespół
młodzież
Muzyczny
Katolickie
Stowarzyszenie
od II klasy gimn.
Młodzieży
Eucharystyczny Ruch
SP/Gimnazjum
Młodych

Godzina

Duszpasterz
Opiekun
Ks. Proboszcz
Stanisław Róg
Ks. Proboszcz
Stanisław Róg
Ks. Proboszcz
Stanisław Róg
Ks. Mariusz Salach
Prezydent
Barbara Wołczyk

Lp.

19.15
19.00
Po Mszy
o 12.00

Ks. Paweł Zdybel

Ks. Leszek Sałaga
Małgorzata Świeca
Ks. Mariusz Salach
Jacek Chęckiewicz
Barbara Cioczek
Ks. Paweł Zdybel
Jacek Chęckiewicz

Dom katech.
Kościół
Dom katech.

Dom katech.
Dom katech.

Dom katech.
Dom katech.
Dom katech.

Ks. Leszek Sałaga
Gabriela KołodziejczykDom katech.
Marcin Banak

16

SHK „Zawisza”
Wilczki

od III klasy SP

sobota

9.00

17

SHK „Zawisza”
Harcerki i harcerze

VI SP – I LO

sobota

ok. 9.00

Ks. Leszek Sałaga
Karolina Uniłowska
Tomasz Graniczek

Dom katech.

18

Ruch Światło - Życie

od VI klasy SP,
młodzież,
studenci, dorośli

niedziela

po Mszy św. o
18.00

Ks. Paweł Zdydel

Dom katech.

19

Domowy Kościół

całe rodziny
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Ks. Proboszcz
Stanisław Róg
Ks. Mariusz Salach
Ks. Paweł Zdybel

spotkania
w kręgach

20

Anonimowi
Alkoholicy

21

Al-Anon

22

Al-Teen

Punkt charytatywny
Caritas
Towarzystwo
24
Przyjaciół
Seminarium
Wolontariat
25
Caritas
i Klub Wolontariusza
Koło Żywego Różańca
26
pw. Chiary Luce
Badano

zainteresowani
osoby mające
w rodzinie
uzależnionego od
alkoholu
dzieci i młodzież
mająca rodzica
nadużywającego
alkoholu

23

wtorek

19.00

Dom katech.

wtorek

19.00

Dom katech.

wtorek

19.00

Dom katech.

poniedziałek 15.30-16.30
ZSO nr 4
ZSO nr 4

czwartek

ZSO nr 4

15.15

Ks. Proboszcz
Stanisław Róg

Dom katech.

Ryszarda Bartnik

Kościół

Ryszarda Bartnik

Sala nr 2 ZSO 4
Dom katech.

Ryszarda Bartnik

Dom katech

W PARAFII ŚW. ANTONIEGO W LUBLINIE FUNKCJONUJĄ
L.p.

Nazwa

Godz. funkcjonowania

Prowadzący

Miejsce

1

Kiosk parafialny

Od pon. do soboty - 17.00-17.45
oraz po Mszy św. o 18.00
Niedziela - po każdej Mszy św.
oraz 17.00-18.00

Katarzyna
Chęckiewicz

Kiosk przed kościołem

2

Poradnia Życia
Rodzinnego

3

Świetlica
OpiekuńczoWychowawcza

4

SKOK

5

Biblioteka
im. H. Łopacińskiego
tel. 81 4447755

6

Gimnastyka

Dorośli

Środa - 17-19

Środa
Karolina Kalinowska
konferencja
od 19.00
Pon.—piątek 15-19
Dzieci, młowakacje i ferie Agnieszka Woś
dzież
10-13
Pon.—piątek
Grażyna Zięba
9–17
Pon. środa,
piątek - 12-18
Elżbieta Kopciewicz
Wtorek - 10-16
Czwartek - 12-16
Narzeczeni

Panie

Wg ustalonego
grafiku

Małgorzata Mazurek

Dom katechetyczny

Dom katechetyczny
Dom katechetyczny

Dom katechetyczny

Dom katechetyczny

W niedzielę 14 września gościł w naszej parafii ks. Władysław Chałupiak, proboszcz z Jampola na Ukrainie, który głosił Słowo Boże i zbierał ofiary na potrzeby jego wspólnoty. Ks. Władysław wielokrotnie bywał w naszej parafii.
Niezwykle ciekawym miejscem w Jampolu jest cmentarz, równie stary jak
samo miasto. Najstarsze pochówki w tej części w miasta sięgają jeszcze czasów
rzymskich. Na początku XX wieku rozkopano tu kurhan jednego z wodzów sarmackich. Cmentarz w Jampolu jest równie stary jak samo miasto.
Centralnym miejscem częsći katolickiej jest XVII wieczna kaplica. Niestety
jest ona zniszczona w znacznym stopniu; w sporej części splądrowana. Przed
kaplicą znajdują się pochówki miejscowej szlachty m. in Jaroszyńskich, Moszyńskich i innych. Są też pochówki księży, zarówno katolickich, jak ormiańskich i unickich. Najstarszym jest tablica ks. Ferdynanda Janickiego z 1800 r, ks
Władysława hr. Kossowskiego z 1922 r i inne.
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PREZENTACJA NIEKTÓRYCH GRUP I STOWARZYSZEŃ
W NASZEJ PARAFII

ŻYWY RÓŻANIEC
Żywy Różaniec zawdzięcza swoje powstanie Paulinie Jaricot (1799 - 1862). Od 1825 roku zakładała
ona grupy, składające się z 15 osób. Każda z nich odmawiała codziennie jedną z piętnastu tajemnic
różańcowych. Kilka lat po powstaniu Żywego Różańca, tylko w samej Francji, należało do niego ponad 3 mln
wiernych. Po dodaniu przez św. Jana Pawła II Tajemnic Światła, Różaniec składa się z 20 tajemnic.
Celem Żywego Różańca jest umocnienie wiary, modlitwa w intencjach Kościoła, Ojca Świętego, o pokój i nawrócenie grzeszników, obrona przed duchowymi zagrożeniami, ożywienie działalności apostolskiej. Do obowiązków członków Żywego Różańca należy odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca, udział w comiesięcznej zmianie tajemnic, częste przystępowanie do sakramentów, udział w nabożeństwach maryjnych, szerzenie czci
Maryi, odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła, udział w pogrzebie zmarłych członka ŻR oraz modlitwa za
spokój jego duszy.
Członkowie Żywego Różańca mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami osiem razy w roku: w
dniu przyjęcia do ŻR, w święta: Narodzenia Pana Jezusa, Zmartwychwstania Pańskiego, Zwiastowania NMP,
Wniebowzięcia Matki Bożej, Królowej Różańca świętego, Niepokalanego Poczęcia Maryi oraz Oczyszczenia NMP
(Ofiarowania Pańskiego).
W parafii jest obecnie 37 róż, w tym 29 Kółek żeńskich oraz 8 męskich. Rodzina Różańcowa otwarta zaprasza nowych członków do wspólnego odmawiania modlitwy różańcowej.

LEGION MARYI
Legioniści skupieni w swoich prezydiach stawiają za cel życia naśladowanie Maryi. Wskazówki
czerpią z nauki i przykładu życia św. Ludwika Marii Grignon de Montford, Sługi Bożego Franka Duffa
i św. Jana Pawła II. „Wasz Legion należy do tych ruchów, które czują się osobiście powołane do szerzenia i rozniecania tej wiary poprzez rozwój lub odnowę pobożności maryjnej. Dzięki wypełnianiu
tego powołania Legion zawsze będzie gotowy czynić wszystko co możliwe, aby poprzez miłość do
Matki, Syn – Droga, Prawda i Życie każdego człowieka – był bardziej znany i kochany” - św. Jan Paweł II.

KRĄG BIBLIJNY
Ta grupa formacyjna powstała na samym początku istnienia naszej parafii. Założycielem i liderem był śp. Albert Woźniak. Celem spotkań jest modlitwa i rozważanie Pisma Świętego. Dzięki
Kręgowi można obcować ze Słowem Bożym, kształtującym myśli i postawy, poznawać piękno i
bogactwa modlitwy Psalmami. Po modlitwie różańcowej i wezwaniem Ducha Świętego czytany jest fragment
Pisma Świętego. Potem następuje dyskusja i refleksja. Członkowie dzielą się świadectwem życia i wiary.
Spotkanie kończy spontaniczna modlitwa wstawiennicza. Przynależność do Kręgu Biblijnego nie wymaga
żadnej deklaracji, nie ma też listy obecności.

ZESPÓŁ CHARYTATYWNY
Zespół Charytatywny tworzą panie, które służą pomocą osobom potrzebującym przez udzielanie
wsparcia duchowego lub konkretnego doradztwa w trudnych sprawach. Panie wychodzą do potrzebujących rodzin lub samotnych osób i pukają do drzwi, za którymi kryje się ubóstwo. Najczęściej udzielają pomocy żywnościowej, co jest możliwe, dzięki darom serca. Ofiary na ten cel można składać do
puszki „Na Chleb św. Antoniego”, umieszczonej w kościele na filarze pod figurą św. Antoniego. Mile widziani są
chętni do współpracy z zespołem charytatywnym.

EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH
ERM, to wspólnota dzieci, która pragnie mieć za swego Przyjaciela Jezusa Eucharystycznego.
Do Wspólnoty należą zasadniczo dzieci po I Komunii Św., ale również i te, które w najbliższej
przyszłości będą się do niej przygotowywać. Spotkania prowadzi s. Bernarda.
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MINISTRANCI I LEKTORZY
Ministrant, to sługa Boga przy ołtarzu. Bycie ministrantem, to nie tylko możliwość przybliżenia
do Boga, ale również zawiązania lepszych relacji pomiędzy chłopcami należącymi do służby liturgicznej, również poprzez wspólne wyjazdy, spotkania, rozmowy i okazywanie sobie pomocy. Ministrantem może zostać każdy chłopiec po Pierwszej Komunii Świętej.
Lektor w odróżnieniu od ministranta ma uprawnienia do czytania Pisma Świętego. Asystuje też przy
ołtarzu podczas uroczystych Mszy św. Lektorzy służą przykładem młodszym ministrantom, pełnią
funkcję ich opiekunów w kościele i poza nim. Pełniąc funkcję lektora i uczestnicząc w codziennej Mszy
św. poznają prawdę Pisma Świętego. Opiekunem Służby Liturgicznej jest ks. Paweł Zdybel

NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ
Po Soborze Watykańskim pojawiła się w Kościele potrzeba dodatkowych szafarzy Komunii Św. wspomagających kapłanów szczególnie w posłudze ludziom chorym, nie mogącym uczestniczyć w niedzielnym zgromadzeniu Eucharystycznym. Szafarze Nadzwyczajni pomagają też w udzielaniu Komunii
podczas Mszy Świętej. W naszej parafii jest obecnie 25 Nadzwyczajnych Szafarzy.
Aby skorzystać z posługi Nadzwyczajnego Szafarza, który przyjdzie z Komunią Świętą w niedzielę
przed południem, należy skontaktować się z kancelarią parafialną lub zgłosić taką chęć księdzu po
Mszy św.

CHÓR CECYLIAŃSKI
Chór Cecyliański przy naszej parafii został założony w 1996 roku. Od września 2007 roku działa pod
batutą p. Małgorzaty Świecy. Zadaniem chóru jest oprawa liturgiczna Mszy św. raz w miesiącu i podczas świąt oraz organizowanie koncertów patriotycznych i bożonarodzeniowych. Chór reprezentuje
parafię na festiwalach, koncertach w innych parafiach, na wyjazdach w kraju i za granicą. Cały czas
potrzebne są nowe głosy. Liczą się chęci i umiejętności wokalne. Chór Cecyliański zaprasza dorosłych i
młodzież do wspólnego śpiewania i rozwijania swoje pasji. Próby Chóru są we wtorki i czwartki o
.00 w Domu Katechetycznym.

AKCJA KATOLICKA
Akcja Katolicka, to organizacja katolików świeckich, zmierzających ku odnowieniu życia katolickiego w rodzinie i społeczeństwie oraz do większego nasycenia życia publicznego wartościami chrześcijańskimi. Powstała podczas pontyfikatu Piusa XI. W Polsce okupacja hitlerowska brutalnie przerwała
działalność Akcji. Na prośbę Ojca Świętego Jana Pawła II zaczęła odradzać się w 1993 r. Członkowie
pogłębiają formację chrześcijańską oraz współpracują z hierarchią kościelną i innymi organizacjami w
prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. W naszej parafii działa od 1996 roku. Członkowie Oddziału
aktywni są m.in. w Kółkach Różańcowych, Radzie Parafialnej i Duszpasterskiej.

STOWARZYSZENIE HARCERSTWA KATOLICKIEGO
ZAWISZA
Stowarzyszenie jest ruchem wychowawczym posługującym się metodą harcerską opartą na zasadach religii rzymskokatolickiej, stanowiąc wspólnotę działania, wiary i modlitwy. Celem organizacji jest dostarczenie każdemu człowiekowi środków do osobistego rozwoju na różnych płaszczyznach a w szczególności w pięciu dziedzinach: zdrowie, zmysł praktyczny, kształtowanie charakteru, duch służby, odkrywanie Boga. Oryginalność metody harcerskiej polega na tym, że jest
ona szkołą działania.
Gałąź żółta, to Wilczki (10-12 lat) Najmłodsza grupa wiekowa - Wilczki – stawia sobie za cel pomoc młodym chłopcom w wyjściu z egoizmu i otwarciu się na innych. Opiekę sprawuje Marcin Banak.
Dziewczynki w wieku od 10 do 12 lat uczą się współpracy w grupie (Gromadzie) oraz tego, że podstawowym
uczynkiem Wilczka jest codzienny dobry uczynek. Życie gromady toczy się tak jak życie wilczków z gromady z
"Księgi Dżungli" Kiplinga - jest to fabuła każdej zbiórki i każdego wyjazdu. Hasło Wilczków "ze wszystkich sił!"
jest przekazywane przez zabawę w gronie rówieśników pod okiem Akeli. Opiekunką jest Gabriela Kołodziejczyk.
Gałąź zielona, to Harcerki (12-16 lat)6 Drużyna Lubelska ,,Kaskada", to drużyna żeńska. Zastęp jest jak
grupa sióstr, które wzajemnie sobie pomagają, rozmawiają ze sobą o wszystkim, poznają cały otaczający świat i
kształtują swoją osobowość. Opiekę sprawuje Karolina Uniłowska.
Gałąź zielona to Harcerze (12-16 lat) Zastęp harcerski jest wspólnotą praktycznej nauki życia poprzez obcowanie z przyrodą, życie w zastępie, grę. Opiekę sprawuje Tomasz Graniczek.
Duszpasterzem „Zawiszy” jest ks. Leszek Sałaga.
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KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY
KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać
swoją młodość. KSM, to sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole
bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu, tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Opiekunem jest ks. Leszek Sałaga.

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE

OAZA MŁODZIEŻOWA

Światło-Życie, założone przez ks. Franciszka Blachnickiego, jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi w różnym wieku: młodzież, dzieci, dorosłych, kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny. Poprzez odpowiednią formację każdej z tych grup Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła. Opiekunem Oazy Młodzieżowej jest ks. Paweł Zdybel.

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE

DOMOWY KOŚCIÓŁ

Domowy Kościół jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło Życie. Członkami Oazy Rodzin są małżeństwa sakramentalne, które chcą wspólnie dążyć do świętości i budować prawdziwą jedność małżeńską. Kilka małżeństw, tworzących Krąg, spotyka się w kolejnych domach raz w miesiącu, by w obecności księdza moderatora modlić się wspólnie, czytać Pismo Święte i dzielić się tym, co niesie codzienne życie.

SCHOLA DZIECIĘCA
Schola to grupa, w której aktywnie uczestniczy ok. 20-30 dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Jej
zadaniem jest głównie śpiew podczas niedzielnych dziecięcych Mszy św. o godz. 11.00 w dolnym kościele. Dzieci biorą udział w festiwalach i innych imprezach związanych ze śpiewem piosenki religijnej oraz w pielgrzymkach do różnych sanktuariów. Scholę prowadzi organista Jacek
Chęckiewicz i katechetka Barbara Cioczek. Opiekę duchową pełni ks. Mariusz Salach. Mile widziane są wszystkie chętne dzieci.

ZESPÓŁ MŁODZIEŻOWY
Zespół młodzieżowy to grupa ludzi w wieku „gimnazjalno-licealnym”oraz studenci, którzy
pragną ubogacać śpiewem liturgię dla młodzieży (niedziela g. 18.00).
W skład zespołu wchodzą gitarzyści, basista i solistki. Zapraszani są wszyscy obdarzeni talentem muzycznym i wokalnym. Próby odbywają się w soboty o 12.00 w domu katechetycznego.
Opiekunami są: ks. Paweł Zdybel i organista, Jacek Chęckiewicz.

GRUPY SZKOLNE
Wolontariat Caritas i Klub Wolontariusza
zrzesza uczniów Gimnazjum i LO
Działalność oparta o nauczanie świętego papieża Jana Pawła II, wolontariusze żywo interesują się losami kolegów
i koleżanek uczących się w naszym Zespole Szkół oraz odpowiadają na potrzeby innych społeczności wymagających pomocy i wsparcia.
Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Duchownego
Uczniowie pamiętają w modlitwach o potrzebach Seminarzystów - przyszłych kapłanów oraz uczestniczą w spotkaniach z nimi w Seminarium Duchownym,
chętnie też korzystamy z obecności alumnów na naszych dodatkowych spotkaniach i śledzimy wydarzenia na
stronie internetowej.
Koło Żywego Różańca pw. Chiary Luce
Uczestnicy płynnie się zmieniają. Modlitwą różańcową ogarniają wszystkie potrzeby naszej codzienności oraz potrzeby parafii i misji.
Młodzi interesują się losami Kościoła w świecie. Wrażliwi na cierpienie, samotność, niedolę i przeciwności życia,
jakie niesie każdy dzień, chcą tak
działać, aby smutku i zła było jak najmniej. Na każdym miejscu cierpi człowiek i woła o człowieka, stąd żywe zainteresowanie młodej społeczności katolików.
Wszystkie wymienione grupy szkolne prowadzi katechetka Ryszarda Bartnik
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KOCHAM ŚLADY TWE...
Małgorzata Dybeł
Skrzydło wydaje mi się co najmniej dwa
razy za chude w stosunku do całego samolotu… Podejrzliwie zerkając raz po raz, staram
się nie wymyślać różnych tragicznych scenariuszy. Muszę wierzyć, że to coś zostało przytwierdzone do reszty, żeby całość latała…
Moja wiara została mocno nadwątlona po
kolejnej serii turbulencji. Jednak chyba nie o
takiej wierze miałam pisać.
Na przekór chronologii, zacznę od ostatniego dnia pobytu w Rzymie. Dziwne, że tym
razem największe wrażenie nie zrobiły na
mnie przepiękne bazyliki skrzące się niesamowitymi malowidłami w ciszy budzącego
się świtu, lecz jeden maleńki kościółek… Domine Quo Vadis? Dokąd idziesz, Panie?)
Przejście na drugą stronę ulicy graniczyło z cudem lub z nieumyślnym usiłowaniem
samobójstwa. Pędzące samochody sprawiały,
że czułam się jak na torze wyścigowym, a
moja głowa z prędkością dwóch obrotów na
sekundę obracała się z lewa na prawo, żebym
uchwyciła odpowiedni moment i kłusem
przebiegła na drugą stronę ulicy. To przecież
rozwidlenie czterech rzymskich dróg.
Kościółek, stanowiący oazę ciszy, delikatnie zamknął za nami drzwi. Według legendy, tutaj spotkał Jezusa św. Piotr uciekający z Rzymu przed prześladowaniem. Dokąd
idziesz Panie? Stopy odciśnięte w kamieniu…
ślad Boga. Wierzę że to te ślady, bo skąd byłoby tyle spokoju na wysepce chaosu codziennego życia i dlaczego wciąż brzmiałoby
tutaj pytanie zadawane Bogu przez człowieka
i echo odpowiedzi udzielanej człowiekowi
przez Boga… Piotr powrócił, bo wierzył wiarą
tak mocną że wystarczyła, by wytrwać, gdy
został zamęczony – ukrzyżowany głową w
dół. Wierzyć jak Rybak…
Bazylika św. Piotra Tylu ludzi, taki rejwach, że momentami tracę głowę, nerwy i
orientację w terenie. Zaopatrzona w telefon z
nawigacją, mapę i bezużyteczne rozmówki
oraz przewodnik, który z każdym krokiem w
iście afrykańskim upale staje się cięższy o
jakieś parę kilogramów, z samozaparciem
godnym zdobywcy nowych lądów odkrywam, że chłodne wnętrze kościoła może stać
się prawdziwą oazą nie tylko dla ducha.
Ledwo zipiąc docieram nareszcie do
Watykanu. Miejsce gdzie złożono ciało Papieża Polaka tętni życiem, rozpalonymi do
granic możliwości nadziejami i szeptanymi w
różnych językach świata nieśmiałymi prośbami o jeszcze jeden cud… Modlę się, patrzę i
wspominam dzień, w którym świat wstrzymał oddech. Wtedy, jak na granitowej płycie,
wyryła mi się w pamięć postać starca klęczącego na środku wadowickiej Bazyliki i wyciągającego ręce do Boga patrzącego z Monstrancji. Może błagał o życie dla Papieża a
może już o jego świętość. O świętość tego,
który wierzył w to, co deklarował, kiedy szeptał Totus Tuus…
Świętych obcowanie. Ciesząc się ciepłem
promieni przedpołudniowego słońca idziemy

odwiedzić niesamowite muzeum. Coś nam się nie zgadza
w numeracji domów. Niepewnie zerkamy na kolejne oznaczenia, wśród których brakuje
tak ze dwunastu. Ciekawe,
według jakiego klucza je numerowano. Kolejny raz mijamy
jakąś ambasadę. Jeśli jeszcze
raz przejdziemy obok, to wezmą nas za terrorystów! Trzeba
spróbować z innej strony. Przy- Akile Pinelli. Kościół Domine Quo Vadis
padkiem zerkam na tablicę
informacyjną remontowanego właśnie bu- z rozstajów dróg. Tutaj współpraca zakońdynku. Nareszcie! Odnalazłyśmy kościół czyła się dość drastycznie. Jedna chciała w
Najświętszego Serca Cierpiącego Jezusa. prawo a druga w lewo. Po namyśle postaZamknięty na głucho… No cóż, według prze- nowiliśmy wyłączyć kłócące się nawigacje i
wodnika miał być otwarty. Po paru godzi- zdać się na oczy wlepione w mapę. Nie
nach wracamy. Jeszcze zamknięty??? Wczy- wiedziałam, że tak trudno w podskakującym
tuję się we włoski tekst i wnioskuję, że przy- samochodzie odczytać włoskie nazwy i nie
najmniej przed rozpoczęciem Mszy św. bę- pomylić kierunków. Ale jeszcze trudniej było
dzie otwarty. Musi być otwarty, bo nigdzie zapanować nad własnym układem trawiensię już nie ruszę! Trzeci raz przejść taki kawał nym, który buntował się na każdym z ostrzejdrogi, to już nie na moje obolałe nogi. Siada- szych zakrętów. A było ich sporo w ciągu tej
my na progu kościoła. Opierając głowę o godziny wspinania się w górę i w górę – ku
rozgrzane drzwi świątyni czuję się jak dusza obłokom. Godzina serpentyn. Tylko wspau bram Nieba.
niałe widoki sprawiały, że narastające mdłoKobieta otwierająca świątynię trochę ści ustępowały zachwytowi nad pięknem
zdziwiona patrzy, jak z desperackim bły- krajobrazu.
skiem w oczach podnoszę się z progu. W
Dojechaliśmy! Na mapie wygląda, jakby
zakrystii znajduje się malutkie, ale jakże nie- droga zakończyła swój bieg. I tak naprawdę
samowite muzeum. Muzeum Dusz Czyśćco- było. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej stoi
wych. Eksponaty robią wrażenie. Potwier- jak strażnik na końcu drogi, by ostrzec przydzają to, w co wierzymy: Dusze Czyśćcowe byszów przed grożącym im upadkiem w
potrzebują naszej pomocy i tutaj właśnie przepaść. W niewielkim Sanktuarium siedzi
mamy tego namacalny dowód.
Pani tego miejsca, trzymając na kolanach
Widzę na modlitewniku wypalony ślad Jezusa, a klejnoty na Jej sukni spływają podłoni, fragment blatu stołu z wypaloną ręką, dobne do sznura gwiazd, jak Łaski rozdzielaczy poszwę na poduszkę ze śladami ognia. Bo ne przez Matkę na „dachu” włoskiej krainy,
wiara i modlitwa żywych pomaga tym cier- gdzie szelest skrzydełek cykad jest głośniejszy
piącym w czyśćcu, a oni na nią czekają i cza- niż oddech strudzonego wędrowca. Widok ze
sami, jak widzę, mogą o nią poprosić.
skraju urwiska sprawia takie wrażenie, że nie
Po wyjściu z zakrystii trwam przed Ta- można nie wierzyć w Tego, który stworzył
bernakulum, chcąc swą modlitwą pomóc świat. Tutaj, blisko chmur, wystarczy wyciątym, którzy sami już sobie pomóc nie mogą. gnąć dłoń, by dotknąć Miłości Boga, wystarKątem oka widzę w konfesjonale siedzącą czy zanurzyć się w ciszę i czekać… bo Bóg
postać. Patrzę uważniej i stwierdzam, że nie kocha ciszę.
ma tam nikogo. Pewnie promień słońca
Tak różne są odcienie wiary, jak różni są
upodobał sobie to miejsce… A może to nie ludzie. Jedni starają się wierzyć, bo wtedy
słońce? Wierzę w świętych obcowanie.
lżej im żyć. Inni uważają, że wiara, to wyłączBóg kocha ciszę. Jak na wojnę szykowa- nie prywatna sprawa i nie należy jej mieszać
łam się, by dotrzeć z Rzymu do Orvieto. Wy- w sprawy państwowe. Kolejni wierzą, że w
pisałam wszystkie możliwe połączenia kole- nic nie wierzą. Ale są i tacy, którzy
jowe, z trudem nauczyłam się wymawiać „oddychają” wiarą, bo ona jest ich radością i
włoskie zwroty, na dziesiątą stronę przeanali- ich życiem. Wiele jest budowli, świątyń, niezowałam rzymski dworzec w Internecie. zniszczalnych zdawałoby się rzeczy, które
Wszystko po to, żeby spełnić swoje marzenie wzniesione przez ludzkie ręce w końcu i tak
zobaczenia Cudu Eucharystycznego… I oto kiedyś ulegną destrukcji. Pozostaje tylko to, a
nieoczekiwanie dla samej siebie znalazłam może aż to, co potrafimy odnaleźć w sercu –
się w Mentorelli.
odczucie miłości Boga do człowieka; Jego
Nawet moja wybujała fantazja nie uśmiechu i cuda dnia codziennego w których
brała pod uwagę możliwości dotarcia do chce nam pokazać Siebie, w postaciach tak
tego miejsca między niebem a ziemią wielu świętych, w miejscach szczególnie
(chyba jednak bliżej nieba jak się wkrótce ogarniętych Jego Łaską i w prostej, ludzkiej
okazało). Nie wierząc, że jednak tam jadę, przyjaźni… Różne są odcienie wiary prowawsłuchiwałam się w dwa glosy prowadzą- dzące do różnych śladów Boga, każdy ślad
cych nas dwóch nawigacji. Jedna w języku jest inny ale tylko jeden z nich przeznaczony
, a druga w polskim. Integrowały się wspa- jest dla Ciebie. Oby Twoja wiara sprawiła że
niale, dopóki nie stanęliśmy przed jednym kiedyś go odnajdziesz
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15 LAT ŚWIETLICY PARAFIALNEJ
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza przy naszej parafii została
zarejestrowana 28.12.1998 roku w
rejestrze Kuratora Oświaty, w 1999
roku w Rejestrze Miasta Lublin, a 4
października 1999 r. rozpoczęła
swoja działalność. Pierwszym dyrektorem świetlicy była Danuta Bodzak, emerytowana nauczycielka,
która pełniła funkcję do 31.12.1999
r. Od 1 marca 2000 do 31 stycznia
2001 r. dyrektorem została Katarzyna Siedlecka.
Obowiązywał Program Akademii Młodzieżowej, odbywały się wycieczki rowerowe, ogniska, kluby
filmowe. 1 lutego 2001 roku Anna
Czerwonka przejęła stanowisko dyrektora Akademii Młodzieżowej, w
której dzieci i młodzież zdobywały
różne zdolności, umiejętności i
sprawności. Od tego roku także były
organizowane obozy wakacyjne w
góry do Zalesia k/Limanowej, które
są tradycją do dnia dzisiejszego.
Obóz cieszy się dużym zainteresowaniem i chęcią wyjazdów przez
dzieci i młodzież z naszej parafii i
nie tylko. Przez wiele lat świetlica
pozyskuje na obóz wychowawców –
wolontariuszy, którzy są alumnami
Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, a także studentów i pracowników pedagogicznych.
Funkcję kolejnego kierownika
1.01. 2009 przejęła Agnieszka Woś,
która pełni ją do chwili obecnej.
Wychowawcą była Sylwia Bełzak.
Świetlica wspiera wiele rodzin,
pomaga dzieciom w odrabianiu lekcji,
zapewnia posiłki, na które pieniądze
pozyskujemy z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta
Lublin, organizuje różnego rodzaju
zajęcia rozwijające zainteresowania i
umiejętności, organizuje wycieczki,
wyjazdy, prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, także z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta Lublin.
Tradycją od 3 lat stało się organizowanie kiermaszy świątecznych
z ręcznie robionymi cudeńkami,
wykonanymi przez wychowanków i
wolontariuszy naszej świetlicy.

Placówka organizuje także uroczyste spotkania Wielkanocne i Wigilijne, gdzie zapraszając rodziny
naszych wychowanków, księży, wolontariuszy, sympatyków Świetlicy,
stajemy się jedną wielką rodziną.
Śpiewamy kolędy, składamy sobie
życzenia, dzielimy się opłatkiem,
dzieci wystawiają dla zaproszonych
gości Jasełka. Placówka współpracuję Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Rodzinie w Lublinie, parafią, szkołą im. Orląt Lwowskich, Bankiem
Żywności w Lublinie, organizując
zbiórki żywności, Szkołą Podstawową nr. 4, kuratorami, rodzicami naszych wychowanków, innymi placówkami
opiekuńczowychowawczymi, z którymi organizujemy imprezy, Dni Dziecka, Andrzejki, konkursy.
Warto dodać, że przez te lata
działania świetlicy regularną pomoc, opiekę i wsparcie otrzymało
około 200 wychowanków. Dodatkowo dzieci co roku biorą udział w
wyjazdach wakacyjnych, feriach na
miejscu, imprezach Mikołajkowych.
Placówka wspierana jest przez
wielu sponsorów i życzliwych ludzi,
bez których nie moglibyśmy funkcjonować. Z tej okazji chcielibyśmy podziękować księdzu proboszczowi, który nieodpłatnie wynajmuje pomieszczenia dla Świetlicy i zawsze wspiera
nasza działalność, jest „bardzo dobrym duchem” i opiekunem. Dziękujemy także Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Rodzinie, Urzędowi Miasta
Lublin, wolontariuszom, którzy przez
te lata działania świetlicy, przyczynili
się do pomocy dzieciom w lekcjach, w
zajęciach dodatkowych, organizowaniu imprez i zbiórek. Wyrazy
wdzięczności także dla sponsorów,
wielu życzliwych ludzi, którzy wspierali i nadal wspierają nas finansowo,
rzeczowo i duchowo. Bez tej nieocenionej pomocy działanie naszej placówki nie byłoby możliwe w takiej
jakości, w jakiej funkcjonuje.
W dniu 4. października będzie
obchodziła jubileusz 15-lecia.
Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od 15.00 do 19.00. w Domu Parafialnym. Kierownikiem jest Agnieszka Woś, a wychowawczynią Karolina Zioło.
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INFORMACJE
Niedziele i święta: 7:00, 9:00, 10:30,
(górny kościół – dorośli, dolny kościół –
dzieci), 12:00, 18:00 (dla młodzieży)
Święta zniesione:
7:00, 9:00,16:30,18:00
Dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:00,
dodatkowo 16:30 (pierwsze piątki
miesiąca w roku szkolnym)
Całodzienna adoracja Pana
Jezusa w Najświętszym
Sakramencie w dni powszednie
od 8.00 do 18.00
Nabożeństwa okresowe:
codziennie o 17:15. W pierwszą
sobotę miesiąca oraz 16. dnia
miesiąca — adoracja po Mszy św.
wieczorowej zakończona o godz. 21:00
Apelem Jasnogórskim
Adres: ul. Kasztanowa 1, 20-245
Lublin. Tel. 81 747 70 75
Kancelaria w dni powszednie:
7:30 – 8:00 oraz 17:00 – 17:45
W niedzielę po każdej Mszy św.
udzielane są informacje oraz
przyjmowane intencje Mszy św.
Kiosk parafialny czynny od 17.00 do
17.45 oraz po Mszy św. wieczorowej
(poniedziałek—sobota).
W niedziele i święta od 17.00 do 18.00 i
po każdej Mszy św.

ODESZLI DO PANA
Leszek Kalbarczyk
Zofia Zabłocka
Dariusz Wyrwał
Franciszek Fludra
Stanisław Figura
Anna Oleszek
Janusz Kucharczyk

1948
1937
1971
1935
1927
1924
1943

Nasz dar modlitwy
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu, Wieczne odpoczywanie
Głos św. Antoniego — Miesięcznik
parafii św. Antoniego w Lublinie
Adres: ul. Kasztanowa 1, 20-245 Lublin
mail: antoniglos@gmail.com,
tel. 81 747 70 75
Zespół redakcyjny: Ewa i Tomasz Kamińscy
Rada programowa: ks. Prałat Stanisław Róg,
ks. Prałat Marian Matusik, ks. Mariusz Salach
Stali współpracownicy: ks. Prof. Marek
Dziewiecki, Kazimiera Flis, Janina Swół,
Roman Wołczyk, Monika Piechnik
Druk Polihymnia
Redakcja zastrzega sobie prawo
opracowywania i skracania wszystkich
tekstów oraz zmianę tytułów bez
uprzedniego zawiadomienia autorów

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1.09.2014

Fotografie: E.Kamińska

POŚWIĘCENIE ZIARNA SIEWNEGO 8.09.2014

SPOTKANIE POPIELGRZYMKOWE 14.09.2014
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Fot. Archiwum. 20. września 2014. Piknik drużyny harcerzy z rodzinami i opiekunem ks. Leszkiem Sałagą nad Zalewem Zemborzyckim

Poświęcenie tornistrów 7 września 2014
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