Święci są jak grupy drzew.
Każde z nich przynosi inne owoce,
ale czerpie wodę z tego samego
źródła. Uczynki jednego świętego
różnią się od uczynków innego,
ale we wszystkich nich działa ten
sam Duch.
Św. Jan Kolobos
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Jedną ze stacji peregrynacji Obrazu MB Latyczowskiej po parafiach Lublina
był nasz kościół św. Antoniego.
Obraz przybył o godz.
16.30 z parafii Miłosierdzia
Bożego na Osiedlu Nałkowskich. Po powitaniu Obrazu
przez księży i przedstawicieli
parafian odprawiona została
Msza św. pod przewodnictwem ks. dr. Tomasza Adamczyka, naszego Rodaka.

LICZĄ NA NASZĄ POMOC
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200. WYDANIE GŁOSU ŚW. ANTONIEGO

1 listopada –
Wszystkich Świętych
Tego dnia Kościół Katolicki obchodzi
uroczystość Wszystkich Świętych.
Udajemy się z całymi rodzinami na
cmentarz i nawiedzamy groby naszych
bliskich, przyjaciół, znajomych. Przynosząc kwiaty, zapalając znicze, wierzymy, że już cieszą się chwałą w domu
Ojca Niebieskiego. Kościół oddaje
chwałę wszystkim świętym, oficjalnie
uznanym i tym nieznanym z imienia, a
wiernym pielgrzymującym jeszcze na
ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić do świętości. Przypomina nam
również prawdę o naszej wspólnocie
ze świętymi, którzy otaczają nas opieką.
2 listopada – Dzień Zaduszny
Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji, św. Odilon.
W 998 r. zarządził modlitwy za dusze
wszystkich zmarłych w dniu 2 listopada. Zwyczaj ten szybko rozprzestrzenił
się we Francji, Anglii, Niemczech, Italii. W XIII w. w Kościele Rzymskim
stał się powszechny. W tym dniu
wspominamy zmarłych pokutujących
za grzechy w czyśćcu. Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274 r. i
na XXV sesji Soboru Trydenckiego
(1545-1563), w osobnym dekrecie o
czyśćcu. Sobór Trydencki orzekł, że
duszom w czyśćcu możemy pomagać.
Do dzisiaj przetrwał zwyczaj nawiedzania w tym dniu grobów, zapalania
świec. Zachował się też zwyczaj modlitwy i składania ofiar pieniężnych w
parafiach za dusze zmarłych, tzw. Wypominki.
W dniach 1-8 listopada za nawiedzenie
cmentarza i modlitwę za zmarłych
można uzyskać i ofiarować za nich odpust zupełny pod zwykłymi warunkami — sakramentalna spowiedź, Komunia Święta i modlitwa w intencjach
Ojca Świętego. W inne dni odpust jest
cząstkowy.

Aż trudno uwierzyć, że to już 200. wydanie Głosu św. Antoniego. Bogu
Trójjedynemu dziękujemy za wszelkie otrzymane łaski i dary Ducha Świętego, za wspaniałych Współpracowników—Kapłanów, Siostry zakonne i
Osoby świeckie, dzięki którym ukazuje się nasze czasopismo parafialne.
Szczególne słowa wdzięczności kierujemy w stronę Księdza Proboszcza
Stanisława Roga — za Jego ojcowską postawę wobec nas. Wszystkim Drogim Czytelnikom dziękujemy za życzliwość i zainteresowanie.
W niedzielę 7 grudnia 2014 r. na Mszy św. o godz. 12.00 będziemy
dziękować za 17 lat istnienia naszego miesięcznika i prosić o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Najświętszej Maryi Panny dla całego Zespołu Redakcyjnego i wszystkich Czytelników. Będziemy również prosić o pokój
wieczny dla śp. Prof. Mieczysława Wieliczko, wieloletniego współpracownika.
Ewa i Tomasz Kamińscy

Jan Henryk Rosen - Pogrzeb biskupa Odilona
Katedra Ormiańska we Lwowie

Ewa Kamińska
Listopad, to miesiąc pamięci o
zmarłych, zwłaszcza tych bliskich naszemu sercu. Męki czyśćcowe są nie do
wyobrażenia przez nas. Św. Jan Vianney tak naucza:
Ogień w czyśćcu jest ten sam, co
w piekle; różnica na tym tylko polega, że nie jest wieczny. Dałby Bóg,
żeby która z tych dusz biednych, które
tam przebywają, stanęła dziś na moim miejscu otoczona ogniem ją pożerającym i opowiedziała sama męczarnie swoje, napełniła ten kościół
swymi jękami, to może by zmiękczyła
i do litości pobudziła serca wasze! „O
jakże my cierpimy, uwolnijcie nas
bracia z tych męczarni, wy to możecie
uskutecznić. O gdybyście wy czuli, co
to za boleść być w rozłączeniu z Bogiem”!
Dusze w czyśćcu cierpiące bardzo
liczą na naszą modlitwę, dlatego nie
zmarnujmy możliwości ofiarowania
im odpustu zupełnego, czyli całkowitego darowania kar, w dniach od 1 od 8
listopada.
Należy wypełnić określone warunki.
1. Wzbudzić intencję otrzymania odpustu za dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Być w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Pobożnie (czyli modlitewnie) nawiedzić cmentarz.
5. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
6. Odnowić jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: Ojcze
nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwy w
intencjach bliskich Ojcu Świętemu, a
także Wieczne odpoczywanie za zmarłych.

Pomagając duszom w czyśćcu
cierpiącym – nie tylko w listopadzie –
w szybkim osiągnięciu zbawienia,
zyskujemy przyjaciół w niebie, którzy
orędują za nami w naszych potrzebach i sprawach.
Dobrze żyć – to wiele
Dobrze umrzeć – to wszystko!
Listopad nasuwa też różne myśli
o naszej i innych śmierci. Całe życie
przygotujemy się do tej chwili. W Internecie można znaleźć wiele informacji o Apostolstwie Dobrej Śmierci.
Matka Bolesna i Święty Józef mogą
wiele nam pomóc w tym przygotowaniu.
Jesteśmy też zobowiązani do modlitwy o łaskę wiary dla tych, co myślą, że życie kończy się tu na ziemi.
Wreszcie Dzieło Niesienia Pomocy Konającym, o którym pisałam już
dwukrotnie, jest jakby kołem ratunkowym na ostatnią chwilę życia.
Osoby deklarujące wspieranie modlitewne konających powinny na stronie internetowej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia www.faustyna.pl kliknąć na
link: KORONKA ZA KONAJĄCYCH.
Następnie wypełnić specjalny formularz. Siostra ze Zgromadzenia lub ks.
Piotr Marks, opiekun duchowy dzieła,
potwierdzi przyjęcie zgłoszenia do
„Księgi wspierających osoby konające”.
Aby zgłosić osobę konającą,
należy zadzwonić na numer 505060205 lub wysyłać sms z podaniem
imienia osoby, która odchodzi z tego
świata. Można też wypełnić formularz
do zgłaszania osób konających również na stronie Zgromadzenia.
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KAŻDY MOŻE BYĆ ŚWIĘTYM
Ks. Łukasz Waś

4 listopada – Św. Karola
Boromeusza (1538-1584)
patrona św. Jana Pawła II
W 23. roku życia został kardynałem
i arcybiskupem Mediolanu. Święcenia
kapłańskie i biskupie przyjął dopiero
dwa lata później. Po niespodziewanej
śmierci brata, która była dla niego duchowym wstrząsem, podjął życie pełne
pobożności i ascezy. Współpracując
z wujem, papieżem Piusem IV, doprowadził do końca Sobór Trydencki. Założył pierwsze seminarium duchowne.
Był hojny dla ubogich. Sam żył bardzo
skromnie. Podczas zarazy w Mediolanie ofiarnie niósł pomoc chorym.
5 listopada - Św. Zachariasza
i św. Elżbiety
Zachariasz był kapłanem, ojcem Jana
Chrzciciela. Kiedy składał w świątyni
ofiarę, ukazał mu się anioł i przepowiedział, że jego żona Elżbieta mimo
podeszłego wieku urodzi syna. Z powodu niedowierzania Bóg odebrał mu
mowę. Odzyskał ją dopiero przy obrzezaniu syna, gdy napisał na tabliczce
jego imię – Jan.
Kiedy Maryja dowiedziała się, że św.
Elżbieta jest w stanie błogosławionym,
odwiedziła ją niezwłocznie. Św. Elżbieta za natchnieniem Ducha Świętego
poznała w niej Matkę Boga.
11 listopada – św. Marcina
z Tours (~317-397)
Mając 15 lat wstąpił do armii Konstancjusza II. Żebrakowi proszącemu o
jałmużnę u bram miasta Amiens oddał
połowę swej opończy Następnej nocy
ukazał mu się Chrystus odziany w ten
płaszcz. Pod wpływem tego wydarzenia przyjął chrzest i opuścił wojsko.
Został uczniem św. Hilarego, biskupa
Poitiers. Potem osiadł jako pustelnik
na wysepce w pobliżu Genui.
W 361 r. założył pierwszy klasztor w
Galii. Dziesięć lat później wybrano go
biskupem Tours. Prowadził surowe
życie, budząc sprzeciw okolicznych
biskupów. Klasztory, które zakładał,
łączyły koncepcję życia mniszego z
pracą misyjną. Zmarł podczas podróży
duszpasterskiej. Był pierwszym świętym odbierającym cześć jako nie męczennik.
LISTOPAD 2014 Nr 11/200
4

Po pewnym pogrzebie podeszła
do mnie kobieta i powiedziała słowa,
które mnie zaskoczyły: Moja mama,
którą pochowaliśmy, była święta.
Pomyślałem sobie, że to może nastrój
pogrzebu, strata bliskiej osoby wpłynęła na jej wypowiedź. Na jakiej podstawie pani tak twierdzi? – spytałem.
A ona na to: Pochodzę z biednej rodziny. Było nas ośmioro. Pracował
tylko tata. Mama zajmowała się nami i nim. Ale przez całe życie chciałam być taka, jak ona. Kiedy się modliła, to cała się modliła, jakby się
zatapiała w Bogu. A z tej modlitwy
wypływała miłość do nas, do sąsiadów, do wszystkich. Kiedy ktoś prosił
o pomoc, to chociaż sami mieliśmy
mało, dzieliła się tym, co było i powierzała wszystko Panu Bogu. Kiedy
tata się denerwował i wypominał, że
oddaje wszystko, co mamy, ona mó-

wiła, żeby był spokojny, bo Bóg się o
nas zatroszczy. Kiedy stojąc nad grobem przypomniałam sobie jej życie,
uświadomiłam sobie, że była osobą
świętą.
W Uroczystość Wszystkich Świętych, czcimy nie tylko tych, których
Kościół wyniósł do chwały ołtarzy, ale i
tych, których imion nie znamy, a zapisane one są w sercu Boga. Ta uroczystość sięga korzeniami czwartego wieku. Najpierw odnosiła się do męczenników, którzy swoje życie oddali z miłości i wierności do Chrystusa. Z czasem święto objęło wszystkich świętych, znanych i nieznanych.
Co oznacza ta uroczystość dla nas,
współczesnych? Czy ja też mogę być
człowiekiem świętym? Czy święci rodzą się w niebie, czy na ziemi? Święci,
to ludzie z krwi i kości. Żyjący w konkretnym czasie i miejscu, i tu na ziemi
stający się świętymi. Warto przyjrzeć
się Apokalipsie św. Jana. Apokalipsa,
to gatunek literacki powstały na prze-

łomie III i II w. przed Chrystusem,
posługujący się obrazami i symbolami,
aby wyjaśnić jakąś tajemnicę. Św. Jan
Ewangelista napisał Apokalipsę, gdy
przebywał na wyspie Patmos. W Apokalipsie możemy przeczytać takie słowa: I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca (Ap 7,1a).
Anioł ten oznacza Boga przychodzącego, który mówi: Nie wyrządzajcie
szkody ziemi ni morzu, ni drzewom,
aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego (Ap 7,3). Nakazuje, by żadnemu człowiekowi nie została wyrządzona krzywda, dopóki nie zostaną
opieczętowani przez Boga.
Opieczętowanie
przez
Boga
oznacza w Piśmie Świętym nawrócenie, przemianę, zastanowienie się,
czyli skierowanie serca na Pana Boga. I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące
opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela (Ap 7,4). Pieczęć oznacza przynależność, w tym
wypadku do Boga. My należymy do
Boga przez Chrzest Święty. Świadkowie Jehowy powołują się na ten wers,
twierdząc, że zbawionych będzie 144
tysiące. Trzeba wyjaśnić tę liczbę.
Dwanaście, to liczba pokoleń Izraela,
dwanaście, to także symbol Kościoła
Świętego, założonego przez Chrystusa
na fundamencie 12 Apostołów. 12 x 12
= 144. To już duża liczba,
ale pomnożona przez 1000 stanowi już
wielkość olbrzymią, nie do wyobrażenia przez ówczesnych Izraelitów. 144
tysiące oznacza nieskończoną liczbę
zbawionych. Potwierdzeniem tego są
dalsze słowa Apokalipsy: Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego
nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń,
ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są
w białe szaty, a w ręku ich palmy
(Ap 7,9).
Biała szata w Piśmie Świętym oznacza zmartwychwstanie, odrodzenie, zwycięstwo. Palma to także symbol zwycięstwa. Stojący przed tronem głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie u Boga

naszego, Zasiadającego na tronie i u
Baranka» (Ap 7,10). Znaczy to, że zbawienie dokonuje się przez Boga. A
wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu
i Starców, i czworga Zwierząt, i na
oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: «Amen»
(Ap 7,11-12). Starcy oznaczają ludzi
sprawiedliwych, zwierzęta są symbolem
cnót. Sprawiedliwi charakteryzują się
cnotami takimi, jak: roztropność, cierpliwość, wstrzemięźliwość, męstwo.
Święci takimi cnotami się oznaczają.
Drugie znaczenie słowa starcy
oznacza z greckiego prezbiterów. W
przytoczonych wersach zawarty jest
opis początku Liturgii Boskiej. Ci,
którzy zwyciężyli, w niej uczestniczą.
Jest tron, jest Chrystus i są aniołowie,
są starcy i zwierzęta. My uczestnicząc
we Mszy św. mamy zaczątek uczestnictwa w liturgii niebieskiej.
Dalej możemy przeczytać: Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i
moc, i potęga Bogu naszemu na
wieki wieków! Amen. A jeden ze
Starców odezwał się do mnie tymi
słowami: Ci przyodziani w białe
szaty kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego: Panie, ty
wiesz. I rzekł do mnie: To ci, którzy
przychodzą z wielkiego ucisku i
opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili (Ap 7,12-14). Dzięki
krwi Baranka, Jego krzyżowej ofierze, dokonuje się swoiste wybielenie
szat i człowiek staje się nowym
stworzeniem. Czerwień Chrystusowej krwi wybiela szaty tych, którzy
są wybrani. To nie moja zasługa, to
dar od Boga, którym powinniśmy się
cieszyć; za niego dziękować. Świętość
jednak kosztuje.
Niejeden człowiek za trwanie
przy Chrystusie zapłacił cenę własnego życia. Dzieje się tak i teraz.
Wiele jest miejsc na świecie, gdzie
przelewa się krew tych, którzy nie
chcą zrezygnować z wyznawania
wiary w Chrystusa. Ich krew, zmieszana z krwią Chrystusa staje się
ofiarą za zbawienie świata.

ŚWIĘTO PATRONALNE SIÓSTR BETANEK
W niedzielę 23 listopada w Uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata przypada święto patronalne Zgromadzenia Sióstr
Rodziny Betańskiej.
Z tej okazji naszym Siostrom Betankom: s. Judycie, s. Augustynie,
s. Bernardzie i s. Reginie składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, sił i
wytrwałości w pracy zakonnej.
Niech Chrystus Król obdarza całe Zgromadzenie wszelkimi łaskami, a
Matka Boża i św. Antoni wstawiają się u Boga za wszystkimi Siostrami.
Dziękujemy serdecznie za ofiarną posługę w naszej parafii, za uśmiech,
życzliwość i dobroć.

KALENDARIUM
11 listopada –
Święto Niepodległości
11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna
przekazała Józefowi Piłsudskiemu,
który wrócił do kraju, naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych. W
Warszawie rozpoczęło się rozbrajanie
wojsk okupacyjnych. Ten dzień przyjęto jako datę odzyskania niepodległości
przez Polskę po 123 latach zaborów.
13 listopada - Świętych:
Benedykta, Jana, Mateusza,
Izaaka, Krystyna (+1003)
Benedykt i Jan byli włoskimi zakonnikami. Na prośbę Brunona z Kwerfurtu
wyjechali do Polski. Po przybyciu na
dwór Bolesława Chrobrego i założeniu
pustelni na terenie, który im podarował (teren dzisiejszego Wojciechowa
pod Międzyrzeczem), dołączyli do nich
Polacy, rodzeni bracia Mateusz i Izaak
oraz Krystyn, klasztorny sługa. W nocy
z 10 na 11 listopada 1003 r. zostali napadnięci przez zbójców i zamordowani. Są to pierwsi męczennicy polscy.
Do chwały ołtarzy wyniósł ich Jan
XVIII.

18 listopada – Bł. Karoliny
Kózkówny (1898-1914)
Mieszkała niedaleko Tarnowa we wsi
Wał-Ruda, gdzie rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo. Była prostą,
religijną i pracowitą dziewczyną.
Na początku I wojny światowej carski
żołnierz uprowadził ją przemocą i bestialsko zamordował, gdy broniła się,
pragnąc zachować dziewictwo. Jan
Paweł II beatyfikował ją w 1987 r. w
Tarnowie. Jest patronką Ruchu Czystych Serc i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
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21 listopada – Ofiarowanie
Najświętszej Maryi Panny
W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny polegający na
tym, że dzieci ofiarowywano na służbę
Bogu. Dziecko, zanim ukończyło 5. rok
życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano kapłanowi, który
ofiarowywał je Panu. Czasami pozostawało tam dłużej, wychowywało się,
uczyło służby dla sanktuarium, pomagało wykonywać szaty liturgiczne, asystowało przy nabożeństwach. Protoewangelia Jakuba z III w. mówi, że
Maryję ofiarowano na służbę w świątyni, kiedy miała trzy lata. Od VI w.
Święto obchodzono najpierw w Jerozolimie. Na Zachodzie od czasów wypraw krzyżowych.
22 listopada – Św. Cecylii
(II-III w.)
To jedna z najsłynniejszych męczennic
Kościoła Rzymskiego. Według tradycji
złożyła ślub czystości, jednak zmuszono ją do małżeństwa z poganinem Walerianem. Św. Cecylia pozyskała dla
Chrystusa męża i jego brata Tyburcjusza. Razem z nimi poniosła męczeńską
śmierć przez ścięcie mieczem.
23 listopada – Chrystusa Króla
Wszechświata
Podstawą do udziału w Królestwie Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata,
jest miłość miłosierna. Każdy, kto się
pochyla nad potrzebującym, osamotnionym, ubogim, nieszczęśliwym, odrzuconym, czyni to dla samego Chrystusa.
W tym dniu swoje święto patronalne
obchodzi m.in. Akcja Katolicka, Katolickie
Stowarzyszenie
Młodzieży
i Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej.
30 listopada - Św. Andrzeja (+70)
Pochodził z Betsaidy. Był bratem św.
Piotra. Był pierwszym powołanym
przez Jezusa na apostoła. Należał do
Jego najbliższego otoczenia. Był
świadkiem cudu w Kanie i cudownego
rozmnożenia chleba. Po Zesłaniu Ducha Świętego według apokryfów miał
pracować w Foncie i Bitynii oraz w
Tracji, Scytii i Grecji, gdzie w Patras
został ukrzyżowany głową w dół na
krzyżu w kształcie litery X.
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OTULMY MIŁOŚCIĄ JAK KOCEM
Monika Piechnik

Jesień – z czym nam się kojarzy? Dzieciom z kasztanami i kolorowymi liśćmi. Uczniom i studentom z początkiem nauki. Dorosłym
z chłodem, przygotowywaniem się
do zimy, zakupem opału, gromadzeniem zapasów. Artystom z natchnieniem, bo jakże nie kochać
porannych mgieł i pajęczych sieci w
kroplach rosy.
Pięknie jest jesienią w parku.
Zakochane pary siedzą na ławeczkach posypanych różnokolorowymi
liśćmi. Młode, dojrzałe i te całkiem
stare, które niejedną jesień wspólnie przeżyły. Mijamy też ludzi samotnych, którzy karmią gołębie. W
ich oczach widać strach przed nadchodzącymi dniami. Czy dadzą radę
z laską lub kulą pójść do sklepu po
śliskich liściach? A jeśli się przeziębią, czy znajdzie się ktoś, kto poda
im herbatę malinową? Gdy spadają
ostatnie liście z drzew, mieniąc się

w słońcu, jak skrzydła anioła, po policzku samotnych ludzi płynie łza.
Jesień, to czas wspomnień, rozważań nad przemijaniem, zatrzymaniem się nad fotografią. To czas, gdy
odwiedzamy cmentarze. W powietrzu unosi się zapach chryzantem,
płonących zniczy i butwiejących liści.
Stojąc nad grobem tych, którzy odeszli, obiecujemy sobie, że będziemy
mieli czas dla tych, którzy są jeszcze
pośród nas.
Idąc przez park usiądźmy przy
samotnej osobie i posłuchamy, co
nam chce powiedzieć. Idąc zaś na
zakupy, zapytajmy sąsiadkę, czy czegoś potrzebuje. A gdy dom wypełni
zapach ciasta, podzielmy się z samotnym sąsiadem. Nasze dzieci tak szybko rosną ,wyrastają z ubrań. Zróbmy
paczkę dla tych, których nie stać na
nowe buty, kurtkę czy szalik.
Jesień nie została nam podarowana ot tak sobie... ona po coś jest...
Piękno świata ma otworzyć dobroć
naszych serc. Pomóżmy wszystkim
pokochać jesień. Otulmy miłością,
jak ciepłym kocem.

MÓDLMY SIĘ O POKÓJ
Ks. Mariusz Salach

Codziennie słyszymy w wiadomościach o konfliktach zbrojnych,
jakie dzieją się teraz na świecie,
przede wszystkim na Ukrainie, w
Syrii i Iraku, w Afryce.
Choć większość z nas nigdy nie doświadczyła wojny, to jednak można powiedzieć, że jest to coś
najtragiczniejszego, co
może spotkać człowieka.
Wojna wywołuje wielkie
zniszczenia, nie tylko materialne, nie tylko śmierć,
ale rujnuje wnętrza duchowe ludzi. Ci, którzy ocaleją od
śmierci, noszą w sobie ogromne
brzemię, powodujące w życiu
ogromnie negatywne konsekwencje.
W walkach giną nie tylko żołnierze, ale coraz więcej niewinnych
cywilów, bezpośrednio w wojnę niezaangażowanych, żyjących na terenach walk. Wojna niszczy też infrastrukturę danego kraju, nieraz na

długie lata. Dodatkowo powoduje
ucieczkę, nierzadko setek tysięcy czy
milionów, ludzi z obszarów objętych
walkami. Wojna to straszna, niewyobrażalna klęska. Początek wojny
zawsze jest w sercu człowieka. Stoi
za nim najczęściej chęć zysku. Jest
ona niezwykle silna.
Wojny między narodami,
czy państwami można odnieść do wojen, jakie my
prowadzimy między sobą w
najbliższym otoczeniu –
kiedy się kłócimy z różnymi
ludźmi. Niezgoda rodzi się
w naszym sercu. Jeśli panuje w nim grzech, coś człowieka dręczy, to każda okazja jest dobra, by się pokłócić. Gdy ma się serce czyste, otwarte
na Boga, to zawsze znajdzie się okazja
do pojednania, przeproszenia. Pokój,
to owoc Ducha Świętego.
Po ludzku trudno jest dla konfliktów znaleźć jakieś rozwiązanie.
Dlatego potrzebna jest nasza modlitwa do Boga o pokój, szczególnie
tam, gdzie ludzie są wyjątkowo doświadczani i udręczeni.

JEST JESZCZE SERCE
Ks. Prałat Szymon Szlachta

Czymże jest człowiek, że o nim
pamiętasz? (Ps 8,5a). Takimi słowami Psalmista zastanawia się nad
człowiekiem, nad jego naturą. Jesteśmy ukoronowaniem całego stworzenia. Powołanymi do życia na Boży
obraz i podobieństwo. To wiemy już
z pierwszych katechez. (…) Wlał w
nas swojego nieśmiertelnego Ducha,
zwanego duszą nieśmiertelną, dzięki
czemu dał nam największe przymioty, które nas wynoszą na szczyt dzieła stworzenia – wolność i rozumność. One są wielkim darem i szansą, ale jednocześnie ryzykiem i odpowiedzialnością, gdyż człowiek przez
grzech może się Bogu sprzeciwić.
Może powiedzieć, jak zbuntowany
anioł: Nie będę Ci służył. Ten, którego imię brzmiał Niosący Światło,
przez nadużycie wolności, został
strącony do piekła. Stał się aniołem
zbuntowanym.
Nadużycie wolności dotknęło i
człowieka, który w Edenie powiedział do Boga: Nie będę Ci służył.
Bóg dał człowiekowi wielką szansę
rozwoju, bycia wielkim. Człowiek
jednak nadużył tego zaufania. (…) I
ten brak zaufania ciągnie się za człowiekiem przez całą historię ludzkości. Tak będzie aż do skończenia
świata, dlatego że człowiek niezwykle rozwinął swój intelekt, a zapomniał, że ma jeszcze serce. Gdyby
dziś nasi pradziadowie powstali z
martwych, popatrzyli na nasze
mieszkania, również na wsi, to powiedzieliby, że są w jakimś wielkim
mieście. Ileż jest wynalazków, udogodnień. Wieczorem w domu jest
prawdziwy spektakl – aktorzy, piosenkarze, muzycy, artyści – tak nas
hołubią, tak starają się zabawić. Ale
jakiś starszy, doświadczony człowiek
powie: To nic nie jest warte. Bo dziś
ludzie, nawet żyjąc pod jednym dachem i siadając do wspólnego stołu,
oddzielili się murem od innych. Teraz w rodzinach nawet ze sobą się
nie rozmawia. Kiedyś na wsi przed
każdym domem była ławeczka. Ludzie wychodzili z kościoła. Przysiadali. Gawędzili. Chodzili jeden do
drugiego. Jak trzeba, to sobie pomogli. Dziś odgradza ich mur – niewidzialny, ale mur. Człowiek zapomniał, że ma jeszcze serce, przestał

kochać. Nie dziwmy się, że jest coraz więcej ludzi bez serca czy o kamiennym sercu. (…)
Człowiek wysoko podniósł swoja głowę, rozwinął kulturę, technikę.
Był nawet na Księżycu. (…) Kiedyś,
jeszcze za czasów Żelaznej Kurtyny,
jadąc na zachód Europy, towarzyszyłem pewnemu studentowi z Kraju Kwitnącej Wiśni, który studiował
w Niemczech Zachodnich. Spytałem
go, jak mu się podoba Europa. Powiedział, że jest zachwycony Europą, intelektem Europejczyków, ale
zauważył, że zapomnieli, że mają
serce. Zauważyłem, że Japończycy
też o tym zapomnieli, przystępując
do wojny w koalicji z Niemcami i
Włochami. Nic nie powiedział, może myślał wcześniej, ze ma do czynienia z człowiekiem, który niewiele
ma do powiedzenia, nie zna historii.
Ale jest prawdą, że zapomnieliśmy o
ty, że mamy jeszcze serce. Dlatego
przykłady braku serca spotykamy
na co dzień.
Słyszymy, że samochód potrącił
dziecko na szosie, zaraz drugi. Pogotowie lotnicze przewozi je do
szpitala, a tam nie ma go kto przyjąć, bo… procedury. Nie widzi się
człowieka, tylko przepisy. Na ul.
Marszałkowskiej w Warszawie, najbardziej chyba ruchliwej, wiele godzin leżał człowiek. Tysiące ludzi
przechodziło obok. Może wypił za
dużo, może coś innego – każdy
wzruszał ramionami. Wszyscy spieszyli do swoich spraw, a tu, wśród
tysięcy ludzi, w opuszczeniu umierał na zawał człowiek.
A z drugiej strony, jak człowiek
potrafi wpadać w inną skrajność,
jaki jest roszczeniowy – wszystko
mi się należy, nikt mi łaski nie robi.
Napatrzyłem się przez kilka miesięcy pobytu w szpitalu na różne postawy i reakcje chorych. (…) Podziwiałem cierpliwość pielęgniarek i

Chrystus w Świątyni Jerozolimskiej

lekarzy. Oczywiście nie dotyczy to
wszystkich chorych, bo wszędzie są
ludzie i „ludziska”. (…)
Pan Jezus najwięcej głosił nauki swoim rodakom. W swojej rodzinnej ziemi najczęściej przebywał. Jak Mu się za to odwdzięczono? A co myśmy zrobili z największym prorokiem naszych czasów –
św. Janem Pawłem II i z jego nauką? Tak byliśmy nim zachwyceni.
Tyle razy był w Polsce. A jak przyszło do głosowania, to kogo wybrano? Tych po prawej, czy tych po
lewej? Aż sam Ojciec Święty się
dziwił. W głowie mu się nie mieściło, za kim poszli Polacy.
Rzymski poeta Owidiusz powiedział: Widzę w życiu rzeczy dobre i
pochwalam je, ale idę za gorszymi.
Na tym polega nadużycie wolności i
brak pamięci, że mamy jeszcze serce.
Dlatego każdy pierwszy piątek miesiąca przypomina nam o Miłości Serca Jezusowego i o tym, że naszym
obowiązkiem jest kształtować nasze
życie i serce na wzór życia i Serca
Jezusa Chrystusa.

INTENCJE NA LISTOPAD
Intencja ogólna: Aby osoby, które
cierpią z powodu samotności, zaznały
bliskości Boga i wsparcia ze strony
braci.
Intencja misyjna: Aby młodzi
seminarzyści, zakonnicy i zakonnice
mieli mądrych i dobrze
przygotowanych formatorów.

II KRUCJATA
RÓŻAŃCOWA
ZA OJCZYZNĘ
O podjęcie zdecydowanej walki
z korupcją na wszystkich szczeblach
władzy w naszym państwie.
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WIZYTA OBRAZU MB LATYCZOWSKIEJ W NASZEJ PARAFII

REKOLEKCJE
Poniedziałek
29 września 2014 roku
MARYJA W WIERZE I ŻYCIU
KOŚCIOŁA
Ze strony protestantów, ale także
czasem i Kościoła Prawosławnego,
spotykamy się z zarzutem, że katolicy czczą Maryję. Mój kolega, ksiądz
katecheta z Polski, mówił mi, że miał
kiedyś ucznia, bardzo słabego. Chciał
go jakoś podciągnąć pod koniec roku. Poprosił, by ten wymienił Osoby
Trójcy Świętej. A on mówi: Bóg Ojciec, Matka Boska i Pan Jezus. Bardzo wielu ludzi, także katolików, nie
zna swojej wiary. I wielu nie potrafiłoby wyjaśnić tajemnicy Maryi w
wierze Kościoła. A jest to dość istotne, bo, jak mówi św. Ludwik Maria
Grignon de Montfort, nabożeństwo
do Najświętszej Maryi Panny jest
termometrem, który wskazuje, na ile
wiara człowieka jest katolicka. Każde
wypaczenie wiary katolickiej pociąga
za sobą zmianę spojrzenia na osobę
i miejsce Maryi w tajemnicy zbawienia i Kościoła. (…)
Jedna z pierwszych encyklik
św. Jana Pawła II – Redemtoris Mater (Matka Odkupiciela) poświęcona
jest zagadnieniu Maryi w wierze Kościoła. Na początku Ojciec Święty
pisze: MATKA ODKUPICIELA zajmuje ściśle określone miejsce w planie zbawienia, bowiem „gdy (...)
nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg
Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby
wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że
jesteście synami, Bóg wysłał do serc
naszych Ducha Syna swego, który
woła: Abba, Ojcze!” (Ga 4, 4-6).
Te słowa ukazują miejsce Maryi w
tajemnicy Chrystusa. Kościół nie czci
Maryi, jako Osoby Boskiej, (…) nie
modli się „do Maryi”, ale przez Jej
wstawiennictwo. (…) W modlitwie
Zdrowaś Mario są słowa: Módl się za
nami. Nie modlimy się do Maryi, lecz
zapraszamy Ją, by razem z nami modliła się w potrzebnych nam intencjach. Podobnie jest z Litanią Loretańską. (…) Modląc się zaś bezpośrednio
do Jezusa mówimy: Wysłuchaj nas
Panie; Zmiłuj się nad nami.
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Rekolekcje przed wizytą Obrazu Matki Bożej Latyczowskiej prowadził
ks. kanonik Krzysztof Kontek, kanclerz kurii diecezji odesko-symferopolskiej
na Ukrainie. Prezentujemy obszerne fragmenty jego nauk.
Św. Jan Paweł II zwraca uwagę
na dwa zagadnienia dotyczące Maryi. Pierwsze, to Pełna Łaski. Tymi
słowami Archanioł Gabriel pozdrawia Maryję w chwili Zwiastowania.
(…) Co znaczy – łaska? W Biblii i we
współczesnym języku polskim,
oznacza coś dawane za darmo, na
co nie zasłużyliśmy, coś dobrego i
cennego. Maryja jest pełna łaski,
gdyż została tą łaską napełniona.
(…) Już w Starym Testamencie zawarta jest zapowiedź, że (…) Ten,
który pokona szatana, „zmiażdży
mu głowę”, narodzi się z niewiasty.
Dostrzec w tym możemy zapowiedź
Maryi. To o tyle ciekawe, że w kulturze starożytnych Żydów nie mówiło się o matce. (…) Bardziej podkreślana była rola ojca niż matki.
Widzimy tu złamanie pewnej tradycji. To bardzo zamierzony dobór
słów. Podobnie jest ze słowami z
Księgi proroka Izajasza: Oto Panna
pocznie i porodzi syna, któremu
nadadzą imię Emmanuel. To słowa
skierowane przede wszystkim do
króla Achaza, (…) ale ich sens jest
dużo głębszy i wybiegający w przyszłość. Znów kompletnie pomija się
ojca w tym proroctwie. (…) Wszystkie zapowiedzi zyskują pełnię w momencie, kiedy Anioł przychodzi do
Maryi i mówi: Bądź pozdrowiona
pełna łaski. Pan z Tobą. Oto poczniesz i porodzisz Syna. (…) Cześć
oddawana Maryi jest ściśle związana z czcią oddawaną Jezusowi. (…)
Drugim elementem, o którym
mówi Papież jest to, że Ona pierwsza uwierzyła w Jezusa Chrystusa.
(…) Maryja, słysząc słowa Archanioła Gabriela, znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji. (…) Jest zaślubiona Józefowi, ale z nim jeszcze
nie mieszka, ma stać się matką. W
tamtych czasach, taka kobieta była
traktowana jako nierządnica. Za to
skazywana była na ukamienowanie.
(…) Jej wielka wiara pozwoliła odpowiedzieć: Oto ja, służebnica Pańska. W ten sposób Maryja staje się
błogosławioną, pierwszą spośród
tych, którzy uwierzyli w Jezusa
Chrystusa. Maryja, stając się Matką
Jezusa, staje się także wzorem Kościoła, bo w Jej odpowiedzi widzimy
Kościół taki, jaki jest dzisiaj – który
słuchając Słowa Bożego, wypełnia

misję Jezusa Chrystusa w świecie.
Wiara Maryi, to początek wiary każdego chrześcijanina. (…) Dlatego też
wiara Maryi przyrównywana bywa do wiary Abrahama, którego
Apostoł nazywa „ojcem naszej wiary” (por. Rz 4, 12). W zbawczej ekonomii Objawienia Bożego wiara
Abrahama stanowi początek Starego Przymierza, wiara Maryi przy
zwiastowaniu daje początek Przymierzu Nowemu. Podobnie też, jak
Abraham „wbrew nadziei uwierzył
nadziei, że stanie się ojcem wielu
narodów” (Rz 4, 18), tak Maryja,
która przy zwiastowaniu wyznaje
swoje dziewictwo („Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”), uwierzyła, że z mocy Najwyższego, za
sprawą Ducha Świętego, stanie się
Matką Syna Bożego zgodnie z objawieniem anioła: „Święte, które się
narodzi, będzie nazwane Synem
Bożym” (Łk 1, 35) (RM 14). (…)
W języku polskim słowa uwierzyć, wierzyć i zawierzyć mają ten
sam rdzeń. (…) Bo nie można wierzyć Bogu, nie zawierzając Mu swojego życia. Nie można Mu zawierzyć
życia, jeśli się nie uwierzy, że On zna
nas lepiej niż my sami, że zna cel
naszego życia i drogę prowadzącą do
niego. (…) To piękne, że na starych
wizerunkach widzimy kobietę z rozłożonymi rękoma, nazywaną przez
Kościół Orantką. To symbol Maryi
modlącej się i jednocześnie znak Kościoła (w większości języków słowo
„kościół” jest rodzaju żeńskiego).

Bo Kościół, to Matka dla wszystkich
wierzących. (…) Wspólnota Maryi z
Jezusem jest zapowiedzią , do której
Chrystus zaprasza każdego z nas.
(…)
W dalszej części encykliki Jan
Paweł II pokazuje Maryję, jako drogę Kościoła, (…) która nie tylko jest
czczona przez Kościół, ale Mu towarzyszy. (…) Swoją wiarą i modlitwami prowadzi nas drogami zbawienia.
Razem z nami krocząc, pokazuje
drogę. Jest ciągle obecna od momentu ukrzyżowania Chrystusa, kiedy Ten zwraca się do św. Jana: Oto
Matka twoja. (…) Patrząc na liczne
objawienia maryjne (…), nie sposób
nie zauważyć Jej szczególnej obecności, matczynej troski o to, by ludzie
wierzący w Chrystusa, nie zeszli z
właściwej drogi. (…) Znajdujemy
wezwanie do wiary, do nawrócenia i
modlitwy. Są one tym, o czym mówi
nam Kościół – zachęceniem do nawrócenia, do wiary i modlitwy.
Wtorek
30 września 2014 roku
MODLITWA RÓŻAŃCOWA
Czy współcześnie modlitwa różańcowa już się zdezaktualizowała?
Czy nie jest jakimś anachronizmem?
Św. Jan Paweł II napisał list apostolski Rosarium Virginis Mariae
(Różaniec Dziewicy Maryi). Zaczyna się on następującymi słowami:
„Różaniec Dziewicy Maryi, który
pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana
przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej
zachęca”. Różaniec, to nie tylko modlitwa, którą Kościół się modli przez
bardzo wiele lat, to nie tylko modlitwa, którą umiłowało bardzo wielu
świętych, ale to modlitwa, do której
odmawiania Kościół zachęca i dzisiaj. (…)
Modlitwa różańcowa, choć mająca charakter maryjny, jest przede
wszystkim skierowana do Jezusa
Chrystusa. Jest także głęboko zakorzeniona w przesłaniu Ewangelii. Tajemnice, które rozważamy, są
wspomnieniem konkretnych wydarzeń przede wszystkim z życia Jezusa Chrystusa. Niektórzy święci
nazywali Różaniec streszczeniem
Ewangelii. (…) Dawniej nie wszyscy potrafili czytać, więc wiedzę
religijną czerpali z Różańca i malowideł w kościołach.

Ojciec Święty mówi w liście, że
Różaniec jest szkołą Maryi. (…) Możemy od Niej uczyć się wiary, zwłaszcza
w sytuacjach dla nas trudnych, wymagających zawierzenia Bożej woli. (…)
Przypominamy sobie wydarzenia z
życia Jezusa, by uświadomić sobie,
jak Duch Święty działa w historii człowieka. (…) „Ja sam również nie pomijałem okazji, by zachęcać do częstego
odmawiania różańca. Od mych lat
młodzieńczych modlitwa ta miała
ważne miejsce w moim życiu duchowym” – pisze papież. (…) Zaznacza
też, że modlitwa różańcowa kieruje
nas do Chrystusa. Kiedy mówimy słowa Zdrowaś Maryjo, to przesuwają
się przed naszymi oczyma główne
momenty z życia Jezusa. (…) Kiedy
rozważamy tajemnice Różańca, włączamy w nie nasze życie i sprawy. Różaniec nie jest tylko wspominaniem
wydarzeń, które się już dokonały. Jest
też przedstawianiem Bogu naszych
problemów, trosk i radości. (…)
Różaniec jest modlitwą kontemplacyjną. Św. Jan Paweł II pisze, że Różaniec zachęca nas do
kontemplowania oblicza Chrystusa. (…) Modlitwa ta ma wiele stopni głębokości. Inaczej odmawiają
Różaniec dzieci pierwszokomunijne – może z lekkim roztargnieniem. Inaczej cierpiący – z wielką
nadzieją, że będzie to dla nich źródło ratunku. Czasem widać, jak
ktoś tak głęboko przeżywa Różaniec, że nie zwraca uwagi na zewnętrzny świat. Tak potrafił się
modlić Jan Paweł II. (…) Różaniec
jest modlitwą kontemplacyjną,
ponieważ nieustannie stawia nas
wobec tajemnic Jezusa Chrystusa,
które dzieją się także w naszym
życiu.
Pismo Święte nie jest tylko
zapisem pewnej historii, to spojrzenie z perspektywy historii na
własne życie. Podobnie jest z Różańcem. To wejście w kontemplację wydarzeń naszego życia z perspektywy życia Jezusa Chrystusa.
(…)
Jan Paweł II podkreśla, że Różaniec, podobnie jak kontemplacyjne modlitwy Kościołów Wschodnich, wykorzystuje ten sam mechanizm kontemplacji, znany już Ojcom Kościoła. Dodaje, że Różaniec
nabiera dzisiaj nowej aktualności,
przede wszystkim z powodu pilnej
potrzeby wołania do Boga o pokój.
(…) Różaniec, to zanurzenie się w
tajemnicy Tego, który jest naszym
Pokojem.

Tak aktualnie brzmi to dzisiaj,
gdy jest zagrożenie pokoju. Papież
daje nam jako receptę tę bardzo starą, a jednocześnie niezwykle aktualną modlitwę. (…) Okazywała się ona
wyjątkowo skuteczna w różnych
trudnych momentach historii. Wystarczy wspomnieć zwycięstwo maleńkiej floty chrześcijańskiej nad turecką armadą pod Lepanto. (…) To
także rok 1955 w Austrii, kiedy modlitwa różańcowa spowodowała zakończenie sowieckiej okupacji tego
kraju. (…)
Modlitwa różańcowa ma za zadanie uświadomienie nam, że Chrystus ma być celem naszego życia,
prawdą naszej wiary i drogą służenia
drugiemu człowiekowi i Kościołowi.
Chrześcijanin zawsze znajduje się w
pozycji ucznia, a Chrystus jest Nauczycielem. Uczeń podejmuje stały
wysiłek, by do Nauczyciela się
upodobnić. (…)
Nie traktujmy tej modlitwy jako
coś automatycznego. Pamiętajmy, że
kiedy sięgamy po Różaniec, bierzemy do ręki potężną broń. (…) Mój
dawny parafianin z Tawrijska, który
prowadził duży biznes, przyszedł
kiedyś do mnie załamany, bo dostał
nakaz zapłaty jakiś zaległych podatków, co grozi mu całkowitą ruiną.
Prosił o radę, co ma robić. Nie znam
przepisów ukraińskich i nie wiedziałem, co ma zrobić. Ale dałem mu
radę: „Wróć do domu, weź Różaniec
i się módl z żoną i synami”. Popatrzył na mnie rozczarowany, bo spodziewał się konkretnej rady. A ja mówię mu: „Dzielę się tym, co mam. Daję
ci to, co może ci pomóc”. Wrócił po
trzech dniach. Okazało się, że żona od
razu wzięła koronkę i pod jej naciskiem rodzina zaczęła się modlić. Po
trzech dnia przyszło zawiadomienie z
urzędu podatkowego, że to była pomyłka, nadinterpretacja przepisów. (…)
Różaniec ma szczególną moc,
kiedy odmawiany jest we wspólnocie. A, jak pisze Jan Paweł II, pierwszą wspólnotą i Kościołem jest rodzina. Ona też powinna być miejscem
modlitwy wspólnotowej. Wiem, że w
wielu rodzinach jest to trudne. Są
problemy i kryzysy. Ale rodzina, która razem się modli, na zawsze pozostaje razem. (…) Jeżeli zaufacie Bogu
i w Różańcu będziecie przedstawiać
Mu swoje sprawy, to On nie pozostawi tych modlitw bez odpowiedzi,
otoczy opieką, nie tylko rodziny, ale
wspólnotę parafialną, narodową i
obdarzy pokojem wszystkich, którzy
go potrzebują na całym świecie.
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WIZYTA OBRAZU MB LATYCZOWSKIEJ W NASZEJ PARAFII
Ks. Proboszcz
Stanisław Róg
2.10.2014. Homilia z Mszy św. o godz. 11.00

Chrześcijaństwo jest religią objawioną. Oznacza to, że Bóg w ziemskim
czasie odsłonił człowiekowi swoją tajemnicę. Bez tego nie bylibyśmy w stanie wiele o Bogu powiedzieć. Oczywiście możemy coś wydedukować o Bogu, patrząc na świat, jak jest uporządkowany, widać jego sens, współgranie
różnych jego elementów. Wszystko
działa z wielką dokładnością. Wszystko jest starannie skonstruowane. Konstruktor tego dzieła musi więc być osobowością nieprzeciętną.
Ale więcej o Bogu nie moglibyśmy
powiedzieć, gdyby się nam nie objawił,
jak pisał św. Paweł, najpierw przez
proroków, a potem przez swojego Syna. Teologia mówi, że Jezus jednocześnie zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Ale jeszcze pewien czas ukazywał
się na ziemi, choć już w innej postaci –
przechodził przez drzwi zamknięte,
Jego Ciało było przemienione – nie
takie, jakie było przed śmiercią. Był z
uczniami, by ugruntować w nich wiarę, jadł z nimi rybę nad jeziorem.
Jezus przyjmując naturę człowieka, z całymi tego konsekwencjami,
objawił człowiekowi Boga Ojca – kochającego i czekającego na nas. Całe
ziemskie życie poświęcił, by nam przybliżyć tajemnicę Boga – Stwórcy
Wszechmogącego. Wniebowstąpienie
Jezusa, to spełnienie obietnicy: W doŻegnając Matkę Bożą w Latyczowskim Wizerunku ks. Prałat Marian
Matusik powiedział:
Maryjo! Najdroższa Matko i Królowo nasza! My, Twoje dzieci i słudzy, jesteśmy tutaj, gdyż zgromadziła nas miłość ku Tobie i wdzięczność. Nie przyszliśmy Ciebie żegnać, bo jakże można
żyć bez Matki. Przyszliśmy Ci dziękować
za łaski, które tutaj nam dałaś przez tę
dobę, i za to, że przyniosłaś nam Jezusa
– Źródło Wszelkich Łask. To On Ciebie
uzdolnił do tego, byś te łaski rozdawała.
Chcemy Ci dziękować za to, że
choć Twój Święty Obraz będzie pielgrzymować dalej, Ty nie odejdziesz od
nas. Ty chcesz zostać. Świątynią będą
nasze rodziny. Modlitwą, w której będziesz obecna, będzie wspólny Różaniec – małżonków i ich dzieci. To będzie Twoja obecność. Za tę obecność
pełną łask chcemy Ci dziękować.
Twój Święty Obraz powędruje dalej, do innych dzieci, ale Ty zostaniesz.
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NIE ZOSTAWIŁ NAS SAMYCH
mu Ojca mego jest mieszkań wiele.
Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować
wam miejsce (J14,2). Wniebowstąpienie, to wypełnienie tej obietnicy.
Jezus idzie do domu Ojca, by nam
przygotować miejsce i czekać tam na
nas. Musimy sobie jasno uświadomić,
że nasza ojczyzna jest w niebie. Tam
wędrujemy. Me życie jest cieniem, me
życie jest chwilką – mówiła św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Możemy się
niestety tak zaangażować w doczesność, że zapomnimy o celu i sensie
naszego życia. Owszem, Bóg nas
stworzył, postawił na tej ziemi i nakazał czynić ją nam poddaną, ale zaprasza nas do siebie.
Jezus nie zostawił nas samym
sobie na czas pielgrzymki przez ziemię. A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia
świata (Mt 28,20b). Założył więc Kościół. Dwunastu prostych rybaków
otrzymało tak wielką władzę, przedłużającą obecność Jezusa na ziemi. On
pozostał w sakramentach świętych,
szczególnie w Eucharystii. Ponadto
ofiarował nam Matkę. Ona jest towarzyszką naszej wędrówki. Jako pierwsza z ludzi została wniebowzięta z doczesnym ciałem i duszą, ale jest z nami. Czcimy Ją jedną w wielu wizerunkach. Ona chce byśmy z Nią przeby-

wali w niebie. Dramatem naszej wolności jest to, że możemy zbawienie
odrzucić. Bóg jest „bezradny” wobec
naszych wyborów. Zdarzają się powroty, ale ważne, by dać się prowadzić
Bożym asystentom – Matce Najświętszej, aniołom stróżom, świętym patronom – by zająć przygotowane dla nas
przez Chrystusa miejsce.
Dziękujemy Bogu za czas nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Latyczowskiej, byśmy mogli wejść głębiej
w tajemnicę Wniebowstąpienia i
ostatecznego celu naszego życia. To
czas refleksji, co rzeczywiście w naszej doczesności może przyczynić się
do naszego zbawienia. Mamy przecież do wypełnienia pewne zadania.
Ale najważniejsze jest to, by nasze
zaangażowanie w doczesność było
podyktowane miłością – do Boga i
do ludzi. Dzięki sakramentom Jezus
daje szansę, by pomimo trudności i
słabości, nie zmarnować danego
nam na ziemi czasu.
Nie jesteśmy skazani tylko na siebie samych. Chrystus założył Kościół,
bo chce nas zbawić we wspólnocie.
Dlatego jesteśmy za innych odpowiedzialni. Musimy być tego świadomi.
Pomagajmy sobie wzajemnie, módlmy
się za siebie nawzajem i przypominajmy, że naszym powołaniem jest zbawienie.

SŁOWA POŻEGNANIA
Przyjmujemy Cię, dziękujemy Ci i
prosimy Cię: Bądź z nami w każdy
czas! To nasze największe podziękowanie, to nasz największy bukiet, który kładziemy przed Twój piękny wizerunek. Zapraszamy Cię do naszych
rodzin, by stały się świątynią i prosimy: Zostań z nami w naszych rodzinach, z naszym życiem – ze sprawami radosnymi i trudnymi – w Świętym Różańcu. Ty w objawieniach fatimskich mówiłaś: Odmawiajcie Różaniec, bo On uratuje świat, uratuje
was. Różaniec, to narzędzie łask, które od Jezusa będziesz rozdawać. Różaniec, to największa broń przeciwko
złu, szatanowi i wszelkiemu grzechowi, który dzisiaj się szerzy. To nasz
dar, nasze dziękczynienie. Przyjmij je
od swoich dzieci nasza Najświętsza,
Najlepsza i Najdroższa Matko.

Następnie zabrali głos świeccy
przedstawiciele parafii:
Matko Boża Latyczowska, pragniemy Ci podziękować za wszelkie łaski,
jakie otrzymaliśmy od Boga w czasie
Twojego nawiedzenia. Nie sposób wyrazić słowami wielkiej radości, która
zrodziła się w naszych sercach podczas
spotkania z Jezusem i Jego Matką.
Chcemy odtąd być jeszcze gorliwszymi
Twoimi czcicielami, jeszcze lepszymi
Twoimi dziećmi. Mocą dla nas niech
będzie częstszy sakrament spowiedzi i
Komunii Świętej oraz Różaniec.
Chcemy całą postawą świadczyć o
Chrystusie – Twoim Synu. A Ty pochyl
się ku nam słabym, ku naszym rodzinom
i parafii, i bądź nam Matką. Błogosław
nam na dalsze życie wiernej służby Tobie i wytrwałej miłości. Maryjo! Jestem
przy Tobie, pamiętam, czuwam!

WIZYTA OBRAZU MB LATYCZOWSKIEJ W NASZEJ PARAFII
Ks. Krzysztof Kontek
Homilia z Mszy św. o godz. 18.00
1.10.2014

Dzisiaj przeżywamy wielką radość w parafii, gdyż gościmy Obraz
Matki Bożej Latyczowskiej, (…) którą Metropolita Lubelski Stanisław
Budzik wybrał na Patronkę Nowej
Ewangelizacji w naszej archidiecezji.
(…) Obecność tego wizerunku w parafii staje się okazją, by zapytać siebie i całą wspólnotę, jak możemy
włączyć się w to dzieło. (…)
Obraz wzorowany jest na wizerunku Matki Bożej Wybawicielki
Ludu Rzymskiego – Salus Populi
Romani z Bazyliki Matki Bożej
Większej w Wiecznym Mieście. Obraz wpisał się mocno w historię Rzymu. Dzięki wstawiennictwu Maryi
Bóg zsyłał wybawienie w różnych
ciężkich sytuacjach.
Kiedy patrzymy na współczesny
świat, widzimy przeróżne zagrożenia. Dlatego stajemy przed Obrazem
Matki Bożej z naszymi obawami i
lękami. Przynosimy przed Obraz
ciężką sytuację międzynarodową,
może trudną sytuację w rodzinie.
Każdy ma swoje intencje i prośby.
Chciałbym zachęcić, by je z ufnością
przedstawiać Bogu przez wstawiennictwo Maryi. Wiele razy pokazała,
jak dobrą jest pośredniczką (…) i jak
skuteczną. (…) Dziś przynosimy
przed Obraz Maryi całą parafię, nasze miasto i Ojczyznę. Stajemy w
geście wielkiego zawierzenia, ufając
że Matka Boża Latyczowska zaniesie
nasze prośby przed ołtarz Pana Boga, by On był nam pomocą i rozwiązaniem naszych problemów. (…)
Trudno powiedzieć, kiedy Obraz
Matki Bożej Salus Populi Romani
pojawił się w Rzymie. Jego początki
otoczone są licznymi legendami.
Można powiedzieć, że towarzyszy
ludowi rzymskiemu odkąd zakorzeniła się tam wiara chrześcijańska. I
w naszym kraju Matka Boża obecna
jest w niezliczonych świątyniach, od
samego początku przyjęcia przez
nasz naród wiary w Jezusa Chrystusa. Nazywamy Ją Królową Polski,
kłaniamy się jako Wspomożycielce
Wiernych, przychodzimy w pielgrzymkach, zanosimy do Boga przez
Jej wstawiennictwo tak wiele próśb.
Ale Jej obecność (…) nie może
być tylko częścią tradycji i folkloru.
Bo Maryja chce (…) stać się prawdziwą Matką, częścią naszych rodzin.

ODWIEDZINY MATKI
Jej wizyta, to odwiedziny Matki,
której dawno nie widzieliśmy. (…)
Wykorzystajmy ten czas na (…) rozbudzenie w parafii ducha modlitwy,
której tak potrzebuje Kościół, nasza
Ojczyzna i cały świat. (…) Dziś patrzymy w oblicze Matki, bo wiemy,
że z Nią nic nam nie grozi. Pozwólmy prowadzić się Maryi, tak jak małe dziecko pozwala się prowadzić
swoim rodzicom. Pozwólmy, by była
dla nas nauczycielką wiary. (…) Na
tym obrazie Maryja obejmuje nogi
Jezusa w geście wielkiej troski i jednocześnie wielkiego zaufania oraz
prośby. I my chcemy prosić Jezusa
razem z Matką Bożą – o miłosierdzie dla świata, dla naszej Ojczyzny,
dla naszych rodzin. (…) Jeśli uwierzymy, że Pan Bóg może zdziałać
wszystko, ten wieczór stanie się
przełomowy. Wszystko zacznie
dziać się inaczej, zacznie zmieniać
się na lepsze. (…)

Niech nie zabraknie modlitwy i za
kraj, z którego pochodzi Obraz Matki
Bożej Latyczowskiej – za Ukrainę. To
nie jest przypadek, że Jej wizerunek
przybywa do nas, choć długą drogą, z
miejsca, na które niejeden z nas patrzy
ze strachem. Niech nie zabraknie modlitwy o pokój na Ukrainie i o szczęście
dla tych, którzy tam mieszkają. Niech
nie zabraknie modlitwy za tych, których tu dzisiaj nie ma. Zwłaszcza za
tych, którzy stracili wiarę, przeżywają
kryzysy i noc wiary. Maryja przychodzi
także dla nich. (…) Może to syn, który
nie chodzi do kościoła, może sąsiad,
który o Kościele mówi tylko same złe
rzeczy, może ktoś, kto potrzebuje łaski
wiary, ale nie może znaleźć. Niech ten
wieczór będzie okazją do modlitwy za
wszystkich chorych i cierpiących w
parafii. Niech Maryja, pośredniczka
łask, stanie się pomocą dla wszystkich,
którzy w naszej parafii potrzebują Bożego Miłosierdzia.

Matko Boża Latyczowska
Przytul nas do Swego Serca.
Choć nasze serca skalane,
To oczy tęsknotą zalane.
O Matko Boża Różańcowa!
Nie opuszczaj nas w Twej wspaniałości
Ratuj nas Maryjo i bądź zawsze z nami,
Ochraniaj nas swymi rękami!
Natalia Michalik kl IVa

Kocham Cię Matko Latyczowska!
Wielbię Cię Pani Różańcowa!
Moje serce należy do Ciebie
Bądź przy mnie we dnie i w nocy.
Bardzo Cię potrzebuję
I z całego serca miłuję!

Mateusz Kidaj kl IVa
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PRAWDZIWY POKÓJ TO DAR CHRYSTUSA
Ks. kanonik Krzysztof Kontek,
kanclerz Kurii w Odessie w Diecezji
Odesko-Symferopolskiej na południu
Ukrainy opowiedział nam o aktualnej
sytuacji w jego diecezji.
E.T. Kamińscy: Na wschodzie Ukrainy trwa wojna. Rosja zagarnęła za
milczącą zgodą świata Krym, należący do diecezji, w której Ksiądz pracuje. Jaki jest stosunek mieszkańców
wobec tego faktu?
Trzy lata pracowałem w Symferopolu na Krymie i muszę powiedzieć, że
mieszkańcy w znacznej części (ok. 6065%) chcą żyć w Rosji. Ale są też osoby
prześladowane przez rosyjskie służby
za to, że byli przeciwni aneksji. Niektórzy ludzie uciekli z półwyspu. Sporo
rodzin się rozpadło. Ale coraz więcej
ludzi, patrząc na postępowanie Rosji,
mówi, że tak nie wolno postępować, że
mimo dążenia Krymu do Rosji, w XXI
wieku tak się nie rozwiązuje problemów. W Odessie około 95% ludności
używa na co dzień języka rosyjskiego.
W wielu z nich obudziło się poczucie
bycia Ukraińcami. Noszą miniaturki
flagi ukraińskiej, choć mówią po rosyjsku. To zupełnie nowa sytuacja, bo
sami chcą decydować, jak będzie wyglądała przyszłość, jak mają żyć.
Jak wygląda sytuacja życiowa
mieszkańców diecezji?
Sytuacja jest bardzo trudna. Ekonomicznie nie było nigdy dobrze, ale
dziś jest znacznie gorzej. Przeciętna
emerytura, to jakieś 1000 hrywien –

nie tak dawno ok. 500 zł, teraz 220.
Ceny rosną, a ludzie biednieją. Ale
najgorsze jest poczucie niepewności
jutra. Wojna zagraża pozostałej części
kraju. Wpływa to negatywnie nie tylko
na mieszkańców Ukrainy, ale myślę,
że odbiera poczucie bezpieczeństwa i
w Polsce.
Jaka jest sytuacja Kościoła Katolickiego?
Też bardzo trudna i skomplikowana. Na siedem krymskich parafii był
jeden biskup pomocniczy i 12 księży
(w tym 8 Polaków). Ciągle nie wiemy,
czy Rosjanie wydadzą pozwolenie Polakom na pobyt na Krymie. Teraz jest
4 Ukraińców, ale jaki będzie do nich
stosunek władz, nie wiadomo. Niepewność dotyka też Odessy. Kiedy
wyjeżdżałem do Polski, bp Bolesław
Bernacki powiedział mi, że będzie się
modlił, abym miał do czego wrócić, bo
nawet w ciągu kilku dni może się coś
wydarzyć.
Dlaczego pokój w Europie tak
nagle się skończył?
Mam wrażenie, że zbyt mocno
uwierzyliśmy, iż pokój możemy sobie
zapewnić własnymi siłami – przez
układy polityczne i sojusze. Ale prawdziwy pokój jest zawsze darem Jezusa
Chrystusa. W Ewangelii zwraca się On
do apostołów najczęściej słowami:
Pokój wam. Żadne, nawet najpotężniejsze imperium nie zdołało zbudować trwałego pokoju. Rzeczywisty
pokój możemy otrzymać jako dar od
Boga.

Co więc możemy uczynić w tej
sytuacji?
Cały bagaż naszego narodowego
doświadczenia pokazuje, że znów jesteśmy w sytuacji wielkiego kryzysu historii, wydawałoby się nie do rozwiązania.
Umowy gwarantujące bezpieczeństwo,
wydaje się, że tyle znaczą, co w 1939 r.
Dlatego musimy spojrzeć na historię z
punktu widzenia chrześcijanina. Zobaczymy wtedy, że nie jest ona dziełem
przypadku, ale dzieje się zgodnie z wolą Tego, który kieruje losami ludzi i
świata. Trwająca w Lublinie peregrynacja Obrazu Matki Bożej Latyczowskiej i różańcowy październik zachęcają do wejścia w logikę modlitwy. Wiele
razy modlitwa zmieniała, wydawałoby
się nieunikniony bieg wydarzeń. To np.
zwycięstwo roku 1920, czy niespodziewane opuszczenie Austrii przez wojska
ZSRR w 1955. Wydaje się, że często nie
wierzymy w siłę modlitwy. Rzeczywiście, modlitwa jednego człowieka nie
jest zbyt potężna, ale jeśli jest częścią
modlitwy wielkiej wspólnoty, to Pan
Bóg może zdziałać cuda po ludzku niemożliwe do wyobrażenia.
Zachęcam do modlitwy, do tego
swoistego wyznania wiary, że Bóg może wszystko uczynić. I musi to być modlitwa nie tylko za nas, ale za cały
świat. Widzimy, co dzieje się w Nigerii,
w Ziemi Świętej, w Iraku, Syrii. Musimy modlić się za wszystkich potrzebujących.
Serdecznie dziękujemy za rozmowę.

WYCIECZKA ROWEROWA DO CIECIERZYNA
We wrześniową sobotę grupa ministrantów i lektorów
z Liturgicznej Służby Ołtarza wraz z przewodniczącym
ks. Pawłem Zdyblem wybrała się na wycieczkę rowerową.
Trasa przebiegała od naszej parafii do domu pana kościelnego, który znajduje się w Ciecierzynie koło Lublina.
Jechało około 20 osób, pomimo tego, że pogoda nam nie
sprzyjała było bardzo fajnie. Podczas drogi natknęliśmy się
na wiele niespodzianek, między innymi na polne drogi, na
których było dość mokro. Słabszym uczestnikom wycieczka
sprawiała trochę problemów, ale i tak panowała bardzo miła atmosfera.
Gdy już dojechaliśmy, pan Stanisław Orłowski– kościelny, przyjął nas bardzo gościnnie. Było nam bardzo wesoło, pomimo tego, że zdarzyła się kontuzja jednego z
uczestników wycieczki. Miał niekontrolowane zetknięcie ze
schodami. Po dwóch godzinach trzeba było wracać do domu. Droga powrotna nie sprawiała już takiej przyjemności.
Po przyjeździe do Lublina nasze rowery były zabłocone, a
najmłodsi uczestnicy trochę zmęczeni. Ale nikt z nas nie
żałuje, że tam pojechał. Na prawdę było warto.
Mateusz Baruk
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Fot. Ks. Paweł Zdybel

ODNALEZIONY GRÓB MOJEGO OJCA
Wanda Zwolińska

Listopad, to miesiąc poświęcony
pamięci zmarłych. Myśli nasze biegną do najbliższych, którzy odeszli
już do wieczności. Porządkujemy ich
groby, kładziemy wiązanki i zapalamy znicze. Nie wszyscy jednak mogą
to uczynić i stanąć nad mogiłami
najbliższych. Mnie nigdy jeszcze nie
było dane odwiedzić grobu mojego
ojca Kazimierza Pilczuka, który
zmarł w stalagu w niewoli niemieckiej. Przez wiele lat nie wiedziałam
gdzie został on pochowany i czy w
ogóle ma jakąś mogiłę. Dowiedziałam się o tym dopiero od Polskiego
Czerwonego Krzyża, który przekazał
dokładną informację z nazwą miejscowości oraz datę jego śmierci i numer kwatery, w której został pochowany. Jest to miejscowość Wiesloch
położona w Niemczech pomiędzy
Stuttgartem a Frankfurtem.
W sierpniu, tuż przed wybuchem
II wojny światowej, mój ojciec został
powołany do 43. Pułku Piechoty.
Często sobie wyobrażam, jak musiało mu być trudno zostawić swoją rodzinę, całe dotychczasowe życie i iść
do stacji kolejowej około 12 km, żeby
dojechać na punkt zborny na Zamojszczyźnie. Ja miałam wtedy zaledwie
rok i 8 miesięcy. Z opowiadania mojej mamy Marianny wiem, że długo
się z nami żegnał. Zabrał ze sobą
harmonijkę ustną, na której pięknie
grał i z którą nigdy się nie rozstawał.
Do niewoli dostał się bardzo
szybko, bo już 9 września 1939 r.
Został wywieziony do Niemiec i wraz
z innymi jeńcami przebywał w Stalagu XII B. Z informacji o stalagach
wiadomo o trudnych warunkach, w
jakich znaleźli się jeńcy wojenni.
Niemcy przysłali zawiadomienie o
śmierci mojego ojca, która nastąpiła
23 października 1940 r. Wraz z zawiadomieniem o śmierci przysłano
jego rzeczy osobiste i harmonijkę
ustną, która towarzyszyła mu do
końca. Niestety, utraciliśmy część
tych cennych pamiątek w czasie wojennej zawieruchy.
Przez wszystkie lata mojego życia bardzo tęskniłam za ojcem, którego nawet nie zdążyłam poznać i
zawsze chciałam się dowiedzieć o
jego losach. Jego imię i nazwisko jest
na tablicy pamiątkowej poległych z

regionu Zamojszczyzny. Odbywały
się tam uroczystości upamiętniające
kolejną rocznicę wybuchu wojny.
Odczytano nazwiska poległych i zabrzmiała pieśń „Legiony”.
Moja młodsza siostra urodziła
się już po odejściu taty na front.
Wiedział o niej, ale nie zdążył jej już
zobaczyć. Mama wybrała dla niej na
jego cześć imię Kazimiera. Po
śmierci ojca nie było nam łatwo żyć.
Dobrze, że miałam dobrą i kochaną
mamę, która pomimo trudnych warunków dbała o mnie i o moją siostrę, i starała się zapewnić nam odpowiednie wychowanie i wykształcenie. Nauczyła mnie wiary w Boga,
miłości do Ojczyzny i do wszystkich
ludzi. Pięknie czytała, opowiadała i
śpiewała, była bardzo pracowita,
cierpliwa i nigdy się nie poddawała.
Po kilku latach od śmierci mojego taty wyszła ponownie za mąż za
jego młodszego kuzyna, który jej
pomagał w gospodarstwie. Działał
też w partyzantce w pobliskim lesie.
Był dla nas bardzo dobry. Miał na
imię Franciszek. Zawsze można było na niego liczyć. Czułyśmy się przy
nim bezpiecznie. Po wojnie był też
strażakiem w OSP. Pięknie wyglądał
w mundurze i czapce strażackiej.
Ciężko pracował na utrzymanie rodziny i zawsze spieszył na pomoc
potrzebującym. Był przystojny, silny, odważny i zawsze klękał do modlitwy. Tak go zapamiętałam. Wiele
przeżył, również śmierć swojego
syna, a mojego przyrodniego brata
– Tadeusza, który zginął z rąk przestępców w wieku 26 lat. Ale to już
druga tragiczna historia naszej rodziny.
Mama żyła długo ze swoim
cierpieniem (aż do 88. roku życia), ale od 14 lat nie ma już jej
wśród nas i bardzo mi jej brakuje.
Ojczyma i brata również. Odwiedzamy ich wspólny grób na cmentarzu w Płonce, a listopadowe
Święta są okazją do wspomnień i
zadumy.
Chciałabym pojechać do Niemiec na grób mojego ojca, który
widziałam tylko na zdjęciach. Grób
ten wraz z innymi grobami jeńców
stalagu jest zadbany. Na nagrobkach widnieją imiona i nazwiska,
gwiazdką oznaczona jest data urodzenia, a krzyżykiem data śmierci.
Kiedy mój zięć Grzegorz pracował w
Niemczech jako inżynier budownic-

twa, udało mu się odnaleźć ten grób
na cmentarzu w Wiesloch. Znał już
numer kwatery i dokładny numer
grobu, ale było to w zimie 2007 r. i
wszystkie mogiły były przysypane
śniegiem. Nie było więc widać napisów. Musiał odgarniać śnieg z poszczególnych nagrobków. W pewnym momencie zobaczył imię i nazwisko mojego ojca – Kazimierz Pilczuk. Zostawił część śniegu na nagrobku, aby napis był bardziej widoczny na jego tle, zrobił zdjęcie telefonem komórkowym i natychmiast
nam je przesłał. Była to historyczna i
bardzo wzruszająca chwila dla naszej
rodziny, a wspomnienia odżyły na
nowo.
Ta straszna wojna zmieniła nasze życie i losy wielu rodzin. Jest
bardzo dużo cmentarzy polskich
żołnierzy na obcej ziemi. Chylimy
dzisiaj czoła nad wszystkimi mogiłami polskich bohaterów na całym
świecie. Oni bez wahania oddali
swoje młode życie w obronie Ojczyzny z dala od bliskich. Umierali
często w osamotnieniu i w wielkich
cierpieniach. Złożyli ofiarę ze swojego młodego życia. Cześć ich pamięci!
LISTOPAD 2014 Nr 11/200
13

O GRZECHU CZ. III
Ks. Prof. Marek Dziewiecki

Moralność ratuje przed grzechem
Moralność, to inteligencja, dzięki
której odróżniam to, co prowadzi do
życia, od tego, co prowadzi do śmierci.
Kilka lat temu pewien dziennikarz
poprosił mnie o wywiad na temat
chrześcijańskiej moralności. Przytoczył najpierw badania socjologiczne, z
których wynikało, że młodych ludzi
najbardziej zraża do Kościoła to, że
księża ciągle przypominają o potrzebie
respektowania Bożych przykazań i
norm moralnych. Wyjaśniłem wtedy,
że takie rozumowanie jest naiwne i po
części zawinione przez tych księży,
którzy w nieudolny sposób wyjaśniają
sens Dekalogu. Stwierdziłem, że dla
mnie Boże przykazania są zaszczytem i
wyróżnieniem. To przecież wielki zaszczyt i ogromne wyróżnienie, że Bóg
proponuje mi życie w wolności od zła i
trwanie w świętości dziecka Bożego.
To ogromna łaska i wielkie wyróżnienie, że Bóg mobilizuje mnie do tego,
bym nikogo nie krzywdził, lecz bym
kochał tak, jak On pierwszy mnie i ciebie pokochał. Nieznośnym ciężarem
staje się życie wtedy, gdy ktoś nie słucha Boga i łamie Jego przykazania.
Zabójstwo, cudzołóstwo, kradzież,
kłamstwo, pożądanie, brak szacunku
wobec własnych rodziców czy stawianie jakiegoś człowieka czy przedmiotu

w miejsce Boga to najkrótsza droga
do bolesnych krzywd, do nieznośnego
cierpienia i rozpaczy. Naśladowanie
Jezusa wymaga trudu i dyscypliny,
lecz w porównaniu z ciężarem, jaki
dźwigają na sobie grzesznicy, brzemię
Jezusa jest naprawdę lekkie i radosne. Moralność to specyficzna cecha
człowieka, która odróżnia nas od
zwierząt. Człowiek jest kimś jedynym
na tej ziemi, kto potrafi krzywdzić nie
tylko innych ludzi, ale nawet samego
siebie. Potrafi oszukiwać siebie, popadać w śmiertelnie groźne uzależnienia, stawać się obojętnym na własny
los, a nawet targać się na własne życie. To właśnie dlatego moralność jest
wyjątkowo ważną formą inteligencji.
Dzięki tej inteligencji możemy odróżniać te zachowania, które nas rozwijają i cieszą, od tych zachowań, przez
które krzywdzimy siebie czy innych
ludzi i popadamy w cierpienie. Człowiek pozbawiony inteligencji moralnej czyni to, co łatwiejsze, chociaż złe i
szkodliwe, a nie to, co wartościowsze i
mądrzejsze.
Dlaczego wrażliwość moralna to
najważniejsza forma inteligencji?
Sumienie to Boży przyjaciel
Sumienie to glos Boga, który
chroni mnie przed oszukiwaniem
samego siebie.
Każdy człowiek potrafi oszukiwać
samego siebie. Przykładem są alkoholicy czy narkomani. Wielu z nich do
śmierci wmawia sobie, że nie są uza-

leżnieni. Podobnie nałogowo oszukują
samych siebie ci, którzy wmawiają
sobie, że prezerwatywa daje
„bezpieczny” seks czy że istotą miłości
jest współżycie seksualne. Im bardziej
ktoś z nas krzywdzi siebie i bliźnich,
tym bardziej próbuje od tej prawdy
uciekać. Bóg dał każdemu człowiekowi
sumienie, by chronić nas przed oszukiwaniem samych siebie i wmawianiem
sobie, że zło jest dobrem. Sumienie to
głos Boga w sercu człowieka. Gdy matka z niepokojem patrzy na błądzącego
syna i przestrzega go przed złem, wtedy naśladuje postawę Boga, który
przemawia do nas w sumieniu. W obliczu wyrzutów sumienia niektórzy
ludzie potrafią gorzko zapłakać i przemienić się (na przykład św. Piotr,
Magdalena). Inni popadają w rozpacz
(na przykład Judasz), a jeszcze inni
zagłuszają głos sumienia, jak Kain,
który po zabiciu Abla mówi do Boga:
„czyż ja jestem stróżem mego brata?” (Rdz 4, 11). Kto błądzi i grzeszy,
ten próbuje zagłuszyć czy wypaczyć
swoje sumienie. Wtedy staje się ono
niewrażliwe i nie reaguje na zło. U innych ludzi może występować z kolei
sumienie nadwrażliwe. Wtedy człowiek doszukuje się zła moralnego tam,
gdzie go nie ma. Prowadzi to do chorobliwego poczucia winy i dręczących
skrupułów. „Sumienie dobrze uformowane jest prawe i prawdziwe. Formułuje ono swoje sądy, kierując się
rozumem, zgodnie z prawdziwym
dobrem, chcianym przez mądrość
Stwórcy” (KKK, 1783). Człowiek pra-

Kain i Abel
LISTOPAD 2014 Nr 11/200
14

wego sumienia nie ocenia własnych
czynów według swoich subiektywnych
przekonań, lecz wsłuchuje się w Boże
przykazania i konfrontuje swoje postępowanie ze słowami i czynami Jezusa.
Dojrzały człowiek nie jest ani przesadnie surowy wobec siebie, ani zbyt pobłażliwy. Dobrze uformowane sumienie mobilizuje do zmiany błędnego
postępowania i do czynienia dobra,
podczas gdy sumienie zaburzone straszy i paraliżuje. Tylko człowiek sumienia może być człowiekiem szczęśliwym, czyli wybierać drogę błogosławieństwa i życia. Kto błądzi, ale zachowuje prawe sumienie, ten ma szansę
na nawrócenie i dobrą przyszłość.
Dlaczego jest nam potrzebne sumienie? Jak działa sumienie prawe?
Warunkiem grzechu jest
świadomość i wolność
Ludzie bezmyślni czy zniewoleni nie
mogą grzeszyć, ale mogą krzywdzić.
Często młodzi ludzie pytają
mnie o to, czy wiara w horoskopy,
wróżby albo zabobony jest grzechem?
Wyjaśniam wtedy, że nie jest to
grzech, lecz skrajna naiwność. Grzech
mogą popełnić tylko ci ludzie, którzy
potrafią myśleć. Nasz los zależy od
tego, w jaki sposób ktoś postępuje i z
jakimi ludźmi wiąże swoje życie doczesne. Im bardziej kocham i im mocniej
wiążę się z tymi, którzy też kochają,
tym lepsza będzie moja teraźniejszość i
przyszłość. Gwiazdy czy karty nie mają
tutaj nic do powiedzenia. To ja decyduję o mojej przyszłości poprzez sposób, w jaki postępuję tu i teraz. Małe
dzieci, ludzie bezmyślni czy chorzy
psychicznie nie są zdolni do grzechu.
Mogą natomiast wyrządzać wielkie
krzywdy sobie czy bliźnim. Jezus powie wtedy: Ojcze, przebacz im, bo nie
wiedzą, co czynią! Bóg jednak nie tylko
chce, byśmy nie grzeszyli, ale też byśmy nie cierpieli. Jeśli ktoś czyni coś
złego z bezmyślności, na przykład sięga po narkotyk i myśli, że się nie uzależni, to rujnuje sobie życie także wtedy, gdy Bóg nie uzna tego za grzech.
Drugim warunkiem grzechu jest wolność. Nie możemy być uznani za
grzeszników wtedy, gdy jakieś zło wyrządzamy pod wpływem przymusu,
albo wtedy, gdy nie potrafimy jeszcze
podejmować świadomych i wolnych
decyzji. To właśnie dlatego małe dzieci
nie odpowiadają za swoje czyny. Także
dorośli mają ograniczoną odpowiedzialność za to, co robią, jeśli ograniczona okazuje się ich wolność. Jeśli na
przykład nastolatek godzinami gra na

komputerze czy nie potrafi już oderwać się od Internetu, to wtedy jest
raczej człowiekiem uzależnionym niż
grzesznikiem. Jeśli jednak będzie
trwał w nałogu, to zrujnuje sobie życie. W takiej sytuacji rodzice powinni
natychmiast usunąć komputer z
mieszkania, by ratować syna. Każde
zachowanie, przez które ktoś szkodzi
samemu sobie lub bliźnim, jest
krzywdą. Krzywda ta staje się winą
moralną wtedy, gdy ktoś podejmuje
złe działanie w sposób świadomy i
dobrowolny. Wina moralna jest grzechem wtedy, gdy człowiek wie, że
krzywdząc człowieka, rani niewinnego Boga, który w każdym z nas mieszka i wszystko razem z nami odczuwa.
Zadośćuczynienie jest potrzebne zawsze, czyli także wtedy, gdy ktoś krzywdził bliźnich nieświadomie albo bez
złej woli.
Dlaczego zwierzęta czy komputery
nie mogą grzeszyć? Co znaczą słowa:
krzywda, wina, grzech, zadośćuczynienie?
Grzechy ciężkie i lekkie
Ważniejsze jest to, by nie grzeszyć,
niż określać, co jest grzechem ciężkim, a co lekkim.
Nie każde zło, które wyrządzamy
w sposób świadomy i wolny jest grzechem ciężkim, przez który radykalnie
oddalamy się od Boga i nie możemy
przyjmować komunii świętej. Grzech
ciężki pojawia się wtedy, gdy ktoś wyrządza krzywdę samemu sobie czy
innym ludziom w poważnej sprawie,
gdy czyni to w sposób świadomy i
dobrowolny, gdy wie, że w ten sposób
rani też serce kochającego i niewinnego Boga. Wyjątkowo ciężkie są grzechy przeciwko Bogu, na przykład ubóstwianie jakiegoś człowieka czy jakiejś
rzeczy, albo zarzucanie Bogu, że jest
kłamcą czy że nie chce naszego szczęścia. Bardzo poważne są grzechy przeciwko ludzkiemu życiu, a zwłaszcza
morderstwo, aborcja, fizyczne znęcanie się nad kimś, dręczenie, stosowanie przemocy. Równie ciężkie są grzechy przeciwko godności człowieka,
jak na przykład nieczystość, gwałt,
gorszenie dzieci i młodzieży czy namawianie kogoś do wielkiego zła.
Grzechy lekkie są wtedy, gdy człowiek
wyrządza komuś krzywdę w drobnej
sprawie, gdy nie zagraża w poważny
sposób zdrowiu, życiu, godności czy
wolności bliźniego. Trzeba jednak
strzec się lekceważenia grzechów, które uznajemy za lekkie. Po pierwsze
dlatego, że zwykle nikt nie zaczyna od

popełniania ciężkich grzechów, lecz od
lekceważenia grzechów lekkich. Wielkie zło przychodzi z czasem, a jego początkiem jest zwykle niewierność Bogu, sumieniu i ludziom w drobnych
sprawach. Po drugie, wystarczy trwanie w grzechach lekkich, aby życie stało się coraz bardziej nieznośnym ciężarem. Bóg powołuje nas do wielkiej miłości i do wielkiej radości, a nie jedynie
do tego, byśmy unikali grzechów ciężkich. Grzechy lekkie też są prawdziwymi grzechami. Wystarczą niby małe
plotki, pozornie niegroźne kłamstewka, drobne narzekania, ciągłe użalanie
się nad samym sobą w nieważnych
sprawach, by życie przestało być świętem.
Jakie grzechy najbardziej oddalają od
Boga, ludzi i szczęścia? Dlaczego nie
powinno
się lekceważyć grzechów
lekkich?
Czy grzesznikom może się
dobrze powodzić?
Grzech może dać chwilową przyjemność, ale zawsze odbiera trwałe szczęście.
Czasami widzimy wielkich grzeszników, którym się dobrze powodzi. Są
zdrowi, bogaci, zadowoleni. Robią kariery w pracy zawodowej, polityce czy
mediach. Dzieje się tak dlatego, że
grzech nie zawsze od razu wydaje swoje zatrute owoce. Bóg nie zsyła grzesznikom natychmiastowej kary. Dokładnie mówiąc, Bóg nie zsyła im żadnej
kary. Kara zawarta jest w samym grzechu, jako jego nieuchronna konsekwencja. Jeśli ktoś wpada w uzależnienia, to karze samego siebie. Jeśli ktoś
wiąże się z egoistami czy ludźmi podłymi, to oni wcześniej czy później doprowadzą go do cierpienia. Nie zawsze
konsekwencje grzechu są oczywiste i
od razu widoczne. Dla przykładu, gdy
ktoś się nie uczy i ściąga, może przez
pewien czas mieć jeszcze dobre stopnie. Złe stopnie pojawią się później.
Gdy ktoś się przejada, nie staje się tego
samego dnia otyły i ciężko chory. Jeśli
ktoś cudzołoży, nie musi za pierwszym
razem zarazić się weneryczną chorobą
i wkrótce umrzeć. Jeśli ktoś kradnie,
nie zawsze jest od razu schwytany.
Czasem przez długie lata żyje w luksusie. Jednak nawet najsprytniejszy złodziej nie ukradnie snu człowieka sprawiedliwego. Jeśli ktoś się upija, nie
koniecznie od razu jest zwolniony z
pracy czy leży w rowie. Jednak wcześniej czy później skutki grzechów za(Ciąg dalszy na stronie 16)
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czną być coraz bardziej widoczne. Ludzie grzeszni często szpanują, czyli
udają, że są szczęśliwi. Trudno oczekiwać, by chłopak, który się upija, powiedział kolegom, że sięga po alkohol
dlatego, że nie radzi sobie z życiem czy
że ma wyrzuty sumienia i cierpi. Zwykle nie powie tego nawet samemu sobie. Podobnie trudno oczekiwać, że
kobieta, która pozwala się wykorzystywać seksualnie jakiemuś mężczyźnie,
zwierzy się koleżance, że cierpi, że nie
czuje się kochana, że boi się o swoją
przyszłość, bo jest oczywiste, że taki
mężczyzna wcześniej czy później ją
zdradzi i porzuci. Na zewnątrz taka
kobieta robi dobrą minę do złej gry, na
przykład chwaląc się prezentami, jakie
dostała od kochanka. Kto grzeszy, ten
jest niespokojny nawet wtedy, gdy
jeszcze mu się dobrze powodzi. Niepokój zaczyna się od środka, w sercu, w
sumieniu, w niepokoju o przyszłość.
To właśnie dlatego zwykle jesteśmy
zaskoczeni, gdy dowiadujemy się, że
jakiś znany i bogaty piosenkarz, aktor
czy sportowiec przedawkował narkotyk albo odebrał sobie życie. Z zewnątrz wydawało się, że to człowiek
sukcesu. Nawet wtedy, gdy ktoś zagłusza swoje sumienie, grzech coraz mocniej zacznie dręczyć jego serce i jego
sumienie. Na długą metę grzesznicy
mają tylko dwie możliwości: albo się
nawracają, albo coraz bardziej boleśnie cierpią.
Dlaczego niektórzy grzesznicy nie
cierpią od razu? Dlaczego ci, którzy
grzeszą, niechętnie mówią o bolesnych skutkach swojego postępowania?
Trwanie w grzechu niszczy
człowieka
Trwać w grzechu to jakby ciągle
oddychać zatrutym powietrzem.
Nikt z nas nie jest bez grzechu.
Na szczęście większość ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że trwanie w stanie
grzechu jest bolesne i śmiertelnie niebezpieczne. Grzech ciężki jest tym dla
ducha, czym dla ciała jest poważna
choroba i wysoka gorączka. Trwanie w
poważnych grzechach wikła człowieka
coraz bardziej w zło i uzależnia. Rani
sumienie i osłabia wolę. Zatruwa więź
z samym sobą i z innymi ludźmi. Odbiera radość życia. Przyzwyczaja nas
do zła. Radykalnie oddala od Boga.
Człowiek, który żyje w stanie grzechu
ciężkiego, zaczyna chować się przed
Bogiem, jak Adam. Albo obarcza Boga
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winą za zło, które sam czyni i przed
którym Bóg go przestrzegał. Kto pozostaje w stanie grzechu, ten staje się
coraz bardziej otwarty na pokusy i
działanie szatana. Traci moralny
układ odpornościowy, który ostrzega i
zabezpiecza przed złem. Wdaje się w
towarzystwo coraz gorszych ludzi.
Odruchowo szuka takich osób, które
też trwają w stanie grzechu. Łatwo
jest go wtedy namówić do popełniania kolejnych grzechów – coraz częstszych i coraz cięższych. Trwanie w
grzechu sprawia, że w człowieku pęka
bariera naturalnego wstydu. Przestaje
on dostrzegać własną godność. Nie
ma już szacunku do samego siebie.
Traci zdrowym rozsądkiem. Trwanie
w stanie grzechu może doprowadzić
do niewiary w nawrócenie i do popadania w rozpacz. Trwać w grzechu
ciężkim to tak, jakby doświadczać
kawałka piekła na ziemi. Bóg i wtedy
nie przestaje kochać grzesznika. Nie
przestaje go szukać. W swoim miłosierdziu posyła mu dobrych ludzi,
przemawia przez sumienie, skłania do
refleksji przez różne okoliczności życia. Nie przekreśla żadnego grzeszni-

ka, ale też nie może uratować grzeszącego wbrew jego własnej woli. Stwórca
dał nam prawdziwą wolność i sam zapłacił za tę wolność najwyższą cenę.
Dwa tysiące lat temu źli ludzie najbardziej skrzywdzili nie jakiegoś człowieka, lecz właśnie Boga, gdy ten przyjął
naszą naturę, aby potwierdzić, że kocha nas także wtedy, gdy jeszcze lub
znowu jesteśmy grzeszników. Niektórzy z grzesznych ludzi żyją w zakłamaniu. Wmawiają sobie i innym, że nie
mają nic na sumieniu. Są wtedy dla
siebie bezlitośni, bo odbierają sobie
szansę na refleksję i nawrócenie. Inni
przyznają wprawdzie, że ich sumienie
jest obciążone poważnymi grzechami,
ale mają nadzieję, że zdążą się nawrócić zanim umrą. Kto aspiruje, by nawrócić się dopiero przed śmiercią, ten
jest podobny do człowieka, który przez
całe życie chce być chory, a do szczęścia wystarcza mu nadzieja, że tuż
przed śmiercią wyzdrowieje.
Co tracimy wtedy, gdy trwamy w
grzechu? Dlaczego trwanie w grzechu
jest jeszcze groźniejsze niż sam
grzech?

DZIĘKUJĘ ZA WASZ TRUD
Monika Piechnik
Dzień Edukacji Narodowej przypadający w październiku został ustanowiony 27 kwietnia 1972 r. pod nazwą Dzień Nauczyciela. W 1982 r.
otrzymał obecną nazwę. W tym roku,
dla mnie osobiście, był to wyjątkowy
dzień, ponieważ mój syn zaczął edukację w klasie czwartej. Nowi nauczyciele, koledzy, sale i zwyczaje. Nie
ukrywam, że na początku był strach
spowodowany wielką niewiadomą. Z
czystym sumieniem mogę powiedzieć,
że jestem bardzo szczęśliwa .Widzę,
jak moje dziecko się rozwija, jak jest
mobilizowane, zachęcane do nauki.
Jak chętnie wykonuje prace dodatkowe i uczęszcza na wycieczki i zajęcia
pozalekcyjne. Rozumie, że także porażki mogą nauczyć czegoś pożytecznego, a kiedy przeżywa trudności,
odkrywa jednocześnie w sobie siłę do
ich pokonywania. Wiem, że to wszystko jest zasługą cudownego grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr
44 w Lublinie, gdzie dyrektorem jest
pan Krzysztof Szulej. Wychowawcą
klasy mojego syna jest pan Dariusz
Schulz.
I to właśnie na ich dłonie składam
podziękowania za troskę i trud włożo-

ny w edukację i wychowanie uczniów.
Za ich otwartość i chęć współpracy z
rodzicami. Ale pisząc o wdzięczności,
nie mogę zapomnieć o Siostrze Augustynie która niestety nie uczy już w
Szkole Podstawowej nr 44, ale wniosła
do tej niej jak i do naszych serc bardzo
dużo. Jednoczyła rodziców, angażowała do wspólnej modlitwy i pracy z
dziećmi. Zorganizowała Jasełka i Misterium Męki Pańskiej. Powstały dwie
piękne wystawy - z okazji Dnia Matki i
Dnia Dziecka. Prowadziła wraz z ks.
Mariuszem Uniwersytet Biblijny.
Droga Siostro! Chciałabym, aby
nasiona, które zasiałaś w naszych sercach kiełkowały i cieszyły Ciebie.
I na koniec już moje osobiste podziękowanie dla Nauczycielki, która
zarazem była moją Wychowawczynią i
sprawiła, że szkoła była dla mnie miejscem, gdzie biegłam z radością. Dziękuję Pani Genowefie Rogólskiej za całe
dobro, jakim darzyła uczniów. Za
uśmiech, czas nam poświęcony i wielkie serce.
Nie sposób słowem wyrazić
wdzięczności nauczycielom ze Szkoły
podstawowej nr 44, s. Augustynie oraz
p. Genowefie Rogólskiej. Stąd wraz z
synem powierzam Was w swej modlitwie Najlepszemu z Nauczycieli.

MODLITWY PO ŁACINIE
Oglądając transmisje Mszy św. Z Watykanu czy modląc się z papieżem podczas modlitwy Anioł Pański stykamy się z
tekstami modlitw wygłaszanymi po łacinie. Aby ułatwić ich zrozumienie przedstawiamy kilka najpopularniejszych.
ZNAK KRZYŻA ŚWIĘTEGO
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

SIGNUM SANCTAE CRUCIS
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen

UWIELBIENIE TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na
początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

DOXOLOGIA IN HONOREM SANCTISSIMAE
TRINITATIS
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio
et nunc et simper et in saecula saeculorum. Amen.

SKŁAD APOSTOLSKI
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i
ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan,
umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga
Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i
umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

SYMBOLUM APOSTOLORUM
Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et
terrae; et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum
nostrum; qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria
Virgine; passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et
sepultus; descendit ad inferos; tertia die resurrexit a mortuis; ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis; inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
Credo in Spiritum Sanctum; sanctam Ecclesiam catholicam,
sanctorum communionem; remissionem peccatorum; carnis
resurrectionem; vitam aeternam. Amen.

MODLITWA PAŃSKA
Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się Imię Twoje,
przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie
tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas
zbaw ode złego. Amen.

ORATIO DOMINICA
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in
terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie; et
dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos
a malo. Amen.

POZDROWIENIE ANIELSKIE
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś
Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

SALUTATIO ANGELICA
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in
mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta
Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in
hora mortis nostrae. Amen.

MODLITWA ZA WIERNYCH ZMARŁYCH
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju
wiecznym. Amen

ORATIO PRO FIDELIBUS DEFUNCTIS
Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat
eis. Requiescant in pace. Amen.

ANIOŁ PAŃSKI
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha
Świętego. Zdrowaś Maryjo...
Oto ja Służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa
twego. Zdrowaś Maryjo...
A Słowo Ciałem się stało. I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...
Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali
godnymi obietnic Chrystusowych.

ANGELUS
V. Angelus Domini nuntiavit Mariae. R. Et concepit de
Spiritu Sancto. Ave, Maria, gratia plena...
V. Ecce ancilla Domini, R. Fiat mihi secundum verbum
tuum. Ave, Maria, gratia plena...
V. Et Verbum caro factum est, R. Et habitavit in nobis.
Ave, Maria, gratia plena...
V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix, R. Ut digni efficiamur
promissionibus Christi.

Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię Panie racz wlać w
serca nasze, abyśmy, którzy przez Zwiastowanie anielskie,
Wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali przez mękę Jego
i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

V. Oremus. Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus
nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui
incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad
resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum
Dominum nostrum. R. Amen.

BŁOGOSLAWIEŃSTWO PONTYFIKALNE
B. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
W. Teraz i na wieki.
B. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
W. Który stworzył niebo i ziemię.
B. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, +
i Duch Święty. W. Amen.

BŁOGOSLAWIEŃSTWO PONTYFIKALNE
B. Sit nomen Domini benedictum.
W. Nunc et in perpetuum.
B. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
W. Qui fecit cælum et terram.
B. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. W. Amen.

BŁOGOSLAWIEŃSTWO
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i
Duch Święty. W. Amen.

BŁOGOSLAWIEŃSTWO
K. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. W. Amen.
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DZIEŁA BOŻE UWIKŁANE W HISTORIĘ
Janina Swół

Już po wakacjach wędrowałam z
małą grupą pielgrzymów po malowniczym Roztoczu. Na trasie, obok
zniewalającej w swej urodzie przyrody kończącego się lata, otulone historią, drewniane świątynie i wspaniałe sanktuaria. Siedząc przed Mszą
św. w ławce starego kościoła, słuchałam opowieści zakonnika o dziejach
sanktuarium. Obrazy, zwłaszcza te
ze stosunkowo jeszcze bliskiej naszemu pokoleniu historii, jak w niezwykłym filmie: Ludzie Boga, same jawiły się w wyobraźni.
Od ponad trzystu lat na górze
(323m) otoczonej lasem stoi dominująca nad okolicą świątynia w stylu
barokowym. Wraz z monumentalnym klasztorem bernardynów tworzy czworobok. Trudne dzieje kraju
były również udziałem zakonu i
wiernych tego regionu. Przetrwali
też dramat okresu już nam dobrze
znanego. Druga wojna światowa
zbliżała się ku końcowi. Zakonnicy
obsługiwali pielgrzymów, prowadzili
Kolegium Serafickie i tajne nauczanie, a od roku 1944 także gimnazjum
koedukacyjne. W klasztorze działała
biblioteka, wydawane było pismo
„Głos Kolegialny”, drukowano ulotki
i szkolono oddziały AK. Kuchnia wydawała posiłki dla ubogich, a także
ukrywających się uchodźców. Ten
ośrodek życia religijnego i kulturalno-oświatowego, to roztoczańskie
Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego i klasztor oo. Bernardynów w
Radecznicy
Wkrótce okazało się, że mimo
końca wojny, dramatyczne wydarzenia były dopiero przed tymi światłymi, przedsiębiorczymi i dzielnymi
ludźmi Kościoła. Otóż, nocą 20
LISTOPAD 2014 Nr 11/200
18

czerwca 1950 r. do klasztoru
wtargnęli funkcjonariusze
Urzędu Bezpieczeństwa. Zakonnicy zostali aresztowani.
Wytoczono im proces o
współpracę z podziemnymi
organizacjami walczącymi
nadal na tych terenach już z
władzą komunistyczną. Skazani na więzienie w różnym
wymiarze, odbywali karę.
Budynki klasztorne i gimnazjalne zamieniono na szpital psychiatryczny. Umieszczano tu również osoby niepodporządkowujące
się „nowym porządkom”, które należało upokorzyć i złamać. Wydarzenia te uznano za drugą, po tej z
1869 roku, kasatę zakonu.
Bernardyni zostali zrehabilitowani, a ich działalność uznana za
walkę o niepodległość Polski dopiero w roku 1995. Sanktuarium, pomimo trudności, nadal prowadziło
pracę duszpasterską i przyjmowało
pątników, zwłaszcza 13 czerwca każdego roku, w dniu odpustu ku czci
św. Antoniego. Od roku 1981 Sanktuarium jest też parafią. Od 7 maja
2014 do 13 czerwca 2015 r. obchodzony jest tu Rok Jubileuszowy –
350 lat objawień św. Antoniego w
Radecznicy.
Poprzez stulecia podobne, przeplatane dobrymi i tragicznymi wydarzeniami dzieje, były udziałem
bardzo wielu świątyń i klasztorów.
Wystawiane przez wiernych jako
wota dziękczynne za otrzymane łaski, bądź jako godne miejsca dla
cudami słynących wizerunków, były
grabione, palone, zamykane. Potem
odradzały się, odbudowywały, piękniały. Wszak już w XVI wieku poeta
Jan Kochanowski w głębokiej, jakże
oddającej tęsknotę ludzkiej duszy,
pieśni pytał: Czego chcesz od nas
Panie za Twe hojne dary? Czego za
dobrodziejstwa, których nie masz
miary? I kolejne pokolenia, pomimo zawirowań historii i niejednokrotnie własnej, szeroko rozumianej
biedy, odpowiadały: Wdzięcznym
Cię tedy sercem Panie wyznawamy, Bo nad nie przystojniejszej
ofiary nie mamy

Dziś staramy się sięgać w coraz
bardziej zamierzchłą przeszłość i
dociekać, jak ludzie żyli i co było dla
nich ważne. Zanim zaczęto budować
katedry, świątynie, kaplice i klasztory, człowiek od zawsze podziwiał
najwspanialsze dzieło Boże – stworzony, doskonały w swym funkcjonowaniu, niekiedy groźny i niezrozumiały w potędze swych zjawisk
świat. Starał się zgłębiać jego tajemnice i badać złożoność. Jednocześnie, dysponując wrodzoną wrażliwością i umysłem, tworzył własny
świat, dzieła na swoją miarę, to co
dziś określamy kulturą.

Znajdujemy pradawną twórczość
w postaci rysunków, fragmentów
budowli, przedmiotów codziennego
użytku, narzędzi. Jednocześnie rodziły się obrzędy, rytuały i symbole
wyrażające cześć i uwielbienie
Stwórcy, podziw dla piękna świata, a
także będące wyrazem wyobrażeń
człowieka o prawach rządzących
przyrodą. Różnorodne, w różnych
częściach świata i regionach, związane swym charakterem z codziennością, świętami i porami roku.
Sposobem na utrwalanie i przekazywanie kolejnym pokoleniom
zdobywanej wiedzy, ale również tajemniczości i złożoności świata, była
również pieśń i muzyka wykonywana
na starodawnych instrumentach
oraz taniec. One również przetrwały.
Miałam niedawno możliwość słuchania i podziwiania ocalałych i odtwarzanych utworów. Przez trzy dni (24.10.2014) w Lublinie trwał niezwykły Międzynarodowy Festiwal: Najstarsze Pieśni Europy. Wiele się nauczyłam. Byłam zdumiona i zbudo-

wana pracowitością pasjonatów odkrywających, a potem archiwizujących i przekazujących młodym bogactwa kulturowe dawnych pokoleń.
Są w tej dziedzinie zaangażowane i
współpracujące ze sobą środowiska
etnomuzykologów, etnologów, lingwistów, folklorystów, pedagogów
wokalnych. Efektem zaś jest rosnące
zainteresowanie współczesnych młodych ludzi historią kultury i podejmowanie wysiłków w kierunku odtwarzania i prezentowania m.in.
dawnych kolęd, kolęd z życzeniami
dla gospodarza, ludowych psalmów
o św. Jerzym, pieśni wielkopostnych
i wielkanocnych (również na Podlasiu i Warmii z życzeniami dla gospodarzy), weselnych i nawiązujących w
przebogatej symbolice do świata
przyrody.
Naturalne, surowe brzmienia
tradycyjnych pieśni, zarówno sposobem oddychania, jak też estetyką są
jakże inne od współczesnej muzyki.
Dobrze było poczuć skąd przychodzimy i jak powstawała tradycja.
Współczesny lubelski poeta, ksiądz i
profesor A. M. Wierzbicki w jednym
z wierszy zamieścił podobne westchnienie: Ale wcześniej ogień buchał pod fajerkami, babcia gotowała obiad i śpiewała godzinki. Zimą
zamykano kaflowy piec, gdy czarny
węgiel zamieniał się w dukaty, łańcuchy, pierścienie, medale. Kaczeńce, jaskry i mlecze na wiosnę miały
blask wabiący dzieci i pszczoły.
I jeszcze inne bardzo nam bliskie
dzieło i przebogaty w formie i treści,
współczesny sposób jego uczczenia.
Bo czymże, jeśli nie Bożym dziełem,
jakże mocno uwikłanym w historię,

było życie i wszystko co zrobił dla
nas św. Jan Paweł II. Sam był twórcą i jakże cenił sztukę i ludzi jej oddanych. Poświęcono mu więc tegoroczny XVIII Międzynarodowy Festiwal Organowy. Koncerty odbywały się w naszym mieście Lublinie w
kościele pw. św. Rodziny przez całe
lato i kończą jesienią (25.06.-16.10).
Wrześniowy koncert był w kościele
pw. Nawrócenia św. Pawła. Dzięki
organizatorom i sponsorom rzesze
lublinian w środowe wieczory poznawały i przeżywały sztukę najwyższej próby. Możliwe, że nie wszyscy
festiwalowi słuchacze są bywalcami
sal koncertowych. Świątynia, sądzę,
stwarza inny, niezwykle bliski człowiekowi, a zarazem podniosły klimat. Piękne jest i jakże ważne, że
każdy może do niej wejść na chwile
poświęcone modlitwie, ale też czas
przeznaczony na chwałę Boga wyrażaną przez sztukę. A proponowane
podczas festiwalu bogactwo sztuki
było imponujące. Oprócz wspaniałych utworów, wykonywanych przez
plejadę wybitnych muzyków i mistrzów wokalistyki, prezentowane
były również obrazy malarskie, album i książka poświęcone tak bliskiemu naszemu sercu Papieżowi i
jego związkom z Lublinem. Żywe
słowo kierowali do słuchaczy wybitni aktorzy, księża i naukowcy. Najczęściej brzmiały organy, ale również fortepian, skrzypce, wiolonczela, fletnia Pana, cymbały, akordeon,
flety, gajdy, trombity.
Wreszcie, tematy koncertów
odnosiły się bezpośrednio do osoby
Świętego, Jego myśli i dzieła: Spotkanie z Janem Pawłem II „Kościół
potrzebuje sztuki”, Jan Paweł II

Papież Wolności, Tajemnica świętości Jana Pawła II, Lublin Jana
Pawła II. To była naprawdę uczta
duchowa godna czczonego dzieła.
Ostatni koncert festiwalowy
odbył się oczywiście w czwartek 16
października, tuż po uroczystej
Mszy św. wieczornej. Lubelski prezenter Artur Kalicki ciepłym głosem przekazywał wspomnienie
wieloletniej „drogi” profesora Karola Wojtyły pieszo od dworca kolejowego do Katedry, a następnie
na Uniwersytet. Były wymienione
też miejsca noclegów oraz niektóre
spotkania przyszłego Papieża. Muzyka swoim charakterem i pięknem
dopełniła atmosferę koncertowego
spotkania. Grający na organach i
fortepianie Robert Grudzień i tenor Bogusław Morka stworzyli niepowtarzalny klimat.
Historia odbiła się echem również w niezwykłym wspomnieniu
artysty. Otóż, ubolewał on, że nie
zaśpiewał nigdy dla Jana Pawła II,
ale znał kapłana, również wyraziście
zapisanego w najnowszych naszych
dziejach (30 rocznica męczeńskiej
śmierci), bł. Jerzego Popiełuszkę.
Uczestniczył wielokrotnie w Jego
Mszach św. za Ojczyznę (myślę, że
był wówczas jeszcze studentem) i
modli się o Jego wstawiennictwo.
Wprawdzie o wydarzeniach najnowszej historii dużo mówi się w
sierpniu i wrześniu, sądzę, że to listopadowe spojrzenie na dzieła Boże
w dziejach człowieka i naszego kraju
oraz znaczenie sztuki oraz szeroko
pojmowanej kultury dla ich utrwalenia i przekazywania, jest również
potrzebne.

WYJAZD INTEGRACYJNY

Fot. Archiwum Autorki

W sobotę 4 października o godz. 6:00 rano nasz
oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wraz z
ks. Leszkiem Sałagą wyruszył na wycieczkę integracyjną. Najpierw zwiedziliśmy Święty Krzyż. Przewodnik
oprowadził nas po sanktuarium i opowiedział historię
tego kościoła. Później udaliśmy się do kaplicy, gdzie ks.
Leszek odprawił dla nas Mszę św. Kolejnym punktem
naszej wycieczki był Kałków-Godów. Zobaczyliśmy tam
kościół oraz małą Golgotę. Na świeżym powietrzu idąc
stacjami drogi krzyżowej odmówiliśmy Różaniec.
Pod koniec dnia zajechaliśmy jeszcze do restauracji
na obiadokolację, a później ruszyliśmy już w stronę
Lublina. Dzień był dla nas jak najbardziej udany!
Zapraszamy młodzież do naszego oddziału KSM!
Spotkania odbywają się w piątki o godz. 19:15 w Domu
Katechetycznym.
Ada Surdacka
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KOCHAŁ BOGA I CAŁY ŚWIAT
Ewa I Tomasz Kamińscy

Św. Franciszek, to, obok św. Antoniego, jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych świętych,
mimo że żył w latach 1181-1226, jeszcze w Średniowieczu. W świadomości ludzkiej pokutuje taki mniej więcej jego obraz: poczciwy biedaczyna,
głoszący kazania zwierzętom, zawsze
radosny, naiwny, oderwany od
spraw ziemskich, zostawiający
wszystko i idący w świat jakby bez
celu.
To wyobrażenie nie ma nic
wspólnego z rzeczywistością. Święty
Franciszek poprzez tytaniczną pracę
nad sobą, starał się przybliżyć do
Boga. Jego troska o zbawienie obejmowała nie tylko jego samego, ale
wszystkich ludzi. Do pewnego momentu prowadził beztroskie, rozrywkowe życie. Miał pieniądze, pragnął
być rycerzem. Kiedy dostał się do
niewoli, zaszła w nim nagła przemiana, prawdziwe dotknięcie Boga.
Punktem zwrotnym stało się spotkanie z trędowatym, którego Franciszek w geście pokory ucałował.
Wcześniej trędowaci budzili w nim
odrazę, teraz „to co gorzkie, stało się
słodkie”. Porzucił dotychczasowe
życie i wstąpił na drogę duchowego
rozwoju zgodnego z wolą Bożą.
Ludzie początkowo uważali go
za dziwaka, ale już wkrótce Franciszek swoim przykładem przyciągnął innych. Wspólnota założona
przez niego stała się zaczątkiem
wielkiej odnowy Kościoła, która
wkrótce ogarnęła całą Europę.
Trzeba przy tym podkreślić jego
wierność Kościołowi. Głębokie
przekonanie o konieczności reform
nie spowodowało jego odejścia od
wspólnoty kościelnej. Franciszek
odnowę zaczął od siebie, od życia w
ubóstwie według rad ewangelicznych. Do dzisiaj jego nauka przyciąga wielu naśladowców. Wciąż
znajdują się młodzi, pragnący żyć i
głosić Chrystusa tak, jak on.
Św. Franciszek kochał życie i
cały stworzony przez Boga świat, ale
tęsknił za czymś więcej. Pragnął
upodobnić się do Chrystusa i żyć razem z Nim w niebie. Dwa lata przed
śmiercią, na Górze Alwernia, otrzymał stygmaty , jako znak łączności z
cierpiącym Chrystusem.

Stosunek człowieka do śmierci
jest wyznacznikiem wiary. Biedaczyna z Asyżu nazywał śmierć siostrą i
nigdy się przeciwko niej nie buntował. Pokazywał, że kluczem, by nie
bać się śmierci, jest życie sakramentami – przede wszystkim spowiedź i
Eucharystia.
Wpatrując się w św. Franciszka,
starając się go naśladować, można
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uczyć się, jak postępować we własnym życiu i więcej nie bać się
śmierci cielesnej, tego przejścia do
spotkania z Chrystusem.
Żyjemy w czasach, kiedy ubogi
brat Franciszek, staje się głównym
wzorcem do naśladowania dla ludzi
Kościoła, a także do ich nawracania.
Nieprzypadkowe jest przyjęcie przez
papieża imienia Franciszka. Wciąż
wielu wierzących, mimo wypełniania
wymogów religijnych, potrzebuje
nawrócenia, wejścia w głębszą relację z Chrystusem, aż do zachwycenia
się Jego Osobą, do odnalezienia w
sobie Jezusowej Miłości. Św. Franciszek kochał Boga i ludzi miłością
„szaloną”, w pozytywnym znaczeniu
tego słowa. Miłość dała mu siłę do
przemiany siebie i świata.
My także potrzebujemy nowego
przejścia – nawrócenia poprzez zachwyt Bogiem, tak jak to czynił św.
Franciszek. Wypełnianie nakazów
religijnych i przyjętych zwyczajów
nie poparte miłością, nie wystarczy.
Duch Święty zaprasza, by nie tylko
być w Kościele, ale przede wszystkim
kochać w Kościele.

KAŻDY JEST MISJONARZEM
Ks. Mariusz Salach

W październiku obchodziliśmy Tydzień Misyjny, ustanowiony po to, by
przypominać ważność misji, czyli dzielenia się Dobra Nowiną, że Chrystus jest
naszym Zbawicielem, że wyzwala nas z
grzechów i daje życie wieczne. To przypomnienie, że niezwykle ważne jest
dzielić się wiarą z innymi i że nie jest to
sprawa tylko księży, misjonarzy, ale
każdego z nas.
Każdy wierzący chrześcijanin jest
misjonarzem. Ma dzielić się wiarą z
innymi ludźmi. I ma to być robione z
pasją. To świadczy o tym, jak ważna jest
wiara we własnym życiu. Gorliwość, to
znak działania Ducha Świętego. Bez
Ducha Bożego możemy tylko przyjść do
domu, siąść przed telewizorem i godzinami się wpatrywać w ekran. Myślimy
tylko o tym, by się najeść, wyspać i by
było nam wygodnie. Jeśli ktoś ma Ducha Bożego, widać w nim gorliwość.
Wygody, luksusy, przyjemności nie są
dla niego tak ważne. Widzi, ze inni cierpią i potrzebują pomocy. Gdybyśmy nie
poznali miłości Pana Boga, że przebacza

nam grzechy, że jest życie wieczne, to
nasza egzystencja zupełnie inaczej by
wyglądała. Pewnie dawno byśmy się
załamali pod ciężarem grzechów. Życie
bez Dobrej Nowiny o Krzyżu i Zmartwychwstaniu Jezusa, stałoby się bezsensowne. Wszystkie cierpienia bez relacji z
Panem Bogiem są bez sensu. Nie jesteśmy wtedy w stanie dźwigać trudności,
znosić siebie nawzajem, przebaczać. Odczuwanie miłości Bożej daje nam pragnienie, by się tym dzielić z innymi. Dziś
większość ludzi zapomniała o Bogu. Nie
opiera na Nim swojego życia i cierpi,
goni wciąż za czymś, ale nie osiąga zadowolenia i szczęścia. Dlaczego jest tyle
nieszczęść, tragedii, niesprawiedliwości?
Bo wiele osób nie ma wiary. Bez Boga zło
jest silniejsze od nas. Tylu ludzi nie zna
Boga, nie ma Go w ich sercach. Dlatego
przemiana człowieka rozpoczyna się od
przemiany jego serca.
Zaczyna się ona od słowa, od
tego, że ktoś nam powiedział o Bogu.
Rodzice, znajomi, przyjaciele. Ktoś
mówił, a Bóg otworzył nam serce,
byśmy w te słowa uwierzyli. I o gorliwość w niesieniu wiary dla całego
świata musimy się stale modlić.
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ODESZLI DO PANA
Mikołaj Szczudło
Maria Grabowska
Michał Popowicz
Marek Skowera
Henryk Piłat
Tadeusz Gruszczyński

1932
1952
1921
1951
1937
1932

Nasz dar modlitwy:
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu,
Wieczne odpoczywanie

Modlitwa
wspominkowa
za zmarłych
rozpoczyna się w
naszym kościele
o godzinie 17.15

DOMINICANTES
COMMUNICANTES
W niedzielę 19 października 2014 r.
odbyło się w naszym kościele coroczne
liczenie wiernych.
W tym dniu we Mszach św. uczestniczyło
3454 osób w tym: 2142 kobiety i 1312
mężczyzn. Komunię św. przyjęły 1653 osoby
w tym 1149 kobiet i 504 mężczyzn.
Najwięcej wiernych było na obu Mszach
św. o godz. 10.30 – 1317 osób (800 kobiet i
517 mężczyzn). Komunię przyjęły 304
kobiety i 145 mężczyzn.
Statystyka nie obejmuje dzieci poniżej 7.
roku życia.
Aktualna liczba mieszkańców parafii
wynosi 10700, jak w zeszłym roku.
W niedzielnej Mszy św. uczestniczyło
32,28%, a Komunię Świętą przyjęło
15,44%mieszkańców. W zeszłym roku było
to odpowiednio: 29,54% i 16,18%.

OGŁOSZENIE
W domu parafialnym w każdy poniedziałek od 19.00 do 20.30 odbywa się bezpłatnie nauka języka niemieckiego, którą prowadzi p. Jadwiga Dolecka. Można nie tylko
wiele się nauczyć, ale również spędzić czas
w miłej i sympatycznej atmosferze.
Zapraszamy.

ŚWIADECTWA
W czasie nabożeństw różańcowych w
październiku kapłani czytali krótkie, ale bardzo ciekawe świadectwa o cudach maryjnych
autorstwa Pauli Borkowskiej.
Równie piękne świadectwa o mocy modlitwy różańcowej mogliśmy usłyszeć 13 października pod koniec nabożeństwa fatimskiego. Swoim osobistym doświadczeniem podzielili się: Barbara Florek, Barbara Węgrzyn,
Andrzej Kuźmicz i Alfreda Tudruj. To zachęta, by podjąć postanowienie o wstąpieniu do
Żywego Różańca, gdyż modlitwa wspólnotowa ma szczególnie wielką moc.

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, Małgorzata Dybeł
Druk Polihymnia
Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania i skracania wszystkich tekstów oraz zmianę
tytułów bez uprzedniego zawiadomienia autorów
LISTOPAD 2014 Nr 11/200
21

POEZJA I MUZYKA
Roman Wołczyk

Żółto-rdzawe liście przypominają o przemijaniu, ale również są
ozdobą Złotej Jesieni. Jednych
wprawia to w nastrój zadumy i nostalgii za czymś, co bezpowrotnie
odchodzi,. Dla innych – poetów, pisarzy i malarzy – jest inspiracją do
tworzenia nowych dzieł. Zresztą
przyroda jest urokliwa i piękna przez
wszystkie pory roku. Być może większość oczekuje zielonej, kwiecistej
wiosny. Turyści i pielgrzymi wybierają zwykle okres letni.
Długie jesienno-zimowe wieczory, czasem bezsenne noce, to zwykle
czas na rozmyślania i
wspominanie wydarzeń
kończącego się roku.
Obecny przyniósł wiele
zagrożeń, ale też radosnych wydarzeń społecznych i osobistych. W niedzielę 19 października
oglądaliśmy transmisję z
Watykanu Mszy św. beatyfikacyjnej
papieża
Pawła VI. Tego dnia była
też uroczysta Msza św. ku
czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, którego 30. rocznica męczeńskiej śmierci
właśnie minęła. Pamiętam transmisję jego pogrzebu. Ten smutek utkwił mi na
długo w pamięci. Od tamtego czasu,
kiedy słyszę pieśń Wiele jest serc,
które czekają na Ewangelię oczy
wypełniają się łzami, serce płacze.
Niewątpliwie, najważniejszą w
tym roku była kanonizacja Jana
Pawła II i Jana XXIII. Z naszej parafii grono odważnych pojechało wtedy
do Watykanu. Mamy szczęście, że
należymy do pokolenia, które mogło
się cieszyć pontyfikatem św. Jana
Pawła II, spotykać się z nim podczas
pielgrzymek do kraju, kiedy głosił
nauki, żartował i nawet wtedy, gdy
cierpiał. Być może niektórzy zastanawiają się czasem, z czego mógł się
spowiadać Jan Paweł II. Już za jego
życia wiedzieliśmy, że mamy do czynienia ze świętym. A jednak potrafił
on dostrzec w sobie wiele niedoskonałości i modlił się do Boga o przebaczenie oraz siłę do walki ze słabościami. Pamiętam spotkanie Papieża
z dziećmi w wieku 5-8 lat, które zaLISTOPAD 2014 Nr 11/200
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dawały wiele ciekawych pytań. Jedna dziewczynka zapytała, jakie Papież ma życzenie. Odpowiedział
krótko: Chcę być lepszy. Te słowa
mogą posłużyć jako motto w drodze
naszego pielgrzymowania. Być lepszym, to trudne. Wymaga wielu wyrzeczeń, ale tak wygląda dążenie do
świętości. Czasem wydaje się nam,
że jesteśmy dobrymi ludźmi. Przestrzegamy przykazań. Modlimy się.
Chodzimy do kościoła. Może zrodzić
się przekonanie, że już nie musimy
nad sobą pracować. Przecież w człowieku tkwi potrzeba gromadzenia,
posiadania, poczucie niezadowolenia. Ponadto te słabości podsycane
są nutą zazdrości. Chcemy więcej
niż dajemy. Ciągły niedosyt. Bar-

dziej chcemy mieć niż być. Te nieustanne pragnienia przysłaniają
świadomość, że żyjemy w pięknym
świecie, że Bóg oczekuje więcej
wdzięczności i radości.
Przez długie lata nie byłem wielbicielem poezji. Wielu rzeczy nie
rozumiałem. Dopiero bardziej zainteresowałem się tą dziedziną, kiedy
usłyszałem w Lubelskiej Filharmonii recytacje Ignacego Gogolewskiego, którego głos brzmiał w moich
uszach jak spiżowy dzwon. Podobał
mi się też Krzysztof Kolberger,
skromnej postury, naznaczony cierpieniem długiej choroby. Potrafił
stworzyć specyficzną atmosferę, w
której nawet cisza miała swoją wymowę. Ze szczególnym wzruszeniem wspominam jego występy.
Doznań poetyckich może dostarczyć nawet zwyczajne życie. Poezja bywa w zapachu kwiatów, potraw, w locie bociana, w falującym
łanie zboża, podczas wypraw waka-

cyjnych. Poezja od starożytności łączy się też z muzyką. Zimą być może
uda się częściej odwiedzić Filharmonię. Popatrzmy na batutę w ręku dyrygenta, gestykulację – to przecież
żywa poezja. Tuż obok falujące, jak
za pociągnięciem sznurka, smyczki.
Ta muzyczna poezja ma różne odcienie – dramatyczne, refleksyjne, radosne, patriotyczne. Na przykład
Ludwig
van
Beethoven
obok
„ciężkich” symfonii napisał lekką
Sonatę Księżycową, czy uroczą miniaturkę Dla Elizy. Mozart napisał
poważne Requiem i wesołe Eine kleine nacht Musik.
Wielu polskich kompozytorów
pisało utwory patriotyczne i pełne
tęsknoty. Fryderyk Chopin – Koncert fortepianowy e-moll
– poezja i nostalgia. Ale
pisał też radosne pieśni
oparte na polskim folklorze. Polonezy Kleofasa
Ogińskiego czy Wojciecha
Kilara, to barwna poezja.
Dramatycznie brzmiącą
poezja jest Legenda Henryka
Wieniawskiego
przedstawiająca przeżycia
rozdartego serca. Pamiętam z młodości Księżycową serenadę amerykańskiego kompozytora Glenna Millera, który zginął
młodo w katastrofie lotniczej w drodze do Europy.
W czasie koncertów publiczność na
stojąco słuchała tej muzyki. Nie mogę jeszcze pominąć piosenek Marka
Grechuty. Przypomnę jeszcze legendarnego trębacza Louisa Armstronga
i jego utwór What a wonderful
World, jako dziękczynienie Bogu za
talent muzyczny.
Twórcy muzyki nie mieli zwykle
łatwego życia, ale mimo to potrafili
komponować radosne utwory i w ten
sposób przyczyniali się do upiększania świata. My też mamy trudności,
ale nie zawsze potrafimy się cieszyć,
choćby tak, jak biedne dzieci z wiersza Marii Konopnickiej Jadą, jadą
dzieci drogą, siostrzyczka i brat.
I nadziwić się nie mogą, jaki piękny
świat. Dziękujmy Bogu za wszystko i
cieszmy się pięknem tego świata.
O muzyce wypowiedział się kiedyś papież-senior Benedykt XVI:
Muzyka jest jakby zabłąkanym głosem Boga, który dociera do naszych
serc.
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