W Twoim wstawiennictwie
pokładamy całą naszą ufność,
«o łaskawa, o litościwa, o słodka
Panno Maryjo».
Św. Jan Paweł II

Fot. Ewa Kamińska
Stanisław Strzyżyński. Figura Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Palmowej w
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POŚWIĘCENIE SZTANDARU RÓŻAŃCOWEGO

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2015 r. w czasie Mszy św. o godz. 18.00 ks. Leszek Sałaga poświęcił
sztandar Rodziny Różańcowej przedstawiający pięknie wyhaftowaną Matkę Bożą Wspomożenia Wiernych.

NIEDZIELA PALMOWA - 29 MARCA

W Niedzielę Palmową o godz. 10.00 wierni zgromadzili się przy figurze MB z Lourdes, gdzie odbył się obrzęd poświęcenia palm. Modlitwom przewodniczył ks. Mariusz Salach. Następnie wszyscy w uroczystej procesji udali się do kościoła na
Mszę św.
Fot. Maksymilian
Kuźmicz
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POLSKA ZAWSZE MARYJNA
Oprac.
Tomasz Kamiński

Jan Styka. Bogurodzica. 1909

Od samego początku przyjęcia
chrześcijaństwa, niezwykle silny jest
w Polsce kult Maryi Matki Bożej. Już
Bolesław Chrobry miał wystawić w
Sandomierzu kościół pod wezwaniem Matki Bożej. Władysław Herman, uleczony cudownie przez Matkę Bożą, wystawił ku Jej czci kościół
„na Piasku” w Krakowie.
Bolesław Wstydliwy wprowadził
zwyczaj odprawiania Rorat w Adwencie. Król Zygmunt I Stary przy
katedrze krakowskiej wystawił ku
czci Najświętszej Maryi Panny kaplicę, która należy do pereł architektury renesansu. Jan Sobieski jako zawołanie do boju pod Wiedniem dał
wojskom imię Maryi. Stefan Czarniecki przed każdą bitwą odmawiał Zdrowaś Maryja.

Tadeusz Kościuszko swoją szablę poświęcił w kościele Matki Bożej
Loretańskiej w Krakowie. Podczas
badania grobu hetmana Stanisława
Żółkiewskiego znaleziono na jego
palcu pierścień z napisem: Mancipium Mariae (własność Maryi).
Mieszczanie zdobili swoje kamienice wizerunkami Matki Bożej.
Figury i obrazy ustawiano na murach obronnych. Wizerunek Maryi
zawieszony jest m.in. na Bramie
Krakowskiej w Lublinie.
Tylu pieśni ku czci Matki Bożej
nie ma żaden naród w świecie, co polski. Święci polscy uznawali Maryję za
swą szczególną Opiekunkę. Maryi
poświęcano utwory literackie.

KALENDARIUM
1 maja - św. Jozefa,
rzemieślnika
Apokryfy i pisma Ojców Kościoła
wysławiają jego cnoty i powołanie
Oblubieńca Maryi, Żywiciela i wychowawcy Jezusa. Św. Jozef jest
wzorem w spełnianiu czynności domowych i zawodowych. Chrześcijanin powinien pamiętać, że pracując
spełnia nakaz Boży: „Czyńcie sobie
ziemię poddaną” i przygotowuje się
do życia wiecznego.
2 maja - Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej
3 maja - Najświętszej Maryi
Panny, Królowej Polski
Naród polski wielokrotnie w ciągu
swych dziejów doświadczał szczególnej opieki Matki Bożej. Moc Jej
opieki objawiła się szczególnie podczas Potopu szwedzkiego.
Po cudownej obronie Jasnej Góry
przed Szwedami, król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 we Lwowie
oddał i zawierzył siebie oraz całe
królestwo Matce Bożej.

(Ciąg dalszy na stronie 4)

W uroczystość NMP Królowej Polski 3. maja swoje imieniny
obchodzi ks. Prałat Marian Matusik. W dniu 6. maja solenizantką
jest s. Judyta Czajka, przełożona Domu, w którym zamieszkują nasze siostry Betanki. W uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika 8. maja świętujemy imieniny Proboszcza ks. Prałata Stanisława
Roga, ks. Prof. Stanisława Fela oraz p. Kościelnego Stanisława
Orłowskiego.
Wszystkim Drogim Solenizantom i Solenizantce składamy najserdeczniejsze życzenia obfitości łask Bożych, zdrowia, wytrwałości
i sił oraz nieustającej opieki Najświętszej Maryi Panny. Dziękujemy
gorąco za wszelkie dobro, życzliwość, wielkie serce oraz pełne poświęcenia posługiwanie Bogu i ludziom. Szczególne życzenia wytrwałości w chorobie i zapewnienie o nieustannej modlitwie kierujemy do ks. Proboszcza.
Z okazji rocznic święceń kapłańskich, naszym Drogim Kapłanom: ks. Franciszkowi Bednarowi (24. rocznica – 18 maja), ks. Leszkowi Saładze (7. rocznica – 26 maja) oraz ks. Mariuszowi Salachowi
(16. rocznica – 30 maja) składamy serdeczne życzenia zdrowia,
opieki Bożej i darów Ducha Świętego oraz wstawiennictwa św. Antoniego. Bóg zapłać za uśmiech, ofiarne zaangażowanie w posługiwanie duszpasterskie oraz cierpliwość i zrozumienie.
Pamiętamy w modlitwie o naszym Rodaku — bp. Arturze
Mizińskim, Sekretarzu Generalnym Konferencji Episkopatu Polski,
który 30 maja obchodzi 11. rocznicę święceń biskupich. Niech Bóg
obdarza wszelkimi łaskami i siłą w pełnieniu tej zaszczytnej funkcji.

3 maja - Święto Konstytucji
3 maja
3 maja 1791 roku Sejm Wielki
uchwalił Ustawę Rządową reformującą dotychczasowy ustrój państwa.
Najważniejszym jej osiągnięciem
było zniesienie liberum veto i wolnej elekcji, wprowadzenie czterech
stałych ministerstw, zwiększenie
władzy wykonawczej króla, potwierdzenie praw mieszczan, objęcie
ochroną prawną chłopów oraz powołanie stutysięcznego wojska.
Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, drugą po
amerykańskiej na świecie.
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KALENDARIUM
4 maja - św. Floriana,
męczennika
Był oficerem rzymskim. Za odważne
wyznanie swej wiary podczas prześladowań chrześcijan za czasów Dioklecjana poniósł śmierć męczeńską przez
utopienie w rzece Anizie na terenie
dzisiejszej w Austrii w 304 roku. W
roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego relikwie świętego
Floriana sprowadzono do kościoła w
podkrakowskim Kleparzu. W 1528 r.
pożar strawił tę miejscowość, ocalała
jedynie świątynia. Od tego czasu św.
Floriana jest uważany za patrona strażaków.
6 maja - św. Filipa, św. Jakuba
Św. Filip podobnie jak święci Piotr i
Andrzej, pochodził z Betsaidy i początkowo był uczniem św. Jana Chrzciciela, a potem uczniem Chrystusa. Podczas Ostatniej Wieczerzy prosił Jezusa:
„Panie, pokaż nam Ojca” i usłyszał
odpowiedź: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14, 8-9).
Św. Jakub Młodszy, syn Alfeusza,
według tradycji był krewnym Chrystusa, zwierzchnikiem Kościoła jerozolimskiego i autorem listu powszechnego, wchodzącego w skład kanonu Pisma świętego. Odegrał wybitną rolę w
czasie tzw. soboru jerozolimskiego
(Dz 15,13).
8 maja - św. Stanisława Patrona Polski (ok. 1030 - 1079)
Był wybitnym duszpasterzem. W 1072
r. został biskupem krakowskim. Stał
na straży ładu moralnego i praw Kościoła. W wyniku konfliktu z porywczym królem Bolesławem II Szczodrym zwanym Śmiałym został zamordowany przez żołnierzy królewskich
czy nawet samego króla, gdy odprawiał Mszę św. na Skałce. Ciało Świętego spoczywa do dzisiaj w katedrze na
Wawelu.
W tym dniu swoje imieniny obchodzą:
Arcybiskupi Stanisław Budzik i Stanisław Wielgus oraz nasz ks. Proboszcz
Stanisław Róg i ks. Profesor Stanisław
Fel. Pamiętajmy o modlitwie w ich
intencji.
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Matka Boża z wizji o. Giulio Mancinellego ukazuje się św. Stanisławowi
Kostce
(Ciąg dalszy ze strony 3)

Jako pierwszy utwór w języku
polskim uważa się hymn Bogarodzica, napisany prawdopodobnie z
wieku XIII, a według niektórych
badaczy wywodzący się nawet z czasów św. Wojciecha. Od XIV pojawiają się kolejne pieśni maryjne w
języku polskim.
Najdawniejsze polskie wizerunki Matki Bożej spotykamy już od
wieku XI (Ewangeliarz Emmeriański, Ewangeliarz Pułtuski i Sakramentarium Tynieckie; figury i płaskorzeźby w kościołach romańskich).Największym i szczytowym
arcydziełem rzeźbiarskim poświęconym Maryi jest ołtarz Wita Stwosza
z lat 1477-1489 dla kościoła Mariackiego w Krakowie, zatytułowany
Zaśnięcie Matki Bożej.
W wielu miejscowościach znajdują się kościoły poświęcone Matce
Boże, a samych sanktuariów maryjnych jest w naszym kraju ponad
400. z sześciu w diecezji lubelskiej
najbardziej znane jest Sanktuarium
MB Kębelskiej i MB Płaczącej w archikatedrze.
Określanie Matki Bożej jako
Królowej narodu polskiego sięga
drugiej połowy XVI w., kiedy Grzegorz z Sambora, renesansowy poeta,
nazwał Maryję Królową Polski i Polaków. Impuls do nadania Maryi
tytułu Królowej Polski wyszedł jednak nie od Polaka, ale Włocha o.

Giulio Mancinellego, jezuity, który
był wielkim czcicielem Maryi Niepokalanej. 14 sierpnia 1608 r. ukazała
mu się Maryja z Dzieciątkiem Jezus.
U jej stóp klęczał św. Stanisław Kostka. Zakonnik nigdy nie widział Matki
Bożej w tak wielkim majestacie. Pragnął pozdrowić Ją takim tytułem,
jakim jeszcze nikt Jej nie uczcił.
Wtedy
Maryja
powiedziała: Dlaczego nie nazywasz mnie
Królową Polski? Ja to królestwo
bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy
dla niego zamierzam, ponieważ
osobliwą miłością do Mnie płoną
jego synowie. Wiadomość o objawieniu o. Giulio przekazał ks. Piotrowi Skardze i jezuitom w Polsce. Miał
już 72 lata, lecz mimo to udał się pieszo do kraju, który Maryja szczególnie umiłowała. 8 maja 1610 r. doszedł do Krakowa, gdzie był entuzjastycznie witany przez króla i wszystkie stany. W Katedrze Wawelskiej
ponownie ukazała mu się Maryja i
powiedziała: Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką Tego Narodu,
który jest mi bardzo drogi więc
wstawiaj się do Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj Mnie nieustannie, a Ja będę ci zawsze, tak
jak teraz miłosierną.
Kiedy w 1655 r. Polskę napadli
Szwedzi, a opuszczony król musiał
uciekać za granicę, zrozpaczeni biskupi pisali do papieża Aleksandra
VII: Zginęliśmy, jeśli Bóg nie zlituje
się nad nami. Wtedy Ojciec Święty
powołując się na objawienie o. Mancinellego odpowiedział: „Nie, Maryja was uratuje, to Polski Pani. Jej
się poświęćcie. Jej oficjalnie ofiarujcie. Ją Królową ogłoście, przecież
sama tego chciała.
Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 r.
w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej
obrał Maryję za Królową swoich
państw, a Królestwo Polskie polecił
jej szczególnej obronie. Przyrzekł
szerzyć Jej cześć, ślubował wystarać
się u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako
Królowej Korony Polskiej.
Choć śluby Jana Kazimierza odbyły się przed obrazem Matki Bożej
we Lwowie, to jednak szybko przyjęło się przekonanie, że najlepszym
typem obrazu Królowej Polski jest
wizerunek Pani Częstochowskiej. To
przekonanie ugruntowała Koronacja
obrazu papieskimi koronami 8 września 1717 r., pierwsza koronacja wizerunku Maryi poza Rzymem.

Śluby Jana Kazimierza nie zostały od razu spełnione. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
w 1918 r. Episkopat Polski zwrócił
się wtedy do Stolicy Apostolskiej o
wprowadzenie święta dla Polski pod
wezwaniem Królowej Polski w dniu
3 maja. W 1920 r. papież Benedykt
XV chętnie przychylił się do tej prośby.
Zaraz po wojnie w 1945 r. Episkopat Polski odnowił na Jasnej Górze akt poświęcenia się i oddania
Bożej Matce i ponowił śluby złożone
przez króla Jana Kazimierza. W uroczystości tej brała udział milionowa
rzesza wiernych.
Jeszcze w czasie II wojny światowej papież Pius XII dokonał 31 października 1943 r. poświęcenia całej
rodziny ludzkiej Niepokalanemu
Sercu Maryi, zachęcając, aby aktu
oddania się dopełniły wszystkie narody chrześcijańskie. Episkopat Polski uchwalił, że w niedzielę 7 lipca
1946 roku aktu poświęcenia dokonają wszystkie katolickie rodziny polskie, 15 sierpnia - wszystkie diecezje,
a 8 września – cały naród polski. Na
Jasnej Górze zebrało się wtedy ok.
miliona pątników. W imieniu narodu i Episkopatu Polski akt ślubów
odczytał uroczyście kardynał August
Hlond.

W ramach Wielkiej Nowenny
przez tysiącleciem chrześcijaństwa
w Polsce 26 sierpnia 1956 roku Episkopat Polski ponownie dokonał
aktu odnowienia ślubów jasnogórskich. Prymas Polski Stefan Wyszyński był wtedy w więzieniu. Symbolizował go pusty tron i wiązanka
biało-czerwonych kwiatów. Po sumie pontyfikalnej odczytano ułożony przez prymasa akt odnowienia
ślubów narodu. Wymieniał on bolączki narodu, które Prymas Tysiąclecia uznał za szczególnie niebezpieczne dla jego chrześcijańskiego
życia. 5 maja 1957 r. wszystkie diecezje i parafie oddały się pod opiekę
Maryi.
Finałem Wielkiej Nowenny było
w roku 1965 oddanie się całego narodu polskiego, diecezji, parafii,
rodzin i każdego z osobna w święte
niewolnictwo. Dnia 3 maja 1966 r.
Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, w obecności Episkopatu
Polski i tysięcznych rzesz oddał w
macierzyńską niewolę Maryi, za
wolność Kościoła, rozpoczynające
się nowe tysiąclecie Polski. Wcześniej, bo w 1962 r. papież Jan XXIII
ogłosił Maryję Królowę Polski główną patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu.

KALENDARIUM
13 maja - Matki Bożej
Fatimskiej
W 1917 roku w portugalskiej Fatimie
trójce dzieci - Łucji, Franciszkowi i
Hiacyncie - ukazywała się Matka Boża, by za ich pośrednictwem wezwać
cały świat do pokuty, nawrócenia i
zadośćuczynienia Bogu za wszystkie
grzechy prywatne i publiczne.
14 maja - św. Macieja (+ ~50)
Św. Maciej należał do uczniów Chrystusa, którzy towarzyszyli Mistrzowi
od Jego chrztu w Jordanie aż do
wniebowstąpienia. Został wybrany
na apostoła na miejsce Judasza. Według tradycji miał głosić Ewangelię w
Judei, a potem w Etiopii, gdzie poniósł śmierć męczeńską około 50
roku. Euzebiusz z Cezarei Palestyńskiej podaje, że w Jerozolimie poniósł męczeńską śmierć przez ukamienowanie.
15 maja - Św. Zofii, męczennicy
(+II w.)
Według tekstów z VII wieku zginęła
w Rzymie podczas prześladowań
chrześcijan za czasów Hadriana I.
Kult Świętej rozwinął się w połowie
VII w. z chwilą sprowadzenia jej relikwii do klasztoru w Eschau w Alzacji
oraz za pontyfikatu papieża Sylwestra II. Św. Zofia przedstawiana jest
w otoczeniu trzech córek: Wiary,
Nadziei i Miłości, które według opowieści poniosły męczeńską śmierć ze
swoją matką.
18 maja - 95 rocznica urodzin
św. Jana Pawła II
„W każdym razie, tutaj, w tym mieście, w Wadowicach wszystko się
zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła
się zaczęła, studia się zaczęły i teatr
się zaczął. I kapłaństwo się zaczęło”
– powiedział św. Jan Paweł II 16
czerwca 1999 r. z ołtarza polowego
przed wadowickim kościołem parafialnym.

zsgonczyce.republika.pl

INTENCJE MODLITEWNE NA MAJ
Ewangelizacyjna: Abyśmy, odrzucając kulturę
obojętności, mogli zajmować się cierpieniami
bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich.
Misyjna: Aby wstawiennictwo Maryi pomagało
chrześcijanom żyjącym w zsekularyzowanych środowiskach z gotowością głosić Jezusa.
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KALENDARIUM
26 maja - Dzień Matki
Pamiętajmy o naszych mamach, a
zwłaszcza dziękujmy Matce Bożej za
opiekę nad nami i ciągłą troskę.
28 maja - 34 rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Kardynał Wyszyński kierował Kościołem Katolickim w Polsce ponad 30 lat.
W okresie komunistycznych represji
wobec Kościoła i społeczeństwa skierował do władz memoriał, w którym mówił, że w obliczu krzywd, jakich doznaje
Kościół w Polsce, dalej w ustępstwach
pójść nie może. Więziony 3 lata przez
komunistów opracował Jasnogórskie
Śluby Narodu - program odnowy życia
religijnego w Polsce.
30 maja Trójcy Przenajświętszej
Tajemnica Trójcy Przenajświętszej
przekracza pojęcie ludzkiego rozumu.
Bóg jest jeden w swej naturze, ale w
trzech osobach, które różnią się między
sobą tak, że jedna osoba nie jest osobą
drugą. Nie różni się jednak naturą ani
przymiotami, ani działaniem, które jest
wspólne.

31 maja - Nawiedzenie
Najświętszej Maryi Panny
W okresie między Zwiastowaniem Pańskim i Narodzeniem Jana Chrzciciela
Kościół czci pamiątkę nawiedzenia św.
Elżbiety przez Maryję. Było to nie tylko
spotkanie Maryi z matką proroka, ale
przede wszystkim spotkanie Mesjasza
ze swym Poprzednikiem. Święto obchodzono najpierw w Kościele Wschodnim,
a na Zachodzie od XII w. Przyjęte zostało powszechnie w Kościele po soborze w
Bazylei (1441). Do 1969 r. obchodzono
je 2 lipca. Wydarzenie to rozważamy
jako jedną z radosnych tajemnic różańca.
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MARYJA PRZY PALMOWEJ
Ewa Kamińska

Po Eucharystii jest śpiewana
Litania Loretańska.
Wśród gości często bywał artysta rzeźbiarz prof. Stanisław
Strzyżyński z Nałęczowa, autor
figury MB Fatimskiej. Odszedł do
Domu Pana 16 marca 2015 r. w
wieku 88 lat. W ciągu swojego
pracowitego życia stworzył 12 pomników, około 100 rzeźb portretowych, kilka rzeźb monumentalnych. Zajmował się też medalierstwem i malarstwem sztalugowym. Jest autorem pomnikowych
ławeczek m.in. Bolesława Prusa
w Nałęczowie.

Już po raz czternasty, jak co
roku, 1 maja o godz. 15.00 zgromadzimy się pod figurą Matki
Bożej Fatimskiej przy ul. Palmowej na Mszy św. polowej przy
ołtarzu. Będziemy prosić o Boże
błogosławieństwo dla p. Marii
Gęcy i jej Bliskich, a także o radość wieczną dla śp. Ryszarda
Gęcy, który w wieku 70 lat odszedł do Domu Pana po długich i
ciężkich cierpieniach 28 listopada 2014 r.
Historia pojawienia się tu
prawie dwumetrowej figury MaPani Maria Gęca zaprasza
ryi sięga wydarzeń w maju 1996
wszystkich czcicieli Matki Bożej
roku, kiedy p. Ryszard nagle zado uczestnictwa w Nabożeńchorował na zapalenie pnia móstwach Majowych, które odbywazgu. Sytuacja była beznadziejna.
ją się codziennie o godz. 19.00
Trwało wówczas nawiedzenie
przy figurce MB Fatimskiej. Rówrodzin w naszej parafii przez
nież w sierpniu w każdą sobotę i
Matkę Bożą w Jej figurce z Fatiniedzielę będzie tam odmawiany
my. P. Maria w gorącej modliRóżaniec.
twie różańcowej uprosiła szybki
Ulica Palmowa znajduje się
powrót do zdrowia męża. P. Ryna skraju naszej parafii przy toszard znalazł się w domu już po
rach kolejowych do Lubartowa.
dwóch dniach pobytu w szpitalu.
Można do niej dojść ulicą TrzeBył w tak doskonałej formie, że
śniowską do końca i dalej w lewo
podczas pożegnania figurki MB
ulicą Torową, z której Figura MaFatimskiej, mógł ją sam przeryi na Palmowej widoczna jest z
nieść do odległego o paręset medaleka.
trów następnego domu.
Figura została postawiona
przez pp. Marię i Ryszarda Gęców jako wotum dziękczynne
za cudowne uzdrowienie p. Ryszarda. Państwo Gęcowie postanowili, że co roku będą zamawiać 1 maja Mszę św. dziękczynną przy figurce Matki Bożej stojącej niedaleko ich domu.
Przyglądająca się nam z
wysoka Matka Boża, tak jak
wówczas w 1917 r. w Fatimie,
gdzie objawiała się trójce pastuszków: Franciszkowi, Łucji i
Hiacyncie zdaje się prosić o
modlitwę i wierne trwanie przy
Niej. Często wieje silny wiatr,
który przypomina atmosferę z
Fatimy sprzed 98 lat. Za każdym razem jest inna pogoda.
Najczęściej jest wiatr, który
podnosi biały obrus rozłożony
Maria i Ryszard Gęcowie - 1 maja 2013
na polowym ołtarzu.

NAUKI REKOLEKCYJNE DLAKALENDARIUM
DZIECI
Monika Piechnik
Rekolekcje (łac. recolligere - zbierać na nowo, powtórnie), to czas zatrzymania się na chwilę, zakamarków
duszy, zebrania myśli i ułożenie samego siebie od nowa, zbliżenia do Pana
Boga poprzez modlitwę. W rekolekcjach pomocne są konferencje i spowiedź.
Rekolekcje w naszej parafii głosił
ks. Jan Strzałka, sercanin, w dniach 22
do 25 marca 2015 r. Oprócz konferencji dla dorosłych, głosił on specjalne
nauki dla dzieci.
Pierwszego dnia, w niedzielę o
godz. 10.30. Naukę zawarł w trzech
punktach. Zaczął od pytania, czy dzieci
same przyszły do kościoła? Dzieci z
reguły mówiły, że przyszły z rodzicami.
-Macie szczęście, że posiadacie dobrych, kochanych rodziców, którzy
przychodzą z wami do kościoła - podsumował ks. Jan.
Drugą myślą było to, że Jezus kocha wszystkich, ale najbardziej umiłował sobie dzieci. Zapytał, czy dzieci
znają taki patriotyczny wierszyk „Kto
ty jesteś?”. Dzieci chórem zaczęły mówić ten wiersz. Po skończonej recytacji
Rekolekcjonista powiedział, że Polska,
to nasz Ojczyzna, to Matka, i należy ją
kochać. I nauczył dzieci innej wersji
wiersza:
Kto Ty jesteś?
-Dziecko Boże
Skąd się wziąłeś?
-Bóg mnie stworzył
Jaki znak Twój?
-Krzyż Chrystusa
Co jest ważne?
-Bóg i dusza
Jaki cel Twój?
-Pójść do nieba
Jak to zrobić?
-Kochać trzeba!
Kogo kochać?
Nie wiesz tego?
-Kochaj Boga i bliźniego!
Zaśpiewał też piosenkę „Sercem
kocham Jezusa” i wtrącił do słów pieśni: „Czy ks. Mariusz kocha Jezusa?”.
A ks. Mariusz śpiewająco odpowiedział, że tak, i rozległy się gromkie brawa... Po skończonej nauce ks. Jan
udzielił wszystkim błogosławieństwa.
Ujmujące było to, że po Mszy św.
został w dolnym kościele, witał się z
dziećmi i rozdawał obrazki.
Drugiego dnia rekolekcji ks. Jan
zachęcał dzieci, aby dobrze się przygotowały na dzień Zmartwychwstania

Pana Jezusa. Wspomniał, że święta
Bożego Narodzenia są takie śliczne,
pachnące choinką, są też prezenty. A
podczas świąt Wielkanocnych jest
KRZYŻ. I trzeba sobie uświadomić, że
Jezus umarł na krzyżu dla nawrócenia każdego z nas. Należy starać się
być dobrym dzieckiem, ale jeśli coś
się spsoci, to trzeba pójść do mamy i
przeprosić. A mama, która kocha najmocniej, zawsze przytuli i wybaczy.
Tak samo Jezus czeka, abyśmy
podeszli do konfesjonału i wyznali
nasze winy i przeprosili. Jeśli okażemy skruchę Jezus zawsze wybaczy.
Słuchając ks. Jana przypomniały
mi się słowa Antoina de SaintExupéry: „Przyjaciel jest po to, aby cię
przyjął. A kiedy wchodzisz do świątyni wiedz także, że Bóg nie sądzić cię
chce, a przyjąć”. Otwórzmy więc swe
serca na miłość i dajmy się jej pochłonąć.
Po Mszy św. dzieci z klas 4-6 zeszły do dolnego kościoła na film o
Janie Pawle II. Otrzymały też zadanie
domowe, aby napisały na kartce co
znaczą słowa: „Totus Tuus”.
W trzecim dniu rekolekcji ks. Jan
wskazał na zasłonięty krzyż i powiedział, że teraz jest to tajemnica. Czas
żalu i pokuty. Oczekujemy, kiedy kapłan zdejmie fioletową szatę i powie
słowa: „Prawdziwie został przybity”.
Zauważył, że przychodzimy do kościoła, aby pokazać Jezusowi, jak bardzo czujemy się wdzięczni za to, co
dla nas zrobił. Że cierpiał na krzyżu,
że brakowało Mu oddechu, aż głowa
opadła na bok i skonał. Kościół jest
miejscem, gdzie przychodzimy, aby
się modlić. A modlitwa, to rozmowa z
Panem Bogiem.
Rekolekcjonista poprosił, aby
wszyscy odpowiedzieli sobie w sercu
na pytanie, kto dzisiaj rano się nie
pomodlił i obiecał, że wieczorem pomodli się za wszystkie dzieci z naszej
parafii oraz ich rodziców Prosił też,
aby dzieci pomodliły się za niego ,bo
on bardzo potrzebuje tej modlitwy.
Nauka zakończyła się wspólnym śpiewem:
„Nie zamykajmy serc.
Zbawienia nadszedł czas.
Gdy Chrystus puka w drzwi
Może ostatni raz”.
Po Mszy św. dzieci zeszły do dolnego kościoła na nabożeństwo Drogi
Krzyżowej. Została też sprawdzona
praca domowa z dnia poprzedniego
na temat znaczenia słów „Totus
Tuus” (z łac. „Cały Twój”). Ks. Mariusz wylosował trzy karteczki i szczę-

ściarzami wygrywającymi nagrody
okazali się: Dominika Torbicz, Michał
Mech i Błażej Młynarski.
Wszystkie dzieci dostały kolejne
zadanie - wyjaśnić w jakich ,trzech
językach zostały napisane słowa
„Jezus Nazarejczyk Król Żydowski”
umieszczone na krzyżu nad głową Jezusa.
Po Mszy św., a przed Drogą Krzyżową, miałam okazję porozmawiać z
ks. Janem. Dziękowałam Mu za otwartość w stosunku do dzieci, za wszystkie
komentarze wypowiadane podczas
Mszy św., za śpiew, który brzmiał w
kościele. Ks. Jan przyznał się, że nigdy
nie prowadził rekolekcji dla tak dużej
grupy dzieci, że nie wiedział jak to będzie i co go czeka. Ale że ks. Jan, to
człowiek z sercem otwartym na drugiego człowieka, z poczuciem humoru i
o wielkiej życzliwości, to z pomocą
Ducha Świętego poradził sobie doskonale. Wyrazem tego była cisza panująca w kościele i zainteresowanie widoczne w oczach dzieci. Okażmy mu
naszą wdzięczność i pamiętajmy o modlitwie w jego intencji.
Ostatniego dnia rekolekcji ks. Jan
zaczął naukę od słów, że jest mu dzisiaj bardzo smutno, ponieważ to ostatni dzień rekolekcji i musi się z nami
pożegnać. Dziękował za obecność i
modlitwę. Potem opowiedział następującą historię. Do pewnej miejscowości przyjechał linoskoczek i obiecał, że
przejdzie po linie rozpiętej nad przepaścią. Bez żadnych zabezpieczeń
przeszedł w jedną i drugą stronę. I tak
chodził pół dnia, bo ludzie wciąż się
domagali, by powtórzył swój popis. W
końcu obiecał, że przejdzie jeszcze raz,
ale tym razem przenosząc kogoś chętnego. Gdy to usłyszano, wszyscy zgromadzeni zaczęli powoli odchodzić i już
nikogo chętnego nie było. Został sam.
My często tak właśnie zachowujemy się wobec Pana Boga – zauważył
ks. Jan. - Bóg mówi: „Zaufaj mi”, a my
nie ufamy. Pan Bóg swoje, a my swoim
życiem swoje. Tak nie można. Zawsze
trzeba ufać i wierzyć Bogu.
Pod koniec Mszy św. można było
przystąpić do Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego. Na zakończenie
rekolekcji ks. Jan udzielił uroczystego
błogosławieństwa Krzyżem Misyjnym,
a każde dziecko otrzymało od niego
pamiątkowy obrazek.
Po Eucharystii w dolnym kościele
odbyło się rozwiązanie konkursu plastycznego „Pielgrzymki św. Jana Pawła II” oraz
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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(Ciąg dalszy ze strony 7)

rozdanie nagród. Zostały też wylosowane
trzy osoby, które prawidłowo odpowiedziały, w jakich językach brzmiał napis na
krzyżu: „Jezus Nazarejczyk Król Żydowski” – czyli hebrajski, łaciński i grecki (por.
J 19,20).
Potem s. Cecylia Bachalska ze
Zgromadzenia Sióstr Misjonarek NMP
Królowej Afryki (Siostry Białe) mówiła
o swoim powołaniu. Kiedy usłyszała w
swoim sercu głos Boga: „Cecylio pójdź
za mną”, poszła za nim i tak trafiła do
Sióstr Białych.
Siostry pracują w piętnastu krajach Afryki, gdzie średni wiek życia to
42 lata, a większość ludzi umiera na
malarię. Siostry są obecne w życiu
tamtejszej ludności, dzieląc z nimi trudy i radości codziennego życia. Mówiła, że życie jest tam biedne. Nawet ze
starych opon samochodowych robi się
buty a z puszek zabawki. Chłopcy grają
w nogę piłką zrobioną z liści bananowca. Siostry Białe posługują w szpitalach, szkołach, domach dziecka. Opiekują się chorymi na trąd. Zmieniają
opatrunki, odbierają porody. Angażują
się w pracę z dziećmi ulicy. Marzeniem
co piątego dziecka jest możliwość chodzenia do szkoły. Tam klasa liczy 80100 dzieci i jest jeden nauczyciel. Ich
praca to ciągła obecność z człowiekiem
i wychodzenie mu naprzeciw. Ludzie
tamtejsi traktują Misjonarzy jako błogosławieństwo.
Po wykładzie Siostra rozdawała
dzieciom obrazki z NMP Królową
Afryki .Można też było nabyć różne
afrykańskie drobiazgi, składając w ten
sposób ofiarę na misje.
Tak zakończył się czterodniowy
czas Rekolekcji. Okres pełen modlitwy, wyciszenia, rozważań, ale też czas
rozśpiewany i pełen wiary, że Bóg nas
kocha, że wystarczy otworzyć serce, a
poczujemy Jego wielką miłość.
Podziękowania należą się ks. Janowi za otwartość i spontaniczność,
którą trafił prosto do naszych serc.
Obiecujemy modlitwę, o którą tak prosił i sami prosimy, by pamiętał o dzieciach i ich rodzinach z parafii św. Antoniego.
Ale wspólnota św. Antoniego, to
również ks. Mariusz Salach, który był z
nami przez wszystkie dni rekolekcji,
sprawował Msze św. i uczestniczył w
zajęciach rekolekcyjnych. To także Pan
Dyrektor Krzysztof Szulej oraz nauczyciele ze Szkoły nr 44, którzy wraz z
nami uczestniczyli w tych cudownych
dniach miłości. Bo jak inaczej nazwać
czas rekolekcji, gdy każde serce poprzez modlitwę, jałmużną, wyciągnięcie ręki, otwiera się na drugiego człowieka.
MAJ 2015 Nr 5/206
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Z NAUK REKOLEKCYJNYCH O. JANA STRZAŁKI
W Ewangelii jest mowa o grupie
Greków, którzy starali się w życiu
szukać prawdy. Ich tęsknota wyraziła się w zdaniu: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. To zawołanie powinno
być obecne często i w naszym życiu,
by nasza wiara była świadoma, by
była w nas nieustanna tęsknota za
Bogiem. Niech to nie będzie tylko
jakiś zwyczaj czy tradycja.
Jeśli Kościół ma przetrwać na
naszej polskiej ziemi, to my, jako
dorośli, powinniśmy wiarę przekazywać przede wszystkim swoim dzieciom. Przekazujmy ja młodzieży, by
umieli wpatrywać się w Boga, który
jest miłością. By także oni potrafili
przekazać ja następnym pokoleniom.

Wielki Tydzień – siedem dni. W
historii świata, to niewiele. Ale wiemy, że w życiu, w tak krótkim czasie
wiele może się wydarzyć. Wystarczy
jedna zdrada, jedna lekarska diagnoza, jedna śmierć, jeden kieliszek
wódki za dużo – aby życie stało się
nie do uniesienia. Pamiętny Tydzień w historii zbawienia, to przestrzeń wręcz niewyobrażalna. Wystarczyło siedem dni, aby wydać
wyrok i zabić samego Boga. Ale wystarczył jeden dzień, by Jezus z
martwych powstał. Siedem dni wystarczyło, by zobaczyć, jak cienka
jest granica pomiędzy miłością, a
nienawiścią. I tylko chwila wystarczyła, by Ten, który do końca nas
umiłował, pokonał śmierć i grzech, i
nienawiść.

KONKURS O ŚW. JANIE PAWLE II
Z racji ogłoszenia tego roku – Rokiem św. Jana Pawła II, podczas
rekolekcji wielkopostnych został rozstrzygnięty konkurs plastyczny o naszym Wielkim Polaku przygotowany przez katechetów. Jury działało w
składzie: p. Barbara Cioczek, s. Bernarda i ks. Mariusz .
Klasy I-III brały udział w konkursie pt. „ Życie św. Jana Pawła
II”
Laureatami zostali:
Klasy I: I miejsce – Małgorzata Woch Ia
II miejsce – Karol Sowiński Ie
III miejsce – Maja Wolak Id
Wyróżnienia: Maja Kotarska Ia, Basia Skórska Ia, Maja Zakościelna Ia
Klasy II: I miejsce – Zofia Starzyńska IIc
II miejsce – Julia Stasiak IIa
III miejsce - Paulina Rybka IIc
Wyróżnienia: Natalia Sikora IIc, Karolina Kuzioła IId, Ola Gajek IId
Klasy III: I miejsce – Kasia Dębowczyk IIId
II miejsce – Natalia Gasztold IIIc
III miejsce – Asia Iwan III a
Wyróżnienia: Daria Kęcik IIIc, Martyna Machnio IIId
Klasy IV-V brały udział w konkursie pt: „Pielgrzymki św. Jana
Pawła II”.
Oto Laureaci:
Klasy IV: I miejsce – Weronika Panek IVa
II miejsce – Klaudia Skrzypek IVb
III miejsce – Tymek Piechnik IVc
Wyróżnienia: Monika Kacprzak IVb, Ola Nazar IVa
Klasy V: I miejsce – Julia Lemieszek Va
II miejsce – Adam Polak Vc
III miejsce – Weronika Sarna Va
Wyróżnienia: Dominik Kiciński Vb, Jakub Błaszczyk Vb, Roksana Kozioł
Va
Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zachęcamy do naśladowania naszego wielkiego Rodaka w modlitwie i
umiłowaniu Pana Boga!

Są w naszym życiu takie chwile,
kiedy jakby gasną ostatnie światła
nadziei. Dzieci odchodzą z domu i
więcej nie interesują się starymi,
schorowanymi rodzicami. Cierpienie
zaczyna towarzyszyć, jak „najlepsza”
przyjaciółka. I Chrystus chce nam
powiedzieć, że każdy, prędzej czy
później, musi wejść do swojego ogrodu Getsemani, by przeżyć tam trwogę własnego przemijania i umierania.
Już jesteśmy dziećmi Bożymi.
Już jesteśmy odkupieni, wyzwoleni.
Bo pod sercem Maryi Niepokalanej
począł się Jezus Chrystus, rozpoczęło się życie Zbawiciela. Przyszedł On
na ziemię nie po to, by świat potępić,
ale po to, aby dokonać zbawienia i
odkupienia człowieka – przez tajemnicę krzyża, ale przede wszystkim
przez tajemnicę pustego grobu.
Przez Zmartwychwstanie nasza wiara, a także różne trudności i krzyże
nabierają prawdziwego sensu.
W pewnym miasteczku leżącym
nad potężnym wodospadem, zjawił
się sławny linoskoczek. Zapowiedział, że przejdzie po linie zawieszonej nad huczącą wodą. Rzeczywiście
przeszedł pewnie po linie zawieszonej wysoko nad przepaścią bez żadnego zabezpieczenia. Przychodziło
coraz więcej ludzi, którzy nalegali, by
powtórzył swój występ. Uczynił to
kilkakrotnie. (...) Ale tłum wciąż nalegał, licząc może po cichu, że mu się
noga powinie. Widząc, że nie ustąpią, zaproponował, że jeszcze raz
przejdzie, ale tym razem przeniesie
na ramionach jakiegoś ochotnika.
(…) Ale nikt się nie zgłosił. Wszyscy
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powoli zaczęli opuszczać miejsce
wcześniejszych nadzwyczajnych zdarzeń.
Tak bywa i w życiu niektórych z
ludzi. Tylekroć doświadczają miłości
boga, (...) wierzą, że Bóg stworzył
świat, nawet w to, że Jezus Chrystus
nie jest tylko postacią historyczną,
ale jest Synem Bożym, Mesjaszem, a
jednak zatrzymują się gdzieś w połowie drogi, nie są w stanie zaufać do
końca, tak jak mieszkańcy tego miasteczka nie byli w stanie zaufać linoskoczkowi, który przecież wielokrotnie udowodnił że potrafi bezpiecznie
przejść z jednej strony przepaści na
drugą.
Myślę że przez te kilka dni
rekolekcji niewiele zmieniło się w
Waszym życiu. Kto cierpiał, pewnie cierpi dalej. Kto narzekał na
brak pracy i środków do życia,
pewnie dalej tego nie ma. Ale czy

naprawdę nic się nie zmieniło?
Czy nie nabraliście duchowej
mocy, by z nowym zapałem podjąć trudy codziennego życia? Na
tym mi zależało, byście łatwiej
kroczyli drogą Bożych przykazań
i byli wierni Bogu, sobie i człowiekowi. Zależało mi byście odczuli Boga nie tylko słuchem i
wzrokiem, ale przede wszystkim
sercem. Dotknięcia sercem i sumieniem są bowiem najtrwalsze.
Dbajcie o życie moralne –
swoje i w Waszych rodzinach, w
całej społeczności. I mam prośbę, by się nie upijać. Ile z tego
powodu niepotrzebnych łez, rozpaczy i rodzinnych dramatów.
Dlaczego odbierać szczęście żonie, mężowi, dzieciom? Dlaczego
w rodzinach nie może być, jak w
piosence cieszyńskiego poety
Jana Kubisza:

NAGRODY DLA SŁUŻBY OŁTARZA

W sobotę 11.04.2015 r. w Lublinie odbyły się finały VI Mistrzostw
Liturgicznej Służby Ołtarza w
piłce nożnej halowej o Puchar Metropolity Lubelskiego. Do Lublina
przyjechało 79 drużyn ministrantów i lektorów. W finałach brało
udział 800 zawodników z parafii
naszej Archidiecezji.
Rozgrywki miały miejsce na 7
lubelskich halach w czterech kaMAJ 2015 Nr 5/206
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tegoriach wiekowych. W zawodach
wzięli udział lektorzy także z naszej
parafii. Rozgrywkom towarzyszyła
atmosfera walki, ale także przyjaźni
i braterstwa. Po kilkugodzinnej grze
i niemałej dawce emocji nasza drużyna zajęła drugie miejsce, a nasz
lektor – Rafał Al-Swaiti zdobył nagrodę dla najlepszego zawodnika
mistrzostw. Gratulujemy!!!
Ks. Paweł Zdybel

Ojcowski dom to istny raj,
dar Ojca niebieskiego,
Chociażbyś przeszedł cały świat,
nie znajdziesz piękniejszego.
Tuś się, dziecino, pierwszy raz
do matki uśmiechnęła,
tuś się uczyła Boga znać,
tuś modlić się zaczęła.
Tutaj na każdym kroku Cię
oczy ojcowskie strzegły,
Tutaj w zabawach ciągłych Ci
dni twoje młode biegły.
A gdy Ci przyjdzie wynijść stąd
i odejść w świat daleki,
Ojcowski dom, dziecino, miej
w pamięci swej na wieki.
Drogiemu Ojcu Janowi Strzałce z
całego serca dziękujemy za głoszone
Słowo Boże, za życzliwość i trud, za
modlitwę w naszych intencjach, a
zwłaszcza ks. Proboszcza. Zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej.

NOC PASCHALNA
Noc Paschalna jest to noc szczególna dla każdego chrześcijanina. Bowiem tej nocy Jezus Chrystus powstał z
martwych i powrócił do życia. Tej samej nocy nasi bracia, Żydzi wyszli z
niewoli Egipskiej i przeszli suchą nogą
przez morze Czerwone.
Nasze świętowanie tej niezwykłej
nocy zaczęliśmy od udziału w matce
wszystkich wigilii- Wigilii Paschalnej.
Następnie rozpoczęliśmy uwielbienie
przy pustym już grobie Pana Jezusa.
Nie jest to zwykły grób, jest to źródło życia, które Chrystus nam otworzył
przez swoje chwalebne zmartwychwstanie.
Po uwielbieniu udaliśmy się do
domu katechetycznego gdzie lektorzy
wraz z Katolickim Stowarzyszeniem
Młodzieży przygotowali agapę. Tam
oczekiwaliśmy na przyjście Jezusa
Zmartwychwstałego w chwale. Pierwsi
chrześcijanie wierzyli bowiem, że Paruzja dokona się w trakcie Nocy Paschalnej.
Dominik Mróz

EUCHARYSTIA CHLEB ŻYCIA
Wielki Czwartek
kojarzy się z kapłaństwem. Rzeczywiście
bez
kapłaństwa nie
można mówić o
całej ekonomii
zbawienia. Zostało ono ustanowione w tym
świecie i tutaj ma być egzekwowane. Ale
Wielki Czwartek jeszcze bardziej kojarzy
mi się z chlebem. Ktoś powie, że chleb to
coś bardzo pospolitego. Jest w każdym
domu na każdym stole. Chleb nieraz jest
nawet marnotrawiony. Pamiętam, jak
mama mówiła mi, że nie wolno chleba
wyrzucać, deptać, bo jest to świętokradztwo. Kiedy widzę chleb porzucony na
śmietniku, czy leżący na ulicy, kojarzy
mi się to zawsze z wielkim przewinieniem, nawet ciężkim grzechem.
Nie wszyscy rozumieją wartość chleba. Gdybyśmy spytali współczesnego
człowieka, co jest do życia najbardziej
potrzebne, otrzymalibyśmy różne odpowiedzi. Nieraz byłyby to rzeczy zupełnie
błahe, które można mieć zupełnie przypadkowo i które zupełnie niczego nam
nie dają do naszego przetrwania.
Upraszczając trochę, można powiedzieć
że do przetrwania potrzebne nam są
dwie rzeczy - woda i chleb.
Znamy wiele wspomnień z łagrów
czy obozów koncentracyjnych, gdzie
ludzie rzeczywiście byli niesamowicie
głodni. Rozmowy, jakie toczyli między
sobą więźniowie, dotyczyły przede
wszystkim chleba. Chleb był tematem
rozmów i rozważań, ale równocześnie
wielką pokusą, która skłaniała człowieka
będącego w tamtych warunkach w stanie skrajnego wygłodzenia często do
rzeczy zbrodniczych. Kradzież chleba
współwięźniowi oznaczała nierzadko
skazanie go na śmierć. Dlatego za kradzież chleba karano śmiercią. Taką wagę
miał chleb.
Musimy sobie uświadomić, jaką wartość ma chleb, bo od tego zaczyna się
skala ocen w każdej dziedzinie. Stosunkowo niedawno uzmysłowiłem sobie,
jaka jest potęga chleba. Kilkanaście lat
temu byłem w sanatorium, gdzie stosowana była specjalna dieta bez chleba. Do
jedzenia dostawaliśmy tylko jarzyny. Po
10 dniach musiałem pojechać do miasta
w jakiejś sprawie. Przechodziłem przez
rynek i wtedy doleciał mnie zapach pieczonego chleba z pobliskiej piekarni.
Stanąłem jak ogłuszony. A przecież kiedyś wielokrotnie chodziłem przez ten
rynek i nigdy jakoś nie zwróciłem na to
uwagi. Wszedłem do sklepu i chciałem
kupić choćby najmniejszą bułeczkę, ale

wiedziałem, że nie mogę. Wróciłem do
sanatorium i podczas obiadu opowiedziałem o mojej przygodzie moim
współtowarzyszom. Wszyscy powiedzieli, że w sanatorium niczego im nie
brakuje - tylko chleba. Tylko za tym
tęsknili.
Czytałem sprawozdania żołnierzy
amerykańskich, którzy wyzwalali obozy
koncentracyjne. Szkielety, które ledwo
się trzymały się na nogach, wyciągały
do nich ręce, błagając o chleb. Dostawali niewielkie ilości jedzenia, bo większa
jego ilość mogła spowodować śmierć.
Kiedyś przebywałem u znajomego księdza na plebanii, a było to wiele lat po
wojnie. Mieszkał tam starszy ksiądz,
który pięć lat przesiedział w obozie koncentracyjnym. Kiedy wstawał od stołu,
ukradkiem wkładał dwie kromki chleba
do kieszeni. Spytałem go, dlaczego to
robi. To nawyk, bo ciągle mi się zdaje,
że mi chleba zabraknie, więc biorę trochę na zapas.
To jest potęga chleba. Dlatego Jezus
w wieczerniku użył chleba i podstawowego napoju, jakim się wtedy posługiwano - wina rozcieńczonego wodą - by
pokazać to, co na zawsze miało pozostać niewymazalne w chrześcijaństwie
jako źródło życia. Chleb jako źródło
życia doczesnego i Eucharystia jako
źródło życia wiecznego.
Chleb to pokarm, który człowiek
najłatwiej rozumie. Jeśli zrozumie się
wagę chleba doczesnego w życiu, to
zrozumie się również wagę chleba eucharystycznego.
Judasz, zanim wyszedł, przyjął z rąk
Jezusa kawałek chleba. Nie wiemy, czy
to była już Eucharystia, którą Jezus
rozdzielił pomiędzy swoich uczniów czy
zwykły chleb. Eucharystię kazał sprawować aż do skończenia świata,. Ewangelista mówi, że w tym momencie
wszedł w Judasza szatan. To na pewno
jakaś symbolika. Święty Tomasz w
hymnie eucharystycznym bardzo wyraźnie o tym powiedział - biorą dobrzy i
biorą źli, ale los ich jest nierówny. Jeśli
ktoś bierze Eucharystię nie zważając na
to, czym ona jest, że to żywy Chrystus,
popełnia świętokradztwo.
Kiedy w Niemczech odprawiałem
Mszę Świętą, zauważyłem, że każdy
podchodzi do Komunii Świętej. Zastanawiałem się, jak to jest możliwe,
przez 13 lat po kolei byłem w Niemczech, przyjeżdżając na jeden miesiąc,
a przez ten czas wyspowiadałem może
10 -12 osób w kilku parafiach. Kiedyś
odprawiałem Mszę Świętą w domu
starców. Jakaś młoda kobieta popychając wózek, na którym siedziała jej
babcia, podeszła do ołtarza i przyjęła

Msza św. Wieczerzy Pańskiej
Ks. Prof. Zygmunt Zieliński
Komunię Świętą dziwnie przy tym się
uśmiechając. Po Mszy Świętej spytałem się jej, czy jest katoliczką. Ona
mówi, że jestem nikim. Ale pani przyjęła Komunię Świętą. A czy pani sobie
zdaje sprawę z tego, co to jest Komunia Święta? A, to nic wielkiego.
Innym razem w czasie ślubu, kościół
był pełen ludzi, ale oni zupełnie nie reagowali na to, co się dzieje w czasie liturgii. Nawet rozmawiali ciągle ze sobą.
Przeczytałem fragment Listu do Koryntian o niegodnym przyjmowaniu Eucharystii. W kościele zapadła kompletna
cisza. Do Komunii Świętej przystąpiły 4
osoby, w tym młoda para.
Eucharystia jest pokarmem, jest lekarstwem, to rzeczywisty Chrystus, to
nie jest żaden symbol, jak mówi się w
niektórych wyznaniach chrześcijańskich.
Chrystus jest rzeczywiście na ołtarzu, w
naszych dłoniach i w naszym wnętrzu.
Łamanie chleba, to był od samego
początku właściwie jedyny znak obecności Bożej w ekonomii zbawienia, którą
zapoczątkował Chrystus w wieczerniku i
zrealizował w dniu pięćdziesiątnicy.
Uczniowie, kiedy szli do Emaus, poznali
Jezusa po łamaniu chleba. Eucharystia
jest chlebem powszednim, dlatego że
każdego dnia możemy przyjść do kościoła i żywić się tym Chlebem Życia. Może
to jednak prowadzić do spowszednienia.
(...)
Podstawową funkcją kapłana jest
sprawowanie Eucharystii. (…) Znam
siostrę zakonną, która pracuje na misjach. Prowadzi ona pracę duszpasterską, chrzci, naucza, chowa zmarłych, jest
przy ślubach jako świadek, ale kapłana
nie zastąpi przy sprawowaniu Eucharystii. Ksiądz bez przerwy jeździ od wioski
do wioski, wpada na krótko, odprawia
Mszę św. i udziela absolucji generalnej.
W łagrach i obozach kapłan odprawiał
Mszę św. w ukryciu. Dostarczano mu
jakoś parę kropli wina, kawałeczek chleba. Jako naczynia mszalne służyły jakieś
pudełka czy puszki. I Msza św. była ważna. To jest właśnie Eucharystia. Nie złoty
kielich, uroczysta oprawa, ale Chrystus
przychodzący do człowieka. I to jest kapłaństwo.
I każdy kapłan, nawet suspendowany
czy odsunięty od obowiązków, jeśli zajdzie taka potrzeba, może sprawować
Eucharystię i rozgrzeszać. To jest istota
kapłaństwa. Najważniejsze jest to, co
postanowił Chrystus i co przekazał swoim wybranym aż do końca świata. (…)
Eucharystia to droga prowadząca do
życia wiecznego.
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WIELKI DROGOWSKAZ
Liturgia Męki Pańskiej
Ks. Proboszcz Stanisław Róg

Kiedyś,
gdy
młobyłem
dym
kapłanem, miałem
zwyczaj wręczania krzyża
przy różnych
okazjach, np.
nowożeńcom. Robiłem to do momentu, gdy pewna niewiasta powiedziała mi, że krzyża nie powinno się
dawać, zwłaszcza młodym małżeństwom, bo może ich spotkać jakieś
nieszczęście. Pomyślałem, że to jakieś pogaństwo, ale z drugiej strony
nie chciałem, by mieli do mnie pretensje, gdyby coś im się nie układało
na drogach życia. A przecież krzyż
jest ściśle związany z życiem.
W naszych domach jest wiele
krzyży –prostych, a czasem o wielkiej wartości artystycznej. Gdy umiera ktoś z rodziny, zdarza się niestety,
że znika z mieszkania także krzyż.
Czasem ląduje w śmietniku, niekiedy
rodzina przynosi go do kościoła. Może i dobrze, że przynoszone są do
kościoła, ale jeszcze lepiej byłoby,
gdyby krzyże zostawały w rodzinie –
jako pamiątka, ale i znak wiary. Był
on przecież omodlony przez naszych
bliskich. Był on czymś cennym i nie
sądzę, że w domu nie znalazłoby się
dla niego jakiegoś miejsca. (…)
W roku 2000 Wielkiego Jubileuszu nasz Rodak, św. Jan Paweł II
odwiedził Ziemię Świętą. Kiedy już
wizyta dobiegała końca i wszyscy
szykowali się do przejazdu na lotnisko, papież przypomniał sobie,
że kiedy był w bazylice na Kalwarii,
nie ucałował Skały Ukrzyżowania.
Powiedział kategorycznie zapowiedział, że nie opuści Palestyny, jeśli
tego nie zrobi. (…) Nie było to łatwe, bo trzeba było na nowo zorganizować przejazd na Kalwarię.
Uliczki są wąskie: pełno kupców,
kupujących, turystów i pielgrzymów. A samolot na lotnisku już
czekał. Ojciec Święty wrócił na Kalwarię, powolutku wdrapał się na
górę, ucałował Skałę i krzyż, i powiedział, że teraz może wracać do
Rzymu.
Jakie miejsce zajmuje krzyż w
naszych domach? Jaki jest nasz do
niego stosunek? Adoracja krzyża
MAJ 2015 Nr 5/206
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jest szczególnym wyznaniem wiary. (…) Jezus powiedział: Jeśli kto
chce iść za mną, niech się zaprze
samego siebie niech weźmie swój
krzyż i niech Mnie naśladuje (Łk
9, 23).W jednej z pieśni śpiewamy: Kto krzyż odgadnie, ten nie
upadnie w boleści sercu zadanej.
Tekst tej pieśni wyjaśnia słowa
Jezusa. Na Golgocie przy krzyżu
zostali najwierniejsi przyjaciele
Chrystusa – św. Jan, który napisał
relację z tych wydarzeń, Maryja
Matka Jezusa, pobożne niewiasty.
Oni przeczuwali tajemnicę krzyża,
inni się rozproszyli, nawet najbliżsi uczniowie, którzy nie byli zdolni
pojąć tajemnicy wydarzenia na
Kalwarii. Większość obecnych
przy ukrzyżowaniu drwiło z Jezusa, dokuczało Mu, rzucali szyderstwa pod Jego adresem, wyśmiewali Go. Tylko dobry łotr i setnik z
w tych dramatycznych wydarzeniach odnaleźli drogę do swojej
wiary.
Tak było na Golgocie, tak jest i
dzisiaj. Dla jednych krzyż jest znakiem zbawienia, dla innych zgorszenia. Przeszkadza jego obecność
w miejscach publicznych. Najchętniej wyrzucono by go na śmietnik.
Św. Jan Paweł II będąc w Polsce w
1997 r. podczas kolejnej piel-

grzymki mówił pod Giewontem:
Dziękujmy Bożej Opatrzności za
to, że krzyż powrócił do szkół,
urzędów publicznych, szpitali.
Niech on tam pozostanie! Niech
przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze
korzenie. Niech przypomina nam
o miłości Boga do człowieka, która
w krzyżu znalazła swój najgłębszy
wyraz.
Warto popatrzeć, czy krzyż rzeczywiście wrócił do naszych domów, do miejsc pracy i nauki. Ale
dziękujmy, że jest w wielu przestrzeniach publicznych ma swoje
miejsce.
Na ludzkich drogach, tak często trudnych i powikłanych, Bóg
postawił wielki drogowskaz, który
życiu ludzkiemu pokazuje kierunek
i ostateczny sens. To krzyż naszego
Pana Jezusa Chrystusa. Przypomina cenę naszego zbawienia. Mówi,
że wielką wartość w oczach Bożych
ma każdy człowiek, skoro umiłował
go do końca, aż po krzyż. „Do końca” – tak miłuje Bóg. Czyż tego dowodem nie jest Chrystusowy
krzyż? Czy można pozostać obojętnym wobec takiego dowodu miłości? Szczególnie bliski staje się,
kiedy doświadcza nas osobiście. O
wiele lżej dźwigać go z Chrystusem.

TAJEMNICA ZMARTWYCHWSTANIA
Wigilia Paschalna
Ks. Prof. Stanisław Fel

Dni
Triduum
Paschalnego
zwane Świętym
Dniami oddają z
jednej
strony
istotę
naszej
wiary, pozwalają
przeżyć w krótkim czasie to, co
jest najistotniejsze w chrześcijaństwie, w przesłaniu
skierowanym przez Boga do nas ludzi. Z drugiej strony te dni ukazują
nam też jakby esencję naszego życia,
skupiając się na tym, co w nim najważniejsze, co stwarza nam czasami
wiele problemów i co często nie zależy od nas, a tym samym jest nie do
przezwyciężenia. Wtedy historia o
miłości Boga do nas, szczególnie ta
część historii, która zaczęła się wraz
z przyjściem Syna Bożego na ziemię i
historia nas ludzi bardzo ściśle się ze
sobą splatają.
W Wielki Czwartek wspominaliśmy ostatnią wieczerzę, kiedy Chrystus w Eucharystii postanowił zostać
z nami na zawsze. (...) Wybrał taką
postać, by być z nami cały czas, jak
znakomicie przedstawił to w homilii
ks. profesor Zygmunt Zieliński w
Wielki Czwartek. Chleb towarzyszy
nam w podniosłych momentach życia, podczas uroczystości, ale także
wtedy, gdy jest niekiedy jedynym
posiłkiem. A gdy go nie ma realnie,
jawi się jako coś upragnionego. Bóg
chciał przez to pokazać, że jest z nami w każdym czasie, w cierpieniu,
boleści i również radości.
Trudy i cierpienie, to nieodłączne elementy naszego życia. Każdy z
nas musi się kiedyś z tym zmierzyć.
Musi wziąć na swoje ramiona krzyż,
bardziej lub mniej ciężki. Chrystus
przypomniał, że wziął na swoje ramiona krzyż za nas wszystkich. Chociaż jego ludzka natura wzbraniała
się przed tym, to jednak zwyciężyła
natura boska, bo ostatecznie powiedział: Ojcze, nie moja wola, lecz
Twoja niech się stanie. (Łk 22,42).
Znosił cierpienie i biczowanie. Okazał miłosierdzie i także przebaczenie
tym, którzy go katowali i wreszcie
umęczyli. To wielka nadzieja dla nas,
że Bóg nas kocha wielką miłością, że
jest aż tak miłosierny, iż potrafi wy-

baczyć tym, którzy go torturują i
zabijają.
Dzisiaj stajemy przed najważniejszą tajemnicą naszego życia –
przed tajemnicą śmierci. Tej tajemnicy, mimo wielu wysiłków, żaden
człowiek nie zdołał prześwietlić,
tym bardziej nie zdołał pokonać jej
granicy. Jedynie Chrystus pokonał
śmierć. Pogrzebany wyszedł z grobu
i zjawił się wśród żywych. Zaszczepił
w nas nadzieję, że my też będziemy
mieli udział w zmartwychwstaniu,
że my także pójdziemy Jego drogą.
Ta nadzieja i wiara tkwi chyba bardzo głęboko w ludzkiej naturze, bo
w obliczu śmierci trudno znaleźć
człowieka, który ją odrzuca. Ci, którzy pracują z ludźmi umierającymi,
nieraz w ogromnych cierpieniach,
mówią wręcz, że nie spotykają tam
niewierzących. Może to nie do końca prawda, ale trudno spotkać tam
człowieka, który porzuciłby nadzieję, że jego życie będzie trwać nadal.

W ostatnich dniach przeżywaliśmy katastrofę samolotową, która
wydarzyła się we francuskich Alpach. (…) Niektóre media doniosły,
że znaleziono nagranie z ostatnich
chwil tego tragicznego lotu. Może ze
względu na szacunek dla poległych w
tej katastrofie, nie publikuje się oficjalnie tego nagrania, ale mówi się,
że kiedy pasażerowie zobaczyli, jak
drugi pilot dobija się rozpaczliwie do
kabiny pilotów, a przez okno widzieli
jak samolot z ogromną szybkością
zbliża się do ziemi, w ostatniej chwili
krzyczeli tylko jedno słowo, choć w
różnych językach: O, Boże!
Zmartwychwstanie Pańskie daje
nam nadzieję, że nasze życie choć
zmierza różnymi drogami, nie kończy się w grobie, nie kończy się beznadzieją, lecz czeka na spotkanie z
tym Bogiem, który człowiekowi od
momentu jego stworzenia okazywał
miłość i miłosierdzie. (...) Niech
umacnia się w nas nadzieja, że Bóg
przygotował dla nas wspaniały los,
który ukazał nam zmartwychwstały
Chrystus.

Fot. Monika Piechnik
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RODZICE I DZIECI
Janina Swół

Jak daleko odszedłeś/od prostego kubka z jednym uchem/od starego stołu ze zwykłą ceratą/od wzruszenia nie na niby/od sensu/ od podziwu nad światem/…../od matki
która patrzyła w oczy żebyś nie kłamał/ od pacierza/…/ty stary koniu/.
J. Twardowski
Rachunek dla dorosłego
Na wspomnienie rodziców, ciepłe i uśmiechnięte stają się zarówno
oczy profesora uniwersytetu, jak też
dziecka spędzającego dzień w przedszkolu bądź z nianią.
Mama, tata, brat, siostra, czyli
rodzina. Każda jest trochę inna, prezentuje własny styl, stosuje inne formy wychowania. Czasem zwyczajna,
prosta, ciepła; niekiedy wymagająca,
dystansem akcentująca ustalone
miejsca swoich członków. Ważne, by
cechowały je: miłość, wzajemne zaufanie, wsparcie i pomoc w trudnych
chwilach oraz poczucie bezpieczeństwa. Zdrowe relacje rodzice-dzieci
budzą zazdrość i tęsknotę wszystkich, którzy z jakichś względów pozbawieni są rodziny, bądź cierpią z
powodu patologii.
Nawiązując do metafory użytej
ostatnio przez papieża Franciszka w
odniesieniu do miłosierdzia, możemy powiedzieć też, że na morzu obojętności, rodziny zdają się być wyspami miłości. Wszak najsilniejsze
więzi emocjonalne powstają pomiędzy rodzicami, dziećmi, rodzeństwem. I trwają przez całe życie, a
nawet po odejściu najbliższych osób.
Jak kształtować te więzi, jak pokazywać dzieciom wartość rodziny?
Oczywiście poprzez osobisty przykład, wychowanie religijne, kontynuowanie zwyczajów, zachowywanie
pamięci o historii poprzednich pokoleń, mądry udział w kulturze
(rozwijanie zainteresowań, wspólne
spędzanie wolnego czasu np. wycieczki, jazda na rowerze, gra w szachy, lektura, teatr). Już z małymi
dziećmi każdego dnia można czytać i
rozmawiać o przedstawianych w
dziecięcych lekturach treściach. Pokazywać pozytywnych bohaterów np.
funkcjonujących w rodzinie i zwyMAJ 2015 Nr 5/206
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Fot. Janina Swół

czajnie kształcić w dzieciach umiejętność skupiania uwagi, słuchania,
a co za tym idzie, nawyk czytania.
Okaże się jakże potrzebny dla późniejszej edukacji szkolnej i funkcjonowania w życiu.
Jako dziadkowie, jeszcze przez
pewien czas będziemy z mężem na
etapie czytania rodzinnym maluchom, bo najstarszy wnuk Tomek
czyta już sobie sam. Pozostanie mi
teraz wyszukiwanie odpowiedniej
dla niego literatury. A wspaniałych
lektur jest w bród. Są miłym prezentem. Chociaż niekoniecznie potrzebujemy kupować. Można książki
wypożyczać, wymieniać w rodzinie
bądź między zaprzyjaźnionymi rodzinami. Bywa jednak, że dziecko
chce wielokrotnie wracać do ulubionych bohaterów, wtedy cieszy je
sięganie na swoją półkę.
Mamy w domu taką, najniżej
położoną, biblioteczną półeczkę.
Nieumiejące jeszcze czytać dzieci,
bezbłędnie wyszukują na niej ulubione lektury, a niekiedy same
„czytają” je (przeglądając ilustracje)
swoim misiom. Oto przykłady lektur z akcentami rodzinnymi. W ciepłej, chociaż nie pozbawionej dramatyzmu, historii Anny Korycińskiej: Królewna Myszka, bohaterka
mieszka z rodzicami, którzy bardzo
ją kochają. W sytuacji zagrożenia
życia dziecka, wykazują się odwagą i
poświęceniem. Z miłością wybaczają też córeczce lekkomyślne postępowanie. Ponadto z treści emanuje
radość z otaczającej rodzinę przyrody, momentami groźnej, ale też
pięknej i dobrej, uosobionej postaciami sympatycznych leśnych zwie-

rzaków. Słowem, książka ciekawa i
„pożyteczna” wychowawczo.
W ulubionej ostatnio przez czterolatkę Lenkę polskiej legendzie:
Stópka królowej Jadwigi, przy budowie kościoła w Krakowie, królowa
spotyka płaczącego młodego ojca,
robotnika, któremu brak środków na
utrzymanie rodziny i leczenie dziecka. Wiele możliwości niesie ta historia do wyjaśniania dziecku nowych
pojęć, do rozmowy na jego poziomie
o życiu, rodzinie, wreszcie o miłosierdziu i świętości.
Sześciolatka Blanka, z wypiekami na policzkach, chłonęła baśń
Hansa Christiana Andersena: O królowej śniegu. Kochającym się jak
rodzeństwo dzieciom z poddaszy
miejskich kamienic, świat objaśniała
czuwająca nad dziećmi babcia. Może
to dzięki jej miłości do dzieci i kwiatów w przyokiennych skrzyneczkach,
mała Gerda pokonała tak wiele przeciwności, aby ocalić dotkniętego
złem przyjaciela Kaja. Baśń tegoż
autora: Dziewczynka z zapałkami,
była dla maluchów początkowo trudna w odbiorze ze względu na archaizmy, słowa już dziś nie używane, jak
łachmany czy mała uliczna handlarka zapałkami. Po objaśnieniach
jednak, realia biednej rodziny i marzenia dziecka o rozświetlonej w domu choince, stały się dla dziecka zrozumiałe. Niezwykła w swej wymowie
okazała się trochę mniej znana legenda: O zbóju Madeju. Tutaj, bezkrytyczny ojciec zapisał duszę synka
diabłu. Okazało się jednak, że syn
miał w sobie tyle siły i pobożności, iż
nie tylko odzyskał duszę, ale został
kapłanem i wpłynął na zbója, aby ten

się nawrócił. Uświadamiamy też
dziecku, jak o ogromnej tęsknocie za
rodziną, rodzeństwem, miłością,
opowiada inna baśń Andersena O
brzydkim kaczątku. Wreszcie czytamy piękną, wprowadzającą dzieci w
historię Polski i historię chrześcijaństwa, ukazującą rodzinę, obyczaje i
gościnność w zamierzchłych czasach,
legendę o Piaście Kołodzieju. Stopniowo również i w zależności od wieku i możliwości percepcyjnych konkretnego dziecka, opowiadamy sami
lub korzystając z dobrych wydawnictw, wprowadzamy dzieci w tematykę biblijną.
Większość rodziców nie jest specjalnie przygotowana do rodzicielstwa. Korzystają z zapamiętanych w
dzieciństwie wzorców swoich rodzin,
bądź już sami, na bieżąco, uczą się
wobec dzieci odpowiedzialności,
cierpliwości, stawiania wymagań,
ustalania norm i zasad, ale też organizowania życia rodzinnego. Dzieci
zaś, w miarę wzrastania, w różnych
formach starają się okazywać rodzicom miłość i szacunek. Niekiedy jednak w okresie dojrzewania buntują
się i ulegają środowisku rówieśników; zamiast zdobywać wiedzę,
umiejętności, wcześnie dążą do usamodzielnienia się. Rodzice pełni są
lęku o ich przyszłość, mimo, iż moment rozstania jest nieunikniony.
Pomimo odejścia dzieci, więzi i miłość pozostają. Do najmilszych chwil,
gdy dzieci już dorosną, stają się
wszelkie spotkania rodzinne, m.in. z
okazji świąt, rocznic, imienin czy
urodzin. Nadal ważne są: okazywanie zainteresowania, zrozumienia i
wspieranie się w codziennych problemach.
Z powojennej szkolnej czytanki
w dzieciństwie pamiętam opowieść
Marii Konopnickiej: O krasnoludkach i sierotce Marysi. Na szczęście
mamy czas pokoju, a więc mniej sierot naturalnych. Z wielu jednak
przyczyn losowych, a także uwarunkowań społecznych, mnóstwo dzieci
nadal potrzebuje opieki i rodzinnego
ciepła. Bywa, że w dramatycznych
okolicznościach pozostaje im pobyt
w domu dziecka. Dzięki Bogu, wrażliwość wielu ludzi nie pozwala jednak na wzrastanie dzieciaków bez
poczucia przynależności do rodziny,
bez szans na to, by mogły kogoś kochać i być kochane. Cenne jest nawet
częściowe zaopiekowanie się dzieckiem np. zapraszanie na weekendy i
święta. Na takie relacje z dziećmi
decydują się niekiedy i małżeństwa,

których potomstwo już usamodzielniło się, ale mają jeszcze siły i pojemne serca. Wzruszają i budzą
uznanie osoby (zarówno matki, jak i
ojcowie), którzy po śmierci współmałżonka, mimo trudności i różnorakich problemów, starają się jak
najlepiej wychowywać swoje dzieci.
Czasami media nagłaśniają przypadki, gdy poszukiwani są rodzice
dla pozostawionego w szpitalu chorego dziecka lub dla dzieciaków
osoby samotnie wychowującej i
ciężko chorej. Tak więc każda forma
pomocy, próba zastąpienia rodziców, bądź zwyczajne serdeczne więzi z osobami, które z jakichś względów są pozbawione najbliższych, są
niezwykle cenne i ważne. Znam rodziny zaprzyjaźnione właśnie ze
względu na wcześniejsze więzi pokoleniowe. Po śmierci, nieraz
przedwczesnej, matki, ojca, dzieci
zwracają się ku tym serdecznym
ludziom, których znali i szanowali
ich rodzice.
Taka wartościowa więź z młodymi obecnie ludźmi przydarzyła się
też mojej rodzinie. Trzymam w ręku
zaproszenie na wielkie wydarzenie
w życiu dziecka, Pierwszą Komunię
Świętą. Trzecioklasista Kuba jest
wnukiem nieżyjącej już mojej i męża koleżanki. Ma jeszcze jedną babcię, ale mnie i męża zna również

bardzo dobrze.
Przed laty Genowefa i Jej mąż,
starsi od nas małżeńskim stażem,
stali się dla naszej rodziny bardzo
bliskimi ludźmi. Po ich śmierci, dla
ich córek, a potem rodzin, zostaliśmy „rodziną zastępczą”, ciocią, wujkiem. Bywamy przez nich zapraszani
na wiele uroczystości rodzinnych,
kontaktujemy się na co dzień. Historia początków tej przyjaźni jest może
mniej istotna, ale jej trwanie i siła
niezwykłe. Przez lata, a dla naszego
pokolenia też przecież były trudne
lata, mogliśmy, jak w rodzinie, zwracać się nawzajem o pomoc, wysłuchać, doradzić, odwiedzać w chorobie, czuwać przy umierającej. Młodziutka ich córka została mamą
chrzestną naszego najmłodszego syna, a nasz chłopak chrzcił potem jej
synka Mateusza. Jest szansa, że powstaną również więzi kolejnych pokoleń naszych rodzin.
Ze strony Kościoła w tę troskę o
rodzinę wpisuje się również prowadzony przez Centrum Jana Pawła II
w Lublinie Fundusz Stypendialny
im. Abpa Józefa Życińskiego Świadkowie Bożego Piękna dla ubogiej,
uzdolnionej młodzieży. Jest nadzieja, że gdy dorosną, wybiorą, zgodnie
z intencją zmarłego Pasterza: prawdziwy świat Bożych wartości.

CISZA
Jedynie Chrystus jako ten, który pokonał śmierć i odkupił grzech ludzkości, jest godzien wszelakiej czci i chwały. Jako ten, który daje swoje ciało za pokarm, a krew swoją za napój życia wiecznego. Jak adorować tak wielką i niepojętą dla ludzkiego rozumu tajemnicę wcielenia? Jakich słów użyć, by choć troszeczkę oddać wyraz naszej wdzięczności. Słowa… modlitwa… pieśni… CISZA.
Ta cisza, która potrafi być najbardziej wymowna i oddana czuwaniu.
Ciszo… wierna przyjaciółko. Tak bardzo potrzebna i pożądana, iż nie ma
sobie równych. Jej muzyka rozbrzmiewa w najgłębszych zakamarkach, tego co
w człowieku dobre, nieskalane i co święte. Kiedy stajesz z ciszą sam na sam,
możesz usłyszeć jej wołanie właśnie z głębi serca. A woła ona; masz być Sacrum!
Masz być święty! Człowiek niech się nie lęka tego, co Bóg chciałby mu zesłać. Niech otworzy wrota swego serca, zamknięte od bardzo dawna, gdyż masz
być święty. Według swego stwórcy co przez swe święte ręce ukształtował, na
swoje podobieństwo cię uczynił, swym świętym tchnieniem cię ożywił oraz
świętą wolą swą obdarzył cię pełną wolnością. Nie trwóż się, ale żyj! Jak wolny
ptak wzbijający się ku niebu. Leć, nie zważając na nieprzyjacielskie strzały pragnące cię zranić śmiertelnie. Wsłuchując się w ciszę można usłyszeć bardzo
dużo, można prowadzić dialog z Panem Bogiem. Oczywiście zbytnio nie można
być gadatliwym na modlitwie, gdyż wtedy można nie usłyszeć Boga. Cisza pozwala nam również poznać samych siebie, jakby odkrywać siebie na nowo. Bóg
często przemawia przez to co małe oraz najmniej postrzegalne. Nie ma na tym
świecie rzeczy ani osoby, która dałaby człowiekowi pełną wolność. Prawdziwą
wolność można odzyskać tylko w Bogu, WSŁUCHUJĄC się w Jego słowa i naukę.
Magdalena Michoń
MAJ 2015 Nr 5/206
15

ZAMYŚLENIA I REFLEKSJE
Roman Wołczyk

PORANKI
Każdy z nas ma swoje ulubione
miejsce - przy stole w kuchni, ławkę
w kościele czy gdziekolwiek. Kiedy
się budzę się o poranku, staram się
nie zakłócać ciszy domowej, idę do
kuchni, aby tam popatrzeć na mój
poranny mały świat.
Pierwsze spojrzenie kieruję na
termometr zaokienny, a potem w
niebo. Czasem, kiedy jest bezchmurne, pojawiają się na nim białe wąskie
smugi , jakie pozostawiają wysoko
przelatujące samoloty. Naprzeciwko
naszego bloku od kilku lat stoją trzy
bloki mieszkalne. Ich dachy zasłoniły
rozległą panoramę wschodniej części
miasta. Mieliśmy trochę szczęścia,
bo „moje” okno znajduje się naprzeciwko luki między blokami, co daje
mi możliwość widzenia zawężonej
dali aż po nieboskłon. Obrzeże osiedla, od strony płynącej krętymi zakolami Bystrzycy zamyka skarpa, na
której wyrosły topole, dalej w głębi
widać bezładnie zagospodarowane
działki ogrodnicze. Przez określony
czas, w porze wiosny i jesieni, w pogodny dzień, lubię oglądać wschód
słońca, kiedy ogromna ognista kula
unosi się z każdą minutą do góry,
zmniejsza się i blednie. Latem ten
piękny widok przysłaniają liście
drzew lub poranna mgła.
W zasięgu wzroku jest pięć klatek schodowych. Co chwilę spoglądam, czy ktoś wchodzi, czy wychodzi, czy istnieje tam jakieś życie? Poranek, to zwykle czas na wychodzenie z domu do pracy, szkół, sklepów
itd. Czasem trudno wypatrzeć poruszającą się osobę. Pamiętam jeszcze
poranki z dawnych lat, kiedy mieszkańców miasta budziły fabryczne
syreny. Wszyscy w pośpiechu podążali do swoich codziennych obowiązków. Kiedy porównuję te dwa odległe czasy, myślę sobie: Dziwny jest
ten świat!
Monotonia codziennego poranka
nie może jednak przysłaniać reszty
dnia. Wyobraźnia przywołuje obrazy
z innych ciekawych miejsc. Należę
do tych, którzy kochają lubelskie
Stare Miasto. Kiedy mam trochę czasu, lubię odwiedzać to miejsce. Za
każdym razem zachowuję się tak,
jakbym tę część miasta widział po
raz pierwszy. Rozglądam się dookoMAJ 2015 Nr 5/206
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ła, bo każda kamienica przemawia
swoją historią. Wstępuję też do Dominikanów, aby popatrzeć przez
moment na wielki obraz przedstawiający pożar Lublina. W drodze na
Zamek mijam Bramę Grodzką, która przypomina mi profesora Wiktora Zina, kiedy w programie TV pt.
Piórkiem i węglem rysował tę bramę komentując: „Wcześniej byłem
w Paryżu i wielu innych miastach
europejskich, a jednak Lublin najbardziej mnie zauroczył”. W Bramie
Grodzkiej można spotkać ulicznych
grajków, najczęściej skrzypków,
akordeonistów, rzadziej grających
na instrumentach dętych.
Lubelskie Stare Miasto tętni
życiem w okresie letnim, a szczególnie w połowie sierpnia podczas Jarmarku Jagiellońskiego. Zjeżdżają tu
handlowcy, twórcy ludowi nawet z
ościennych państw. Mają tu również festiwal hejnaliści z wielu miast
Polski, ale warto się tam wybrać w
każdej porze roku.

DZIWNY JEST TEN ŚWIAT
Bóg nas powołał do życia, kiedy
już prawie wszystko jest dla nas
zbudowane i przygotowane – bogate, piękne świątynie, pałace itd.,
wspaniała przyroda. powinniśmy
zatem szanować to, co Bóg dla nas
stworzył i co przygotowały poprzednie pokolenia. Mamy szanować ludzi i modlić się do Boga dziękując
za dar życia w tym świecie. Człowiek, w odróżnieniu od zwierząt
kierujących się instynktem, jest
istotą rozumną i jest w stanie odróżnić dobro od zła. I właśnie z nakazu Bożego powinniśmy czynić
dobro, a swoją pracą doskonalić
świat. A przecież niektóre zwierzęta
dają przykład wrodzonego instynktu macierzyńskiego. Widzimy, jak
troskliwie opiekują się swoim potomstwem. A w świecie ludzi docho-

dzi do przypadków zabijania własnych dzieci. Można by powiedzieć,
że przyroda bardziej przestrzega Boże prawa. Dziwny jest ten świat, kiedy zagrożeniem staje się człowiek, a
nie zwierzę. Znamy przypadki, gdy
udomowione zwierzęta stają w obronie ludzi. Chyba największym zagrożeniem we współczesnym świecie
jest człowiek, który dąży do zniszczenia dobra, cywilizacji, do zabijania
ludzi. Boimy się inwazji islamu, mówimy o wyższości chrześcijaństwa, a
niedaleko naszej wschodniej granicy
walczą ze sobą narody słowiańskie,
chrześcijanie, choć może tylko z pochodzenia.
Dziwny jest ten świat, gdzie
jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I
dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek – śpiewał
przed laty śp. Czesław Niemen. Pamiętam do dziś jego koncert w Lublinie, kiedy wraz z zespołem Akwarele wystąpił w hali Koziołek
(obecnie Bazar). To była kultura gry
instrumentalistów, to był dramat
rozdartego serca, to był krzyk do Boga. Piosenka zajęła drugie miejsce w
plebiscycie na najlepszy utwór stulecia.
Wiara ciągle się odradza. W niedzielę dwunastego kwietnia byłem
na Ewangelizacji prowadzonej obok
figurki Matki Bożej z Lourdes przez
Wspólnoty Neokatechumenalne. O
godz. 16.00 przybyły delegacje z Lubartowa i Łęcznej. Katechezę słowno-muzyczną poprowadził ks. Mariusz Salach. Były radosne tańce i
śpiew. Uczestniczyły co najmniej
trzy pokolenia. Była to spontaniczna
radość i modlitwa. W atmosferze tej
uroczystości wyczuć można było jakby symbolikę trzech kontynentów:
Europy, Azji i Afryki. Było kilku grających gitarzystów, były instrumenty
perkusyjne: popularne w Hiszpanii
tamburyny i bębny djembe afrykańskie. Tańce przypominały folklor
żydowski.
W naszej codzienności przybywa
nam, jak widzę, dużo życzliwych
przyjaciół i znajomych, choćby tylko
z widzenia. Ten szczery, serdeczny i
przyjazny uśmiech, pokłon czy podanie ręki, umniejsza nasze codzienne
troski, inspiruje do pozytywnego
myślenia. Dziękujemy Bogu za życzliwych ludzi, których stawia nam na
naszej drodze. Szanujmy również
tych, którzy nas nie akceptują.

RADOSNA PIELGRZYMKA
Zofia Kaproń

Łaska Boża sprawiła, że byłam
na pielgrzymce Rodziny Różańcowej
18-19 kwietnia 2015 r. zorganizowanej przez główne zelatorki: Alfredę
Tudruj i Urszulę Swatowską. Zwiedzanie miejsc kultu Maryjnego czy
sanktuariów związanych z objawieniami Matki Bożej to kroczenie drogą Ewangelii z Matką Jezusa Chrystusa, która jest Matką wszystkich
nas (por. Jezus Matkę nam zostawił).
Wczesnym rankiem wyjechaliśmy pobłogosławieni przez ks. Leszka Sałagę, naszego duchowego opiekuna. Z modlitwą i śpiewem Godzinek wyruszyliśmy w trasę. Zabraliśmy ze sobą nie tylko osobiste intencje, ale też nam polecone przez osoby, które z różnych powodów nie
mogły z nami jechać. Były one wymieniane przed modlitwą różańcową
przez p. Alfredę.

a Metropolita Krakowski koronował
Matkę Bożą. W tym roku Obraz obchodzi 40. rocznicę tego wydarzenia. W kościele ks. Leszek odprawił
Mszę św.
Następne sanktuarium, to kościół w Głogowcu z obrazem Matki
Bożej Pani Ziemi Kutnowskiej, który pochodzi z XVII w. i jest kopią
Obrazu Jasnogórskiego. Koronowany został 14 września 1975 r. także
przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Korony ofiarował papież Paweł
VI.
Potem dojechaliśmy do Lasku
Grąblińskiego, gdzie Drogę Krzyżową poprowadził ks. Leszek. Rozważania poszczególnych stacji związane były z przełomowymi wydarzeniami z historii Polski. Przygotowała i czytała je p. Alfreda. Ukształtowanie Lasku Grąblińskiego, gdzie
znajdują się głazy z wypisanymi nazwiskami fundatorów, stwarza specyficzny klimat. Cisza przeplatana
śpiewem ptaków wywoływała we
mnie wzruszenie i łzy. Bóg zapłać za
niezwykłą medytację związaną z
dziejami narodu polskiego.
Pani Ula zadbała o naszą wygodę przez zakwaterowanie w Domu
Pielgrzyma Arka. Po obfitym posiłku był czas wolny na indywidualne
zwiedzanie lub pod fachowym
okiem p. Fredzi. Mimo zmęczenia,
całą grupą byliśmy w Bazylice Licheńskiej o 19.00 na Mszy św., po
której był odmawiany Różaniec

przed Najświętszym Sakramentem
zakończony Apelem Jasnogórskim i
procesją ze świecami.
Rano, po Mszy św. o 7.30 i śniadaniu wyjechaliśmy do sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu. Dzięki Telewizji TRWAM i Radia Maryja w każdy
I czwartek miesiąca jest stamtąd
transmitowana Msza św. Tam
uczestniczyliśmy we Mszy św. o
godz. 13.00 w intencji zdrowia ks.
Proboszcza Stanisława Roga.
Charłupia Mała, to niewielka
miejscowość niedaleko Sieradza. W
kościele znajduje się wizerunek
NMP Księżnej Sieradzkiej z licznymi
wotami, czczony od XVIII wieku.
Można go było obejść na kolanach
wokół ołtarza. Odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i wyruszyliśmy w drogę powrotną wstępując
na obfity obiad do Łask.
W drodze powrotnej dziękowaliśmy radosnym śpiewem – przyśpiewek patriotycznych, pieśni religijnych przeplatanymi humorkami i
powiedzonkami ks. Leszka. Zmęczeni, ale szczęśliwi dotarliśmy o 22.00
pod kościół św. Antoniego.
Serdecznie dziękuję ks. Leszkowi
za opiekę duchową, Fredzi i Uli za
organizację, Alicji Węgrowskiej, Teresie Chłopaś i Sławkowi Wielebie za
śpiew. Natomiast Teresie Wojtas i
Danusi Murawskiej za podziękowanie w imieniu pielgrzymów. Bóg zapłać!

POKÓJ WAM
Obraz Matki Bożej Pocieszycielki
Strapionych w Lewiczynie

Młody kierowca, p. Jarosław,
bezpiecznie i płynnie prowadził autokar. Zatrzymał się przed drewnianym kościołem, który stał na niewielkim wzgórku w miejscowości
Lewiczyn. Przed kościołem powitał
nas ks. Proboszcz, który opowiedział
nam jego historię. W głównym ołtarzu był obraz cudowny Matki Bożej z
Dzieciątkiem Pocieszycielki Strapionych, Pani Ziemi Grójeckiej. Obraz
pochodzi z 1604 r. Jego koronacji 10
sierpnia 1975 r. dokonał kardynał
Stefan Wyszyński wraz z kardynałem
Karolem Wojtyłą. Prymas Tysiąclecia nałożył koronę na głowę Jezusa,

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego
12 kwietnia podczas Mszy św. dla
dzieci ks. .Mariusz swoją naukę zaczął od słów, iż największym wydarzeniem dla nas jest Zmartwychwstanie. Dzisiejsza Ewangelia mówi o
tym, że Pan Jezus przychodzi do
uczniów, którzy są przestraszeni,
pogrążeni w smutku i zamknięci. My
również często jesteśmy pozamykani
na siebie, na Chrystusa. Ale Pan Jezus potrafi wejść do pomieszczeń
zamkniętych, do zamkniętych serc.
Wchodząc do Apostołów tchnął na
nich Ducha Świętego - swojego Ducha. Co znaczy, że dał im ufność, miłość ,przeczucie, że Bóg kocha
wszystkich. Że nie jesteśmy sami.
Jezus pokazał swoje rany mówiąc: „Pokój wam”. Cierpiał na krzy-

żu przez nasze grzechy, ale teraz przyszedł i ofiarował nam przebaczenie.
Jego miłość do nas jest nieskończona.
Przynosi miłosierdzie i przebaczenie.
Zostawia też misję, aby ogłaszać przebaczenie grzechów wszystkim. Zobowiązuje Apostołów do niesienia światu orędzia przebaczenia.
A jeśli spotkamy na swej drodze
takiego Tomasza, a być może sami
jesteśmy jak Tomasz, to ważne jest,
aby przychodzić w niedzielę do kościoła i słuchać słów Bożych. Trwać
we wspólnocie ludzi wierzących, bo
właśnie tam można spotkać Zmartwychwstałego Pana Jezusa. A gdy
zawierzymy siebie Jezusowi, staniemy
się uczestnikami zbawienia, mówiąc
„Pan mój i Bóg mój”.
Monika Piechnik
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17

XIX KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ
Ewa i Tomasz Kamińscy

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
Biblijnej jest organizowany przez
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas
Christiana” od 19 lat. Bierze w nim
udział prawie 30 tys. uczestników z
ponad 1450 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Po pierwszym
etapie w szkołach, podczas którego
uczestnicy ze wszystkich diecezji odpowiadają na te same pytania i są
oceniani według jednolitych kryteriów, wyłaniani są laureaci, którzy
przechodzą do drugiego etapu, który
w tym roku odbył się 22 kwietnia
2015 r. w poszczególnych diecezjach.
W Lublinie miejscem etapu było Metropolitalne Seminarium Duchowne.
Młodzież oraz opiekunowie uczestniczyli też we Mszy św. oraz zwiedzali
Muzeum Starodruków i Sztuki Sakralnej.
-Formacja biblijna w szczególny
sposób wpisana jest w działalność
naszego Stowarzyszenia – powiedział nam w przerwie konkursu Wiceprzewodniczący Rady Głównej
Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas
Christiana” Marek Koryciński. – Poprzez formację chcemy, by młodzi
ludzie byli dobrze przygotowani do
odpowiedzialnej służby Kościołowi i
narodowi. Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy Biblijnej wynika więc z samej misji Civitas Christiana. Z roku
na rok przybywa uczestników. Ponad
200 w drugim etapie, to dla diecezji
lubelskiej ogromny sukces. Pięknie,
że w czasach laicyzacji, cyfryzacji i
sekularyzacji Biblia jest księgą, po
którą młodzież chętnie sięga, czyta
Ją i przede wszystkim obcuje z żywym Bożym Słowem. Warto też podkreślić, że młodzież uczestnicząca w
konkursie, to ludzie piękni, radośni,
odkrywający Dobrą Nowinę. Zależy
nam, by tę Dobrą Nowinę – wieść o
Chrystusie Zmartwychwstałym - nieśli dalej. Wśród atrakcyjnych nagród
finału ogólnopolskiego – pielgrzymek do Ziemi Świętej, Rzymu i
sanktuariów Europy – są także indeksy na wyższe uczelnie. W tym
roku już 10 uczelni zgłosiło chęć wydania indeksów dla laureatów. Wielu
uczestników konkursu, to właśnie
późniejsi studenci. Wielu zostaje
kapłanami, podejmuje pracę katechetyczną. Widać więc efekty naszej
pracy. Jesteśmy przekonani, że konMAJ 2015 Nr 5/206
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kurs warto kontynuować.
Do II etapu z
naszej
parafii
zakwalifikował
się
Dominik
Mróz i Jakub
Skoczylas.
-Tegoroczny
Konkurs obejmował księgę proroka
Jonasza, Jakub Skoczylas (pierwszy z lewej) i DoEwangelię
wg minik Mróz (zdjęcie po prawej) w kościele
św. Łukasza oraz seminaryjnym
Dzieje Apostolskie, powiedział Dobiania swojej duchowości, spojrzenia
minik Mróz z Zespołu Szkół Ekonona współczesną rzeczywistość oczamicznych im. A. i J. Vetterów.
mi Chrystusa. Jeśli Słowo Boże staO konkursie dowiedziałem się od
nie się w żywe w ich sercach, wtedy
mojego katechety Leszka Sadurskierównież i oni staną się zwycięzcami.
go. Pomyślałem, że wzięcie udziału
XVI Zwyczajne Zgromadzenie
w tym przedsięwzięciu, to może być
Ogólne Synodu Biskupów obradować
piękna sprawa, która nie tylko pobędzie w dniach 4-15 października
prawi moją znajomość Pisma Świę2015 r. na temat „Powołanie i misja
tego, ale jeszcze bardziej zacieśni
rodziny w Kościele i świecie współczemoją osobistą relację z Jezusem. Do
snym”. Będzie ono kontynuacją Nadkonkursu przygotowywałem się pozwyczajnego Zgromadzenia Synodu w
przez czytanie Słowa Bożego i rozpaździerniku 2014 r., którego tematem
ważanie go. Nie miałem niestety
były „Wyzwania duszpasterskie dla
zbyt dużo czasu, aby przygotować
rodziny w kontekście nowej ewangelisię, ale zrobiłem to, jak najlepiej
zacji”. W związku z tym papież Francipotrafię.
szek prosi o codzienną modlitwę w in-Jestem uczniem II klasy LO
tencji Synodu.
im. Marii Konopnickiej w Lublinie
– powiedział Jakub Skoczylas. –
Modlitwa do Świętej Rodziny
Miałem zaszczyt brać udział w etaJezu, Maryjo i Józefie
pie diecezjalnym w Seminarium
w Was kontemplujemy
Duchownym w Lublinie. Moim
blask prawdziwej miłości,
opiekunem był ks. Grzegorz Grabardo Was zwracamy się z ufnością.
czyk, który uczy mnie religii. W
Święta Rodzino z Nazaretu,
konkursie brała udział młodzież z
uczyń także nasze rodziny
całego województwa, około 200
środowiskami komunii
osób. Do konkursu trzeba było się
i wieczernikami modlitwy,
trochę przygotować, ale nie miałem
autentycznymi szkołami Ewangelii
żadnej tremy. Poza konkursem była
i małymi Kościołami domowymi.
Msza Św. w Kościele Seminaryjnym
Święta Rodzino z Nazaretu
i zwiedzanie pięknego Muzeum Staniech nigdy więcej w naszych rodzirodruków i Sztuki Sakralnej. Pierwnach nikt nie doświadcza
szy raz miałem okazję podziwiać
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorpiękne Seminarium i aulę, w której
szony
wszystko się odbywało.
Laureatkami etapu diecezjalnego w Lublinie zostały: Łucja Piesta,
Weronika Lebowa oraz Małgorzata
Florek. Wezmą one udział w finale
Konkursu w Niepokalanowie. Życzymy im, by w finale zajęły czołowe
miejsca.
Wszyscy uczestnicy konkursu
poprzez wysiłek włożony w przygotowania i dzięki obcowaniu ze Słowem Bożym, mają możliwość pogłę-

niech szybko zazna pocieszenia
i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.
Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

75 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ
Ewa i Tomasz Kamińscy

W kwietniu tego roku minęła 75
rocznica zbrodni popełnionej na rozkaz władz Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich na 22 tysiącach polskich obywateli, przetrzymywanych w obozach i więzieniach na
terenie Związku Sowieckiego – m.in.
oficerów Wojska Polskiego, policjantów, urzędników, lekarzy, profesorów, inżynierów, nauczycieli, duchownych, dziś określana mianem
zbrodni katyńskiej. Choć zbrodnia
trwała od 3 kwietnia do 19 maja 1940 r., to Dniem Pamięci Ofiar Katynia jest 13 kwietnia.
Dwudniowe uroczystości w Lublinie związane z tą rocznicą mają od
lat ustalony program i są organizowane przez Stowarzyszenie Rodzina
Katyńska Lublin, Instytut Pamięci
Narodowej Oddział w Lublinie, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas
Christiana” Oddział w Lublinie oraz
Fundację Niepodległości. Rozpoczęły się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 12. kwietnia Mszą św. w intencji
ofiar zbrodni katyńskiej w kościele
pobrygidkowskim pw. Matki Bożej
Zwycięskiej. Liczne poczty sztandarowe świadczyły o obecności delegatów różnych stowarzyszeń, organizacji, służb mundurowych i młodzieży
szkolnej. Przybyli również parlamentarzyści i przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich. Eucharystię
odprawiało kilku kapłanów W koncelebrze Mszy św. pod przewodnictwem biskupa Józefa Wróbla uczestniczyli: ks. proboszcz kościoła garnizonowego ks. mjr Andrzej Piersiak,
ks. Jan Miczyński wnuk oficera zamordowanego w Katyniu, kapelan
Rodziny Katyńskiej ks. Tadeusz Liminowicz, a także rektor kościoła ks.
Dariusz Bondyra, który powitał
przybyłych.
Przy ustawionych na prezbiterium urnach z ziemią z Polskich
Cmentarzy Wojennych w Katyniu,
Miednoje, Charkowie i Bykowni
wartę honorową pełniło wojsko i policja.
Liturgię Mszy św. uświetniła orkiestra wojskowa.
W homilii ks. Biskup powiedział,
że pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej kształtowała w Polsce świadomość miłości Boga i Ojczyzny oraz
szacunku dla drugiego człowieka.

Jesteśmy zobowiązani nie tylko do
modlitwy za nich, ale także do oddawania im czci za ich świadectwo
do końca, za kierowanie się najwyższymi prawami i zasadami - Bóg,
Honor i Ojczyzna. Podkreślił, że
każde społeczeństwo, jeżeli ma
przetrwać różne trudne momenty,
musi się oprzeć. na tych zasadach.
Po Mszy św. rozpoczęła się modlitwa ekumeniczna. Za ofiary Katynia
wspólnie modlili się: ks. bp Józef
Wróbel, ks. Mirosław Wiszniewski
reprezentujący ks. abpa Abla Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej, ks. Grzegorz
Brudny proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie.
Następnie pod Pomnikiem
Ofiar Katynia odbyła się uroczystość z zachowaniem ceremoniału
wojskowego. Po odegraniu hymnu
państwowego, powitaniu uczestników i okolicznościowych przemówieniach młodzież Gimnazjum nr
7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie, które opiekuje się pomnikiem Ofiar Katynia, w swoim
wzruszającym wystąpieniu poetycko- muzycznym przywołała pamięć o tamtych wydarzeniach. Następnie odbył się apel poległych,
po którym żołnierze oddali salwę
honorową. Uczestnicy uroczystości – parlamentarzyści, kombatanci, przedstawiciele władz, służb
mundurowych (m.in. policji, straży granicznej, straży więziennej,
straży pożarnej) a także młodzież,
członkowie organizacji kresowych
- złożyli kwiaty i zapalili znicze

pod Pomnikiem. Uroczystość zakończyła się odegraniem na wojskowej trąbce melodii - Śpij kolego…
W poniedziałek zgodnie z tradycją o godz. 12.00 odbyło się spotkanie modlitewne przy Symbolicznej
Mogile Katyńskiej na cmentarzu
wojskowym w Lublinie. Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska powitała wszystkich uczestników. Przypomniała, jak długo nie można było
mówić o Katyniu, o kolejnych kłamstwach dotyczących tej prawdy, o
wieloletniej niemożności uczczenia
ofiar przez zapalenie zniczy w tym
miejscu. Dopiero po 1989 r. można
było wybudować symboliczną Mogiłę na cmentarzu od strony ul. Białej.
Następnie przedstawiciel Wojewody
Lubelskiego w Lublinie wspominając
o niedawnej wizycie polskich władz
w Bykowni, zapewnił o gotowości ze
strony Wojewody i Prezydenta, by
pamięć o Katyniu nigdy nie uległa
zatarciu.
Występ młodzieży z Zespołu
Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
im. Jana Kilińskiego, opiekuna Mogiły Katyńskiej, przywołał historię lat
wojennych, fragmenty listów, wiersze odtwarzające atmosferę tamtych
dni. To wszystko przypomniało, jak
bardzo trudne i ciężkie chwile przeżywali ówcześni bohaterowie i ich
rodziny. Na zakończenie ks. kapelan
Stowarzyszenia Tadeusz Liminowicz
uczcił modlitwą wszystkich zamordowanych na Wschodzie, prosząc
Boga o ich wieczne odpoczywanie i o
pociechę dla ich najbliższych.
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DROGA NAWRÓCENIA POCZĄTKI
Robert Wrona

Niedawno minął rok, od kiedy w
naszej parafii powstała Wspólnota
Neokatechumenalna. To wielkie
dzieło Ducha Świętego jest jego cennych darem dla Kościoła w dzisiejszych czasach. Kiedy tworzyła się
nasza Wspólnota było to dla wielu z
nas wyjście w zupełnie nieznanym
kierunku. Pan Bóg zechciał również,
abym pełnił funkcję odpowiedzialnego w naszej wspólnocie, co wciąż jest
dla mnie niezwykłym doświadczeniem. Przekonałem się, że Duch
Święty nie jest jakimś odległym zjawiskiem, przeznaczonym czy też
zstępującym na ludzi szczególnie
pobożnych, czy wręcz świętych. To
właśnie Duch Święty w swej ogromnej kreatywności jest obecny w Kościele i to właśnie On jest tym spoiwem, które łączy ludzi we wspólnocie. Jestem przekonany, że wspólnota neokatechumenalna jest naprawdę dziełem Jezusa Chrystusa i że z
Jego woli zostaliśmy powołani na tę
Drogę. Dlaczego i jak znalazłem się
we wspólnocie? Już od długiego czasu zanim zrządzeniem Pana usłyszałem o katechezach w naszej parafii
miałem w sobie bardzo wiele pytań:
Co to jest zbawienie? Jaki jest sens
cierpienia? Dlaczego spotyka mnie
cierpienie? Co to jest nawrócenie? I
wiele innych pytań, na które nie słyszałem odpowiedzi mimo, że byłem
praktykującym katolikiem, chodziłem regularnie do kościoła, czytałem
nawet Pismo Święte. Pan przygotowywał mnie do podjęcia tego dzieła
w Kościele między innymi przez pielgrzymkę na Jasną Górę. Wówczas
zacząłem niemal rozpaczliwie się
modlić o interwencję Boga w moim
życiu, które było pełne grzechu, nałogów, zniewoleń i często szemrania
wobec Boga. Nie byłem zdolny do
zaakceptowania historii mojego życia. Kiedy przyszedł czas katechez,
zobaczyłem światło, które pokazywało mi, że jest coś więcej. Że moja wizja chrześcijaństwa jest nie do końca
zgodna z prawdą, o jakiej mówi Słowo Boże. Nie planowałem wówczas
wstąpienia do żadnej wspólnoty,
nigdy mnie to nie interesowało.
Uczestniczyłem w kursie dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, co wydawało mi się i tak wielkim
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postępem w moim zbliżeniu się do
Kościoła. Dziś wiem, że byłem w
wielkim błędzie. Wiem, że nie byłbym dobrym szafarzem Komunii
Świętej bez wspólnoty, bez tej drogi
nawrócenia i dojrzewania w wierze.
Mógłbym popaść w jakiś rodzaj pychy, poczucia, że jestem kimś lepszym, bardziej pobożnym. To byłby
pewnie mój koniec. Bóg zna mnie
lepiej niż ja sam siebie, dlatego dał
mi to doświadczenie wspólnoty,
gdzie nie tylko rozważamy Słowo
Boże, przygotowujemy liturgię, ale
przede wszystkim odkrywam, że
jestem grzesznikiem, który w każdej
chwili życia potrzebuje Chrystusa.
Kiedy w obliczu Słowa Bożego widzę, że Bóg mnie kocha mimo to, że
jestem grzesznikiem, pojawia się
przede mną zupełnie inny obraz
Boga. Jest to miłujący Ojciec, który
opiekuje się mną i wychowuje mnie
jak maleńkie dziecko, abym miał
życie. Tym jest właśnie Dekalog –
wyrazem Bożej miłości i troski o
życie każdego człowieka, i bez
względu na to co robiłem w przeszłości, kiedy dostrzegam Chrystusa
Zmartwychwstałego, nie mogę mieć
już żadnej innej odpowiedzi na jego
miłość. Ostatnio przeczytałem biografię św. Ojca Pio i są tam słowa
mówiące, że niemożliwe jest trwanie w medytacji nad męką i zmartwychwstaniem Chrystusa i jednoczesne trwanie w grzechu ciężkim,
bo albo człowiek porzuci medytację
albo grzech. To właśnie dostrzegam
w Drodze Neokatechumenalnej,
ustawiczne rozważanie zbawczego
dzieła Jezusa Chrystusa, które dotyka mojej historii życia. W tym mo-

mencie moje życie jest zupełnie inne
jakościowo dlatego, że jeżeli w Słowie Bożym odnajduję prawdę dotyczącą mojego życia, to jednocześnie
moja wiara wzrasta i odczuwam
prawdziwy pokój. Mimo że mam te
same obowiązki, pracę, choroby,
cierpienia, upokorzenia patrzę na to
inaczej, bo jestem w stanie zaakceptować Bożą wolę w moim życiu.
Przekonałem się, że Słowo Boże proklamowane w liturgii, ma o wiele
większą moc dotykać moje życie,
dlatego że Duch Święty przez moje
otwarcie się na to Słowo, działa we
mnie w czasie rzeczywistym. Odmieniły się również moje relacje z rodziną, z żoną, dziećmi. Mogę ciągle odkrywać jak umacnia się moje małżeństwo, jak Chrystus przeprowadza
nas przez trudności, kiedy wiele razy
jedno z nas miało problemy, drugie
było w stanie nawet jednym słowem
pokrzepić jego serce. Kiedy miałem
trudności i nie chciałem iść na Eucharystię, żona mówiła: „Czy naprawdę chcesz dać się oszukać diabłu, czy chcesz przyznać mu rację?
Dobra, zostań w domu”. Poszedłem
jednak i to dało mi ogromny pokój i
dziękowałem jej za to. To tylko jeden
z wielu przykładów, kiedy wspólne
trwanie w nauce Chrystusa ogromnie wzmacnia małżeństwo. To, że
jesteśmy razem we wspólnocie, również jest bardzo ważnym świadectwem dla naszych dzieci. Kiedy widzą z jaką troską i zaangażowaniem
podchodzimy do spraw Kościoła,
kiedy doświadczają wspólnej modlitwy we wspólnocie, to wszystko
przenosi się na grunt rodziny i stanowi drogę do przekazywania wiary.

Podziękowanie
Bardzo dziękuję wszystkim którzy wsparli w tym roku Stowarzyszenie ,,Nasze Orlęta'' i przekazali 1% podatku dochodowego.
Działalność stowarzyszenia można wesprzeć poprzez dobrowolne wpłaty na jego rzecz. Numer konta 27-1240 2470 1111
0010 2374 9358 Tytuł wpłaty- ,,Darowizna na działalność
statutową''
Zaproszenie
Zachęcam do tworzenia wspólnoty osiedlowo-parafialnej poprzez modlitwę,
wsparcie materialne oraz wspólne spędzanie czasu wolnego - zapraszam na
ORLIK, na bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne. Zachęcamy wszystkich
mieszkańców osiedla do czynnego spędzania czasu ze swoimi rodzinami oraz
promowania idei sportowej – w zdrowym ciele zdrowy duch. Każdy z Was
znajdzie coś dla siebie. Zajęcia poprowadzą doświadczeni animatorzy/
nauczyciele z ZSO nr 4. Koordynatorem jest M. Mirosław.
Monika Piechnik

DROGA NEOKATECHUMENALNA
Robert Wrona
Droga Neokatechumenalna narodziła się na początku lat 60. XX w. na
peryferiach Madrytu. Celem jej inicjatorów – Kiko Argüello i Carmen Hernández – była ewangelizacja ludzi oddalonych od Kościoła. Z czasem zaczęła ona obejmować też tych, którzy
chcieli poznać, czym jest chrzest w ich
życiu. Obecnie istnieje ponad 20 000
wspólnot w 120 krajach, w 5500 parafiach. Pierwsza wspólnota w Polsce
powstała w Lublinie, w roku 1975
(kościół oo. Jezuitów przy ul. Królewskiej). Aktualnie w naszej parafii funkcjonuje jedna wspólnota, która powstała w 2014 roku.
Jakże nie dziękować Bogu za
owoce, jakie wydała Droga Neokatechumenalna w ciągu ponad trzydziestu lat swego istnienia! W naszym
społeczeństwie, tak bardzo zlaicyzowanym, w którym religijna obojętność staje się coraz bardziej powszechna, a ludzie żyją często tak,
jakby Boga nie było, wielu potrzebuje
odkryć na nowo sakramenty inicjacji
chrześcijańskiej, a zwłaszcza sakrament chrztu. Droga jest z pewnością
jedną z opatrznościowych odpowiedzi
na tę pilną potrzebę. Spójrzmy na
wasze wspólnoty: jak często odkrywa
się w nich piękno i wielkość powołania otrzymanego na chrzcie! Z jaką
gorliwością i oddaniem głosicie
Ewangelię Jezusa Chrystusa, zwłaszcza ludziom najbardziej oddalonym!
Jak wiele powołań do kapłaństwa i
do życia zakonnego zrodziło się dzięki
tej drodze formacji chrześcijańskiej!
Przemówienie św. Jana Pawła II
do katechistów i prezbiterów Drogi
Neokatechumenalnej
(Rzym 21.09.2002)
Droga Neokatechumenalna jest
prawdziwym darem Opatrzności dla
Kościoła naszego czasu.
Z przemówienia papieża Franciszka
(Rzym 6.03.2015)
Droga Neokatechumenalna jest
itinerarium formacji katolickiej, która
«pozostaje w służbie Biskupowi jako
jeden ze sposobów diecezjalnej realizacji wtajemniczenia chrześcijańskiego
i stałego wychowania wiary» (Statut,
art. 1 § 2). Przeżywana jest w łonie parafii, w małych wspólnotach złożonych
z osób w różnym wieku i zróżnicowa-

nych społecznie – realizuje się według
linii proponowanych przez Inicjatorów, zawartych m.in. w Statucie Drogi
Neokatechumenalnej; jej ostatecznym celem jest stopniowe prowadzenie wiernych do osobistej intymności
z Jezusem Chrystusem i uczynienie
ich aktywnymi podmiotami w Kościele i wiarygodnymi świadkami Dobrej
Nowiny Zbawiciela (Święta Kongregacja Kultu Bożego, 6 stycznia 1972
roku).
Czym są Wspólnoty Neokatechumenalne?
Wspólnoty Neokatechumenalne
istnieją wewnątrz Kościoła Powszechnego, są częścią aktualnej struktury
danej parafii. Powstają wskutek głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym, który zwyciężył śmierć i wciąż ma moc uwalniać nas z wszelkiego typu niewoli, od
tego wszystkiego, co nas zabija i niszczy. Realizowana we wspólnotach
droga ku wierze dojrzałej, stanowiąca
Katechumenat pochrzcielny, opiera
się na trójnogu, na który składają się
trzy nierozdzielne elementy: Słowo
Boże, Liturgia i Wspólnota.

Co jest misją Drogi Neokatechumenalnej wewnątrz parafii?
Droga Neokatechumenalna ma
ukazywać w parafii nowy sposób przeżywania Ewangelii, mając na uwadze
głębokie potrzeby człowieka otwierać
w niej drogę wiary wzywającą do nawrócenia.
Jak realizuje się ta misja?
Wspólnoty neokatechumenalne
funkcjonują w łączności z Proboszczem, idąc w kierunku dawania z czasem znaków wiary, a więc miłości
i jedności, według słów Chrystusa:
„Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was
umiłowałem. Po tym wszyscy poznają,
żeście uczniami moimi” (J 13, 34–35)
i „Oby się tak zespolili w jedno, aby
świat poznał, żeś Ty Mnie posłał” (J 17,23).
W niedzielę Miłosierdzia Bożego,
12.04.2015 r. w naszej parafii rozpoczęły się katechezy nowej ewangelizacji Drogi Neokatechumenalnej. W poniedziałki i czwartki o godz. 19.00.
odbywają się katechezy prowadzone
przez Wspólnotę Neokatechumenalną.

NABOŻEŃSTWO DROGI ŚWIATŁA
Droga Światła jest konsekwencją, dalszym ciągiem Drogi Krzyżowej. Proponowane stacje Drogi
Światła,
zwane
„spotkaniami”,
oparte są na wydarzeniach odnotowanych w Nowym Testamencie. To
bardzo młode nabożeństwo. Powstało we Włoszech w 1988 roku w
rodzinie salezjańskiej. Inspiracją do
powstania były freski z Katakumb
św. Kaliksta w Rzymie, przedstawiające zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa, który przechodzi z ciemności do światła. Jan Paweł II przypominał, że „kontemplacja oblicza
Chrystusa nie może zatrzymać się
na wizerunku Ukrzyżowanego”. W
2002 roku Droga Światła została
oficjalnie zatwierdzona przez rzymską Kongregację ds. Kultu Bożego i
Dyscypliny Sakramentów.
Schemat Drogi Światła:
1. Jezus tryumfuje nad śmiercią; Mt
28, 1-7.
2. Niewiasty i uczniowie przy pustym grobie; J 20,1-9.
3. Jezus ukazuje się Marii Magdalenie; J 20, 11-18.
4. Jezus ukazuje się uczniom idącym do Emaus; Łk 24, 13-19. 25-27.

5. Jezus objawia się przy łamaniu
chleba; Łk 24, 28-35.
6. Jezus ukazuje się uczniom w wieczerniku; Łk 24, 36-43.
7. Jezus przekazuje uczniom władzę
odpuszczania grzechów; J 20, 19-23.
8. Jezus umacnia wiarę Tomasza; J
20, 24-29.
9. Jezus ukazuje się uczniom nad
Jeziorem Tyberiadzkim; J 21, 1-9.13.
10. Jezus powierza Piotrowi swój
Kościół; J 21, 15-17.
11. Rozesłanie uczniów; Mt 28, 1620.
12. Wniebowstąpienie; Dz 1, 6-11.
13. Oczekiwanie z Maryją na Ducha
Świętego; Dz 1, 12-14.
14. Zesłanie Ducha Świętego; Dz 2,
1-6.
Po zapowiedzeniu tematu stacji
prowadzący mówi: Kłaniamy Ci się
Panie Jezu Chryste i błogosławimy
Ciebie!, na co odpowiadamy: Żeś
przez Paschę swoją świat odkupić
raczył!
Zapraszamy do udziału w tym nabożeństwie, które w naszej parafii sprawowane będzie we wszystkie piątki
Okresu Wielkanocnego po wieczornej Mszy Świętej.
Maksymilian Kuźmicz
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

INFORMACJE

Przez cały maj codziennie w naszym kościele śpiewane są o godz. 6:30
Godzinki ku Czci NMP, a o godz. 17:15 odprawiane są Nabożeństwa
Majowe. W środy przed Mszą Św. jest Nabożeństwo do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
***
W piątek 1 maja o godz. 15.00 przy ul. Palmowej po raz czternasty zostanie odprawiona Msza św. z poświęceniem pól
***
I Komunia Święta odbędzie się w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego
24 maja o godz. 10.30.
W czasie Białego Tygodnia Litania Loretańska odmawiana będzie po
Mszy św. o godzinie 18.00.
***
W czwartek 14 maja młodzież gimnazjalna przyjmie z rąk ks. biskupa
Józefa Wróbla sakrament Bierzmowania na Mszy św. o godz. 18.00.
***
W okresie Wielkanocnym w każdy piątek po Mszy św. o godz. 18.00
będzie odprawiana w naszym kościele Droga Światła
***
W poniedziałki i czwartki po Mszy św. wieczorowej głoszone są katechezy przez Wspólnotę Neokatechumenalną.

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

W naszej parafii zaczęły się
przygotowania do Światowych
Dni Młodzieży, które odbędą się
w lipcu 2016r.
W związku z tym, poszukujemy WOLONTARIUSZY, którzy
wejdą w skład sztabu parafialnego i pomogą w organizacji !

ODESZLI DO PANA

Jeżeli masz talent muzyczny i
chcesz się nim podzielić, zapraszamy do GRUPY MUZYCZNEJ!
Jeżeli znasz język rosyjski, angielski lub inny, zapraszamy do SEKCJI
TŁUMACZENIOWEJ!
Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt - adres mailowy: wolontariatsdm.antoni.lublin@gmail.com
Więcej informacji znajdziecie na stronie:
https://www.facebook.com/sdm.antoni.padewski
Ada Surdacka
Podziękowanie za prace przy Grobie Pańskim
Kościół to miejsce, gdzie spotykają się ludzie wierzący w
Boga. Nasza wspólnota parafii św. Antoniego trzyma się
mocno, co można było zauważyć podczas prac przy tworzeniu Grobu Pańskiego.
Dowodząca Siostra Augustyna, wspierający słowem i jak
zawsze uśmiechem ks. Proboszcz. Pomocny Pan Stasio - kościelny, który i młotek, i wiertarkę wyczaruje w razie potrzeby. Lektorzy zawsze chętni do współpracy oraz parafianie.
Cieszę się, że jestem częścią naszej lokalnej wspólnoty.
Monika Piechnik
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Eugeniusz Bęczkowski
Zbigniew Kucharski
Czesław Stachyra
Władysław Boroch
Henryk Kozłowski
Ryszard Wełna
Kazimierz Pyła
Bronisława Dęba
Zbigniew Michalik
Alina Kamińska

1938
1941
1935
1941
1937
1933
1916
1956
1974

Nasz dar modlitwy
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo,
Wieczne odpoczywanie…

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

W Niedziele Palmową 29 marca, z okazji Światowego Dnia Młodzieży nasi lektorzy mieli asystę podczas Mszy św. w
Archikatedrze Lubelskiej. Na zdjęciu razem z Arcybiskupem Stanisławem Budzikiem
Fot. Arch. Maksymiliana Kuźmicza

Tradycyjnie dzieci ze Świetlicy Parafialnej oraz ich rodzice i wychowawcy przygotowali wielkanocny poczęstunek, czyli Jajeczko 1 kwietnia 2015 r. Na spotkanie również przybyli kapłani, wolontariusze i osoby wspierające działalność placówki. Pani Agnieszka Woś dziękując wszystkim za pomoc i obecność, życzyła nie tylko błogosławionych
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, ale również dalszego niezakłóconego istnienia tak bardzo potrzebnej Świetlicy.
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