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A moja świętość dziurawa

Na ćwiartce włoska się buja.
Ks. Jan Twardowski

PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!
Kiedy niewiasty szły do grobu Jezusa,
martwiły się, bo jego wejście przywalone
było wielkim kamieniem. Zastanawiały się,
kto pomoże im go odsunąć. Gdy już podeszły bliżej, zobaczyły, że kamień jest odsunięty. Weszły do grobu i nie zobaczyły ciała
Jezusa. Był tam anioł, który mówi, że Chrystusa tam nie ma, gdyż zmartwychwstał,
żyje, „Idzie przed wami do Galilei, tam Go
ujrzycie, jak wam powiedział (Mk 16,7).
My też mamy w życiu różne problemy,
które wydają się być, jak wielki głaz, nie do
ruszenia, tak że nie ma już żadnej nadziei.
Ale słyszymy Dobrą Nowinę, że Chrystus
odwalił ten kamień. On ma moc wydobyć
ze śmierci, ze stanu, w którym wydaje się,
że wszystko jest skończone. I z tego wyprowadza życie, nowy wspaniały początek.
Chrystus idzie przed nami do Galilei, czyli
tam, gdzie nastąpiło powołanie uczniów
i gdzie rozpoczął działalność. Jeśli pójdziemy naszym powołaniem chrzcielnym, będzie doświadczać mocy Chrystusa zmartwychwstałego i żyjącego.
Uroczysta liturgia Wielkanocy rozpoczyna się procesją. Kapłan na początku
ogłosi radość, że grób jest pusty, a Chrystus zmartwychwstał, że jest mocniejszy od
śmierci, że droga do życia wiecznego jest
otwarta, pokonany został grzech. A my idąc
w procesji będziemy naśladować kobiety
i apostołów przekazującym innym ludziom
wiadomość, że Jezus zmartwychwstał, jest
mocniejszy od śmierci.
W kościele odprawiona zostanie Msza
św. rezurekcyjna, podczas której obecny bę- Hans Memling
dzie wśród nas Chrystus zmartwychwstały. A
my będziemy mieć możliwość przyjąć Jezusa w Komunii
Wielkanoc jest zaproszeniem, abyśmy jak kobiety
Świętej, w uwielbionym i przemienionym ciele. Będzie to
i apostołowie, dzielili się tą Dobrą Nowiną z innymi,
nasza wspólna uczta z Chrystusem Zmartwychwstałym.
z wszystkimi, których spotkamy. Dlatego istnieje piękPo Mszy św. wrócimy do domów, aby w gronie rodzinny zwyczaj, popularny zwłaszcza na Wschodzie, że
nym podzielić się tą Dobrą Nowiną, bo Chrystus łamiąc
w czasie wielkanocnym pozdrawia się ludzi mówiąc:
grzech, ma moc łamać wszelkie bariery, jakie są między
Jezus zmartwychwstał i odpowiada Prawdziwie
nami. Będziemy mogli wspólnie spożyć posiłek, jak
zmartwychwstał! Cieszmy się tą Dobrą Nowiną!
uczniowie Jezusa spożywali na brzegu jeziora posiłek
z Chrystusem Zmartwychwstałym.
Ks.NrMariusz
Salach
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WZOREM BYŁO MI ŚWIADECTWO RODZICÓW
25 lat kapłaństwa
Biskupa Artura Mizińskiego

E.T.Kamińscy – Śmiało można powiedzieć, że rok 2014 dla
Waszej Ekscelencji i całej rodziny, obfituje w jubileusze.

Bp Artur Miziński – Tak, to
prawda. Rozpoczął się 6 stycznia
okrągłym jubileuszem, bo 50-leciem
sakramentu małżeństwa Rodziców.
Dla mnie jest rokiem jubileuszu 25
lat prezbiteratu i 10 rocznicy Sakry
Biskupiej. 25 lat to dość długi okres,
aby móc spojrzeć wstecz na życie
kapłańskie i dokonać podsumowania. Powinniśmy
to czynić każdego
2
dnia, ale z perspektywy dłuższego
czasu o wiele lepiej widać, jaką droKWIECIEŃ 2014 Nr 4/193

gę przebyliśmy w wierności i niewierności, w upadkach i powstaniach, w służbie Bogu w Kościele.
Jeżeli dołączymy do tego jeszcze
pełnię Kapłaństwa, którą Bóg niezasłużenie mnie obdarzył 10 lat temu, to tym bardziej jest to czas
świętowania i jednocześnie dziękczynienia za otrzymane łaski. Za
miłość, którą Bóg nieustannie wlewa w moje serce i błogosławieństwo, którym mnie obdarza. Jak
wspomniałem jest to również czas
obrachunku i przepraszania za to,
czego nie dostaje w moim życiu w
stosunku do łaski, którą Bóg mnie
obdarzył.

- Czy możemy wrócić do początków, które dały zalążek tego, co jest dzisiaj? Czy mógłby
ks. Biskup opowiedzieć o swoim
rodzinnym domu?
Powołanie do kapłaństwa jest
zawsze najpierw darem i łaską od Boga daną konkretnemu człowiekowi,
który rodzi się w konkretnej rodzinie i
realiach. Rodzina jest nie tylko środowiskiem przekazywania życia, ale także wiary, wrażliwości, otwarcia na Boga i Jego obecność w naszym życiu.
Dla mnie to wielka radość i poczucie
wdzięczności wobec Boga, a potem
rodziców i sióstr za to środowisko, w
którym dane mi było przyjść na świat i
wzrastać, wsłuchiwać się w głos Boży i
odpowiadać na dar powołania. Mówię
tak z całą świadomością i odpowiedzialnością, bo atmosfera domu rodzinnego była pełna miłości, wrażliwości i wzajemnego otwarcia na siebie. Atmosfera wiary przeżywanej w
sposób głęboki choć prosty, codziennej modlitwy, świętowania niedzieli z
Eucharystią, przeżywania pierwszych
piątków i sobót miesiąca, uczestnictwo
w nabożeństwach okresowych, szczególnie takich jak - Droga Krzyżowa,
Gorzkie Żale czy Msze święte roratnie
- to wszystko sprawiało, że o wiele łatwiej może niż komuś innemu, było mi
trwać w bliskości Boga, widzieć Jego
obecność i usłyszeć ten szczególny
głos, powołujący do życia w całkowitym oddaniu się Jemu w kapłaństwie.
Oczywiście życie w mojej rodzinie,
w wiosce, było naznaczone także i
ciężką pracą, nauką, wzajemną pomocą w relacji do rodziców i sióstr. Było
to, wydaje mi się, takie bardzo normalne, naturalne życie, które zaprawiało z jednej strony do wyrzeczenia,
wysiłku, systematycznej pracy, ale także do odpowiedzialności, szczególnie
patrząc na rodziców i ich podejście do
rodzinnych obowiązków. Świadectwo
pracy rodziców było dla mnie wzorem
i jednocześnie takim modelem, który,
co prawda w innych wymiarach mojego życia, ale mogę realizować, stosować to, czego nauczyłem się przyglądając się ich życiu i postawie.
Moja wdzięczność kieruje się dzisiaj ku Bogu, rodzicom i siostrom za
rodzinę, w której dane mi było wzrastać i dojrzewać do tej odpowiedzi,
której Chrystus oczekiwał, mówiąc w
słowie, w ludziach, w faktach: „Pójdź
za mną”.

- Kiedy pojawiła się myśl o
powołaniu kapłańskim? Czy to
było nagłe natchnienie Ducha
Świętego, czy raczej powolny
proces dojrzewania do tej decyzji?
Trzeba mieć świadomość, że powołanie jest pewną tajemnicą, którą odkrywa się z czasem. Tak było i ze mną.
Spojrzenie wstecz wskazuje na pewne
wydarzenia, które mogły coś sugerować
już w bardzo wczesnym okresie życia,
bo myśl o tym, by zostać księdzem po
raz pierwszy pojawiła się jeszcze pod
koniec szkoły podstawowej. Potem
przyszedł czas liceum i ta myśl powoli
dojrzewała w świadomości, czy też w
podświadomości. Dojrzewała także w
konkretnych warunkach, gdy opuściłem dom rodzinny i zamieszkałem w
internacie. We wspólnocie kolegów i
koleżanek także przeżywałem swoją
pobożność, religijność, ale już inaczej,
bo trzeba było samemu zadbać, aby nie
utracić tego, co w domu rodzinnym
zostało mi zaszczepione.
Moje dojrzewanie do dania odpowiedzi „tak” Chrystusowi i wstąpienia
do seminarium w dużej mierze miało
miejsce w Kraśniku Fabrycznym. Razem z moim rosnącym powołaniem
wzrastał tam właśnie kościół parafialny. Dane mi było przyjeżdżać tam na
katechezę, a także uczestniczyć we
Mszy świętej, modlić się w prowizorycznej kaplicy czy przy krzyżu, który
został postawiony na pamiątkę poświęcenia placu pod budowę kościoła. Ważne były również relacje ze spotkanymi
tam kapłanami, o których powiem za
chwilę, a także wspólnota z kolegami
Kilku spośród nich również zostało
później kapłanami. Wspólnie więc dorastaliśmy i odkrywaliśmy piękno tego
powołania, odczuwając troskę Pana
Boga - przez łaskę i działanie Ducha
Świętego w sercu, która uzdalniała do
odpowiedzi bardziej czy mniej umiejętnie dawanej Bogu z każdym dniem.
- Jakie osoby miały znaczący
wpływ na decyzję o zostaniu kapłanem?
Na moją decyzję o kapłaństwie duży wpływ mieli najpierw Rodzice. Ich
ciągłe otwarcie na Boga, troska o to,
żeby nie zabrakło powołań i modlitwa o
nie, powodowało, że moje powołanie
mogło się rozwijać „bez lęku”. Nie miałem obaw, że nie zaakceptują mojej
decyzji, jak było to w przypadku jednego czy drugiego kolegi, którzy poszli do
seminarium wbrew woli rodziców.
Drugą grupą osób byli kapłani, których spotkałem w swoim życiu – w parafii rodzinnej (katecheci ze szkoły
podstawowej i średniej, duszpasterze
młodzieżowi) – którzy swoją postawą,
słowem, zaangażowaniem wskazywali

piękno życia kapłańskiego. Wśród nich
był Sercanin, który wywarł duży wpływ
na rozwój mojego powołania w okresie
licealnym przez nauki i rozmowy z młodzieżą w czasie misji, które głosił w kościele w Kraśniku, potem przez trwającą kilka lat więź zarówno z nim, jak i ze
zgromadzeniem, a także pielgrzymowanie na Jasną Górę w grupie młodzieżowej prowadzonej właśnie przez księży
Sercanów.
Nie bez znaczenia był fakt, że dorastałem do dania Jezusowi odpowiedzi
„tak” w blasku pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II, a więc także odkrywanie jego osoby i jego posługa miały
wpływ na dojrzewanie do kapłaństwa.
Byli to także ojcowie duchowni i wychowawcy seminarium, którzy przyczynili się
do ostatecznego kształtu naszego powołania, a potem zaświadczyli, że jesteśmy
gotowi do przyjęcia święceń kapłańskich.
- Jak wspomina Biskup formację w Seminarium Duchownym?
Wspomnień jest wiele i łączą się
one z codziennością, regularnym rytmem życia i modlitwy, formacji intelektualnej i ogólnoludzkiej, czy formacji
duchowej i pastoralnej. Były także wydarzenia wyjątkowe, do których zaliczyć trzeba różne formy rekolekcji, czy
to odbywanych rokrocznie w seminarium, czy to wakacyjnych, które w grupie danego roku razem z ojcem duchownym przeżywaliśmy poza murami
seminarium. Był to czas dorastania
jako człowiek, jako alumn, do dania tej
ostatecznej odpowiedzi na powołanie,
którym Chrystus mnie obdarzył. Znaczącym wydarzeniem była wizyta 9.
czerwca w 1987 r. w Lublinie Ojca
Świętego Jana Pawła II i uczestnictwo
przy ołtarzu wraz z nim we Mszy świętej na Czubach.
- Jak ks. Biskup wspomina
dzień święceń kapłańskich? Ilu w
sumie kapłanów zostało wówczas wyświęconych?
Mój rok w seminarium był jednym
z wyjątkowych i bardzo licznym. W
tamtym okresie święcenia kapłańskie
prezbiteratu były przyjmowane nie po
sześciu latach studiów, ale po niespełna
pięciu i pół roku formacji seminaryjnej,
tak więc zasadnicza większość moich
kolegów przyjęła święcenia 10 grudnia
1988 roku. Natomiast ks. Józef Maciąg
i ja święceni byliśmy 23 marca 1989
roku w Wielki Czwartek w czasie liturgii porannej w Archikatedrze - Mszy
Krzyżma Świętego. W grudniu nie osiągnąłem jeszcze kanonicznego wieku
uprawniającego do przyjęcia święceń
prezbiteratu. Dlatego mogłem być wyświęcony dopiero w marcu. Jeszcze
jako diakon zostałem skierowany do
parafii św. Józefa w Tomaszowie Lubel-

skim i tam, od Świąt Bożego Narodzenia roku Pańskiego 1988, rozpocząłem
swoją posługę duszpasterską. Potem
przyjęliśmy święcenia z rąk ówczesnego
lubelskiego Biskupa Bolesława Pylaka
w Archikatedrze Lubelskiej. Wyświęcono wtedy na prezbiterów czterech diakonów.
- O czym ks. Biskup myślał
tuż przed przyjęciem święceń kapłańskich leżąc na posadzce?
Trudno to sobie przypomnieć dokładnie. Na pewno była to radość, ale
połączona z jakimś lękiem, niepewnością przed tym, co czeka mnie w kapłaństwie. Był to moment intensywnej
modlitwy, ale i spojrzenia na moje życie, które obejmowało zarówno przeszłość, teraźniejszość, jak i przyszłość.
- Mówi się, że pierwsza parafia to pierwsza miłość.
Jest prawdą, że pierwsza parafia
jest miejscem wyjątkowym. Ten pierwszy kontakt z rzeczywistością Kościoła,
w której służy się jako kapłan, pozostaje głęboko w pamięci i ma duży wpływ
na kształt całego kapłaństwa. Trzeba
pamiętać, że byłem jeszcze wtedy w
seminarium, w okresie przygotowania
do pracy duszpasterskiej. Miałem to
szczęście, że w parafii św. Józefa, do
której trafiłem razem z kolegą z roku,
ks. Ireneuszem Korzeniowskim jako
wikariuszem, spotkałem bardzo dojrzałego, odpowiedzialnego i ojcowskiego
księdza proboszcza ks. Henryka Kulika,
który wraz z innymi kapłanami stworzył atmosferę rodzinnego domu i pracy duszpasterskiej, nawet jeśli warunki
lokalowe były trudne. Pracowaliśmy w
parafii, w której kościół był w budowie,
mieszkaliśmy na plebanii przy innej
parafii, a przez jakiś czas jedliśmy w
trzeciej parafii w Tomaszowie. Mój
pierwszy kontakt z rzeczywistością parafialną miał miejsce w święta Bożego
Narodzenia i zaraz potem, w czasie kolędy, mogłem się spotkać z parafianami
w ich miejscu zamieszkania. Parafie
wschodnie archidiecezji polskich mają
swoisty klimat życzliwości, bezpośredniości, ciepła. Tego wszystkiego doświadczyłem w czasie posługi w mojej
pierwszej parafii. Wspomniałem już o
relacji między nami kapłanami i bratersko-ojcowskiej relacji w stosunku do
księdza proboszcza, który był otwarty
na wszelkie inicjatywy duszpasterskie.
Młodzieży było wiele i wszystko trzeba
było zorganizować od początku, bo parafia funkcjonowała zaledwie od kilku
lat. Ważne i piękne było dla mnie tworzenie młodzieżowej grupy ruchu Światło-Życie. W krótkim czasie powstała
grupa oazowa, łącznie z animatorami i
zespołem muzycznym oraz Liturgiczna
Służba Ołtarza prowadzona
3 przez drugiego z kapłanów.
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KALENDARIUM
2 kwietnia – 9 rocznica śmierci
bł. Jana Pawła II
7 kwietnia – św. Jana Chrzciciela
de la Salle (1651-1719)
Pochodził ze starej książęcej rodziny.
Studiował w Paryżu. Gdy miał 27 lat
otrzymał święcenia kapłańskie. Trzy
lata później obronił doktorat z teologii.
Błyskawicznie został proboszczem.
Spodziewano się, że niedługo zostanie
kardynałem. Tymczasem ks. Jan zaczął
otaczać się ludźmi zepchniętymi na
margines. Na plebanię przychodziło
coraz więcej sierot z najuboższych rodzin. W 1679 r. Jan de la Salle założył
szkołę dla chłopców. Nauczycieli, którzy zdecydowali się uczyć sieroty, gościł
i żywił w swoim domu. Gdy zobaczył, że
zabiegają o własne utrzymanie, sam
zrezygnował z godności kanonika, co
oznaczało rezygnację ze sporych dochodów. Zimą 1684/85 r. w czasie klęski
głodu rozdał cały swój majątek ubogim.
Plebanię zamienił w szkolę dla bezdomnych i ubogich dzieci. Potem poświęcił
na ten cel swój dom rodzinny. Wielu
ludzi, zafascynowanych jego stylem
życia postanowiło poświęcić się kształceniu dzieci. W 1684 r. powstało nowe
zgromadzenie zakonne Braci Szkół
Chrześcijańskich. Były to początki
szkoły podstawowej we Francji. Nauka
była bezpłatna, a nauczano w języku
narodowym. W samej Francji do rewolucji działało aż 126 szkół i ponad 1000
braci szkolnych. Swoje dzieło św. Jan
okupił wielkim cierpieniem. Pomysł
darmowych szkół dla najuboższych nie
podobał się tym, którzy czerpali z edukacji dzieci spore zyski. Dzieło braci
szkolnych o mało nie legło w gruzach.
Było jednak dziełem Bożym, dlatego
przetrwało. Dzisiaj Bracia Szkolni mają
swe szkoły w prawie 90 krajach.
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Parafia miała potencjał, który staraliśmy się wykorzystać. Do tej pory
jako proboszcz posługuje tam ks. Henryk Kulik i mieszka tam ks. kapelan
Józef Rzechuła, których chętnie odwiedzam. Z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że był to błogosławiony czas,
a postawy, które mogłem tam zaobserwować i sam przejąć, służą do dzisiaj.
Po 2,5 roku pobytu w Tomaszowie
zostałem przeniesiony do parafii św.
Maksymiliana w Lublinie, jako jeden z
czterech wikariuszy, gdzie proboszczem
był ks. prałat Józef Siemczyk. Była to
także młoda parafia, ale już zorganizowana, zarówno gdy chodzi o kwestie
budowlane, jak i duszpasterskie. Tu
także miałem bardzo pozytywne doświadczenie duszpasterstwa i mogłem
kontynuować to, czego już nauczyłem
się w parafii tomaszowskiej, szczególnie gdy chodzi o pracę z młodzieżą i
prowadzenie grupy ruchu ŚwiatłoŻycie i ministrantów. Atmosfera między kapłanami była braterska, i do tej
pory podtrzymujemy kontakt, a ten
kościół stał się jedyną praktycznie parafią mojej posługi duszpasterskiej w
archidiecezji lubelskiej, bo potem wyjechałem już na studia do Rzymu. Wydarzenie z parafii na Majdanku, które na
zawsze pozostanie w mojej pamięci to
konsekracja kościoła parafialnego i
możliwość przygotowania liturgii konsekracyjnej. Poza tym katecheza w
trzech szkołach, przygotowanie dużej
grupy młodzieży do Sakramentu Bierzmowania to kolejne doświadczenie
duszpasterskie w tej parafii.
- Potem przyszły lata studiów
w Rzymie uwieńczone uzyskaniem tytułu adwokata Roty
Rzymskiej.
Po roku pobytu w parafii św.
Maksymiliana, zostałem skierowany
w roku 1991 na studia specjalistyczne, na obecnie Papieski Uniwersytet
Świętego Krzyża w Rzymie, gdzie w
ciągu dwóch lat zrobiłem licencjat z
prawa kanonicznego. Mieszkałem
wtedy w międzynarodowej wspólnocie kapłanów, w domu prowadzonym
przez siostry zakonne we współpracy
z uniwersytetem, czyli de facto z
Opus Dei. Było to bogate doświadczenie wspólnoty z kapłanami zarówno z
dalekiej Azji, jak i z Afryki, czy też z
Zachodniej Europy. Następne 2 lata,
to czas doktoratu spędzony zasadniczo w Papieskim Kolegium Polskim
wśród kapłanów, studentów z różnych polskich diecezji. Studia odbywały się na Papieskim Uniwersytecie
Laterańskim i zostały zakończone
doktoratem w czerwcu 1996 roku. W
czasie studiów mieszkałem w Rzymie,
w samym centrum Kościoła. Groby
apostolskie, papież Polak na Watyka-

nie, możliwość uczestniczenia w życiu
Kościoła uniwersalnego, w wydarzeniach życia Kościoła powszechnego,
w liturgiach sprawowanych przez Papieża, niedługo świętego Jana Pawła
II, możliwość audiencji, spotkań z
nim przy różnych okazjach, to piękne
doświadczenie. Poza tym zgłębianie
wiedzy z prawa Kościoła w samym
jego sercu. Oczywiście był to też czas
spędzony w bibliotekach, na studiowaniu i przygotowywaniu pracy zarówno do licencjatu, jak i potem pracy doktorskiej. Studiując przez kolejne trzy lata w Studium Rotalnym
przygotowywałem się do uzyskania
dyplomu adwokata Trybunału Roty
Rzymskiej. Był to czas wypełniony z
jednej strony pracą naukową, z drugiej zaś strony pobyt na parafii jako
wikariusz-współpracownik. Przez trzy
lata miałem więc kolejne piękne doświadczenie innej niż w naszej polskiej rzeczywistości pracy duszpasterskiej w rzymskiej parafii pod wezwaniem St. Angela Merici pod kierunkiem ojcowskiego, opiekuńczego proboszcza. Uczestniczyłem w duszpasterstwie osób chorych, które odwiedzaliśmy w domach w pierwsze piątki
miesiąca z Najświętszym Sakramentem i spowiedzią. Na terenie parafii
wielu studentów z różnych części
Włoch wynajmowało mieszkania na
czas studiów. Znów miałem więc dar i
łaskę współpracy z młodymi. Pełnili
oni często posługę liturgiczną w parafii, a potem, nawet już po skończeniu
studiów, nadal uczestniczyli w naszych cotygodniowych spotkaniach
formacyjnych łączonych z wyjazdami
na dni skupienia bądź krótkie rekolekcje. 6. lipca 1999 r. złożyłem egzamin adwokacki w Rocie Rzymskiej, a
5. sierpnia składałem przysięgę adwokata w Rocie Rzymskiej. Dla mnie
osobiście piękne było to, że wtedy na
złożeniu tej przysięgi i odebraniu dyplomu moi rodzice mogli być razem
ze mną w Trybunale Roty Rzymskiej.
Przed moim powrotem mieliśmy też z
rodzicami możliwość spędzenia kilku
tygodni, chyba dwóch, razem w Rzymie.
- W pierwszym wywiadzie,
jakiego udzielił nam ks. Biskup w
2000 roku (Wielkanocne wydanie Głosu św. Antoniego) dotyczącego egzaminu adwokackiego
w Rocie Rzymskiej trwającego 12
godzin tj. od 9.00 do 21.00 Wasza Ekscelencja powiedział:
„Było to 12 najkrótszych godzin
w moim życiu. Stres i wysiłek,
jakie im towarzyszyły, są trudne
do opisania. Egzamin zdawało 8
osób z 60, które rozpoczęły studia”.

W 1999 r. Biskup wrócił do Lublina i wtedy trafił wraz z rodzicami do naszej parafii. Co zadecydowało o wyborze parafii św. Antoniego Padewskiego? Nie ma w życiu przypadków.
Jeszcze w czasie mojego pobytu we
Włoszech, ze względu na stan zdrowia,
rodzice przenieśli się z rodzinnego
Wandalina i parafii Boby do Lublina.
Ja zaś po powrocie z Rzymu rozpocząłem pracę dydaktyczno-naukową na
KUL na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji jako wykładowca w Katedrze Kościelnego Prawa
Procesowego pod przewodnictwem
wtedy ks. prof. Andrzeja Dzięgi, późniejszego biskupa sandomierskiego,
dziś biskupa szczecińskokamieńskiego. W tym samym czasie,
już od września, rozpocząłem pracę
jako adwokat stały przy Trybunale Kościelnym w Lublinie. Był to czas wchodzenia na nowo w polską rzeczywistość
jako kapłan, ale w innym już wymiarze,
bo nie w duszpasterstwo, ale właśnie w
pracę dydaktyczno-naukową i sądowniczą w Trybunale. Pozwalało to na zamieszkanie nieopodal kościoła św. Antoniego, na terenie tejże parafii, w bezpośrednim sąsiedztwie rodziców i siostry. Dawało to możliwość częstego
kontaktu z rodzicami, co było bardzo
ważne po 7 latach rozłąki, kiedy nasze
spotkania miały miejsce kilka razy w
roku. Mogliśmy widzieć się każdego
dnia, czy nawet spożywać razem posiłki
w domu, który stał się dla nas rodzinnym. Był to czas także może mniej posługi duszpasterskiej, ale w dużej mierze celebracji i modlitwy w parafii św.
Antoniego prowadzonej przez ks. prałata Stanisława Roga. Wikariuszami w
tamtym czasie byli moi koledzy, więc
panowała atmosfera braterska, życzliwości i otwarcia. Plebania stała się kolejnym moim domem, oprócz mojego
własnego i rodzinnego. Pomagałem też
ks. Markowi Żyszkiewiczowi w Czerniejowie. Przez trzy lata jeździłem tam
praktycznie w każdą niedzielę i święta,
jak tylko było to możliwe. Nie zostawiłem też kościoła w Bobach, bo życzliwość i ojcowska postawa ks. Szymona
Szlachty sprawiała, że i tam w miarę
możliwości udawałem się, aby posługiwać czy spędzać we wspólnocie kapłańskiej wolne chwile. Po stosunkowo
krótkim czasie, bo już w lutym 2000
roku, zostałem przez ks. Arcybiskupa
Józefa Życińskiego nominowany na
wicekanclerza Kurii Metropolitalnej, a
potem w miesiącach wakacyjnych na
kanclerza i urząd ten sprawowałem do
nominacji na biskupa pomocniczego,
czyli do 3 maja 2004 roku.
Wcześniej, bo w roku 2002 przeniosłem się do parafii Najświętszej Ma-

ryi Panny Nieustającej Pomocy na Czechowie, gdzie byłem rezydentem przez
dwa lata. Była to ostatnia parafia, gdzie
zaskoczyła mnie nominacja na biskupa
pomocniczego. Te niespełna dwa lata w
bezpośredniej bliskości kościoła parafialnego, bo w bloku przylegającym do
jego budynku, było czasem równie
pięknym jak w poprzednich parafiach.
Proboszczem był i jest tam ks. kan.
Adam Wełna, kolega jeszcze z czasów
seminaryjnych. Trzeba dodać, że miałem szczęście i wszędzie spotykałem
kochanych, otwartych ludzi, zarówno
kapłanów, jak i parafian.
- W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 30. maja 2014 r.
przyjął Ksiądz sakrę biskupią.
Jak można podsumować tę dekadę?
Jakakolwiek próba podsumowania
tych lat posługi biskupiej w archidiecezji, w Kościele, to nie lada wyczyn. Nie
da się objąć refleksją wszystkich wydarzeń, które miały miejsce w tym czasie.
Pierwsza refleksja, to jakościowa zmiana nie tylko w ilości i rodzaju posług,
ale i odpowiedzialności za Kościół, a
także stylu życia i wagi każdego wypowiadanego słowa. To wszystko stało się
tak nagle, że początkowe miesiące posługi biskupiej upłynęły pod znakiem
pytania, jak się odnaleźć w tej rzeczywistości, jak podejmować zadania, które
stają codziennie i to w dużej ilości. O
wiele łatwiej było wejść w życie duszpasterskie jako wikariusz parafialny, ponieważ przygotowanie do tej pracy w
seminarium otwierało nas na bezpośredni kontakt z rzeczywistością parafialną, natomiast takiego przygotowania do posługi biskupiej nie było. Mogę
stwierdzić, że ocena kogokolwiek, nawet moja, oparta na bliskiej współpracy
z księdzem arcybiskupem czy biskupami pomocniczymi, świadomość zadań i
obowiązków, które na nich spoczywały,
nie oddawały w pełni, rzeczywistości,
która za nimi się kryła. Dopiero bezpośrednie doświadczenie uświadamia
wielkość zadań i odpowiedzialność spoczywającą na pełniącym posługę biskupa w Kościele, szczególnie w naszych
czasach. Na płaszczyźnie życia osobistego dokonała się zupełna zmiana stylu życia, także gdy chodzi o wcześniejsze relacje i kontakty. Dopiero po tym
pierwszym okresie wchodzenia w posługę biskupią, niektóre relacje ukształtowane na bazie posługi duszpasterskiej, na nowo odnalazły się w tym dalszym moim posługiwaniu.
Moje wejście w biskupstwo dokonało się na kilka miesięcy przed peregrynacją kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego, więc tych posług od razu
było bardzo dużo. Przede wszystkim
konieczność regularnych wyjazdów na

KALENDARIUM
13 kwietnia – Niedziela Palmowa
Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej, i rozpoczyna obchody
Wielkiego Tygodnia. Liturgia Kościoła
wspomina tego dnia uroczysty wjazd
Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym
mówią wszyscy czterej Ewangeliści, a
także rozważa Jego Mękę. W Niedzielę
Palmową ma miejsce obrzęd poświęcenia palm i uroczysta procesja do kościoła.
16 kwietnia – św. Marii Bernadety
Soubirous (1844-1879)
Była córką ubogiego młynarza. Kiedy
miała 11 lat, przyjęła ją do siebie krewna, u której pasała owce. Po trzech latach wróciła do rodzinnego Lourdes,
aby przygotować się do I Komunii
Świętej. Wtedy 11 lutego 1858 r. po raz
pierwszy Bernadecie objawiła się Matka Boża w pobliżu groty Massabielle.
Wezwała ją do modlitwy różańcowej
oraz do czynów pokutnych o nawrócenie grzeszników. W ciągu pół roku Matka Boża objawiła się Świętej 18 razy
Wizje te dały początek słynnemu sanktuarium w Lourdes.
17 kwietnia – Wielki Czwartek
WIELKI CZWARTEK
Niech Pan
potwierdzi raz jeszcze tamto spojrzenie
gdy zechciał wybrać bladą duszę przed
laty
Nie była ona wielka, święta i bez plamy
wręcz przeciwnie - była krucha i drżąca
dlatego też spodobała się Panu
Niech On - Rybak kapłańskich dusz
złowi Cię raz jeszcze w swe sieci przebaczenia
trzyma mocno przy pasterskiej lasce.
Niech On- Pasterz pasterzy i owczarni
namaści w ten dzień Twe dłonie niezmywalnym piętnem wybrania
Nie bój się też gdy wpadniesz w złowrogie sidła
Nie proś też by je zabrał spod Twoich
stóp
lecz błagaj by dodał Ci sił, by przez nie
przejść
a idąc wyrywał z nich także
pokiereszowane ludzkie dusze - dla
Niego.
Nie zapomnij…
do tego powołał Cię Pan.
Ks. Paweł Maciąg
Mariazell, 19 marca 2013 r.
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18 kwietnia – Wielki Piątek
WIELKI PIĄTEK
„Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż
do śmierci, a była to śmierć krzyżowa”.
miasto jak gdyby dzisiaj inne
zwyczajne smutne zwolnione
a może tak mi się tylko wydaje, bo
Wielki Piątek
wola trwania i bycia z Nim chociaż
przez chwilę
Słowo komentarza jest dziś niepotrzebne
wykonało się. To wystarczy!
Stało się coś, co od wieków żadne pióro
opisać nie zdoła
stało się coś, co wciąż porywa
duszę ku drewnianej
Dłonie ku przebaczeniu
coś
co krzyczy w sercu pomimo, że wokoło
bezwietrznie
to w tym małym bijącym… trwa burza
stało się coś,
co zrywa po raz ostatni niegojącą się
ranę
co pozwala pójść i wrócić na nowo
stało się coś, co miało się w moim życiu
wreszcie stać.
A dzisiaj co?
dzisiaj, przejmująco woła do nas:
grobowa cisza.
Ks. Paweł Maciąg
Mariazell, 29 marca 2013 r.
19 kwietnia – Wielka Sobota
To dzień ciszy i oczekiwania.
20 kwietnia – Niedziela Zmartwychwstania
ŚWIATŁO
ZMARTWYCHWSTAŁEGO
z oddali sączy się światło otulone płaszczem tęsknoty za głosem Pana
którą ogarnia niezwykła cisza
z oddali tli się
zdumiewający blask między resztkami
cierpienia a skrawkiem radości
oto z oddali idzie Zwiastun Nadziei
przepasany wstęgą utkaną naszym nocnym czuwaniem
przychodzi z oddali
Zwiastun ludzkiej nadziei
przychodzi zamknąć Drzwi Wrogości
a otworzyć Wrota Zrozumienia
przychodzi wysuszyć, wręcz spalić
Ogrody kłamstwa i nienawiści
a otworzyć okna miłości
przychodzi otworzyć Krainę Trwania
wyciągnąć z Doliny rozpaczy i namalować witraż Pokory
przychodzi zagasić ogień Nienawiści
a wzniecić iskrę chwalebnego Życia.
Mariazell,6W Niedzielę Wielkanocną,
31 marca 2013 r.
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parafie co kilka dni z posługą Słowa
przy okazji nawiedzenia i sprawowanie
sakramentów, wizytacje parafialne,
mniej lub bardziej oficjalne spotkania,
dyżury w kurii. To wszystko stało się
codziennością życia, w którym kalendarz staje się wypełniony, a każda posługa, jedna po drugiej, w określonym
czasie, często wyliczona co do minuty.
Dopiero w takich sytuacjach człowiek
docenia spokój na przykład zacisza seminaryjnego, gdzie był czas na rozmyślanie, brewiarz, modlitwę różańcową,
adorację. Dzisiaj tego czasu trzeba szukać między zajęciami, często w późnych
godzinach nocnych, aby to, co jest sercem życia kapłańskiego, a więc więź z
Chrystusem, jedynym Najwyższym Kapłanem, trwanie przed Nim obecnym w
Najświętszym Sakramencie znalazło
należne miejsce w biegu każdego dnia.
Najtrudniejszą jednak płaszczyzną
w posłudze biskupa wydaje się być ciężar odpowiedzialności za Kościół, który
został mi powierzony. Jest to ciężar, z
którym, przy całym otwarciu i chęci
niesienia pomocy ze strony wielu osób,
biskup pozostaje sam i pewne sprawy
musi rozstrzygnąć między Bogiem, a
własnym sumieniem, prosząc, aby to
Jego wola się zrealizowała.
Jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to moja praca z młodzieżą na uniwersytecie. Dzięki najpierw Bogu, a potem dzięki pomocy
Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika i biskupów pomocniczych, mogę
kontynuować moją pasję bycia z młodymi. Obecność biskupa na uniwersytecie i prowadzenie przeze mnie zajęć,
ale także ta więź ojcowska w relacji do
studentów ma ogromne znaczenie, myślę że dla obydwu stron. Nie ukrywam,
że pragnieniem moim było nauczanie,
czy to katechezy w szkole, czy potem na
uniwersytecie, jeszcze zanim zostałem
biskupem. Jest to ważna część mojego
życia i w pewnym sensie, myślę bez
przesady, pasja, która daje radość bycia
duszpasterzem, a nie tylko właśnie biskupem widzianym zza biurka kurialnego czy też zza ambony w czasie sprawowania liturgii, ale w tych bezpośrednich kontaktach na korytarzu uniwersyteckim, na zajęciach lub w czasie
wspólnego świętowania.
- Ks. Biskup był nominowany
przez błogosławionego, wkrótce
już świętego Jana Pawła.
Nie wspominałem jeszcze, że nominacja była dla mnie szokiem. Bardzo
trudnym momentem było podjęcie decyzji o jej przyjęciu. Znając od
„kuchni”, czyli od strony prawa kanonicznego, procedurę wyboru na biskupa, ktoś może w swojej ocenie przewartościować element proceduralny czy
czysto ludzki, ale ja chciałem zawsze na

tę decyzję papieską i na moje „tak” patrzeć zupełnie z innego punktu widzenia, jako na działanie Boże i kolejny
etap mojego duszpasterskiego posługiwania. Nie ukrywam, wspominałem już
o tym gdzie indziej, że w trudnym momencie podejmowania decyzji przed
oczyma stanęło mi, choć może to dziwne dla kapłana, który ślubował życie w
celibacie, małżeństwo. Przyszła mi do
głowy myśl tego rodzaju: Co by było,
gdyby mąż żonie po 15 latach małżeństwa powiedział przed kolejnym wyzwaniem, że nie, dalej już nie idę, bo
jest to dla mnie zbyt wielkie wyzwanie.
Przeniosłem to sobie na posługę kapłańską. Przecież ten nowy, jakościowo
inny etap mojej posługi jako biskupa,
to ciąg dalszy tego pierwszego „tak”,
odpowiedzianego Chrystusowi na wezwanie: „Pójdź za mną”. To porównanie bardzo mi pomogło w podjęciu decyzji, co prawda nie bez lęku, może nawet z jakimś wewnętrznym bólem, bo
przecież każdy zna stan swojego życia
wewnętrznego, swoje słabości, i z wątpliwościami, czy podołam. Tę decyzję,
przeżywam w kategoriach wiary, że jest
to jednak Boży wybór, to ostatecznie
Bóg wybiera i prowadzi, i towarzyszy
mi, daje wewnętrzny pokój nawet wtedy, kiedy jest bardzo ciężko w przeżywaniu mojego biskupstwa.
Co do osoby błogosławionego, za
chwilę świętego, Jana Pawła II, najpierw chciałbym wspomnieć o jego
śmierci i pogrzebie. W niespełna rok po
nominacji odszedł do domu Ojca i odczułem ten fakt jak utratę ojca, kogoś, z
kim moje życie było nierozerwalnie
związane, szczególnie od momentu Sakry Biskupiej. Tak właśnie jest w relacji
do urzędu papieskiego, ale także do
jego osoby, w blasku której wzrastałem
jako młodzieniec, przeżyłem czas seminaryjny, posługi duszpasterskiej, studiów i pewnej bliskości w Rzymie, a
potem ta nominacja. Teraz, kiedy po
kilku latach został ogłoszony błogosławionym, daje mi to coraz większy wewnętrzny pokój w przeżywaniu mojego
biskupstwa, że decyzja tego, który jest
świętym, jest w pełni Bożą. Jest potwierdzeniem tego, o czym ciągle myślałem, że był to Boży wybór dokonujący się przez posługę rybaka – Piotra
naszych czasów, którego następca –
Benedykt XVI - ogłosił błogosławionym, a kolejny papież - Franciszek –
świętym. Daje mi to przekonanie, że
Bóg tak chciał i to jest droga, po której
On pragnie prowadzić mnie, a przez
moją posługę innych, do świętości, do
swojego domu.
- Co Wasza Ekscelencja przekazałby młodym osobom wahającym się przed podjęciem drogi
kapłańskiej lub zakonnej?

Wahającym mówię: Nie wahajcie
się! Nigdy w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji dotyczących naszego życia
nie mamy 100% pewności. Zawsze będzie wracała wątpliwość, czy zrobiliśmy
dobrze, szczególnie kiedy pojawią się
jakieś trudności, których przecież nie
brakuje w naszym życiu. Decyzja na
całe życie o pójściu za Chrystusem w
życiu kapłańskim czy zakonnym, jest
decyzją powodującą wiele trudności,
niepewności szczególnie dzisiaj, kiedy
współczesny świat oferuje zupełnie inny model życia i nastawia człowieka od
samego początku na inne doznania,
rozbudza inną płaszczyznę potrzeb.
Dlatego nie jest łatwo powiedzieć dzisiaj Bogu „tak” na życie, które domaga
się wyrzeczeń, zarówno w panowaniu
nad sobą, jak i w relacji do otaczającego
nas świata oraz w relacjach z drugim
człowiekiem. Nie ulega jednak wątpliwości, że jeśli Pan powołuje, to jest to
jedyna droga, na której możemy być
szczęśliwi i dla powołanych nie ma innej. Każda wątpliwość powinna być
przez nas przezwyciężana na modlitwie. Pan, który daje łaskę, daje także
siły, aby podołać wyzwaniom związanym z tym rodzajem drogi życiowej.
Nikt nie pragnie naszego szczęścia tak,
jak kochający nas Ojciec Niebieski. Jeśli powołuje nas, żebyśmy Jemu poświęcili całe życie to dlatego, że jest to
droga jedyna, najlepsza i dająca nam
szczęście dziś i na całą wieczność. Dlatego zachęcam do pójścia za Chrystusem, bo nikt i nic poza Bogiem nie może dać człowiekowi szczęścia. Oczywiście może się zdarzyć, że ktoś wstąpi do
seminarium czy do zgromadzenia nie
rozeznawszy do końca swego powołania, opuszcza je jeszcze przed święceniami czy ślubami, i może być szczęśliwy potem w życiu rodzinnym, małżeńskim, bo odkrył, że nie była to droga
jego powołania. W takiej sytuacji jest to
rzeczą naturalną, ale jeśli w czasie formacji upewniamy się co do powołania,
którym nas Bóg obdarzył, to tylko na
tej drodze znajdziemy pokój w sercu i
radość życia, szczęście, tu i na wieczność.

Zwracając się do Czytelników Głosu
św. Antoniego myślę przede wszystkim o
parafianach od św. Antoniego, bo przecież to gazetka parafialna. Przy okazji
dziękuję serdecznie ks. Proboszczowi i
Redakcji za to, że tak dokładnie i skrzętnie na łamach tejże gazetki przedstawiają
życie duchowe i parafialne swojej wspólnoty. Cieszę się, że mogę ze swoim słowem dołączyć do innych kapłanów, którzy dzielą się swoimi przemyśleniami na
różne tematy związane z okresem liturgicznym, bądź wydarzeniami, które się
dokonały lub mają mieć miejsce w parafii
i w ten sposób ubogacają wszystkich czytelników. Cieszę się, że dołączam do nich
i pragnę wyrazić podziękowanie za tę
atmosferę życia duchowego w parafii św.
Antoniego, którą mogę zaobserwować i
przeżyć w czasie celebracji liturgicznych, w których dane mi jest uczestniczyć, czy też w różnych, nawet przypadkowych, spotkaniach z parafianami. Są
oni zaangażowani nie tylko w swoje
osobiste i rodzinne życie, ale także w
życie i pomoc innym, a te kręgi przyjaźni, braterskich relacji, są tak pieczołowicie kultywowane, że czujemy się jedną wielką rodziną. Mówię „my” dlatego,
że ta parafia jest teraz także moją parafią rodzinną, bo od kilkunastu lat, przez
fakt zamieszkania tam moich rodziców
i siostry ze szwagrem i siostrzenicą, ich
dom jest moim domem rodzinnym.
Dziękuję za tę atmosferę rodzinną całej
parafii, tworzoną przez wszystkich pod
przewodnictwem kapłanów i sióstr zakonnych z Rodziny Betańskiej posługujących w parafii. Dziękuję za świadectwo wiary i za ducha modlitwy. Pragnę
prosić, by modlitwa zanoszona do Boga
w mojej intencji, bo wiem że ona jest,
nie ustawała, aby moja posługa mogła
być owocna dla tych, do których Bóg
mnie posyła.
Z serca Wam błogosławię!
Dziękując Waszej Ekscelencji za
życzliwość i częstą obecność wśród
nas, za modlitwę i dobroć, życzymy
zdrowia i błogosławieństwa Bożego
na dalsze lata Kapłaństwa. Niech
Maryja i św. Antoni otaczają ks. Biskupa gorącą opieką.

Z okazji ustanowienia Sakramentu
Kapłaństwa wszystkim Kapłanom pracującym w naszej parafii teraz
i dawniej oraz Księżom Rodakom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i opieki Najświętszej Maryi
Panny.
Gorąco dziękujemy za ofiarną pracę, życzliwość i uśmiech. Zapewniamy
o naszej wdzięcznej modlitwie.
Niech św. Antoni, Patron naszej
parafii, wyprasza wszelkie potrzebne
łaski.

KALENDARIUM
21 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny
W Poniedziałek Wielkanocny kontynuuje się świętowanie zmartwychwstania
Chrystusa. Cały okres wielkanocny
trwający 50 dni – od Niedzieli Wielkanocnej aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego – jest świętowany jak jedna wielka niedziela.
23 kwietnia – św. Wojciecha
(956-997)
Był Czechem. Mając 27 lat został biskupem Pragi. Zmuszono go jednak do
opuszczenia kraju. Cesarz niemiecki
Otton III zachęcał go do działalności
misyjnej. Jesienią 996 roku Wojciech
wybrał się do Polski, do króla Bolesława Chrobrego. Wiosną następnego roku popłynął Wisłą do Gdańska i w okolice Pregoły. 23 kwietnia 997 roku o
świcie uzbrojony tłum rzucił się na misjonarzy i zamordował Wojciecha.
Chrobry wykupił ciało męczennika i z
honorami pochował je w Gnieźnie.
Dwa lata później papież Sylwester II
ogłosił Wojciecha świętym. W marcu
1000 roku podczas spotkania cesarza
Ottona III z Bolesławem Chrobrym
została proklamowana metropolia
gnieźnieńska.

24 kwietnia – św. Jerzego (III/IV w.)
Pochodził z Liddy w Azji Mniejszej.
Jako ochotnik wstąpił do legionów
rzymskich i doszedł do rangi wyższego
oficera. Podczas prześladowań za Dioklecjana jako chrześcijanin odmówił
złożenia ofiary bóstwom rzymskim
(305?). Poddano go okrutnym i długim
męczarniom - według niektórych tekstów trwały one aż 7 lat. Umęczono go
7
w Diospolis na terenie Palestyny.
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KALENDARIUM
25 kwietnia – św. Marka
Ewangelisty († ok. 62)
Był uczniem św. Piotra. Wraz ze swoim
krewnym Barnabą towarzyszył św.
Pawłowi w jego pierwszej podróży misyjnej.
Przebywał
na
Cyprze
i w Antiochii. Podczas dłuższego pobytu w Rzymie należał do bliskiego otoczenia św. Pawła, a także św. Piotra,
który nazywa go „swym synem”. Według tradycji założył gminę chrześcijańską w Aleksandrii, gdzie był pierwszym
biskupem. Tam został aresztowany i
poniósł śmierć męczeńską.
27 kwietnia – Święto Bożego
Miłosierdzia
Święto Miłosierdzia obchodzone jest w
pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli
II Niedzielę Wielkanocną. Wpisał je do
kalendarza
liturgicznego
najpierw
Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej w 1985 r., a potem
niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski
Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 r.
wprowadził to święto dla wszystkich
diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji
s. Faustyny 30 kwietnia 2000 r. ogłosił
to święto dla całego Kościoła.
Z radością czekamy na ten dzień,
gdyż papież Franciszek dokona
kanonizacji bł. Jana Pawła II i bł.
Jana XXIII.

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

WIELKI TYDZIEŃ I WIELKANOC
DROGA KRZYŻOWA
W piątek 11 kwietnia o godz. 17.00 odbędzie się w kościele nabożeństwo
Drogi Krzyżowej dla osób, które nie mogą uczestniczyć w Drodze Krzyżowej
po osiedlu.
Po Mszy św. o godz. 18.00 rozpocznie się Droga Krzyżowa ulicami naszego
osiedla. Rozważania przygotowane będą przez poszczególne grupy modlitewne.
LITURGIA GODZIN
W Wielkim Tygodniu prowadzona będzie wspólna modlitwa Liturgią Godzin.
Wczesnym rankiem Jutrznia z Godziną Czytań, wieczorem po Mszy św. —
Nieszpory.
W poniedziałek, wtorek i środę Jutrznia rozpoczyna się o godz. 6.15
W czwartek, piątek i sobotę Jutrznia zaczyna się o godz. 7.00
Dokładniejszy program będzie umieszczony na tablicy ogłoszeń.
W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Rezurekcja o godz. 6.00 poprzedzona zostanie Jutrznią o Zmartwychwstaniu Pańskim o godz.5.15
WIELKI CZWARTEK 17 KWIETNIA
7.00 — Jutrznia z Godziną Czytań
10.00 — Msza św. w Archikatedrze Lubelskiej
18.00 — Msza św. Wieczerzy Pańskiej
Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się adoracja Pana Jezusa
w Ciemnicy, która trwać będzie do 21.00

28 kwietnia – św. Ludwika Marii
Grignion de Montfort (1673-1716)
Był kapłanem i wędrownym misjonarzem. Miał szczególne nabożeństwo do
Matki Bożej. Oddał się Jej w „niewolę
miłości”. Pisał traktaty teologiczne
i ascetyczne, teksty modlitw i pieśni.
Najważniejszym tekstem, aktualnym
do dzisiaj, jest „Traktat o doskonałym
nabożeństwie do NMP”. Akt oddania
siebie Maryi podejmowali później papieże, teologowie, m. in. Stefan kardynał Wyszyński oraz Jan Paweł II, który
w swoim herbie umieścił zawierzenie
Bogurodzicy: „Totus Tuus” „Cały Twój”
i w uroczystym akcie powierzył NMP
8
Kościół i świat.
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WIELKI PIĄTEK 18 KWIETNIA
7.00 — Jutrznia z Godziną Czytań
17.00 — Droga Krzyżowa w kościele
18.00 — Liturgia Męki Pańskiej (przed Liturgią Nowenna do Miłosierdzia
Bożego)
Adorację całonocną prowadzi Rodzina Różańcowa
WIELKA SOBOTA 19 KWIETNIA
7.00 — Jutrznia z Godziną Czytań
Od 8.00 do 14.00 — święcenie pokarmów co pół godziny. Przyjmowane są
dary dla potrzebujących (artykuły spożywcze i ofiary pieniężne).
19.45 — Nowenna do Miłosierdzia Bożego
20.00 — Liturgia Wigilii Paschalnej. Na uroczystość przynosimy świece.
Od 22.30 — czuwanie młodzieży
ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
20 KWIETNIA
5.15 — Jutrznia o Zmartwychwstaniu Pańskim
6.00 — Msza św. z procesją rezurekcyjną

NAWRÓCENIE I POJEDNANIE (III)
Ks. Prof. Marek Dziewiecki
Odzyskanie aspiracji i ideałów
warunkiem nawrócenia
Dokonując rachunku sumienia, nie
wystarczy zatem zapytać samego siebie
o poszczególne grzechy i postanowić
walkę z nimi. Trzeba także zastanowić
się nad ich ostatecznym źródłem, aby
mieć szansę na wyeliminowanie przyczyn popełnianego przez nas zła. Każdy
grzech bowiem, zwłaszcza grzech ciężki, to nie przypadkowy epizod lecz termometr naszej sytuacji egzystencjalnej.
To rodzaj alarmu, wskazującego na
kryzys życia. Nawrócić się to nie tylko
walczyć z pojedynczym grzechem lecz
zmienić coś istotnego w całej
sytuacji życiowej, w której
ten grzech się pojawił.
Szczery rozrachunek z
przeszłością oraz podjęcie
pozytywnych postanowień,
by zło zwyciężać dobrem i by
uczyć się miłości, nie daje
jeszcze gwarancji, że proces
nawrócenia będzie skuteczny i trwały. Kolejnym warunkiem jest odzyskanie
pragnień i aspiracji na miarę
godności i powołania człowieka. Grzech wdziera się w
życie człowieka tam, gdzie
człowiek rezygnuje z podstawowych aspiracji, by żyć w
miłości, prawdzie i świętości. To właśnie zawężenie
pragnień i rezygnacja z ideałów sprawia, że zło jawi się człowiekowi jako dobro i że grzech staje się w
ogóle możliwy. Także grzech pierworodny był konsekwencją zawężenia pragnień. W którymś momencie pierwsi
ludzie zapomnieli o Bogu i o świecie,
przestali się interesować sobą nawzajem, przyglądać światu i nadawać imiona zwierzętom. Zaczęli natomiast skupiać swoją uwagę na drzewie poznania
dobra i zła. Wtedy właśnie
Ewa
“spostrzegła, że drzewo to ma owoce
dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą
dla oczu i że owoce tego drzewa nadają
się do zdobycia wiedzy” (Rdz 3, 6). Zawężenie pragnień odbiera trzeźwość
myślenia i prowadzi do szukania fałszywego szczęścia.
W takiej bowiem sytuacji nieliczne
pragnienia, które jeszcze pozostają danemu człowiekowi, stają się w jego odczuciu niezwykle atrakcyjne i zniewalają go. Także wtedy, gdy są to pragnienia

jedynie powierzchowne albo grzeszne i
niszczące. Jeśli ktoś zawęzi swe pragnienia do łatwego zarobku, dobrego
nastroju czy doraźnej przyjemności, to
nie oprze się nieuczciwości, alkoholizmowi czy uzależnieniom seksualnym.
Lęk przed karą za grzechy czy niepokój
o własną przyszłość to za mało, aby
człowiek mógł zmienić własne życie.
Zmiana życia jest możliwa tylko wtedy,
gdy człowiek poszerza swój dotychczasowy zakres aspiracji i ideałów. Nawrócić się to odzyskać pragnienia. To pragnąć już nie tylko tego, by uwolnić się
od grzechów i cierpienia lecz by kochać
i być kochanym, by żyć w uczciwości i
wewnętrznej wolności, by żyć w przyjaźni z Bogiem i człowiekiem, by doświadczać pokoju i radości, jakiej ten
świat dać nie może.

Pójść z własnym grzechem
do Jezusa
Kto może być dla nas wzorem w
procesie takiego nawrócenia? Bardzo
pomocny może być w tym względzie
przykład każdego ze świętych, zwłaszcza tych, którzy – jak choćby św. Augustyn – radykalnie zmienili własne życie.
Sądzę, że wyjątkowo czytelną pomocą
w tym względzie może być przyjrzenie
się postawie św. Piotra i zestawienie
jego zachowania z postępowaniem Judasza. Ten ostatni też uznał swój
grzech. Nie usprawiedliwiał się. Nie
mówił sobie, że przecież inni apostołowie zachowali się niewiele lepiej od
niego mimo, że byli bliżej Chrystusa.
Judasz zdobył się na bardzo szczery
rachunek sumienia: “zdradziłem niewinnego”. A potem poszedł i powiesił
się. Tymczasem Piotr zupełnie inaczej
zareagował na swoją słabość. On również musiał być bardzo rozgoryczony

własną postawą. Może bardziej nawet
niż Judasz. Zaparł się trzy razy swojego
ukochanego Mistrza. Tego, któremu
przyrzekał, że nigdy Go nie opuści,
choćby wszyscy Go opuścili.
Jednak - w przeciwieństwie do Judasza – Piotr nie pozostaje sam ze swoim grzechem. Zawstydzony i zalękniony, idzie dalej za Jezusem. Ogromnie
się boi, że znowu ktoś rozpozna w nim
ucznia Jezusa i że zostanie zabity. A
jeszcze bardziej lęka się chyba spojrzenia w oczy swojemu Mistrzowi. A mimo
to idzie dalej za Jezusem. Gdy ich spojrzenia się spotykają, wtedy Piotr wychodzi, aby gorzko zapłakać. Jednak
nie ulega rozpaczy – jak Judasz - lecz
zmienia się w mocarza. Odtąd można
go będzie zabić, ale nie można go będzie zastraszyć i zmusić do ponownego
zaparcia się Chrystusa. Widząc przemianę Piotra, możemy domyślać się tego, co
wyczytał on w spojrzeniu
Zbawiciela: “czego się spodziewasz, Piotrze? Jeśli myślisz, że cię potępiam i przekreślam, to jeszcze Mnie nie
znasz. Właśnie idę oddać za
ciebie życie, bo do końca cię
pokochałem”.
Pójście za Jezusem z naszym
grzechem to zatem kolejny
warunek trwałego nawrócenia. Gdy stajemy samotnie
twarzą w twarz z bolesną
prawdą o nas samych, to
grozi nam – tak, jak Judaszowi – rozpacz i zniechęcenie. Gdy natomiast – zalęknieni i zawstydzeni – idziemy z naszym grzechem do Jezusa, wtedy dzieje się coś niezwykłego. Mocą
Jego miłości i przebaczenia stajemy się
więksi od naszej słabości i otwiera się
przed nami nowa przyszłość. Trwałe
nawrócenie wymaga podejścia do kratek konfesjonału, by spojrzeć w oczy
Jezusowi i by raz jeszcze – a może po
raz pierwszy w naszym życiu – przekonać się i upewnić, że Jego miłość większa jest niż nasza słabość i że wszystko
możemy w Tym, który nas umacnia.
W kwietniu mijają dwa lata od
podjęcia współpracy z ks. Profesorem Markiem Dziewieckim.
Z tej okazji serdecznie dziękujemy za wszystkie teksty i życzliwość dla nas. Składamy Księdzu
również imieninowe życzenia
obfitości łask Bożych,
9 zdrowia
i sił.
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RÓŻAŃCOWE DNI SKUPIENIA
Ewa i Tomasz Kamińscy
Ks. Wojciech Rebeta, moderator
diecezjalnego Stowarzyszenia Żywy
Różaniec, 24 i 25 marca 2014 r. prowadził w naszej parafii Skupienie Różańcowe. Rozpoczęło się ono w poniedziałek o godz. 17.15 od odmówienia tajemnic radosnych Różańca Świętego.
Podczas Mszy św. o godz. 18.00 ks.
Wojciech wygłosił homilię. Nawiązał do
czytania o uzdrowieniu Syryjczyka Naamana z trądu. Siedem razy zanurzając
się w wodach Jordanu, doświadczył
cudu Bożego miłosierdzia. Ks. Wojciech zauważył, że Bóg działa wszędzie i
nie ma dla Niego żadnych ograniczeń,
ale historia Kościoła pokazuje, że istnieją wskazane przez Boga pewne miejsca, czasy i środki, poprzez które chce
nam udzielać szczególnych łask. Czasem szczególnego miłosierdzia jest niewątpliwie godzina 15.00, kiedy odnosimy się do śmierci Chrystusa i prosimy
o łaski. Polacy pielgrzymują przede
wszystkim na Jasną Górę do Królowej
Polski – Czarnej Madonny. Niektórzy
pytają, po co jeździć na pielgrzymki,
przecież Bóg jest wszędzie. Jednak są
miejsca, które Bóg szczególnie sobie
upodobał. W pierwszych dniach września 1939 roku odbywały się loty bombowców niemieckich na Jasną Górę. I
za każdym razem lotnicy nie mogli dostrzec klasztoru. Niektórzy byli nawet
aresztowani za rzekomy sabotaż. –A
czyż Różaniec nie jest szczególną modlitwą, którą Bóg otacza łaskami? –
zapytał ks. Rebeta. – Dlaczego? Nie
wiemy. Bóg po prostu daje taką łaskę.
(…) Różaniec, to nasze koło ratunkowe
zbawienia. Bóg daje narzędzia.
Chrześcijaństwo prawdziwe jest
zawsze Maryjne, zauważył homileta. To
Bóg sam na Nią wskazuje. Jezus przyszedł do ludzi przez Maryję, to droga
ludzi do Niego także prowadzi przez
Nią. Maryja jest miejscem szczególnych
łask, dlatego wołamy: Pod Twoją obronę. Wielkim apostołem Różańca Świętego był Bartolomeo Longo. Przez lata
niewierzący, otrzymał łaskę nagłego
nawrócenia. Usłyszał kiedyś głos, że kto
szerzy Różaniec, ten jest ocalony. Z
jego inicjatywy w Pompejach powstał
obecny kościół, gdzie znajduje się cudowny obraz Maryi. Wielu ludzi otrzymuje tam od Boga ogromne łaski.
-Każdy z nas jest Syryjczykiem Naamanem, każdy ma swój trąd. Ale każdy ma swój Jordan. Dla czcicieli Maryi
jest nim modlitwa różańcowa. (…) Ten
10obok każdego z nas. To
Jordan płynie
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Dobra Nowina – Ewangelia, że każdy
ma możliwość wejść do niego. Obyśmy
potrafili zrobić krok i wejść do własnego Jordanu, do miejsc, które daje nam
Bóg, byśmy byli ocaleni – zakończył
homilię ks. Wojciech.
Po Eucharystii wygłosił on konferencję na temat pobożności maryjnej.
Fundamentem dobrej postawy maryjnej jest dokument Pawła VI Marialis
Cultus. Najważniejsze jest wzorowanie
się na Maryi, pierwszej chrześcijance. –
Mamy przeżywać tajemnice Boga i
Chrystusa, jak Maryja. Mamy otwierać
się na Ducha Świętego, słuchać Słowa
Bożego, zdumiewać się Bogiem, jak
Maryja. I jak Ona mamy być „matką”
duchową, mamy składać ofiary i być
pobożnym.
Maryja nigdy nie jest sama, ale
zawsze z Bogiem. To ważne dla nas
współczesnych, kiedy świat proponuje
nam drogi bez Boga w imię pozornej
niezależności. My też mamy być zawsze
z Bogiem. Maryja uczy nas, że prawdziwe chrześcijaństwo, to ciągłe i radosne
przebywanie z Bogiem. Cały sens życia
Maryi, to Chrystus. Żyła dla Niego, o
Nim myślała. W momentach wyboru
jakiś decyzji warto sobie zadawać pytanie, co w takim momencie zrobiłby
Chrystus. To postawa człowieka, który
wszystko odnosi do Jezusa. Przez
Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie – te słowa wypowiadane podczas
Mszy św. odpowiadają temu, jak żyła
Maryja. Wychodząc z kościoła, mamy je
stosować w swoim życiu. Maryja była
pełna łaski czyli Ducha Świętego. My
musimy często przyzywać Ducha Świętego. Potrzebujemy Go, jak powietrza.
Wtedy będziemy chrześcijanami nie
tylko z nazwy, ale i w praktyce. Sami
jesteśmy słabi, ale z Nim mocni. Kolejną sprawa jest poznawanie Pisma Świętego. Jak można modlić się na Różańcu, kiedy nie znamy Pisma Świętego?
Maryja słuchała Słowa Bożego i my
mamy to czynić.
Magnificat Maryi, to hymn uwielbienia Boga. My przeważnie więcej prosimy, niż dziękujemy. Jest tysiące rzeczy, za które powinniśmy dziękować.
Przede wszystkim za Boga, za Pismo
Święte, Kościół, wspólnotę, nawet za
krzyż, który nas przygniata, ale prowadzi do szczęśliwej wieczności. Maryja,
jak i my miała swoje problemy i kłopoty. Ale zawsze dziękowała Bogu.
Bycie matką duchową to troska
duchowa o innych. Zwracamy się do
Maryi, ufając, że bierze nas w opiekę,
jak matka. I my mamy być, jak nauczyciel, wychowawca, opiekun. Nie jest to

łatwe, ale możliwe do realizacji. A Ona
nam w tym pomoże.
Maryja współcierpiała z Chrystusem, który przecierpiał za nas wszystko. My nie musimy umierać, jak On.
Ale Jezus potrzebuje też ludzi, którzy
za innych będą ofiarowywali swoje życie. Św. Paweł powiedział: W moim
ciele dopełniam braki udręk Chrystusa. Łączę się z Chrystusem jak Maryja
we współcierpieniu. Wtedy działa Jego
moc zbawcza przez moje cierpienie.
Mamy być też pobożni, jak Maryja – w
sensie mądrości i roztropności. Mamy
więc zwracać się do Maryi, ale też uczyć
się być, jak Maryja, co jest znacznie
trudniejsze. Wtedy, żyjąc jak Ona, staniemy się Jej prawdziwymi czcicielami.
–Pomocą niech nam będzie zdanie z
Dzienniczka św. s. Faustyny: Matko
łaski, naucz mnie żyć z Bogiem – zakończył konferencję ks. Wojciech Rebeta.
Następnego dnia w uroczystość
Zwiastowania NMP ks. Wojciech na
Mszy św. o godz. 18.00 w homilii mówił o naśladowaniu Maryi, o uczeniu
się od Niej wiary, nadziei i miłości. Może Ona być dla nas wzorem ufności i
odpowiedzialności za podjęte zobowiązania. Jest również pełna radości i entuzjazmu.
Podczas Zwiastowania Maryja
otrzymuje zdumiewającą wiadomość,
że pocznie Syna Bożego. I uwierzyła,
zaufała, że Bóg będzie Ją prowadził.
Bez wiary i ufności nasze życie byłoby
połamane, choć i tak jest trudne. Bez
tego nie bylibyśmy zdolni podejmować

żadnych decyzji. Dotyczy to zwłaszcza
powołania i odpowiedzi na to Boże wezwanie. Wiara i ufność jest potrzebna,
by iść do zakonu, by zostać księdzem,
by wyjechać na misje, by wziąć ślub,
przyjąć poczęte dziecko, chorując, mając pewność, że Bóg pomoże przetrwać
wszystko.
Ks. Wojciech wyznał, że kilka dni
wcześniej obejrzał na KUL film o życiu
Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego i bł. Jana Pawła II, mówiący o
ich całkowitym zawierzeniu Maryi. Producent filmu, Rafał Porzeziński, powiedział, że jest on wotum dziękczynnym
za wielki wkład Maryi w życie jego rodziny. Przez kilka lat on i jego żona nie
mogli doczekać się dziecka. Ale kierowani wiarą i ufnością, zgodnie z nauką
Kościoła i miłosierdziem Bożym, postanowili adoptować dziecko. Czekali na
nie, aż przyjdzie na świat. Pragnęli bardzo mieć chłopca, nadali już mu nawet
imię Józef. Okazało się, że na świat
przyszły dwie dziewczynki, ale w duchu
zawierzenia, postanowili je adoptować.
Niestety jedna z nich miała wodogłowie. Był to cios dla adopcyjnych rodziców. Lecz w duchu wiary pojechali na
Jasną Górę. Padli na twarz przez Maryją i prosili o cud. Ich modlitwa została
szybko wysłuchana. Choroba w kilka
miesięcy zniknęła. Obecnie u kilkunastoletniej już dziewczynki nie widać
śladu choroby. Agnieszka i Rafał Porzezińscy są rodzicami trzech córek. Naj-

młodsza z nich urodziła się już po adopcji starszych. W tym również widoczne jest wstawiennictwo Matki Bożej.
-Każdy potrzebuje wiary i ufności,
by w swojej codzienności kierował się
logiką Ewangelii – zauważył ks. Wojciech. – Chrześcijanin jest niejako szalony, w dobrym tego słowa znaczeniu,
jeśli prawdziwie żyje Ewangelią, która
w wielu momentach każe iść pod prąd
zachowaniom, modom i tendencjom.
Zobowiązania podjęte w życiu wymagają wytrwałości. Maryja uczy nas
odpowiedzialności za podjęte postanowienia. Niech mi się stanie według słowa twego. To Jej Amen, Jej pieczęć. I
my mamy tak powtarzać każdego dnia,
bo jesteśmy słabi, ale wspomagamy się
słowem Amen. Potrzebujemy łaski Bożej, by to Amen w nas trwało.
Znałem pewnego księdza, który
przeżywał kryzys powołania – powiedział ks. Rebeta. – To, co go uratowało,
to modlitwa brewiarzowa, jaką kapłan
ma codziennie odmawiać. (…) On był
wierny tej modlitwie. I po latach, kiedy
przezwyciężył kryzys powołania, powiedział, że uratowała go wierność tym
pewnym codziennym obowiązkom. To
był kanał Bożej łaski, który go utrzymał
w powołaniu.
Bądź pozdrowiona Maryjo – mówi
anioł. Wnikając głębiej w to pozdrowienie, można stwierdzić, że mówi on: Raduj się Maryjo, bo Bóg jest z Tobą. I
On jest powodem Twojej radości. My

też mamy słyszeć te słowa, bo jeśli Bóg
jest z nami, któż jest przeciwko nam?
Daje to pokój serca w obliczu różnych
trudności, dzięki czemu jesteśmy w
stanie przezwyciężyć lęki i ciemności
gromadzące się w nas i wokół nas.
Iwan Korszyński, Rosjanin, był po
wojnie więziony w sowieckich łagrach.
Przeżył i po latach wspominał, że, co
może wydawać się dziwne, najpiękniejsze chwile przeżył, kiedy przez 5 tygodni zamknięty był w karcerze. Dużo się
wtedy modlił i czuł przy sobie Bożą
obecność, że nawet płakał ze szczęścia.
Kiedy strażnicy przyszli, by go wypuścić, nie chciał wychodzić, bo tak mu
tam było dobrze. Mówił, że na wolności
nigdy czegoś takiego, z tak wielką intensywnością, nigdy nie przeżył.
-Niech Maryja wyjednuje każdemu
z nas taką łaskę, byśmy przeżywali życie z wiarą i ufnością, jak Maryja, w
duchu odpowiedzialności, stałości, radości i pokoju. – powiedział na zakończenie ks. Wojciech.
Podczas Mszy św. nowoprzyjęci
członkowie Żywego Różańca złożyli
przyrzeczenie. Wiele osób przystąpiło
też do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Serdecznie dziękujemy ks. Wojciechowi Rebecie, za trud przeprowadzenia Dni Skupienia i głębokie, niosące
nadzieję i radość słowa.

W dniu 25 marca na Mszy św. o godz. 18.00 ks. Wojciech Rebeta dokonał uroczystego przyjęcia nowych członków
11 Żywego
Różańca
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JEZUS MOŻE ULECZYĆ
Ewa i Tomasz Kamińscy
Historia Drogi Neokatechumenalnej zaczyna się w 1964 r., kiedy malarz
Kiko Argüello, po doświadczeniu kryzysu egzystencjalnego, postanowił porzucić karierę i zamieszkał wśród biedaków w slumsach Palomeras Altas w
Madrycie. Na prośbę samych ubogich
wraz z Carmen Hernandez. zaczęli głosić Ewangelię. Potem to doświadczenie
odkrywania chrześcijaństwa zainicjowano w kilku hiszpańskich parafiach.
W 1968 r. Kiko i Carmen oraz ks. Francesco Cuppini zapoczątkowali Drogę w
Rzymie. 25 lat później Droga była już
obecna w niemal wszystkich krajach.
Natura Drogi Neokatechumenalnej
została zdefiniowana przez Jana Pawła
II, który napisał: „Uznaję Drogę Neokatechumenalną, jako itinerarium (w starożytnym piśmiennictwie: przewodnik
dla podróżnych) formacji katolickiej
ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych”. Droga ma pomagać ludziom
w odkrywaniu istoty chrztu i przeżywaniu wtajemniczenia chrześcijańskiego,
którego w zlaicyzowanym świecie
chrześcijanie często nie mają okazji
doświadczyć. To chrześcijańska formacja dorosłych w społeczeństwie coraz
bardziej zdechrystianizowanym.
Od 26. stycznia 2014 r. w poniedziałki i czwartki odbywały się w naszym kościele neokatechumenalne katechezy kerygmatyczne (kerygmat –
głoszenie podstawowych prawd Ewangelii) prowadzone przez ks. Wojciecha
Brodowskiego i kilku świeckich katechistów. W niedzielę 9 lutego 2014 r.
gościł 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. Uzupełnieniem homilii było świadectwo Elżbiety.
-Kiedy 30 lat temu rozpoczęły się
katechezy neokatechumenalne u oo.
Jezuitów na Królewskiej, uświadomiłam sobie, że budowałam swoje życie
na piasku, a12
nie na skale – wspominała.
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– W moim sercu było dużo egoizmu.
Dopiero katechezy pokazały mi, że Pan
Bóg ma moc budować dom na nowo.
Usłyszałam, że Bóg kocha człowieka za
darmo, uczepiłam się tego i Bóg zmienił kierunek mojego życia. Uświadomiłam sobie, że jestem grzesznikiem i
każdego dnia potrzebuję nawrócenia,
że Bóg kocha grzesznika i bardzo Mu
na nim zależy, i chce ratować jego życie. I tak Pan Bóg robił przez 30 lat, i
robi to dzisiaj. Każdego dnia ratuje moje życie od śmierci wiecznej, bo chce,
żebym się nawróciła.
Po cyklu 15 wieczornych spotkań,
we wtorek 11. marca odbyło nabożeństwo Liturgii Słowa z udziałem bp. Artura Mizińskiego. Przybyła na nie spora
liczba osób, nie tylko zainteresowanych
udziałem w neokatechumenacie.
Po pieśni do Ducha Świętego kate-

chiści czytali i rozważali wybrane teksty
Pisma Świętego. Po Ewangelii bp Artur
podzielił się osobistą refleksją. -Jeśli
zrozumiemy, czym jest chrzest i to
przyjmiemy, i będziemy chcieli żyć
obietnicą chrztu i jego zobowiązaniami
– powiedział, – to nasze życie będzie
zupełnie inaczej wyglądać. Niejeden
powie nam, że jesteśmy dziwakami, ale
ostatecznie, to dziwakami są ci inni,
którzy pragną żyć poza Bogiem, z siebie
czynią Boga, przyjmując swoje zasady.
(…) Cieszę się, że te katechezy miały
miejsce i że wspólnota ma szansę się
zawiązać, a jest bogata, jeśli idzie o różnorodność i wiek.
Bp Artur podkreślił, że celem osób
należących do wspólnoty nie jest zostanie katechistą. Ostatecznym celem jest
indywidualna odpowiedź na to, co
Chrystus wysłużył nam swoim życiem,

męką, śmiercią na krzyżu i zmartwychwstaniem, i ofiarował dar od Ojca –
życie wieczne.
W czasie nabożeństwa, wstępujący na Drogę Neokatechumenalną
otrzymali Pismo Święte ze specjalnym błogosławieństwem Biskupa. -To
Pismo Święte mamy czytać i rozważać
nie tylko osobiście, ale we wspólnocie
– powiedział bp Artur. Dodał też, że
przy studiowaniu Biblii nie można
tylko sobie zaufać. Trzeba to czynić w
łączności z Kościołem. Po to są kate-

chezy, spotkania, katechiści i prezbiterzy, by wyjaśniać wszelkie wątpliwości. Pismo Święte jest żywe także
dzisiaj i odnosi się do życia każdego
człowieka. Bóg w swoim Słowie objawia nam prawdę o nas samych, choćby była nawet bardzo bolesna. Ale w
Bogu jest nadzieja, bo choć kocha On
nas takimi, jakimi jesteśmy, pragnie,
byśmy stali się święci. Po błogosławieństwie odbyła się agapa przygotowana przez członków neokatechumenatu.

Trzydniowa
konwiwencja
dla
wszystkich, którzy pragnęli wstąpić na
Drogę Neokatechumenalną odbyła się
w Dąbrowicy od 14 do 16 marca. Jej
uczestnicy – ludzie w różnym wieku i z
najróżniejszych środowisk – podjęli
decyzję o rozpoczęciu formacji neokatechumenalnej. Prezbiterem grupy został ks. Franciszek Bednar. Katechiści,
którzy założyli wspólnotę, będą powracać co jakiś czas, by się z nią spotkać i
prowadzić kolejne etapy katechumenatu pochrzcielnego.

CODZIENNIE BÓG MNIE KOCHA
Elżbieta Świtacz
Wysłuchała Ewa Kamińska
Urodziłam się na wsi w czasie wojny
w 1943 r. Byłam szóstym, najmłodszym
dzieckiem. Rodziców nie było stać na
kształcenie dzieci. Skończyłam tylko
szkołę podstawową. Moja najstarsza siostra i brat byli w Lublinie. I oni mnie też
tu ściągnęli. Dostałam pracę w Fabryce
Samochodów Ciężarowych. Wtedy o pracę nie było tak trudno, jak dzisiaj, ale też
ciągle straszyli, że będą zwalniać. Czuliśmy się poniżani. Poza tym trzeba było
pracować i w niedziele, i po godzinach.
Przez 30 lat pracowałam jako lakiernik
samochodowy. Dla kobiety to bardzo
ciężka i szkodliwa praca. Ale Pan Bóg nie
pozwolił, bym się całkiem zatruła.
W 1963 r. wyszłam za mąż. Było
ciężko. Mieszkaliśmy u teściów, w jednym pokoju z kuchnią. Byliśmy więc
my z mężem i córką, która urodziła się
po roku oraz teściowie – 5 osób w jednym pokoju. Niestety okazało się szybko, że mąż lubi alkohol. Bardzo ciężko
było mi z tym żyć. W międzyczasie dostałam tu na naszym osiedlu mieszkanie – ale też jeden pokój z kuchnią.
Wtedy 30 lat temu rozpoczęły się
katechezy neokatechumenalne u oo.
Jezuitów na Królewskiej. Wysłuchałam
katechez i zostałam we wspólnocie.
Uświadomiłam sobie, że budowałam
swoje życie na piasku, a nie na skale. W
moim sercu było dużo egoizmu. Dopiero te katechezy pokazały mi, że Pan Bóg
ma moc budować dom na nowo. Usłyszałam, że Bóg kocha człowieka za darmo i uczepiłam się tego, i Bóg zmienił
kierunek. Uświadomiłam sobie, że jestem grzesznikiem i każdego dnia potrzebuję nawrócenia. Uświadomiłam
sobie również, że bardzo potrzebuję
codziennie słyszeć, że Bóg kocha
grzesznika i bardzo Mu na nim zależy, i
bardzo chce ratować jego życie. I tak
Pan Bóg robił przez 30 lat i robi to dzisiaj. Każdego dnia ratuje moje życie od

śmierci wiecznej, bo chce, żebym się
nawróciła. Kiedy w 1993 r. zmarł mój
mąż, zostałam sama, ale bardzo zniszczona przez cierpienie, które trudno
było mi zaakceptować. Jednak Pan
miał do mnie wiele cierpliwości i
ogromne miłosierdzie. Leczył, umacniał, prowadził i przebaczał, dawał mi
swoje Słowo: Ja cię wybrałem. Nie
mam względu na osobę. Choćby twoje
grzechy były jak skrwawiona szmata,
nad śnieg wybieleją. Był i jest Dobrym
Pasterzem.
Potem przeniosłam się do wspólnoty na Czechowie. Mama, która mieszkała ze mną, zachorowała na Alzheimera
i bardzo potrzebowała mojej stałej
opieki. Po śmierci mamy miałam więcej
czasu. W 1997 r. zostałam zaproszona
na misje do polskiej rodziny, która wyjechała do Izraela. Pojechałam, by im
pomagać, bo mieli siedmioro dzieci i
było im ciężko. W międzyczasie przyszło na świat jeszcze dwoje dzieci. Do
Izraela jeździłam 11 razy, bo wiza była
najwyżej na 3 miesiące. Dla mnie było
to bardzo budujące doświadczenie. Widziałam w tej pięknej rodzinie ich rela-

cje i wzajemną miłość. Jeździłam sama,
bo Izrael to drogi kraj. To właśnie u
nich odzyskiwałam równowagę, uczyłam się na nowo miłości i wiary. Uczyłam się na nowo żyć. Zobaczyłam wielkie działanie Boga. Mogłam chodzić po
ziemi, na której urodził się Jezus Chrystus, żył, nauczał, cierpiał, umarł i
zmartwychwstał. Czasem wydawało mi
się to wszystko snem.
Drugim miejscem misyjnym była
Białoruś. Wyjeżdżałyśmy we dwie do
Homla. Naszym obowiązkiem było gotowanie, sprzątanie, dbanie o szaty liturgiczne w parafii. Codziennie byłyśmy na Mszy św. Byłam tam pół roku.
Widziałam wielki szacunek ludzi do
kapłanów. Przez dziesiątki lat nie było
tam żadnego księdza, a teraz są, pomagają, budują kościoły, ewangelizują. Do
kościoła jest nierzadko bardzo daleko.
Ludzie żyli tam wtedy bardzo skromnie, ale nie czuli zazdrości, złości i byli
bardzo gościnni, aż czułam się skrępowana. Mają tam własne dacze i tam
hodują warzywa i owoce. Potem robią
świetne przetwory i chętnie nimi częstują. Ludzie chcąc ugościć, dają to, co
najlepsze, bo chcą okazać wdzięczność
tym, którzy pomagają, ich kochanym
księżom. Potem byłam jeszcze trzy miesiące w Chicago, aby pomóc rodzinie
misyjnej, która teraz ma 10 dzieci.
Jestem wdową, mam jedną, zamężną córkę i dwie ukochane wnuczki. Moje życie jest wypełnione radością i miłością.
Nie uważam, żebym robiła coś nadzwyczajnego, bo nawet jeśli pomagałam, to stokroć więcej otrzymywałam.
Czuję ogromną wdzięczność Bogu, że
daje mi jeszcze zdrowie i siły, bym mogła służyć innym. Dziękuję Bogu za życie. Pragnę, by Pan mnie uzdolnił i pomógł, gdy przyjdzie mój ostatni dzień,
abym mogła powiedzieć: W Twoje ręce
oddaję ducha mego.
Nigdy nie myślałam, że sama będę
zdolna dawać świadectwo
13w swojej parafii o miłości Boga do mnie.
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KOCHANY UMIE KOCHAĆ
O. Krzysztof Grzybek—werbista
Pamiętał smak słonej ryby i but
żołnierza, który kopnięciem przewrócił
koszyk z jagodami na zabłoconej drodze. Pamiętał brud pod paznokciami
swojej siostry, ziemię rozmazaną po
twarzy i zmęczenie w jej młodych
oczach.
Szesnastoletnia Janina Oziębłowska wraz z bratem i rodzicami została w
latach 30-tych minionego wieku zesłana z Ukrainy w głąb Związku
Radzieckiego, jako tak zwany
„element socjalnie niebezpieczny”. Podzieliła los dziesiątek
tysięcy zesłańców. Za to, że nosiła krzyż, że nie bała się mówić,
co myśli, za swoje przekonania.
Z całą rodziną trafiła do łagru na
5 lat. Tam gołymi rękami musiała wygrzebać ziemiankę, by choć
na chwilę schronić się przed
deszczem. Jej dziesięcioletni
brat razem z ojcem został zmuszony do karczowania lasu. Pracowali niedaleko rzeki, lecz nie
wolno im było się do niej zbliżać. Do jedzenia dostawali przesoloną rybę, ale nie wolno im
było pić. Albo zrezygnowali z jedzenia,
to mogli się napić… ale cierpieli z głodu. (…) Był taki głód, że chodzili nielegalnie do lasu, by zbierać jagody, grzyby, pokrzywę na marną zupkę.
Janina poznała Rosjanina, więźnia
tegoż obozu, który stał się jej mężem.
Kiedy zmarła, mając czterdzieści parę
lat, na tej smutnej ziemi pozostały jej
dwie małe córeczki. Ta ziemia stała się
ich ojczyzną, język rosyjski, dla niej
obcy, stał się dla nich ojczystym językiem. One, początkowo nazywane wrogami narodu, ziemię rosyjską uznały za
ojczyznę. Tam urodziły się ich dzieci.
Po co to mówię? Po co tego słuchać? Może dlatego, że słyszymy w
Ewangelii trudne słowa: „Miłujcie swoich nieprzyjaciół”. A jak to zrobić? Młoda Janina Oziębłowska, zesłana w głąb
Rosji, znała te słowa i też mogła sobie
zadać pytanie: „Dlaczego? Gdzie jesteś
dobry Boże? Czy naprawdę jesteś miłością?”. Przecież spadło na nią tyle zła.
Tyle bólu, cierpienia każdego dnia.
Czy i my nie zadajemy czasem Bogu podobnych pytań, gdy spotykają nas
nieszczęścia? Kiedy wszystko, co przeżywamy ogranicza się do choroby. Kiedy budząc się rano, wita nas przejmujący ból, zawroty
14 głowy, duszności, kołatanie serca? I trzeba sięgnąć do szafki z
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lekarstwami, bardzo drogimi. Gdzie
jesteś Boże, gdy doskwiera samotność,
kiedy narzekamy na los, a inni wokół
już mają dosyć tych narzekań? Młodsi
też nie mają lekko. Dzisiaj życie takie
zabiegane, niełatwo o pracę, o pieniądze (…), dzieci trzeba utrzymać, rodzicom pomóc. Studenci też mogą powiedzieć, że nie jest im łatwo – tyle nauki,
a nie wiadomo, co się przyda. Trudno o
pracę, mieszkanie, perspektywy niełatwe, jak tu założyć rodzinę, jak się zdecydować na dzieci? Uczniowie powiedzą, że też nie jest lekko – nikt nas nie
rozumie, nikt nie rozmawia, nie zwraca

kościoła. Można powiedzieć, że w takiej
chwili Ojciec niebieski już postawił wodę na kawę czy herbatę. Upiekł ciasto,
zrobił obiad, przystrzygł trawę w ogrodzie i mówi: „Dobrze, że się zaraz spotkamy. Fajnie, że się narodziłeś. Pięknie, że oddychasz. Cudownie, że się
zestarzałeś, bo zaraz się spotkamy i ból,
zło i niesprawiedliwość, która cię przygniata, będzie ci zabrane. Wejdziesz do
mojego domu, spotkasz się ze swoim
Ojcem i zagramy w piłkę, będziemy
tańczyć i cieszyć się”.
Taką wiarę miała Janina Oziębłowska. Opowiedziała mi o tym jej córka.
Taka wiara trzymała ją przy życiu. Dzięki takiej wierze szła dalej i taką wiarę przekazała swoim
córkom. I nie tylko ona, ale setki
innych zesłańców. W Wołogdzie,
gdzie pracuję, mam takich parafian, którzy mają taką wiarę.
Olga Iwanowna ma 75 lat. Gdy
była młodsza, odwiedzała starszych i schorowanych sąsiadów
– tych, którzy wcześniej nazywali ją sekciarką, psychicznie chorą. Mówiła, że ma jeszcze siły i
zdrowie. Pytała, czego im potrzeba, to zrobi zakupy, kupi leki w
tańszej aptece. Pytałem, czemu
to robi. Przecież ma swój wiek,
powinna się oszczędzać. Ale ona
uwagi, tylko ulica rozumie. I tak dalej. mówiła, że jest katoliczką, a Pan Jezus
(…) Każdy może przedstawić Bogu listę powiedział, że tak trzeba. Jej córka Garzeczy, z którymi się zmaga, które są lina pracuje w Domu Dziecka. Są tam
ciężarem i ból. I jeszcze w kościele sły- dzieci, które rodzice dosłownie wyrzuszy: „Miłujcie swoich nieprzyjaciół”. cili na ulicę. Kiedy wychowankowie
dorastają, szuka im mieszkania, pracy,
Jak sobie z tym poradzić?
Jezus mówi: „Bądźcie doskonali, ułatwia otrzymanie dodatków socjaljak doskonały jest Ojciec wasz niebie- nych. To nie leży w jej obowiązkach. W
ski”. Może warto cofnąć się w tym mo- niedzielę prowadzi potajemnie kilkoro
mencie do swojego dzieciństwa i przy- dzieci do cerkwi i przed ikoną uczy mopomnieć sobie najpiękniejsze jego mo- dlitwy. Potajemnie, bo jej szefowa, to
menty. Gdy ojciec cię pierwszy raz była komunistka. Jak by się dowiedziaprzytulił, jak mama cię pocałowała, gdy ła, to mogłaby ją zwolnić z pracy. Stratata cię podrzucał do góry, kręcił na ciłaby marne to marne, ale parę tysięcy
karuzeli, kiedy rodzice kupili ci watę rubli czyli kilkaset złotych. A ona mówi:
cukrową czy lody. Mamy i tatusiowie, „Czym jest kawałek chleba wobec życia
przypomnijcie sobie, jak bardzo kocha- wiecznego, które te dzieci otrzymają?
cie swoje dzieci, przypomnijcie sobie Czym są ruble wobec nadziei, jaką one
najcieplejsze momenty macierzyństwa i dostają?”.
Taką wiarę mają moi parafianie,
ojcostwa. Jak pojechaliście z dziećmi
nad morze, w góry. Kiedy dziecko uczy- ale mają jeden problem. Nie mają koło się pływać, jeździć na rowerze, jak ścioła. Msze św. odprawiane są w moim
zdało egzamin na prawo jazdy, kiedy prywatnym mieszkaniu w bloku. Nieposzliście do kina, na wycieczkę. Babcie wielki pokój może pomieścić najwyżej
i dziadkowie, przypomnijcie sobie, jak 40 osób. Szybko nie ma czym oddybardzo kochacie wnuki. Jak chcecie dać chać. Inne miejsce, to stara kotłownia
im wszystko, co najlepsze. Jeśli Bóg w Czerepowcu odległym o 130 km. W
nazywa siebie Ojcem, to właśnie w taki rosyjskiej mentalności jest tak, że ci, co
sposób kocha. Taka miłość płonie na modlą się w mieszkaniach, spotykają
ołtarzu. W taki sposób zaczyna bić ser- się w jakiś przypadkowych miejscach,
są członkami sekty. Dlatego
ce Boga, kiedy ty
Kościół w Czeczelniku katolicy z naszej parafii uwaprzekraczasz
próg

żani są za sekciarzy, za ludzi podejrzanych. Trzeba na nich uważać.
Jestem w parafii św. Antoniego z
trzech powodów. Po pierwsze – proszę
o modlitwę. Wiem, że każdy niesie swój
krzyż, zmaga się z jakimś problemem w
życiu. Ale w imię miłości bliźniego, do
jakiej wzywa Jezus, proszę, abyście na
chwilę chociaż zapomnieli o sobie i pomodlili się w ciszy swego serca za moich parafian, by dali radę.
Po drugie – chciałbym prosić o miłość. Rosyjskie społeczeństwo jest dzisiaj spragnione pokoju. Mają serdecznie dosyć rewolucji, krwawych wojen,
przewrotów. Mówią, że chcą już tylko
wychowywać dzieci, zarobić trochę pieniędzy, mieć szczęśliwe życie. Kiedy
wyjeżdżam do Polski, ludzie proszą
mnie, bym zawiózł Polakom pokój, ich
wyciągniętą dłoń. Proszą, bym powiedział: „Chcemy pokoju i życzymy Wam
pokoju”. Dlatego w imię Chrystusa,
niech ustanie wielowiekowa nienawiść i
wrogość między naszymi narodami.
Ona do niczego dobrego nie doprowadzi. Postarajmy się przebaczyć, nieważne, kto jest tam winny. W imię Jezusa
– przebaczmy!
Po trzecie – chciałbym prosić o
pomoc finansową. Kościół Katolicki w
Rosji rośnie. Sporo jest nawróceń. Jesteśmy jeszcze niestety zbyt mali, byśmy mogli sami się utrzymać. W Czerepowcu chcemy wybudować małą kaplicę, by ludzie zaczęli rozumieć, że jesteśmy Kościołem. Za każdą ofiarę i modlitwę składam serdeczne podziękowania. Za pomoc Waszą i ks. Proboszcza,
dzięki któremu mogłem być w Waszej
parafii.
Niech Duch Święty pomoże nam
odkryć, jak bardzo kocha nas Ojciec w
niebie. Kiedy odczujemy tę Miłość, to
miłość do wrogów będzie już sprawą

bardzo prostą. Człowiek kochany umie
kochać.

słynnego (choć nie u nas) masła Nikołaja Wereszczagina.
Wołogda słynęła i dziś też jest znana z wyrobu kunsztownych koronek.
Tradycja ich wyrobu pozostała do dziś
niezmieniona. Każdego roku, najlepsze
wyroby są wystawiane na konkursie
„Srebrna Szpulka”. Jest też muzeum
koronek.
Wołogda zachowuje status kulturalnej stolicy rosyjskiej Północy. Tutaj
pielęgnuje się tradycje ludowe. Działają
utalentowani artyści i rzemieślnicy. Co
dwa lata w mieście odbywa się międzynarodowy festiwal teatralny „Voices of
History”.
Z Wołogdą wiąże się również polski
epizod. Podczas wojen Rzeczypospolitej z Moskwą miasto było dwa razy zdobyte przez parutysięczne oddziały lisowczyków. Jeszcze po 1612 roku prowadziły one działania wojskowe na północy Rosji, dochodząc nawet do Archangielska (nie zdołały go zdobyć) i aż
do Morza Białego.

O. Krzysztof Grzybek pracuje w
Wołogdzie na północy Rosji. To jedno z
najstarszych i ładniejszych miast w Rosji. Leży nad rzeką Wołogdą i liczy ok.
300 tys. Mieszkańców. W źródłach pisanych Wołogda po raz pierwszy wspomniana jest w 1264 r. Był to kiedyś
ośrodek bardzo znaczący pod względem kulturowym i duchowym, jednak
znaczenie miasta spadło od czasu wybudowania nowej stolicy Rosji Petersburga. Jednak ze względu na małe znaczenie, również rewolucja nie spowodowała masowego burzenia cennych zabytków, zwłaszcza sakralnych. Do dziś
podziwiać można cerkwie, z soborem
św. Zofii na czele, kreml, czyli zamek
obronny, unikalne zabytki miejskie. W
mieście jest również dużo zieleni. Uroczo wyglądają małe, ale bogato zdobione drewniane domki.
Wołogda leży 460 północnywschód od Moskwy i 630 km na
wschód od Petersburga. To Duzy
ośrodek uniwersytecki. Ponad dziesięć procent ludności miasta stanowią studenci. W
Wołogdzie znajdują się zakłady
przemysłowe
m.in. produkujące
przyrządy optyczne, a także trolejbusy i autobusy
oraz łożyska toczne. Miasto słynie z
wysokiej jakości
wyrobów mleczarskich, zwłaszcza Wołogda. Plac Kremlowski z Soborem Woskreseńskim

DAR I TAJEMNICA
Rok temu pisząc o wyjątkowym Dniu Kapłaństwa pisałam o Przyjacielu rodziny. Niestety Ojciec Wiator odszedł w listopadzie do Pana...stąd w tym roku tego
dnia zapalę znicz i pomodlę się za Jego duszę .Obejmę też modlitwą wszystkich
zmarłych znanych mi księży. Ale Ci co żyją również potrzebują naszej modlitwy.
O co będę się modliła ?może o niedoskonałość? Chciałabym aby każdy ksiądz
wciąż czuł swoją niedoskonałość a to dlatego, że za każdym razem starałby się być
lepszym kapłanem. A co to znaczy? Oznacza to, że z pokorą i miłością służyłby
bliźniemu.
Często idziemy do kapłana jak do Ojca... ojca duchownego - potrzebujemy
rozmowy, wsparcia, dobrej rady. Idziemy też jak do lekarza niosąc swoją poranioną duszę, poszarpane sumienie wierząc, że przez sakrament pokuty i pojednania,
naukę uleczy naszą duszę.
Marzyłabym, aby dla każdego kapłana kapłaństwo było oczarowaniem Jezusem. Zapatrzeniem, fascynacją. A to dlatego, że mając Ideał w Jezusie dążyliby,
aby być jak On… nauczycielem... uzdrowicielem... przyjacielem...
Wiem jak ciężko być kapłanem, bo my ludzie wciąż mówimy, grzeszymy gadulstwem.
Monika Piechnik

PAPIESKIE INTENCJE
MODLITEWNE NA
KWIECIEŃ
Intencja ogólna: Aby rządzący
promowali ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy podział
dóbr i zasobów naturalnych.
Intencja misyjna: Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją
serca osób doświadczanych przez
ból i chorobę.
II

Aby w Polsce wcielano w życie
rodzinne, zawodowe 15
i społeczne
nauczanie bł. Jana Pawła II.
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MODLITWA CODZIENNA
Ks. Łukasz Waś
Do mojej babci, która mieszkała na
wsi, wiele razy przychodziła pewna kobieta. Wpadała do domu i mówiła, że chce
tylko pożyczyć trochę cukru, albo mąki,
albo czegokolwiek innego. Babcia zawsze
jej dawała to, o co prosiła. Ale ta kobieta
nigdy za to nie dziękowała, tylko zaraz
wychodziła. Babcia była smutna, widać
było w jej oczach żal, że sąsiadka przychodzi tylko wtedy, gdy jej czegoś potrzeba. We wsi mieszkała też inna kobieta,
która lubiła wpadać do mojej babci. Mówiła wtedy, że przyszła tylko w odwiedziny. I obie gawędziły sobie serdecznie. Po
tych rozmowach przy kawce, czasem jakiejś naleweczce, widać było jak się babcia cieszy. Mówiła, że bardzo się cieszy z
jej odwiedzin.
W naszym życiu duchowym często
jest podobnie. Potrzebujemy Pana Boga,
gdy coś jest źle. Jak trwoga, to do Boga –
mówimy. Zwracamy się do Boga, bo czegoś od Niego chcemy. A na co dzień, gdy
jest dobrze, w ogóle o Nim nie myślimy.
Może więc warto przyjść do Boga bezinteresownie. A najlepszą formą takich odwiedzin jest modlitwa.
O modlitwie i sposobach modlenia
się powiedziano i napisano bardzo dużo.
Ale wciąż stawiamy sobie różne pytania
dotyczące modlitwy. Co to jest modlitwa?
Jak się modlić? Jaka modlitwa jest najskuteczniejsza? Czy dobrze się modlę?
Czy Bóg wysłuchuje moich modlitw? Jaką postawę przyjąć przed Bogiem, aby
być wysłuchanym?
Jezus w Ewangelii św. Mateusza mówi do swoich uczniów, a przez nich do
każdego z nas: Na modlitwie nie bądźcie
gadatliwi, jak poganie. Oni myślą, że
przez wzgląd na swe wielomówstwo
będą wysłuchani (Mt 6, 7). Poganie w
czasach Jezusa wiele słów wypowiadali
zwracając się do swoich bóstw. Żydzi krytykowali ich za to, że spełnienie ich próśb
uzależniają od ilości wypowiadanych
słów. Ale sami Żydzi robili to samo. Odmawiali kilka razy dziennie wiele modlitw, psalmów i wykonywali wiele innych czynności, by przekonać Boga, aby
spełnił ich prośby. Zapomnieli jednak, i
jedni i drudzy, że modlitwa jest darem
Boga, że łaska jaką chce obdarzyć nas
Pan, jest dobrowolna. Bóg czyni to z miłości do człowieka. I wie, czego nam potrzeba.
W Katechizmie Kościoła Katolickiego
przytoczono słowa św. Jana Damasceńskiego: Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do
16
Niego o stosowne
dobra (KKK 2559).
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Dusza może się przez modlitwę w każdej
chwili i w każdym miejscu skontaktować
z Bogiem. Są różne rodzaje modlitwy np.
modlitwa ustna, nazywana zewnętrzną.
Jest też modlitwa wewnętrzna, sercem,
gdy człowiek angażuje całego siebie –
swoje uczucia, myśli – na spotkaniu z
Bogiem. Jest modlitwa prośby, dziękczynienia, niestety rzadziej praktykowana. A
przecież mamy za co Bogu dziękować,
choćby za kolejny dzień życia, bo nigdy
nie wiemy, kiedy nasze życie się zakończy. Jest modlitwa uwielbienia. Uwielbiamy Boga za to, że jest. Modlitwa może
być publiczna, jak choćby wspólne nabożeństwa w kościele. Jest i prywatna –
sam na sam z Bogiem. Modlitwa liturgiczna, to Msza św., brewiarz odmawiany
przez księży, a teraz coraz częściej i przez
świeckich.

Każda modlitwa jest wysłuchana
przez Boga, w taki, czy inny sposób. Ale
intencje muszą być zgodne z Jego wolą.
Bóg jest naszym Ojcem i wie, czego nam
potrzeba. Są takie modlitwy, których Bóg
w naszym pojęciu nie wysłuchuje np. gdy
ktoś komuś złorzeczy, chce by komuś się
nie powiodło, by coś się złego stało. Tego
Bóg nie wysłucha, ale… zły duch na pewno tego wysłucha.
Czy musimy się modlić? Modlitwy uczy
nas Pan Jezus. Wielokrotnie możemy przeczytać w Ewangelii, że sam się modlił, wychodził na pustynię, czy inne ustronne
miejsce i rozmawiał ze swoim Ojcem. Jezus
mówi: O cokolwiek prosić mnie będziecie w
imię moje, Ja to spełnię (J14,14). Sam dał
nam najpiękniejszą modlitwę Ojcze Nasz
składającą się z 7 próśb. Trzy pierwsze odnoszą się do Boga, a pozostałe do człowieka.
Mówimy na początku Modlitwy Pańskiej: Ojcze Nasz, któryś jest w niebie.
My, grzeszni, śmiertelni mamy w każdej
chwili możliwość zwrócenia się do Boga
Stworzyciela Ojcze

Święć się imię Twoje. To znaczy prosimy, aby wiara i przykazania były zachowywane w świecie przez każdego człowieka, by imię Boga było znane, szanowane,
by ludzie świadczyli o Bogu.
Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola
Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Bywa tak, że kiedy ktoś umiera, przychodzi
do księdza jego rodzina i prosi, by odprawić Mszę św. w intencji jego wyzdrowienia. Może lepiej pomódlmy się do Boga –
mówię, – aby wypełniła się Jego wola.
Bóg doskonale wie, że jeśli ten człowiek
potrzebuje uzdrowienia, to go uzdrowi. A
jeśli uzna, że lepiej będzie zabrać go z
tego świata, to go zabierze. Módlmy się o
to, byśmy zgadzali się z wolą Pana Boga.
Bo, jak poganie, zaczynamy stawiać Bogu
warunki, chcemy coś na Nim wymusić.
Kolejne wezwania odnoszą się do
człowieka. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Prosimy o wszystko,
co jest nam konieczne do życia. Kiedy
moja babcia brała bochenek chleba, to
najpierw znaczyła go znakiem krzyża. A
kiedy upadł kawałek chleba, to się go
podnosiło, całowało. Jeśli był bardzo zabrudzony, to dopiero wtedy dawało się go
zwierzętom. Ale nigdy nie wyrzucało do
kosza. Ze względu na szacunek do chleba
i także do Eucharystii.
I odpuść nam nasze winy, jako i
my odpuszczamy naszym winowajcom. Bywa, że tak mówimy, ale jest
ktoś kogo nienawidzimy, krzywdzimy.
Albo ktoś nas skrzywdził, a my nie potrafimy mu wybaczyć. A Chrystus mówi
wyraźnie, że jeśli przebaczymy innym,
to i Bóg nam przebaczy nasze przewinienia. Jeśli nie przebaczymy, to i On
nam nie przebaczy. Nie można pójść do
konfesjonału, wyspowiadać się, a potem znowu się gniewać, obgadywać,
krytykować, nie odzywać się, nienawidzić.
I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Często nie rozumiemy tego wezwania. Jak to, Bóg będzie nas kusił? To
nie o to chodzi. Mamy być silni, kiedy
przyjdzie pokusa, kiedy zaistnieje możliwość zrobienia czegoś złego. Dlatego
prosimy Boga o siły do walki z pokusą.
Ale nas zbaw ode złego. Prosimy,
Bóg uchronił nas od nieszczęść codziennego życia, od tragedii, od szatana, od wszystkiego złego.
Tę modlitwę odmawiamy codziennie. Warto więc wiedzieć, do kogo się
zwracamy i o co prosimy. Zachęcam do
rozważania słów, jakich nauczył nas
Jezus Chrystus. Niech one głęboko zapadną w nasze serca i wydadzą wielkie
owoce nawrócenia.

ZAPACH W PIŚMIE ŚWIĘTYM
Ks. Mariusz Salach
W kulturze Bliskiego wschodu, w
której zrodziła się Biblia, zapachy spełniały podwójną funkcję. W życiu społecznym, czyli w relacjach międzyludzkich, najczęściej zapach był znakiem
radości, intymności. W liturgii symbolizował ofiarę, uwielbienie - najczęściej
wiązało się to z używaniem kadzidła.
Pismo Święte wspomina ponad
trzydzieści razy o zapachach. Wonności
były ważnym elementem uczty, nie
mniej ważnym od przygotowania samych potraw. W Ziemi Świętej używano często w tym celu olejku nardowego.
Przykładem takiego zwyczaju opisanego w Ewangelii jest uczta wyprawiona
dla Jezusa przez Jego przyjaciół w Betanii, podczas której Maria przyniosła
olejek nardowy i namaściła Mu nogi.
W historii zbawienia opisanej w
Biblii spotykamy także inne postaci, jak
Estera, Judyta, które pięknie się ubierały, namaszczały i uwodziły przywódców wojsk przeciwnika. Księga biblijna
zwana Pieśnią nad Pieśniami opisuje
relacje między oblubieńcem i oblubienicą, która jest symbolem miłości Boga
do nas. Możemy tam znaleźć opis, w
którym dziewczyna wyczuwa obecność
oblubieńca poprzez zapach, a tenże,
opisując oblubienicę nazywa ją mirrą,
balsamem – wonnymi substancjami,
jakich wówczas używano.
Substancją o szczególnym zapachu,
używaną do dziś w liturgii jest olej używany do namaszczania przy chrzcie i
bierzmowaniu, do święceń kapłańskich,
do poświęcenia kościoła – Święte Krzyżmo. Namaszczenie tym olejem oznacza, że od tej pory przynależymy do
Pana Boga. Jeden z pisarzy starożytnego chrześcijaństwa stwierdza, że namaszcza się ciało, ale skutkiem tego jest
poświęcenie naszej duszy. Krzyżmo, to
mieszanina oliwy z domieszką balsamu. W czasach Starego Testamentu
tym olejem namaszczano kapłanów,
królów, czyli osoby szczególnie wybrane, dlatego nazywano ich namaszczonymi. Χριστός (Christós) oznacza po
grecku właśnie namaszczony. Nazwa
krzyżmo pochodzi z łaciny – chrismo, a
z greki – chrio, co oznacza namaszczać.
Inną nazwą krzyżma jest wyraz myron
pochodzący z greki. Ponieważ człowiek
namaszczony stawał się pachnący, zatem o Jezusie mówimy, że jest Chrystusem, czyli namaszczonym, a więc Pachnącym. Także i my stajemy się namaszczonymi w czasie chrztu św., czyli możemy siebie nazywać pachnącymi.

Nowe życie, które jest w nas od
momentu chrztu ujawnia się na zewnątrz. I jeśli mamy piękne wnętrze,
wtedy uwidacznia się to na zewnątrz.
Piękne zaś i pachnące Jezusem życie
przyciąga innych. Natomiast jeśli wewnątrz nas jest śmierć, grzech i rozkład, wówczas to zaczyna być odczuwalne na zewnątrz. Takiego człowieka
ludzie zaczynają unikać, jakby nieładnie pachniał.
W Starym Testamencie kapłanów
całych oblewano oliwą, stawali się
„pachnący”. To uprawniało ich do wchodzenia w miejsca święte. Rolą kapłanów
była pomoc w nawiązywaniu przez ludzi
kontaktu z Panem Bogiem. Król też cały
był namaszczany, by kierować narodem
wybranym z woli Boga. Prorocy nie byli
namaszczanie, ale Bóg dawał im Ducha
Świętego, namaszczał ich niejako od wewnątrz, o czym mówi prorok Izajasz, że
Bóg go posłał i namaścił (por. Iz 61, 1).
Chrystus odnosi te słowa z księgi Izajasza
do siebie (por. Łk 4, 16-21). Kapłani, kró-

lowie i prorocy Starego Testamentu byli
postaciami zapowiadającymi Chrystusa –
prawdziwego Kapłana, Króla i Proroka.
My, przyjmując chrzest, jesteśmy
upodobnieni do Chrystusa - Kapłana i
uzdalniani do wykonywania funkcji
kapłańskiej, czyli do pomagania ludziom ze swojego otoczenia w nawiązywaniu relacji z Bogiem, mówieniu innym o Bogu, uczeniu modlitwy, do życia w bliskości z Bogiem. Jesteśmy namaszczeni jak królowie, byśmy nie żyli,
jak niewolnicy, bo mamy ducha Chrystusa – Króla królów. Nie możemy więc
być niewolnikami grzechów i słabości,
ale powinniśmy sami kierować swoim
życiem zgodnie z wolą Boga. Prawdziwe królowanie, to panowanie nad sobą.
Namaszczenie prorockie, jakie otrzymaliśmy na chrzcie św., to umiejętność
odczytywania, jaka jest wola Pana Boga, gdzie jest prawda i dobro. Prorok,
to nie wróżbiarz, ale ten który pomaga
innym rozpoznawać wolę Bożą w konkretnej sytuacji życiowej.

„Ileż w tym wzniosłego piękna, gdy jasne ziarenka kadzidła padną na żarzące
się węgle i gdy z rozkołysanego trybularza popłynie wonny dym! Jest to jakby melodia opanowanego ruchu i miłego zapachu. Czynność pozbawiona wszelkiego
praktycznego celu, czysta jak pieśń, ofiarna, hojna, wszystkiego się wyrzekająca
miłość” (Romano Guardini).
Gdy Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jezusa ofiarowali Jemu mirrę, złoto i kadzidło jako wyraz uznania Jego boskiego pochodzenia i godności arcykapłańskiej. Wonne żywice spalane na rozżarzonych węgielkach i wydzielające dym oraz
piękny zapach używane były w kulturach Wschodu od dawien dawna. Czyniono to
w chwilach wzniosłych, podczas uroczystości, widząc w tym działanie magiczne,
oczyszczające. Z czasem w dymie kadzielnym dostrzeżono znaczenie przenośne.
Zapach kadzidła używanego podczas Eucharystii uświadamia, że kościół powinien
napełniać się wonią naszej świętości, modlitwy. Symbolizuje nasze modlitwy
wznoszące się do Boga. W kulcie zmarłych wskazywał on kierunek wieczności, był
też symbolem modlitwy wznoszącej się do nieba. Grecy i Rzymianie, używający w
czasie składania ofiar różnego rodzaju pachnideł, w świątyniach wokół podobizn
swych bogów stawiali ołtarze kadzenia.
Nazwa perfumy pochodzi od łacińskiego terminu per fumom, (dosłownie
przez dym) i oznacza ofiarowanie bogom wonności przez polanie ołtarzy aromatycznymi żywicami i ziołami.
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JUBILEUSZ LEGIONU MARYI
Ewa i Tomasz Kamińscy
Było to 25 lat temu - 12 marca 1989
r. Wtedy odbyło się pierwsze spotkanie
powołaniowe kandydatów do Legionu
Maryi w kościele pw. św. Antoniego
Padewskiego w Lublinie. We wspomnieniach Marii Pankowskiej z Prezydium Matki Bożej Królowej Różańca
Świętego przy Archikatedrze Lubelskiej
ten dzień zapisał się następująco:
„Przyszliśmy w cztery osoby z Siostrą
Klarą [Conolly] do tzw. «Szopki przy ul.
Kasztanowej» na spotkanie powołaniowe. Zgłosiły się wtedy cztery osoby.
Potem były kolejne zebrania i przychodziły nowe osoby.” Siostra Klara z Irlandii przedstawiła wtedy zasady działania legionu. Opiekunem duchowym
został młody wikariusz ks. Stanisław
Fel, o którym ks. Proboszcz Stanisław
Róg mówił: «Kościoła jeszcze nie ma,
ale jeden filar już mamy i to solidny»”.
Z okazji jubileuszu Prezydium Legionu Maryi Matki Pięknej Miłości przy
naszej parafii 9 marca odprawiona została uroczysta Msza św. dziękczynna z
prośbą o dalszy rozwój wspólnoty, o
nowe powołania, a także o Boże błogosławieństwo oraz zdrowie dla wszystkich opiekunów Legionu—dawnych i
obecnego, ks. Łukasza Wasia—oraz dla
członków czynnych i wspierających,
również dawnych i obecnych. Modlitwą
ogarnięci byli także zmarli członkowie
LM.
Eucharystię sprawował ks. dr Mirosław Kawczyński, zastępca ks. Józefa
Szarzyńskiego, kierownika duchowego
Legionu Maryi w Archidiecezji Lubelskiej – wraz z ks. proboszczem Stanisławem Rogiem, ks. Łukaszem Wasiem
i ks. Franciszkiem Bednarem. Czytania
i dary ołtarza przygotowały członkinie
Legionu. Oprawę muzyczną zapewnił
parafialny Chór Cecyliański i organista
Jacek Chęckiewicz.
Pod koniec Mszy św. Prezydent
Legionu Barbara Wołczyk wraz z zastępcą Ireną Śladowską podziękowały
ks. proboszczowi Stanisławowi Rogowi
i ks. Łukaszowi Wasiowi za życzliwość,
duchowe przewodnictwo i wsparcie, a
także wszystkim byłym opiekunom i
Prezydentom za ich ofiarną posługę.
Podziękowania skierowały również do
wszystkich obecnych, zwłaszcza tych,
którzy uświetnili uroczystość.
Legion Maryi, to jedna z najstarszych grup w parafii – mówił ks. proboszcz. – Jej działalność, to budowanie
Kościoła w praktyce. Ten materialny
18niemniej ważny jest duwidzimy, ale
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chowy. A zaangażowanie duchowe
przekłada się na owoce również i materialne. Przynależność do Legionu, to
poszerzanie dobra, wejście w plan zbawienia, jaki Bóg realizuje dzisiaj przez
ludzi. Serdeczne Bóg zapłać za 25 lat
trwania, za służbę przy chorych, posługę duchową i modlitwę. Matka Boża,
której służycie, nie pozostaje dłużna i
udziela łask tu i teraz nie tylko wam,
ale i całej wspólnocie.
-Nie ma lepszej drogi do Jezusa, jak
przez Maryję – dodał ks. Mirosław Kawczyński. – W teorii bez Niej można dojść

do Jezusa, ale w praktyce jeszcze nikomu
się to nie udało. Zachęcam wszystkich do
wstępowania do Legionu, aby na 25-lecie
utworzyć nowe Prezydium na chwałę
Boga i Matki Najświętszej.
Po Mszy św. odbyło się spotkanie
jubileuszowe z udziałem zaproszonych
gości. Wśród przybyłych byli m.in. Wiceprezydent Regii Jerzy Piłat, dawne
parafianki - skarbnik Regii Krystyna
Jedut i była wieloletnia Prezydent Legionu Maryi, a także Regii - Maria Wojtanowicz oraz członkowie Legionu z
innych wspólnot parafialnych.

Prezydium MB Pięknej Miłości Legionu Maryi w naszej parafii działa już 25 lat.
Przez ten czas zmieniała się jego liczebność. Dziesięć osób odeszło już do Pana. Ale
Legion trwa i stara się realizować swoje zadania.
Dla członków Legionu dzień 9 marca 2014 r. był wyjątkowy. O godz. 9.00 odprawiona została jubileuszowa Msza św., której przewodniczył ks. dr Mirosław Kawczyński, kierownik duchowy Legionu w Archidiecezji Lubelskiej. Oprawę Mszy św. zapewnili członkowie Legionu. Msza św. rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem sztandaru i ustawieniem obok figurki Matki Bożej Niepokalanej, przystrojonej kwiatami.
Nad nimi umieszczony był napis o 25 leciu Legionu Maryi. Tę wspaniałą dekorację
przygotowała nasza betanka, s. Miriam. Wezwania modlitwy wiernych odnosiły się do
spraw ważnych dla legionistów i całego Kościoła. Aklamacje śpiewał Chór Cecyliański.
Dary ołtarza stanowiły dar od członków Prezydium. Była to m.in. pamiątkowa stuła,
owoce i kwiaty. W czasie składania darów była prezydent s. Elżbieta Wiśniewska czytała komentarz. Śpiewał nasz Chór Cecyliański. Niezwykle piękna była pieśń na dziękczynienie. Pod koniec Mszy św. ks. Mirosław podkreślił szczególną rolę jaką ma do
spełnienia Legion Maryi. Ks. Proboszcz Stanisław Róg dziękował za modlitwę i pracę
na różnych płaszczyznach, zarówno w parafii, jak i w apostołowaniu wśród chorych.
Prezydent Barbara Wołczyk odczytała podziękowania dla kapłanów i wszystkich, którzy uświetnili uroczystość i wraz wiceprezydent Ireną Śladowką wręczyły kwiaty ks.
Proboszczowi i opiekunowi Legionu ks. Łukaszowi Wasiowi. Msza św. zakończyła się
odśpiewaniem Hymnu Legionowego.
Po Eucharystii odbyło się w domu katechetycznym spotkanie jubileuszowe z udziałem
zaproszonych gości z innych prezydiów. Członkowie włożyli wiele trudu w przygotowanie
sali i poczęstunku. Wśród uczestników byli goście: przedstawiciele Regii, dawne parafianki
należące teraz do innych Prezydiów. S. Maria Wojtanowicz, dawna Prezydent, obecnie
mieszkająca w innej parafii, przybliżyła historię naszego Legionu.
Dziękuję Bogu Najwyższemu i Maryi, że dane mi było przez 25 lat być aktywnym
członkiem Legionu Maryi i spełniać wszystkie zadania stojące przed nami. Legioniści
w większości należą również do Rodziny Matki Pięknej Miłości. Od 25 lat należę do
Rodziny Różańcowej, pełniąc funkcję zelatorki Kółka Różańcowego pw. św. Bernadetty. Należę do Apostolstwa Dobrej Śmierci. Od 20 lat jestem też członkiem Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich. Od 2011 roku należę do grupy modlitewnej Dziesięciu Cnót Matki Bożej Niepokalanej, która jest w Licheniu. Udało mi się zwerbować do
tej grupy 10 osób. Mimo swego wieku i coraz słabszego zdrowia, pragnę nadal służyć
Bogu i ludziom. Szczęść Boże.
Kazimiera Flis

OGŁOSZENIA

INFORMACJE

Świetlica przy naszej parafii serdecznie zaprasza na Kiermasz Wielkanocny,
który odbędzie się 6 kwietnia (niedziela) po każdej mszy św. Będzie można na nim
nabyć ręcznie robione stroiki, jajka Wielkanocne, baranki, aniołki, palmy i wiele
innych. Pieniądze będą przeznaczone na utrzymanie Świetlicy.
Świetlica zaprasza także dzieci w wieku 7-15 lat. Można u nas odrobić lekcje,
zjeść smaczny posiłek oraz spędzić miło czas na zabawach i ciekawych zajęciach.
Wszystkie dzieci serdecznie zapraszamy w godzinach od 15-19.
Poszukujemy także wolontariuszy do pomocy w odrabianiu lekcji dzieciom.
Serdecznie również zapraszamy osoby, które chciałyby poświęcić chociaż niewielką
część swojego czasu i zaangażować się w pomoc dzieciom w nauce języka polskiego,
angielskiego, matematyki.

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.

W okresie Wielkiego Postu lektorzy z Maksymilianem Kuźmiczem na czele
prowadzą konferencje przygotowujące do głębokiego przeżycia Triduum Paschalnego i Zmartwychwstania Pańskiego. Nauki połączone są z pokazem multimedialnym. Odbywają się w poniedziałki czwartki po Mszy św. o godz. 18.00.
W sobotę 22 marca w Archikatedrze Lubelskiej na Mszy św. pod przewodnictwem ks. Bp. Artura Mizińskiego zostało ustanowionych 31 nowych Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Wśród nich dziesięciu pochodzi z naszej parafii. Są
to: Zbigniew Eunik, Marek Glinka, Marek Grubka, Grzegorz Kaczmarzewski, Andrzej Kiciński, Leszek Młynarczykowski, Jakub Pawlikowski, Mirosław Urbaniak,
Robert Wrona. Dołączyli oni do dotychczasowych piętnastu szafarzy posługującym
chorym w parafii. Starsze grono szafarzy stanowią: Robert Borc, Marcin Dziura,
Ryszard Gajderowicz, Kazimierz Gajuś, Tomasz Kamiński, Mirosław Kulpa, Marian Maśluszczak, Stefan Rejmak, Marek Sławecki, Stanisław Słomka, Henryk Sroka, Corelli Świeca, Sławomir Wieleba, Stanisław Zubala, Bogdan Zugaj.
Liczba chorych, do których zanoszony jest Pan Jezus systematycznie wzrasta.
Obecnie jest już 60 osób korzystających z posługi Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej.
Cieszymy się, że tak dużo chętnych podjęło się tej zaszczytnej funkcji i że przeważają wśród nich młodzi mężczyźni. Gratulujemy serdecznie i życzymy błogosławieństwa Bożego oraz wytrwałości.

UNIWERSYTET BIBLIJNY
W niedzielę 9 marca 2014 r. odbyła się kolejna katecheza Uniwersytetu Biblijnego. Tematem wykładu był Wielki Post. Ks. Mariusz zaczął od pytania do dzieci,
po co jest Wielki Post? Wielki Post to, taki trening. Czas czterdziestodniowego
przygotowania do najważniejszego święta - Wielkanocy.
W Biblii liczba 40 oznacza okres oczyszczenia i przygotowania do wielkich
spraw Bożych. Ks. Mariusz zapytał dzieci, jakie znają wydarzenia związane z liczbą
40? Posypały się odpowiedzi, że potop trwał 40dni, Mojżesz przebywał na górze
Synaj 40dni, wędrówka Narodu Wybranego z Egiptu do Ziemi Obiecanej trwała
40lat, Pan Jezus pościł na pustyni 40 dni.
Wielki Post zaczyna się Środą Popielcową i posypaniem głów popiołem. Wielki
Post jest czasem nawrócenia i odnowy wiary i miłości do Pana Jezusa. Wiara rodzi
się ze słuchania, stąd rekolekcje, które mają nam pomóc w przeżywaniu Wielkiego
Postu. Musimy otworzyć serca na Słowo Boże. Pomocne są tutaj nabożeństwa Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa. Warto zrobić sobie też postanowienia wielkopostne: post, jako odmowę przyjemności oraz jałmużnę, pomoc potrzebującym.
Wielki Post ma swoje znaki szczególne: fioletowy kolor szat liturgicznych, brak
ozdobnego wystroju w kościele, nie śpiewa się „Alleluja” oraz „Chwała na wysokości Bogu”.
Monika Piechnik
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zmianę tytułów bez uprzedniego zawiadomienia autorów

Wiesława Nawrocka FZŚ
Tu i teraz
Czymże jest życie moje
Chwilką…
Kruszynką chleba
Darem maleńkim
Dla tych
Co idą do nieba
Promyczkiem słońca
Myślą u Boga
Kropelką w potoku
Kaskadą marzeń
W obłoku

ODESZLI DO PANA
Elżbieta Błaszczyk
Daniela Zaczkowska
Kazimiera Tatara
Krzysztof Lubański
Danuta Pałyska
Ryszard Zamojski
Jan Pergała
Artur Dudek

1954
1929
1929
1954
1958
1947
1926
1977

Nasz dar modlitwy
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo,
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Chwała Ojcu,
Wieczne odpoczywanie
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GÓRSKA SZKOŁA ŻYCIA I SŁUŻBY BOGU
Janina Swół
W uzdrowiskowej Szczawnicy, dokąd dobry los rzucił mnie na przełomie
lutego i marca tego roku, podczas wieczornej przechadzki podniosłam głowę
w stronę ciemniejących już, mało widocznych gór. Gdzieś wysoko, jakby
pod niebem, lśnił świetlisty krzyż. Dotarliśmy tam grupką następnego dnia.
Góra, na której umieszczono krzyż, to
Brajarka. Oglądaliśmy ze zdumieniem
instalację i lampy oświetlające go nocą.
Kolejne dni w tej pięknej okolicy, zaowocowały następnymi „odkryciami”.
Ważni są przecież ludzie. A tam,
zwłaszcza ci, którzy kochają góry. Jak
dumny poeta: Dwa so w góraf takie
Krzyze/ co jak boskie sługi/ Stojo jeden na Bryjarce/ na Giewoncie
drugi/ [A. Dziedzina Wawer: Moja wiara]. Nie potrzebowałam długo szukać.
Byli prawie równolatkami. Karol Wojtyła, potem papież Jan Paweł II i ksiądz
Franciszek Blachnicki, sługa Boży, nazywany człowiekiem wiary konsekwentnej (na zdjęciu obok).
Obu wojna zakłóciła młodość i
przyniosła doświadczenia, nie będące
już udziałem pokoleń późniejszych,
powojennych. Po dramatycznych przeżyciach tego czasu wybrali podobnie:
naukę w seminarium (K. Wojtyła już w
roku 1942, F. Blachnicki w 1945) i kapłaństwo. Każdy z nich na swój sposób
czerpał z miłości do gór. Przy ścieżce
spacerowej nad łączącą się nieopodal z
Dunajcem rzeką-strumykiem Grajcarkiem, pod górską ścianą, na pamiątkowej tablicy widnieje tekst: W czasie
wycieczki górskiej po Beskidach i Pieninach w sierpniu 1954 roku gościł w
pobliskim schronisku „Orlica” i dla
grupy towarzyszących mu turystów
odprawił potajemnie Mszę Świętą KAROL WOJTYŁA. I dalej umieszczono
słowa wielkiego Polaka i Świętego Kościoła katolickiego: Ja z rodu jestem
człowiekiem gór.(…) W górach znajdujemy nie tylko wspaniałe widoki, które
możemy podziwiać, ale niejako szkołę
życia. Uczymy się znosić trudy w dojściu do celu. Autorzy tablicy z Pienińskiego Oddziału PTTK dodali jeszcze od
siebie: Pomagał dostrzegać Majestat
Boga w pięknie krajobrazu. Górskie
wędrówki przywracały mu siły, umacniały w niezłomności na wybranej drodze życia i wiary, owocowały trwałą
przyjaźnią z towarzyszącymi mu osobami.
W książce
20 „Świadectwo”, będącej
rozmową kard. S. Dziwisza z G.F. SviKWIECIEŃ 2014 Nr 4/193

dercoschim [Warszawa, 2007, str.18],
natknęłam się na wspomnienie z tego
okresu. Przy parafii św. Floriana
ksiądz Karol zgromadził studentów i
stał się ich przewodnikiem duchowym.
(...) Chodził z nimi na wycieczki w góry, uczestniczył w spływach kajakowych.(...) ...aby nie dać się rozpoznać
Służbie Bezpieczeństwa, ubierał się
wtedy po świecku, a młodzi zwali go
„Wujkiem”. To było jego słynne
„Apostolstwo wycieczkowe”.
Po drugiej stronie Dunajca, w urokliwym Krościenku, skąd jedna z uliczek wiedzie prosto na szlak ku pienińskim Trzem Koronom, pamiątki po
ojcu Franciszku Blachnickim. W pięknym, dwupoziomowym kościele pw.
Dobrego Pasterza, od 1 kwietnia 2000
roku spoczywają doczesne szczątki, zmarłego
w 1987 roku w Calsbergu, sługi Bożego ks.
Blachnickiego (od 9
grudnia 1995 roku
otwarty jest Jego proces beatyfikacyjny).
Bliziutko już stąd
do Kopiej Górki, gdzie
mieści się kontynuujące dzieło księdza Centrum Ruchu ŚwiatłoŻycie. To rozległy, zadbany dom w stylu architektury górskiej, a
za nim na stoku Wie- Fot. Janina Swół

czernik, niestety już niszczejący, w formie amfiteatru otoczonego kapliczkami
z prościutkimi, wykonanymi z blachy
figurami stacji Drogi Krzyżowej.
W czas Wielkiego Postu warto przypomnieć o ogromie pracy ks. Blachnickiego w celu ratowania wszystkich, których w PRL-u dotykał alkoholizm i pijaństwo. Władzom ówczesnym te zjawiska nie przeszkadzały, a nawet były na
rękę. Ksiądz Franciszek, po zapoznaniu
się z ideą ruchów abstynenckich, intensywnie zaczął popularyzować ruch
trzeźwościowy i w roku 1957 powołał
Krucjatę Trzeźwości i Wstrzemięźliwości. Reakcją SB było w roku 1960 zlikwidowanie Centrali Krucjaty i wkrótce
potem aresztowanie jej inicjatora. Dramatyzmu sytuacji dodawał fakt, iż ks.

Blachnicki znalazł się w tym samym
więzieniu w Katowicach i w tej samej
celi 22 w pawilonie D, w której był więziony przez Niemców w roku 1942. Tu,
w celi śmierci (skazany na śmierć przez
ścięcie gilotyną) przeżył nawrócenie.
Wcześniej, aresztowany przez gestapo
w roku 1940, przebywał też w obozie
koncentracyjnym w Auschwitz. [J. Ośko: Ten człowiek się nie bał. 2006].
Jego dar wiary, i dzięki niej nadzwyczajny brak lęku w niezwykle trudnych momentach życia, może przyświecać dziś wszystkim, którzy zdadzą sobie
sprawę z własnej bezsilności wobec
nałogu. Dotyczy to zarówno samych
uzależnionych, jak i członków ich rodzin. Potrzebują bezgranicznie zaufać
Najwyższemu i dopiero potem oprzeć
się na niosących wsparcie innych, na
wspólnocie. Okazuje się, że każdy jest
w stanie rozpocząć nowe życie i dokonywać dobro po najbardziej nawet dramatycznych przeżyciach.
Być może ludzie kochający góry
pojmują to właśnie tak. Wprawdzie
droga jest stroma i cel wysoko, ale
mimo zmęczenia idziemy dalej i wy-

żej. Perspektywa piękna widzianego
ze szczytu i satysfakcja z pokonania
słabości mięśni i charakteru wynagradza trud i wszystkie niedogodności. Wystarczy wspomnieć krajobrazy
Pienin i Gorców. Kto raz chociaż
wspiął się na Trzy Korony i spojrzał z
góry na przełom Dunajca u stóp stromych skalistych ścian, nie zapomni
tego nigdy.
W obszernej publikacji T. Szulca
„Papież Jan Paweł II. BIOGRAFIA” [Wyd. PRIMA, 1976, str. 173] autor, na podstawie rozmów z przyjaciółmi papieża, przytacza niezwykłe fakty
świadczące o jego zamiłowaniu do górskich wypraw: W sierpniu 1953 roku
Wojtyła poprowadził 16-godzinną wycieczkę w góry, niosąc plecak pełen
liturgicznych naczyń do odprawiania
mszy. Jego rekordem było przejście
około czterdziestu kilometrów w ciągu
jednego dnia. Pod koniec 1954 roku
otrzymał brązową oznakę turystyczną
za pokonanie 176 kilometrów na piechotę (w tym prawie stu w zimie) podczas pięciu miesięcy chodzenia po górach.

Pieniński przewodnik, poeta piszący gwarą, p. Andrzej Dziedzina Wiwer,
podczas wycieczki do zamku w Niedzicy, podzielił się swoim wspomnieniem.
Otóż, gdy podniesie głowę, ma do dziś
przed oczami biały helikopter z Ojcem
Świętym, przelatujący wolniutko nad
Krościenkiem i okolicą; wszak papież
podczas pielgrzymki do Polski nie mógł
już powędrować tędy sam osobiście. W
literaturze biograficznej (jw. str. 174)
znalazłam też potwierdzenie dawnej
historii o K. Wojtyle, opowiedzianej
przez pana Andrzeja. Będąc zamiłowanym kajakarzem, wziął także udział
międzynarodowych zawodach kajakarskich na Dunajcu, ale jego kajak
nabrał wody i zatonął na finiszu, a
niefortunny zawodnik przymusowo
się wykąpał. „Nie zmókł tylko brewiarz” - wspominał po latach Jan Paweł II. I jak tu się dziwić, gdy żyjący
tam Poeta wzdycha: Doj - kied Ponie
Boze/ weźnies mie do siebie/ Byś mie
miondzy góry/ posadził hoń w Niebie/
Ty wiys łó mnie wsytko/ i to tys wiys
przecie/ Zew te góry kochoł/ jak nifto
na świecie/.

JEZU UFAM TOBIE
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Psalm 23
Zaufanie - cenny zaszczyt czy może naiwność? Każdy
człowiek chciałby komuś ufać. Zaufanie, to wiara w daną
osobę, w jej siły i możliwości. Całkowite oddanie swojego
problemu, czasem nawet całego życia. Ludziom o wiele prościej jest zaufać człowiekowi niż Bogu. Dlaczego? Może dlatego, że od świata usłyszymy to, co chcemy usłyszeć. A może to
nasza słabość popycha nas do złych decyzji.
Kluczowym problemem wielu życiowych błędów jest
wątpliwa ufność w Bożą Opatrzność. Chcę tu dać przykład
wszelkich uzdrowicieli, wróżbitów, itp. Ludzie ślepo zawierzają złu, z różnych względów oraz powodów wierzą w moc
złych sił. Tak. Zło posiada moc, która może leczyć bądź rozwiązać problemy. Trzeba jednak pamiętać, że są to fałszywe
uzdrowienia, a uzdrawiająca moc nie trwa długo. Służy temu,
aby człowiek nie zauważył, że uczy się żyć w grzechu.
Wielu zwraca uwagę na tak zwane „cuda”. To nie cud, ale
oszustwo, które ma odciągnąć ludzi o Boga. Zło posiada wielką moc i może wiele zdziałać, ale nigdy nie pokona Boga, ani
nie zniszczy duszy, w której znajduje się Boży pierwiastek.
Ufanie rzeczom bądź ludziom dalekim od Bożej miłości, to
dobrowolne podanie dłoni śmierci i złu. Zaufać Bogu, to powiedzieć Mu: Nieważne, co zrobisz, ważne że to jest dla mojego dobra! Pozostawiam to Tobie! I tu zwykle zaczynają do-

padać nas różne przeciwności, bóle, niezrozumienia. Ale
taka jest już ta droga, prowadząca do wiecznej chwały. Wyboru dokonuje tylko człowiek i tylko On.
Nie jest sztuką zdobyć czyjeś zaufanie, ale umieć je
utrzymać. By dojść do właściwego w życiu celu, trzeba chcieć
zaufać jednej osobie, Chrystusowi. Nauczmy się zatem, nie
jako chrześcijanie z obowiązku, ale jako chrześcijanie z powołania i wyboru, całkowitego zawierzenia się Bożej opiece.
A przykład św. Faustyny niech motywuje do codziennego
powtarzania słów: JEZU UFAM TOBIE!
Magdalena Michoń
W II Niedzielę Wielkanocną—27 kwietnia—w naszym
kościele przed obrazem Jezusa Miłosiernego będzie odmawiana Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.
Z DZIENNICZKA S. FAUSTYNY
W pewnej chwili usłyszałam te słowa: córko Moja, mów
światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim. Pragnę, aby
święto miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla
wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W
dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosier-dzia Mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi
i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar, w
dniu tym, otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza,
chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje
jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden
umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko co istnieje wyszło z
wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda dusza w stosunku do
Mnie, rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje. Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby, uroczyście obchodzone było w pierwszą
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niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju,
dopokąd nie zwróci się do Źródła Miłosierdzia Mojego. (Dz 699)
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3 marca 2014 r. Odprowadzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej do bloku przy ul. Krokusowej 4

Niedziela 1622
marca 2014 r. Odprowadzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej do bloku przy ul. Krokusowej 6.
Nawiedzenie w tym bloku kończy trwającą od 2005 r. peregrynację Ikony Jasnogórskiej w naszej parafii.
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Fot. Monika Piechnik. 21.03.2014 r. Droga Krzyżowa prowadzona przez Chór Cecyliański pod dyrekcją Małgorzaty Świecy

Fot. Monika Piechnik. 21 marca 2014 r. Droga Krzyżowa dzieci o godz. 16.00
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Fot. Sławomir Krzysiak. Jubileusz 25-lecia kapłaństwa bp.
Artura Mizińskiego
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Fot. Monika Piechnik. Młodzi Zawiszacy, którzy przygotowali Drogę Krzyżową 14 marca 2014 r. o godz.
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Ustanowienie
nowych Nadzwyczajnych
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