Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni,
kuszony przez szatana. żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan
został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się
wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Mk 1,12-15
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CZAS WĘDRÓWKI Z JEZUSEM
Ks. Proboszcz StanisławRóg

W Środę Popielcową, mimo że
jest to dzień pracy, licznie gromadzimy się wokół ołtarza, by takim mocnym akordem rozpocząć czas Wielkiego Postu. Na ile będzie on wielki,
będzie zależało od naszej postawy.
Niczego szczególnego w tym czasie
nie będzie, jeśli sami nie uczynimy
osobistych postanowień. Tylko w
Środę Popielcową mamy post ścisły.
W inne dni, jak w każdym czasie, tylko w piątki mamy powstrzymywać się
od pokarmów mięsnych i, jak mówi
przykazanie kościelne, od niepotrzebnych rozrywek.
Ale dalej będą dyskoteki, dancingi. W sanatoriach dalej będą urządzane wieczorki taneczne. I będą w nich
uczestniczyć katolicy, zapominając,
że Wielki Post, to czas, kiedy należałoby się trochę wyciszyć. Musimy pamiętać, że możemy zgorszyć innych.
Przecież patrzą na nas ludzie, którzy
stoją daleko od Kościoła. Zauważą, że
jemy dania mięsne, kanapki z wędliną, uczestniczymy w spotkaniach tanecznych. To nie będzie budujący
przykład wiary.
Jezus mówi, żeby swoje dobre
postanowienia wykonywać w ukryciu.
Nie chodzi tu o to, by się wstydzić
wiary, chować się z modlitwą, postem
i jałmużną. Chrystus przecież mówi,
że kto się przyzna do Niego przed
ludźmi, to On przyzna się do niego
przed Ojcem. To trzeba by akcentować, że jestem wierzący, mam określone zasady postępowania. Nie mam
się czego wstydzić i swój czas chcę
Bogu ofiarować – swoje wyrzeczenia,
modlitwę, może częstszy udział we
Mszy św., nie tylko w niedzielę.
Dziś bardzo potrzeba świadków.
Papież Paweł VI powiedział, że świat
dzisiaj potrzebuje bardziej świadków
niż nauczycieli. I my mamy być takimi świadkami konsekwentnej wiary,
która wyraża się też w praktykach, do
których wzywa Jezus – jałmużny,
modlitwy i postu.
Oczywiście ma to wypływać z serca. Nie może być to na pokaz. Choć
teraz często towarzyszy nam postawa
jakiegoś zażenowania. Wychodzą na
jaw kompleksy, jakie my, ludzie wierzący mamy. Boimy się dać wyraz
wiary, choćby żegnając się lub zdej-

mując czapkę przy krzyżu czy
kościele, żegnając się w autobusie lub w samochodzie na
początku jazdy, błogosławiąc
posiłek. Może boimy się narazić, albo już po prostu o
tym zapomnieliśmy.
Kiedy Judasz zarzucał
apostołom, że nie sprzedano
olejku i nie rozdano pieniędzy ubogim, tylko namaszcza
się nogi Jezusowi, ten powiedział, że biedni będą zawsze.
I zawsze mamy możliwość dzielenia
się tym, co mamy z potrzebującymi.
Spotykamy na ulicach ludzi żebrzących, czasem bardzo nachalnie. Nie
wiemy, czy pomoc jest im rzeczywiście potrzebna. Dlatego najlepiej pomagać tym, których znamy, wiemy,
jaka jest ich sytuacja. Mamy pewność, że pieniądze nie zostaną przeznaczone na alkohol. Nie musimy
zresztą dawać pieniędzy. Można przekazać żywność, wykupić leki, pomóc
przy opiece nad chorymi. W Wielkim
Poście powinniśmy być szczególnie
wrażliwi na bliźnich. Są rodziny, które borykają się z wielkimi trudnościami, a za ścianą mieszka ktoś bogatszy. Czasami ogromne pieniądze
przeznacza się na pieska czy kotka, a
obok mogą być głodne dzieci, dla których obiad w szkole może być jedynym posiłkiem.
Kiedy człowiek rezygnuje z godziwych nawet rzeczy, by podzielić się z
drugim człowiekiem, to i łatwiej
wejść mu w głębszą relację z Bogiem,
zwłaszcza poprzez modlitwę. Warto w
Wielkim Poście większą wagę położyć
na modlitwę rodzinną. Dialog z Bogiem nie jest w rodzinach najmocniejszą stroną. Ciągły brak czas, zmęczenie. Może warto zrezygnować z
ciągłego przesiadywania przed telewizorem czy komputerem. Może warto
choć na chwilę wstąpić do kościoła.
Kościół jest otwarty. Cały dzień prowadzona jest przecież w ciszy adoracja Najświętszego Sakramentu. Każdy
może wejść, pomodlić się. Wielu z

tego korzysta, ale dzieci i młodzież
już nie czują takiej potrzeby, mimo
zachęt księży i katechetów. A Jezus
czeka. Przynośmy Mu swoje smutki,
radości, podziękowania i plany.
Post jest złagodzony do minimum. Dawniej dokładnie usuwało się
ślady tłuszczu z garnków i patelni.
Rezygnowało się z mięsa, nabiału.
Jedzono postnie… i ludzie byli zdrowsi. Wynikało to też z przednówka.
Teraz nie ma skrajnego problemu
braku żywności na przedwiośniu, ale
czy potrafimy choć w piątek zachować post w duchu ofiary i umartwienia? Tyle osób stosuje drakońskie
diety, by schudnąć, by osiągnąć dobre
wyniki sportowe, by być bardziej
atrakcyjnym. W Wielkim Poście Jezus zwraca uwagę na inny powód postu – by przypodobać się Bogu, by
uczynić zadość za grzechy nasze i innych. Post, to nie jest czas smutku,
ale czas radości bycia z Chrystusem,
czas wspólnej wędrówki „do Jerozolimy”, gdzie nastąpi nasze zbawienie.
Historia nie kończy się Wielkim Piątkiem, ale Zmartwychwstaniem Pana
Jezusa. Czas Wielkiego Postu będzie
dla nas pożyteczny, jeśli będziemy
mogli się cieszyć ze Zmartwychwstania Chrystusa. Kiedy pomyślimy, że
nie zmarnowaliśmy tego czasu, że coś
poprawiliśmy, więcej przebywaliśmy
z rodziną.
Wykorzystajmy dobrze okres
Wielkiego Postu. Z Bożą pomocą jest
to możliwe.

Naszemu Drogiemu ks. Infułatowi Józefowi
Szczypie składamy z okazji Imienin
najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz ulgi w
chorobie. Niech św. Józef wspiera i wyprasza
wszelkie potrzebne łaski.
W marcu Imieniny obchodzi s. Miriam. Z tej
okazji życzymy naszej Drogiej Siostrze zdrowia, sił
i błogosławieństwa Bożego.
Bóg zapłać za piękne dekoracje i wszelki trud!
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KALENDARIUM
1 marca – Narodowy Dzień
„Żołnierzy Wyklętych”
4 marca – św. Kazimierza Królewicza (1458-1484)
Był synem Kazimierza Jagiellończyka
i Elżbiety Rakuszanki. Nie lubił hałaśliwych zabaw rycerskich, nie pociągały go
polowania i królewskie uczty. Miał talent jednania skłóconych. Chętnie przebywał wśród ubogich, rozdając jałmużnę ze swoich dochodów. Pisano, że sypiał na twardej ziemi, nosił włosiennicę
i skromną odzież, często pościł i długie
godziny spędzał na modlitwie. Czasem,
gdy panowała już wieczorna cisza, klęczał na progu świątyni przed zamkniętymi drzwiami. Od dzieciństwa żywił
gorące nabożeństwo do Najświętszego
Sakramentu i Matki Bożej. Mimo postępującej gruźlicy, brał czynny udział
w rządzeniu państwem. Zmarł w Grodnie w wieku 26 lat. Pogrzeb odbył się w
Wilnie, a ciało zostało złożone w katedrze pw. św. Stanisława. Grób Kazimierza stał się miejscem licznych pielgrzymek z Litwy i Polski. Starania o kanonizację podjął w 1487 roku biskup wileński Wojciech Radziwiłł przy poparciu
króla Zygmunta I Starego. Niestety,
przesłane do Rzymu akta procesu kanonizacyjnego zaginęły. Dopiero w 1602
roku papież Klemens VIII wydał nową
bullę kanonizacyjną. Św. Kazimierz jest
patronem Litwy, Polski i Czech.
5 marca – Środa Popielcowa
Środa Popielcowa, to dzień pokuty oraz
pierwszy dzień Wielkiego Postu. Nawiązuje do czterdziestodniowego pobytu
Chrystusa na pustyni. Jezus udał się na
to odosobnienie i umartwianie zaraz po
przyjęciu chrztu z rąk św. Jana i przed
rozpoczęciem publicznej działalności.
Wtedy też św. Jan nawoływał do pokuty
oraz przygotowania na przyjście Zbawiciela, który będzie chrzcił „Duchem
Świętym i ogniem”. W tym dniu kapłan
w kościele posypuje popiołem głowy
wiernych, jednocześnie wypowiadając
słowa: „Prochem jesteś i w proch się
obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię”. Rytuał ten wprowadzono
do liturgii Kościoła około IV wieku.
2-8 marca – 47. Tydzień modlitw o
trzeźwość narodu
8 marca – Międzynarodowy Dzień
Kobiet
Pamiętajmy o modlitwie w intencji niewiast, zwłaszcza tych, które szczególnie
są nam bliskie.
13 marca -– pierwsza rocznica
wyboru papieża Franciszka na
Stolicę Piotrową
Otoczmy modlitwą osobę Ojca Świętego
Franciszka, a także nie zapominajmy o
papieżu-seniorze Benedykcie XVI.
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NIEŚĆ NADZIEJĘ
Ks. Prałat Marian Matusik

W Światowym Dniu Chorego,
przypadającym 11 lutego w święto
Matki Bożej z Lourdes, w naszym
kościele tradycyjnie została odprawiona o godz. 9.00 uroczysta Msza
św. w intencji osób starszych i chorych. Mszę św. odprawił i homilię
wygłosił ks. Prałat Marian Matusik.
Wspominał w niej swój zeszłoroczny, tygodniowy pobyt w sanktuarium w Lourdes właśnie w tym
okresie. Mimo, że w roku 2013 centralne obchody Światowego Dnia
Chorych odbywały się w bawarskim
Altötting, to w Lourdes zgromadziło
się tysiące pielgrzymów. W podziemnej bazylice, gdzie sprawowane
są główne uroczystości, umieszczone święte obrazy z wielu krajów
świata. „Jakże wielką radość odczuliśmy, kiedy wśród nich zobaczyliśmy wizerunki polskich świętych:
św. Faustyny, św. Kazimierza, św.
Maksymiliana Kolbe” – powiedział
ks. Prałat. Przypomniał też, że na
Dzień Chorego Ojciec Święty zawsze przygotowuje orędzie. W tym
roku temat ŚDCh brzmi: Wiara i
miłosierdzie: «My także winniśmy
oddać życie za braci» (1 J 3,16). Ks.
Marian pokrótce przypomniał jego
przesłanie.
Papież Franciszek zaznaczył w
orędziu, że Dzień Chorych jest także
dniem tych, którzy się nimi opiekują i ich leczą. Ks. Prałat zauważył, że
w ciągu swojego życia wielokrotnie
spotykał się z dobrymi lekarzami i
pielęgniarkami, i że poprzez takich
ludzi – pełnych poświęcenia, dobroci i troski o chorego - patrzy na
służbę zdrowia. Będąc także niedawno kilka razy w szpitalu onkologicznym w Lublinie, widział starania personelu o dobro pacjentów,
mimo ogromnej ciasnoty, gdyż wielu chorych leży nawet na korytarzu.
Szczególne słowa uznania ks. Marian skierował w kierunku Dyrektor
szpitala, która przyjmuje każdego
pacjenta, by ulżyć w cierpieniu i
pozwolić mu godnie umrzeć.
Papież napisał, że Kościół widzi
w chorych szczególny wizerunek
cierpiącego Chrystusa. On jest z
cierpiącymi i On ujawnia sens cier-

pienia. Stąd powinien rodzić się
wielki szacunek dla każdego cierpiącego, bo w nim cierpi Jezus
Chrystus. Tajemnica miłości Boga
do człowieka daje każdemu z nas
nadzieję i odwagę. Nadzieję, że
przez noc boleści choroby, przygotowujemy się do światła paschalnego – szczęśliwej wieczności – gdzie
nie będzie chorób i cierpienia. Odwagę, bo z Jezusem potrafimy stawić czoła wszystkim przeciwnościom. Jeśli ktoś dowiedziawszy się
o swojej ciężkiej przypadłości wpadł
w rozpacz, to pewnie brak mu tej
bliskości Jezusa. On przy nim jest,
ale może nikt mu o tym nie powiedział. Syn Boży nie zniósł cierpienia
i choroby, lecz przemienił i przemienia je w dobro, bierze je na siebie do końca. Jak Ojciec z miłości
dał swojego Syna, tak Syn dał nam
siebie. My też mamy dawać siebie
braciom, nawet do ofiary życia.
W Republice Środkowoafrykańskiej ojcowie kapucyni dostali nakaz wyjazdu z misji. Wyjechać, to
znaczy opuścić powierzonych im
ludzi na pastwę wojny i mordu.
Jednak oni powiedzieli, że nigdzie
nie wyjadą. Są przygotowani, że
mogą wraz z ludźmi zginąć. „Wiara
w Jezusa ukrzyżowanego Chrystusa
– powiedział ks. Marian – staje się
siłą miłości do końca – na wzór Jezusa – aż do oddania życia”. S. Faustyna mówiła, że od Jezusa uczy się
być dobrą. Jeśli ktoś z miłością
opiekuje się chorą matką czy ojcem,
może sąsiadem, kolegą, to dowód,
że uzdolnił go do tego Jezus. Dowodem prawdziwej wiary w Chrystusa jest dar z samego siebie – napisał papież. „Przed oczami staje mi
moja mama i tatuś – powiedział ks.
Prałat. – Codziennie widzieliśmy,
jak oni spalali się (…) dla nas. Kiedy
z czułością podchodzimy do osób
potrzebujących leczenia, to niesiemy nadzieję i uśmiech Boga w
przeciwieństwa świata – napisał
papież Franciszek. (…) – Starszy,
chory, samotny człowiek najbardziej potrzebuje lekarstwa, które
znieść może mu każdy z nas. To
uśmiech i nadzieję w Bogu. Gdy oddajemy swoje życie, czas, pracę innym, czynimy miejsce dla Serca Jezusowego”.

Wzór miłości czułej, delikatnej, pełnej szacunku daje nam
Maryja. Ona wsłuchuje się w nasze potrzeby, zapomina o sobie,
jak w Kanie Galilejskiej, w drodze
do Elżbiety, stojąc pod krzyżem
swojego Syna. „Jest nam potrzebna – powiedział ks. Marian. –
Trzeba Ją wzywać, trzeba się w
Nią wpatrywać, wsłuchiwać. Matka chorych i cierpiących weźmie w
opiekę każdego z nas, wesprze,
nie opuści”. Ks. Prałat mówił, że
niedawno znał dwie kobiety, które
wiele wycierpiały od mężów. Teraz obie prawie w jednym czasie
powiedziały, że ich mężowie się
nawrócili. Dom przemienił się z
piekła w niebo. Ale one nigdy nie
traciły nadziei i powierzały się
Matce Bożej. Takie uzdrowienia z uzależnienia od alkoholu czy
narkotyków – to wielki cud.

Chrystus uczy patrzeć z miłością
i miłosierdziem na bliźnich, zwłaszcza na cierpiących i potrzebujących
pomocy. „Po to jest Światowy Dzień
Chorego, byśmy przez Maryję potrafili przeżywać cierpienie w jedności z Jezusem i aby Ona wspierała tych, którzy się chorymi opiekują” – zakończył homilię ks. Marian
Matusik.
Po homilii udzielany był sakrament namaszczenia chorych, z którego korzystało wiele osób. Pod koniec Mszy św. ks. Marian udzielił
indywidualnie
błogosławieństwa
lourdzkiego Najświętszym Sakramentem. Po ogólnym błogosławieństwie Najświętszy Sakrament został
przeniesiony do kaplicy Świętych i
Błogosławionych0 Polskich, gdzie
Koronką do Miłosierdzia Bożego
rozpoczęła się całodzienna adoracja.

FERIE W ŚWIETLICY
Agnieszka Woś
W czasie ferii zimowych Świetlica
czynna była codziennie od poniedziałku
do piątku w godzinach 9-13. Można
tam było miło i przyjemnie spędzić
wolny czas, rozwijać zainteresowania,
zdolności, uczestniczyć w zajęciach,
oraz wielu ciekawych wyjściach. Odwiedziliśmy Centrum Kultury w Lublinie, w tym galerię, salę taneczną, kinową, Bibliotekę Publiczną, gdzie mieliśmy bardzo ciekawe zajęcia. Byliśmy
także w teatrze J. Ch. Andersena na
spektaklu „Pasterka i Kominiarczyk”, a
także w Klubie Karate Kyokushin na
zajęciach. Dwukrotnie odwiedziła nas
pani Katarzyna Kurowska, prowadząc

bardzo ciekawe zajęcia cyrkowe. Mogliśmy poćwiczyć także tego typu umiejętności. Dla chętnych odbywały się zajęcia z tańca współczesnego z wolontariuszką Karoliną Żak. Wybraliśmy się
również do Szkoły Podstawowej nr 23
na basen. Odwiedziliśmy Cinema City,
gdzie obejrzeliśmy film „Skubani”. W
świetlicy odbył się także Klub Filmowy
oraz na zakończenie ferii Karaoke,
gdzie mogliśmy szlifować umiejętności
śpiewu. Korzystaliśmy także z wielu
zabaw i gier. Tegoroczne ferie w świetlicy można śmiało zaliczyć do udanych.
Wraz z rozpoczęciem drugiego semestru nauki świetlica wróciła do godzin swojej pracy sprzed ferii - od 15.00 do 19.00.
Wszystkie dzieci chcące się zapisać do naszej placówki serdecznie zapraszamy!!!

KALENDARIUM
19 marca – św. Józefa Oblubieńca
NMP
Był cieślą z Nazaretu. Pochodził z królewskiego rodu Dawida. Stał się przybranym ojcem i opiekunem Jezusa. Bóg
powierzył mu zadania, które współdecydowały o powodzeniu misji Jezusa.
Ostatni raz spotykamy Józefa, gdy razem z Maryją odnajduje Jezusa w świątyni po Święcie Paschy. Uważa się, że
zmarł wcześnie, jeszcze przed rozpoczęciem nauczania publicznego przez Jezusa. Apokryfy i pisma Ojców Kościoła
wysławiają jego cnoty i powołanie oblubieńca Maryi, Żywiciela i wychowawcy
Jezusa.
Nie zapominajmy w tym dniu o modlitwie w intencji Solenizantów – Ojca
Świętego Seniora Benedykta XVI, Jozefa Ratzingera, Prymasa Polski Józefa
Kowalczyka, Przewodniczącego Episkopatu Polski ks. Józefa Michalika, bp.
Józefa Wróbla i ks. Infułata Józefa
Szczypy. Módlmy się o pokój wieczny
dla śp. abp. Józefa Życińskiego, który
odszedł do Pana 10 lutego 2011 r.
25 marca – Zwiastowanie Pańskie

John William Waterhouse: Zwiastowanie - 1914

Archanioł Gabriel przybył do Maryi, by
zwiastować, że dzięki Niej spełnią się
obietnice proroków, a Jej Syn, którego
pocznie za sprawą Ducha Świętego,
będzie Synem samego Boga. W Kościele Wschodnim uroczystość
Zwiastowania obchodzono
już w V w., w Kościele
Rzymskim od czasów papieża Grzegorza Wielkiego,
a więc od przełomu VI i VII
w. W Polsce uroczystość
Zwiastowania niegdyś nazywano świętem Matki Bożej Wiosennej.
W tym dniu obchodzony jest Dzień Świętości
Życia. W naszym kościele
po każdej Mszy św. (7.00,
9.00, 16.30 i 18.00) będzie
możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
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KRZYŻ NIESIONY Z POKORĄ
Małgorzata Dybeł

Perlisty śmiech, wielka wiara,
mocno stąpający po ziemi człowiek
i wspaniałe, dobre serce. Tak można
by opisać Marysię.
Wiele razy przemierzałyśmy
pielgrzymkowy szlak do Częstochowy. Te nocne, poważne rozmowy,
przeplatane „rzeką” śmiechu i utrudzenie pielgrzymkowe, sprawiały, że
chociaż raz w roku miałyśmy okazję
zacieśnić nieco nic przyjaźni. Spośród nas trzech zgranych „starych
pielgrzymów” ona była najweselsza
i najzdrowsza...
Pewnej zimy dowiedziałam się,
że leży w szpitalu. Ma raka… Właśnie od tego momentu, od spotkania
przy jej szpitalnym łóżku, zaczęło się
moje spotkanie z Krzyżem. Od tej
chwili jej Krzyż stał się moim Krzyżem. Krzyżem, który w chwilach paniki, starałam się zedrzeć z jej szczupłych, rozpalonych gorączką ramion. Chciałam go oderwać, ale Marysia nie pozwalała. „Wola Boża –
trzeba pogodzić się z Wolą Bożą”.
Jak często to słyszałam, tak często
myślałam o jej kilkunastomiesięcznym synku... Tłumy ludzi przychodzących do jej szpitalnego łóżka,
i ona cierpliwie znosząca każde odwiedziny. Zafrasowana mówiła mi o
tym, że nie będzie przy niej kogoś,
kto poda jej zapaloną gromnicę,
gdyby zabieg się nie udał...
W czasie pobytu w hospicjum,
słaba, idąca do znajdującego się nieopodal kościoła, bo jak mi przez telefon powie: „Przecież jest Pierwsza
Sobota”... Współniosąca Krzyż z Jezusem, nie zdawała sobie sprawy
z tego, co ja widziałam z całą jaskrawością. Ona szła – jak ON , resztkami sił – jak ON, samą siłą wiary – z
NIM. Szła do Matki, stojącej pod
Krzyżem – bo była Pierwsza Sobota...
Krzyż, który niosła, bo tak trzeba. Jej Krzyż, który dla mnie, współczującej, był za ciężki. Kiedy zapytałam, ujrzawszy łzy spływające po jej
twarzy, czemu płacze – odpowiedziała zdaniem, które niemal przydusiło mnie do ziemi swoją nieoczekiwaną treścią: „Płaczę, bo tylu ludzi
przyjdzie na mój pogrzeb”.
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Kiedy nie miała siły, żeby się
modlić na kolanach, martwiła się, że
taka modlitwa na leżąco nie zostanie
wysłuchana...
Krzyż niesiony z pokorą... Nie
słyszałam od niej pytań, które ja, z
upływem czasu stawiałam coraz częściej, dlaczego ona? Przecież ma małe dziecko, przecież jest jeszcze taka
młoda, przecież jest o wiele lepsza
ode mnie... Przykład życia z Krzyżem, a co najważniejsze, przykład
umierania - na Krzyżu choroby.
Nigdy wcześniej nie spotkałam
osoby, która z taką miłością dźwigałaby Krzyż, który został „zrobiony”
dla niej. Nie sądzę, abym ja kiedyś
jej w tym dorównała. Wciąż, mimo
upływu lat, widzę ją i jej Krzyż, który
NIESIE, nie WLECZE za sobą tylko
niesie...
Marysia jest dla mnie wzorem.
Dla niej wszystko było takie proste i
normalne. I życie i śmierć, i Krzyż, i
wpisany w niego ból, nadzieja na
Cud i porządkowanie ziemskich
spraw, gdyby ten Cud przez wiele
osób wyczekiwany nie nadszedł...
Uświęciliśmy się dzięki niej, bo
każdy, kto ją znał, modlił się za nią,
szczególnie za wstawiennictwem
zmarłego już wcześniej Jana Pawła
II. Odeszła w rocznicę jego urodzin
– jakby dał znak, że nasze prośby do
niego dotarły, ale nie taka była Wola
Boża...
Jej perlisty śmiech znów usłyszałam we śnie. W Pierwszą Sobotę
po jej śmierci... Zrozumiałam , że
spotkała się z Matką. Jakże by inaczej? Przecież była Pierwsza Sobota... Poszła z Matką przytulić się do
Krzyża...
Jest takie miejsce, jedyne na
Ziemi – Góra Ukrzyżowania w Jerozolimie... W miejscu, gdzie w skałę
wbity był Krzyż, jest otwór, przez
który można dotknąć tej Świętej
Skały. Krzyża tam już nie ma, ale to
miejsce trwa... Zastanawiałam się,
jak miejsce może promieniować taką
świętością. Teraz już wiem – tam są
„wbite” wszystkie krzyże ludzkości,
wszystkich pokoleń i czasów, które
już przeminęły. Tam też wbity jest
Krzyż Marysi, przytulony do tego
wspomnienia sprzed dwóch tysięcy
lat. Dlatego to miejsce jest takie
święte, dlatego tam spływa najwięcej
Łask...

Autorka tekstu

Małgorzata Dybeł mieszka i pracuje w Wadowicach. Tak pisze o sobie:
Dla mnie też wszystko tutaj się
zaczęło i życie i szkoła i praca... podobnie jak dla bł. Jana Pawła II, tylko że ja nieudolnie staram się iść Jego śladem gdy tymczasem On już
wkroczył w świętość.
Autorka brała udział z powodzeniem w różnych konkursach literackich. Pisała też to biuletynu parafialnego wydawanego przez parafię leżącą nieopodal Wadowic.
Pani Małgorzata nawiązała z nami
kontakt przez Internet. Przeglądając
strony internetowe natrafiłam na
Głos św. Antoniego, który dlatego
zwrócił moją uwagę, bo dziwnym
zbiegiem okoliczności ostatnia z moich nagrodzonych prac dotyczyła
właśnie listu napisanego do św. Antoniego.
Mam wiec nieodparte wrażenie
że św. Antoni zadbał o to, żebym odnalazła ten miesięcznik.

ZAPROSZENIE
W piątek 7 marca 2014 r. o godz.
19.00 w salce rozpocznie się cykl spotkań przeznaczonych dla kobiet. W rodzinnej, miłej atmosferze, przy ciasteczku i herbatce poruszane będą tematy bliskie kobietom od 5 do 95 lat.
Na pierwsze spotkanie zaproszeni
są także mężczyźni, którzy mają problem z zakupem upominku na Dzień
Kobiet. Spotkania z udziałem specjalistów z różnych dziedzin będą się odbywać raz w miesiącu.

KTO SIĘ MODLI TEN SIĘ ZBAWI
Ks. Prałat Marian Matusik

Oto kilka rad o sposobie modlitwy
(wg Henri Caffarela).
Ważny w modlitwie jest jej początek. Najpierw czuwaj nad gestami i
postawą na początku modlitwy. Bardzo
starannie uklęknij – będzie to akt duszy i ciała, znak postawy człowieka
obecnego i świadomego przed Bogiem.
Potem uczyń znak krzyża, powoli, pełen treści. Powolność i spokój mają
bowiem ogromne znaczenie, aby wyhamować pośpiech i nerwowy rytm codziennego życia. Kilka chwil milczenia,
wyciszenia, wprowadzi w rytm modlitwy i oderwania się od wykonywanych.
Tej postawie może pomóc odmówienie
powoli dziesiątka Różańca, czy innej
modlitwy.
Następnie uświadom sobie obecnego Boga, który jest przy tobie, czeka
na ciebie, kocha cię i widzi, patrzy z
miłością na ciebie. Dobry Bóg ma plan
dla ciebie na tę modlitwę, oczekuje
zgody, akceptacji na to, czego chce od
ciebie.
Wielu nie zwraca uwagi na postawę zewnętrzną przy modlitwie, choć

JAK SIĘ MODLIĆ
postawa
wewnętrzna na modlitwie jest najważniejsza. Wyrazami tej postawy
są: poczucie zależności i skrucha.
-Zależność, to
nie jakaś niejasna
uległość człowieka, wobec woli
Bożej, ale zależność niosąca życie,
siły i wzrost, płynąca z więzi między Bogiem a człowiekiem.
-Skrucha. Silne poczucie niegodności w obliczu Boga i Jego świętości.
„Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem
człowiek grzeszny” (por. Łk 5, 8).
W ten sposób jesteś przygotowany
na modlitwę.
Teraz poproś o łaskę modlitwy, bo
modlitwa jest przede wszystkim darem
Boga, a potem działaniem człowieka.
Wezwij z pokorą Ducha Świętego, bo
On jest mistrzem naszej modlitwy.

Następnie przyjmij pozycję ciała –
najdogodniejszą do zachowania duchowej swobody. Jeśli twoje ciało jest zmęczone, przyjmij pozycję odprężenia, a
nawet odpoczynku (nie klęcz, tylko
wygodnie usiądź).
Po takim przygotowaniu można
rozpocząć właściwą modlitwę. Ale o
tym – w następnym numerze naszego
„Głosu”.

DOCENIAJMY DOŚWIADCZENIE STARSZYCH
Ks. Proboszcz Stanisław Róg

Młodość charakteryzuje się entuzjazmem, chęcią tworzenia, nowymi pomysłami. To bardzo cenne. Łaską Bożą jest pewna naiwność, rodzaj ryzyka. Starszy człowiek już z pewnym
dystansem i rozwagą podejmuje decyzje. Młody wiele rzeczy robi spontanicznie. Ale jedno i drugie jest bardzo
ważne.
Dziś przedłużono rozpoczęcie wieku emerytalnego, choć wcale nie dlatego, by oprzeć się na doświadczeniu
starszych. Ale może jest to szansa, by
skorzystać z wiedzy i doświadczenia
ludzi starszych. Wiele dobra marnuje
się, gdy ktoś odchodzi na emeryturę,
a ma dużą wiedzę i doświadczenie, a
społeczeństwo z tego nie korzysta.
Dziś wielu młodych wyjeżdża do pracy za granicę i nie może się oprzeć na
doświadczeniu rodziców. Tej straty

nie da się zrekompensować. Po co
wymyślać przysłowiowy proch, jak go
już dawno inni wymyślili.
Młodzi mówią często: „Mamo, tato,
nie wtrącajcie się. Nie te czasy. Dziś
jest inaczej”. To nie do końca prawda.
Człowiek ciągle jest taki sam. Ma takie same potrzeby. Jak wielka może
być pomoc w wychowaniu religijnym
dzieci. Rodzice albo nie dostrzegają,
jak wielka jest wartość takiego wychowania, albo są po prostu zagonieni, zabiegani. Dobrze, gdy są pod ręką
dziadkowie, którzy jakoś uzupełniają
te braki. Przyprowadzają wnuki do
kościoła, uczą modlitwy.
Podobnie dzieje się i na innych
płaszczyznach życia. Niedawno zetknąłem się z sytuacją, że młodzi budują dom. Tata próbuje im coś doradzić, jak zaprojektować wnętrze, by
było funkcjonalne. Ale młodzi mają
swoją wizję. Pewnie potem powiedzą,
że ojciec miał rację…

Co więc robić w takiej sytuacji? Na
siłę niczego się nie osiągnie. Pozostaje
modlitwa, by mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku było
uznawane w życiu rodzinnym, w społeczeństwie i w Kościele.

PAPIESKIE INTENCJE
MODLITEWNE NA MARZEC
Intencja ogólna: Aby wzrastało poszanowanie przyrody, ze świadomością, że
całe stworzenie jest dziełem Boga, powierzonym ludzkiej odpowiedzialności.
Intencja misyjna: Aby biskupi, prezbiterzy i diakoni byli niestrudzonymi
głosicielami Ewangelii aż po krańce
ziemi.
II

Aby okres Wielkiego Postu i udział
w rekolekcjach zaowocował nawróceniem do Jezusa Miłosiernego i pojednaniem w życiu rodzinnym i społecznym.
MARZEC 2014 Nr 3/192
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GABRYSIA POKAZAŁA MI NIEBO
O życiu i umieraniu swojej córeczki
Gabrysi (05.08.2009 – 26.08.2010)
opowiada jej mama - Małgorzata
Milanowska-Kowalska
Wysłuchała Ewa Kamińska

Wiele lat czekaliśmy z mężem
na dziecko. Z pomocą musiała
przyjść medycyna, ale wreszcie nastąpiło poczęcie. Ciąża przebiegała
idealnie, bez żadnych problemów.
W szpitalu znalazłam się w dniu porodu, ale nie było żadnej akcji. Lekarze postanowili wywołać poród
sztucznie. Zaczęłam rodzić o 9.00
rano, a skończyłam o 1.00 w nocy.
Wiedziałam, że coś się dzieje złego.
Prosiłam o wykonanie cesarskiego
cięcia, ale lekarze ignorowali moje
prośby twierdząc, że nie ma takiej
potrzeby. Ból był straszny, nie do
wytrzymania. W końcu, jak zaczęłam tracić przytomność, a badanie
KTG (monitorowanie czynności serca dziecka z jednoczesnym zapisem
czynności skurczowej macicy) pokazało nieprawidłowości, zadecydowano o cesarce. Dziecko nie krzyknęło
tak jak powinno, nie wyglądało dobrze. Rano nasza córeczka przestała
oddychać. Była intubowana. Zaczęła
mieć drgawki. Podejrzewano zaburzenia termoregulacji. Przewieziono
ją do DSK, a ja zostałam w szpitalu,
w którym rodziłam. Byłam zrozpaczona, nie wiedziałam, co się dzieje.
Widziałam, jak inne mamy tulą
swoje dzieciaczki, a ja nie.
Po kilku dniach wyszłam na żądanie. Gabrysia była na intensywnej
terapii w DSK. Okazało się, że miała
sepsę i zapalenie płuc. Stan był bardzo ciężki. Byliśmy z mężem w szoku. W końcu jakoś opanowano zakażenie i przeniesiono ją na patologię noworodka. Gabrysia miała
drgawki. Czułam, że to epilepsja, ale
wmawiano mi, że drgawki spowodowane są refluksem. Tym małym,
wiotkim ciałkiem szarpało i jakby
rozrywało ją. Nie mieliśmy żadnego
wsparcia ze strony lekarzy, żadnej
pomocy. Rodzic traktowany był jak
intruz. Po miesiącu zabraliśmy Gabrysię do Centrum Zdrowia Dziecka.
W Warszawie stwierdzono padaczkę. Czasem było to 400 napa-
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Fot. Marta Dzbeńska-Karpińska. Małgorzata i Paweł z Gabrysią

dów na dobę. Każdego dnia słyszeliśmy coraz gorszą diagnozę. Okazywało się, że Gabrysia nie słyszy i nie
widzi. Brak jest napięcia mięśniowego i czucia. Każdego dnia gorzej i
gorzej. Pierwsza diagnoza, to porażenie mózgowe spowodowane źle
przeprowadzonym porodem. Modliłam się, by okazało się, że to jakaś
choroba wrodzona, bo nie wyobrażałam sobie, jak będę mogła wybaczyć ludziom, że skrzywdzili moje
dziecko.
W Centrum spędziliśmy kilka
miesięcy. Życie jakby stanęło. Opieka w Centrum była rzeczywiście fantastyczna, ale normalne życie toczyło się na zewnątrz – my w nim nie
uczestniczyliśmy. Wszystkie rzeczy
trzymaliśmy w szpitalu, w jednej
szafce. Mąż zrezygnował z właśnie
otrzymanej dobrej pracy, by nas nie
opuścić w szpitalu. Spaliśmy na karimacie w sali.
Pan Bóg stawia jednak na drodze odpowiednich ludzi. Poznałam
Magdę, która pracowała w laboratorium chorób metabolicznych CZD.
Zajęła się nami, i duchowo, i fizycznie. Robiła badania, wszystko załatwiała i jednocześnie ciągnęła mnie
na Mszę do Otwocka, bym nie traciła ducha. A w takiej sytuacji łatwo
traci się ducha, bo człowiek nic nie
rozumie. Zadaje tylko tysiące pytań

i… nie znajduje odpowiedzi. Ciągle
wracało, to jedno: Dlaczego moje
dziecko jest w takim ciężkim stanie?
Znajomy Magdy, lekarz genetyk,
neurolog i metabolista, zaczął podejrzewać, że to bardzo rzadka choroba metaboliczna. Potwierdziły to
badania, najpierw w Polsce, a potem w Holandii. W kraju chorych na
te chorobę było tylko czworo dzieci.
Choroba nieuleczalna i śmiertelna.
Mózg ulegał uszkodzeniu już od
chwili poczęcia.
Po powrocie do domu było ciężko. Byliśmy przerażeni, ze wszystkim musieliśmy poradzić sobie sami. Karmiliśmy Gabrysię przez sondę. Musiałam się nauczyć jej zakładania. Potem objęło nas opieką Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im.
Małego Księcia. Było to wielkie
wsparcie. Sama ich obecność była
pomocą. Do Gabrysi przychodzili: o.
Filip Buczyński założyciel i prezes
Hospicjum, lekarz dwa razy w tygodniu, pielęgniarki, pani psycholog i
rehabilitant. Otrzymaliśmy wielkie
wsparcie psychiczne, duchowe i materialne w postaci leków i sprzętu.
Dali nam ogromne poczucie bezpieczeństwa. Jak się coś działo, mogłam zadzwonić i za 10 minut była
pomoc. A przecież pod opieką hospicjum było ok. 70 dzieci. Ale był to
smutny czas. Mimo, że Gabrysia

rosła i była śliczną dziewczynką.
Gdy ktoś do nas przychodził, to nie
wierzył, że jest chora, tak ładnie wyglądała, gdy spała. Ale nie było z nią
żadnego kontaktu. Mimo to chciałam wierzyć, że ona wszystko rozumie, że czuje naszą obecność, naszą
czułość i miłość do niej. Ale chwilami, kiedy miała napad za napadem,
nie mogliśmy już znieść tego cierpienia. Przestawała oddychać, a my
sami musieliśmy ją reanimować.
Mieliśmy wielkie wsparcie ze
strony przyjaciół, choć z początku
nie wiedzieli, jak się zachować, co
robić. Ja zawsze chciałam być mamą. Marzyłam o tym, by mieć dużo
dzieci. Kiedyś mi ktoś powiedział, że
jestem mamą, ale nadzwyczajną
mamą, bo dostałam nadzwyczajne
dziecko. Ale ja wtedy myślałam, że
wolałabym być zwykłą mamą zwykłego dziecka, które by trochę psociło, malowało po ścianach…
Pamiętam, jak w Wigilię dostaliśmy diagnozę, że jest to choroba
śmiertelna. Wtedy moja przyjaciółka i znajomy ksiądz zabrali mnie do
Watykanu, byśmy pomodlili się przy
grobie Jana Pawła II. Przepłakałam
cały ten czas. Wracałam z Rzymu
jak na skrzydłach, bo tęskniłam bardzo za Gabrysią. Zastanawiałam się,
jak to jest. Mimo że nic mi to dziecko nie daje, nie spojrzy, nie przytuli
się, to jednak tęsknię za nią. Uświadomiłam sobie, że kocham ją bezgranicznie. Dopiero wtedy zrozumiałam, co moja córeczka we mnie
wyzwoliła – to, że mogę tak kochać.
Do tej pory kochało się rodziców, bo
coś…, męża, bo coś… A tutaj, bo co?
A słyszałam różne komentarze, że
nic z tego nie będzie, że takie dzieci
nie powinny się rodzić. Ale ja mówiłam – wiem, że nie pójdzie do szkoły, na studia, nie ma przyszłości, ale
jest częścią mojego życia i nie wyobrażam sobie, by jej nie było.
Potem zaczęłam się godzić z sytuacją, dziękować za każdy jej dzień,
zaczęłam normalnie żyć. Malowałam jej paznokcie na różowo, chodziłyśmy na spacery, zabierałam
tlen i jak trzeba było, to reanimowałam ją na ulicy. Tak było wiosną.
Potem było gorzej, bo Gabrysia miała dużo wydzieliny do odsysania.
Potem okazało się, że niektóre leki
powodowały ten nadmiar. To było
tak, jakby kran się odkręcił. Zalewało dziecko. W maju był kryzys. Sta-

nęły nerki. Córeczka wpadła w
śpiączkę. Widziałam przez okno jakiegoś dziadka, który szedł obok
wnuczki jadącej na rowerku, a mi
płynęły łzy, że moja córeczka nigdy
nie pójdzie na spacer z dziadziem…
Tam, na zewnątrz toczyło się zwyczajne życie, a ja… wpadałam w rozpacz, że to już zaraz nastąpi śmierć.
Ale to nie był jeszcze ten czas.
Rano Gabrysia, mimo że się nie
obudziła, to jednak żyła. Znowu dostała napadów. Myśmy się nawet z
mężem cieszyli. Jakby ktoś z boku
popatrzył, pomyślałby, że jesteśmy
nienormalni. A myśmy się cieszyli,
bo wiedzieliśmy, że mózg podjął
pracę. Pracowały nerki. Gabcia żyła
jeszcze trzy miesiące. Bardzo mi pomagała moja mama. Jakoś potrafiła
utulić Gabrysię, gdy miała napady.
Potem nauczyła się aplikować lekarstwa. W maju, tuż po zdaniu matury, zamieszkała z nami moja bratanica Asia. Była bardzo dzielna, bardzo czuła, pełna miłości i oddania.
Dopiero wtedy po raz pierwszy od
sierpnia mogłam położyć się w nocy
spać. Zanim Asia do nas przyjechała, dzieliliśmy się z mężem opieką
nad Gabunią, ja czuwałam w nocy, a
on w dzień. Odtąd Asia czuwała nocami. Bardzo nam pomogła.
W lipcu było już źle. Ale ja wciąż
próbowałam wykorzystać każdą
chwilę. Pięknie ją ubierałam, tańczyłam z nią, śpiewałam jej piosenki. Długie rozmowy z pracownikami
hospicjum uświadomiły mi, że
dziecko samo sobie wybiera dzień,
kiedy odchodzi. Pogodziłam się, że
Gabcia odejdzie, ale nie było to pogodzenie pełne pokory. Ja po prostu
nie miałam wyjścia, bo przecież nic
nie mogłam zrobić. Uświadomiłam
sobie, kim jestem, jak wielki jest
Bóg, a ja nie mogę nic. Tłumaczyłam Gabrysi, że pozwalam jej
odejść, tylko żeby mi nie uciekła, że
chcę ją doprowadzić do końca, do
momentu, aż przekażę ją Aniołowi,
by zabrał ją do nieba, bo inaczej będę sobie robić wyrzuty.
Z niedzieli na poniedziałek czuwałam przy niej i coś mi mówiło, że to
już koniec. Zasnęłam za dziesięć siódma bardzo wycieńczona. Trzymałam
ją za rączkę. Po pięciu minutach ścisnęła mi rękę, a nigdy tego nie zrobiła.
Obudziłam się, zobaczyłam, że nie
może złapać oddechu. Zaczęłam inhalować, odsysać. Nic nie pomagało.

Mąż tylko zadzwonił do hospicjum i
zaraz miała przyjechać pani doktor.
Ja trzymałam Gabrysię na kolanach, a
ona nagle otworzyła oczy i… uśmiechnęła się od ucha do ucha. A ja płakałam i mówiłam, i wołałam: Biegnij,
biegnij do Boga, bo Go chyba widzisz. Była taka radosna, śmiała się.
To był chyba moment, kiedy moje
dziecko pokazało mi niebo. Nawet
wołałam, że chcę umrzeć, aby tylko
ona wyzdrowiała. Potem uświadomiłam sobie, że ona umarła za mnie,
abym ja się nawróciła.
W opinii wielu ludzi, życie takiego dziecka nie ma żadnego sensu.
Bo co to za życie, gdy jest tylko cierpienie, brak jakiejkolwiek normalności. Za jej życia doszukiwałam się
sensu, ale nie mogłam go znaleźć,
zrozumienie przyszło później a razem z nim nawrócenie… Zrozumiałam, że nie rodzimy się dla siebie
samych, ale dla innych, zrozumiałam, że każdy ma coś do zrobienia,
jakąś misję. Gabusia pojawiła się w
naszym życiu, bo miała jakąś misję i
wypełniła ją w rok czasu, wystarczył
jej rok, a dokonała rzeczy, wydawać
by się mogło niemożliwych, dokonała więcej niż niejeden przez całe życie nie dokona, dotyczy to zarówno
nas, jak i ludzi, których życie odmieniła… a nas przyprowadziła do Boga.
Niektórzy po śmierci dziecka
odchodzą od Boga, plują mu w
twarz z nienawiści, a ja przylgnęłam
cała do niego i nie chcę już odejść,
bo jest mi z Nim bardzo dobrze, bo
jest sensownie. Na zewnątrz jestem
taka sama, ale wnętrze się zmieniło
– zmieniły się priorytety, poglądy. I
samo się to dokonało, nic z tym nie
robiłam. To dziecko otworzyło moją
duszę na działanie Ducha Świętego.
To był dla nas dramat. Dla ludzi,
którzy nie myślą o pieniądzach, o karierach, o stanowiskach, o super samochodach, tylko pragną być rodzicami i bardzo długo się o to potomstwo
starają, śmiertelnie chore dziecko i
jego cierpienie fizyczne jest dramatem… Ale z tego dramatu, jaki wydarzył się w naszym życiu, wyprowadził
Pan Bóg dobro. Mam wrażenie, że
wyszliśmy z ciemności, że ujrzeliśmy
światło i chyba, gdyby nie to doświadczenie, nie byliśmy teraz tymi ludźmi,
jakimi jesteśmy.
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Nauczyłam się pokory wobec
życia, wobec woli Pana, jednak cierpienie i śmierć zginają kolana i
zmuszają do rachunku sumienia…
Przez długi czas podważałam sens
modlitwy uważając, że po co Go
proszę, skoro On ma inny plan i tak
zrobi, jak zaplanował, wiec po co się
modlić.
Pierwszy raz stanęłam pełna
prawdziwej pokory przez Bogiem
pół roku po śmierci Gabci, kiedy
okazało się, że mój ukochany Tatuś
ma nowotwór. Wtedy pierwszy raz
w życiu powiedziałam: niech będzie
wola Twoja Panie, aczkolwiek gorliwie prosiłam o zdrowie i życie, ale
nie rozkazując, jęcząc czy zalewając
się łzami rozpaczy, tylko w uniżeniu
prosiłam…
Kiedy żyła Gabusia, to ona trzymała mnie w pionie, ja nie mogłam
sobie pozwolić na depresje, nie było
takiej opcji, nie było wyjścia, trzeba
było być ciągle zwartym. Teraz
wiem, że to Bóg dawał mi tę siłę i
waleczność, bo chociaż ja się wtedy
nie modliłam, to tysiące osób modliło się za nas, mam na myśli nas,
mnie i Pawła, o siły dla nas, do życia, do walki, o to, żeby nasze małżeństwo przetrwało… Ale gdy odeszła, kiedy kilka miesięcy później już
nie musiałam dla niej żyć, przestało
brakować sił, wtedy nastąpił szereg
przedziwnych wydarzeń, które zaczęły otwierać mnie na działanie
Boga i miałam wrażenie, że on działa we mnie bez mojego udziału, ja
nie podejmowałam żadnego wysiłku, On działał we mnie i przemieniał mnie. I wreszcie okazało się, że
to wiara trzyma mnie w pionie, i to
ona nadaje wszystkiemu sens. Na
wszystkie wydarzenia i osoby, na
małżeństwo i relacje z ludźmi, na
postawy, na wszystko patrzyłam już

innymi oczami – przez pryzmat wiary. Zaczęłam żyć godniej, bardziej
wartościowo, głębiej postrzegać życie i przede wszystkim ciągle zadawać sobie pytanie, co Bogu powiem,
jak kiedyś przed Nim stanę. Wyprostowałam się i żyłam dalej, bo albo
chcemy się taplać w bagnie i zapadać się w nim coraz głębiej, albo
zbieramy w sobie siły, prostujemy
się i idziemy dalej, odważnie z wiarą
i nadzieją, które dają siłę.
Uświadomiłam sobie również,
że bez Boga nasze małżeństwo by
się rozpadło, że gdybyśmy byli w
tzw. modnym ostatnimi czasy
„związku partnerskim”, żyjąc bez
sakramentu, już by nas nie było.
Tylko fakt, że przyrzekałam Bogu i
Pawłowi, że Bóg nas pobłogosławił,
że nas umacniał, sprawił że walczyłam o nas, że nawzajem walczyliśmy
o siebie, z Bożą pomocą oczywiście.
Nadmiar cierpienia przygniata i nas
też przygniótł, i tak po ludzku patrząc, to wszystko byłoby nie do
udźwignięcia… a my daliśmy radę, i
wiem, że tylko i wyłącznie dzięki
Panu.
Dopiero dwa lata po śmierci Gabusi pierwszy raz autentycznie przeżyłam Święta Zmartwychwstania,
dopiero wtedy zrozumiałam co to
znaczy, że Chrystus umarł za mnie,
pierwszy raz szczerze i prawdziwie
cieszyłam się z Jego Zmartwychwstania, bo przeżywałam swoje
zmartwychwstanie. Wtedy to również poczułam niesamowitą więź z
Matką Boga. Do tamtej chwili składałam głowę na Jej kolanach i tuliłam się do Niej jak dziecko, mimo,
że byłam już dojrzałą kobietą… a
wtedy spojrzałam na Nią, jak matka
na matkę. Ona trzymała swojego
Syna na kolanach, a ja w ten sam
sposób trzymałam swoją córeczkę
na kolanach, kiedy odchodziła i kiedy odeszła.
Gdy Gabcia jeszcze żyła,
dokładnie dwa tygodnie
przed jej śmiercią, kiedy poznaliśmy dokładną diagnozę jej choroby, lekarz powiedział,
żebyśmy się brali do
roboty
z
kolejnym
dzieckiem. Pamiętam,
jak wtedy powiedziałam, że nigdy w życiu,
że nie zniosłabym, gdyFot. Bożena Dzbeńska. Małgorzata Milanowska z Basią
by po raz kolejny uro-
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dziło się nam chore dziecko i zmarło. Bałam się myśleć o następnej
ciąży, bo okazało się, że choroba Gabrysi uwarunkowana jest genetycznie i ryzyko zachorowania przez
każde kolejne dziecko wynosi 25%.
Ale z czasem pragnienie kolejnego
dziecka było silniejsze, niż strach.
Nadzieja, że jednak będzie zdrowe,
otworzyła mnie na przyjęcie nowego
życia.
Życie bez dziecka jest puste i
doszliśmy do wniosku, że Bóg ma
zadecydować. Jak nie, to nie. Może
pomyślimy o adopcji. Radykalnych
kroków nie będzie. Dziecko, to nie
jest kwestia posiadania. Ludzie chcą
teraz posiadać dziecko, a to nie tak.
Dziecko jest dane, by je przeprowadzić. Nie należy do nas. I kiedy to
zrozumiałam, byłam już w ciąży z
Basią. Ale przechodziłam ją ciężko.
Co kilka tygodni lądowałam w szpitalu. Byłam przekonana, że będzie
chłopiec – Jaś, tak jak mój tata. Na
pewno Pan Bóg nie będzie chciał,
byśmy następną córkę porównywali
z Gabrysią. A tu podczas któregoś
USG doktor powiedział, że jest
dziewczynka jak ta lala. Jaka dziewczynka? Ano, to dobrze. Niech będzie dziewczynka.
Lekarz prowadzący obserwował
wszystko bardzo uważnie, bo wiedział, że choroba, którą miała Gabrysia jest już od momentu poczęcia. A tu widać było, że Basia się rusza, chwyta za uszko. Nie robiłam
żadnych badań prenatalnych, bo
wiedziałam, że przyjmę dziecko takie, jakie jest, bez względu na to, czy
będzie chore, czy zdrowe. Lekarze
pytali, skąd u mnie taki spokój. A do
końca nie było wiadomo, czy Basia
jest zdrowa. Nasza druga córeczka
urodziła się w Dniu Dziecka. Poród
był już z cesarskim cięciem. Basia
darła się w niebogłosy. Charakterek
mamusi – powiedział pan doktor.
Dostała 10 punktów. A jest tak podobna do Gabrysi. To cudowne, że
są tak do siebie podobne.
Trzy miesiące po narodzinach
Basi, po długiej chorobie odszedł
mój Tatuś. Ale jestem tak bardzo
wdzięczna Bogu za Jego wrażliwość,
subtelność i czułość. Za to, że tak to
wszystko zaplanował, że Tatuś zdążył tulić do siebie malutką Basię, a
ona się do niego uśmiechała. Wiem,
że teraz Basią opiekuje się z nieba i
Gabrysia, i mój Tata.

HARCERSKA PRZYGODA

NARCIARSKI SZAŁ

Nasi skauci od soboty 18 stycznia do
wtorku 21 stycznia mieli okazję kolejny już
raz przeżywać wspólny wyjazd. Dla wielu z
nich był to pierwszy wyjazd zimowy i pierwsza taka przygoda. (Zdjęcie na ostatniej stronie). Wrócili wieczorem do swoich domów
z ogromną dawką dobrych wspomnień i
zdobytych doświadczeń oraz umiejętności. Kilku chłopców w czasie zimowiska
zostało przyjętych do drużyny podczas
uroczystych apeli. Byli wśród nich również tacy, którzy podjęli bardzo ważną
decyzję złożenia przyrzeczenia, aby jako
prawdziwi harcerze mogli służyć innym i
dawać dobry przykład swoim postępowaniem. Wszyscy harcerze wraz z drużynowym

Mając w Polsce wspaniałych narciarzy i narciarki, słyszymy często
jak wiele trudu i ćwiczeń wymaga dobra jazda na nartach. 15 lutego o
godz. 9.00 ministranci i lektorzy wraz z księdzem Łukaszem Wasiem
mieli okazję wybrać się na stok narciarski do Bobliwa, by choć trochę
zasmakować jazdy na nartach w czasie „olimpijskiej gorączki”. Wśród
wyjeżdżających byli chłopcy, którzy radzą sobie już bardzo dobrze na
„dwóch deskach”, ale i tacy, którzy dopiero pierwszy raz próbowali na
nich jeździć. Dla tych drugich była możliwość nauki z instruktorem,
który tłumaczył krok po kroku tajniki dobrej i bezpiecznej jazdy po
stoku. Z każdą minutą chłopcy radzili sobie coraz lepiej. Niektórzy jednak bali się zjeżdżać samodzielnie, więc robili to wraz z instruktorami.
Naszej nauce, zabawie, upadkom i rewelacyjnym zjazdom przez
cały czas towarzyszyła rewelacyjna, słoneczna pogoda, która prawie
każdego z chłopaków kusiła do dłuższego zostania w Bobliwie. Czas
jednak był ograniczony i na godzinę 15 musieliśmy być w Lublinie.
Wyjazd jednak zaliczamy do udanych. Wróciliśmy z Bożą pomocą cali i zdrowi bez żadnych strat z wyjątkiem jednej zagubionej
rękawiczki :-)

na czele zapraszają kolejnych młodych w swoje szeregi. Zbiórki są w soboty o 9.00 w domu
parafialnym.

Tekst i zdjęcie: Kamil Drozdek

W niedzielny wieczór 26 stycznia 2014 r. gościł w naszym kościele Chór Męski Cantemus im. ks. Prałata Józefa Krasa pod
dyrekcją Iwony Ciosek z parafii Matki Bożej Królowej Polski. Panowie śpiewali kolędy i zadbali o oprawę Mszy św. Występ
został przyjęty gorącym aplauzem.
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NAWRÓCENIE I POJEDNANIE (II)
Ks. Prof. Marek Dziewiecki

KRYTERIA RACHUNKU
SUMIENIA
Gdy uda się nam uniknąć wyżej
opisanych pułapek, które blokują nawrócenie, to każdy z nas ma szansę
uznać oczywisty fakt, że jest człowiekiem grzesznym i że potrzebuje nawrócenia. Pojawia się wtedy pytanie o
to, z czego mamy się rozliczać oraz
jakie są kryteria nawrócenia. Tradycyjnie przyjmuje się, że nawrócić się
to zrobić sobie szczery rachunek sumienia, to żałować za popełnione grzechy, aby się od nich uwolnić i aby więcej do nich nie powracać. Tymczasem
prawdziwe nawrócenie to coś znacznie
więcej niż tylko odwrócenie się od zła.
Chrystus w sposób zupełnie jednoznaczny wyjaśnia nam, że na końcu
czasów sądzeni będziemy z miłości.
Przypomnijmy sobie słowa Jezusa,
które powinny stać się dla nas ostatecznym kryterium nawrócenia. Do
ludzi potępionych Chrystus mówi:
„Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w
ogień wieczny” (Mt 25, 41). Ale nie
mówi im: idźcie precz, bo jesteście
grzesznikami. Ci, którzy idą do nieba
– poza Matką Bożą – są przecież także
grzesznikami. Chrystus wyjaśnia potępionym, że są skazani na ogień wieczny, „bo byłem głodny, a nie daliście Mi
jeść; byłem spragniony, a nie daliście
Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie” (Mt
25, 42-3). Los potępionych jest zatem
konsekwencją faktu, że nie nauczyli
się kochać. I to tak kochać, jak Chrystus nas pierwszy pokochał: miłością
bezwarunkową i ofiarną, miłością
skierowaną do tych, którzy nie mogli
nam odpłacić za naszą miłość, bo byli
biedni, obcy, uwięzieni czy chorzy.
Do ludzi po prawej stronie Chrystus nie mówi, iż idą do nieba, gdyż są
bez grzechu. Wtedy bowiem w niebie
byłaby tylko Maryja – jedyna osoba w
historii ludzkości wolna od wszelkiego
grzechu. Ludziom zbawionym Chrystus wyjaśnia, że idą do nieba dlatego,
że nauczyli się kochać (por. Mt 25, 3540). Można sobie wyobrazić, że w czasie sądu ostatecznego ktoś z ludzi po
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lewej stronie krzyknie: Panie Boże, to
chyba jakaś pomyłka, bo wśród ludzi
idących do nieba widzę mojego sąsiada, który był publicznym grzesznikiem! Wtedy Bóg odpowie mu: masz
rację, człowieku. Twój sąsiad miał na
sumieniu poważne grzechy. Ale on
potrafił się nawrócić i w którymś momencie swojej historii nauczył się kochać. Idzie zatem do nieba. A ty rzeczywiście nie masz na sumieniu tak
wielkich grzechów jak on, ale do końca życia nie nauczyłeś się kochać. Nie

nie ubóstwiał jakichś rzeczy czy osób,
czy nie stawiał ich w miejsce Boga, czy
nie zabijał, nie cudzołożył, nie kłamał,
nie kradł, czy nie wyrządzał krzywdy
rodzicom i innym ludziom. Od tych
pytań trzeba zacząć proces nawrócenia. Ale na tego typu pytaniach nie
można poprzestać.
Człowiek, który nawraca się według kryteriów i wymagań Ewangelii,
musi postawić sobie jeszcze trudniejsze pytania: czy czyniłem innym to, co
chciałem, by oni mi czynili; czy nad
moim gniewem nie zachodziło słońce;
czy przebaczałem cierpliwie; czy odpłacałem dobrem za zło; czy wymagałem od siebie, by być doskonałym, jak
doskonały jest nasz Ojciec w niebie;
czy kochałem nawet nieprzyjaciół; czy
naśladowałem słowa i czyny Jezusa;
czy byłem wierny Bogu, drugiemu
człowiekowi i własnemu sumieniu
także w godzinie próby i niezawinionego cierpienia; czy odkrywałem i realizowałem powołanie, którym Bóg
mnie obdarzył; czy ludzie, którzy obserwowali moje życie, mogli wychwalać Boga i Jego dobroć?
POZYTYWNE
POSTANOWIENIE POPRAWY

możesz więc wejść do nieba, bo niebo
jest wspólnotą osób, które nauczyły się
kochać.
Chrystus nie pozostawia nam wątpliwości, że przy końcu życia będziemy sądzeni z miłości. Być może ktoś
powie, że stawia On nam zbyt wysokie
wymagania. Czyż do zbawienia nie
powinno wystarczyć to, iż powstrzymujemy się od czynienia zła i od popełniania grzechów? Otóż Chrystus
ma rację, gdy wymaga od nas miłości,
gdyż wie On, iż jedynym sposobem, by
nie czynić zła, jest czynienie dobra.
Jedyny sposób na to, by nie grzeszyć,
to nauczyć się kochać. Oczywiście nawrócenie wymaga rozrachunku z
grzeszną przeszłością. Wymaga żalu i
odwrócenia się od zła. Ale jest to jedynie punkt wyjścia, a nie punkt dojścia
w nawróceniu. Odwrócenie się od zła
jest koniecznym warunkiem nawrócenia ale nie jest ani jedynym ani ostatecznym celem pracy nad sobą. Człowiek, który się nawraca, powinien najpierw zapytać samego siebie, czy powstrzymywał się od czynienia zła: czy

Prawdziwe nawrócenie oznacza
nie tylko odwrócenie się od zła lecz
wymaga zrobienia sobie rachunku
sumienia z tego, na ile naśladujemy
słowa i czyny Jezusa. Nawrócenie
wymaga także podjęcia konkretnych
postanowień. W świetle opisu sądu
ostatecznego jest oczywiste, że nasze
postanowienie poprawy nie może
ograniczać się do żalu za grzechy i
do odwrócenia się od zła. To byłoby
jedynie postanowienie negatywne,
stanowczo zbyt małe, byśmy rzeczywiście mogli przemienić nasze życie
i znaleźć się po stronie zbawionych.
Skoro zło zwycięża się jedynie dobrem i skoro sądzeni będziemy z
miłości, to nawrócenie oznacza czynienie dobra oraz uczenie się miłości. Nawrócić się to naśladować
Chrystusa, to nauczyć się kochać w
sposób odpowiedzialny, dojrzały i
ofiarny – tak, jak On pierwszy nas
pokochał. Sprawdzianem nawrócenia trwałego i zgodnego z duchem
Ewangelii jest zatem podjęcie postanowień pozytywnych. Wychowawcy

zdają sobie sprawę, że nie wystarczy,
aby jakiś uczeń postanowił, iż będzie
wystrzegał się złych stopni. Jedynym
bowiem sposobem, by nie mieć
złych stopni, to zatroszczyć się o pozytywne oceny. Kiedy jednak dorośli
analizują własne życie, wtedy często
zapominają, że tylko pozytywne postanowienia stwarzają szansę na
prawdziwe nawrócenie i osiągnięcie
większej dojrzałości. Popatrzmy na
kilka typowych przykładów w tym
względzie.
Jeśli ktoś postanawia, że nie będzie już odtąd plotkował, to takiego
postanowienia nie uda się mu prawdopodobnie zrealizować. Postanowił
bowiem, że nie będzie czynił zła, a to
jest stanowczo zbyt mało, aby się
nawrócić. Jedynym sposobem, by
nie mówić źle o innych ludziach i by
nie plotkować, jest nauczyć się mówić o nich z życzliwością i przyjaźnią. Jeśli się tego nie nauczymy, to
znowu będziemy krzywdzić bliźnich
naszą mową i naszymi osądami. Jeśli zatem ktoś krzywdził innych obmową, podejrzeniami czy oszczerstwami, to powinien postanowić, że
będzie się posługiwał mową w sposób odpowiedzialny i z miłością. Nie
oznacza to, że mamy być naiwni i
widzieć wszędzie jedynie dobro.
Znaczy to natomiast, że gdy dostrzegamy błędy w zachowaniu danej
osoby, to nie mówimy o tym do innych, lecz w cztery oczy rozmawiamy o tym z samym zainteresowanym. I czynimy to z przyjaźnią, szacunkiem i cierpliwością, aby dać mu
szansę na przyjęcie naszej uwagi.
A oto przykład osoby, która nadużywa alkoholu. W takiej sytuacji
człowiek, który pragnie zmienić
swoje życie, postanawia najczęściej,
że już nie będzie nadużywał alkoholu. Zwykle nie dochowa wierności
takiemu postanowieniu, bo zdecydował się na zbyt mało. Nadużywanie
alkoholu przez dorosłych czy sięganie po alkohol w wieku rozwojowym
nie jest bowiem zjawiskiem przypadkowym. Jest jedną z konsekwencji kryzysu życia i kryzysu więzi z
samym sobą, z Bogiem i z drugim
człowiekiem. Często jest też przejawem choroby alkoholowej. Człowiek
nadużywający alkoholu powinien
postanowić, że już nigdy nie będzie
sięgał po alkohol, skoro dotąd nie
umiał posługiwać się nim w sposób
odpowiedzialny, a więc w symbolicznych jedynie ilościach. Ale i takie

postanowienie byłoby niewystarczające. Skoro sięganie po alkohol jest
jednym ze skutków i przejawów kryzysu życia, to w takiej sytuacji dany
człowiek powinien postanowić, że
gruntownie zmieni swoje postępowanie w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, towarzyskim w
taki sposób, aby doświadczyć prawdziwej radości i pokoju sumienia,
aby odzyskać przyjaźń z Bogiem i
ludźmi, aby rozwiązywać swoje
trudności własną mocą, bez sięgania
po substancje chemiczne, które
zniekształcają myślenie i emocje.
Jedynym sposobem, by nie żyć w
pijaństwie czy alkoholizmie, jest
uczenie się radosnego i szlachetnego
życia na trzeźwo.
Kolejny przykład to sytuacja człowieka, który kłamie. Nawrócenie w
takiej sytuacji nie może ograniczać się
do postanowienia, by już więcej nie
kłamać. Jedynym bowiem sposobem,
by nie kłamać, jest mówienie prawdy.
Skłonność do kłamstwa – podobnie
jak nadużywanie alkoholu - nie jest
zachowaniem przypadkowym. Jest
konsekwencją nieuczciwego postępowania, które dany człowiek chce ukryć
lub „usprawiedliwić”. Rzeczywiste
uwolnienie się od kłamstw jest możliwe tylko wtedy, gdy dana osoba postanowi postępować tak szlachetnie we

wszystkich sferach swojego życia, by
nie mieć potrzeby ukrywania czy
usprawiedliwiania własnych błędów.
Ostatni przykład dotyczy osoby,
która boryka się z grzechami w dziedzinie seksualności. W takiej sytuacji nie wystarczy postanowić, że nie
będzie się już do tych grzechów wracało. To byłoby zbyt małe postanowienie. Trudności z własną seksualnością są bowiem jedną z konsekwencji zaburzonych więzi z samym
sobą lub z innymi ludźmi. Tam,
gdzie brakuje dojrzałej miłości i pogłębionej radości, tam seksualność
staje się dla człowieka chorobliwie
atrakcyjna, a to prowadzi do zachowań moralnie zaburzonych oraz do
uzależnień seksualnych. Podobnie
więc jak w poprzednich przykładach,
uwolnienie się od trudności seksualnych wymaga decyzji o zmianie życia nie tylko w sferze seksualnej. W
szczególności wymaga decyzji o
budowaniu dojrzałych więzi z samym sobą i z innymi ludźmi tak,
aby żyć w miłości i w większej satysfakcji. Tylko wtedy mamy szansę, by dojrzale kierować własną
seksualnością i by wyzwolić się z
szukania doraźnej przyjemności
kosztem naszego sumienia i naszych więzi międzyosobowych.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
6-9 kwietnia 2014
V Niedziela Wielkiego Postu
6 kwietnia
Msze św.
7.00, 9.00, 10.30, 12.00 – nauka
ogólna
10.30 – w dolnym kościele – nauka
dla dzieci
17.15 – Gorzkie Żale z nauką pasyjną
18.00 – nauka dla młodzieży
Poniedziałek, wtorek i środa—
7, 8, 9 kwietnia
Msze św.
8.00, 16.30 i 18.00 – nauka ogólna
19.30 – nauka dla młodzieży studiującej, pozaszkolnej, pracującej, bezrobotnej i wszystkich, którzy jeszcze nie brali
udziału w rekolekcjach
W środę o 17.15 Gorzkie Żale i Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Spowiedź w poniedziałek i wtorek
Szczegółowy plan rekolekcji dla dzieci
i młodzieży zostanie podany w wydaniu
świątecznym gazetki.

Rekolekcje będzie głosić ks. Adam
Mazur, misjonarz Drogi Neokatechumenalnej, pracujący obecnie w Kijowie.
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O. POLIKARP Z CZECZELNIKA
Czeczelnik,
to
niewielka,
ośmiotysięczna miejscowość w
obwodzie winnickim, tzw. osiedle
typu miejskiego, coś pośredniego
między wsią, a miasteczkiem. Leży ok. 750 km od Lublina, niedaleko granicy Ukrainy z Mołdawią,
na dawnym południowowschodnim cyplu Rzeczypospolitej. Był to
dawniej silny ośrodek ludności
polskiej.
Znajduje się tam znane sanktuarium maryjne. Powstało ono
dzięki fundacji księcia Lubomirskiego, właściciela miejscowości.
W 1751 r. polecił on zbudować dla
okolicznych katolików kościół pw.
św. Józefa. W jego głównym ołtarzu umieszczono kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Została ona przywieziona przez administratora dóbr
czeczelnickich, niejakiego Mroczkowskiego. Było to dzieło nieznanego malarza, prawdopodobnie z
połowy XVIII w.
Po cudownym uzdrowieniu
syna Mroczkowskiego za przyczyną Matki Bożej, zaczęły przybywać
do Czeczelnika pielgrzymki nie
tylko z całej okolicy, ale i Podola
oraz
Mołdawii.
Sanktuarium
śmiało konkurowało ze słynnym
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sanktuarium maryjnym w Latyczowie odległym o 250 km.
Początkowo przy kościele pracowali jezuici, a po kasacie zakonu, księża diecezjalni. Oddziaływanie sanktuarium sprawiło, że
Kościół katolicki krzepł, a ilość
Polaków mieszkających w tych
stronach systematycznie rosła.
Sama parafia czeczelnicka zwiększyła swoją wielkość kilkakrotnie i
u progu I wojny światowej liczyła
6 tys. wiernych. W związku z rozwojem parafii i pielgrzymkami
musiała wystąpiono do cara, o pozwolenie na rozbudowę świątyni.
Po przebudowie przyjęła ona
kształt krzyża.
Jednak po Traktacie Ryskim
(1921) kończącym wojnę polskobolszewicką ziemi te znalazły się
daleko poza granicami Polski.
Bolszewicy uznając, że sanktuarium stanowi zagrożenie dla ich
władzy, postanowili je zamknąć.
Wierni przeczuwając, że tak się
może stać, ukryli Cudowny Obraz
Matki Bożej wraz z wotami na
cmentarzu.
Los Polaków mieszkających w
Czeczelniku był podobny do losu
naszych rodaków w Związku Radzieckim. Więzienie, zabójstwa,

zsyłka. Pod rządami komunistycznymi kościół pełnił różne funkcje.
Kilkakrotnie
przebudowywany
stracił wygląd świątyni.
Dopiero w 1990 r. udało się go
odzyskać staraniem Braci Mniejszych Franciszkanów OFM, którzy
zaczęli posługiwać w Czeczelniku.
Odnalazł się też mocno zniszczony
Cudowny Wizerunek Madonny
Czeczelnickiej. Ówczesny gwardian klasztoru, o. Maksymilian
Żydowski, w 1993r. przeprowadził
w Polsce jego gruntowną renowację. Następnie zawiózł go do Rzymu, gdzie został on poświęcony 20 października 1993 r. przez Ojca
Świętego Jana Pawła II.
12 sierpnia 1995 r. podczas parafialnego odpustu
Wniebowzięcia
NMP umieszczono go w
ołtarzu głównym. Obecnie w sanktuarium w
dalszym ciągu trwają
prace remontowe. Po
wielkości tej budowli
oraz pobliskiego cmentarza widać, że Czeczelnik stanowił niegdyś
bardzo duże skupisko
ludności
polskiej.
Cmentarz, choć zaniedbany, jest ogromny i
należy do jednego z
najlepiej zachowanych
Kościół w Czeczelniku na środkowej Ukrainie.

W niedzielę 26 stycznia 2014 r.
gościł w naszej parafii o. Polikarp
Strzałkowski OFM z klasztoru franciszkanów w Czeczelniku na Ukrainie.
W homilii mówił, że jeżeli człowiek zaczyna niedowidzieć, zwraca
się do lekarza, który proponuje odpowiednią kurację. Czasem jest to
bolesne, wymaga wysiłku. Ale wiara, że lekarz może pomóc, pozwala
przetrwać nawet wielkie cierpienie.
Kiedy wraca wzrok, człowiek cieszy
się, że widzi słońce. Jeśli jednak nie
ma światła w duszy, cóż nam da
światło oczu?
-Pewna legenda mówi, że był
stary król, który miał trzech synów
– powiedział o. Polikarp. – Chciał
on władzę przekazać jednemu z
nich. Ale kochał każdego i nie bardzo wiedział, komu powierzyć królestwo. Gdy leżał na łożu śmierci,
zawołał synów i powiedział, że daje
im takie zadanie – każdy ma w ciągu tygodnia zapełnić czymś jedną z
wielkich sal na zamku. Ale czym, to
zależy od ich wyboru. Pierwszy syn
zaczął zapełniać salę śmieciami. To
było najtańsze i najłatwiejsze do
uzyskania, więc szybko ją napełnił
po sufit. Drugi szukał najlepszych
rzeczy i wkrótce też napełnił druga
salę po brzegi. A trzeci postawił na
środku sali wielką świecę, która
rozświetliła ciemności i wypełniła ją
światłem. I ten właśnie syn otrzymał władzę po ojcu.
Każdy stara się zapełnić wnętrze swojego serca. Czy to rządzący, czy zwykły obywatel. Ale
czym? Śmieciami, dobrymi rzeczami, czy światłem. Największym
światłem jest Jezus Chrystus. Ślepy Bartymeusz wołając do Jezusa,
na pewno wołał o to światło. Inni
próbowali go powstrzymać, on
jednak wołał: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus zapytał go, co ma dla niego zrobić.
(…) A Bartymeusz prosił, by mógł
przejrzeć, zobaczyć słońce, cały
Boży świat. I Jezus przywrócił mu
wzrok. (…)
Każdy z nas stoi przed takim
wyborem. Co wybrać? Jakie światło? Jaką obrać drogę? Czym zapełnić swoje serce? Śmieciami, rzeczami czy światłem Bożym? (…) Jeden
z kapłanów napisał w testamencie,
by po śmierci jego oczy ofiarować
niewidomym. (…) Jedno oko prze-

szczepiono
jedenastoletniemu
chłopcu, a drugie dziewczynie
osiemnastoletniej. Byli oni niewidomi od urodzenia. Po kilku tygodniach od operacji zobaczyli światło. (…)
Św. Augustyn komentując przypowieść o miłosiernym Samarytanienie, mówi że gospoda, to Kościół, a dwie monety, jakie Samarytanin dał na utrzymanie chorego,
symbolizują Pismo Święte – Słowo
Boże i sakramenty święty. Przyjmując Słowo Boże i sakramenty mamy
w sobie Chrystusa – prawdziwe
światło Boże. (…) Oby każdy z nas
mógł widzieć to światło i nosić je w
swoim sercu.
-U nas są tylko struktury Kościoła Katolickiego i Prawosławnego (Patriarchatu Moskiewskiego i Kijowskiego) – mówił o. Polikarp. – Utrzymujemy kontakty z
Patriarchatem Kijowskim. Jestem
zapraszany na uroczystości. Niestety z patriarchatem Moskiewskim nie mamy żadnych kontaktów. Zostaje tylko modlić się o pojednanie. Katechezę w szkołach
prowadzimy nie tylko dla katolików, ale dla wszystkich, którzy
chcą usłyszeć Słowo Boże, wzbudzić wiarę w swoich sercach.
O. Polikarp Strzałkowski urodził się w 1970 r. w Jasenówce koło Żytomierza w polskiej rodzinie.
Jej losy były podobne do wielu
innych polskich rodzin w ZSRR.
Dziadkowie od strony mamy zostali wywiezieni do Kazachstanu,
ale do ziemi rodzinnej już nie powrócili. Mamie Genowefie, która
urodziła się na zesłaniu, udało się
wrócić. Ojciec urodził się po ówczesnej polskiej stronie granicy
we wsi koło Równego. Gdy wkroczyli sowieci, uznali dziadka za
kułaka i zabrali mu ziemię. Nie
mając z czego utrzymać rodziny,
w tym siedmioro dzieci, oddał je
na służbę do ukraińskich gospodarzy. Rodzinie udało się uciec
przed rzeziami ludności polskiej
za Zbrucz i trafili do Żytomierza.
Tam poznali się rodzice o. Polikarpa. Po przeprowadzce do Jasenówki urodziły się kolejne dzieci.
Ojciec był człowiekiem bardzo pobożnym. Dbał o wychowanie religijne, ale także patriotyczne. Nauczył dzieci języka polskiego.

O. Polikarp po ukończeniu
Technikum Kolejowego pracował
jako dyżurny ruchu. Później odbył
służbę wojskową w Moskwie. Po
przejściu do cywila chciał pozostać w Moskwie. Miał tu wielu kolegów i bez trudu dostałby pracę.
Rodzice jednak ani słyszeć o tym
nie chcieli. Obawiali się, że z dala
od domu w mieście, w którym nie
ma kościoła, straci wiarę. Polecili
mu udać się do Żytomierza, do
spowiedzi. Spowiadał go ordynariusz
diecezji
żytomierskokijowskiej bp Jan Purwiński. Na
zakończenie niespodziewanie zapytał, czy nie chciałby zostać księdzem. Ta myśl nie dawała mu spokoju. Po zamieszkaniu w Żytomierzu zaangażował się w działalność
parafii katolickiej, a potem w rozwój Trzeciego Zakonu Świętego
Franciszka. Jeździł po wsiach,
ucząc ludzi modlitwy, zwłaszcza
Różańca. Bp Purwiński namawiał
go, by został księdzem diecezjalnym. W tym czasie w Żytomierzu
pojawili się franciszkanie. O Polikarp uzyskał wtedy pozwolenie od
biskupa na przejście do ich kościoła i tam zaczął pomagać. Po
pewnym czasie postanowił wstąpić do zakonu.
Postulat odbył w Miastkówce,
nowicjat w Leżajsku i studia w
Wyższym Seminarium Duchownym Księży Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. W 2000 r.
o. Polikarp otrzymał święcenia
kapłańskie w Żytomierzu.
Pracował w Zbarażu i w Husiatyniu. Pomagał również okolicznym księżom w pracy duszpasterskiej. Potem trafił do Serednego na Zakarpaciu, gdzie franciszkańska placówka obsługiwała
dziewięć parafii, liczące w sumie
trzy tysiące ludzi. Prowadził tam
duszpasterstwo w języku ukraińskim i słowackim. Po dwuletniej
posłudze na Zakarpaciu o. Polikarp ponownie trafił do Zbaraża,
a z niego po kolejnych dwóch latach w 2006 r. do Kowla. Teraz
posługuje w Czeczelniku.
Źródła:
1. Marek A. Koprowski: „Z Krakowa na
Kowelszczyznę” – „Wołanie z Wołynia” 3 (82)
maj-czerwiec 2008
2. Marek A. Koprowski: „Sanktuarium
maryjne w Czeczelniku” – Kresy.pl
3. Marek A. Koprowski: „W Czeczelniku są
jeszcze Polacy” – Kresy.pl
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JEZUS MOŻE ULECZYĆ
Opracowanie
Ewa i Tomasz Kamińscy

Od 26.01.2014 r. prowadzone są
w naszym kościele katechezy neokatechumenalne. W niedzielę 9 lutego
2014 r. gościł w naszej parafii ks. Zbigniew Czerwiński. W homilii mówił o
swoim doświadczeniu Drogi Neokatechumenalnej. Zauważył, że wielu
ludzi jest niezadowolonych ze swojego życia. Są tacy, którym nie udało się
małżeństwo, dzieci zeszły na złą drogę, albo nie mają zdrowia, pieniędzy.
Ale to nie jest główna przyczyna niezadowolenia, bo są tacy, którym się
powodzi, a nie są zadowoleni. Główna
przyczyna leży w sercu. Póki się tego
nie uleczy, ciągle będzie niezadowolenie, bo jedynym, który może pomóc,
uleczyć serce, jest Jezus Chrystus.
Dlatego ks. Zbigniew namawiał młodzież i dorosłych do udziału w tych
katechezach.
Historia Drogi Neokatechumenalnej zaczyna się w 1964 r., jeszcze
w czasie trwania Soboru Watykańskiego II, kiedy malarz Kiko Argüello, po doświadczeniu kryzysu egzystencjalnego, postanowił porzucić
karierę i zamieszkać wśród biedaków w slumsach Palomeras Altas w
Madrycie. Wkrótce dołączyła do
niego Carmen Hernandez. Na prośbę samych ubogich zaczęli im głosić
Ewangelię. Na prośbę biskupa Madrytu Casimiro Morsillo, z pomocą
kilku kapłanów to doświadczenie –
odkrywania chrześcijaństwa i istoty
chrztu poprzez Słowo Boże, liturgię
i wspólnotę – zainicjowane zostało
w kilku hiszpańskich parafiach. W
1968 r. Kiko i Carmen razem z ks.
Francesco Cuppini zapoczątkowali
Drogę w rzymskiej parafii pw. Męczenników Kanadyjskich. 25 lat
później Droga była już obecna w
niemal wszystkich krajach.
Dopiero w 1990 r. Jan Paweł II w
specjalnym liście dokonał pierwszego
formalnego uznania Drogi Neokatechumenalnej. W następnych latach
zaczął jednak zwracać uwagę, że konieczne jest jak najszybsze sformułowanie jej Statutu. Prace nad nim rozpoczęły się w 1997 r. Statut w 2002 r.
został zatwierdzony ad experimentum na okres 5 lat, a definitywnie z
kilkoma niewielkimi zmianami – w
2008 r.
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Ks. Zbigniew Czerwiński

Natura Drogi Neokatechumenalnej została zdefiniowana przez Jana
Pawła II, który napisał: „Uznaję Drogę Neokatechumenalną, jako itinerarium (w starożytnym piśmiennictwie:
przewodnik dla podróżnych lub opis
podróży z praktycznymi wskazówkami) formacji katolickiej ważnej dla
społeczeństwa i czasów dzisiejszych”.
Pierwsze punkty statutu podkreślają,
że „Droga Neokatechumenalna pozostaje w służbie biskupowi, jako jeden
ze sposobów diecezjalnej realizacji
wtajemniczenia chrześcijańskiego i
stałego wychowania wiary”. Statut
precyzuje, że Droga realizowana jest
w diecezjach pod jurysdykcją i kierownictwem biskupa diecezjalnego i
jest w pełni włączona w działalność
duszpasterską parafii. Wspólnoty
neokatechumenalne mają zezwolenie
na Komunię Świętą pod dwiema postaciami z użyciem chleba przaśnego.

17.02.2014 Katecheza neokatechumenalna

Droga ma pomagać ludziom w
odkrywaniu istoty chrztu i przeżywaniu wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego w zlaicyzowanym świecie
chrześcijanie często nie mają okazji
doświadczyć. Wychodzi naprzeciw
konieczności istnienia chrześcijańskiej formacji dorosłych w społeczeństwie coraz bardziej zdechrystianizowanym.
Droga zaczyna się katechezami
kerygmatycznymi (kerygmat – głoszenie podstawowych prawd Ewangelii), głoszonymi w parafii przez
ekipę katechistów zaproszonych
przez proboszcza. Jest to cykl 15
wieczornych spotkań, zakończonych konwiwencją – trzydniowym
wyjazdem dla wszystkich, którzy
chcą na Drogę wstąpić. W ostatnim
dniu konwiwencji jej uczestnicy –
ludzie w różnym wieku i z najróżniejszych środowisk – podejmują
decyzję o rozpoczęciu drogi nawrócenia. Tak powstaje wspólnota neokatechumenalna, licząca zwykle 3040 osób. Od tego momentu członkowie wspólnoty spotykają się dwa
razy w tygodniu – na celebracji Słowa Bożego oraz na niedzielnej Eucharystii, odprawianej w sobotni
wieczór, po pierwszych nieszporach
niedzieli. Regularnie uczestniczą w
sakramencie pokuty, uczą się życia
we wspólnocie, otwierania na innych i akceptowania siebie nawzajem. Towarzyszy temu stopniowe
wtajemniczenie w Biblię.
Katechiści,
którzy
założyli
wspólnotę, powracają zwykle raz w
roku, by się z nią spotkać i prowadzić kolejne etapy katechumenatu
pochrzcielnego.

UNIWERSYTET BIBLIJNY
Monika Piechnik

W niedzielę 9 lutego 2014 r. po
Mszy św. o godz. 10.30 odbyło się
kolejne, piąte spotkanie Uniwersytetu Biblijnego na temat: Kto jest
Autorem Pisma Świętego?
Spotkanie rozpoczęło się pieśnią
„Duchu Święty przyjdź”.
S. Augustyna miała wykład, na
którym mówiła, że natchnienie biblijne, to bezpośredni wpływ Boga
na umysł piszącego. Pismo Święte
powstawało etapami przez wiele lat.
Bóg przez całą historię powoływał
ludzi do różnych zadań i obdarzał
ich też potrzebnymi zdolnościami.
Najważniejsze były trzy dary: natchnienie Ducha Świętego do działania na korzyść Ludu Bożego, natchnienie do mówienia Bożego Słowa i natchnienie do pisania.
Dzięki tym darom, jedna osoba
uczestniczyła w wydarzeniach hi-

storycznych, kolejna dzięki Duchowi Świętemu potrafiła to opowiedzieć, przekazać, a potem trzecia
osoba pod natchnieniem spisała to
na pergaminie lub papirusie.
Na koniec spotkania Siostra Augustyna oddała sprawdzone i zaliczone karty pracy z wcześniejszych
spotkań.
Na szóstym spotkaniu Uniwersytetu Biblijnego 16 lutego 2014 r.
ks. Mariusz Salach wystąpił z wykładem: Stary Testament o natchnieniu biblijnym.
Mówił, że w Starym Testamencie nic nie napisano o natchnieniu
biblijnym, nie ma żadnej wzmianki.
Natomiast napisane jest, że słowa
zawarte w tych księgach są Słowem
Bożym skierowanym do ludu.
Bóg objawiał się i przemawiał
do Abrahama, Izaaka, Jakuba, Mojżesza. Powoływał ludzi i uzdalniał
ich do głoszenia Słowa Bożego.

Przykładem może być król Dawid,
prorocy – Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Ozeasz.
W Starym Testamencie zwrot
„Słowo Jahwe’’ pojawia się 214 razy. Jahwe w Starym Testamencie
określa Pana Boga. I owo „Słowo
Jahwe’’ jest orędziem Boga skierowanym do proroka, a za jego pośrednictwem do ludu. Czasem sam
Bóg wyraźnie nakazuje spisanie tego, co przekazał. Taki rozkaz otrzymał Mojżesz oraz prorocy: Izajasz,
Jeremiasz, Ezechiel, Habakuk.
Po wykładzie odbyło się wcześniej zapowiadane kolokwium.
Dzieci z pomocą rodziców rozwiązywały test.
8 marca 2014 r. rozpocznie się
drugi semestr Uniwersytetu Biblijnego. Serdecznie zapraszamy dzieci
wraz z rodzicami do wspólnych spotkań. „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem
pośród nich” (Mt 18,20).

Fot. Monika Piechnik
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MIŁOŚĆ JEST JAK SŁOŃCE
Monika Piechnik

Ileż to wierszy i książek napisano o
miłości, ile powstało filmów, piosenek i
sztuk... A najpiękniejsza pieśń o miłości
brzmi:

Św. Walenty

Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współdzieli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje.
1Kor 13, 4-8a
Czymże jest ta miłość, o której każdy marzy, pragnie
jej i szuka? Miłość to odpowiedzialność za drugiego człowieka, to troska, opieka. Szukamy tego uczucia, pragniemy poruszenia serca, a gdy drgnie, myślimy, że mamy
skarb. Jesteśmy szczęściarzami! Ale „Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, lecz obustronnym zobowiązaniem” – jak powiedział Antoine de Saint-Exupéry. Miłości
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nie możemy przyjąć jako daru, lecz należy dbać o nią, pielęgnować, budować bliskość i wciąż ofiarować więcej niż
otrzymujemy.
„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a
miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź
brzęcząca albo cymbał brzmiący – powiedział
św. Paweł z Tarsu. Bez miłości nie możemy
istnieć. Bóg nas umiłował, dał nam uczucia,
emocje, abyśmy mogli kochać. Rodzimy się z
miłości i dla miłości, aby dalej ją przekazywać.
14 lutego wspominamy św. Walentego, patrona zakochanych. Urodził się on w Terni i jak głosi lokalna tradycja, tam też został
biskupem. Zginął jako męczennik w Rzymie 14
lutego, ale jego ciało wróciło do Terni. Legenda
mówi, że Walenty pobłogosławił miłość między
pogańskim legionistą, a młodą chrześcijanką.
Od 1989 roku przyznawana jest w Terni nagroda
św. Walentego „Rok miłości” dla ludzi, których
miłość przyczyniła się do umocnienia pokoju,
solidarności i jedności. W 2006 roku patronem
święta był Jan Paweł II. Napisał on że „Miłość
zwycięża, znosi granice, przełamuje bariery między ludźmi.
Miłość stwarza nowe społeczeństwo”.
„To nie doskonali, lecz niedoskonali potrzebują naszej
miłości – napisał Oscar Wilde. Czyńmy miłość w imię tego, który do końca nas umiłował.
„Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni,
gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż uczuciem,
nie mógłbym nawet nazwać miłością” (bł. Jan Paweł II).
W dolnym kościele urządzona została ekspozycja „Miłość
jest jak słońce”.

KONCERT KARNAWAŁOWY
Lubelski Kwartet Muzyczny, to zespół wokalnoinstrumentalny, znany jest nie tylko w naszej parafii z
trtadycyjnie corocznych występów w naszym kościele.
W skład Kwartetu wchodzą artyści scen lubelskich: Bogusława Matys – sopran, Hubert Świeca – tenor, Marek Serweta – fortepian i Małgorzata Świeca – prowadzenie. Młode małżeństwo państwa Świeców, to nasi
parafianie. Pani Małgorzata jest dyrygentką Chóru Cecyliańskiego. Pan Hubert często posługuje przy ołtarzu
jako lektor. W Wielki Piątek śpiewa Ewangelię wg św.
Jana razem z naszym organistą Jackiem Chęckiewiczem. W 2013 r. trzecim wykonawcą był Arkadiusz
Włodarczyk.
Lubelski Kwartet z okazji jubileuszu 10-lecia wystąpił w sobotni wieczór 15 lutego 2014 r. w dolnym kościele z koncertem karnawałowym. Wraz z zespołem
wystąpili: Bartłomiej Serweta – obój i Michał Orki-

szewski – skrzypce. W kilku utworach na wiolonczeli
zagrał Hubert Świeca.
W programie dominowały arie i melodie operetkowe, pieśni musicalowe oraz muzyka filmowa różnych
autorów – m.in. Imre Kálmána, Franza Lehára, Johanna Straussa i Ennio Morricone.
Śpiewacy wraz z Małgorzatą Świecą, urokliwą narratorką, wprowadzili salę w radosny nastrój. Szczególną
uwagę skupiała Bogusława Matys w coraz to innych kostiumach, która nie tylko wykonywała arie operetkowe,
ale również razem ze swoim partnerem z gracją tańczyła
na scenie. Obiecująco wypadł występ młodego,
14-letniego Michała Orkiszewskiego, który z towarzyszeniem zespołu zagrał czardasza Vittoria Montiego.
Wszystkim wykonawcom dziękujemy za miły wieczór i życzymy wielu sukcesów artystycznych.
Zdjęcie na str. 24

RÓŻAŃCOWE DNI SKUPIENIA

Ks. Wojciech Rebeta

Dni Skupienia rozpoczną się w
poniedziałek 24 marca modlitwą różańcową o godz. 17.15. O godz. 18.00
odprawiona zostanie Msza św., podczas której ks. Wojciech Rebeta wygłosi homilię. We wtorek 25 marca,
w dniu Zwiastowania NMP, Msze św.
w naszym kościele będą o godz. 7.00.
9.00, 16.30 i 18.00.
Po każdej Mszy św. będzie możliwość podjęcia Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego.
Rodzinę Różańcową zapraszamy
na modlitwę o godz. 17.15 i Mszę św.
o godz. 18.00, podczas której nowi
członkowie zostaną oficjalnie przyjęci do Żywego Różańca.

25 LAT LEGIONU MARYI
Nasz Legion Maryi obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia powstania. Z tej okazji zostanie odprawiona w I Niedzielę Wielkiego Postu 9 marca
o godz. 9.00 Msza św. dziękczynna z prośbą o dalszy rozwój wspólnoty, nowe powołania, a także o
Boże błogosławieństwo oraz zdrowie dla za wszystkich opiekunów Legionu—dawnych i obecnego, ks.
Łukasza Wasia—oraz dla członków czynnych i
wspierających, również dawnych i obecnych. Modlitwą ogarnięci będą także zmarli członkowie LM.
Prezydent Legionu Barbara Wołczyk i wszyscy
członkowie serdecznie zapraszają chętnych do
wstąpienia w szeregi Legionu. Spotkania odbywają
się w każdy poniedziałek w domu katechetycznym
— do końca marca o godz. 16.00, a od kwietnia o
godz. 19.00.

Ks. dr Wojciech Rebeta, który
będzie głosił nauki dla członków Żywego Różańca, jest kanonikiem honorowym Kapituły Lubelskiej.
Jest on referentem Wydziału
Duszpasterskiego, dyrektorem Archidiecezjalnych Papieskich Dzieł Misyjnych, sekretarzem Zespołu ds.
Formacji Stałej Kapłanów, członkiem
Komisji Rewizyjnej Szkoły Formacji
Duchowej, duszpasterzem akademickim KUL-Majdanek, delegatem biskupa ds. misji i diecezjalnym moderatorem Stowarzyszenia Żywego Różańca.
Szczegółowy program Dni podany zostanie na tablicy ogłoszeń.

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski ogłosiło, że piątek
28. lutego będzie dniem modlitwy
i postu w intencji Ukrainy.
W apelu napisano m.in.:
„Prosimy dobrego Boga, aby to wezwanie do modlitewnej solidarności
zaowocowało mimo wszystko pokojowym rozwiązaniem dramatycznego konfliktu. (…) Braterską pamięcią obejmujemy wszystkie ofiary, a
rodzinom poległych pragniemy wyrazić słowa serdecznego współczucia”.
16 marca, w II Niedzielę Wielkiego Postu będzie Dzień modlitwy,
postu i solidarności z misjonarzami
oraz ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na rzecz dzieła pomocy misjonarzom Ad Gentes.
MARZEC 2014 Nr 3/192
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MIŁOŚĆ JAKIEJ UCZY JEZUS
Ks. Prof. Marek Dziewiecki

Pierwsze zdanie Katechizmu ukazuje specyfikę wiary chrześcijańskiej,
gdyż wyjaśnia, iż wiara ta, to efekt
spotkania człowieka z Bogiem, który
stwarza nas na swoje podobieństwo i
powołuje do życia w miłości. Swoją
miłość Stwórca najbardziej objawia
„przez swego Syna, którego posłał
jako Odkupiciela i Zbawiciela, gdy
nadeszła pełnia czasów” (KKK,
Wstęp, 1). W centrum wiary chrześcijańskiej jest Jezus Chrystus. Dzięki
temu, że Bóg objawił się pierwszym
ludziom i że towarzyszył ludzkości po
grzechu pierworodnym, mogliśmy od
najdawniejszych pokoleń uwierzyć w
to, że On istnieje, że się o nas troszczy, że jest miłością, że nas kocha.
Jednak tylko sam Bóg mógł nam do
końca objawić sposób, w jaki nas kocha i jaki każdy z wierzących w Niego
powinien naśladować. Żaden człowiek nie był w stanie opowiedzieć
nam w pełni wiarygodnie i wyczerpująco o tym, jak nieodwołalnie, jak
ofiarnie (aż do krzyża) i jednocześnie
jak mądrze Bóg kocha człowieka.
Benedykt XVI przypomniał nam
o tej podstawowej prawdzie Objawienia na początku Roku Wiary: „Sam
Bóg ukazał się nam w Chrystusie,
objawił swoje oblicze i stał się rzeczywiście bliskim wobec każdego z
nas. Co więcej, Bóg objawił, że Jego
miłość wobec człowieka, względem
każdego z nas jest bez miary: na
Krzyżu Jezus z Nazaretu, Syn Boży,
który stał się człowiekiem, ukazuje
nam w najjaśniejszy sposób, jak daleko posuwa się ta miłość – aż do
daru z siebie, aż do całkowitej ofiary. (…) Wiara jest uwierzeniem w tę
miłość Boga, która nie słabnie w obliczu niegodziwości człowieka, w obliczu zła i śmierci, ale jest zdolna do
przekształcania wszelkiej formy
zniewolenia, dając możliwość zbawienia” (Watykan, 24.10.2012).
Istotą wiary chrześcijańskiej jest
wiara w to, że Bóg kocha nas nieodwołalnie, poznawanie sposobu, w
jaki kocha nas Jego Wcielony Syn
oraz naśladowanie takiej właśnie miłości. Kochać jak Jezus, czyli według
tych zasad, których On nas uczy, to
najważniejszy sprawdzian, a jednocześnie najdojrzalszy owoc wiary
przyjętej i praktykowanej. Miłość,
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którą Jezus nas pierwszy pokochał
i której nas uczy, nie jest popędem,
współżyciem seksualnym, uczuciem,
zakochaniem, tolerancją, akceptacją,
„wolnym związkiem”, ani naiwnością.
Jego miłość to jednocześnie szczyt
dobroci i mądrości. To najlepszy ze
wszystkich możliwych sposobów odnoszenia się człowieka do człowieka.
Przedmioty materialne są obojętne
na miłość i nie interesują się miłością. Dla wszystkiego, co materialne,
miłość jest bezużyteczna, a dla ludzi
jest ona siłą i pokarmem, bez którego
trudno żyć. Najbardziej upewniają
nas o miłości ci, którzy potrafią cierpieć z nami i dla nas. Bóg o tym wie
i dlatego postanowił upewnić nas o
swojej miłości przez to, że pozwolił
się przybić do krzyża.
Prawdziwa miłość między ludźmi
jest zawsze naśladowaniem miłości
Jezusa, a ta Jego miłość jest bezwarunkowa, wierna i ofiarna, a jednocześnie mądra. Upewnia nas o tym
Jezus w przypowieści o synu marnotrawnym. Mądrze kochający ojciec –
który jest symbolem Boga – nie wycofuje miłości, nie zsyła mu żadnych
kar ani cierpień, a jednocześnie nie
przeszkadza synowi ponosić bolesne
konsekwencje błędów, które tenże
syn popełnia. Ojciec wie, że na skutek
cierpienia błądzący syn ma szansę
zastanowić się i powrócić (por. Łk 1132). Najbardziej zaskakuje nas fakt,
że Jezus, który każdego człowieka

kocha bezwarunkowo, nieodwołalnie
i ofiarnie aż do oddania życia, każdemu – jak opisują to Ewangelie - okazuje tę miłość w inny, niepowtarzalny
sposób. On uczy nas przez to miłości
mądrej, czyli komunikowanej w sposób dostosowany do sytuacji i zachowania danej osoby.
Gdy Jezus spotykał ludzi szlachetnych, wtedy komunikował im
miłość przez to, że ich na rożne sposoby wspierał: przytulał, uzdrawiał,
rozgrzeszał, stawiał za wzór, chronił,
spełniał ich prośby, potwierdzał, że są
błogosławieni (zob. np. Mt 8, 5-13;
Mt 9, 1-2; Mt 9, 20-22; Mt 12, 49-50;
Mk 5, 35-42; Łk 6, 20-23; Łk 7, 2428; Łk 19, 1-10; J 8, 10-11; J 11, 3844). Takim ludziom okazywał miłość
z radością i w sposób, który zwykle
uznajemy za jedyny sposób komunikowania miłości.
Gdy Jezus spotykał błądzących,
to okazywał im miłość w zupełnie inny sposób. Takich ludzi nie tolerował,
nie akceptował, lecz twardo upominał
i stanowczo wzywał do nawrócenia:
„Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy
podobnie zginiecie” (Łk 13, 3; zob. też
np. Mt 18, 6-10; Mt 18, 15; Mk 11, 1517; Łk, 6, 41-41; Łk 7, 31-35; Łk 10,
13-16; ).
Gdy Jezus spotykał krzywdzicieli,
wtedy się przed nimi bronił. Dla przykładu, nie pozwolił, by strącili Go ze
skały w miejscowości, w której nauczał (zob. Łk 4, 28-30). Ukrywał się

przed tymi, którzy chcieli Go zabić
(zob. J 8, 59; J 11, 54). Bronił się
przed Annaszem i Kajfaszem (zob.
Mk 14, 62; J 18, 19-21), a także przed
Piłatem (zob. J 18, 33-38); J 19, 1112). Innym razem bronił się przed
żołnierzem, który Go uderzył (zob. J
11, 23). Obrona przed krzywdzicielem
jest wyrazem dojrzałej miłości, gdyż
daje szansę na to, że krzywdziciel nie
stanie się jeszcze większym krzywdzicielem i nie zaciągnie jeszcze większej
winy. Przeciwnie, ma szansę zastanowić się, nawrócić i uratować przed
potępieniem (zob. Mt 26, 64; Mk 14,
48-49). Dopiero wtedy, gdy Jezus
nauczył nas kochać (ale nie wcześniej!), pozwolił przybić się do krzyża
po, by nas upewnić o tym, że kocha
bezwarunkowo. Oddanie się w ręce
krzywdzicieli było jednak w postępo-

waniu Jezusa wyjątkiem, a nie regułą.
Gdy Jezus spotykał ludzi faryzejskich i przewrotnych, którzy z premedytacją usiłowali żyć kosztem innych
ludzi, wtedy ich publicznie demaskował. Wyjaśniał tłumom ludzi dobrej
woli, że ich uczeni w Piśmie i faryzeusze to plemię żmijowe i ślepi przewodnicy, których trzeba się strzec
(zob. Mt 23, 2-33; Mt 26, 20-25; Mk
3, 22-30; Mk 7, 1-13; Mk 10, 13-16;
Mk 12, 38-40; Łk 11, 37-52). Gdy natomiast spotykał ludzi, którzy kochali
bardziej niż inni, to komunikował im
miłość przez to, że ich wyróżniał, że
okazywał im niezwykłe zaufanie i że
zawierzał im losy Kościoła, czyli losy
ludzi, których kocha nieodwołalnie
(zob. J 21, 15-17).
W aspekcie miłości chrześcijaństwo wnosi jakościową nowość w sto-

sunku do Starego Testamentu. „Jezus
czyni miłość przedmiotem nowego
przykazania” (KKK 123). Wcielony
Syn Boży wprowadza ważną nowość
co do miłości bliźniego. Otóż chrześcijanie są powołani do tego, by kochać bliźniego w sposób, w jaki Jezus
nas pierwszy pokochał (por. J 13, 34).
Tymczasem Stary Testament polecał,
by kochać bliźniego tak, jak siebie
samego, czyli by sposób odnoszenia
się do bliźniego był podobny do sposobu, w jaki dany człowiek odnosi się
do samego siebie (por. Kpł 19, 18).
Odkąd w Chrystusie ludzkość zobaczyła, w jaki sposób Bóg kocha człowieka, nie musimy już uczyć się miłości po omacku, ani w oparciu o najbardziej niebezpieczną z metod, jaką
jest metoda prób i błędów.

NABOŻEŃSTWO CZTERDZIESTOGODZINNE
Niedziela – 2 marca
14.00
15.00

16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

Malinowa, Modrzewiowa, Przejazd, Rudnicka
Daktylowa, Dereniowa, Forsycjowa, Jaworowa, Jeżynowa, Kminkowa, Nasturcjowa,
Palmowa, Paprociowa, Pigwowa, Szarotkowa,
Świdnicka, Trześniowska, Wawrzynowa,
Żonkilowa, Żurawinowa
Niepodległości 22
Niepodległości 24
MSZA ŚW.
Niepodległości 26
Niepodległości 28
Niepodległości 30
Daszyńskiego 2, Kasztanowa
Daszyńskiego 3, 3A
Poniedziałek – 3 marca

00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
6.30
7.00
7.30
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00

Daszyńskiego 11
Daszyńskiego 12
Daszyńskiego 13
Daszyńskiego 15
Daszyńskiego 17
Daszyńskiego 19
Daszyńskiego 27,25,23
GODZINKI
MSZA ŚW.
MSZA ŚW.
Trześniowska 1
Trześniowska 3
Tumidajskiego 2A
Tumidajskiego 2B
Tumidajskiego 2C
Tumidajskiego 4,6
Tumidajskiego 8,10
Tumidajskiego 12
Tumidajskiego 14
Tumidajskiego 16

18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

MSZA ŚW.
Tumidajskiego 18
Tumidajskiego 20
Tumidajskiego 22
Niepodległości 1, 1G
Niepodległości 2
Wtorek – 4 marca

00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
6.30
7.00
7.30
08.00
09.00
10.00
01.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

Niepodległości 3,
Niepodległości 4
Niepodległości 5,
Krokusowa 4, Krokusowa 6
Niepodległości 6
Niepodległości 7
Niepodległości 7A, 7B
GODZINKI
MSZA ŚW.
MSZA ŚW.
Niepodległości 7C, 7D
Niepodległości 8
Niepodległości 9A
Niepodległości 10
Niepodległości 11
Niepodległości 12
Niepodległości 13
Niepodległości 13A
Niepodległości 13B
Niepodległości 14
MSZA ŚW.
Niepodległości 16
Niepodległości 20
APEL JASNOGÓRSKI
ZAKOŃCZENIE NABOŻEŃSTWA

Obok daru modlitwy, można składać ofiary w naturze: trwałą żywność, ubrania, pieniądze dla potrzebujących i bezdomnych, na obiady dla dzieci.

MARZEC 2014 Nr 3/192

21

NADSZEDŁ CZAS REMONTU

INFORMACJE

Organy w naszym kościele były zbudowane w roku 1948 dla kościoła w
niemieckiej parafii pw. Wniebowzięcia NMP w bawarskim Hollfeld. Parafia ta postanowiła zakupić nowe organy z trakturą mechaniczną. Dzięki
staraniom ks. Stanisława Fela, który studiował w Regensburgu dotychczasowy instrument został w 1995 r. przekazany naszej parafii. Te 29 głosowe
(obecnie) organy piszczałkowe złożył na nowo pan Jerzy Kukla, organmistrz z Bielska-Białej. W czerwcu 1996 roku organy zostały poświęcone w
uroczystość odpustową św. Antoniego przez abp. Bolesława Pylaka.
Nasze organy, to jeden z instrumentów, które zapoczątkowały epokę
sprowadzania używanych organów z zagranicy. Była to niewątpliwie opcja
pomiędzy budową nowych organów, co wiąże się z bardzo poważnym kosztem, a korzystaniem z elektronicznych instrumentów, które są tańsze, ale
stanowią niestety tylko substytut.
W czasie montażu szafa organowa została rozdzielona na 2 człony ze
względu na warunki architektoniczne na chórze naszego kościoła. Organy
mają elektryczną trakturę gry i rejestracji, wiatrownice stożkowe oraz 2
miechy: jeden fałdowy dla manuału głównego i klawiatury pedałowej oraz
drugi pływakowy dla manuału II.
Ich dyspozycja została nieco zmieniona w zestawieniu z oryginałem
i została pomyślana do wykorzystania nie tylko w liturgii. Brzmienie instrumentu jest interesujące i pozwala wykonywać także literaturę koncertową.
Od montażu przez 18 lat, poza koniecznymi, nie były prowadzone żadne prace przy instrumencie. Jest on w stanie dość dobrym, ale wymaga
uzupełnień i wymiany pewnych elementów. Fachowcy i komisja diecezjalna zalecili generalny remont, by nie wracać do sprawy po roku czy dwóch.

Niedziele i święta: 7:00, 9:00, 10:30,
(górny kościół – dorośli, dolny kościół –
dzieci), 12:00, 18:00 (dla młodzieży)
Święta zniesione:
7:00, 9:00,16:30,18:00
Dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:00,
dodatkowo 16:30 (pierwsze piątki
miesiąca w roku szkolnym)
Całodzienna adoracja Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie w dni
powszednie od 8.00 do 18.00
Nabożeństwa okresowe: codziennie
o 17:15. W pierwszą sobotę miesiąca
oraz 16. dnia miesiąca — adoracja po
Mszy św. wieczorowej zakończona o godz.
21:00 Apelem Jasnogórskim
Adres: ul. Kasztanowa 1,
20-245 Lublin.
tel. 81 747 70 75
Kancelaria otwarta w dni
powszednie:
7:30 – 8:00 oraz 17:00 – 17:45
W niedzielę po każdej Mszy św.
udzielane są informacje oraz
przyjmowane intencje Mszy św.
Kiosk parafialny czynny od 17.00 do
18.00 oraz po Mszy św. wieczorowej
(poniedziałek—sobota).
Od 7.30 do 8.30 (sobota). W niedziele i
święta od 17.00 do 18.00 i po każdej
Mszy św.

Prac
renowacyjnych podjął się pan
Krzysztof Deszczak z
Lublina. Remont będzie kosztował parafię
ok. 145 tys. zł. To kwota pokaźna, ale nowe
organy tej wielkości
kosztowałby 1,2 mln
zł. Warto więc ponieść
koszt remontu, uzyskując lepszą jakość
brzmienia i przedłużając żywotność instrumentu.
Kapitalny remont
naszych organów potrwa do sierpnia.
W tym czasie chór
będzie zamknięty dla
wiernych.

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,
ks. Łukasz Waś
Stali współpracownicy: ks. Prof. Marek Dziewiecki, Kazimiera Flis, Janina Swół, Roman
Wołczyk, Monika Piechnik
Druk Polihymnia
Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania i skracania wszystkich tekstów oraz
zmianę tytułów bez uprzedniego zawiadomienia autorów
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NABOŻEŃSTWA
WIELKOPOSTNE
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

ODESZLI DO PANA
Marian Koza
Ryszard Barański
Stanisław Kania
Genowefa Grzesiak
Helena Skubicha
Tadeusz Szymczyk
Lucyna Zając
Andrzej Wojtaszek
Leszek Karpaczewski

1975
1941
1970
1924
1940
1926
1929
1972
1974

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

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

W niedzielę 26 stycznia 2014 r. obraz Matki Bożej Częstochowskiej przekazano mieszkańcom bloku przy ul. Daszyńskiego 25 (zdjęcie z lewej). Procesji przewodniczył ks. Łukasz Waś. W niedzielę 9 lutego 2014 r. po Mszy św. wieczorowej obraz
przejęli mieszkańcy bloku przy ul. Daszyńskiego 27 (zdjęcie z prawej). Obraz został odprowadzony procesyjnie ze śpiewem i
modlitwą, którą prowadził ks. Leszek Sałaga.

MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ
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Fot. Arch. Kamila Drozdka

KONCERT KARNAWAŁOWY

FERIE W ŚWIETLICY
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Fot. Arch. Świetlicy

