O Maryjo, Stolico Mądrości, jako nasza
Matka wstawiaj się za wszystkimi chorymi
i za tymi, którzy się nimi opiekują. Spraw,
abyśmy w służbie cierpiącemu bliźniemu
i przez samo doświadczenie cierpienia mogli
przyjąć i rozwijać w sobie prawdziwą
mądrość serca.
Ojciec Święty Franciszek
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XXIII REGIONALNE SPOTKANIE AA I AL-ANON

Fot. Ewa Kamińska

W naszym kościele tradycyjnie odbyło się 23 Regionalne Spotkanie Alkoholików, ich
Rodzin i Przyjaciół regionu lubelskiego. Hasłem spotkania było: Działanie w jedności
gwarantem naszego istnienia. Mszy św. przewodniczył bp Ryszard Karpiński. Przedstawiciele AA i Al-anon, witając dostojnego Gościa wyrazili wdzięczność Bogu za pomoc w
trwaniu w trzeźwości, a kapłanom za pomoc i wsparcie duchowe na tej drodze. Ks. Biskup w homilii mówił m.in. o znaczeniu Chrztu Św. w życiu chrześcijanina, będącego
podstawą budowania wiary. Wspominał też postać św. Jana Pawła II, podkreślając jego
wielkie znaczenie w historii świata. Dużo miejsca poświęcił związkom Karola Wojtyły z
Lublinem. Prosił też św. Jana Pawła II, by wypraszał dla Polski i Polaków potrzebne łaski, aby trwać przy Chrystusie i z Nim iść przez życie. Po Mszy św. dla osób chętnych z
obydwu wspólnot AA i Al-anon oraz parafian w pomieszczeniach domu parafialnego
odbyło się spotkanie przy opłatku. Przewodniczył mu bp Ryszard Karpiński. Obecni byli
również zaproszeni księża i osoby duchowne. Po wspólnej modlitwie i śpiewaniu kolęd
nastąpiło dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Całe spotkanie przebiegało w
miłej, serdecznej atmosferze, którą uprzyjemniało śpiewanie kolęd przez zaproszony
zespół. W tym dniu odbyły się także mitingi otwarte – wspólnoty Al-anon o godzinie
10.00 oraz wspólnoty AA o godzinie 18.00.
Obydwie wspólnoty spotykają się w każdy wtorek o godzinie 19.00 w pomieszczeniach naszego domu parafialnego.

KONCERT KOLĘD - 25.01.2015

Fot. Monika Piechnik

Fot. Ewa Kamińska
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ŻYCIE ODDANE BOGU
Ks. Mariusz Salach

W intencji modlitewnej podanej
przez papieża Franciszka na miesiąc
styczeń 2015 r. jesteśmy zaproszeni
do modlitwy w intencji zakonników i
zakonnic. Ojciec Święty przypomina
nam również, że obecny rok jest poświęcony w sposób szczególny modlitwie za osoby konsekrowane, czyli
poświęcone Bogu poprzez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Olga Boznańska: W Wielki Piątek. 1890

Warto więc przypomnieć sobie i
odkryć na nowo, szczególnie w tym
roku, wartość i znaczenie życia zakonnego. Jego cel pokazują najlepiej
początki takiego sposobu życia, które
sięgają przełomu III i IV wieku. Kiedy w tym czasie wiarę chrześcijańską
zaczynają przyjmować coraz liczniejsze kręgi społeczeństwa, a nawet całe
ludy pogańskie, idąc za przykładem
swoich przywódców, królów, następuje wtedy ogólne osłabienie jakości
wiary wśród ludzi.
Św. Marcin z Tours (316 – 397)
mówił: «Barbarzyńcy wchodzą w

wielkiej liczbie do Kościoła; wszyscy
przyjmują Chrzest, ale w źródle
chrzcielnym nie zostawiają wad,
grzechów i mentalności magiczno –
barbarzyńskiej». Kościół, przyjmując do siebie tych wszystkich ludzi,
przygotowuje się do długiego procesu wychowania ich do wiary przez
celebrowanie świąt, prowadzenie
szkół, organizowanie pielgrzymek.
Jednakże w tym czasie skarb
wiary nie zostaje zagubiony. Wiara
zachowuje się w klasztorach, w życiu zakonnym, które w tamtym czasie się rodzi. Niektórzy mężczyźni
czy kobiety opuszczają miasta, w
których wiara się osłabiła. Ich zamiarem nie jest zakładanie zakonów, ale zachowanie całkowitej czystości wiary. Słowo «zakonnik» pochodzi z języka greckiego od słowa
«monos», które znaczy «jeden».
Zakonnik jest więc osobą, który ma
serce tylko dla Jednego i Prawdziwego Boga.
Słowo Boże mówi bowiem wyraźnie, że najlepszym sposobem
życia, jest kochać Boga całym sercem, całym umysłem i ze wszystkich
sił, a zatem wszystkimi swoimi dobrami (por. Mt 22, 37). Niebezpieczeństwem wiary jest bowiem posiadanie serca podzielonego albo
podwójnego, to znaczy - mieć w sercu zaufanie do Boga i do pieniędzy;
oczekiwać szczęścia od Boga i od
przyjemności, od Boga i od realizacji własnych projektów. Jednakże
Słowo Boże mówi jasno, że nie jest
możliwe kochać i służyć dwom panom równocześnie (por. Mt 6, 24).
Zakonnicy, wycofując się na pustynię, do lasów, w góry, odzyskują i
zachowują skarb wiary: całkowite
posłuszeństwo Bogu, naśladowanie
Jezusa i Maryi. Żyją wiarą, która nie
ogranicza się do przekonań teoretycznych, czy do zapamiętanych
formułek z katechizmu, ale wiarą,
która angażuje i przemienia całe
życie, i wszystkie życiowe relacje –
(Ciąg dalszy na stronie 4)

Drogim Siostrom Betankom oraz Siostrom
pochodzącym i związanym z naszą parafią, z okazji
Światowego Dnia Życia Konsekrowanego składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wytrwałości i sił
w codziennej pracy oraz opieki Chrystusa Króla i Maryi.
Bóg zapłać za wszelkie dobro!
W naszej parafii pracują Siostry Betanki: s. Judyta
Czajka, Przełożona Domu, s. Bernarda Kaczor,
s. Augustyna Pieczonka i s. Regina Nagowska.

KALENDARIUM
2 lutego – Ofiarowanie Pańskie
(Matki Bożej Gromnicznej)
Treść święta jest bardzo głęboka:
Chrystus Pan wprowadzany jest do
świątyni, aby podkreślić, że kończy się
kapłaństwo Starego Przymierza, a rozpoczyna się w Nim i przez Niego nowe
Kapłaństwo oraz nowa, najwyższa i
najdoskonalsza Ofiara, którą On aktem ofiarowania się Ojcu Niebieskiemu w świątyni zapoczątkował. Po roku
1000 wprowadzono zwyczaj poświęcania gromnic i procesji na pamiątkę
słów Szymona, który nazwał Chrystusa
światłem na oświecenie pogan

i chwałę ludu Twego Izraela (Łk2,32).
W katedrze pw. św. Elżbiety Węgierskiej w diecezji Jaro w mieście Iloilo
na Filipinach znajduje się figura NMP
Gromnicznej pochodząca z XVI w. Maryja trzyma na jednym ręku Dzieciątko
Jezus, a w drugiej ręce świecę. Św. Jan
Paweł II nałożył na figurę korony papieskie podczas wizyty na Filipinach w
1981 roku.
XIX Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego.
Od 1997 r. Kościół obchodzi ustanowiony przez św. Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Tegoroczne obchody mają wyjątkowy
charakter, ponieważ odbywają się w
Roku Życia Konsekrowanego. Papież
Franciszek ogłosił go, aby spojrzeć w
przeszłość z wdzięcznością, przeżywać teraźniejszość z pasją oraz przyjąć przyszłość z nadzieją (z Listu Ojca
Świętego Franciszka z okazji Roku
Życia Konsekrowanego).
W tym dniu pamiętajmy o modlitwie
w intencji osób konsekrowanych, o
wierność i wytrwanie w powołaniu, o
Boże błogosławieństwo, a także o nowe, święte i liczne powołania do życia
konsekrowanego.
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KALENDARIUM
3 lutego – św. Błażeja (+ 316)
Był biskupem Sebasty w Armenii.
Troszczył się o pogłębienie i umocnienie wiary wśród wiernych. Podczas prześladowań za cesarza Licyniusza został aresztowany i uwięziony, a po okrutnych torturach ścięty
mieczem. Św. Błażej słynął z leczenia chorób, zwłaszcza gardła. W tym
dniu kapłani udzielają błogosławieństwa, dotykając gardła skrzyżowanymi świecami i modląc się za
wstawiennictwem
św.
Błażeja
o uwolnienie od choroby gardła i od
wszelkiego zła.
4 lutego – Św. Katarzyny Ricci
(1522-1590)
Jej ojciec był naczelnikiem republiki
florenckiej. Kiedy miała 5 lat, po
śmierci matki, została umieszczona
na wychowanie w klasztorze benedyktynek. Mając kilkanaście lat,
wstąpiła do klasztoru dominikanek
w Prato. W kilka lat później została
przeoryszą. Była wielką mistyczką i
stygmatyczką. Przeżywała w sposób
wyjątkowy mękę Chrystusa. Swój
apostolat spełniała za pomocą listów kierowanych do ważnych osobistości życia kościelnego i świeckiego. Zostawiła po sobie pisma
ascetyczne, utwory poetyckie, korespondencję.
5 lutego – św. Agaty (+251)
Pochodziła z Katanii na Sycylii. Po
chrzcie postanowiła poświęcić się
Chrystusowi. Kwincjan, prefekt
miasta, proponował jej małżeństwo.
Odmowa wzbudziła w nim pragnienie zemsty. Najpierw oddał Agatę
do domu rozpusty i skazał na okrutne tortury, podczas których obcięto
jej piersi. Poniosła śmierć, rzucona
na rozżarzone węgle. W tym dniu ku
czci św. Agaty w kościele błogosławi
się chleb, sól i wodę.
10 lutego – 4. rocznica śmierci
Abp. Józefa Życińskiego
W tym dniu o godz. 19.00 w Archikatedrze
Lubelskiej
zostanie odprawiona Msza św. w intencji
śp. Arcybiskupa Józefa Życińskiego

(Ciąg dalszy ze strony 3)

w pracy, z pieniędzmi, z ciałem, z
czasem, z rodziną, cierpieniem, ze
starością i śmiercią. Zakonnik, żyjąc
ciągle w Bożej obecności, ma za
główny cel życia – szukanie Boga i
Jego woli. Dlatego też zakonnicy
modlą się i pracują.
Zakony modląc się, odzyskują
chrześcijański sens modlitwy, która
nie polega tylko na proszeniu Boga
o uzdrowienia i cuda, jakby chciałoby się żyć na ziemi na zawsze i bez
problemów. Modlitwa chrześcijańska jest owszem prośbą, ale najpierw jest modlitwą uwielbienia,
adoracji, wynagrodzenia, wdzięczności, czyli jest oddechem duszy.
Podobnie zakony odzyskują
chrześcijański sens pracy. W świecie pogańskim praca uważana była
za coś upokarzającego przeznaczonego tylko dla niewolników i służących. Natomiast ludzie niedojrzali w
wierze traktują pracę jako sposób
do osiągnięcia sukcesu, do zgromadzenia pieniędzy, oddając w ten

sposób swoje życie na służbę mniejszego lub większego bogactwa. Zakonnicy natomiast rozumieją pracę
jako znak, że jesteśmy stworzeni na
obraz i podobieństwo Boga i dlatego
na wzór Boga zarządzamy światem i
jego sprawami – odkrywamy go,
przekształcamy, i używamy.
Stąd też cywilizacja chrześcijańska, a w niej niezastąpiona rola zakonników, doprowadzi powoli, poprzez kolejne epoki historyczne, do
wielkiego rozwoju cywilizacyjnego
ludów europejskich. Zrywanie związków z korzeniami chrześcijańskimi
naszej cywilizacji oznacza zapoczątkowanie upadku naszej kultury i naszego prymatu w rozwoju cywilizacyjnym.
Cieszymy się, że w naszej parafii
mamy Siostry Betanki, które żyją
tym charyzmatem życia zakonnego i
są dla nas znakiem i wezwaniem do
wiernego służenia Bogu. Módlmy się
więc o potrzebne dary Boże dla naszych Sióstr i o nowe powołania do
życia zakonnego.

PARAFIALNA GWARDIA MODLITEWNA
Ewa Kamińska

Oglądając w Telewizji TRWAM
środowe audiencje generalne w Watykanie, widzimy stojącą niewzruszenie
przy Ojcu Świętym Franciszku Gwardię Szwajcarską. Myślę, że i nasza
parafia upodobniła się do nich, trwając nieustannie przy naszych chorych
Kapłanach, zwłaszcza przy Księdzu
Proboszczu.
Od listopada 2014 tego roku wiele
osób modli się, odmawiając nowenny,
litanie, a także łącząc się duchowo w
określonych porach dnia, tj. o godzinie szóstej, dwunastej i osiemnastej,
czyli w czasie modlitwy Anioł Pański,
zaś o piętnastej Koronką do Miłosierdzia Bożego. Natomiast o dwudziestej
pierwszej, w porze Apelu Jasnogórskiego, jednoczymy się przy Matce
Bożej Częstochowskiej dzięki transmisjom Telewizji TRWAM i Radia
Maryja.

Nieustający Różaniec w intencji Kapłanów, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nich, rozpoczął się o
północy 25 grudnia w Boże Narodzenie
2014 r. Nieustający Różaniec, to godzina
audiencji u Matki Boga i ludzi, u Matki
Kościoła. W tygodniu jest 168 godzin, ale
osób modlących się nieprzerwanie w
określonych porach jest znacznie więcej i
ciągle ich przybywa. Wszystkim, którzy
już się modlą w Nieustającym Różańcu
składamy gorące Bóg zapłać! Szczególne
podziękowania kierujemy do osób, które
wybrały godziny nocne. Ta ofiara jest
bardzo miła Panu Bogu i Matce Najświętszej.
Do Nieustającego Różańca mogą się
zapisywać nie tylko członkowie Żywego
Różańca, ale wszyscy, którym leży na
sercu zdrowie kapłanów, zwłaszcza ks.
Stanisława Roga. Koordynatorem modlitwy jest p. Urszula Swatowska. Można
zgłaszać się do modlitwy do niej bezpośrednio lub telefonicznie – 508484341.

INTENCJE MODLITEWNE NA LUTY
II KRUCJATA
OGÓLNA: Aby więźniowie, a szczególRÓŻAŃCOWA
nie młodzi, mieli możliwość ułożenia
ZA OJCZYZNĘ
sobie na nowo godnego życia.
MISYJNA:Aby małżonkowie, którzy się
rozeszli, znaleźli zrozumienie i wsparcie O łaskę odnowy życia zakonnego
w Roku Życia Konsekrowanego.
we wspólnocie chrześcijańskiej.
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ZACZĘŁO SIĘ OD… NIGDY
S. Agnieszka Młynarczykowska OSU cie, którego się nie spodziewałam, zapytała się mnie,
Ks. Łukasz Waś
co chcę robić w życiu. A ja
Kiedyś powiedziałam bliskiej kolezaskoczona odpowiedziałam,
żance, że nigdy nie zostanę zakonnicą
że chcę wstąpić do klasztoru
- do urszulanek. Mamę barbo..... Słowa zostały powiedziane i życie
toczyło się dalej, wydając mi się, że wedzo to zabolało. Odebrała to
bardzo negatywnie i przez jakiś czas nie
dług moich planów.
Dziś po 20 latach (tyle lat jestem w
odzywała się do mnie. To był bardzo
trudny czas. Mnie również bolało, jak
zakonie Sióstr Urszulanek Unii Rzymwidziałam mamę płaczącą.
skiej) widzę jak zdanie z księgi proroka
Izajasza " Bo myśli moje nie są myślami
Decyzję o wstąpieniu odwlekałam
przez dwa lata. W tym czasie studiowawaszymi ani wasze drogi moimi drogami
- wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują
łam teologię. Mama sądziła, że zmienię
zdanie, ja chyba też myślałam, że powonad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje - nad myślami
łanie odejdzie. Pan Bóg jednak jak powaszymi." (Iz 55,8-9) sprawdza się nadal
wołuje, to tak rozpala serce osoby powoływanej, że jest niespokojne, jak nie
w moim życiu.
Miałam gotowe plany na
życie min. wybrane studia (nie
dostałam się), chciałam zostać
nauczycielką (to się zrealizowało, bo uczę w szkole), dostałam się na studia, o których
nie myślałam lub nie brałam
ich pod uwagę "bo to nie dla
mnie" (była to teologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim). Miałam wymarzone
miejsce, gdzie chciałam zawrzeć związek małżeński była to katedra lubelska (to się
nie spełniło, choć śluby wiecz- S. Agnieszka z bratem Leszkiem, nadzwyczajnym
ne składałam w królewskim szafarzem Komunii Świętej, jego żoną Iwoną i synami,
mieście tj. w Krakowie). Cie- Kacprem i Filipem, ministrantami w naszej parafii
pójdzie za Jego głosem. I tak się stało.
kawe jest to, że myśląc o swoim ślubie
Wstąpiłam do Sióstr Urszulanek Unii
widziałam tylko siebie, wybraniec był
Rzymskiej. Mama nie była w stanie
gdzieś na drugim planie...
mnie odprowadzić na dworzec i rozuŻycie potoczyło się całkowicie inaczej... nie po mojej myśli. Czymś nieprzemiałam to. Wiem od mojej siostry, że
widzianym lub zaskakującym było to,
jak wyjechałam, to bardzo cierpiała, tak
ja po stracie osoby, która umarła.
gdy pewnego dnia majowego "trafiło"
mnie, tzn. w moim sercu zagościła stała
Pan Bóg tak mnie poprowadził, że
myśl o Nim. Może nie była to chwila raprzełożeni pozwolili mi kontynuować
dosna, bo nie spodziewałam się, że to
studia w Lublinie. Wydawało mi się, że
mnie będzie dotyczyło – myślę o powoto dobrze, bo wszyscy będą mogli się
łaniu. Pamiętam, że nie mogłam usnąć.
oswoić z moją decyzją, kiedy będę na
Zadawałam sobie pytanie, o co chodzi.
miejscu. To znów było moje myślenie i
Dlaczego ja? Z drugiej jednak strony
moje plany. Po pół roku dostałam wiaczułam, że to jest coś, co mnie pociąga i
domość, że mama jest w szpitalu i odspełnia pragnienia, które są głęboko w
kryto raka w stadium zaawansowanym
moim sercu. Tak jakby powołanie odkryi nie było możliwości operacji. Wszystko
ło pragnienia, które zakrywałam moimi
trwało drugie pół roku, jak mama zmarpomysłami. Pojawił się również duży lęk,
ła. Czas przeżywania odchodzenia majak ja to powiem mojej mamie. Pomyślamy, to był okres oczyszczenia moich
łam sobie, że ja ją tym zabiję, a w domu
motywacji pójścia za Panem Bogiem.
będzie trzecia wojna światowa.
Dziś, gdy idę z Nim już 20 lat, wiDługo chodziłam z myślą, jak o tym
dzę, jak mnie prowadził i prowadzi, a
powiedzieć. Ćwiczyłam przed lustrem,
Jego drogi naprawdę nie są moimi drojak to powiem, wybrałam dzień i godzigami. On pragnie, abym pozwoliła Mu
nę, w której to powiem, i nic z tego nie
się prowadzić jak dziecko. Całe życie
wyszło. Mama była szybsza i w momentrzeba się tego uczyć.

KALENDARIUM
11 lutego – NMP z Lourdes
W 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Boża ukazała się Bernadetcie Soubirous w Grocie Massabielskiej w Lourdes.
Podczas osiemnastu objawień wzywała do modlitwy i pokuty. Poleciła, aby
na miejscu objawień wybudowano
kościół. Dzisiaj jest to jedno ze światowych centrów kultu Maryjnego.
Święto ustanowił Leon XII. Pius X od
1907 roku polecił obchodzić je w całym Kościele.
XXIII Światowy Dzień Chorego
W Orędziu na tegoroczny Światowy
Dzień Chorego, którego hasło brzmi:
„Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi”, papież
Franciszek pisze, że służba osobie
chorej może stać się męcząca i uciążliwa, jeśli przeciąga się w czasie. Dosyć
łatwo jest służyć przez kilka dni, ale
trudno opiekować się kimś miesiącami, a nawet latami, tym bardziej, gdy
nie jest on nawet w stanie podziękować. Ale to właśnie jest „wielka droga
uświęcenia”. W takich w chwilach
„można w sposób szczególny liczyć na
bliskość Pana” i jest się „szczególnym
wsparciem dla misji Kościoła”.
14 lutego – świętych Cyryla
(826-869) i Metodego (815-885)
Pochodzili z Tesalonik i byli rodzonymi braćmi. Prowadzili w IX wieku
misje chrystianizacyjne, początkowo
na Krymie oraz w Bułgarii. Na prośbę
księcia wielkomorawskiego Rościsława cesarz bizantyjski Michał wysłał
ich na Morawy, ponieważ znali język
Słowian. Stworzyli 40-literowy alfabet
dla języka starocerkiewno — słowiańskiego. Rozpoczęli przekład Pisma
Świętego i pism liturgicznych na ten
język. W roku 1980 papież św. Jan
Paweł II ogłosił ich współpatronami
Europy.

pl.wikipedia.org
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KALENDARIUM
18 lutego – Środa Popielcowa –
Początek Wielkiego Postu
Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki
Post – okres czterdziestodniowego
przygotowania do Świąt Paschalnych.
W tym dniu obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post
ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym
tylko jeden do syta). Do wstrzemięźliwości są zobowiązane osoby powyżej
14. roku życia, a do postu osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia.
Prawo kanoniczne nie nakłada na
wiernych obowiązku uczestniczenia w
tym dniu we Mszy św., ale jest to powszechną praktyką, z której nie powinno się rezygnować bez ważnej
przyczyny.
Zwyczaj posypywania głów popiołem
na znak żałoby i pokuty, znany jest w
wielu kulturach i tradycjach, m.in. w
starożytnym Egipcie, u Arabów i w
Grecji. W liturgii pojawił się w VIII w.
Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W 1091 r. papież Urban II wprowadził ten zwyczaj
jako obowiązujący w całym Kościele.
Wtedy też ustalono, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić
z palm poświęconych w Niedzielę Palmową w poprzednim roku.
20 lutego – bł. Franciszka (19081919) i bł. Hiacynty (1910-1920)
13 maja 1917 r. na pastwisku w Cova
da Iria dzieciom Franciszkowi, Hiacyncie oraz ich kuzynce Łucji objawiła
się Matka Boża. Powiedziała im, żeby
przychodziły w to miejsce każdego
trzynastego dnia miesiąca aż do października.
Podczas kolejnych objawień Maryja
przykazała pastuszkom często odmawiać Różaniec i pokutować w intencji
nawrócenia grzeszników. Już w czasie
pierwszego objawienia dzieci dowiedziały się, że Franciszek i Hiacynta
wkrótce zostaną zabrani do Nieba.
Franciszek i Hiacynta Marto zostali
beatyfikowani 13 maja 1989 r.
23 lutego – Bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego (1913-1945)
Urodził się w Chełmży. Był drużynowym i zastępowym, a także komendantem Zrzeszenia Kleryków ZHP.
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1937
r. Po wkroczeniu Niemców do Polski
został 11 września 1939 r. aresztowany
i więziony w kilku obozach. Prowadził
konspiracyjną pracę duszpasterską,
rozdzielał Komunię Świętą. Zorganizował obozowe Caritas. Spowiadał i
udzielał sakramentów chorym na tyfus. Zmarł na tę chorobę w obozie w
Dachau. Św. Jan Paweł II ogłosił go
błogosławionym 7.06.1999 r.
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MOC SŁOWA BOŻEGO
Alicja Węgorowska
Krąg Biblijny, to jedna ze wspólnot,
jaka istnieje przy parafii Św. Antoniego z Padwy w Lublinie. Powołany został do istnienia w 1987 roku. Założycielem i liderem tej wspólnoty był śp.
Albert Woźniak. Opiekunami duchowymi byli: ks. Andrzej Kuś, ks. Grzegorz Wojciechowski, ks. Piotr Wiącek,
ks. Grzegorz Kolasa, ks. Zdzisław Szostak, ks. Sebastian Dec, ks. Marian
Matusik i ks. Łukasz Waś. Kiedy Pan
powołał do siebie Alberta Woźniaka,
liderem Kręgu została Emilia Bednarska. Od września 2014 roku funkcję tę
pełni Alicja Węgorowska, a opiekę
duchową sprawuje ks. Paweł Zdybel.
Na spotkaniach czytamy i rozważamy wybrane fragmenty Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu
przeznaczone do czytań podczas Mszy
świętych na nadchodzącą niedzielę:
fragment tekstu Starego Testamentu
(I czytanie), Psalmu, Listu Apostolskiego (II czytanie) i Ewangelii Świętej. Rozważania poprzedzają krótkie
modlitwy wstępne oraz jedna tajemnica Różańca Świętego (dziesiątek), a
także przywołanie Ducha Świętego z
prośbą, aby wlał w nas dar mądrości i
rozjaśnił swą Bożą Mocą nasze umysły do poznania nauki, jaka zawarta
jest w Słowie Bożym zamieszczonym
na kartach Pisma Świętego, skierowanym do nas, czyli do ludu Bożego.
Spotkanie modlitewne trwa około
godziny. Zakończone jest modlitwą
dziękczynną za dar spotkania, za
wszelkie otrzymane łaski. Prosimy
także o dalsze łaski dla nas i dla tych,
których mamy w naszych sercach.
Śpiewając Apel Jasnogórski zwracamy się do Maryi, naszej Matki i Królowej, zapewniając, że jesteśmy przy
Niej, pamiętamy, czuwamy.
Przez kapłańskie ręce ks. Pawła
otrzymujemy błogosławieństwo Boga
w Trójcy Przenajświętszej na dalsze
dni naszego życia, w naszych rodzinach, miejscach pracy i wszędzie tam,
gdzie nas Bóg posyła.
Wielką radością i błogosławieństwem jest spotkanie Boga w drugim
człowieku, w bracie i siostrze w Chrystusie Panu każdego dnia. Jednak
wyjątkowym jest czas Świąt Bożego
Narodzenia czy Wielkanocy, gdy składamy sobie życzenia świąteczne,
przygotowujemy wspólne spotkanie z
poczęstunkiem, łamiemy się opłatkiem lub dzielimy jajkiem.

Bardzo radosne i piękne było spotkanie opłatkowe Kręgu Biblijnego 30
grudnia 2014 roku. Po modlitwie, połamaniu się opłatkiem i złożeniu sobie
życzeń, zasiedliśmy do stołu, aby się
posilić, a także śpiewać kolędy, uwielbiając Boga i radując się z przyjścia
Pana na ziemię, jako Boże Dzieciątko.
Nie było to takie zwyczajne spotkanie,
ale bardzo uroczyste i radosne, bo przy
akompaniamencie akordeonu, na którym grał ks. Paweł - nasz opiekun. Radości nie było końca, ponieważ spotkanie zaszczycił swą obecnością ks.
Mariusz Salach. I tak wspólnie kolędowaliśmy, a Pan był wśród nas. Widać
było na uśmiechniętych twarzach, że
Boża radość w sercach gości.
Dziękujemy Bogu za to, że dał nam
ks. Pawła Zdybla, jako opiekuna duchowego. Cieszymy się z obecności
księdza wśród nas. Dziękujemy, że
zechciał przyjąć tę posługę wobec nas.
Dziękujemy za mądrość, spokój, rozwagę, roztropność jaką Ksiądz wnosi
do wspólnoty, kształtując naszą umiejętność odczytywania i rozumienia
Słowa Bożego. I za ten delikatny
uśmiech, który jak promień słońca
rozjaśnia nasze, często szare, chwile
życia.
Słowo Boże nas umacnia,
Słowo Boże, to nasz chleb.
Posileni będziem mocni,
Z krzyżem przez to życie przejść.
Chwała bądź Trójcy Najświętszej!
Uwielbiony Boże bądź,
Że nas karmisz Słowem Świętym,
Wiarę w nas umacniasz wciąż.
Spotkania Kręgu Biblijnego, jako
grupy modlitewnej, bardzo spokojne i
przyjazne, odbywają się we wtorki o
godzinie 1900 w domu katechetycznym
(sala druga). Zapraszamy wszystkich
parafian (bez względu na wiek) aby
razem we wspólnocie cieszyć się, że
Bóg jest pośród nas, posila nas swoim
Słowem, poucza, rozjaśnia umysł i
wlewa w duszę człowieka Bożą radość,
moc i pokój.

TY JESTEŚ MOJE DZIECKO UMIŁOWANE
W święto Chrztu Pańskiego 11 stycznia 2015 r. ks. Adam Mazur, pracujący w
Kijowie, głosił homilię na każdej Mszy św. Mówił o swojej pracy na Ukrainie
i zbierał ofiary na rzecz misji.
Ks. Adam przypomniał, że
Chrzest św. jest fundamentem całej
naszej wiary. Chrystus nie musiał
przyjmować chrztu w Jordanie, bo
był bez grzechu. Jednak wszedł do
rzeki wraz tymi, którzy pragnęli
zmyć swoje grzechy i rozpocząć nowe życie. Czyni to, aby nas ratować,
zbawić. Rzeka Jordan płynie do Morza Martwego, które leży w największej depresji na świecie. To tam właśnie Jezus objawił się jako Syn Boży,
a nie w Jerozolimie położonej kilkaset metrów nad poziomem morza.
To znak dla nas, że nie musimy
wspinać się o własnych siłach na
szczyty swojej świętości. W słabości
swojego grzechu możemy spotkać się
z Chrystusem i doświadczyć Go jako
Zbawiciela i Mesjasza. „Może patrzysz na swoją wiarę, jak na ledwie
tlejący się knotek – powiedział ks.
Adam. – Odwagi! Chrystus przychodzi jako Sługa Jahwe, łagodny Baranek, by wziąć na siebie grzechy świata. Dlatego zstępuje do Jordanu, by
pokazać, że jednoczy się z nami, że
chce wziąć na siebie nasze grzechy,
byśmy wchodząc w prawdę o sobie w
wodach naszego chrztu, wyznając
grzechy, mogli usłyszeć razem z Nim
potężny głos Ojca: Ty jesteś moje
umiłowane dziecko. W tobie mam
upodobanie”.
Ks. Adam zauważył, że przeważnie sakrament Chrztu św. przyjmowaliśmy w nieświadomości, jako małe dzieci. Jednak był to wielki dar,
który zgładził wielką siłę grzechu
pierworodnego, łącząc na powrót z
Bogiem, czyniąc nas dziećmi Bożymi. Oznacza to, że Duch Święty zstępuje na człowieka, a ten rodzi się do
nowego życia.
„Co to znaczy, być dziećmi Bożymi – zapytał ks. Adam? – Przecież
wszyscy jesteśmy ochrzczeni. (…)
Może jednak dziecięctwo Boże nigdy
nie mogło się w nas w pełni rozwinąć? Może już jako dorośli nie przyjęliśmy w pełnej świadomości Chrztu
św.? Św. Jan Paweł II mówił, że
Chrzest jest rzeczywistością dynamiczną. To znaczy, że Chrzest jest
wydarzeniem, które dokonało się
tylko w przeszłości, to sakrament,
który oddziałuje nieustannie na na-

sze życie. Może być już przez osobę
dorosłą świadomie przyjęty, by odkryć, że mamy Ojca w niebie. (…) W
wielu trudnych sytuacjach brak
nam postawy dziecka Bożego, zaufania, że Bóg jest dobry i kochający. Dlatego Chrystus stał się człowiekiem, jak każdy z nas, i przyjął
nasz los – z cierpieniem, krzyżem,
odrzuceniem. Przyjął na siebie zło
tego świata, by nam pokazać, że nawet w trudnych sytuacjach czy w
grzechu, nie powinniśmy się bać,
ale oddawać się całkowicie łasce
Bożej. Bo Chrystus przyszedł jako
ten, który ma władzę nad śmiercią i
grzechem człowieka. W naszej bezsilności może działać swoją łaską”.
Ks. Adam przebywa od 2011
roku na misjach „ad gentes” – czyli
do pogan – w Kijowie na Ukrainie.
Wyjechał tam wraz z rodzinami
wielodzietnymi, by głosić Chrystusa. Na Ukrainie jest 64% ludzi niewierzących, wśród wierzących jest
33% protestantów, 30% prawosławnych i 1,5% katolików. „Ojciec Święty Benedykt XVI posłał nas nie do
tych, którzy chodzą do kościoła czy
cerkwi, ale do tych, którzy są daleko
od Boga, ale na których też może
zstąpić Duch Święty. (…) Wychodzimy do parków. Tam próbujemy
przekazać ludziom doświadczenie
wspólnoty. Śpiewamy i głosimy o
swoim doświadczeniu Kościoła, jako wspólnoty, gdzie działa Duch
Święty, Duch Miłości. (…) Powoli
przychodzą różni ludzie, nierzadko
doświadczeni wielkim cierpieniem.
(…) W postkomunistycznej rzeczywistości, jaka jest na Ukrainie, doświadczonej ponadto wojną, jest
wielka potrzeba głoszenia Dobrej
Nowiny – że Bóg nas kocha, że jest

życie wieczne. Jestem dotknięty chorobą, która nazywa się stwardnienie
zanikowe boczne. To choroba nieuleczalna polegająca na tym, że mięśnie
powoli obumierają. Ale widzę, że to
jest wielki prezent od Boga i możliwość dawania świadectwa, że jest
życie wieczne, że można mieć ducha
Bożego, można zaufać Ojcu i wszystko, co pochodzi od Niego jest dla nas
dobre. To właśnie głosimy i niektórzy otwierają się na dar Ducha Świętego. (…)
Mówię o tym, by dodać Ci odwagi, jeśli zapomniałeś, że jesteś dzieckiem Bożym, że masz Zbawiciela, nie
musisz sam ratować swojego życia,
masz Komu zaufać, (…) by pokój
zstąpił do Twojego serca, by zaowocowało to postawą dziecka Bożego w
Twoim życiu. Bo jeśli ktoś ma bliskie
relacje z Bogiem, to zupełnie inaczej
wyglądać będą i relacje rodzinne, w
pracy, w szkole, bo ma w sobie życie
wieczne i z wielką mocą rozbrzmiewa w jego duszy głos: Ty jesteś moje
dziecko umiłowane. W tobie mam
upodobanie. Kocham cię i jestem
blisko.

ZANURZYĆ SIĘ W ŻYCIE Z JEZUSEM
W dniu 11 stycznia 2015 przypadła Niedziela Chrztu Pańskiego. W dolnym kościele podczas Mszy św. o godz. 10.30 kazanie mówił ks. Mariusz Salach. W piękny sposób opisał dzieciom, jak podczas Chrztu Pana Jezusa
otworzyło się niebo. Tak i nad nami w chwili chrztu otwiera się droga, mocą
Ducha Świętego stajemy się synami i córkami Boga, podobnymi do Niego,
wyzwolonymi od zła. Rozpoczynamy życie pełne Ojcowskiej miłości w przyjaźni z Jezusem. Chrzcić (z greckiego: baptizein) oznacza „zanurzyć, pogrążyć”. Zanurzyć się we wspaniałym życiu w relacji z Jezusem naszym Przyjacielem. Święto Chrztu jest zachętą aby rozwijać życie z Bogiem.
Monika Piechnik
LUTY 2015 Nr 2/203
7

OSTATNIA DESKA RATUNKU
Malgorzata Dybeł

Podróż
Lotnisko. Kontrola bezpieczeństwa. Zawsze, przechodząc przez tę z
pozoru niegroźną bramkę czuję się
nieswojo. A nuż jakiś brzęczyk z bliżej mi nieznanego powodu wyda
dźwięk? Wydał. Nie tylko dźwięk ale
wprost RYK (w moim mniemaniu
dziwnie podobny do syreny okrętowej). Oczywiście, gdy brzęczyki rozbrzmiały dzikim dzwonieniem, światełka zaczęły mrugać, ja swą skromną osobą wzbudziłam nagłe zainteresowanie służb celnych. Ręce na boki,
wszystkie szwy w ubraniu sprawdzone, buty podejrzliwie obejrzane. Nic.
Jeszcze jedna kontrola i… nic. Może
awaria bramki? Ale przy innych pasażerach nie dzwoni. Ha. Ciekawe…
Mamy cztery godziny opóźnienia. Mgła gęsta jak śmietana nie pozwala na start żadnego samolotu. W
oczekiwaniu pochłaniam z nudów
cały prowiant kanapkowy. Kiedy już
wreszcie startujemy i przebijamy się
przez pierzynę chmur, oślepia nas
słońce. Nie widać ani skrawka ziemi,
tylko biel i biel… nagle silniki zaczynają się dziwnie zachowywać - coś
jakby rzężą, charczą, zacinają się.
Samolot wpada w podejrzane drgawki i… na moje oko to chyba źle wróży.
Jeszcze tym razem lądujemy
szczęśliwie – na lotnisku oddalonym
o 77 kilometrów od Paryża. Niestety,
na nic zdaje się szaleńczy pościg z
czasem. Pociąg ucieka nam sprzed
nosa. Marzenia o lekkiej łatwej,
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przyjemnej i niedługiej jeździe przemijają z wiatrem, a właściwie z
mgłą… Czeka nas nocny, długi przejazd, na dodatek z przesiadką.
Jak ja nie cierpię nocnej jazdy!
To chyba jakieś fatum. Ile razy uroczyście sobie przyrzekam, że nie
wsiądę do nocnego pojazdu, tyle
razy kolejna podróż radośnie płata
mi figla i znów liczę bezsenne godziny upływającej nocy.
Wymięta, zapewne malowniczo
rozczochrana i okropnie niewyspana wysiadam z pociągu na stacji:
Lourdes. To cel naszej podróży. Wita nas przepiękna, słoneczna pogoda. Zmęczenie ulatnia się z każdym
kolejnym krokiem. Lourdes… niedługo zobaczymy Grotę Objawień.
Dobrze że z hotelu prosta droga
do Sanktuarium. Przy moim, godnym do wpisania do Księgi Rekordów Guinnesa, braku orientacji w
terenie, to opatrznościowe zrządzenie losu. Już z daleka widać Bazylikę, tak piękną jak na widokówkach
oglądanych w dzieciństwie. Skrzy
się i promieniuje radością, witając
wszystkich, którzy przychodzą tutaj
prosić o zdrowie duszy i ciała.

Grota Objawień
Zaskakuje mnie swoim cierpliwym spokojem i… tłumem zamyślonej rzeki ludzkiego cierpienia. Tutaj
wszystkie problemy zaczynają zmieniać swoją wagę. Nie znikają, ale ulegają przemianie. Jakby Ktoś sprawił
że nie są już takie przytłaczające.
Bazylika św. Piusa X
Ta nietypowa Bazylika mieści się
pod ziemią, jest w kształcie odwróconej łodzi i podobno może pomieścić 25 tysięcy osób. Niesamowita
świątynia. Surowa, niczym bunkier
ze stali i betonu, a nad nią bardzo
starannie przystrzyżony trawnik.
Gdyby mi nie powiedziano, że pod
tym uroczym trawnikiem jest Bazylika, pewnie ominęłabym ją, nie domyślając się nawet jej istnienia. Tutaj właśnie odbędzie się Adoracja
Najświętszego Sakramentu, w czasie
której Bóg patrzy na tych, którzy
przychodzą do Jego Matki. Patrzy,
słucha i błogosławi. Podobno najwięcej uzdrowień dokonuje się właśnie
podczas tego nabożeństwa.
O godz. 21.00 rozpoczyna się
procesja różańcowa. Oświetlona figura Matki Bożej wyrusza w drogę
naokoło placu. Za nią podąża tłum
pielgrzymów z całego świata. Każdy
trzyma w dłoni zapaloną świecę otuloną papierowym lampionem. Muszę bardzo uważać, żeby się nie zapalił, jak temu panu obok. Ave, ave – i
wszyscy unoszą w geście pozdrowienia świece do góry. To jakby hołd
składany Królowej. Lampiony wyglądają jak nierzeczywiste, świetlane
kwiaty, chyboczące się w słabych,
często schorowanych, ludzkich rękach. Kolejny „dziesiątek” ofiaruję za
dusze zmarłych. Dziwnym trafem
właśnie wtedy z mroku zaczynają
wyłaniać się liczne postaci, które
przywodzą mi na myśl dusze zmarłych, garnące się do Królowej, niczym do ostatniej deski ratunku…

Msza św. o godzinie 6.45
Lekko otumaniona z niewyspania wstaję po piątej i idę w stronę
Groty, bo właśnie tutaj jest dziś
„nasza” Eucharystia. Jest jeszcze
ciemno. Odgłos moich kroków niesie
się daleko. Trochę mi nieswojo iść
samotnie w ciemnościach pustymi
jeszcze ulicami Lourdes. Grota
oświetlona płomieniami świec zdaje
się drgać niczym serce przepełnione
niewypowiedzianymi głośno błaganiami. Wstaje świt. Płynąca nieopodal rzeka szumi, opowiadając swoją
historię o Pięknej Pani. Ptaki radosnym świergotem starają się zagłuszyć modlitewne szepty pielgrzymów.
Kąpiel w basenach z cudowną
wodą
Dwie godziny na oczekiwaniu i
modlitwie. Trochę mi zimno, bo poranek w górskim klimacie do najcieplejszych nie należy. Zanurzenie w
basenie wypełnionym źródlaną wodą
przemienia moje ciało w sopel lodu i
sądzę, że zatrzymuje na moment
wszelkie funkcje życiowe. Jak błyskawica przeszywa mnie pewność
nagłego zachorowania na zapalenie
płuc, atak serca czy, w najbardziej
optymistycznej wersji, porażenia
korzonków nerwowych… Nie dostaję
nawet kataru, a dziwne właściwości
wody sprawiają, że nie potrzebuję
nawet się wycierać. Zęby nawet nie
zdążyły „zadzwonić” porządnie. W
parę chwil jestem już sucha!
Le Cachot—Loch
Św. Bernadetta mieszkała tam
wraz z rodzicami, siostrą i dwoma
braćmi – w mizernym pomieszczeniu, przez mieszkańców Lourdes
znanym pod nazwą „lochu”, gdyż
swego czasu zamykani byli w nim
kryminaliści. Tutaj przyszło tej rodzinie mieszkać gdy nadszedł czas
nędzy.
Patrzę na tę małą izdebkę, która
służyła jako jadalnia, sypialnia i
kuchnia dla sześciu osób. Spoglądam
na maleńkie okna i drzewo ułożone
w kominku, jakby niedawno Bernadetta przyniosła je z lasu. Przypominam sobie sporą odległość z Groty

do tego ubogiego domu, rwącą, szeroką rzekę którą musiała pokonać.
Patrzę na krzesła porozstawiane
pod ścianami . Widzę nędzę, z której Matka Boża wybrała sobie pośredniczkę między sobą, a ludźmi.
Bóg patrzy inaczej niż ludzie. Bóg
patrzy na serce…
Kolejny dzień w Lourdes
Późnym popołudniem rozpoczyna się procesja. Procesja którą powinien zobaczyć każdy, kto uważa,
że jego życie jest ciężkie… Jadą wózki z chorymi, wzdłuż rzeki „płynie”
inna rzeka – ludzkiej choroby, cierpienia i utraconych marzeń. Niezliczona ilość ludzi z całego świata,
których łączy udręka ciała i nadzieja
na cud. Płynie procesja, w której
inaczej niż u nas, na końcu idzie
Bóg w hostii. Za baldachimem idą
tylko lekarze. Nasuwa się myśl, że
za Lekarzem duszy idą lekarze ciała,
by równowaga w życiu była zachowana.
Muzeum
Niedaleko mojego hotelu znajduje się dawne hospicjum, przylegające do aktualnego Centrum Szpitalnego w Lourdes, które zostało
założone przez Siostry Miłosierdzia
z Nevers w 1834 roku. Po powrocie
z Bartrès 21 stycznia 1858 roku,
Bernadetta, mająca wówczas 13 lat,
nadal nie umiała ani czytać, ani pisać, chodziła wówczas do szkoły dla
dziewcząt z regionu, prowadzonej
przez Siostry Miłosierdzia. 3 czerwca 1858 roku Bernadetta przyjęła
Pierwszą Komunię w kaplicy hospicjum.
Chcąc odnaleźć tę maleńką kaplicę, idę posłusznie za strzałkami i
nawet się zbytnio nie dziwię, że mało co nie wmaszerowałam do prosektorium, będącym naturalnym
przecież pomieszczeniem przy szpitalu, który obecnie się tutaj znajduje. Wracam i teraz, już całkiem zdając się na intuicję, nareszcie trafiam
do mało pokaźnego muzeum. Mocno leciwa pani wręcza mi napisaną
po polsku historię tego miejsca. Mały ołtarz przyciąga moją uwagę w
momencie, gdy opiekunka tego
miejsca znienacka podchodzi do
mnie, pokazując na swoje włosy, a
następnie wymownie puka w pozłacany krzyżyk znajdujący się na środku ołtarza. Tam znajdują się włosy
św. Bernadetty. Nie ma innych
zwiedzających oprócz mnie, dlatego
pani żywo zaczyna mnie oprowadzać po muzeum. Tutaj klęcznik, na
którym modliła się Bernadetta, tu

czepek, a tam łyżka. Tak się przejmuje tym oprowadzaniem że mało
znów nie spóźniam się na pociąg…
Kłusem zbiegam ze wzgórza, robię
zdjęcia na lewo i prawo, ryzykując
poważnym urazem ciała.
Pociąg
Żegnając Lourdes zagłębiam się
w fotelu jednego z najszybszych pociągów świata – TGV. Teraz już nie
za bardzo można podziwiać widoki,
bo przy takiej prędkości oczy nie nadążają i widzę tylko rozmazaną plamę. Co najdziwniejsze, butelka z wodą stojąca na stoliku, śledzona moim
czujnym spojrzeniem ani drgnie, co
w porównaniu z polskimi pociągami
wydaje się delikatnie mówiąc szokujące. Ten, kto podróżuje koleją wie, o
czym mówię… a w przedziale obok
geodeta spokojnie rysuje sobie precyzyjne linie na planach. Przy wjazdach do tuneli czuję, jakbym miała
za chwilę pozbyć się bębenków w
uszach. Takiego uczucia nie mam
nawet w samolotach.
Daleko za sobą zostawiamy Lourdes, tę stolicę chorych. Dziwna
pielgrzymka i dziwne uczucia, które
towarzyszą spotkaniu z cierpieniem i
chorobą drugiego człowieka spotęgowane przez ilość tych, którzy przybywają nieśmiało prosić o jeszcze jeden
cud i tych, którzy wracają do domów, wiedząc, że chociaż cudu nie
odczuli na własnym ciele, cud zdarzył się w ich sercach…
Przypominają mi się fragmenty
wiersza Władysława Bełzy Modlitwa do Najświętszej Marii Panny
Z otchłani ziemskiej, o Mario!
do Ciebie
Na skrzydłach duszy modlitwę
mą niosę; (…)
O! Matko moja! O nic Cię nie
proszę,
Bo znasz tajniki mej duszy
najskrytsze:
Znasz wszystkie chęci, które
w sercu noszę.
Od ludzkich pragnień Twe łaski
obfitsze,
Więc to mi tylko użycz łaską
swoją,
Co zgodne z Niebios i co z wolą
Twoją.
Wjeżdżamy do Paryża, w ciemności nocy widzę oświetloną wieżę
Eifela i „potykam się” o inny świat.
Jutro czeka mnie spotkanie z
Cudownym Medalikiem. Ale to już
zupełnie inna opowieść…
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NOCNE CZUWANIE ZŁOTEJ RÓŻY
Ewa Kamińska
W piątek 23 stycznia Mszą św. o
godz. 18.00 rozpoczęło się nocne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem, które prowadziły osoby należące
do Apostolatu Złota Róża. Eucharystii
przewodniczył ks. Prałat Marian Matusik, duchowy opiekun Złotej Róży.
Wraz z nim Mszę św. sprawowali ks.
Prałat Szymon Szlachta z naszej parafii i ks. dr Mirosław Kawczyński z parafii Nawrócenia św. Pawła w Lublinie.
Cała kaplica była wypełniona wiernymi. Przybyły delegacje Apostolatu z
Józefowa, Łęcznej, Siedlec, Borzechowa, Opola Lubelskiego, a także z lubelskich parafii: Miłosierdzia Bożego,
Świętej Rodziny i Matki Bożej Różańcowej.
Witając przybyłych ksiądz Prałat
Marian Matusik powiedział między
innymi:
-Staję tutaj przed wami z pewnym
wzruszeniem. Nasza 27-letnia parafia
przeżywała już różne uroczystości i
nabożeństwa, ale spotkania, takiego
jak teraz jeszcze nie było. To pierwsze
w naszej parafii całonocne czuwanie
modlitewne Apostolatu Złotej Róży.
(...) Ogólnopolskie spotkania Apostolatu odbywają się na Jasnej Górze i w
Oborach. Można powiedzieć, że my
tutaj jesteśmy taką małą Jasną Górą.
Dołączyli do nas też parafianie. Czujcie
się więc apostołami tego dzieła modlitwy o świętość kapłanów i o wierność
powołaniu. To jest sensem działania
Złotej Róży. Jaki jest kapłan, taka jest
jego wspólnota. To temat dziś ogromny ważny. Apostolat to nieustanna
modlitwa w intencji kapłanów, a także
post. Aż do rana będziemy się modlić
za wszystkich kapłanów, a przede
wszystkim, o zdrowie naszego kochanego Księdza Proboszcza. (...) Będziemy prosić, by kapłani czuli się mocni,
przede wszystkim Bogiem, czuli się
silniejsi duchowo i zdrowotnie. Bardzo
się cieszę, że Apostolat Złotej Róży
spotyka się właśnie w naszej niezwykłej parafii św. Antoniego.
Homilia, którą wygłosił Ojciec Marian, poświęcona była powołaniu kapłańskiemu. Zamieścimy ją w całości
w następnym wydaniu Głosu św. Antoniego. Pod koniec Mszy św. Teresa
Kruszewska z Siedlec, ogólnopolska
koordynatorka Apostolatu przybliżyła
charakter Dzieła, które ma swoje źródło w objawieniach Matki Bożej w
Medjugorie. Maryja prosiła 2. stycznia
2007 r. o modlitwę za kapłanów. Już w
marcu powstał pierwszy Apostolat w
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Siedlcach. Podstawową jednostką
ruchu jest grupa dwudziestojednoosobowa. Każda z osób w wybranym
dniu miesiąca rozważa jedną z wyznaczonych na stałe dla całej wspólnoty
tajemnicę Różańca Świętego oraz odmawia jeden dziesiątek Koronki do
Miłosierdzia Bożego. Uczestnik Apostolatu ofiarowuje również dowolny
post lub wyrzeczenie. Może też ofiarować udział we Mszy św., w adoracji
Najświętszego Sakramentu, pracę,
cierpienie, akty strzeliste itp. Pani
Teresa powiedziała, że początkowo
planowano zorganizowanie czuwania
w innym miejscu, ale Bóg tak chciał,
że odbyło się w parafii św. Antoniego
w Lublinie.
Program czuwania, które trwało
do piątej rano był bardzo bogaty. Po
Mszy św. Teresa Kruszewska i Anna
Ruszniak poprowadziły Koronkę do
Siedmiu Boleści Matki Bożej.
Następnie uczestnicy spotkania
udali się do domu katechetycznego na
agapę, która przebiegała w bardzo
sympatycznej atmosferze. Ojciec Marian Matusik i ks. Mirosław Kawczyński również przybyli na to spotkanie.
W czasie agapy występował zespół
muzyczno-wokalny z LO nr 3 im. Unii
Lubelskiej, śpiewając kolędy., Przed
godz. 21.00 wszyscy powrócili do kaplicy, gdzie ks. Marian poprowadził
Apel Jasnogórski. Po Apelu rozpoczął
się Różaniec - część bolesna - z rozważaniami św. O. Pio. Poprowadziła
go Halina Sułek z Łęcznej z parafii
św. Marii Magdaleny. O północy ks.
Prałat Matusik odprawił Mszę św. w
intencji Apostolatu i jego rozwoju.
Homilię oparł na Ewangelii wg św.
Marka (Mk 3,20-21), która choć tak
krótka, ma ważne i głębokie znaczenie dla pobożności wierzących. Mówi
o żarliwości i gorliwości Pana Jezusa
w głoszeniu Dobrej Nowiny, w nauczaniu i służbie arcypasterskiej. Nie

Ks. Prałat Marian Matusik
i ks. dr Mirosław Kawczyński

miał On czasu ani na odpoczynek, ani
nawet na jedzenie. Cały był dla ludzi.
Płonął żarliwością w głoszeniu Słowa i
w czynach.
Ks. Marian powiedział, że Jezus,
to nasz wzór i moc Ducha w Apostolacie Złotych Róż za kapłanów. Mamy
płonąć, jak Jezus w tym apostolstwie
za kapłanów tak dziś atakowanych
przez złego i jego ludzi. W ten sposób
jesteśmy współpracownikami Jezusa
Arcykapłana w jego apostolstwie.
Dzięki częstej Eucharystii, medytacji
Słowa Bożego i modlitwie, a także naszym postom, będziemy jak świeże i
piękne róże. Zwrócił uwagę i przestrzegł przed zaprzeczeniem gorliwości, jaką jest letniość. Letniość, to
zwiędłe róże, które straciły piękno i
świadectwo, nadają się tylko na wyrzucenie i podeptanie. Wszystkim nam
ono grozi. Strzeżmy się jej, czuwajmy,
byśmy jej nie ulegli. Takie spotkanie i
adoracja, jak dziś tutaj, bardzo nam w
tym pomaga. Odnawia nas i wzmacnia. Niech ono wydała błogosławione
owoce w naszych wspólnotach.
Podczas dalszego czuwania, w którym także uczestniczył Ojciec Marian,

został odmówiony Różaniec - część
radosna – z rozważaniami św. Jana
Pawła II. Poprowadziła go Anna Ruszniak z parafii pw. Miłosierdzia Bożego
w Lublinie. O trzeciej Zuzanna Różalska z Józefowa z parafii pw. Bożego
Ciała poprowadziła Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Śpiewane były kanony, m.in. z Taizé .
Nad ranem pani Ania poprowadziła
śpiew Godzinek ku Czci Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Na
zakończenie czuwania ks. Marian Matusik
udzielił każdemu z obecnych indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
Czuwanie, choć niełatwe, było
cennym przeżyciem, gdyż jego uczestnicy w ciągu jedenastu godzin poczuli
się rzeczywistą wspólnotą modlitwy.
Połączyła nas chęć udzielania wsparcia
duchowego kapłanom, szczególnie
tym, którzy cierpią z powodu chorób.

Anna Ruszniak i Teresa Kruszewska

W czasie adoracji było dużo ciszy,
która sprzyjała nawiązaniu bliskiej
relacji z Panem Jezusem obecnym w
Najświętszym Sakramencie. Szczególnie miłym dla mnie doświadczeniem
była życzliwość i serdeczność uczestników spoza naszej parafii, a których

spotkałam pierwszy raz. Przy pożegnaniu czuliśmy się, jakbyśmy się znali od
dawna.
Dziękuję serdecznie Ojcu Marianowi
za opiekę nad dziełem Apostolatu, za poprowadzenie czuwania, mimo nienajlepszego zdrowia, za odprawienie Mszy św. i
wygłoszenie homilii. Dziękuję też uczestnikom, zwłaszcza Teresie Kruszewskiej i
Annie Ruszniak, za sprawną organizację
spotkania, prowadzone modlitwy i śpiew
oraz Mirosławie Wawerek z Borzechowa
za ogromną pomoc, a także Zuzannie Różalskiej z Józefowa, która 4 lata temu zapisała mnie do Złotej Róży. Jestem przekonana, że to niezwykłe czuwanie wyda dobre owoce.
Informacje o Apostolacie „Złota Róża”
można znaleźć na stronie:
www.apostolat-zlota-roza.pl/ Można również kontaktować się z p. Teresą Kruszewską, założycielką Złotej Róży, telefonicznie:
602 425 804.

POLSKI BISKUP NA AFRYKAŃSKIEJ ZIEMI
Kazimiera Flis
Wielokrotnie mogliśmy się spotkać na
łamach tygodnika Niedziela z postacią ks.
Biskupa Jana Ozgi, polskiego misjonarza.
W październiku 2013 r. roku ks. Biskup
obchodził 25 - lecie swojej pracy misyjnej.
Z tej okazji ukazała się książka „Bóg pamięta o Afryce” napisana przez dziennikarza Czesława Ryszkę na podstawie wywiadu z dostojnym Jubilatem. Autor w bardzo
przystępny sposób przedstawił życie Biskupa od początków powołania, jak również wszystkie lata pracy misyjnej w Afryce. Powiem krótko, że jest to lektura dla
każdego. Szczególnie powinni przeczytać
tę książkę wszyscy ofiarodawcy Misji Świętych wspierający je zarówno modlitwą, jak
i ofiarą. Przyznam szczerze, że gdy czytałam tę książkę, łzy w oczach wielokrotnie
zmuszały mnie do przerwania lektury.
Jak zawsze po ukazaniu się różnych
próśb i wywiadów z ks. Biskupem zamieszczanych w pewnych okresach czasu w Niedzieli, następowało zainteresowanie wielu
osób. Tak też było, w momencie kiedy potrzebna była pomoc finansowa, aby w rodzinach afrykańskich były krzyże. Pamiętam, że w moim Kółku Różańcowym świętej Bernadetty, natychmiast powstała propozycja, aby złożyć ofiarę na dziesięć krzyży. Być może był to pierwszy spontaniczny
odruch, który mobilizował wiele osób do
tej skromnej ofiary, to znaczy dziesięciu
złotych. Taki jest koszt jednego krzyża.
Podobnie dzieje się za każdym razem, między innymi - na kształcenie kleryków czy
dożywianie dzieci. Tak też było w roku
2013. Po apelu ks. Biskupa, że jest wielu
chętnych powołanych do seminarium, ale

ze względu na brak środków finansowych
nie można wszystkim zapewnić tego wykształcenia i wielu z nich odpada. Wówczas powstała inicjatywa w naszym Kółku,
aby i tym razem pomóc finansowo. Na
ten cel wysłaliśmy 300 złotych. Podobnie
postąpiłyśmy w 2014 r. wysyłając również
taką samą kwotę na ten sam cel.
Za każdym razem otrzymujemy bardzo obszerne, piękne podziękowania ks.
Biskupa z osobistym błogosławieństwem.
Tym razem spotkała nas jednak dodatkowa niespodzianka. Właśnie był to okres
przygotowania do świąt Bożego Narodzenia i czas składania sobie życzeń. W tym
czasie nasze Kółko Różańcowe otrzymało
20 sztuk książek oraz indywidualne podziękowanie od Biskupa dla każdej członkini. Było to wielkie zaskoczenie dla nas
wszystkich, a jednocześnie zobowiązanie
do wysłania następnej ofiary.
Nie wszystkie panie zdążyły już
przeczytać tę wspaniałą lekturę, ale te
które już ją poznały, twierdzą, że to jest
dopiero obraz tego, co przeżywa każdy
misjonarz, a tym bardziej Biskup Jan
Ozga, który pracuje tam 25 lat. To nas
wszystkich zobowiązuje do wzmożonej
modlitwy za wszystkich misjonarzy aż
szczególnie polskich misjonarzy a tym
bardziej rodaków.
Na koniec pragnę zaproponować
Różaniec do Krwawych Łez Matki Bożej. Mamy wiele różnych koronek, ciekawych modlitw, mniej lub bardziej
znanych, ale myślę, że warto je poznawać szczególnie, w tym ważnym dla nas
wszystkich okresie wzmożonej modlitwy za chorych wielu bliskich nam kapłanów, szczególnie w intencji ks. Proboszcza Stanisława Roga.

Bp Jan Ozga
www.wsd-scm.pl

Bp Jan Ozga pochodzi z diecezji przemyskiej. Pracuje w Kamerunie ponad 26 lat.
Początkowo był proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w
Nguélémendouka, gdzie był inicjatorem
powstania sanktuarium maryjnego, do
którego wielu lat przybywają rzesze pielgrzymów. Kilka lat potem został wikariuszem generalnym diecezji, a od 1997 r. jest
ordynariuszem diecezji Doumé AbongMbang. Jego dewizą są słowa Ut unum
sint – „Aby byli jedno”.
W 2011 r. został odznaczony Orderem Kawalera Zasług dla Kamerunu (Cavalier de
l’Ordre de la Valeur du Cameroun) w dowód zasług dla państwa. Podczas uroczystości wręczenia odznaczenia podkreślono
ogromny wkład i zaangażowanie ks. Biskupa nie tylko w ewangelizację, ale również
we wszechstronny rozwój kraju, m.in. w
szkolnictwo, służbę medyczną oraz w troskę o dostępność wody pitnej dla ludności
wschodniego Kamerunu.
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OFIARUJMY BOGU SWOJE SERCE
Homilia—8.01.2015
Ks. Sebastian Dec

W czym wyraża się
miłość Boża? W 1 Liście św. Jana czytamy: W ym przejawia
się miłość Boża, że nie
my
umiłowaliśmy
Boga, ale że On sam
nas umiłował i posłał
Syna swojego, jako
Ofiarę przebłagalną za nasze grzechy (1J 4,10). Często podkreślany
jest ofiarniczy charakter śmierci Pana Jezusa, tzn. że On ofiarował swoje życie za nas na krzyżu, ale myślę, że trochę
za mało pamiętamy o
„ofierze miłości” Boga
Ojca, tzn. że to On posłał swojego Syna jako
ofiarę przebłagalną za
nasze grzechy. Tak bardzo nas kocha, że dla
naszego zbawienia ofiarował to co miał najcenniejszego: własnego Syna.
Bóg nas miłuje. To
największa i najwspanialsza Dobra Nowina,
jaką możemy usłyszeć. Bóg ma plany
związane z naszą przyszłością, plany
wypływające z miłości. Bóg tak bardzo nas kocha, że nie tylko przebacza
grzechy przez ofiarę przebłagalną
Syna, ale daje nam swego Syna, abyśmy karmili się Nim każdego dnia.
W Ewangelii słyszymy o cudzie
rozmnożenia chleba. Jest to zapowiedź Eucharystii i podkreślenie Jej
wymiaru biesiadnego. Eucharystia,
to uczta na której się karmimy ciałem Pana, ale jednocześnie jest to
zapowiedź tego, co będzie w przyszłości – że w niebie razem z Panem
zasiadać będziemy przy jednym stole. Nie możemy jednak zapominać,
że Eucharystia, to także ofiara. Ofiara krzyża, która uobecnia się na naszych oczach.
Kiedy w Rzymie trwał synod poświęcony Eucharystii i ojcowie synodalni dyskutowali nad jej wymiarami
duchowymi, część biskupów uważała, że dzisiaj należy przede wszystkim podkreślać wymiar biesiadny
Eucharystii, że jest to uczta, na którą
przychodzimy, żeby się posilić,
umocnić. Inni natomiast podkreślali
jej wymiar ofiarniczy, tzn. że Msza
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święta to ofiara, którą Chrystus
składa Bogu Ojcu. I kiedy tak dyskutowali, papież Benedykt XVI,
podszedłszy do mikrofonu spuentował: Msza święta to „uczta ofiarna”
(spożywa się złożoną ofiarę). Jednym zdaniem wyjaśnił, czym jest
Eucharystia. Jako księża musimy
zawsze pamiętać, kiedy stajemy aby
sprawować Eucharystię, że celebrujemy największą z możliwych ofiar.
Dziwimy się, czytając Ewangelię, że Żydzi, stojąc pod krzyżem,
wyśmiewali, wyszydzali, pokazywali
palcami na Jezusa, nie rozumieli
Jego poświęcenia. My jesteśmy nie-

jako „owoc ziemi i pracy rąk ludzkich”. (...) Dlatego składajmy razem
z nim Panu Bogu ofiary, które przynosimy do kościoła – nasze cierpienia i trudności, nasze dziękczynienie
i radości - łączymy to wszystko z
ofiarą Chrystusa. I wtedy to
„ofiarowanie” nada sensu naszemu
życiu.
Nie przychodźmy z pustymi rękami. Kiedy nam się wydaje, że nie
mamy czego ofiarować Bogu, ofiarujmy mu siebie. (...) Trzeba składać
na ołtarzu siebie samego, tych
wszystkich, którzy proszą nas o modlitwę i tych, którzy są obecni w kościele. Kiedy kapłan wyRozmnożenie chleba ciąga ręce i zaczyna konsekrować chleb i wino na
ołtarzu – powiedział w
kazaniu tamten ksiądz –
powinien mieć intencję
konsekracji także tego
wszystkiego co zostało
złożone przez ludzi na
ołtarzu. Aby konsekrować również wszystkich
obecnych, by Bóg swoim
Duchem „przeistaczał”,
nadawał
sens
temu
wszystkiemu co ofiarujemy i przemieniał nas w
Jego Ciało, bo wszyscy jesteśmy Jego
wiele lepsi od nich, bo zdarza się, że
Mistycznym Ciałem, Jego Kościorównież my stajemy się „obojętni”,
łem.
nie zwracamy uwagi na to co się
Kiedy będziemy składać Panu
dzieje na ołtarzu np. dyskutując,
Bogu nasze trudności, przeżycia, nakomentując „na bieżąco” kazanie
sze lęki, strapienia to Bóg mocą sweczy ubranie sąsiadów, nie bacząc na
rzeczy istotne. Trzeba nam z pokorą
go Ducha będzie je przemieniał,
stanąć wobec Eucharystii, bo gdynadawał sens. Przekonałem się osobiście, że to ma niezwykłą skuteczbyśmy wiedzieli, czym ona jest, to
ność. Ma to również ogromną warnie tylko byśmy trwali w ciszy, ale
byśmy klęczeli przez całą Mszę
tość w oczach Bożych. Wzorem dla
Świętą. (…) Bo tu właśnie, na nanas jest Maryja która, stojąc pod
szych oczach, uobecnia się i dokokrzyżem, wprawdzie nie rozumiała
nuje się ofiara Krzyża, ofiara miłowszystkiego, wszystko jednak co
ści. Uczestnicząc we Mszy otrzymuprzeżywała, ofiarowywała Panu Bojemy takie same skutki, tak jak bygu.
Dziś
ją
czcimy
jako
śmy stali pod Krzyżem na którym
„Współodkupicielkę”.
umiera Chrystus dla naszego zbaPamiętajmy więc, że Eucharywienia.
stia, to uczta, tzn. że spożywany kaPamiętam, jak jeden z kapłanów
wałek „opłatka” staje się rzeczywimówił w homilii o ofiarniczym senstym Ciałem Pana Jezusa, który nas
sie Eucharystii. Zachęcał, by w mopokrzepia w drodze, ale że to rówmencie w którym ksiądz składa dary
nież ofiara. Podczas każdej Mszy
na ołtarzu, aby złożyć wówczas na
Świętej tutaj jest centrum świata, a
ołtarzu swoje cierpienia, dziękczyoczy Pana Boga i wszystkich święnienia, swoje serce..., bo w chlebie i
tych zwrócone są właśnie na każdą
winie zawarta jest ludzka praca i
sprawowaną Eucharystię. Bóg sam
życie. Widzimy to w słowach modlistaje się obecny. Ma moc przemienić
twy, kiedy ksiądz, modląc się po
nasze życie, nadając sens wszystkiecichu, ofiaruje Bogu chleb i wino,
mu mocą ofiary Chrystusa.

MUZYCZNY STYCZEŃ W PARAFII
Roman Wołczyk

Zakończył się początkowy odcinek
drogi naszego pielgrzymowania w roku
2015. Styczeń w przeciwieństwie do
poprzednich miesięcy, był bardziej radosny i optymistyczny. Przebywaliśmy
bowiem jeszcze w atmosferze związanej z narodzeniem Jezusa Chrystusa.
W domach przyjmowaliśmy kapłanów,
dzieliliśmy się radością w czasie spotkań opłatkowych, śpiewaliśmy i słuchaliśmy kolęd i pastorałek. W naszym
kościele było wiele koncertów kolędowych.
W święto Trzech Króli 6 stycznia
wystąpił nasz Chór Cecyliański pod
dyrekcją Małgorzaty Świecy. Jak zwykle zaśpiewał pięknie i wzruszająco
szereg kolęd i pastorałek.
Od kilku lat występuje w naszym
kościele przy różnych okazjach Lubelski Kwartet Muzyczny w składzie: Bogusława Matys – sopran, Hubert Świeca – tenor, Marek Serweta – fortepian
oraz Małgorzata Świeca – prowadzenie. W karnawale zespół występuje z
koncertem muzyki popularnej, wodewilowej i operetkowej. W tym roku
dołączył do artystów młody skrzypek
Michał Orkiszewski. Program koncertu
z 10 stycznia 2015 r. składał się przede
wszystkim z przebojów przedwojennej,
polskiej muzyki rozrywkowej i filmowej. Kiedy przeczytałem ogłoszenie,
byłem trochę zaskoczony i nieufny, bo
sądziłem, że nie można pominąć w
programie klasyków operetki. Jednak
pomysł tegorocznego występu był bardzo trafiony. Artyści wykonali wiele
niezapomnianych przebojów z repertuaru m.in. Hanki Ordonówny, Eugeniusza Bodo, jak: Tango Milonga, Ja się
boję sama spać, Miłość ci wszystko
wybaczy, Już taki jestem zimny drań.
Kiedy Hubert Świeca wykonywał piosenkę Ninon Jana Kiepury przypomniała mi się scena, kiedy słynny tenor
w 1960 przyleciał do Polski. Na lotnisku oczekiwały go tłumy wielbicieli.
Przywitał ich i polską ziemię swoją popisową piosenką Brunetki, blondynki.
Małgorzata Świeca przypomniała, że
Jana Kiepurę niezwykle cenili słynni
trzej tenorzy: Luciano Pavarotti, Placido Domingo i Jose Careras. Pod koniec
koncertu Bogusława Matys zaśpiewała
słynny Walc Francois. Bardzo miłym
akcentem była finałowa Santa Maria,
piosenka z repertuaru Mireuille Mathieu, dedykowana ks. Proboszczowi
Stanisławowi Rogowi.

Koncert był starannie przygotowany i dobrze wykonany. Śpiewacy
wykazali również zdolności aktorskie.
Podziwialiśmy zwłaszcza żywiołowość
i kostiumy Bogusławy Matys. Całość
jak zwykle wzorowo prowadziła pani
Małgorzata Świeca, wprowadzając w
nastrój tamtych przedwojennych lat.
Długo zapewne pozostanie mi w pamięci.
Już następnego dnia doznawaliśmy wielu wzruszeń podczas koncertu
kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru
i orkiestry Jubileum z parafii Przemienienia Pańskiego Księży Pallotynów w
Lublinie. Zespołem dyrygował Tomasz Orkiszewski. Trzydziestu trzech
chórzystów i dwunastu instrumentalistów, czy to przypadek?... Bo liczby te
kojarzą się jednoznacznie z Nowym
Testamentem. Oprócz znanych utworów wykonano też mniej popularne,
ale bardzo piękne. Podobała mi się
zwłaszcza ich aranżacja. Ogromne
wrażenie wywarł na słuchaczach
śpiew solistów: Iwony RostkowskiejKurczewskiej – sopran i Krzysztofa
Gąsiora – bas. Instrumenty wspaniale
podkreślały głosy solistów i chóru.

Muzyczny styczeń w naszej parafii
zakończył się koncertem kolęd w wykonaniu Chóru Cecyliańskiego pod
dyrekcją Małgorzaty Świecy w niedzielę 25.01.2015 r. Występ był bardzo
udany. Widać owoce pracy pani Dyrygent i trud ćwiczeń chórzystów i solistów: Marii Wajnak - sopran i Stanisława Skórskiego – tenor. Chór nie zwalnia tempa, nieustannie pnie się coraz
wyżej. Optymistycznie myślę, że wkrótce dołączą nowe głosy męskie
Po koncercie wróciłem myślami do
występu Lubelskiego Kwartetu Muzycznego. Artyści udowodnili, że polska muzyka rozrywkowa ma swoje
znaczące miejsce w światowej literaturze muzycznej. A nasz Chór i soliści
potwierdzi swoją klasę. Te fakty przypomniały mi myśl ojca polskiej literatury, Mikołaja Reja że „Polacy nie gęsi,
iż swój język mają”.
Liczymy, że w ciągu całego roku
będzie jeszcze wiele występów różnych
zespołów i solistów, zwłaszcza naszego
Chóru Cecyliańskiego. Czekamy na
następne koncerty organowe, bo odnowiony instrument świetnie się do tego
nadaje.

LUBIMY KOLĘDY I PASTORAŁKI
Wszyscy lubimy okres bożonarodzeniowy. Ludzie
otwierają
serca, są bardziej życzliwi dla siebie, uśmieMonika Piechnik
chają się. Może to zasługa kolęd i pastorałek, które
słychać wokoło. Uwielbiamy przecież chwile, gdy w wieczór wigilijny rozbrzmiewa śpiew. W moim rodzinnym domu był to swoisty rytuał. Śp. ks. Edward Pudełko, który spędzał z nami każdą wigilię, grał na przenośnych organach, ja podgrywałam na flecie. W blasku świec i choinkowych lampek, ze śpiewem na ustach,
przeżywaliśmy czas narodzin Dzieciątka.
Pamiętam jak trudne były święta pierwsze bez ks. Edwarda, jak brakowało
nam jego obecności i tego, jakże uroczystego, chwytającego za serce śpiewu. Gdy
zaczęliśmy śpiewać Mizerna cicha, ulubioną kolędę ks. Pudełki, łzy płynęły po
policzkach. Śpiewaliśmy z dedykacją dla Niego.
Pięknie jest ofiarować i dzielić się śpiewem. I właśnie 4 stycznia 2015 r. po
Mszy św. o godz. 18.00 mieliśmy szczególnych Gości, którzy wystąpili z autorskim koncertem kolęd. Na fortepianie grał Rudolf Steinem – autor tekstów i muzyki wykonywanych utworów – archikatedralny organista. Śpiewała Barbara
Brzozowska – organistka w kościele oo. Dominikanów. Na skrzypcach grała Natalia Kozub – skrzypaczka solistka Filharmonii Lubelskiej, prowadząca klasę
skrzypiec w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie. Podczas wykonywania ostatniej kolędy zostaliśmy poproszeni
o włączenie się we wspólny śpiew refrenu: Przyszedł Ktoś, wielki Gość, ma zamieszkać w sercu mym.
Po koncercie podeszłam do Barbary Brzozowskiej, aby podziękować za emocje których dostarczyli swoim występem. Powiedziała mi, że w takim składzie
koncertują od ponad pół roku, co daje im ogromną radość.
Miłą niespodzianką była obecność ks. Proboszcza, który podziękował Gościom za koncert i dodał, że brawa mówią same za siebie. Rudolf Steinem natomiast życzył ks. Proboszczowi dużo zdrowia i podziękował za możliwość koncertowania. Miło było widzieć ks. Proboszcza uśmiechniętego, tak więc dołączamy
się do życzeń, pamiętając o ks. Stanisławie Rogu w modlitwie.
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NAJWAŻNIEJSZA JEST MIŁOŚĆ
Śp. Eugenia Jerzak
Refleksje
Każde życie jest bezcenną wartością.
Nie ma nic cenniejszego, ale dopiero w
chwili zagrożenia doceniamy jego dar. Dlaczego wtedy, kiedy umyka, staje się takie
cenne? Czy zaczynamy wtedy bardziej
rozumieć i doceniać to, co tracimy? Radość
życia - jak ją odbieramy? Czy umiemy się
cieszyć z tego, co mamy, czy ciągle dążymy,
szukamy szczęścia? A ono jest tak blisko,
obok. Dziś będąc u kresu mojego życia
sięgam pamięcią wstecz. Z perspektywy
moich sześćdziesięciu pięciu lat próbuję
ukazać i ocenić cały mój miniony świat.
Moje życie było ciągłą walką. Niekiedy
dziwię się sama sobie, skąd wzięłam tyle
siły na pokonanie przeciwności. Nie ma
ludzi doskonałych. Trudy, niepokoje, przeciwności rzeźbią człowieka jak najdoskonalszy rzeźbiarz. Wzmacniają i utwierdzają
ducha nadziei, która rozświetla najciemniejszą noc. Czynią człowieka silnym, a
jednocześnie pokornym. Św. Augustyn
napisał: „Takim jest człowiek, jaka jest jego
miłość”. Święty Paweł natomiast: „Miarą
wielkości człowieka jest jego miłość”. Czyli
najważniejsza jest miłość. Miłość może
wszystko. Miłość jest tam, gdzie jest wiara.
Wiara czyni cuda. To prawda. Wiara była
zawsze we mnie. Przez całe moje życie.
Moi rodzice przekazali mi ją po moich
przodkach. To wielki dar – móc wierzyć.
Kiedy było mi bardzo źle, wiara dodawała
mi sił. Upadałam, ale się podnosiłam. Bez
wiary nie dałabym rady. Rodzice nauczyli
mnie głębokiej wiary i miłości do Boga. To
miłość kierowała całym moim życiem.
Dzięki tej miłości nauczyłam się kochać
rodziców, rodzeństwo, męża, dzieci. Szacunku dla innych. W trudnych chwilach
dziękowałam w duchu rodzicom i prosiłam Boga, aby obdarzył ich wiecznością za
to, że przekazali mi największy dar – głęboką wiarę. Bez wiary życie byłoby puste i
bez sensu. Rodzice starali się dla mnie jak
najlepiej. Ja dla swoich dzieci także. Ilu
ludzi, tyle dróg. Nie ma dróg jednakowych.
Największą miłością mojego życia jest i
była rodzina.
To wprost niewiarygodne. Mówią, że
dziś tyle zła. Kiedyś też było. Ja, taki prosty,
zwykły człowiek, a tyle zaznałam ciepła. Te
kochane, cudowne dzieci w Szkole Muzycznej, które od 1 kwietnia 1996 roku zaczynałam poznawać i karmić. Ich małe z
początku serduszka, a potem wielkie, ale
zawsze gorące. Nawet kiedy skończyły
szkołę, przyjeżdżały do mnie, odwiedzały.
Teraz niektórzy przyprowadzają swoje
dzieci, przychodzą do mnie i wspominamy
dawne czasy – np. jak to na Gospodarczej
potrafiłam spalić zapiekanki i cała góra
budynku była pełna dymu.
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Cały rok 2013 walczyłam, musiałam
zamknąć sklepik. Remont szkoły. Robiłam, co mogłam. Wszyscy nauczyciele mi
pomagali, wozili. Wspierali mnie. Nigdzie
na świecie nie ma takiej społeczności.
Kiedy Sanepid nałożył mi karę, bo warunki nie były zatwierdzone, wszyscy nauczyciele się złożyli i za mnie zapłacili. I tak
razem robiliśmy, co było można. A teraz,

kiedy mogłabym otworzyć sklepik, okazało
się, że jestem chora.
Tak bardzo tęsknię za tą cudowną
młodzieżą ze szkoły. Dzwonią do mnie.
Widząc mnie na mieście, nie przechodzą obojętnie. Mówi się, że młodzież w
dzisiejszych czasach jest zła. Nie w
naszej Szkole Muzycznej. Cudowna
Dyrekcja, Nauczyciele, Administracja,
Młodzież. Gdzie jest taka druga społeczność - wrażliwa, współczująca,
czuła?

PODZIĘKOWANIE

Fot. Arch. rodzinne
Śp. Eugenia Jerzak w barku
szkolnym

Na samym końcu korytarza
Tuż za winklem schowana
To nasza pani Gienia zapracowana
Wszystkich nakarmi, zapachem zanęci
Swój cenny czas każdemu poświęci
Obdarzy uśmiechem, bagietkę da na krechę
„Biesiadne” - wszyscy tu kupują
I o zniżki się targują
Ołówek zastruga, instrumenty przechowa
Przekaże wiadomości...
Wie o każdej szkolnej miłości
Na złamane serce ma radę
Na ból głowy proszki
Igła, nitki i nożyczki
Wszystko jest u tej Kierowniczki
Dobra jest Szkoła Muzyczna
Jak wspaniali jej Nauczyciele
Lecz cudowną panią Gienię
Pamiętać będzie pokoleń wiele.
Laura i Karolina Dziedzic
z rodzicami

W piękny i słoneczny piątek 16 stycznia odbył się na cmentarzu na Majdanku pogrzeb śp. Eugenii Jerzak. Na uroczystości przybyło bardzo wiele osób
— rodzina, przyjaciele, nasi parafianie, nauczyciele i młodzież ze Szkoły Muzycznej, która zapewniła piękną oprawę Mszy św. Celebrowało ją trzech kapłanów — ks. Tomasz Lisiecki, ks. Grzegorz Majkut i ks. Mariusz Salach, który
wygłosił homilię. Jej wyjątki zamieszczamy poniżej.
We fragmencie listu św. Pawła
czytamy, abyśmy się nie smucili, jak
ci, co nie mają nadziei, bo chrześcijanie płaczą, smucą się z powodu
różnych cierpień, również z powodu
śmierci bliskich, ale Słowo Boże pomaga w smutku mieć nadzieję, podtrzymuje i umacnia naszą wiarę.
Dodaje sił, aby przejść przez ten
smutek, uczy z wiarą patrzeć na
śmierć naszej Siostry. Ewangelia,
czyli Dobra Nowina, na dzień dzisiejszy zaczyna się w sposób smutny. To opis śmierci i pogrzebu Pana
Jezusa. Ale ta Ewangelia nie kończy
się na pogrzebie, bo niewiasty, które
przyszły na trzeci dzień do grobu,
jak skończyło się święto Paschy, zobaczyły, że w grobie nie ma już ciała
Pana Jezusa. Usłyszały Dobrą Nowinę, że nie ma go tam, że zmartwychwstał. Dzieje Chrystusa nie skończyły się na jego śmierci. A skoro go nie

ma w grobie, to gdzie jest? Zmartwychwstały Jezus żyje i spotyka się z
ludźmi, przebywa wśród nich, aby
dawać im życie wieczne. (…)
Dzisiaj uczestniczymy pogrzebie śp. Eugenii Jerzak. Patrząc na
życie naszej zmarłej Siostry można
powiedzieć, że spotkała Jezusa,
otworzyła się na Niego i żyła z Nim w
przyjaźni, w miłości do Zmartwychwstałego. Pamiętam ją z naszej
wspólnoty parafialnej, jak przychodziła do kościoła, przystępowała do
sakramentów. Należała do Kółka Różańcowego św. Katarzyny. Po jej
śmierci wiele osób mówiło mi, jak
wspaniałą była osobą, jak wiele dobra uczyniła. Wielu doświadczało z
jej strony dobra, miłości i życzliwości. Tak wiele osób na pogrzebie
świadczy o tym, że Chrystus dawał jej
moc do miłowania. Możemy dziękować Panu Bogu za naszą siostrę.

WSPOMNIENIA O ŚP. PIOTRZE KOTOWSKIM
I co mam Ci napisać drogi nasz synu?
Dziękuję Bogu, że dał nam Ciebie. Dziękuję za całe Twoje życie, za te 18
lat, które byłeś z nami. Za Twą radość od urodzenia, za pierwszy uśmiech, gdy
mi Ciebie pokazano, za walkę od samego początku, za chęć do życia, za nie
poddawanie się i pokazywanie nam dorosłym, jaka jest wartość cierpienia,
którą ty w ciszy swojego serca toczyłeś, a przy tym byłeś tak radosny. Dziękuję za to, że nie chciałeś nas martwić, że źle się czujesz, choć często byłam zła,
że nie mówisz: Dziękuję. Za kłótnie z Marysią i Michałem – kto teraz będzie
to robił?
Pamiętasz, co mówił Michał, że dzień bez szczypania i dokuczania Tobie,
to dzień stracony? Dziękuję za Mamuś już jestem albo To ja, cześć tatuś, Maryś, Michaś, za to że nie wyszedłeś z domu bez krzyżyka.
Wiesz, nawet nie wiedziałam, jak wielu masz przyjaciół, a byłeś taki cichy,
choć czasem też dawałeś do wiwatu. Dużo byłoby jeszcze do napisania. Myślę
że przyjdzie na to czas.
Na koniec słowa które przekazał nam kapłan ze szpitala w Krakowie. To
najpiękniejsze słowa otrzymane od dziecka.
Dziękuję za szczęśliwe dzieciństwo, za to że zawsze byłem przy Bogu.
Jestem z wami i zawsze będę. Kocham was.
W ostatnim wpisie na Facebooku napisałeś:Sektor Niebo.
Dziękuję wszystkim za tak liczny udział w pogrzebie, za okazaną nam serdeczność, modlitwę, za każde wsparcie, jakie dostaliśmy, za to, że zwyczajnie
byliście i jesteście przy nas. Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna
Beata z rodziną
My przeżywamy śmierć bardzo po
ludzku. Jesteśmy przestraszeni, załamani, cierpimy. Dlatego na śmierć musimy
spojrzeć z wiarą. Modlitwa, słuchanie
Słowa Bożego, pozwalają nam uczyć się
inaczej spojrzeć na śmierć. Myślę, że
wiara podpowiada, że jesteśmy w pielgrzymce do Boga, do nieba. Tutaj na
ziemi jesteśmy tylko przez jakiś czas –
jedni 70, inni 80 lat, a niektórzy bardzo
krótko, ale każdy jest wielkim darem od
Pana Boga. Warto więc popatrzeć na
całe życie Piotra, za którego się modlimy,
jako na pewien prezent dla nas. Pan Bóg
chciał nam coś powiedzieć przez jego
osobę i życie, a teraz przez śmierć, zaskakującą w tak młodym wieku. (...)
Zastanówmy się, za co możemy
podziękować Piotrkowi, bo miał jakąś
misję wobec każdego z nas, miał coś
nam przekazać, czegoś nauczyć. Dzięki
niemu mogliśmy czegoś doświadczyć.
Nie przechodźmy obojętnie obok tego
znaku, bo każdemu z nas Bóg chce coś
przez te wydarzenia powiedzieć. (...)
Piotrek, mimo swojego cierpienia,
podczas różnych spotkań nie narzekał,
nie mówił o swojej chorobie, ale zajmował się wszystkimi innymi rzeczami. Choć miał trochę słomiany zapał,
ale miał dobre natchnienia i pomysły.
Też chciałbym mieć takiego ducha, by
nie koncentrować się na własnych problemach. Dlatego jest dla mnie bardzo
pozytywną postacią.
Ks. Mariusz Salach

Piotr od nas odszedł... Wieczny
odpoczynek racz Mu dać Panie.
Piotr odszedł zostawiając rodzinę,
przyjaciół, znajomych, sąsiadów,
Matkę pełną bólu.
My matki tak bardzo cieszymy
się z poczęcia, potem oczekujemy
chwili rozwiązania. Po narodzinach
raduje nas każdy postęp naszego
dziecka – pierwszy uśmiech, krok i
słowo. Drżymy przy każdej chorobie, nawet najmniejszym katarku.
Tęsknimy, gdy wyjeżdża na studia
do innego miasta.
A co się dzieje, gdy musimy pożegnać nasze dziecko, kiedy odchodzi na zawsze kończąc ziemską wędrówkę? Każda śmierć bliskiej osoby jest bolesna. Ale ból spowodowany śmiercią dziecka jest szczególnie
okrutny, bo burzy naturalny porządek rzeczy. Taka sytuacja powoduje,
że ludzie wokół milkną, bo co mają
powiedzieć wobec tak wielkiej tragedii. Czują się bezsilni.
Beatko, ściskam Ciebie mocno,
teraz, gdy czujesz ten ból i rozpacz, żal
i niemoc. Być może nasze milczenie.
Mocno obiecuję i myślę, że to obietnica całej naszej parafialnej wspólnoty nie opuścimy Ciebie w modlitwie.
Będziemy prosić o siłę. W każdym z
nas żyje wspomnienie Piotra i zawsze
możesz nam o Nim mówić, a jeśli wolisz… możemy pomilczeć o Nim.
Monika Piechnik

Fot. Archiwum

Niewiele znałam Piotra. Widziałam jego gorliwą służbę przy ołtarzu,
najpierw jako ministranta, a potem
lektora. Lubiłam, gdy czytał przy
ambonce, tak bardzo starannie i wyraźnie. Cieszyłam się, kiedy został
przyjęty do KSM-u. Jego świadectwo
w formie wywiadu, o tym wydarzeniu, zamieściliśmy w Głosie św. Antoniego w grudniu 2013 roku.
Wiedziałam, że jest bardzo chory, ale miałam nadzieję, że jego organizm sam zwalczy niedomagania.
Kiedyś spotkałam Piotra w autobusie. Do plecaka miał przyczepiony
breloczek z napisem: Nie wstydzę
się Chrystusa. I rzeczywiście tak było. Służba przy ołtarzu, uczestnictwo
w życiu KSM-u, włączenie się do
Kółka Różańcowego św. Dominika
Savio, były potwierdzeniem tej deklaracji.
We wspomnianym wywiadzie
rozmówczyni Agnieszka Ryfka zapytała Piotra, co dało mu przyrzeczenie, które złożył w Archikatedrze 23
listopada 2013 r. wraz ze 116 nowymi członkami KSM. Odpowiedział,
że dało mu umocnienie w wierze
oraz nowe poznanie Oblicza Chrystusa. -To są dla mnie, jak na razie,
najważniejsze rzeczy, jakie osiągnąłem w moim życiu - powiedział.
Systematyczna formacja i mężnie
znoszone cierpienie tak, że nikt nie
słyszał od Piotra skargi, z pewnością
przyspieszyło jego dojrzewanie do
świętości. Pozdrowieniem KSM-u
jest słowo Gotów! Jestem przekonana, że w chwili śmierci mógł powiedzieć Ojcu Niebieskiemu – Gotów!
Ewa Kamińska
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WSPOMNIENIA O ŚP. PIOTRZE KOTOWSKIM
To będzie twoją chwałą i szczęściem: być dopuszczonym do widzenia
Boga, mieć zaszczyt uczestniczenia w
radościach zbawienia i wiekuistej światłości w towarzystwie Chrystusa Pana,
twego Boga... Cieszyć się w Królestwie
niebieskim razem ze sprawiedliwymi i
przyjaciółmi Boga radością osiągniętej
nieśmiertelności
Św. Cyprian,
Epistulae 56, 10, 1: PL 4, 357 B
Po tekstach o śmierci i tym co po
niej spodziewamy się powagi i podniosłości. Pisząc jednak o Piotrku Kotowskim nie mogę nie odczuć niestosowności patosu, bo nasz brat, to człowiek bardzo żywego usposobienia i gejzer energii,
o czym zaświadczą z pewnością wszyscy,
którzy go znają. Nie będę się silił także na
teologizujące wywody. Niech ich miejsce
zajmą pojedyncze refleksy.
Jak już wspomniałem Piotrka wyróżnia rozpierająca go energia i entuzjazm, którym mógłby obdzielić pół parafii. Swoje trudności zdrowotne przeżywał w biegu, czerpiąc z życia, ile mógł.
Wydaje się, że zdecydowanie pasuje do
wizji Kościoła, którą pokazuje nam papież Franciszek – pełnej radości i życia
wspólnoty. Piotrek zdecydowanie nie
jest typem, żeby użyć określenia Franciszka, „skwaszonego ogóra” ale pokazuje, że chrześcijanin żyje radością już tu i
teraz bo wie, że Bóg go kocha bezwarunkowo.
Każdy, kto próbował cokolwiek zorganizować, wie jak ważne są osoby, na
które można liczyć. Dobrze jest, kiedy
posiada się pewien odwód na sytuacje
kryzysowe, gdy wszyscy są zajęci i nie
mogą się zaangażować. Napoleon miał
Gwardię. Służba Liturgiczna – Piotrka.
W czasie przygotowań do bierzmowania, czy jakichś innych, człowiek o strasznym tytule animatora zazwyczaj sporo
mówi. Długo. Nie zawsze zrozumiale. Chce
coś przekazać, sporo wymaga (o tym, że
jestem tyranem, na pewno zaświadczą
wszyscy, którzy mieli nieszczęście mieć ze
mną do czynienia). Czasem jednak, to animator czegoś się uczy. Pewnego razu Piotrek zachęcił mnie do przeczytania pewnej
książki. Podziękowałem, ale z braku czasu
oddałem nieprzeczytaną. Później obejrzałem jej ekranizację, która pobudziła moją
wiarę. W ten sposób Piotrek zostawił coś
dla mnie. Myślę, że i książka, i film, to jego
prezent dla nas. A ich tytuł nasz brat na
pewno może potwierdzić osobiście: „Niebo
istnieje. Naprawdę”.
Maksymilian Kuźmicz
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Piotr Kotowski - Kotek, dołączył do oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży "Światłość" w 2012 roku, gdzie poznawał i zgłębiał swoją wiarę.
W 2013 roku w czasie wakacji uczestniczył w rekolekcjach kandydackich, a
następnie w Dniach Skupienia. Przyrzeczenie złożył 23 listopada tego samego
roku. Zawsze chętnie uczestniczył we wszystkich spotkaniach, wspólnych wyjazdach oraz angażował się w życie KSM.
Piotrek zawsze był uśmiechnięty,
pełen życia, wszędzie było go pełno,
pomimo choroby, z którą się urodził. Nigdy się nie poddawał. Dążył
do wyznaczonego przez siebie celu.
Kotek zawsze miał czas dla drugiej
osoby, chętnie pomagał. Piotrek
skończył 18 lat. Jest to wiek dojrzały, ale on nie tylko do tego dojrzał.
Dojrzał również do Zbawienia. Teraz jest na pewno w niebie; w lepszym świecie i cały czas wstawia się
za nami.
Agnieszka Ryfka
Piotrek - dobry przyjaciel i lektor. Zawsze i o wszystkim można
było z nim pogadać. Nauczył mnie
dużo rzeczy przy ołtarzu, ale także w
życiu codziennym. Był człowiekiem
bardzo wierzącym i pomagającym
wierzyć w Boga innym ludziom.
Wielokrotnie tłumaczył mi trudne
zagadnienia związane z wiarą. Moim zdaniem każdy z nas powinien
chociaż częściowo brać z niego przykład.
Filip Pastuszuk
Piotrek był zawsze bardzo pozytywną osobą, umiał dostrzec piękno
życia, pomimo wielu trudności.
Beata Wypych

Piotrka poznałam na oazie ok. 7
lat temu. Od samego początku zadziwiał mnie swoim podejściem do wiary i Pana Boga. Pomimo choroby, z
którą się zmagał, każdego dnia potrafił z uśmiechem wypełniać swoje
zadania. Z chęcią pomagał każdemu,
kogo spotkał, dla każdego znalazł
czas. Myślę, że dla nas Piotrek może
być znakiem odwagi, a także przyjmowania z radością woli Bożej. Na
zawsze pozostanie w naszych sercach.
Iwona Strojek
Piotrka poznałam 4 lata temu na
KSM. Był niesamowitym chłopakiem, chętnym do pomocy wszystkim, nie narzekał nigdy na siebie.
Mimo swojej choroby nigdy się nie
poddawał , zawsze wszędzie było go
pełno. Był również uśmiechnięty
każdego dnia i motywował nas, abyśmy się nie poddawali. Takim go
zawsze zapamiętam!
Ada Surdacka
Piotrek... on był po prostu niesamowity. Zawsze chciał pomóc innym, był przyjacielem każdego. Nie
obchodziło go nigdy właśnie zdrowie
albo czyjeś zdanie na dany temat.
Zawsze był sobą i dlatego tak bardzo
mi go brakuje.
Ania Bajun

Odszedł... Ale teraz oprócz Boga, mamy w niebie przyjaciela, na którego obecność możemy liczyć każdego dnia w naszej pamięci i sercu... Wspominanie ludzi, którzy byli dla
nas ważni za życia, mobilizuje nas do dobrego działania, kiedy wydaje się, że jest ciężko i
bez sensu.
Piotrka miałem okazję lepiej poznać w czasie, kiedy posługiwałem w parafii jako zakrystianin. Bardzo chciał być ministrantem i zaczął przychodzić często do kościoła.
Kiedy potrzebowałem pomocy, Piotrek zawsze był chętny poświęcić trochę czasu na
pomoc w kościele i zakrystii. Kiedy dokuczały mu różnego rodzaju dolegliwości i dobrze
wiedział, że nie jest z nim dobrze, zawsze zachowywał się jak nastolatek, który chce żyć
pełnią życia. Pamiętam, jak kiedyś przychodził na salę gimnastyczną i biegał z innymi ministrantami. Widziałem, że nie było mu łatwo, kiedy jego rówieśnicy w trochę lepszej formie ćwiczyli i grali w piłkę. Czasem zdarzało się, że nie nadążał za kolegami, ale mimo to
jego wiara i tak czyniła go silnym i wyjątkowym.
Dziś kiedy nie ma go między nami, jest w naszych sercach i pamięci. W mojej pamięci
pozostanie jako dzielny wojownik, który mimo przeciwności, nie użala się nad sobą i nie
opowiada, jak mu ciężko, ale idzie i walczy z każdą przeciwnością... i swoją chorobą.
Kiedy byliśmy jakiś czas temu z Księdzem Pawłem na wycieczce do Wąwolnicy. Piotrek maszerował z nami kilka kilometrów i nie zdawałem sobie wtedy sprawy z tego, jak
poważny jest jego stan zdrowia. Dziś wiem, że nie było dobrze. Tym bardziej jestem pewien, że Piotrek był drobnym, niepozornym, ale silnym człowiekiem, którego chore serce
biło tyle, ile powinno bić serce młodego wojownika, który na polu bitwy przez swoją wiarę
i wytrwałość motywuje do walki tych, którzy pozostali i dalej toczą bój.
Kamil Drozdek

Piotrek był dla mnie osobą ciągle
wesołą, pogodną, miłą. Nie dawał po
sobie poznać, że był chory, nigdy o
tym nie mówił. Nie użalał się nad
sobą z tego powodu, ale za to angażował się w różne akcje. Na pewno
zapamiętam go jako wesołego i pełnego energii chłopaka.
Sylwia Bielak
Znałem Kotka ponad rok. To dość
długo, by przyzwyczaić się do Jego
obecności. Zapamiętałem Go jako
radosnego chłopaka, który mimo
choroby pozostał takim do końca.
Podziwiałem jego walkę z chorobą.
Nauczył mnie jak mimo przeciwności walczyć do końca, pozostając sobą, tym samym radosnym chłopakiem. Pozostanie w mojej pamięci.
Będziemy za Tobą tęsknić Kotek.
Daniel Grzesiak
Piotrek był dla mnie osobą godną
naśladowania. Nigdy nie pokazywał
po sobie, że się boi czy jest smutny.
Pomagał mi w trudnych chwilach,
był dla mnie jak starszy brat.
Kasia Kałkus

W nocy z 12 na 13 stycznia śniło
mi się, że miałem wyjechać z rodzicami na wakacje nad morze, ale jednak pojechaliśmy do babci. Pod
wieczór zadzwoniła do mnie Iwona i
powiedziała, że jest ważna sprawa i
żebym przyjechał. W szkole nie
przejmowałem się bardzo tym
snem, ale jak zobaczyłem wiadomość o śmierci Piotrka to pomyślałem, że ten sen jednak coś znaczył.
Co do Kotka, to bardziej znałem go
jako lektora, ale gdyby nie on, to
mnie, Filipa i Kuby nie byłoby w
KSM-ie. Bo to on w tamtym roku po
drodze krzyżowej po osiedlu zaproponował nam właśnie KSM i za to
mu dziękujemy!
Mateusz Ściuba
Jego siły, odwagi i chęci do życia,
jaką miał, zazdrościł mu niejeden z
nas. Zawsze uśmiechnięty i zarażający swoją energią innych. Codziennie wierny Bogu. I takiego zapamiętam Piotrka.
Klaudia Miedzianowska

Piotrek był zawsze uśmiechnięty i
wesoły. Pełen energii przychodził na
spotkania KSM-u. Pamiętam go jako
osobę zawsze optymistycznie patrzącą na świat, nawet przed operacją
miał siłę walczyć.
Martyna Lis
Nigdy Piotr Kotowski - zawsze
"Kotek". Tak do Niego mówię. Mówię w czasie teraźniejszym, bo jestem przekonany, że jest z nami: jest
na spotkaniach KSM-u, wychodzi z
nami do ołtarza... Jest i wspiera nas
jeszcze bardziej niż wtedy, kiedy był
fizycznie z nami. Zawsze było go – w
pozytywnym tego słowa znaczeniu –
pełno. Pierwszy wręcz podbiegał do
mnie, kiedy pojawiałem się w zakrystii i mówił: Cześć Mati, co tam słychać? Zawsze uśmiechnięty i chętny
do rozmowy. Taki zostajesz w mojej
pamięci...
Kotek, wierzę, że czuwasz teraz
nad nami z góry. Wierzę, że usłyszę
Twoje: Cześć Mati, co tam słychać?
nie na ziemi, ale w niebie!
Mateusz Wójcik

JEZUS WYPROWADZA ZE ŚMIERCI
Śp. Piotr Kotowski zmarł 13 stycznia
2015 r. o godz. 9.00 w Krakowie. W tym
samym dniu o godz. 18.00 na Mszy św.
w naszym kościele zgromadziła się licznie młodzież, głównie z KSM i Służby
Liturgicznej, by modlić się za jego duszę.
Po Eucharystii odprawione zostały Nieszpory za zmarłego Piotra. Poprowadził
je ks. Mariusz Salach.
Msza św. żałobna w intencji śp. Piotra Kotowskiego została odprawiona w
sobotę 24 stycznia w naszym kościele.
Eucharystii przewodniczył ks. Leszek
Sałaga. W koncelebrze uczestniczyło 15
kapłanów. Oprócz rodziny na uroczysto-

Fot. Monika Piechnik

ści przybyły Siostry Niepokalanki z Szymanowa pod Warszawą, gdzie uczy się
Marysia, siostra Piotra, członkowie ruchu Światło-Życie oraz Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży, a także grono nauczycielskie i uczniowie Zespół
Szkół Odzieżowo — Włókienniczych w
Lublinie, i rzesza parafian. Kościół był
pełen ludzi. Podczas liturgii śpiewał
Chór Cecyliański, do którego należy
Beata Kotowska, mama Piotrka.
Ksiądz Mariusz w homilii podkreślił, że bardzo cenne jest w oczach Boga
modlić się za zmarłych i wspierać rodzinę w trudnych chwilach. Zauważył, że

najważniejszą osobą obecną w kościele
jest Jezus Chrystus, bo on daje prawdziwe pocieszenie, jest naszym przyjacielem
i kocha nas, ale inaczej niż to sobie wyobrażamy. Tylko On zdolny jest wyprowadzić ze śmierci do życia. Ma moc wyprowadzić także Piotra ze śmierci, ale nie
do tego życia ziemskiego, tylko do życia
wspanialszego, piękniejszego i szczęśliwszego, takiego, które się nie kończy.
Ks. Mariusz powiedział, że na
śmierć Piotra możemy patrzeć Z ufnością, bo on wierzył w Jezusa i był Jego
przyjacielem. -Pamiętam jak kiedyś na
Oazie mówił, że przyjął Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela – powiedział. –
Rodzina mówiła mi, że śmierć zastała go
w przyjaźni z Jezusem. Przyjął sakrament namaszczenia, wyspowiadał się,
był przed operacją na Mszy św. W momencie przechodzenia z tego życia do
wieczności kapelan jeszcze raz go namaścił. Jesteśmy pewni, że żegnając go tutaj, przekazujemy go z naszej wspólnoty
parafialnej, młodzieżowej, liturgicznej,
KSM-u, do wspólnoty wiernych w niebie, którzy oglądają Jezusa.
Śp. Piotr Kotowski został pochowany na cmentarzu przy ul. Unickiej, w
części przyległej do ul. Walecznych. Odprowadzała go wielka liczba uczestników
uroczystości.
Niech spoczywa w pokoju!
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KATOLICKIE
STOWARZYSZENIE
MŁODZIEŻY
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest organizacją kościelną, zrzeszającą
młodych
katolików
świeckich. KSM tworzy
młodzież w wieku od 14 do 30 lat.
Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz
aktywne uczestnictwo we wspólnocie
i misji Kościoła przez szerzenie i
upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach
życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. Motto – Przez cnotę, naukę
i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie- Gotów! – towarzyszy nam na każdym
spotkaniu i motywuje do zmiany naszego życia na lepsze. Patronami
KSM są bł. Karolina Kózkówna oraz
św. Stanisław Kostka. Naszym autorytetem jest także św. Jan Paweł II,
który podkreślił, jak ważna jest rola
KSM słowami: Nie wstydźcie się waszych ideałów – wręcz przeciwnie,
głoście je i brońcie ich! Liczy na was
Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy
na was i potrzebuje was Polska!
Właśnie jako KSM.
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby chętne wstąpienia w szeregi KSM na nasze spotkania, które w
spotkanie KSM-u. Spotykamy się w
piątek o godzinie 19:15 w salce parafialnej w domu katechetycznym.
Agnieszka Ryfka

NABOŻEŃSTWO
CZTERDZIESTOGODZINNE
Niedziela, 15 lutego 2015
14.00
15.00
16.00
17.00

Tumidajskiego 2A
Tumidajskiego 2B
Tumidajskiego 2C
Tumidajskiego 4

Godz. 18.00 - MSZA ŚWIĘTA
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

Tumidajskiego 6
Tumidajskiego 8
Tumidajskiego 10
Tumidajskiego 12
Tumidajskiego 14

Poniedziałek, 16 lutego 2015
00.00 Tumidajskiego 16
01.00 Tumidajskiego 18
02.00 Tumidajskiego 20
03.00 Tumidajskiego 22
04.00 Niepodległości 1, 1G
05.00 Niepodległości 2
06.00 Niepodległości 3,
Krokusowa 4
6.30 - Godzinki
7.00; 7.30 - MSZE ŚWIĘTE
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00

Niepodległości 4
Niepodległości 5,
Krokusowa 6
Niepodległości 6
Niepodległości 7
Niepodległości 7A, 7B, 7C, 7D
Niepodległości 8
Niepodległości 9A
Niepodległości 10
Niepodległości 11
Niepodległości 12

Wtorek, 17 lutego 2015
00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00

Niepodległości 20
Niepodległości 22
Niepodległości 24
Niepodległości 26
Niepodległości 28
Niepodległości 30
Malinowa, Modrzewiowa,
Przejazd, Rudnicka

Godz. 6.30 - Godzinki
Godz. 7.00; 7.30 - MSZE
ŚWIĘTE
08.00 Daktylowa, Dereniowa,
Forsycjowa, Jaworowa, Jeżynowa,
Kminkowa, Nasturcjowa,
Palmowa, Paprociowa, Pigwowa,
Szarotkowa, Świdnicka,
Trześniowska, Wawrzynowa,
Żonkilowa, Żurawinowa
09.00 Daszyńskiego 2, Kasztanowa
10.00 Daszyńskiego 3, 3A
11.00 Daszyńskiego 11
12.00 Daszyńskiego 12
13.00 Daszyńskiego 13
14.00 Daszyńskiego 15
15.00 Daszyńskiego 17
16.00 Daszyńskiego 19
17.00 Daszyńskiego 27, 25, 23
18.00 - MSZA ŚWIĘTA
19.00 Trześniowska 1
20.00 Trześniowska 3
21.00 — Apel Jasnogórski
i zakończenie adoracji.

18.00 - MSZA ŚWIĘTA

ODESZLI DO PANA
Antonina Hemperek
Jerzy Kasperski
Teresa Jędrzejewska
Eugenia Jerzak
Zygmunt Wylotem
Piotr Kotowski
Michał Ostojski

1935
1926
1950
1949
1951
1997
1995

Nasz dar modlitwy:
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu,
Wieczne odpoczywanie
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19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

Niepodległości 13
Niepodległości 13A
Niepodległości 13B
Niepodległości 14
Niepodległości 16

W środę 11 lutego we wspomnienie
MB z Lourdes, w XXIII Światowym
Dniu Chorego, będzie dodatkowa
Msza św. o godz. 9.00 w intencji osób
chorych i starszych. W czasie Eucharystii będzie udzielany sakrament uzdrowienia chorych. -Czas spędzony obok
chorego jest czasem świętym — to słowa papieża Franciszka. W miarę możliwości postarajmy się pomóc przybyć
do kościoła naszym bliskim chorym.

Obok daru modlitwy, można składać ofiary w naturze: trwała żywność, ubrania, pieniądze dla potrzebujących, bezdomnych, na
obiady dla dzieci.
DROGA KRZYŻOWA
W każdy piątek:
16.00 — dla dzieci
17.00 — dla dorosłych
Po Mszy św. o 18.00
— dla młodzieży
GORZKIE ŻALE
W środy—17.15
W niedziele—17.15
z kazaniami pasyjnymi

JASEŁKA WIGILIJNE HARCEREK
Dh Zofia Janowska

Ręce pełne roboty, nieprzespane noce. Wszystko po to, aby dopiąć nasz występ na ostatni guzik.
Przez dwa tygodnie mój zastęp pracował nad jasełkami, które miały być
przedstawione na Wigilii Harcerskiej
19 grudnia 2014 r. Zatytułowałyśmy
je „Rodzina”.
Przed napisaniem scenariusza, podczas „burzy mózgów” na
zbiórce, wymyśliłyśmy, że chcemy
pokazać w nich coś bliskiego współczesnym ludziom, ich problemy i to z
czym naprawdę spotykamy się
wśród młodzieży przed świętami – z
materialistycznym podejściem do
tego świętego czasu, z wyśmianiem
tradycji.
Jako zastępowa przelałam
nasze pomysły na papier i zbudowałam dialogi i sceny. Prób, przez presję czasu, było naprawdę niewiele,
postawiłyśmy na jakość, a nie ilość.
Spotkałyśmy się z licznymi problemami podczas przygotowań, ale to

CUD BOŻEGO
NARODZENIA
W naszej parafii św. Antoniego w
kościele dolnym 18.01.2015 r. zostały
przedstawione Jasełka „Cud Bożego
Narodzenia” przygotowane pod kierunkiem s. Bernardy i p. Barbary
Cioczek z klasą IId i trzema osobami
zaprzyjaźnionymi oraz klasą IIId .
Wspaniali aktorzy wprowadzili nas w
ciepły klimat, również poprzez śpiew
pięknych kolęd, w którym serca radują się z przyjścia naszego Zbawiciela. Do rodziny pasterskiej przychodzi Maryja i Józef, by znaleźć
schronienie. Dzięki ich dobroci znajduje się miejsce bardzo ubogie, pośród bydlętami – trzeba je tylko posprzątać. Do Nowonarodzonego
przybywają z podarunkami i pokłonem pasterze i cała rodzina pasterska, bogaci królowie, ale też przedstawiciele naszych rodaków: krakowianka, ślązaczka, góral, mazurka,
rybak i oczywiście dzieci. Tak aktorom jak i widzom najbardziej podobał się taniec na cześć Małego Jezusa
oraz gra na saksofonie przez samego
św. Józefa.
S. Bernarda

Fot, Zuzanna Haczewska

nam nie przeszkodziło, ponieważ
jesteśmy zwolenniczkami teorii „jak
nie my, to kto?”.
Nadszedł w końcu dzień występu, wielka chwila. Ten moment
był naprawdę stresujący – poprawki
wprowadzane przed samym występem – czy to wyjdzie, tyle improwizacji, czy nie zawiedziemy drużyno-

wej, czy się nie skompromitujemy i
wiele, wiele innych.
Spotkałyśmy się na szczęście
z dużą ilością pozytywnych opinii i
ciepłych słów od osób oglądających
nasz występ. Jest to dla nas bardzo
ważne. Przygotowanie tych jasełek
było dla nas wielką przyjemnością,
jesteśmy z nich zadowolone.

Z CHOINKĄ DO BETLEJEM
Przyszedłem na świat jako
światło,
aby każdy, kto we Mnie wierzy,
nie pozostawał w ciemności
J 12,46
Okres Bożego Narodzenia to
czas radości z narodzenia Jezusa
Chrystusa i wspólnego kolędowania.
Chcąc przedłużyć te wspaniałe chwile i mając na uwadze kultywowanie
tradycji, Zespół Teatralny „Mali Czarodzieje” z Przedszkola nr 59 w Lublinie wystawił w naszym kościele w
dn. 11 stycznia 2015 r. jasełka pt. „Z
choinką do Betlejem”. Pięknie odegrane scenki, kolędy, pastorałki i

układy choreograficzne zostały nagrodzone gromkimi brawami, wniosły bowiem w serca widzów radość ze
wspólnego kolędowania i nieco zadumy nad pięknem minionych Świąt.
Pani Edyta Ruszniak podziękowała dzieciom i widzom za tak liczne przybycie i stworzenie wyjątkowej atmosfery, a ks. Mariuszowi za
wsparcie i okazaną pomoc. Księże
Mariuszu – niech gospodarz będzie
wesół, że nas przyjął po kolędzie,
zdrowia, szczęścia winszujemy i na
drugi rok przyjdziemy.
Szczęść Boże wszystkim w Nowym Roku!
Edyta Ruszniak

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
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GIMNASTYKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO

Spotkanie opłatkowe pań uczęszczających na gimnastykę odbyło się w sobotę.3 stycznia. Na spotkanie przybył też ks. Mariusz Salach. Opłatek przebiegał w bardzo miłej atmosferze. Uczestniczki dzieliły się swoim doświadczeniem z uprawiania
ćwiczeń gimnastycznym. Wszystkie podkreślały ich wielką rolę w zachowywaniu sprawności , a także ciepłą atmosferę życzliwości, jaka panuje podczas ćwiczeń, co daje także duże wzmocnienie duchowe. Wielką zaletą jest to, że na początku i końcu
zajęć zawsze odmawiana jest modlitwa. Prezentujemy dwie wypowiedzi — Małgorzaty Mazurek, założycielki i prowadzącej
gimnastykę oraz jednej z uczestniczek.
W czasach panieńskich przez wiele
lat uprawiałam systematycznie w domu
gimnastykę. Trochę mnie do tego zachęcił mój chłopak, przyszły mąż. Potem
ukończyłam różne kursy i zajęłam się
tym bardziej profesjonalnie. Prowadziłam gimnastykę w domach kultury, w
klubach fitness, w szkole. Potem miałam
przerwę – wiadomo dzieci. Kiedy młodsza córka była większa, któregoś dnia,
przechodząc koło naszego kościoła, wpadła mi do głowy myśl, że może warto
byłoby zorganizować gimnastykę dla
pań na terenie parafii. Niewiele myśląc,
poszłam do księdza Proboszcza, by z nim
o tym porozmawiać. On bez wahania od
razu na to przystał. I tak to w 2002 roku
się zaczęło.
Kiedy prowadziłam gimnastykę w
fitness klubach, to odnosiłam wrażenie,
że jestem najskromniej ubrana ze
wszystkich. Bo moda. I to mi trochę
przeszkadzało. A u nas jest swobodna
atmosfera. Nie popisujemy się przed
sobą zasobnością portfela. Bardzo dzię-

kuję paniom za każdorazową pomoc w
przygotowaniu sali przed zajęciami oraz
za sprzątanie po ich zakończeniu. Niektóre z nas wykonują pewne stałe czynności: pilnują czasu, żeby za długo ćwiczenia nie trwały, dbają o otwieranie i
zamykanie okna odpowiednim czasie, o
muzykę, wreszcie nawet o ciekawą tematykę rozmów.
Pamiętam, że któregoś roku w
kwietniu była straszna śnieżyca. Myślałam, że żadna z pań nie przyjdzie
na gimnastykę. Jakoś przekopałam
się przez ten śnieg i przyszłam z obowiązku. Okazało się, że było nas sześć.
I zajęcia jak zwykle się odbyły.
Gimnastyka jest dla mnie panaceum
na codzienne zmęczenie, zwłaszcza
psychiczne. Pozwala utrzymać nie
tylko ciało, ale i ducha w dobrej kondycji. Sądzę, że to właśnie dzięki niej,
nie korzystałam nigdy w życiu nawet
z jednodniowego zwolnienia lekarskiego.
Małgorzata Mazurek

Wiele razy próbowałam ćwiczyć sama w
domu ale ćwiczyłam 2, 3 tygodnie, a potem już
coś wypadało, więc przerwałam. W końcu,
kiedy już ważyłam 100 kg, zaczęłam ćwiczyć
systematycznie i już nie przerywałam. Wiedziałem, że muszę coś ze sobą zrobić. Na trzecie piętro, gdzie mieszkam, ledwo wchodziłam. Więc w domu ćwiczyłam codziennie rano. Kiedyś, idąc kościoła, dowiedziałam się, że
jest u nas w parafii gimnastyka dla pań. Bardzo się ucieszyłam. Na zajęcia chodziłam przez
3 lata bardzo regularnie. Bardzo chciałam
oczywiście schudnąć, ale to nie był jedyny powód. Chciałam przede wszystkim ćwiczyć dla
swojego dobrego samopoczucia.
Gimnastyka pomaga mi funkcjonować w codziennym życiu. Kiedy w domu
nie ćwiczę przez kilka dni, już się bardzo
źle czuję. W domu ćwiczę tylko rano, a
wieczorem w parafii. Problem mam w
Adwencie, kiedy są Roraty o godzinie szóstej. Muszę więc wstawać wtedy już o piątej. Ale na gimnastykę będę chodzić, dopóki zdrowie pozwoli.
Teresa Kaproń

POMOC DLA JASIA KARWOWSKIEGO
Jaś mieszka w Krępcu pod Lublinem. Ma 19 miesięcy i walczy ze
złośliwym nowotworem oka. Jedyną szansą na ocalenie wzroku, jest
leczenie w Stanach Zjednoczonych. Koszty są nie do udźwignięcia
dla rodziców chłopca, przekraczają bowiem 500 tys. zł. Dlatego Jaś
z Rodziną proszą o wsparcie finansowe i modlitewne.
Wpłaty można kierować na konto Fundacji Pomocy Dzieciom i
Osobom Chorym „Kawałek Nieba”
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374 Bank BZ WBK
Z dopiskiem: "195 pomoc w leczeniu Jasia Karwowskiego"
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RÓŻAŃCOWE SPOTKANIE OPŁATKOWE
Ewa i Tomasz Kamińscy

W niedzielę 25 stycznia w domu
katechetycznym odbyło się tradycyjne opłatkowe spotkanie Stowarzyszenia Żywy Różaniec w naszej parafii. Na Opłatek przybył moderator
diecezjalny Żywego Różańca ks.
Wojciech Rebeta. Ksiądz Proboszcz
Stanisław Róg, witając uczestników
Opłatka, powiedział między innymi:
-Pragnę serdecznie podziękować
za modlitwę, którą zanosicie do Boga
w mojej intencji. I pewnie dlatego jestem tu z pewnością z Wami. Lekarz,
który prowadzi moją terapię, powiedział mi, kiedy wyniki okazały się lepsze: „Pan Bóg chyba trzyma Księdza
na poprawę”. Serdecznie dziękuję
przybyłej reprezentacji Rodziny Różańcowej. Dobrze, że wszyscy nie przyszli, bo byśmy się tu nie zmieścili.
W prezencie wszyscy obecni
otrzymali egzemplarz Gościa Niedzielnego z pierwszą płytką z filmem
o św. Teresie z Avila. Po odczytaniu
fragmentu Ewangelii o Bożym Narodzeniu nastąpiło dzielenie się opłatkiem i składanie sobie wzajemnie
życzeń.
Ks. Wojciech Rebeta wyraził
ogromną radość z możliwości
uczestniczenia już po raz trzeci w
spotkaniu opłatkowym w naszej pa-

Ks. Proboszcz Stanisław Róg, ks. Wojciech Rebeta, Urszula Swatowska i Alfreda Tudruj

rafii. Nawiązał do obchodzonego
właśnie w tym dniu 62. Światowego
Dnia Walki z Trądem. Przypomniał
postać dr Wandy Błeńskiej, która
przez wiele długich lat opiekowała
się osobami chorymi na trąd. Zmarła w roku 2014 mając 103 lata. Zawsze marzyła o wyjeździe na misje.
Jej marzenie się spełniło, gdyż przez
40 lat przebywała w Ugandzie, nie
tylko lecząc ciała trędowatych, ale
dbając też o ich potrzeby duchowe.
Podkreślił, że zawsze była kobietą
uśmiechniętą, pełną pogody ducha.
Wynikało to z jej wiary. Nawet w
obliczu trudności nigdy nie narze-

kała i z godnością podchodziła do
drugiego człowieka.
-Życzę każdemu z Was odnajdywania takiej miłości Boga w sobie,
która sprawia, że człowiek tą miłością potrafi obdarować innych. (...)
Życzę wszystkim, by codzienna modlitwa, nie tylko różańcowa, tak
otwierała każdego z Was na miłość i
aby ta miłość przemieniała się w radość serca.
Spotkanie opłatkowe przy suto
zastawionych ciastem i słodyczami
stołach przebiegało w sympatycznej
atmosferze na rozmowach i śpiewaniu kolęd.

SPOTKANIE KRĘGU BIBLIJNEGO - 27.01.2015
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OPŁATEK AKCJI KATOLICKIEJ - 7.01.2015

OPŁATEK RADY
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DUSZPASTERSKIEJ I PARAFIALNEJ - 7.01.2015

KONCERT KARNAWAŁOWY - 10.01.2015

KONCERT CHÓRU JUBILEUM - 11.01.2015

CHÓR CECYLIAŃSKI Z PARAFII ŚW. STANISŁAWA BM - 4.01.2015

Dyryguje p. Małgorzata Rudnicka
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CUD BOŻEGO NARODZENIA

Fotografie: Ewa Kamińska

Z CHOINKĄ DO BETLEJEM

Fot. Ewa Kamińska

Fot. Ewa Kamińska

Fot. Monika Piechnik
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Fot. Monika Piechnik

