Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam
i przed kapłaństwem w proch
padam,
i przed kapłaństwem klękam
WYDANIE SPECJALNE

Ks. Jan Twardowski

JUBILEUSZ OJCA MARIANA MATUSIKA
Drogi Jubilacie Ojcze Marianie!
Z okazji Jubileuszu 45-lecia
kapłaństwa pragniemy z całego
serca podziękować Bogu za Twoją
Osobę, a Tobie Ojcze za gorliwą
posługę duszpasterską nie tylko w
naszym kościele. Dziękujemy za
to, że pozwalasz nazywać się Ojcem, za Twoją wrażliwość na ludzkie problemy i gotowość oraz zaangażowanie w niesieniu pomocy
i wsparcia. Dziękujemy za sprawowanie Eucharystii, za pełną skupienia modlitwę w naszych intencjach, często przed Najświętszym
Sakramentem, za głębokie homilie
i nauki rekolekcyjne. Dziękujemy
za niemalże codzienne i długie
oczekiwanie na penitentów w konfesjonale, za wszystkie wskazówki
i rady poparte Twoją głęboką duchowością, doświadczeniem i wiedzą. Dziękujemy za ocalone powołania kapłańskie, małżeństwa i rodziny, za wszystkie uratowane od
złych mocy dusze, za życzliwe towarzyszenie w kierownictwie duchowym, za przyprowadzanie zabłąkanych do Boga i Matki Najświętszej, której jesteś całkowicie
oddany w niewolę Jej miłości.
Dziękujemy za utworzenie i zbudowanie mocnych fundamentów
dla Ogniska Światła i Miłości
w Kaliszanach, dzięki którym może się ono dalej rozwijać.
Mamy świadomość, że jest to
niewielka część tego, za co możemy być wdzięczni, bo tylko Bóg
wszystko wie, co jest zawarte
w Twoim pięknym, bogatym
i pełnym ofiarnego poświęcenia
kapłaństwie. Świadectwa trzech
księży, które są zamieszczone
w naszej gazetce, odkrywają pe-

Fot. Sławomir Krzysiak

wien skrawek tak bardzo pracowitego i Bożego życia Ojca, który
jesteś kapłanem według serca
Jezusowego.
Życzymy Ci Ojcze błogosławieństwa Bożego na dalsze lata i
wszelkich potrzebnych łask przez

wstawiennictwo NMP i patrona
naszej parafii św. Antoniego.
Niech miłosierny Bóg darzy Cię
zdrowiem i siłą na dalsze lata posługiwania, a Maryja niech zawsze
pochyla się nad Ojcem z największą czułością.

CZERWIEC 2014 Nr 6/195

WSZYSTKO JEST MIŁOŚCIĄ
17 czerwca 2014 r. będziemy dziękować Bogu za 45 lat kapłaństwa ks. Prałata Mariana Matusika i za dar jego
osoby dla Kościoła. Każdy jubileusz jest okazją do podsumowania i spojrzenia na ten czas z dystansu. Pięć lat
temu przeprowadziliśmy z Ojcem Marianem wywiad z okazji 40-lecia kapłaństwa (Głos św. Antoniego nr 6/135 –
czerwiec 2009). Obecnie rozmawiamy z Dostojnym Jubilatem o tym, co jest najważniejsze tj. o miłości, która nadaje sens i kierunek w życiu.
Ewa i Tomasz Kamińscy: Pierwsza miłość, to ta, której Ojciec
zaznał w domu rodzinnym. W
jakim stopniu zadecydowała o
wyborze drogi kapłańskiej? Czy
rodzina jest fundamentem, na
którym buduje się cały dom,
dom swojego życia?
Ks. Marian Matusik: Pierwsza
miłość, którą spotkałem w życiu, to
była moja rodzina. Moi rodzice i 6letnie rodzeństwo. Codziennie dziękuję i wielbię Pana Boga za ten największy dar, z którego wszystko wyrosło; i moje życie wyrosło i moje powołanie wyrosło, wszystko czym dobry Bóg mnie wyposażył na życie. Jak
łatwo było mi w takiej rodzinie usłyszeć „Pójdź za Mną”. Atmosfera rodzinna wiary i miłości, bardzo mi pomogła odpowiedzieć „tak” na Boże
powołanie.
Kiedyś wspomniał Ojciec, że jako młody człowiek miał trzy miłości – ukochaną dziewczynę,
taniec i sport. Czy nie były one
przeszkodami, aby podjąć decyzję o kapłaństwie? Czy była inna
miłość ponad nimi?
Moje trzy miłości. One nie były
przeszkodą na drodze mojego powołania, one bardzo zweryfikowały moje
powołanie i oczyściły, właściwie pomogły mi odkryć tę najważniejszą.
Odtąd to kapłaństwo zawsze było i
jest moją „pierwszą miłością” i moją
pasją!
Dzięki tej miłości i pasji, miałem
siłę cały się oddać kapłaństwu, które
stało się służbą ludziom, parafianom,
uczniom, młodzieży, klerykom i tym,
dla których byłem ojcem duchownym. Nigdy nie było innej miłości
ponad tę pierwszą, nawet wtedy, gdy
spotkałem piękną dziewczynę, z którą
uczyniliśmy wiele dobra innym, a
darzyliśmy się gorąco czystą miłością.
Ale ta miłość świadomie była zanurzona w Miłości Jezusa, przez nią i
przeze mnie, dlatego jeszcze bardziej
umacniała nas i czyniła świadomym
narzędziem daru z siebie dla drugich
– w jej powołaniu i moim.
Jak Ojciec z dalekiej Kamiennej
Góry na Dolnym Śląsku trafił do

Seminarium Duchownego
w Lublinie?
To jest naprawdę Boża Tajemnica i nie mój wybór. Moja
decyzja na Lublin była, jak
wszystkie na tej drodze, okupiona niemałą ofiarą, wyrzeczeniem (ponad 500 km od domu,
kochanej rodziny, rodzeństwa i
przyjaciół). Trzeba było wszystko zostawić i pojechać. Bardzo
podobnie do powołania pierwszych uczniów rybaków. Taką
zawsze musi być odpowiedź powołanego czy powołanej. Dziś
po tych latach wszystko mi potwierdza dobry Bóg Ojciec, i jest
to źródło wielkiej radości i
wdzięczności.
Aby tak się stało, Jezus posłużył się jednym wikariuszem z
mojej parafii w Kamiennej Górze: „Tylko nie Wrocław, może
Olsztyn albo Lublin”. Nie
wiem, dlaczego od razu spodobał mi się Lublin. Później długo mnie posądzano, że to
ucieczka przed wojskiem, że to
z powodu KUL-u. Nic z tych
rzeczy, nie było żadnej kalkulacji i innych motywów. Zresztą zgłosiłem się za późno, już
po egzaminach, w lipcu. I tak
po ludzku nie powinienem być
przyjęty, i z dalekiej diecezji. Fot. Arch. ks. M. Matusika
Może przysłany przez SB? Jednak dobrze mnie przejrzał i pewnie
PAPIESKIE INTENCJE
zaufał ówczesny prefekt ks. dr CzeNA CZERWIEC
sław Bartnik, obecnie najbardziej
znany i sławny dogmatyk KUL-u.
Intencja ogólna:
Jestem mu bardzo za to wdzięczny.
Aby osoby bezrobotne znalazły
Ilu kandydatów było wyświęcowsparcie i zatrudnienie, którego
nych razem z Ojcem? Co się z
potrzebują, by godnie żyć.
nimi teraz dzieje?
Intencja misyjna:
Było nas wyświęconych dwudziestu. Trzech już nie żyje, kilku pracuje
Aby Europa odnalazła swoje
na misjach, na uczelniach, reszta w
chrześcijańskie korzenie przez
duszpasterstwie diecezjalnym. Trzech
świadectwo wiary wierzących.
jest obdarzonych godnością prałata.
Pięć lat temu we wspomnianym
II
wywiadzie Ojciec powiedział: Kocham trzy najpiękniejsze stworzenia Boże: góry, dzieci i kwiaZa laikat, aby coraz pełniej
ty. Czy ma to odbicie w Ojca kaodkrywał swoje powołanie do
płaństwie?

uświęcania świata.

Ta miłość do gór, do dzieci i
kwiatów ma uzasadnienie w pięknie.
Nie znoszę brzydoty, która jest symbolem złego. Te najpiękniejsze rzeczy, które kocham, bardzo mi pomogły w pracy kapłańskiej, np. góry –
symbol wspinaczki, drogi duchowej.
Ileż głosiłem rekolekcji w górach –
wszystkie oazy młodzieżowe, studenckie itp. Bardzo lubiłem religię
dla dzieci, przeróżne rekolekcje, ale
najbardziej utkwiły mi w pamięci
rekolekcje wielkopostne dla dzieci
niewidomych
i
upośledzonych
w Rabce parę lat temu. Kwiaty – to
ozdoba mojego życia i powołania,
nie wyobrażam sobie ołtarza bez
świeżych i pięknych kwiatów, jak w
kościele świętego Antoniego, u nas.
W ciągu 45 lat Ojciec pełnił
wiele odpowiedzialnych funkcji, którym oddawał się całym
sercem i z wielką pasją. Które z
nich były dla Ojca najważniejsze? Które zostawiły trwały
ślad, nie tylko w sercach ludzi,
ale i wymiarze materialnym?
Wiele było rodzajów posług, niektóre nowatorskie w duszpasterstwie naszej diecezji, jak rekolekcje
dla „poborowych do wojska”, czy
katechezy dla młodzieży pracującej
w Biłgoraju. Największe przeżycia
duszpasterskie, które pozostawiły
trwały ślad, a jednocześnie były dla
mnie najtrudniejsze, to wieloletnia
praca ojca duchownego w metropolitalnym seminarium duchownym w
Lublinie, posługa egzorcysty diecezjalnego (około 1000 razy nad opętanymi) oraz założenie i dziesięcioletnie posługiwanie we wspólnocie
„Ognisko Światła i Miłości” w Kaliszanach koło Piotrawina.
Które Dzieła są dla Ojca szczególnie drogie?
Chyba najbliższe mojemu sercu
jest właśnie założone dzieło w Kaliszanach i uwolnienie opętanej osoby
z sekty satanistycznej, w której była
ponad 20 lat. To wymagało wielkiej
ofiary i cierpienia, o którym tylko
dobry Bóg wie, a ludzie, nawet najbliżsi nie mają pojęcia.
Od kilku lat jest Ojciec opiekunem wspólnoty modlitewnej
Złota Róża. Czy możemy prosić
o przybliżenie jej historii i charyzmatu?
„Apostolat Złota Róża”, to apostolat postu i modlitwy za kapłanów,
o świętość dla nich. Powstał w Medjugorie, jako apel Matki Najświętszej

Królowej Pokoju zatroskanej o kapłanów. Bez pomocy duchowej kapłani nie wytrwają i nie będą świętymi. Bliższych informacji udzieli strona internetowa:
www.apostolat-zlota-roza.pl.
Razem ze wspólnotą Złota Róża i z naszym ks. Proboszczem
Stanisławem Rogiem uczestniczył Ojciec w kanonizacji Jana
Pawła II i Jana XXIII. Z pewnością ta pielgrzymka w roku jubileuszu kapłańskiego miała
dla Ojca szczególne znaczenie.
Czy mógłby Ojciec podzielić się
refleksjami związanymi z pobytem we Włoszech w tym historycznym momencie?
To właśnie ten Apostolat, ta
wspólnota, zorganizowała autokarowy wyjazd do Rzymu na kanonizację
papieży Jana Pawła II i Jana XXIII.
Wyjazd miał charakter pięknych rekolekcji. Pięknych, bo wiódł przez
Padwę, Asyż, Loreto, Cascię i wiele
innych sanktuariów. Tak przygotowani pielgrzymi mogli przeżyć kanonizację bardzo owocnie. Byłem jej
duchowym opiekunem i kierownikiem przy wydatnej pomocy pielgrzymującego naszego księdza proboszcza Stanisława Roga. Jeśli chodzi o wyjazd do Rzymu, nie jechałem
do „Wiecznego Miasta”, bo wiele
razy w nim byłem. Ja jechałem spotkać się ze świętym Janem Pawłem
II. Dlatego każde miejsce na Placu
św. Piotra, czy w pobliżu było dotknięciem łaski jego obecności.
Doświadczał Ojciec w swoim
życiu wiele cierpienia, ale także
doznał wielu cudów – uzdrowienia, a nawet ocalenia życia.
Czy czuje się Ojciec dzieckiem

szczególnie umiłowanym przez
Boga i Maryję? Nie jest tajemnicą, że na lewej ręce nosi Ojciec specyficzną bransoletkę
zrobioną ze stalowych, drucianych kółek. Co ona oznacza?
Obecność Maryi towarzyszy mi
od samych narodzin, aż do niewolnictwa, czego dowodem są noszone
„kajdanki
tego
niewolnictwa”.
Wszystko otrzymałem, a tak wiele
przez Jej wstawiennictwo. Jak warto
być Jej „Totus tuus”!
Wiodącym tematem naszej rozmowy jest miłość. Jak w jej
kontekście Ojciec może podsumować 45 lat kapłaństwa?
„Wszystko jest łaską”, mawiała
św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Czyli wszystko jest miłością, miłosierdziem całym. Całe moje życie i powołanie jest nieustannym darem
Pana Boga przez Maryję. Za tę Miłość pragnę nieustannie dziękować i
być Jej wiernym aż po wieczność.
Dziękuję wszystkim, których Jezus
postawił na mej drodze i którzy bardzo mi pomagają iść tą drogą.
Dziękujemy serdecznie za rozmowę. Życzymy wielu łask Bożych, sił i zdrowia na dalsze lata służby Bogu i ludziom. Niech
Maryja, której Ojciec oddał się
w niewolę miłości, pochyla się
z czułością i umacnia na drodze kapłaństwa. Zapewniamy o
modlitwie.
Będziemy dziękować Bogu
kapłaństwa ks. Prałata
Matusika na wielu Mszach
m.in. w niedzielę 15.
o godzinie 12.00.

za 45 lat
Mariana
Świętych
czerwca

Naszym Drogim Kapłanom z okazji rocznic święceń
kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia dalszych lat
w zdrowiu i radości, sił i opieki Bożej. Dziękujemy za ofiarną
i pełną poświęcenia pracę, życzliwość i wszelkie dobro. Niech
Najświętsza Maryja i św. Antoni wypraszają potrzebne łaski na
dalsze lata posługi.
Księża pracujący i związani z naszą parafią obchodzą
następujące rocznice:
Ks. Proboszcz Stanisław Róg — trzydziestą dziewiątą (5 czerwca)
Ks. Infułat Józef Szczypa — pięćdziesiątą pierwszą (16 czerwca)
Ks. Prałat Marian Matusik — czterdziestą piątą (17 czerwca)
Ks. Artur Janczarek — trzynastą (2 czerwca)
Z okazji Imienin Drogiemu ks. Leszkowi Saładze składamy
serdeczne życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Jezusa oraz św. Antoniego. Serdeczne Bóg zapłać za
wszelki trud, dobro i uśmiech.
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KALENDARIUM
1 czerwca – Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego
Przekazy ewangeliczne są zgodne, że
Jezus Chrystus po czterdziestu dniach
od Zmartwychwstania, z ciałem i duszą
wstąpił do nieba. Tradycja Kościoła Katolickiego widzi w tym nie tylko dopełnienie dzieła krzyża, ale również wyniesienie natury ludzkiej ponad wszystkie
stworzenia.
Pierwotnie Kościół świętował Wniebowstąpienie Pana Jezusa razem z tajemnicą Zesłania Ducha Świętego. Rozdzielenie tych świąt nastąpiło około 370
roku. Dziś w wielu krajach, w tym i w
Polsce, uroczystość została przeniesiona
na przedostatnią niedzielę wielkanocną.
8 czerwca –Uroczystość Zesłania
Ducha Świętego.
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy,
znajdowali się wszyscy razem na tym
samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z
nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i
na każdym z nich spoczął jeden.
I wszyscy zostali napełnieni Duchem
Świętym (Dz 2,1-11).
„Wicher i ogień Ducha Świętego muszą
nieustannie otwierać granice, które my,
ludzie, stale tworzymy między sobą.
Musimy zawsze na nowo od doświadczenia wieży Babel, od zamknięcia się w
samych sobie, przechodzić do Pięćdziesiątnicy. Dlatego musimy stale się modlić, aby Duch Święty nas otworzył, obdarzył nas łaską zrozumienia, byśmy
stali się Ludem Bożym, wywodzącym
się ze wszystkich narodów; więcej, jak
mówi św. Paweł: w Chrystusie, który
jako jedyny Chleb karmi nas wszystkich
w Eucharystii i pociąga nas do siebie w
swoim ciele umęczonym na krzyżu,
winniśmy stać się jednym ciałem i jednym duchem” – Benedykt XVI.
9 czerwca –Święto Najświętszej
Maryi Panny, Matki Kościoła
Tytuł ten dawali Maryi teologowie już
od początków dziejów Kościoła. Biskupi
polscy złożyli Pawłowi VI Memoriał z
prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i oddanie ponowne Jej macierzyńskiemu Sercu całej rodziny ludzkiej. Kard. Stefan Wyszyński, w imieniu
70 polskich biskupów 16 września 1964
r., podczas trzeciej sesji soborowej, wygłosił przemówienie, uzasadniając konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła.
21 listopada 1964 r. papież Paweł VI w
obecności wszystkich Ojców Soborowych i przy ich gorącym aplauzie ogłosił
Maryję Matką Kościoła.
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45 LAT KAPŁAŃSTWA

Fot. E. Kamińska

Ks. Prałat Marian Wojciech Matusik
pochodzi z Beskidu Sądeckiego. Urodził się 3 maja w 1944 r. w Gródku, w
diecezji tarnowskiej. Wychował się na
Dolnym Śląsku w Kamiennej Górze w
Karkonoszach. Po maturze wstąpił do
Wyższego Seminarium Duchownego w
Lublinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1969 r. w katedrze lubelskiej z rąk biskupa Piotra Kałwy. Był
drugim po wojnie kapłanem wywodzącym się z rodzinnej parafii pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamiennej Górze.
Ks. Marian pracował jako wikariusz
w Milejowie koło Lublina. Potem w
Biłgoraju, Chełmie, Lubartowie i Sitańcu. Ulubioną „działką” była praca z
młodzieżą i ministrantami. Na początku lat osiemdziesiątych przyczynił się
do powstania domów rekolekcyjnych w
Klemensowie i Łabuniach. Był ich dyrektorem. W czasie stanu wojennego

przyjeżdżały tam dzieci internowanych
działaczy Solidarności na wakacje i zimowiska. W latach 1984-1995 pełnił
posługę ojca duchownego w Wyższym
Seminarium Duchownym w Lublinie.
Do niektórych miejsc wracał powtórnie. Są to: WSD w Lublinie, parafia
Wniebowzięcia NMP w Milejowie oraz
parafia św. Antoniego Padewskiego w
Lublinie.
W 1992 roku O. Marian pojechał do
Francji, do Centrum w Chateauneuf-de
Galaure koło Lyonu na rekolekcje fundamentalne, zgłębiając duchowość
Marty Robin (1902-1981), stygmatyczki, założycielki Ognisk Światła i Miłości
w Kaliszanach. Jednocześnie wykładał
do 1997 r. ascetykę i teologię duchowości w lubelskim seminarium, kiedy został mianowany przez Metropolitę Lubelskiego Józefa Życińskiego diecezjalnym egzorcystą. Posługę tę pełnił do
2008 roku. Wcześniej, w 2005 r. otrzymał godność kapelana honorowego
Ojca Świętego (prałata).
W naszej parafii ks. Marian Matusik
był rezydentem w latach 1996-97. Powrócił do nas w 2008 roku. W 2010 r.
został odznaczony krzyżem Związku
Solidarności Polskich Kombatantów
Semper Fidelis – Zawsze Wierny.
Ks. Prałat prowadził wiele serii rekolekcji i misji parafialnych w Polsce, a
także za granicą: w Ziemi Świętej,
Szwajcarii, Francji, Niemczech, na
Ukrainie, Łotwie. Prowadził dni skupienia dla prezbiterów, sióstr zakonnych i alumnów. Jest cenionym spowiednikiem i kierownikiem duchowym.
W 2012 roku ukazała się książka Zobaczyłem twarz diabła. Rozmowy z Egzorcystą., w której zawarte jest ostrzeżenie przez działaniem diabła na podstawie wieloletniego doświadczenia
pracy z osobami opętanymi.

Ks. Marian Matusik był ojcem duchowym naszego kursu w Seminarium
Duchownym. Chętnie słuchałem jego konferencji. Gdy założył Ognisko Miłości
w Kaliszanach, pracowałem wtedy w USA. W budowie domu rekolekcyjnego
miałem pewien udział poprzez znaczne wsparcie finansowe. Nieraz też odwiedzałem tę wspólnotę.
Potem nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas. W ubiegłym roku odwiedziłem ks. Mariana w szpitalu. Przez trzy tygodnie nie było go w parafii św.
Antoniego. Wtedy trafiłem do parafii niejako w zastępstwie. Kiedy ks. Prałat
przeszedł na emeryturę, ks. Proboszcz Stanisław Róg zaproponował mi, bym
został.
Nie znam drugiego księdza, jak Ojciec Marian, który tak przeżywałby sprawy dotyczące godności kapłańskiej. Na pewno cieszy się z obchodów 45-lecia
święceń. Niech Pan Bóg odkrywa mu na co dzień radykalną drogę do świętości.
Ks. Franciszek Dwayne Bednar

ZAWDZIĘCZAM MU POWOŁANIE
Ks. Mariusz Salach

45–lecie święceń kapłańskich ojca
Mariana Matusika jest dla mnie wspaniałą okazją, aby publicznie wyrazić moją
wdzięczność, nie tylko za jego obecną
posługę w naszej parafii św. Antoniego
Padewskiego, ale również za posługę,
którą pełnił jako ojciec duchowny w seminarium duchownym w latach mojej formacji. Za pomoc, którą otrzymałem wówczas od ojca Mariana będę mu dozgonnie
wdzięczny.
Pamiętam bowiem, że wstępowałem
do seminarium z wielką niepewnością w
sercu, czy to jest właściwe dla mnie miejsce i właściwe powołanie. Niepewność ta
rodziła się przede wszystkim z powodu
wielkiej sympatii, którą odczuwałem do
jednej z koleżanek z grupy oazowej, w
której się formowałem przez lata szkoły
średniej. Kiedy wracałem z seminarium
do domu z okazji przerwy świątecznej,
czy międzysemestralnej i kiedy spotykaliśmy się wspólnie w grupie oazowej, wówczas odżywały we mnie na nowo uczucia
sympatii i zauroczenia względem mojej
koleżanki, i z nową mocą wracały rozterki
wewnętrzne. Doświadczając tych niepewności co do mojego powołania, zdecydowałem się porozmawiać o tym z ojcem
Marianem. W czasie rozmów, ojciec Marian zasugerował mi, abym podjął decyzję
całkowitego zerwania znajomości z tą
koleżanką, a jeśli to by mi się udało, to
będzie znak potwierdzający, że moim
powołaniem jest kapłaństwo. Spośród

znaków potwierdzających słuszność decyzji wstąpienia do seminarium duchownego, na które zwrócił moją uwagę ojciec
Marian, miał być, między innymi, pokój i
dobre „czucie” się we wspólnocie seminaryjnej. Dzięki sugestiom ojca Mariana
udało mi się zerwać wszystkie kontakty z
moją „sympatią”, a pomimo tego doświadczyłem, że radość i optymizm mnie
nie opuściły. (Po wielu latach doszły do
mnie wieści, że moja była „sympatia” wyszła za mąż i jest szczęśliwa w małżeństwie – co odebrałem jako jeszcze jeden
znak potwierdzający słuszność podjętej
decyzji). Podobnie styl życia jaki proponowało seminarium, bardzo mi odpowiadał i coraz bardziej odkrywałem jego głęboki sens i piękno.
Jestem więc bardzo wdzięczny ojcu
Marianowi, że w czasie, kiedy decydował
się los mojego powołania był dla mnie
pomocą, wsparciem i mądrym przewodnikiem duchowym. Dzięki więc ojcu Marianowi, mogę dzisiaj cieszyć się z dokonania właściwego wyboru życiowego powołania i coraz bardziej odkrywać jak jest
piękna i ważna misja posługiwania kapłańskiego.
Przy tej okazji dziękuję również
ojcu Marianowi za jego przykład gorliwej
posługi kapłańskiej i postawy oddania się
Bogu i Maryi, które mogę obserwować w
codziennym życiu parafialnym. Na koniec życzę ojcu Marianowi, aby Boży
Duch, który go napełnia, towarzyszył mu
zawsze w dalszych lata jego owocnego
posługiwania kapłańskiego.

Świetlica Św. Antoniego AKAL w domu katechetycznym zaprasza wszystkie
dzieci w wieku 7-15 lat codziennie w godzinach od 15.00 do 19.00, a w wakacje od
9.00 do 13.00. Pomagamy rozwijać swoje zainteresowania i w odrabianiu lekcji.
Zapewniamy wiele atrakcji, wyjazdy na wycieczki, wyjścia na lody i inne.
Świetlica zaprasza również na obóz, zorganizowany jak co roku w Zalesiu koło
Limanowej w terminie 21.07. – 01.08.2014 r. Zapewniamy świetną zabawę oraz
wykwalifikowaną kadrę. Szczegóły na plakacie przed kościołem, bądź w świetlicy
lub pod nr. tel. 504 019 527.
Na obóz jak i dożywianie dzieci w placówce oraz dwa programy socjoterapeutyczne: „Wewnętrzny dialog” i „Obudź studnię” otrzymaliśmy z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta Lublin.
Świetlica organizuje 8 czerwca 2014 r. zbiórkę do puszek przy naszym kościele
po każdej Mszy św. Pieniądze przeznaczone będą na wakacyjny wyjazd dzieci w
góry.
W sobotę 17 maja 2014 r. nasza placówka uczestniczyła w Dniu Dziecka zorganizowanym przez Wolontariat KUL – Studentów ze Stowarzyszenia Frassatiego na
Poczekajce. Było wiele atrakcji, takich jak: malowanie twarzy, robienie różnych
fryzur, kącik rysowania, zwiedzanie pojazdu Policji, kolorowe balony-zwierzęta,
konkursy z nagrodami, miś Poly. Czas ten dzieci spędziły bardzo przyjemnie i pożytecznie, za co serdecznie dziękujemy.

KALENDARIUM
13 czerwca –św. Antoniego
z Padwy, prezbitera i doktora
Kościoła (1195-1231)
Ferdynand Bulonne urodził się w Lizbonie. W młodym wieku wstąpił do
kanoników regularnych w Coimbrze i
przyjął imię Antoni. Później przeszedł
do franciszkanów. Apostołował jako
kaznodzieja ludowy we Włoszech
i Francji. Wielki dar wymowy, połączony z ascezą i duchowym żarem, gromadził wokół niego tłumy. Miał dar bilokacji, czytania w ludzkich sumieniach,
proroctwa. Wykładał filozofię na uniwersytecie w Bolonii. W 1230 roku
przybył do Padwy. Zmarł w tym mieście
13 czerwca 1231 r. Niespełna rok później został kanonizowany przez Grzegorza IX. Pozostawił po sobie dorobek
pisarski, m.in. zbiór kazań "Sermones".
W 1946 roku Pius XII ogłosił go doktorem Kościoła.
15 czerwca –Uroczystość
Najświętszej Trójcy
Prawda o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej jest niezwykle istotna, gdyż
przedstawia Boga, jakim jest sam w
sobie. Bóg jest jeden w swojej naturze,
ale w trzech osobach. Osoby Boskie
różnią się między sobą rzeczywiście
tak, że jedna osoba nie jest osobą drugą. Nie różnią się jednak naturą ani też
przymiotami, ani też działaniem, które
jest wspólne. Mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania Boże.
Z symboliką Trójcy po raz pierwszy
spotykamy się już w wieku IV. Na sarkofagu w Muzeum Laterańskim Trójca
Najświętsza jest przedstawiona w postaci trzech osób ludzkich. W bazylice
św. Pawła w Rzymie z V w. spotykamy
inny symbol: Boga Ojca jako osobę
ludzką, Syna Bożego w postaci baranka
i Ducha Świętego jako gołąbka. Symbolem późniejszym jest trójkąt, który często otaczano słońcem na wyrażenie natury Boskiej. Bardzo dawnym symbolem Trójcy Przenajświętszej był trianguł, który diakon zapalał w Wielką Sobotę w obrzędzie poświęcenia światła.
To umieszczone na jednym drążku trzy
świece na trzech rozgałęzieniach.
Równie starożytnym symbolem jest
litera Y, którą tworzą trzy równe ramiona. Symbolem bardziej skomplikowanym są trzy koła w trójkącie, tak
umieszczone, że wzajemnie się wypełniają. Od XII w. rozpowszechnił się
symbol – Boga Ojca jako starca, siedzącego na tronie, Syna Bożego, rozpiętego
na krzyżu, który jest oparty o kolana
Boga Ojca i Ducha Świętego w postaci
gołębicy.
CZERWIEC 2014 Nr 6/195
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KALENDARIUM
17 czerwca – św. Alberta
Chmielowskiego (1845-1916)
Adam Hilary Chmielowski urodził się
w Igołomii pod Krakowem. Pochodził
z zubożałej rodziny ziemiańskiej. Kiedy miał 8 lat, umarł mu ojciec.
w Warszawie skończył gimnazjum.
Studia podjął w Instytucie RolniczoLeśnym w Puławach. Przerwał je, aby
wziąć udział w powstaniu styczniowym. Miał wtedy 17 lat. Ciężko ranny,
stracił nogę. Wobec groźby zesłania na
Sybir zbiegł za granicę. Studiował malarstwo w Paryżu i Monachium. Po
ogłoszeniu amnestii powraca w 1865 r.
do kraju. W 1880 r. następuje duchowy zwrot w jego życiu. Zostaje tercjarzem franciszkańskim. W jego artystycznej twórczości dominuje tematyka religijna. W 1884 roku przenosi się
do Krakowa i zajmuje się nędzarzami
i bezdomnymi, widząc w ich twarzach
sponiewierane oblicze Chrystusa.
Z myślą o nich zakłada zgromadzenie
braci (1888) i sióstr (1890). Rezygnacja z malarstwa była dla niego wielką
ofiarą. Był człowiekiem modlitwy i pokuty. Odznaczał się heroiczną miłością
bliźniego, dzieląc los z najuboższymi
i pragnąc przywrócić im godność.
Zmarł w przytułku, który założył dla
mężczyzn. Jan Paweł II beatyfikował
go w 1983 roku, kanonizował w 1989.
19
czerwca
–
Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa
Bezpośrednią przyczyną ustanowienia
uroczystości były objawienia bł. Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem
bp Robert ustanowił w 1246 r. święto
Bożego Ciała dla diecezji Liége. W 1252 r. legat papieski rozszerzył je na
Germanię, natomiast papież Urban IV
w 1264 r. napisał bullę „Transiturus”,
w której ustanowił to święto dla całego
Kościoła. Procesje eucharystyczne w
dniu Bożego Ciała wprowadzono później niż samo święto, w drugiej połowie XIII w. Podczas nich niesiono
krzyż z Najświętszym Sakramentem,
nawiązując w ten sposób do zwyczaju
zabierania w podróż Eucharystii dla
ochrony przed niebezpieczeństwami.
W XV w. procesje eucharystyczne
urządzano w Niemczech, gdzie łączono
je z modlitwą błagalną o odwrócenie
nieszczęść i dobrą pogodę, w Anglii,
Francji, północnych Włoszech i w Polsce. Od czasu zakwestionowania tych
praktyk przez reformację, udział w
procesji traktowano jako publiczne
wyznanie wiary.
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Fot. Arch. ks. M. Matusika

WSPANIAŁY OJCIEC DUCHOWY
Świadectwo o posłudze kapłańskiej ks. Prałata Mariana Matusika
Ksiądz prałat Marian Wojciech Matusik należy do najbardziej znanych i
zasłużonych prezbiterów Archidiecezji
Lubelskiej. Jestem o tym głęboko przekonany, bo znam go już od ponad 20
lat. Po Panu Bogu, Matce Najświętszej i
rodzicach zawdzięczam mu najwięcej.
Jako doświadczony ojciec duchowny
pomógł mi umocnić, rozpoznane przed
wstąpieniem do seminarium, powołanie do kapłaństwa. Boża Opatrzność
postawiła go na początku mojej formacji seminaryjnej i moich kolegów, w
ciągu 15 lat posługiwania kapłańskiego
i aż do chwili obecnej.
Księdza M. Matusika poznałem
podczas wakacyjnych rekolekcji po
wstąpieniu do seminarium. Od początku mogłem się przekonać, że mam do
czynienia z prawdziwym przyjacielem.
Można było doświadczyć ojcostwa, którym promieniowało jego charyzmatyczne kapłaństwo. Opatrzność Boża sprawiła, że przyjaźnię się z o. Marianem
(tak się zwracają do niego najczęściej
osoby) od tamtego czasu. Bardzo dobrze go znam, ogromnie cenię i stąd to
moje świadectwo o niezwykłym kapłanie.
Stał się powiernikiem najskrytszych
tajemnic mojej kleryckiej i kapłańskiej
duszy. Był ojcem duchownym naszego
kursu przez okres dwóch lat. Choć posługiwał nam bardzo krótko, żałowaliśmy jego odejścia z seminarium. Ale
ten czas wystarczył, aby ów nieprzeciętny ksiądz położył najistotniejsze fundamenty pod Chrystusowe kapłaństwo w
sercu moim i moich kolegów. Przez
kolejne lata formacji przypominałem
sobie treści wyniesione z konferencji
duchowych, wypływające z serca zatroskanego o nas, ojca duchownego, z jego
nieskazitelnej postawy formatora sumień, bardzo lubianego i szanowanego
wychowawcy. Pamiętam jak mówił

nam o trudnych sprawach, ciepłym i
serdecznym językiem Ewangelii, a
wszystko w trosce o wierność Chrystusowi i kształt naszego człowieczeństwa
oraz kapłaństwa.
Ojciec Marian, to człowiek tytanicznej pracy nad sobą, wynikającej z głębokiego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem. Przyczyniła się do tego atmosfera domu rodzinnego, gdzie panowała
Boża miłość, duch głębokiej, tradycyjnej wiary, wierność Kościołowi, miłość
do Maryi, patriotyzm i szacunek do
Chrystusowego kapłaństwa. Tę wiarę
przekazali o. Marianowi czcigodni rodzice: Helena i Stanisław, dziadkowie i
babcie oraz ciocia Janina ze Szczecina.
Na ukształtowanie się sylwetki duchowej miała wpływ formacja seminaryjna,
której podlegał kleryk Marian oraz formacja intelektualna, gdy odbywał studia specjalistyczne z zakresu teologii
duchowości w KUL i uzyskał tytuł licencjata.
Zawsze imponowała mi i wzruszała
wręcz dziecięca relacja Jubilata do Boga Ojca. Pamiętam, że bardzo często w
swoich kazaniach, wypowiedziach, rozmowach zwracał uwagę na dobroć i
miłosierdzie Stwórcy, nazywając Go jak
Jezus, Ojcem niebieskim. Ojciec Marian to niezmordowany misjonarz i rekolekcjonista, który prowadził misje i
ćwiczenia duchowe w wielu polskich
seminariach, zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach parafialnych. Wielokrotnie podejmował się prowadzenia
dni skupienia, dlatego że jest wybitnym
kaznodzieją i świadkiem Chrystusa. Był
i jest, zapraszany na uroczyste liturgie
do różnych parafii w Polsce i w Europie, gdzie głosi z mocą Słowo Boże.
Jego niezłomna postawa została
uformowana w oparciu o proces żywego doświadczenia obecności Boga, który jest Ojcem. Bardzo często we wstępie

do kazań zwracał się do wiernych podobnie jak Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński: „Kochane Dzieci Boże”. Wynikało to z dziecięcego zwracania się do
Boga jako najlepszego Tatusia.
Po święceniach prezbiteratu, które
otrzymał 17 czerwca 1969 r. był wikariuszem w kilku parafiach Diecezji Lubelskiej, dyrektorem Domu Rekolekcyjnego w Łabuniach i Klemensowie. Myślał nawet o wyjeździe na misje. Wówczas z woli abp. Bolesława Pylaka został
mianowany ojcem duchownym alumnów Seminarium Duchownego w Lublinie. Służył klerykom w latach 19831995, a więc przez 12 lat. Klerycy mogli
zawsze liczyć na jego duchową pomoc,
mądre życiowe rady poparte cennym
doświadczeniem wewnętrznym. Był dla
nas, młodych ludzi największym autorytetem. Pozostawał do dyspozycji o
każdej porze; odznaczał się przy tym
serdecznością i gościnnością wobec
każdego z nas i naszych rodziców, którzy obdarzyli go niezwykłym szacunkiem i zaufaniem. Wspierał nas różnymi dobrami materialnymi, gdy widział,
że któryś z kleryków jest w trudnej sytuacji. Zabierał na różne wyjazdy, prymicje, do rodziny, na odpoczynek czy
na modlitwę. To były niezapomniane
chwile, gdy mogłem uczyć się praktycznego wymiaru kapłaństwa i miłości do
Jezusa. Wiele z jego myśli noszę w sercu i przypominam sobie je w trudnych
momentach.
Pamiętam początek wakacji 1995 r.,
gdy o. Marian zrezygnował na własną
prośbę z funkcji ojca duchownego, którą mocno ukochał, aby zając się tworzeniem i organizacją Ogniska Światła i
Miłości w Kaliszanach nad Wisłą. To
było jego duchowe dzieło, „oczko w głowie”, założone przez Służebnicę Bożą
Martę Robin. Wszystko podporządkował i poświęcił dla osiągnięcia tego jednego celu. Tam w Kaliszanach położył
fundament pod wspólnotę, której służył
ofiarnie; podobnie jak i wielu osobom,
które przybywały, aby tu „pooddychać”
Panem Bogiem. Potrafił stworzyć klimat prawdziwego domowego ogniska,
którego był ojcem i duszą. Służył prezbiterom, diakonom, klerykom, siostrom zakonnym, osobom konsekrowanym i wielu świeckim: dzieciom, młodzieży, narzeczonym i dorosłym. Wszyscy znajdowali pod okiem o. Mariana
życiową przystań, gdzie mogli się wyciszyć, podjąć głęboką refleksję nad sobą
w świetle słowa Bożego, a przede
wszystkim uspokoić skołatane rytmem
świata, serce. Świadectw jego posługi
byłoby z pewnością znacznie więcej.
Przed zaadoptowaniem budynku szkoły

podstawowej na siedzibę Ogniska
mieszkał w spartańskich warunkach u
oo. Jezuitów w Lublinie.
Będąc ojcem Ogniska, został mianowany egzorcystą archidiecezjalnym.
W tym czasie przyszła ciężka, nieuleczalna choroba i wraz z nią cudowne
uzdrowienie za przyczyną Matki Bożej
Płaczącej z lubelskiej katedry i Pani
Kębelskiej z Wąwolnicy.
Do tak wielu funkcji, jakie wytrwale
i gorliwie pełnił, doszła jeszcze najtrudniejsza posługa, gdzie często na co
dzień spotykał się „oko w oko” z szatanem i mocą otrzymaną od Chrystusa
wyrzucał osobowe zło z osób opętanych
i zniewolonych. Swoją posługą przyczynił się do uwolnienia z mocy złego ducha jednego z najcięższych przypadków
diabolicznych w Polsce, doprowadzając
do całkowitej wolności duchowej osobę, która przez wiele lat znajdowała się
poza Kościołem katolickim i działała na
jego szkodę. To był nowy, ale jakże potrzebny i trudny dla o. Mariana czas
duchowego wzrastania, umacniania i
hartowania go przez Boga Ojca. Za to
uwolnienie musiał zapłacić ogromną
cenę cierpienia, które jeszcze bardziej
związało go z Chrystusem. Dany mu
został ciężki krzyż i doświadczenie
Wielkiego Piątku, gdy najbliżsi apostołowi oddalili się od Chrystusa, a jeden z
nich zdradził Mistrza. Została tylko Maryja i św. Jan. Po ludzku cierpienie było
nie do uniesienia. Kiedyś takim cierpieniem była śmierć ukochanych rodziców. Nauczał nas podczas rekolekcji,
aby nie pytać nigdy Pana Boga, przeżywając takie chwile „Dlaczego to mnie
spotkało?”, lecz „Co chcesz mi Panie
Boże przez to doświadczenie powiedzieć?” Ojciec Marian zniósł godnie te
najtrudniejsze doświadczenia z pomocą
Stwórcy. Pomogła mu w tym Boża
Opatrzność, na którą nieustannie mógł
liczyć i okazała się niezawodna. Ojciec
niebieski sam zatroszczył się o swojego
sługę przez Maryję z Jasnej Góry, która
przyprowadzała tylu dobrych ludzi,
dzielących się z nim dobrami, gdy został bez środków do życia. Kiedy powrócił do diecezji, został kapelanem
sióstr Służek NMP w Niezdowie koło
Opola Lubelskiego.
Ojciec Marian, to wielki czciciel
Matki Najświętszej. Zawsze powtarzał,
że Jezus jest Drogą prowadzącą do Ojca, a Maryja jest Matką tej Drogi. Swoje
życie oparł na mariologii św. Ludwika
Grignon de Monfort w nawiązaniu do
hasła Per Mariam ad Iesum i przed
laty został zakuty w kajdany niewolnictwa maryjnego. Zakładał mu je pierw(Ciąg dalszy na stronie 8)

KALENDARIUM
24 czerwca –Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
Jako herold Mesjasza, podkreślał, że
nie wystarczy przynależność do potomstwa Abrahama, ale trzeba czynić owoce pokuty, trzeba wewnętrznego przeobrażenia. Na znak skruchy i gotowości
zmiany życia udzielał chrztu pokuty.
Garnęła się do niego "Jerozolima i cała
Judea, i wszelka kraina wokół Jordanu" (Mt 3,5). Zaczęto go pytać, czy on
sam nie jest zapowiadanym Mesjaszem. Jan stanowczo rozwiewał wątpliwości twierdząc, że "Ten, który idzie za
mną, mocniejszy jest ode mnie: ja nie
jestem godzien nosić Mu sandałów" (Mt 3,11).

27 czerwca –Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
Czerwiec, to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego
wywodzi się z czasów średniowiecza;
początkowo miał charakter prywatny, z
czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa. Do najwcześniejszych, którzy
w Ranie boku, otwartej włócznią żołnierza, odnaleźli Serce Boże, należy
nieznany autor poetyckiego utworu Winny szczep mistyczny. Mówi w
nim, że właśnie w tej Ranie odnalazł
Serce Boże, że spocznie przy Nim, że się
już z Nim nie rozstanie. Zakon św. Dominika bardzo wcześnie przyswoił sobie nabożeństwo do zranionego boku i
Serca Pana Jezusa.
Jednak główna zasługa w rozpowszechnieniu nabożeństwa do Najświętszego
Serca Pana Jezusa przypada skromnej
zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie
Marii Alacoque (1647-1690).
CZERWIEC 2014 Nr 6/195
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28 czerwca – Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny
Święto Serca Maryi zapoczątkował św.
Jan Eudes już w roku 1643. Papież Pius
VII (+ 1823) zatwierdził święto Najświętszego Serca Maryi dla niektórych
diecezji i zakonów. Papież Pius IX (+
1878) zatwierdził teksty Mszy św. dla
tego święta i oficjum brewiarza. W XIX
w. rozpowszechniło się nabożeństwo do
Niepokalanego Serca Maryi dla podkreślenia Jej przywileju niepokalanego poczęcia i wszystkich skutków, jakie ten
przywilej na Maryję sprowadził. Początek temu nabożeństwu dało ogłoszenie
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi przez papieża Piusa IX w 1854 r., a
także objawienia Matki Bożej w Lourdes
(1858). Najbardziej jednak przyczyniły
się objawienia Matki Bożej w Fatimie w
1917 r. Dla całego Kościoła święto wprowadził papież Pius XII w 1944 roku.
29 czerwca –Uroczystość
Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Kościół czci św. Pawła wraz ze św. Piotrem jednego dnia, aby podkreślić, że
obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie,
obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa
życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Ponadto dawniej sadzono, że obaj Apostołowie ponieśli
śmierć męczeńską tego samego dnia.
Już w roku 258 obchodzono święto obu
Apostołów 29 czerwca, tak na Zachodzie, jak też i na Wschodzie, co wskazywałoby na powszechne przekonanie, że
był to dzień śmierci obu Apostołów.
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(Ciąg dalszy ze strony 7)

szy członek Legionu Maryi w Polsce,
Anatol Kaszczuk. To nie przypadek, że
przyszedł na świat 3 maja 1944 r. w
uroczystość NMP Królowej Polski, bo
przypadki są tylko w gramatyce, jak
często powtarza.
Przez ponad 20 lat przyjaźni z nim,
mogłem odbyć wiele wspólnych podróży, zarówno podczas formacji seminaryjnej, jak i po otrzymaniu świeceń kapłańskich. Były to spotkania z Janem
Pawłem II, rekolekcje, zjazdy kapłańskie, wyjazdy rodzinne i rekreacyjne.
Miałem okazję poznać i zaprzyjaźnić się
z jego wspaniałą rodziną: siostrą i trzema braćmi.
Ojciec Marian, to ceniony spowiednik i poszukiwany kierownik duchowy,
który jest uległym narzędziem Ducha
Świętego. Wypływa to z jego autentycznej i głębokiej miłości do Chrystusa,
którego kapłaństwo najbardziej ukochał i żywej wiary, będącej ulubionym
tematem jego rozważań kaznodziejskich. W Roku Wiary w każdym kazaniu świadomie nawiązywał do tematu
wiary. To kapłan wielkiego serca, całkowicie oddany Bożej sprawie, znajdujący
czas na posługę sakramentalną i rozmowę z ludźmi. Przez 45 lat kapłańskiego życia był i jest ojcem, w pełni
tego słowa, dla wszystkich, których Bóg
postawił na jego drodze. Kiedyś mówił
do alumnów: „Jeśli chcecie wytrwać w
kapłaństwie, ukochajcie konfesjonał”.
Jest przykładem prezbitera, który długie godziny poświęca na sprawowanie
sakramentu Bożego miłosierdzia. To
wielki patriota, dla którego Ojczyzna i
naród polski to synonimy najwyższych
wartości. Za rekolekcje prowadzone z
grupą nauczycieli dla dzieci i młodzieży
rodziców internowanych w stanie wojennym został odznaczony Krzyżem
Semper Fidelis.
Każdą Eucharystię sprawuje z
największym oddaniem i skupieniem.
Od kilku lat jest opiekunem apostolatu „Złota Róża”, apostolatu modlitwy
i postu w intencji uświęcenia kapłanów. To doskonały przewodnik duchowy wielu pielgrzymek prezbiterów
i świeckich do Ziemi Świętej i licznych sanktuariów w Europie oraz
Polsce. To prezbiter wymagający od
siebie i pomagający osobom pracować nad sobą. Nigdy nie oszczędzał
swoich sił fizycznych i zdrowia dla
Kościoła powszechnego i diecezjalnego. Dlatego przed laty otrzymał godność prałata. Ojciec Profesor, tak często go nazywamy, to człowiek głębokiej modlitwy, która jest pokarmem
dla wiary. Codzienna Msza święta i

adoracja Najświętszego Sakramentu
stanowią cechy jego chrystocentrycznej i eucharystycznej duchowości.
Zawsze był i jest wierny doktrynie
Kościoła katolickiego, co ma duże
znaczenie w dobie relatywizmu moralnego. Odnosi się z szacunkiem do
każdego człowieka, widząc w nim Boże dziecko. Jest dyspozycyjnym, pełnym oddania i entuzjazmu szafarzem
sakramentów świętych.
Od czerwca 2012 do czerwca 2013
r. pełnił posługę wikariusza w parafii
św. Antoniego w Lublinie, gdzie mieszka od 2008 roku i udziela się duszpastersko. Choć przeszedł na zasłużoną
emeryturę, w dalszym ciągu spełnia
swoją najistotniejszą posługę – jest ojcem duchownym wielu prezbiterów,
sióstr zakonnych i świeckich. Wielu
osobom pomaga rozpoznać ich życiowe
powołanie. Prawie bez odpoczynku pełni posługę wobec tych, którzy niemal ze
wszystkich zakątków Polski, a nawet z
zagranicy przybywają, aby z pomocą
Ducha Świętego rozwiązać zagmatwane
problemy. Bardzo często przyjeżdżają
do niego ludzie, aby odbyć spowiedź
generalną, tj. obejmującą całe życie i
zakuwają się w niewolę Maryi w duchu
św. Ludwika Grignon de Monfort. Jego
mieszkanie stało się wielkim konfesjonałem. Ile mogłyby powiedzieć o tym
ściany jego domu, ile dobra dokonało
się w ludzkich sercach poprzez sakramentalną posługę, ilu uzyskało tu wewnętrzny pokój, ilu powróciło do Kościoła? Nie słyszałem nigdy, aby dla
kogoś nie miał czasu.
Ojciec Marian nierzadko powtarzał
klerykom, że kapłaństwo jest piękne,
ale i trudne. Swoim przykładem zaświadcza, że może być ono wiarygodne,
prawdziwe i cudowne, choć czasem
bardzo, bardzo trudne. Ale łaska Boża
wspomaga człowieka, jeśli ma szczerą
wolę w sercu i podejmuje się dzieła zbawienia dusz dla Boga.
Z okazji jubileuszu 45-lecia święceń
kapłańskich dziękujemy Ci, drogi Ojcze
Marianie za to, że przed laty zechciałeś
powiedzieć Chrystusowi kapłańskie
„tak” i posługę tę pięknie realizujesz.
Życzymy, aby Bóg Ojciec pomnażał
Twoje duchowe i witalne siły, abyś dalej
służył, idąc odważnie drogą świętości,
tak jak przez te wszystkie lata kroczyłeś
wiernie za Chrystusem. Niech Niepokalane Serce Maryi, którą kochasz, czuwa
nad Tobą w każdej chwili i broni Cię
przed złem. Obiecujemy wspierać Cię
zawsze naszą wdzięczną modlitwą. Ad
multos annos!
Wdzięczny wychowanek

WZYWAJCIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Ewa i Tomasz Kamińscy

We wtorek 13 maja 2014 r. do naszego kościoła przybył abp Stanisław
Budzik, by 87 osobom udzielić sakramentu bierzmowania. Do tego wydarzenia Młodzież trzecich klas Gimnazjum
nr 6 przygotowywała się przez dwa lata.
Przez ostatni rok pod kierunkiem ks.
Leszka Sałagi prowadzona była praca
formacyjna w kilkuosobowych grupach.
Animatorami grup byli: Beata Kotowska, Ewelina Kaproń, Ewelina Wołoszyn, Paulina Al-Swaiti, Iwona Strojek,
Katarzyna Gancarz, Tomasz Graniczek,
Marcin Dziura, Patryk Pomorski, Maksymilian Kuźmicz.
Metropolita Lubelski przewodniczył
Mszy św. i wygłosił homilię. Nawiązał w
niej do najważniejszego dla chrześcijan
wydarzenia, jakim jest Zmartwychwstanie Jezusa. Zauważył, że Jezus nie jest
łatwo rozpoznawalny. Maria Magdalena
bierze Go za ogrodnika, nie poznają go
uczniowie w drodze do Emaus, apostołowie w Wieczerniku myślą, że widzą
zjawę. Zmartwychwstały daje się poznać
tym, którym chce dać się poznać. Najpierw ma to być poznanie wiarą, a potem oczami. Aby tak się stało, trzeba
czasem przejść z Jezusem długą nieraz
drogę, rozmawiać z Nim, słuchać Jego
słów, a czasem i krytyki. Tym, który
pozwolił rozpoznać Zmartwychwstałego
jest Duch Święty. On otwiera nasze serca, byśmy mogli poznać Jezusa, uwierzyć Mu, pokochać i naśladować.
-Drodzy kandydaci do bierzmowania, (…) weźmijcie Ducha Świętego,
przyjmijcie ten najcenniejszy dar, jaki
przynosi Chrystus Zmartwychwstały –
powiedział ks. Arcybiskup. – Niech
Duch Święty otworzy Wasze serca na
wiarę Chrystusa, niech napełni bogactwem swoich darów, byście z mocą, jak
apostołowie, mogli świadczyć o zmartwychwstaniu Chrystusa. (…), skoro
chcecie razem z Chrystusem rozpocząć
nowe życie – chrześcijan dojrzałych,
odpowiedzialnych,
konsekwentnych,
wyznających wiarę nie tylko słowem, ale
przede wszystkim czynem. (…) Stawiajcie sobie wymagania, nawet jeśli inni by
od Was tego nie wymagali, jak mówił
św. Jan Paweł II.
Metropolita Lubelski przypomniał
Mszę św., jaką odprawił Jan Paweł II na
Błoniach w Krakowie. Zapowiadał proroczo wielkie bierzmowanie dziejów,
nowy powiew Ducha świętego w naszej
Ojczyźnie: Więc mówię za Chrystusem

samym: „Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20,22). I mówię za Apostołem:
„Ducha nie gaście!” (1 Tes 5,19). I mówię za Apostołem: „Ducha Świętego nie
zasmucajcie!” (por. Ef 4,30).
-I my modlimy się o to w czasie tej
Eucharystii – powiedział abp Stanisław.
– Ześlij Ducha Twego Panie i odnów
oblicze ziemi, przemień serca młodych
ludzi, którzy są Twoim dziełem i z wiarą
stają przed Tobą.
Kandydaci odnowili przyrzeczenia
Chrztu Świętego i abp Stanisław Budzik
udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Na zakończenie Proboszcz, ks.
prałat Stanisław Róg podziękował
wszystkim, którzy przyczynili się do
przygotowania młodych do sakramentu
bierzmowania i do całej uroczystości,
zwłaszcza rodzicom i dziadkom, ks.
Leszkowi Saładze i gronu animatorów.
Metropolita Lubelski przypomniał,
że św. Jan Paweł II jeszcze jako ministrant otrzymał od swojego ojca książeczkę do modlitwy. Ten wskazał na

modlitwę o dary Ducha Świętego i polecił, by Karol odmawiał ją codziennie.
Tak czynił do końca życia. Był człowiekiem niezwykłego charyzmatu, najbardziej rozpoznawalnym na świecie, największym z rodu Polaków i jednym z
największych ludzi Kościoła. -Miejcie i
Wy swoją modlitwę do Ducha Świętego
– apelował ks. Arcybiskup. – Wzywajcie
Go w chwilach, kiedy potrzeba Wam
Jego światła, łaski, mądrości i miłości.
Poświęcił też Pismo Święte i krzyże, będące pamiątką przyjęcia sakramentu.
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DARY DUCHA ŚWIETEGO
Ks. Profesor Marek Dziewiecki

Pismo Święte wylicza dary, jakie
przynosi nam Duch Jezusa To dar
mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej.
Dar mądrości
Wszystko, co dobre, zaczyna się
od mądrego myślenia. Duch tego
świata usiłuje wmówić nam, że mądrość to nic więcej niż tylko inteligencja, wiedza czy wykształcenie. Duch
Święty przypomina, że mądrość to
korzystanie z inteligencji, wiedzy i
wykształcenia wyłącznie w jednym
celu: po to, by kochać. Mądrość
przejawia się poprzez rozumienie
sensu poszczególnych przykazań
Dekalogu i norm moralnych, które
chronią nas przed błędami, krzywdami i cierpieniem. Mądrość to
odróżnianie dobra od zła, miłości
od jej imitacji, wartości pozornych
od wartości prawdziwych. To świadomość, że bez pomocy Ducha
Świętego jesteśmy omylni i zawodni w tym, co myślimy i czynimy.
Boża mądrość wiąże umysł z sercem, realizm z ideałami, odwagę z
roztropnością.
Dar rozumu i rady
Te dwa kolejne dary są ściśle
związane z darem mądrości. Po
grzechu pierworodnym człowiek
potrafi używać myślenia w nierozumny sposób i oszukiwać samego
siebie. Dar rozumu uzdalnia człowieka tego, by nie tylko poznawał
świat wokół siebie, ale też by coraz
lepiej rozumiał samego siebie i innych ludzi. Dzięki temu darowi jesteśmy w stanie odróżniać świętość od
grzechu, a drogę błogosławieństwa i
życia od drogi przekleństwa i śmierci.
Trzeci dar Ducha Świętego to dar rady. Łatwiej jest udzielać mądrych rad
innym ludziom niż samemu sobie.
Właśnie dlatego im bardziej ktoś chce
pomóc samemu sobie, tym bardziej
potrzebuje rady i pomocy od Boga.
Duch Święty udziela nam mądrych
rad, czyli takich, które są zgodne z
Dekalogiem. Pierwsi ludzie nie skonsultowali się z Bogiem, lecz z syczącym głosem szatana. Posłuchali najgorszej rady, jakiej udzielono w historii ludzkości. Również w naszych
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czasach żyjemy w cywilizacji złych
rad. Łatwiej nam słuchać złej rady
ludzi zdemoralizowanych czy naiwnych niż dobrej rady mądrych przyjaciół, gdyż ci pierwsi podpowiadają
nam to, co łatwiejsze, a przyjaciele
zachęcają do czynienia tego, co prowadzi do szczęścia, ale stawia trudne
wymagania. Duch Święty zawsze radzi czynić to, co sprawiedliwe i święte. Spośród ludzi wzorem w udzielaniu mądrych wskazań jest Maryja Matka Dobrej Rady, która poleca
nam czynić wszystko, cokolwiek Jej
Syn nam powie i o czym Jego Duch
będzie nam przypominał do końca
czasów (por. J 2, 5).

Dar męstwa
Chodzi tu o męstwo w czynieniu
dobra, gdyż czynić zło potrafi każdy
tchórz. Duch Święty przypomina nam
o tym, że odważni są ci, którzy nie
boją się słuchać głosu sumienia, przyznawać do Jezusa i bronić swoich
ideałów. Taką odwagą zachwyca nas
O. M. Kolbe w Oświęcimiu czy Matka
Teresa w slumsach Kalkuty. Bożą odwagą zachwyca nas błogosławiony ks.
J. Popiełuszko i Jan Paweł II. Można
było do nich strzelać, ale nie można
było ich zastraszyć. Duch Święty dodaje nam odwagi w mierzeniu się z
własnymi słabościami i lękami o
przyszłość. Pomaga pokonywać trudności, stawiać sobie twarde wymaga-

nia, stanowczo bronić własnych marzeń, pragnień, ideałów i aspiracji.
Nikt nie namówi do zła tego, kto ma
odwagę powiedzieć samemu sobie
stanowczo „nie!”, gdy przychodzi mu
mierzyć się z własną słabością czy
pokusą. Najbardziej odważni są ci,
którzy najbardziej kochają, czyli stają
się najbardziej podobni do Boga.
Dar umiejętności
Każdy człowiek posiada jakieś
pozytywne umiejętności. Niektóre z
nich nabywamy niemal bez wysiłku,
spontanicznie, jak na przykład umiejętność oddychania, poruszania się
czy posługiwania się językiem ojczystym. Są jednak takie umiejętności, których są ważne, a których
nie nabywa się łatwo, na przykład
zdobywanie wiedzy czy budowanie
pozytywnych więzi. Najważniejsza
umiejętność to zdolność mądrego
kierowania samym sobą i naśladowanie Chrystusa, czyli ofiarna i
mądra miłość. Duch Święty uczy
nas umiejętności odnoszenia się z
mądrą miłością nawet do tych ludzi, którzy jeszcze czy znowu nie
kochają. Pomaga łączyć miłość do
Boga z miłością do człowieka, bogactwo duchowego z dobrobytem
materialnym, powołanie z hobby,
pracę z odpoczynkiem.
Dar pobożności
i bojaźni Bożej
Dzięki temu darowi odróżniamy
pobożność od jej karykatur: dewocji, fanatyzmu, czy fałszywego
przekonania o naszej wyższości
nad innymi ludźmi tylko dlatego,
że zostaliśmy ochrzczeni i uważamy siebie za chrześcijanin. Dar pobożności pomaga rozmawiać z Bogiem w sposób, który prowadzi do
ciągłego nawracania się i wierności
otrzymanemu od Boga powołaniu.
Siódmym darem Ducha Świętego jest
dar bojaźni Bożej. Ten dar nie ma nic
wspólnego z lękiem czy przerażeniem. Pismo Święte wyjaśnia, że bojaźń Boża to początek mądrości, gdyż
nie wynika ze strachu przed Bogiem,
ale z szacunku i wdzięczności wobec
Boga, który kocha nas aż do krzyża.
Bojaźń Boża to nie strach, jakiego
doświadczał Adam po grzechu pierworodnym, lecz pokora grzesznego
człowieka w obliczu Boga, który jest
świętością.

POŻEGNALIŚMY DOBREGO CZŁOWIEKA

Ewa i Tomasz Kamińscy

We wtorek 6 maja 2014 r. w naszym kościele św. Antoniego Padewskiego została odprawiona Msza św.
pogrzebowa śp. Tadeusza Adamczyka, który w wieku 72 lat odszedł do
Pana. Eucharystii przewodniczył Arcybiskup Stanisław Budzik. Wraz z
nim w liturgii uczestniczyli: bp Mieczysław Cisło, bp Artur Miziński i ponad 140 księży. Wśród celebransów
byli synowie Zmarłego: ks. dr Tomasz
Adamczyk oraz ks. Wojciech Adamczyk, sercanin, misjonarz z Urugwaju.
Śp. Tadeusz Adamczyk urodził się
i wychował w Lublinie na Zadębiu.
Pochodził z licznej rodziny, był trzecim spośród ośmiorga dzieci Weroniki i Stanisława Adamczyków. Od najmłodszych lat poznał, co to praca,
pomagając w gospodarstwie rolnym
swoich rodziców. Od nich też nauczył
się modlitwy i chrześcijańskich postaw życia. Jego mama wiele lat należała do Trzeciego Zakonu św. Franciszka. Przez większość życia związany był z parafią św. Agnieszki, gdzie
przyjął wszystkie sakramenty. Po
przeprowadzce z całą rodziną zamieszkał blisko kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego. Był zaangażowanym parafianinem. Dla najbliższych był przede wszystkim wspaniałym mężem, ojcem trójki dzieci i
dziadkiem. Dla trójki swoich wnuków
zawsze miał czas. Po ciężkiej chorobie
nowotworowej, z którą zmagał się
przez półtora roku, zmarł 1 maja
2014 r. w pierwszy czwartek miesiąca, w dniu poświęconemu modlitwom
o nowe, święte powołania kapłańskie.
W homilii abp Stanisław Budzik

nawiązał do Ewangelii z dnia: Rzekł
do Niego (Jezusa) Filip: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy".
Odpowiedział mu Jezus: "Filipie, tak
długo jestem z wami, a jeszcze Mnie
nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył,
zobaczył także Ojca. Dlaczego więc
mówisz: Pokaż nam Ojca? Czyż nie
wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec
jest we Mnie?" (J 14, 8-10a). Jezus
przypomniał, że w niebie są przygotowane dla ludzi mieszkania. „To zapewnienie skierowane do Apostołów
– powiedział Metropolita – umacnia
nas w bólu po przedwczesnej śmierci
Tadeusza Adamczyka, kochającego
męża, ojca rodziny, ojca dwóch kapłanów. Polecamy go Bożemu Miłosierdziu, Ojcu Niebieskiemu, który
zaprasza nas na ucztę dzieci Bożych
w niebie” Przypomniał też słowa jednej z ostatnich katechez Benedykta
XVI, mówiącej o miłości Boga Ojca.
Bóg „odpowiada na nasze wezwanie,
posyłając swego Syna, który umiera i
zmartwychwstaje dla nas; wchodzi w
naszą słabość i dokonuje tego, czego
człowiek sam nigdy nie mógłby dokonać: bierze na siebie grzech świata,
jak niewinny baranek, i otwiera nam
drogę
do
jedności
z
Bogiem” (30.01.2013). Zauważył, że wymowna jest data śmierci śp. Tadeusza
– wspomnienie św. Józefa Robotnika, troskliwego opiekuna Bożego Syna. Śp. Tadeusz był człowiekiem pracy, o złotym sercu i złotych rękach.
Wszystko umiał sam zrobić. Umiejętnościami i talentami dzielił się z innymi. Bezinteresownie pomagał potrzebującym. Był lubiany i szanowany. Z
jego zdaniem liczyli się wszyscy

członkowie rodziny. Dbał o religijny
wymiar wychowania swoich dzieci i
wnuków. Uczył, jak wyznawać wiarę
na co dzień, nie tylko od święta, nie
tylko wargami, ale sercem, postawą i
pracą. Z ogromnym szacunkiem odnosił się do wyboru drogi życiowej
swoich dzieci. Z wielką radością przyjął decyzję dwóch synów o wyborze
drogi kapłańskiej. Był członkiem Rady Parafialnej, żywo zaangażowanym
w sprawy wspólnoty. Pracował przy
wznoszeniu kościoła, brał nawet
urlop, by wnieść wkład w budowę
świątyni. Aktywny pozostał też na
emeryturze. Chętnie podejmował
pracę na rzecz rodziny i także innych
osób. „Prosta, zbudowana na mocnym fundamencie wiara, dodawała
mu sił w czasie codziennych trudów,
zwłaszcza w tej wielkiej próbie, jaką
była dla niego choroba i cierpienie –
powiedział ks. Arcybiskup. – W tym
momencie dał się poznać jako człowiek o mocnym charakterze, gorącej
wierze i wielkiej nadziei”.
Pod koniec Mszy św. składano
wyrazy współczucia rodzinie Zmarłego. M.in. ks. prof. Stanisław Fel, który przeczytał też list ks. prof. dr. hab.
Antoniego Dębińskiego, Rektora
KUL, gdzie ks. Tomasz Adamczyk
pracuje w Instytucie Socjologii na
Wydziale Nauk Społecznych KUL
oraz jest dyrektorem Towarzystwa
Przyjaciół KUL. W imieniu ks. Artura
Saneckiego, prowincjała Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego
oraz całej wspólnoty, do której należy
ks. Wojciech Adamczyk, wyrazy
współczucia złożył ks. rektor Stanisław Gruca.
CZERWIEC 2014 Nr 6/195
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Ks. proboszcz Stanisław Róg
dziękował za bardzo liczny udział w
uroczystości pogrzebowej. „Sama ta
obecność świadczy, że żegnamy człowieka dobrego – powiedział. – Śp.
Tadeusz był człowiekiem, który mało
mówił, a dużo robił. Tracimy go, ale
jednocześnie zyskujemy orędownika
w niebie. Wierząc w świętych obcowanie, jestem pewien, że śp. Tadeusz
nie pozostaje obojętny na nasze troski, plany i prace i możemy być pewni
jego skutecznego orędownictwa”.
Ks. Tomasz Adamczyk dziękował wszystkim, którzy okazali pomoc i wsparcie w dniach choroby i
śmierci jego ojca oraz wszystkim
uczestnikom liturgii, zwłaszcza tym,

którzy przybyli z daleka. Zwracając
się do Zmarłego Taty powiedział: „
Dziękujemy Ci za szczęście rodzinne, które współtworzyłeś, za pomoc
której nam udzielałeś, jeszcze zanim o nią poprosiliśmy. Dziękuję za
to, że nigdy nie słyszeliśmy z Twojej
strony żadnej krytyki wobec Kościoła i księży. Miałeś tę mądrość,
dzięki której wiedziałeś, że rzeczy
święte są święte, i umiałeś je oddzielić od ludzkiej ułomności. Dziękujemy, że cichą pracowitością tworzyłeś szczęśliwe życie, z którym
pożegnałeś się pełen pokoju i
wdzięczności”. Słowa podziękowania Tacie i Mamie oraz wszystkim
bliskim złożył ks. Wojciech Adam-

MSZA I POŚWIĘCENIE PÓL
Jak co roku 1 maja przy figurze Matki Bożej Fatimskiej przy
ul. Palmowej ks. Mariusz Salach odprawił Mszę św. i dokonał poświęcenia pól. W homilii mówił, na czym polega nowe życie, jakie
otrzymaliśmy od Jezusa na Chrzcie św. Chrystus ma naturę Bożą,
ale jest też człowiekiem i dlatego może najlepiej językiem ludzkim opisać Boga. Aby zobaczyć Ojca, trzeba patrzeć na Chrystusa
i wsłuchiwać się w Jego Słowo. Każdy człowiek ma swoje wyobrażenie o Bogu. Jedni widzą Go, jako surowego sędziego czy policjanta, który czeka tylko na nasze potknięcie. Ale na krzyżu Jezus
objawił nam Boga, który oddaje za nas życie, by nas uratować, bo
ma wielką miłość do człowieka.
-Chrześcijanin nie polega na własnej mocy – powiedział ks.
Mariusz. – Nie można żyć Ewangelią tylko ludzkimi siłami, bo
jesteśmy słabi i grzeszni. Potrzebujemy Ducha Świętego. Tego
Ducha udziela nam Chrystus. (…) On daje też nam Słowo, byśmy
w życiu kierowali się nie swoimi pomysłami, wróżbami czy horoskopami, ale Słowem Bożym, będącym fundamentem wiary. Wiara, to posłuszeństwo Bogu. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne,
które się nie kończy. Mimo, że przyjdzie śmierć, życie jest w nas
mocniejsze. Śmierć, to tylko pewien etap. Tego życia wiecznego
możemy kosztować już tu na ziemi. Ono jest mocniejsze od
wszystkiego, co nas spotyka – od cierpienia, choroby, niesprawiedliwości. Ale my mamy miłość i przebaczenie – mocniejsze od
tych krzywd. To znak życia wiecznego, które daje nam Bóg.
Po Mszy św. ks. Mariusz poprowadził nabożeństwo z poświęceniem pól. Na zakończenie odśpiewana została Litania Loretańska.

czyk, który przyjechał z misji w Urugwaju tuż przed śmiercią Taty.
Na miejsce wiecznego spoczynku
na cmentarzu przy parafii św.
Agnieszki odprowadził Zmarłego ks.
bp Artur Miziński. Długi kondukt żałobny ze sztandarami przeszedł ulicami Niepodległości, Tumidajskiego i
Kleeberga. Przy grobie śp. Zmarłego
bp Artur powiedział m.in.: „Składamy
hołd temu, który przeszedł przez życie
dobrze czyniąc i poszedł po nagrodę
do Ojca, aby zająć miejsce przygotowane mu przez naszego pana Jezusa
Chrystusa. Niech świadectwo jego życia będzie i dla nas wezwaniem, by
przeżyć swoje życie godnie i spotkać
się razem w Domu Ojca”.

REKOLEKCJE PRZED ODPUSTEM
KU CZCI
ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO
10–13 CZERWCA 2014
Wtorek - 10 czerwca
Godz. 7.00 , 9.00 – Msza św. z nauką
Godz. 17.30 – Nabożeństwo czerwcowe.
Godz. 18.00 – Msza św. za zmarłych naszych
bliskich, zmarłych Parafian na przestrzeni minionego roku, zmarłych budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła
Środa – 11 czerwca
Godz. 7.00 – Msza św. z nauką
Godz. 9.00 Msza św. z udziałem osób starszych,
chorych, samotnych
Godz. 17.30 – Nabożeństwo czerwcowe
Godz. 18.00 Msza św. i poświęcenie samochodów,
motorów, rowerów i wszystkich pojazdów
Czwartek - 12 czerwca
Godz. 7.00 – Msza św. z nauką
Godz. 9.00 – Msza św. dziękczynna z udziałem
rodziców, rodziców chrzestnych i dzieci obchodzących rocznicę chrztu świętego
Godz. 18. – Msza św. dziękczynna z udziałem małżonków obchodzących jubileusz 50 i 25-lecia sakramentu małżeństwa
Przez cały czas trwania rekolekcji można będzie
przystąpić do sakramentu pokuty, przygotowując się do wakacji, urlopów
Piątek – 13 czerwca
Uroczystość św. Antoniego Padewskiego
Godz. 7.00, 9.00 Msza św.
Godz. 10.30 Msza św. – Błogosławieństwo dzieci
w uroczystość św. Antoniego. – specjalne modlitwy, zapraszamy wszystkie dzieci naszej Parafii.
Rodzice przynieście je i przyprowadźcie do św.
Antoniego
Godz. 18.00 - Msza św. za parafian i zbiorowa do
św. Antoniego z uroczystą procesją
Przygotowanie prowadzi ks. Józef Hałabis

Fot. E. Kamińska
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W tym dniu tradycyjnie przychodzimy z lilią—
symbolem niewinności i piękna. Lilie i Chlebek
św. Antoniego będzie można nabyć w kiosku parafialnym.

WIZYTA SIÓSTR BETANEK

Fot. E. Kamińska.
S. Konstancja z postulantkami: Martyną,
Justyną i Katarzyną

S. Konstancja Kubiak jest mistrzynią postulatu i nowicjatu w kazimierskim klasztorze Zgromadzenia Sióstr
Rodziny Betańskiej. W niedzielę 18
maja 2014 r. przybyła wraz z trzema
postulantkami do naszego kościoła.
Mówiła, że bardzo się cieszy z odwiedzin w parafii, w której pracowała
przez kilka lat.
-Wiara jest w życiu bardzo ważna –
powiedziała. – Przez nią odkrywamy
Pana Boga. Mimo, że Go nie widzimy,
przyjmujemy Jego istnienie. Jest wiele
znaków na potwierdzenie, że jest i działa. Wiara, jak obiecuje Jezus, pomaga
dokonywać wielkich rzeczy, przyjmować różne trudności. Bez wiary człowiek musiałby się tylko poddać. (…)
Wiara pomaga też człowiekowi, który
odkrywa w sobie pragnienie życia konsekrowanego. (…) Dzięki niesłyszalnemu dla ludzkiego ucha głosowi Jezusa,
ja też uwierzyłam, że zaprosił mnie do
służby w Zgromadzeniu i w Kościele
już prawie 25 lat temu. Ta wiara pozwala mi trwać i mimo, że Boga, któremu oddałam życie, nie widzę oczami
ludzkimi, doświadczam w życiu. Są ze
mną postulantki, młode dziewczęta,
które poprzez wiarę rozpoznały pragnienie służenia Bogu akurat w naszym
Zgromadzeniu. Ich wiara buduje też i
moją wiarę. W ten sposób wzajemnie
sobie pomagamy. Obecna moja praca
polega na tym, by im w tym powołaniu
towarzyszyć, dzielić się doświadczeniami, pomóc wejść w trochę inną rzeczywistość niż miały dotychczas.
Dla s. Konstancji powołanie jest
wielką tajemnicą. Trudno jest powiedzieć, dlaczego zostawia się rodzinę,
przyjaciół, znajomych, wymarzone studia, nieraz pracę i zaczyna się iść drogą
w nieznane? Drogą tajemniczą, a jednak piękną! S. Konstancja powiedziała,
że jej zadaniem jest takie zorganizowanie dnia, by znalazło się w nim wszyst-

ko, co pomaga w rozwoju duchowym i
intelektualnym, a także praktycznym,
by później kandydatki mogły poradzić
sobie z wyzwaniami, jakie niesie praca
w konkretnych parafiach i na różnych
stanowiskach.
-Dzień postulantki polega na przyglądaniu się życiu zakonnemu – powiedziała Martyna pochodząca z Piekar
Śląskich. – Jest w nim obecna praca,
modlitwa, różne obowiązki. Jest czas
na zabawę i naukę.
-W ciągu dnia jest dużo modlitwy –
dodała Justyna z Krzyszkowic koło Myślenic. – Jest zawsze poranna Msza
św., modlitwy brewiarzowe i wiele innych. (…) Z tym wcześniej się nie spotkałam, ale jest to dla mnie piękne.
Wieczorem czytamy Ewangelię na następny dzień. To wielka łaska Boża, że
można zasypiać ze Słowem Bożym.
-Ale nie tylko jest modlitwa – zauważyła Kasia, która pochodzi z okolic
Gdyni. – Każda z nas ma dyżury, które
zmieniają się co dwa tygodnie. To np.
przygotowywanie posiłków, uczenie się
cerowania, wyszywania, szydełkowania. Mamy wykłady z historii Kościoła,
z języków obcych. To bardzo wszechstronny rozwój. Jest też odpoczynek.
-Odpoczywamy z całą wspólnotą –
dodała Martyna. – Śpiewamy piosenki,
wieczorem opowiadamy, jak minął
dzień. Kiedy jest pogoda, wychodzimy
na długi spacer wzdłuż naszej pięknej
Wisły. Gościmy też w domu dziewczęta, które przyjeżdżają na dni skupienia

Ewa i Tomasz Kamińscy

i rekolekcje. Spotykamy się na ognisku,
pieczemy kiełbaski, jest muzyka, piosenki. To wszystko jest bardzo sympatyczne.
-Czuję, że Jezus jest obok mnie –
podkreśliła Martyna, która wcześniej
marzyła o założeniu rodziny i studiach.
– Bez Niego na pewno nie dałabym
rady zrobić pierwszego kroku i przyjść
do tego właśnie Zgromadzenia. To Jego
tajemnica, którą odkrywam codziennie.
-Zauroczył mnie charyzmat Zgromadzenia, modlitwa za kapłanów –
dodała Justyna. – Odkryłam, jak wielką posługę pełni kapłan. Bez niego nie
moglibyśmy się karmić Ciałem i Krwią
naszego Pana.
W Kazimierzu są jeszcze inne postulantki. Siostry cieszą się z każdego
nowego powołania, bo praca w parafiach wymaga wciąż nowych sił. S. Konstancja prosiła też o wsparcie prac wykończeniowych wybudowanego kościoła. Jest on potrzebny, gdyż obecna kaplica staje się za mała dla Zgromadzenia i wiernych przybywających na spotkania oraz rekolekcje. Zapewniła o
stałej modlitwie za wszystkich dobrodziejów. Dziękowała Bogu, że są nowe
powołania, ale prosiła o modlitwę, aby
następne nowe dziewczęta rozpoznały
w sercu głos Pana Boga.

WIARA CHORYCH DAJE SIŁĘ
Kilka lat temu, gdy zamieszkałem z rodziną na terenie parafii
św. Antoniego, dalekie było dla mnie udzielanie komunii świętej
przez osoby świeckie. Obserwując pracę i zaangażowanie, jakie
wkładają w posługę szafarze, dość szybko ten fakt stał się zrozumiały i potrzebny.
Na początku roku, będąc w domu katechetycznym, gdy ksiądz
Mariusz zaproponował mi, abym został nadzwyczajnym szafarzem komunii świętej, byłem zupełnie zaskoczony. I zaczęło się.
W głowie nasuwały się różne myśli: Ja – szafarzem? Czy jestem godny dostąpić
tego zaszczytu? Czemu ja – przecież jest wielu innych, lepszych! W rozmyślaniach nad realizacją powołania do służby Bogu i ludziom wsparciem była rodzina. Wiedziałem, że zaakceptuje każdy mój wybór. Tak naprawdę zaś, za powiedzeniem,, tak” wezwaniu Chrystusa przyczyniły się słowa księdza, które uświadomiły mi, że nikt z nas nie jest bardziej godzien. Osoba świecka jak i duchowna może dostąpić tego zaszczytu, gdyż Jezus Chrystus mówił, że u Boga wszyscy jesteśmy równi.
Na kursie przygotowawczym poznawaliśmy i pogłębialiśmy naszą wiedzę i
wiarę. Podczas tych zajęć prowadzonych przez wspaniałych wykładowców na
fascynujące tematy przedstawiane w sposób przejrzysty i czytelny, mogliśmy
ukierunkować pracę nad sobą na zbliżającą się posługę.
Rozpoczęła się posługa, jak i pierwsze udzielanie komunii świętej. Moment
przekazywania innym Ciała Chrystusa był i jest największym wydarzeniem w
moim życiu. Staram się to wykonywać z wielką czcią i pokorą. Wiara i radość, z
jaką chorzy i potrzebujący przyjmują Ciało Pańskie, jest dla mnie swoistą katechezą i siłą do pełnienia tej zaszczytnej służby.
Grzegorz Kaczmarzewski
CZERWIEC 2014 Nr 6/195

13

DWAJ ŚWIĘCI PAPIEŻE
Tekst i fotografie
Małgorzata Dybeł

Miałam już NIGDY nie
jechać autokarem z
nocnym przejazdem do
Rzymu. To dla mnie,
mającej „zbyt” długie
nogi, najgorszy koszmar podróżowania. Na wspomnienie
skurczów łydek w połowie 24 godzinnej
jazdy, zwiniętych niczym kłębek jelit i
wreszcie „zakończenia pleców” przybierającego formę spłaszczonego kwadratu
dziwnie jakoś podobnego do fotela, na
którym siedzę, dostaję dreszczy.
No i na co były mi te solenne przyrzeczenia, skoro znów jadę najgorszą z
możliwych opcji – nocnym przejazdem.
Ale jest po co się poświęcać – jadę nareszcie na Kanonizację NASZEGO Papieża i Jana XXIII, którego postać, choć
osobiście mi nie znana, ale bardzo jest
przeze mnie ukochana (oj coś mi się
rymuje).
Pierwszy postój. Będzie ich jeszcze
sporo. Coraz dłuższe kolejki do toalety
wskazywać będą na liczniejsze autokary
zdążające w stronę Wiecznego Miasta.
Nie mogę spać, spoglądam na zegar, na
którym powoli zmieniają się minuty.
Jakże dłuży się noc, kiedy z utęsknieniem oczekuje się świtu. Odkrywam
nowe sposoby siedzenia, a to zwisam z
oparcia, a to usiłuję wcisnąć głowę między oparcie, a swoje ramię. Ciekawe, czy
kolana da się zgiąć w drugą stronę ?
Niestety, raczej się nie da…
Dojechaliśmy do Asyżu. Mszę św.
przeżyliśmy w katedrze św. Rufina,
gdzie ochrzczony był św. Franciszek.
Dawno tak szybko nie zwiedzałam Asyżu. Niestety do Bazyliki i grobu św.
Franciszka nie udało mi się dostać. Tłumy ustawione w gigantyczną kolejkę
zniechęcały do wejścia, a zresztą pora
już było odjeżdżać.
Wpatruję się z lekkim rozbawieniem w pana, który stojąc na placu
przed Bazyliką w kącie krużganków ściska w ręce pięć smyczy na końcu których grzecznie siedzi pięć różnej rasy
piesków. Jeden nawet z psim plecakiem… czyżby psia pielgrzymka? Może i
tak, w końcu św. Franciszek bardzo lubił zwierzęta.
Rzym. Nareszcie. Coraz więcej ludzi. Cały świat przewija się przed moimi
oczami niczym w wielobarwnym kalejdoskopie. Zatrzymuję na chwilę wzrok
obserwując starszą parę z Meksyku
trzymającą dumnie narodową flagę.
Cieszą się, że spotkali kogoś z Wadowic.
Jedyne słowo, które aktualnie przychodzi mi do głowy, to radosne
„Guadalupe”. No i wszystko jasne. Nie
trzeba wielu słów, żeby poczuć międzykontynentalną sympatię.
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Oj długo „biłam się” z myślami, czy opuścić uporządkowaną grupę pod
przewodnictwem pilota i
dołączyć do paru osób, by czuwać całą
noc poprzedzającą Kanonizację. Doszłam jednak do wniosku, że to jedyna i
na pewno niepowtarzalna okazja przeżycia czegoś niesamowitego. Trzeba
powziąć szaloną decyzję… więc powzięłam ją.
Pani pilot skrupulatnie odnotowała
nazwiska naszej ósemki.(bo jakby coś
się stało to idziemy na własną odpowiedzialność). Poczułam się jakbym właśnie szła na wojnę. Zwolna zapada
zmrok. To niesamowite, że parę minut
wcześniej potoki deszczu zalewały ulice
a teraz jest już prawie sucho. Cicho warczy autokar który ma nas podwieźć do
rzymskich rogatek. Dalej musimy sobie
radzić sami.
Wysiadamy. Zanurzamy się w mrok
rozświetlany nieco skąpym światłem
latarni. Nierzeczywisty widok - wciśnięta między jeden a drugi autokar grupa

bór. Ich radość bardzo szybko trafiła na
podatny grunt w postaci naszych osób.
Śmialiśmy się , żartowali i śpiewali ponad trzy godziny. Wyśpiewaliśmy chyba
cały dostępny nam repertuar piosenek i
pieśni religijnych, a kiedy Hiszpanie
pożyczyli nam gitarę – jak daleko niósł
głos, tak każdy śpiewał w ojczystym języku byleby melodia się zgadzała.
Tłum gęstnieje , nie za bardzo można swobodnie usiąść, a jak już udało się
położyć to raz za razem trzeba było
przybierać pozycję siedzącą, bo dziwnym trafem obok nas „wytworzyła się
ścieżka” w stronę toalety i nie tylko, jak
sądzę, bo długi „sznureczek” wojskowych w pełnym umundurowaniu też
przedzierał się obok naszej grupy tam i
z powrotem w zupełnie dla nas niezrozumiałym celu.
Parę minut po północy, po zgromadzonym już tłumie przeszedł szmer.
Ledwo zdążyłam pomyśleć, że chyba
trzeba będzie trzeba wstać, a już niezależnie od myśli moje ręce odruchowo
chwyciły plecak. I dobrze bo ludzka fala

pielgrzymów uczestniczy we Mszy św.
Słychać ciche modlitwy które ścielą się
jak kobierzec przed przychodzącym
Bogiem…
Przemykamy drugą stroną ulicy nie
chcąc, aby odgłos naszych kroków zaburzył ten piękny dialog człowieka ze
Stwórcą. Kierowca miejskiego autobusu
cierpliwie czeka aż kupimy bilety. Nawet te bilety podkreślają wagę nadchodzącej uroczystości. Na każdym z nich
widnieje wizerunek jednego z przyszłych świętych papieży. Aż szkoda kasować.
Raźnym krokiem kierujemy się do
najbliższej bocznej uliczki. Niestety,
przejścia nie ma. Musimy przejść spory
kawałek, żeby uplasować się na dogodnej pozycji na innej już ulicy. Jakoś nie
możemy się zdecydować – tu za ciasno,
tam za głośno, wreszcie siadamy obok
sporej grupy seminarzystów ze zgromadzenia Sercanów. To był wspaniały wy-

ruszyła. Jak ktoś nie zdążył zebrać
„dobytku” z bruku, to został z tym, co
aktualnie ściskał w rękach. Pod nogami
czułam deptane śpiwory i inne akcesoria nieodzowne do spoczynku, których
ktoś nie zdążył pozbierać na czas.
Stoimy. Ścisk, jak się później okaże,
będzie nam towarzyszył przez około
osiem godzin… Ktoś mnie zapytał, która
godzina. Podaję rękę proponując, żeby
sam odsunął mi rękaw, bo drugiej ręki
w tym celu nie dam już rady wyszarpnąć.
Stoimy już kolejną godzinę. Śpiew
Po Górach, dolinach w wersji francuskiej płynie z prawej strony, z tyłu słyszę
Różaniec po polsku, a po lewej włoskie
słowa modlitwy. Błyskające światła karetek odbijają się w naszych oczach.
Zwolna wstaje świt. Ocean ludzi rozlewa się na całą szerokość ulicy i każdy z
nas ma nadzieję, że zdoła jednak wejść
na Plac św. Piotra.

Nie wiadomo skąd przede mną pojawiły się trzy panie w podeszłym wieku. Malutkie, drobniutkie, z torebkami
mocno ściskanymi w spracowanych
dłoniach. Wypisz, wymaluj niczym bohaterki włoskich filmów z zamierzchłych czasów. Tak właśnie wyobrażałam sobie wzbudzające respekt sycylijskie seniorki rodów. Coś tam rozprawiają po swojemu miedzy sobą i w końcu usiłują nawiązać ze mną rozmowę.
Uśmiechając się, chwalą Jana Pawła II.
A ja nie chcąc być nieuprzejma sklecam
parę słów pochwały pod adresem Jana
XXIII. Jakaż przemiana nastąpiła na
twarzach tych staruszek, rozpromieniły
się niczym trzy słoneczka, bo na pewno,
z racji wieku, dobrze znały tego Papieża
Dobroci.
Teraz napór tłumu przeniósł nas
obok grupy z Afryki. Spod oka, nie
chcąc być natrętna, wgapiam się na ich,
specjalnie na tą okazje uszyte suknie.
Otóż na każdym z ubiorów widoczne są
podobizny przyszłych św. Papieży. Dość
intrygująco to wygląda: zamiast kwiatków, pasków czy groszków – twarze
Jana Pawła II i Jana XXIII.
Nareszcie dotarliśmy na Plac. Cała
nasza ósemka, chociaż podzielona na
dwie grupy dotarła. Czuję się, jakbym
przez ten całonocny Czyściec dotarła do
bram Raju. Nie żałuję żadnej minuty, bo
wiem, że każda z tych chwil była owocna
w Łaski, których strumienie spływały na
tych, co polecali się mojej modlitwie. To
nic, że czasem moją modlitwą był po prostu wysiłek utrzymania się na nogach.
Zaczyna kropić deszcz. Jednak z chwilą
rozpoczęcia Uroczystości, wyłania się nie
wiadomo skąd słońce, opromieniające
portrety nowych świętych. Nie odsłonięto
ich jak na Beatyfikacji. Oni już „patrzyli”
na nas od soboty, może dlatego, żeby każdy z przybywających tłumnie pielgrzymów mógł pozdrowić ich wzrokiem. W
końcu, nie ma takiej możliwości, aby Plac
mogący pomieścić ok. 400.000 osób
zmieścił cztery razy więcej.
Większość osób znalazła swoje
miejsce na okolicznych placach i uliczkach. Nie jest ważne, żeby stać czy siedzieć w konkretnym miejscu. Liczy się
sam fakt UCZESTNICZENIA w takim
wydarzeniu, które już na pewno nigdy
się nie powtórzy. Jakże ogromny przywilej spotkał tych, którzy z całego świata
przybyli, chcąc być naocznymi świadkami „niebieskiego awansu” dwóch Papieży. Zapewne ktoś powie, że nie było sensu tak się męczyć; jechać całe noce, stać
w ogromnym ścisku wiele godzin. Bo po
co, skoro można siedząc w wygodnym
fotelu zobaczyć wszystko wyraźnie w
telewizji…
Tę skądinąd „ ekstremalną wyprawę” zrozumieją ci, którzy chcieliby tam
wtedy być, ale nie mogli ze względów
zdrowotnych, rodzinnych czy finansowych. Może rozumieją ci, którym zabrakło odwagi. Na pewno rozumieją ci,
którzy tam wtedy BYLI… Bo najgorsza
jest obojętność…

RADOŚĆ I EUFORIA
Tekst i zdjęcia
Sławomir Wieleba

Po porannej Mszy św.
w naszym kościele 26
kwietnia 2014 r., wyruszyliśmy wraz z córką Kingą na lotnisko w Świdniku,
skąd po odprawie paszportowej, o
godz. 10. wylecieliśmy do Rzymu na
uroczystości kanonizacyjne naszego
ukochanego papieża Jana Pawła II,
patrona mojego kółka różańcowego,
oraz papieża Jana XXIII.
Naszej pielgrzymce towarzyszyły
ogromne emocje i wielkie przeżycia.
Organizatorem był ks. Tomasz Radliń-

ski z parafii Chrystusa Odkupiciela w
Świdniku. Wzięły w niej udział osoby
w różnym wieku – od dzieci do starszych – z całej archidiecezji lubelskiej,
a także z Litwy, Warszawy, Torunia,
Olsztyna i innych miejsc. Było nas ok.
150 osób.
Po przylocie do Rzymu udaliśmy
się od razu koleją i metrem na Plac
św. Piotra w Watykanie. Wśród zgromadzonych pielgrzymów z całego
świata przeważali Polacy. Odczuwalny
był niepowtarzalny klimat – zachwytu, radości, euforii i ogromnej satysfakcji – w oczekiwaniu na uroczystości
kanonizacyjne dwóch wielkich papieży. Po nocnym czuwaniu pod gołym
niebem przed głównym wejściem na
Plac św. Piotra, wśród nieprzebranych
tłumów pielgrzymów, o godz. 5.30
służby porządkowe rozpoczęły sukcesywnie wpuszczać uczestników uroczystości na Plac św. Piotra. Mimo
zmęczenia, atmosfera od samego rana
była podniosła. Pojawienie się tuż
przed Mszą św. emerytowanego papieża Benedykta XVI wywołało
ogromny aplauz, a papież Franciszek

idący w uroczystej procesji otrzymał
ogromne brawa.
Samo odczytanie dekretu kanonizacyjnego Jana Pawła II i Jana XXIII oraz
wniesienie ich relikwii wzbudziły we
mnie niepowtarzalne emocje. Łzy szczęścia płynęły z oczu, nie tylko moich.
Żadne słowa nie mogą opisać tej niezwykłej chwili wyniesienia na ołtarze
całego świata syna polskiej ziemi, Jana
Pawła II. Słowa „Santo subito” wypowiadane w dniu jego pogrzebu 2 kwietnia 2005 r. stały się rzeczywistością.
Po uroczystościach papież Franciszek przejechał wzdłuż sektorów na Placu Św. Piotra. Widząc go z bliska, odczułem niesamowitą dobroć, ciepło, serdeczność, która emanowała z jego osoby.

Czuło się, że obecny papież ma wiele wspólnego ze św. Janem Pawłem II,
gdyż jak i on uwielbia przebywać ze
swoim ludem i bardzo dobrze czuje się
w otoczeniu zwykłych ludzi.
Dziękuję Bogu w Trójcy Jedynemu, że mogłem wraz moją córką
uczestniczyć w uroczystościach kanonizacyjnych w Watykanie. To wydarzenie pozostanie w mojej pamięci do
końca życia.

Kinga, córka autora
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NAWET NIEBO SIĘ CIESZYŁO
Zofia Wierzchowska

Myśli moje unoszą się jak kolorowe
motyle. Czy zdążę wszystkie pochwycić,
czy mi się uda? Chciałabym opisać je w
każdym szczególe. Przenieść na papier.
Wiernie oddać radość serca i szczęście
ducha za łaskę życia w czasie, gdy nasz
Rodak był na Watykanie i kierował Kościołem na całym świecie.
Dziękuję, że byłam w Wiecznym
Mieście podczas beatyfikacji i teraz kanonizacji Jana Pawła II, który swoim życiem i nauczaniem kształtował, i nadal
będzie kształtować historię trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Na zawsze mamy potężnego orędownika w niebie. Kochał cały świat i każdego człowieka z
osobna. Był obrońcą życia od poczęcia aż
do naturalnej śmierci, bronił rodziny.
Kochał młodzież, którą nazywał przyszłością narodów. Wiedział, że jest ona piękna i mądra, ale często zagubiona, poszukująca swojej drogi. Wskazywał młodym,
jak dojść do Jezusa Chrystusa. Pochylał
się nad chorymi. Uważał, że ich cierpienie nie jest nadaremne. To żertwa za
świat zmierzający do zagłady. Kochał
pokój. Nauczał, że wojna nie rozwiązuje
problemów, ale je mnoży.
Podczas jego pontyfikatu tkwiła w
mojej świadomości myśl, że Jan Paweł II
będzie ogłoszony świętym i że Bóg powoła go do siebie jakiegoś niezwykłego dnia.
Tak się stało. Odszedł do Domu Ojca w
pierwszą sobotę miesiąca, 2 kwietnia
2005 r., w dniu maryjnym, o 21.37 – w
godzinie Apelu Jasnogórskiego, w wigilię
Niedzieli Miłosierdzia Bożego, którą sam
ustanowił. W pamiętnym dniu pogrzebu
Ojca Świętego, 8. kwietnia 2005 r., wiatr
przewracał kartki Ewangeliarza. Był to
powiew Ducha Świętego, który rozwiewał też czerwone ornaty kardynałów.
Wierni wołali: Santo subito! Święty natychmiast! Kanonizacja w święto Miłosierdzia Bożego stała się dopełnieniem
tamtych wydarzeń.
Kiedy papież Franciszek ogłosił datę
na 27 kwietnia 2014 r., zapragnęłam
uczestniczyć w tej dziejowej Mszy św.
osobiście. Nie wyobrażałam sobie przeżywania uroczystości przed telewizorem.
Uważałam, że moje miejsce jest w Rzymie, wśród ludzi z całego świata, których
wiodła tam miłość, wiara, dziękczynienie
i nadzieja. Zdecydowałam się, że wyruszę
z Apostolatem Złotej Róży z Siedlec. Znajomi przestrzegali, że będą tam wielkie
tłumy. Co ja tam zobaczę? A ja odpowiadałam, że będę wśród ludzi, których wiedzie do Watykanu wdzięczność za otrzy-

16

CZERWIEC 2014 Nr 6/195

mane łaski przez wstawiennictwo Jana
Pawła II, mających w swych sercach
prośby, ufność w orędownictwo Świętych
Papieży.
Jedna z sióstr pielgrzymkowych mówiła: „Mąż nie rozumiał mojej decyzji
bezpośredniego uczestnictwa. Mówił, że
w telewizji obejrzałabym i wysłuchała
wszystkiego dokładnie. «A tak, co zobaczysz?» A ja mu na to: «Masz swój ukochany ogród. Tak lubisz kwiaty, pielęgnujesz, cieszysz swoje oczy i serce ci
rośnie, że je masz w zasięgu ręki. Po co ci
ten trud? Są przecież piękne albumy.
Kup sobie, zachwycaj się fotografiami,
podziwiaj ich piękno, nie czując zapachu
kwiatów»”. To mądre i dające do myślenia porównanie.
Organizatorem pielgrzymki była
Teresa Kruszewska koordynatorka Apostolatu Złotej Róży. Opiekę duchową
zapewniali ks. Prałat Marian Matusik,
proboszcz Apostolatu Złotej Róży, który
był też kierownikiem pielgrzymki, i ks.
Prałat Stanisław Róg proboszcz par. św.
Antoniego w Lublinie.
Tuż po północy 24 kwietnia, wyruszyliśmy do Siedlec – tzn. ks. Prałat Stanisław Róg, Zosia Kaproń i ja. Podczas
podróży padło pytanie: „Tyle jest pielgrzymek z Lublina, a my jedziemy do
Siedlec?”. W dalszym ciągu szukam odpowiedzi…
Potem - podróż do Włoch. W sobotę
26 kwietnia nawiedziliśmy Cascię, miasto św. Rity, patronki od spraw beznadziejnych. Nie mogliśmy więc zobaczyć
Rzymu i odczuć tej niepowtarzalnej atmosfery przygotowań do wielkiej uroczystości. Późną nocą dotarliśmy do pierwszej stacji metra. Ok. 2.30 w niedzielę
znaleźliśmy się na ulicy Via della Conciliazione. Myślałam, że staniemy w kolejce do wejścia na Plac św. Piotra. Organizatorzy zdecydowali jednak inaczej. Może dlatego, że mieliśmy niespełna roczną
pielgrzymowiczkę Dorotkę, i nie sposób
byłoby stać w ścisku z tak małym dzieckiem. Podjęłam decyzję, że wybiorę się
do kolejki na Plac św. Piotra. Zaproponowałam nawet, by moja współsiostra Zosia poszła ze mną. Wybrała posłuszeństwo wobec grupy. Byłam już blisko Placu, musiałam jednak ze względów zdrowotnych zawrócić. Ostatecznie całą uroczystość kanonizacyjną przeżywałam na
ulicy prowadzącej do Bazyliki św. Piotra
przed telebimem. Czułam pewien niedosyt i żal, że nie udało mi się dotrzeć na
Plac św. Piotra. Pomyślałam jednak sobie, że nie jest to takie ważne. Przecież
jestem tak blisko, co wierni na Placu.
Co mogą czuć ci, którzy stoją w bocznych

Fot. Zofia Kaproń. Autorka tekstu z Dorotką

uliczkach bez telebimu? Ważna jest moja
obecność pod tym samym niebem i w
tym samym czasie.
Podczas ogłoszenia papieży świętymi
zabłysło piękne słońce, nawet niebo się
cieszyło. Obecność i błogosławieństwo
dwóch papieży – emerytowanego Benedykta XVI, który beatyfikował Jana Pawła II, i Franciszka, była wzruszająca. Do
tego dwóch wyświęconych papieży, patrzących z nieba, uśmiechających się z
portretów na fasadzie bazyliki św. Piotra.
To wydarzenie dziejowe na miarę
wszechczasów.
Podniosłym aktem było wniesienie
relikwii krwi Jana Pawła II przez Floribeth Mora Diaz, prawniczkę z Kostaryki,
cudownie uzdrowioną z groźnego tętniaka mózgu, i relikwii Jana XXIII przez
członków jego rodziny. Za jego wstawiennictwem została uzdrowiona w 1966
r. z ciężkiej choroby żołądka włoska szarytka s. Caterina Capitani. Zmarła ona w
2010 r. w wieku 68 lat. Jej wyzdrowienie
uznano za cud wymagany do beatyfikacji
Jana XXIII w 2000 r. Papież Franciszek
zdecydował, że do kanonizacji Jana
XXIII, nie jest konieczny kolejny cud,
potrzebny zazwyczaj do ogłoszenia błogosławionego świętym.
Wezwania Modlitwy Wiernych wypowiedziano w pięciu językach: hiszpańskim, arabskim, angielskim, chińskim i
francuskim. Modlono się o pokój i ustanie nienawiści na świecie, za grzeszników
i błądzących, w obronie życia oraz za ludzi kultury, nauki i za rządzących. Po
francusku modlitwę odczytała s. Marie
Simon-Pierre Normand, francuska zakonnica ze Zgromadzenia Małych Sióstr
Macierzyństwa Katolickiego, położna,
uzdrowiona z choroby Parkinsona. Jej
wyzdrowienie zostało uznane przez Kościół Katolicki jako cud za sprawą Jana
Pawła II, co było koniecznym warunkiem

do jego beatyfikacji, która odbyła się 1
maja 2011. Obie kobiety promieniowały niewyobrażalną radością i wdzięcznością za darowane życie przez wstawiennictwo JPII. Nad placem powiewały białe balony z polską flagą i napisem Deo Gratias. Było to podziękowanie Bogu za dar obu Świętych Papieży.
Po zakończeniu uroczystości serce rosło. Mamy Wielkiego Rodaka i Jana
XXIII, tak zaprzyjaźnionego z naszym
narodem, jako orędowników na wieki.
Dopełnieniem stało się nawiedzenie
i krótka modlitwa dziękczynna przy grobie św. Jana Pawła II w kaplicy św. Sebastiana w Bazylice św. Piotra. Spełniło się
moje marzenie. Mogłam wracać do domu, ale czekało nas jeszcze kilka dni pobytu we Włoszech, już w innej atmosferze po wielkim wydarzeniu.
Pielgrzymka kanonizacyjna, takie
nadano jej miano, była niezwykła, wyjątkowa, rozmodlona i bardzo zróżnicowana wiekowo. Najmłodsza uczestniczka, to niespełna roczna Dorotka
Wawerek z rodzicami. Był też dziewięcioletni Jasio z tatą, Sebastian, wspaniały młodzieniec, i cały autokar serdecznych sióstr i braci pielgrzymkowych.
Miłą niespodziankę sprawił nam
ks. Sebastian Dec, który nie tylko odprowadził nas z Placu św. Piotra do
stacji metra, ale również kupił bilety.
Prosił o przekazanie pozdrowień parafianom, co niniejszym czynię.
Jestem szczęściarą, że miałam łaskę uczestniczenia w wydarzeniach tak
wzniosłych i ponadczasowych, tworzących niepowtarzalną atmosferę i historię chrześcijaństwa. Dziękuję Panu
Bogu w Trójcy Jedynemu za przeżycie
tych chwil. Za każdą siostrę i brata, za
ludzi, których spotkałam, za słowa pełne życzliwości, za każde spojrzenie i
uśmiech. Dziękuję ks. Proboszczowi za
wielkie serce i okruchy chleba, które
rozdawał przy nadarzającej się okazji.
Każdego następnego dnia miał coraz
większy bochenek, jak św. Antoni.
Dziękuję Ks. Prałatowi Marianowi Matusikowi za modlitwy i głęboką duchowość. Jako podziękowanie ofiarujemy
naszą modlitwę, Margaretki założone
w dniu kanonizacji. Dziękuję organizatorom – przede wszystkim Teresie
Kruszewskiej - za wszelki włożony
trud.
Święty Janie Pawle II dziękuję za
Twoją wiarę, miłość, za łaski, które mi
wypraszasz. Proszę, wstawiaj się za
moimi ukochanymi wnukami i ich rodzicami i… za mną.
Świadectwo moje niech będzie
hołdem złożonym za kanonizację Jana
Pawła II. Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus!

DWIE PIELGRZYMKI
Zofia Kaproń

Wielką radością było dla mnie pielgrzymowanie od 24 do 30 kwietnia z
Apostolatem Złotej Róży z Siedlec na
kanonizację Jana Pawła II i Jana
XXIII. Było to 7 wspaniałych dni wypełnionych modlitwą różańcową, brewiarzową i śpiewem w autokarze. Dobry humor uczestników m.in. Proboszcza Apostolatu Złotej Róży o. Mariana
Matusika, który nie tylko duchowo nas
wspierał, udzielał każdemu osobistego
błogosławieństwa, ale w żartobliwy
sposób opowiadał swoje przeżycia z
rowerowej pielgrzymki do Rzymu. Proboszcz, ks. Stanisław Róg, dzielił się
chlebem z każdym pielgrzymem z naszej grupy. Dzięki kapłanom mieliśmy
zdrowego ducha i ciało.
Zwiedzaliśmy miejsca związane z
różnymi świętymi i błogosławionymi, a
także wydarzeniami. Byliśmy w Bolsenie, znanej z cudu eucharystycznego; w
Padwie, związanej ze św. Antonim i św.
Leopoldem Mandiciem; w Asyżu –
mieście św. Franciszka oraz w Loreto,
gdzie znajduje się Bazylika i Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej.
Kanonizacja, która odbyła się 27
kwietnia, była zwieńczeniem naszej
pielgrzymki. Cieszyliśmy się, że jesteśmy bezpośrednimi świadkami wyniesienia na ołtarze dwóch wielkich papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII. Dopełnieniem wyjątkowości historycznego
wydarzenia była obecność dwóch papieży: Franciszka i emerytowanego Benedykta XVI.
Kontynuacją pielgrzymki do Włoch
był wyjazd od 9 do 11 maja do Krakowa,
Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej w
intencji dziękczynnej za kanonizację
Jana Pawła II. Organizatorami pielgrzymki byli Ewa i Tomasz Kamińscy, a
opiekunem duchowym ks. Łukasz Waś.
W Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie
się” podziwialiśmy m.in. wspaniałe mozaiki w górnym kościele, kaplice i oratoria dolnego kościoła. W jednej z nich
znajdowała się oryginalna płyta z
pierwszego grobu Jana Pawła II i relikwiarz Świętego Papieża. Niezapomniana była Msza św. w dolnym kościele, przy relikwiach krwi Ojca Świętego, którą koncelebrował ks. Łukasz.
W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Łagiewnikach byliśmy jeszcze przed
15.00. Był czas na zwiedzanie i indywidualną modlitwę. Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmówiliśmy pod przewodnictwem siostry z tutejszego zgromadzenia, która wypowiadała modlitwę w kilku językach, przed Najświętszym Sakramentem i przed obrazem
Jezu, ufam Tobie, znajdującym się w

Fot. Ewa Kamińska

bocznej nawie. Poniżej są doczesne
szczątki św. s. Faustyny.
Kolejne dwa dni pielgrzymki przyniosły wiele wzruszających przeżyć
związanych z obecnością świętego Jana
Pawła II. Wymienię tylko niektóre. Bardzo się cieszyłam, że mogliśmy wejść
do niedostępnej powszechnie kaplicy w
Pałacu Biskupów Krakowskich, modlić
się tam, gdzie Ojciec Święty. Trudno
było mi uwierzyć, że byliśmy przy słynnym oknie od wewnątrz.
Niezapomniany był Dom Rodzinny w Wadowicach, gdzie można było
usłyszeć bicie serca przy zmieniających się multimedialnie fotografiach
twarzy Karola Wojtyły od niemowlęctwa aż po spiętą bólem Jana Pawła II
przy ostatnim błogosławieństwie w
Wielkanoc 2005 r. Było to mocne
przeżycie. Zapamiętam też na zawsze
Mszę św. w Kalwarii Zebrzydowskiej,
a w niedzielę – na Wawelu. Byłam w
innym świecie, szczęśliwa, że dane mi
było też widzieć niezwykłą procesję z
relikwiami św. Biskupa Męczennika.
Dziękuję Bogu za uczestnictwo w
kanonizacji Jana Pawła II i Jana
XXII. Cieszę się, że zdecydowałam się
też na pielgrzymkę śladami Ojca
Świętego. Żałowałabym, gdybym nie
pojechała. Ewie i Tomkowi dziękuję
za jej zorganizowanie, a ks. Łukaszowi za opiekę duchową i poczucie humoru oraz spontaniczność w kontaktach
z
napotkanymi
osobami
(policjanci na motocyklach, Lajkonik,
strażnik na Wawelu itd.). Dziękuję
też moim współlokatorkom: Eli, Mirce i Rozalce za troskliwe i
„rozgadane” towarzyszenie. Bardzo
dziękuję Marylce i obu Tereniom z
Krakowa za troskę o to, byśmy nie
byli głodni, za przepyszny obiad, ciasto i kanapki na drogę. Naszemu niezawodnemu kierowcy Arturowi Grzelakowi dziękuję za bezpieczną jazdę.
Pamiętam o wszystkich w modlitwie. Bóg zapłać!
CZERWIEC 2014 Nr 6/195
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JASNE CHWILE LATA
Janina Swół

Przed laty kolejne roczniki
uczniów śpiewały w czerwcu uroczą
piosenkę Lato, lato do słów Ludwika
Jerzego Kerna: Już za parę dni, za
dni parę… i powtarzały refren: Lato,
lato, lato czeka…. Wszak do dobrego
funkcjonowania i całorocznego wypełniania obowiązków w naszym kapryśnym, zmiennym klimacie, potrzebujemy chociaż kilku czy kilkunastu dni odpoczynku w letnim słońcu,
wśród zieleni, na górskim szlaku bądź
nad wodą. Jeśli nie jesteśmy samotnikami, dobrze jest wtedy mieć obok
siebie bliskich czy przyjaciół, z którymi w ciepłe wieczory możemy pomilczeć, porozmawiać, a nawet pośpiewać przy ognisku.
Dzieci i młodzież wspaniale regenerują się umysłowo i rozwijają fizycznie, spędzając swoje wakacje w
sposób aktywny. Niezwykle ciekawe
zajęcia ruchowe i poznawcze oraz
właściwe ukierunkowanie wychowawcze znajdują np. w ruchu harcerskim. Wzruszają mnie zwłaszcza
młodsi harcerze – zuchy, bardzo ambicjonalnie traktujący „doskonalenie
się” w sprawnościach i podporządkowywanie się organizacyjnej dyscyplinie. Nieodłącznym atrybutem harcerzy, wyróżniającym ich pozytywnie w
miejscach wypoczynku, są elementy
musztry, zapewniające sprawną organizację, symbolika i piosenki. Oto
słowa niezwykłej „Harcerskiej modlitwy”:
O Panie Boże Ojcze nasz
W opiece swej nas miej
Harcerskich serc Ty drgnienia
znasz
Nam pomóc zawsze chciej.
Wszak Ciebie i Ojczyznę
Miłując chcemy żyć
Harcerskim prawom w życia
dniach
Wiernymi zawsze być.
O daj nam zdrowie dusz i ciał
Swym światłem zagłusz noc
I daj nam hart tatrzańskich skał
I twórczą wzbudź a nas moc.
Słowa i muzyka
Stanisław Bugajski
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W dwudziestoleciu międzywojennym wiele rodzin
żyło w ubóstwie; dzieci chętnie więc garnęły się do
miejsc, w których dostawały
szansę ciekawych zajęć, głębokich przeżyć oraz spotkań
z mądrymi dorosłymi organizującymi pracę wychowawczą. Tacy ludzie stawali się
dla młodzieży autorytetami.
W tym czasie w Europie
niezwykle dynamicznie rozwijało się harcerstwo. Założycielem skautingu w Polsce był Andrzej Małkowski. Pierwsze drużyny
zostały powołane we Lwowie już w
maju 1911 roku, a w listopadzie 1918
r. Zjazd w Lublinie dokonał zjednoczenia ruchu skautowego ze wszystkich trzech zaborów. O morale wychowanków i instruktorów świadczy
trwająca już od 27.09.1939 roku,
przez cały okres okupacji niemieckiej,
konspiracyjna działalność Szarych
Szeregów.
Ks. Franciszek Blachnicki, o którym pisałam wcześniej w kontekście
organizowania przez niego ruchu
trzeźwościowego, w dzieciństwie i
młodości był również harcerzem.
Urodzony 24 marca 1921 roku na
Górnym Śląsku, szósty z dziewięciorga rodzeństwa, jako pięciolatek poszedł już do szkoły ze starszym o rok
bratem. Życie Polaków w tym regionie było szczególnie trudne i burzliwe
ze względu na powstania. Jednak rodzina, szkoła i harcerstwo kształtowały osobowość Franka w sposób właściwy. W harcerstwo zaangażował się
już w roku 1931 jako dziesięciolatek i
działał aż do matury w 1938 roku.
W przedwojennej, wreszcie po
latach niewoli wolnej Polsce, w drużynach harcerskich dzieci poznawały
kraj, młodzież zaś uczyła się za niego
odpowiedzialności. Dzięki organizowaniu gier terenowych, rozbijaniu
obozowisk, pobudkom o świcie, rajdom i wspólnym śpiewaniu przy
ogniskach, harcerze wdrażali się do
przestrzegania reguł współżycia i
współpracy w grupie, uczyli się szacunku dla przełożonych, dyscypliny,
odwagi. Rodziły się przyjaźnie,
kształtowała odpowiedzialność za
drugiego człowieka, za wykonanie
zadania oraz świadomość tego, co
chce się robić w życiu. Dziś również,
po pobycie młodych na obozie har-

Fot. oazatka.saletyni.pl

cerskim, pożegnania bywają naprawdę trudne. Nostalgię tych chwil odzwierciedlają słowa piosenki do melodii starej pieśni szkockiej:
Ogniska już dogasa blask
Braterski splećmy krąg
W wieczornej ciszy, w świetle gwiazd
Ostatni uścisk rąk
Ref. Kto raz przyjaźni poznał moc
Nie będzie trwonił słów
Przy innym ogniu, w inną noc
Do zobaczenia znów
Ogniska już dogasa blask
Braterski splećmy krąg
W wieczornej ciszy, w świetle gwiazd
Ostatni uścisk rąk
Nie zgaśnie tej przyjaźni żar
Co połączyła nas
Nie pozwolimy by ją starł
Nieubłagany czas
Przed nami ognisk nowych moc
I moc młodzieńczych snów
Przy innym ogniu, w inną noc
Do zobaczenia znów
Po latach ks. Blachnicki wspominał, że drużyna harcerska uchroniła
go od złych wpływów.[ J. Ośko:
Blachnicki. Ten człowiek się nie bał.
s.26. 2006 r].Te m.in. doświadczenia
sprawiły, że w realizacji kolejnych
pomysłów i inicjatyw, a zwłaszcza
przy zakładaniu i rozwijaniu Ruchu
Światło – Życie, był organizacyjnie
niedościgniony. Wielu jego współpracowników oraz uczestników spotkań
wspólnotowych z podziwem też
wspomina jego odwagę, hart ducha,
życzliwość, pracowitość, ukochanie
przyrody.
Pierwsze oazy organizowane były
przez ks. Franciszka dla ministrantów i odbyły się już w roku 1954 w
Bibieli k. Piekar Śląskich, potem w

Stryszewie i Koniakowie. Chłopcy
każdego ranka wciągali na maszt biało-niebieską flagę maryjną, śpiewali:
O Maryjo, witam Cię i uczestniczyli
we Mszy św. W ciągu dnia wspólnie
przygotowywali posiłki oraz brali
udział w organizowanym wypoczynku, grach, zabawach.
Prawdziwe jednak początki ruchu
oazowego w Krościenku datują się na
rok 1963. Najpierw ks. Blachnicki
znalazł miejsce przy kaplicy (a obecnie Kościele) pw. Dobrego Pasterza, a
następnie zakupił dom na Kopiej
Górce. Stopniowo oazy zadomowiły
się w parafiach i w roku 1976 Ruch
przyjął nazwę Światło-Życie. Oczywiście władzom nie podobało się manifestowanie przez grupy swojej wiary.
Mimo różnych trudności, dzięki pracowitości i umiejętności angażowania
ludzi przez Założyciela, ruch rozszerzał się w Polsce, a także powstawały
oazy za granicą. Zorganizowane zostały oazy-rekolekcje dla rodzin; powstał Kościół Domowy. Ks. Blachnicki starał się do wszystkich dotrzeć,

mieszkał niemalże w samochodzie.
Kardynał Karol Wojtyła wziął ruch
pod swoją opiekę, wspierał i pomagał; podobały mu się proponowane
formy rozwijania życia duchowego
rodzin i młodzieży, gdy w kraju dążono jedynie do rozbudowy organizacji
o charakterze socjalistycznym. W
sierpniu 1979 roku, już z Rzymu, zaprosił Ruch Światło-Życie do siebie.
Na rekolekcje we Włoszech przyjechało 120 osób, a w Castel Gandolfo
zorganizowano ognisko z udziałem
Papieża Jana Pawła II. Ks. Franciszek
wiele czerpał do swojej pracy z nauczania Ojca Świętego, a także spotkania dawały mu nową energię. Osoby współpracujące z ks. Blachnickim i
samodzielnie organizujące pracę grup
oazowych mają wiele wspomnień i
ogromne uznanie dla Jego wszechstronnych działań. W roku 1981 na
przykład, dzięki ludziom dobrej woli i
wielkiego serca, udało mu się nawet
„sprowadzić” z Norwegii, Szwecji i
Danii do Krościenka dary w postaci
żywności dla oazowiczów. Urząd ds.

Wyznań sporządzał coraz obszerniejsze sprawozdania z zakwalifikowanych jako nielegalne spotkań grup
oazowych. Tuż przed stanem wojennym ks. Franciszek wyjeżdża z Polski;
najpierw do Rzymu, a potem do Niemiec, gdzie osiadł w Calsbergu. Nawet za granicą był inwigilowany. Nie
wiadomo, jaki los spotkałby go w kraju po wprowadzeniu stanu wojennego.
Biskup
Tarnowski
Wiktor
Skworc napisał we wstępie do przywołanej wyżej biografii ks. Blachnickiego: Rzeczywistość, w której
żył i działał sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki znacznie różni się
od tej dzisiejszej. Niemniej, mimo
zmian dokonujących się w świecie i
Polsce, wszystko co istotne w świadectwie jego życia nadal pozostaje
aktualne.
Zatem na czas wakacji i wypoczynku pozostaje życzyć pozostania w
rzeczywistości wiary, którą mamy i
wspierania tych, którzy chcą i
potrafią wprowadzać w nią młodych.

UNIWERSYTET BIBLIJNY
Monika Piechnik

Dziewiąte spotkanie Uniwersytetu Biblijnego odbyło się w wyjątkową
niedzielę 27 kwietnia 2014 r. – w
święto Miłosierdzia Bożego. Ten
dzień był tak ważny, gdyż papież
Franciszek kanonizował w Watykanie
dwóch wielkich papieży: Jana Pawła
II i Jana XXIII.
Tematem katechezy było Miłosierdzie Boże w Biblii. W czasach Starego Testamentu Bóg objawiał swoje
miłosierdzie poprzez miłość do najsłabszych, ubogich i sierot oraz w
walce o ocalenie od grzechu. Bóg jest
miłosierny dla każdego, kto okaże
skruchę, nie zatwardza swego serca
na miłość. W czasach Nowego Testamentu miłosierdzie Boże objawia się
w Jezusie Chrystusie. Wszystkie słowa i czyny Jezusa są wyrazem miłości
do tych najsłabszych, cierpiących,
ubogich, grzeszników, celników.
Chrystus od swoich uczniów wymaga
bycia miłosiernym, jak miłosierny
jest Ojciec, bo miłosierdzie jest kluczem do bram nieba.
W czasie Mszy kanonizacyjnej papież Franciszek w homilii powiedział o
świętych – Janie Pawle II i Janie
XXIII: „Mieli odwagę patrzeć na rany

Chrystusa. W
każdej cierpiącej osobie widzieli Chrystusa”.
Dziękujmy
Bogu za prawdziwych uczniów Jezusa
Chrystusa, za
św. Jana Pawła
II, św. Jana Fot. E. Kamińska
XXIII, papieża
Benedykta XVI oraz papieża Franciszka, za WIELKICH naszych czasów.
Dziesiąte spotkanie Uniwersytetu
Biblijnego, które prowadziła s. Augustyna odbyło się 18 maja. Temat
brzmiał: Jak posługiwać się Pismem
Świętym? Teraz też było to spotkanie
praktyczne. Dzieci otrzymały Ewangelie i szukały Jej odpowiednich fragmentów. Biblia dzieli się na Stary i
Nowy Testament. Te zaś podzielone
są na poszczególne księgi. Dla ułatwienia zostały wprowadzone rozdziały i wiersze oraz oznaczanie przy
pomocy skróconego zapisu – tzn.
SIGLA – zawiera on nazwę księgi,
numer rozdziału i wersetu.

Kolejne spotkanie Uniwersytetu
Biblijnego odbędzie się 1 czerwca w
Międzynarodowym Dniu Dziecka.
Serdecznie zapraszamy dzieci
wraz z rodzicami, szczególnie te,
które do tej pory nie uczestniczyły
razem z nami w zajęciach. Jezus
powiedział: Pozwólcie dzieciom
przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem
należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie
przyjmie królestwa Bożego jak
dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na
nie ręce i błogosławił je (Mk
10,14b-16).
CZERWIEC 2014 Nr 6/195
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WYDARZENIA MAJOWE
Kazimiera Flis

Minął maj, miesiąc najpiękniejszy,
bo poświecony Matce Bożej. Każdego
dnia, uczestnicząc w nabożeństwie majowym, śpiewaliśmy Litanię Loretańską, a także pieśni na cześć Maryi. Dobrze, że mogliśmy wysłuchać rozważań
przybliżających różne polskie sanktuaria maryjne zawartych w książce ks.
Radosława Rychlika Pt. Polskie drogi
maryjne. Niektóre nawiedzaliśmy osobiście, gdy czas i zdrowie pozwalały, ale
przecież wszystkich nie znamy. Wiele
jest nam szczególnie bliskich. To
zwłaszcza Wąwolnica, Jasna Góra, Licheń, Gidle, Święta Lipka, Wambierzy-

ce, Gietrzwałd, Kodeń, Kalwaria Zebrzydowska czy Krzeptówki. Nie zabrakło informacji o naszej najbliższej –
Katedralnej Matce Bożej Płaczącej, którą czcimy co roku 3 lipca w rocznicę
cudu, uczestnicząc w uroczystej Mszy
Świętej na Placu Katedralnym, idąc w
procesji ulicami Lublina do 5 stacji i
otrzymując na zakończenie błogosławieństwo głównego celebransa (często
dostojnego biskupa-gościa).
Myślę, że warto sięgnąć do lektury,
by poznać historię Cudu Lubelskiego i
podzielić się swoimi refleksjami z innymi.
Nabożeństwa majowe odbywały się
nie tylko w kościele przed Najświętszym
Sakramentem. Były też majówki przy
figurze Matki Bożej z Lourdes na osiedlu i

przy krzyżu misyjnym na skarpie.
Wiele było ważnych wydarzeń w
maju. Wśród nich bierzmowanie młodzieży, którego udzielił abp Stanisław
Budzik. Było też smutne wydarzenie –
pogrzeb śp. Tadeusza Adamczyka.
Mszy św. żałobnej przewodniczył Metropolita Lubelski Stanisław Budzik. W
koncelebrze uczestniczył bp Mieczysław Cisło, bp Artur Miziński i ponad
140 księży z diecezji lubelskiej i innych
stron Polski. Bardzo liczny był udział
wiernych świeckich. Ufamy, że dusza
naszego parafianina, którego dwaj synowie zostali wspaniałymi księżmi, jest
w niebie i, jak mówił ks. proboszcz Stanisław Róg, pomaga nam w trudach
codzienności.

DZIEŃ MATKI W PARAFII
Ewa Kamińska

W poniedziałek 26 maja na nabożeństwie i Mszy św. o 18.00 nasz kościół był szczelnie wypełniony, tak
jakby to była niedziela. Panowała radosna atmosfera, którą dopełniała
obecność wielu dzieci z różami w dłoniach. Był to przecież Dzień Matki.
Przy ołtarzu został umieszczony wizerunek najcudowniejszej i najlepszej z
matek na świecie – Maryi z Dzieciątkiem.
Po Eucharystii dzieci usiadły na
schodach ołtarza otaczając obraz
Matki Bożej, by w pięknej poezji wyrazić swoją miłość nie tylko do rodzonej mamy, ale przede wszystkim do
Matki Chrystusa i każdego z nas. Oto
fragment wiersza:

gólnie uroczyście i pozostał w pamięci dzieci, które rok temu przyjmowały
I Komunię Świętą oraz ich rodziców.
Przy życzliwej aprobacie i pomocy s.
Augustyny, i samych rodziców oraz
fotografów i wizażystek, udało się
osiągnąć ten cel znakomicie. Wszystkim ogromnie podobało się przedstawienie i oryginalna wystawa. Interesujące i niebanalne było ujęcie fotografowanych dzieci z mamami oraz
relacje między nimi. Niektórzy byli
poprzebierani w stroje retro lub bar-

dzo nowocześnie. Zakończeniem tego
miłego dnia był poczęstunek w domu
katechetycznym. W trakcie spotkania
był czas na serdeczną rozmowę. Dzieci z s. Augustyną żywiołowo i z radością śpiewały różne pieśni. Obecni
byli także kapłani: ks. Proboszcz Stanisław Róg, ks. Mariusz Salach i ks.
Franciszek Bednar. Proboszcz bardzo
dziękował za piękną inicjatywę. Rodzice otrzymali pamiątkowe folderki
z fotografiami.

A więc uczcijmy z serca dziś
Najlepszą Matkę w niebie
a po Niej to uczcijmy też
Mamusiu Droga – Ciebie!
Dzieci podarowały róże Matce
Najświętszej i zaśpiewały piosenkę.
Po przedstawieniu można było obejrzeć niezwykłą i wzruszającą wystawę
fotografii, przedstawiających mamy z
dziećmi. Została ona przygotowana
przez rodziców dzieci obchodzących
rocznicę I Komunii Świętej. Inicjatorką całego przedsięwzięcia była p. Monika Piechnik, która pragnęła, by
Dzień Matki był obchodzony szcze-
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Fot. Ewa Kamińska

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

NOWI LEKTORZY

INFORMACJE

W V Niedzielę Wielkiego Postu 6 kwietnia na Mszy św. o 12.00 do grona lektorów
zostali przyjęci: Jan Załęski, Hubert Kuśmirski, Kacper Wiktorek, Piotr Szostak
i Emil Łukaszynin. Mszę św. odprawiał ks. Proboszcz Stanisław Róg wraz z ks. Łukaszem Wasiem, opiekunem Służby Liturgicznej. Poniżej prezentujemy trzy świadectwa nowych lektorów. Wszystkim życzymy wytrwałości i satysfakcji z pełnienia
tej zaszczytnej służby.

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

Przygotowania do udzielenia nam posługi lektoratu trwały około roku. Spotykaliśmy się w każdym miesiącu, by pod czujnym okiem księży z parafii pw. św. Józefa
nabywać doświadczenia i umiejętności. Na zebraniach gościliśmy m. in. Prefekta lubelskiego Seminarium, który podzielił się z nami swoją obszerną wiedzą na temat
liturgii.
Nasze ustanowienie odbyło się w szóstą niedzielę Wielkiego Postu, 6 kwietnia.
Kandydatów było jedynie pięciu, przez co liturgia zdawała się być bardziej wyjątkowa.
Weszliśmy do kościoła razem z procesją, trzymając swoje alby na rękach. Ksiądz Proboszcz, który tego dnia odprawiał Mszę, wyczytywał każdego z nas z imienia i nazwiska, po czym podchodziliśmy do niego i kłaniając się potwierdzaliśmy naszą obecność. W trakcie liturgii, odprowadzeni przez akolitów do zakrystii, przebraliśmy się w
alby, po czym wróciliśmy na specjalnie wydzielone nam miejsca. Przebieg mszy został
w tym momencie wstrzymany, a wszyscy wierni czekali na nasz powrót. Następnie
kandydaci składali uroczystą przysięgę. Była to chwila podniosła i dla mnie osobiście
niezwykle wzruszająca.
Szczególne podziękowania posłaliśmy w kierunku księdza Proboszcza, który dokonał naszego ustanowienia, księdza Łukasza Wasia, który podczas przygotowań wytrwale nas wspierał, a także w stronę lektorów z naszej parafii, którzy udzielali nam
cennych rad.
Jan Załęski
Do zostania lektorem przygotowywałem się od wielu miesięcy, ale już bycie ministrantem było wstępnym przygotowaniem do pełnienia tej funkcji. Do wstąpienia do
Liturgicznej Służby Ołtarza zachęcił mnie starszy brat, który także do chwili obecnej
jest lektorem.
Pierwszym moim zadaniem lektorskim był komentarz w czasie Triduum w Wielką Sobotę. Początkowo byłem zdenerwowany, gdyż w czasie Liturgii Światła panowała ciemność i nie widziałem tekstu, ale pomimo to wszystko udało się całkiem nieźle.
Mam nadzieję, że moja dalsza posługa lektorska będzie owocna i na chwałę Boga.
Amen.
Hubert Kuśmirski
Będąc jeszcze ministrantem, nie mogłem sie doczekać tego, że będę lektorem. Pewnego dnia ks. Łukasz powiedział, że kurs odbędzie się w parafii św. Jozefa. Niezwłocznie
zgłosiłem się jako kandydat. Okazało się, że ze mną do lektoratu przygotowywało się
jeszcze pięciu kolegów. Na spotkaniach, które odbywały się co miesiąc, czytaliśmy
Pismo Święte i ćwiczyliśmy asystę. Księża starali się nas nauczyć prawidłowego czytania Biblii, dykcji oraz tłumaczyli nam, co to jest Wiara i jak być dobrym Katolikiem.
Po skończeniu kursu mieliśmy spotkania z Maksymilianem Kuźmiczem, który wytłumaczył nam, kto to jest lektor i przygotował nas do uroczystości ustanowienia. Myślę,
że do posługi lektora zostaliśmy dobrze przygotowani.
Piotr Szostak

NABOŻEŃSTWA
CZERWCOWE
Odbywają się codziennie w naszym
kościele o godz. 17.30 przez cały
miesiąc. W środy o 17.15 Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy.

ODESZLI DO PANA
Janina Gajowiak
Janina Mielniczuk
Józefa Boroń
Jadwiga Filip
Włodzimierz Górski
Marianna Dyk
Janina Troć
Krzysztof Burzyński
Tadeusz Adamczyk
Bolesław Bondos
Eleonora Cześniak

1934
1933
1922
1936
1953
1934
1925
1974
1941
1934
1916

Nasz dar modlitwy
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu,
Wieczne odpoczywanie
Fot. Ewa Kamińska
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DZIĘKCZYNNA PIELGRZYMKA
Ewa i Tomasz Kamińscy

Kanonizacja Jana Pawła II i Jana
XXII, to wielkie wydarzenie. Dla nas
Polaków tym ważniejsze, że spełniły się
nasze największe pragnienia. Nasz
wspaniały Rodak został ogłoszony świętym i może odbierać cześć w całym Kościele Katolickim. Czując jego obecność i
pomoc, pragnęliśmy zorganizować pielgrzymkę dziękczynną za te dwie kanonizacje, podążając śladami Karola Wojtyły
w Krakowie i Wadowicach. A miejsc
takich jest tam bardzo wiele. Domy, w
których mieszkał, kościoły w których
posługiwał i głosił Słowo Boże, Uniwersytet Jagielloński, Stare Miasto, Pałac
Biskupów Krakowskich i ulice, po których chodził.
Przede wszystkim dzięki osobistym
znajomościom udaje nam się nawiązać
kontakt z Kurią Krakowską. Możemy
nawiedzić kaplicę w Pałacu Biskupów
Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej
3, w której modlił się i pracował arcybiskup i kardynał Karol Wojtyła. Jesteśmy
umówieni o 10.00 w sobotę 10 maja.
Drugi termin do uzgodnienia, to Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II
w Wadowicach, które zostało otwarte 9
kwietnia 2014 r. Kontakt z placówką
prawie niemożliwy, a jednak… cudem
dostajemy rezerwację i to w tym samym
dniu, co Pałac Biskupów. Jest też potwierdzenie noclegu na Bronowicach.
Psuje się pogoda, a prognozy niewesołe. Obawiamy się, czy zbierzemy chętnych. Jedna trzecia, to pielgrzymi z innych parafii. Rano w piątek 9 maja wyjeżdżamy w liczbie 32 osób. Opiekunem
duchowym jest ks. Łukasz Waś, tryskający jak zawsze humorem. Pogoda nie
najciekawsza i trochę się martwimy, co
będzie. Ale już przed Kraśnikiem pojawia się słońce. Tylko wzdłuż Wisły gęsta
mgła, która przed Połańcem znika. Koło
Nowego Korczyna niespodzianka. Widać Tatry, jeszcze ośnieżone. Odległość
ok. 150 km. Zdarza się to niezwykle
rzadko. Paradoksalnie w Krakowie widać tylko Gorce i Beskidy.
Pierwsza stacja pielgrzymki – Centrum „Nie lękajcie się” i Sanktuarium
Jana Pawła II. Mamy tam Mszę św. w
południe w dolnym kościele przy relikwiach krwi Ojca Świętego. Jest jeszcze
czas na zwiedzenie kaplic, oratoriów i
górnego kościoła. Po kilku miesiącach
nieobecności, widzimy ogromne zmiany, zwłaszcza w kościele. Są już prawie
wszystkie mozaiki – wspaniałe dzieło o.
Marko Ivana Rupnika SJ. Zespół 28
artystów pod jego kierunkiem wyłożył
mozaiki także na ścianach bocznych
kościoła. Prezentują one przejście Izraelitów przez Morze Czerwone oraz wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W
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dwóch bocznych kaplicach są artystyczne wyobrażenia modlitwy w Ogrodzie
Oliwnym oraz złożenie do grobu ciała
Jezusa, a także uczniowie z Emaus w
towarzystwie Jezusa. Centrum żyje i
szybko rośnie. Ma ono za zadanie upowszechniać i twórczo rozwijać dziedzictwo, które pozostawił po sobie św. Jan
Paweł II oraz promować duchowość,
kulturę i tradycję związaną z życiem i
pontyfikatem Papieża Polaka. To rozrastający się na starej hałdzie Solvayu
„organizm”, w którym jest miejsce na
Centrum Wolontariatu, Uniwersytet
Trzeciego Wieku, Muzeum, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
Instytut Dialogu Międzykulturowego i
wiele innych. W Muzeum Jana Pawła II
podziwiamy dary, jakie otrzymał od różnych ludzi z okazji spotkań. Jest też odtworzony pokój z oryginalnymi meblami, w którym mieszkał jako biskup i
kardynał. Jest bardzo skromny. Mamy
jeszcze chwilę, by zobaczyć czasową wystawę „Człowiek z Całunu” z odtworzoną
figurą Jezusa i hologramem (fotografia
3D) przedstawiającym Jego Ciało.
W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, w starej kaplicy, odmawiamy o
15.00 Koronkę. Jest też czas na prywatną modlitwę, na zwiedzanie kaplic, bazyliki i wjazd na wieżę. Przepiękne słońce podkreśla urok Krakowa, majestatycznie rozłożonego przed naszymi
oczyma.
Przed wyjazdem na nocleg do Bronowic jest jeszcze wizyta w pięknej bazylice
św. Floriana – pierwszym w Krakowie
miejscem posługi ks. Karola Wojtyły.
Do Domu Pielgrzyma przyjeżdżamy
punktualnie o 18.00, co wywołuje zdumienie u gospodarza. Mówi, że nasza
grupa jest wyjątkiem, bo wszystkie się
spóźniają. Obok jest kościół św. Antoniego. Można tam zajrzeć, pomodlić się.
Niedaleko znajduje się miejsce akcji
słynnego Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Cisza i spokój. Nawet nie przeszkadzają samoloty lądujące na Balicach.
Sobota wita nas deszczykiem. Ale
ten szybko znika i zaraz otwiera się
widok na Las Wolski i Kopiec Piłsudskiego. Jedziemy na ulicę Karmelicką.
Wstępujemy do Karmelitów na Piasku, do Matki Bożej Piaskowej. Potem
idziemy zielonymi Plantami do kolegiaty św. Anny, przyozdobionej wspaniałymi rzeźbami z białego stiuku Bartłomieja Fontany. Znajdują się tam
m.in. groby św. Jana z Kęt, Sługi Bożego bp. Jana Pietraszki i przyjaciela
Ojca Świętego, Sługi Bożego Jerzego
Ciesielskiego. Potem podziwiamy budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego:
najstarsze Collegium Maius i Collegium Novum. Wszędzie tam bywał
Karol Wojtyła. W Pałacu przy Franciszkańskiej 3 modliliśmy się w pięk-

nej kaplicy biskupiej. Czujemy duchową obecność Ojca Świętego. Jest tam
zabytkowy krucyfiks z nową, srebrną
nastawą przedstawiającą świątynie
związane z Janem Pawłem II. Zachował się kasetonowy strop, żywcem jak
z Wawelu. Mamy niezwykłe szczęście.
Zostajemy wpuszczeni do pokoju,
gdzie na parapecie okna stał nasz
Wielki Rodak podczas wizyt w Krakowie i rozmawiał z wiernymi zgromadzonymi na dole. W tym pokoju w
czasie wojny była sypialnia kleryków
tajnego Seminarium. Wśród nich był
przyszły papież… Z okna widać niekończącą się procesję kadry i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego idącą z Mszy św. na Wawelu. Jest właśnie
650 rocznica powstania tej najstarszej
uczelni w Polsce. W kościele oo. Franciszkanów, w którym lubił się modlić
Karol Wojtyła, jest jego miejsce, upamiętnione tabliczką. Krótka modlitwa
przed Najświętszym Sakramentem w
kaplicy Matki Bożej – Smętnej Dobrodziejki Krakowa i nawiedzenie grobu
bł. Anieli Salawy, patronki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
W Wadowicach nawiedzamy Sanktuarium św. Józefa – kościół zbudowany
przez św. Rafała Kalinowskiego. Widzimy jego skromnie wyposażoną celę. Potem bazylika Ofiarowania NMP, gdzie
Karol Wojtyła został ochrzczony.
Ogromne wrażenie wywiera na nas powtórnie otwarte i bardzo rozbudowane
Muzeum „Dom Rodzinny Jana Pawła
II”. Zwiedzamy je ponad godzinę z przewodniczką, która mówi o różnych okresach życia naszego wielkiego Polaka.
Ekspozycja jest niezwykle przemyślana i
ma charakter multimedialny. Składa się
z czterech poziomów. Zadziwia wyjątkowa dbałość o szczegóły nie tylko życia
samego Karola Wojtyły i jego rodziny,
ale także atmosfery przedwojennych
Wadowic. Nic dziwnego, gdyż twórcami
są autorzy Muzeum Powstania Warszawskiego - Barbara i Jarosław Kłaputowie. Warto zobaczyć to jedno z najlepszych muzeów w Polsce. Mamy czas na
kremówki, lody, zdjęcia, modlitwę i
kontemplację. Na Rynku spotkamy się z
korespondentką naszego Głosu św. Antoniego, Małgorzatą Dybeł, mieszkającą
w Wadowicach. Ks. Łukasz sugeruje, by
pojechać do Kalwarii Zebrzydowskiej.
To świetny pomysł, bo trudno pominąć
na tym szlaku miejsce, tak bardzo związane z Ojcem Świętym. Ks. Łukasz odprawia Mszę św. przy głównym ołtarzu
w intencji pielgrzymów. Po modlitwie
przed obrazem MB Kalwaryjskiej, wracamy do Krakowa podziwiając po drodze wspaniałe widoki. Też przyjeżdżamy
dokładnie o czasie. Dzień kończy się
Apelem Jasnogórskim w kaplicy domu
rekolekcyjnego.

Niedziela wita nas pięknym
porankiem. Idąc przez Kazimierz,
mijamy starą zajezdnię tramwajową, obecnie muzeum. Na polu,
jak mówią w Krakowie, stoi zabytkowy niebieski tramwaj. Wstępujemy do pełnej zabytków Bazyliki
Bożego Ciała, jednej z najpiękniejszych świątyń w Polsce, fundowanej przez Kazimierza Wielkiego. Modlimy się przy grobie
św. Stanisława Kazimierczyka.
Potem obserwujemy procesję św.
Stanisława, idącą z Wawelu na
Skałkę, gdzie odprawiona ma być
uroczysta Msza św. pod przewodnictwem kardynała Stanisława
Dziwisza. Tłumy ogromne i procesja bardzo długa. Udaje nam się
nie zgubić. Idąc na Skałkę wstępujemy jeszcze do kolejnego pięknego gotyckiego kościoła – św.
Katarzyny oo. Augustianów.
Oglądamy krużganki z freskami.
W kościele jest Msza św., więc po
cichutku wchodzimy i chwilę się
modlimy przed monumentalną figurą
św. Rity znajdującą się w bocznej nawie. Jej kult jest zawsze żywy, o czym
świadczą świeże róże u jej stóp. Sporą
atrakcją jest odpust, a zwłaszcza Lajkonik. Wszyscy chcą z nim mieć zdjęcie.
Ks. Łukasz chętnie rozmawia z policjantami na motocyklach. Okazuje się,
że jeden z nich pochodzi z Chełma,
gdzie ks. Łukasz pracował kilka lat. To
bardzo sympatyczne spotkanie.
Przechodzimy przez Stradom pełen zabytków i nagle… otwiera się widok na Wawel, wspaniale oświetlony
słońcem, i początek ulicy Grodzkiej z
kościółkiem św. Idziego. Po przejściu
na Wawel nawiedzamy miejsce spoczynku marszałka Józefa Piłsudskiego i
Pary Prezydenckiej – Marii i Lecha
Kaczyńskich. W Katedrze jest chwila na
jej obejrzenie. Kaplice, ołtarze, nagrobki i konfesja św. Stanisława. Msza św. z
udziałem ks. Łukasza odprawiona zostaje przy głównym ołtarzu. Uroczysty
charakter podkreślają stare, chyba
XVIII-wieczne zabytkowe ornaty założone przez księży. Podczas Mszy udzielony zostaje małemu chłopcu Chrzest
św. To też jakiś znak.
Po wyjściu z Katedry podziwiamy
jeszcze barwną procesję wracającą ze
Skałki na Wawel. Nasz Arcybiskup Stanisław Budzik daje nam pamiątkowy
obrazek i prosi o przekazanie pozdrowienia dla pątników. Wielu uczestników orszaku ma piękne, bogate stroje
ludowe – krakowskie, śląskie, łowickie.
Wspaniale prezentuje się Bractwo Kurkowe w kontuszach. Są kardynałowie,
arcybiskupi i biskupi oraz ogromna
liczba księży, zakonników i zakonnic.
Tłum wiernych przeogromny.
Po wstąpieniu do kościoła oo. Bernardynów, też wspaniale odnowionym,
gdzie jest grób św. Szymona z Lipnicy, i
modlitwie przy ołtarzu Jana Pawła II,
idziemy na smaczny obiad na Kazimie-

rzu, przygotowany przez bliskie nam
osoby – Marylkę i dwie Terenie. Mamy
chwilę wytchnienia w przemiłej atmosferze. Niektórym nie chce się wychodzić, bo czują się tu dobrze. Na drogę
powrotną dostajemy jeszcze bułki z
kotletem. Potem spacer przez Miodową
po dzielnicy żydowskiej z najładniejszą
i najbardziej zabytkową jej częścią, czyli
ulicą Szeroką. To rodzaj rynku z kolorowymi kamieniczkami i trzema synagogami. Przed opuszczeniem Krakowa
jedziemy na część wojskową Cmentarza
Rakowickiego, gdzie pochowana jest
rodzina Ojca Świętego, m.in. rodzice
Emilia i Karol oraz brat Edmund. Do-

piero w drodze powrotnej zaczyna padać
deszcz, ale to nikomu nie przeszkadza.
Dziękujemy Bogu za pogodę, za
opiekę nad pielgrzymami, za wszystkie
wrażenia, którymi nas hojnie obdarzył
i za ciepłą serdeczną atmosferę. To na
pewno sprawiła też opieka św. Jana
Pawła II
i św. Jana XXIII, o którym nie zapominaliśmy. Ogromne podziękowania składamy ks. Łukaszowi
za serdeczną i radosną opiekę duchową oraz niezawodnemu, niezwykle
opanowanemu kierowcy Arturowi
Grzelakowi, który bezpiecznie woził
nas po papieskich szlakach.

POJECHAŁBYM JESZCZE RAZ
Niedawno odbyła się pielgrzymka dziękczynna za
kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII. Zostałem na nią
zaproszony przez ks. Łukasza. Na początku się wahałem,
czy jechać, ale w końcu się zdecydowałem.
Pielgrzymka była wspaniała. Pierwszego dnia, czyli
9 maja, byliśmy w Centrum Jana Pawła II. Po jego zwiedzeniu ks. Łukasz odprawił Mszę św. w dolnym kościele.
Następnego dnia pojechaliśmy do Wadowic, do domu
rodzinnego wielkiego Polaka. Zjedliśmy tam w cukierni
pyszne kremówki papieskie. Jedliśmy, aż nam się uszy
trzęsły. Po wyjeździe z Wadowic była wielka niespodzianka, gdyż pojechaliśmy do Kalwarii Zebrzydowskiej,
gdzie mieliśmy Mszę Świętą przy głównym ołtarzu.
Wszyscy byliśmy zachwyceni wystrojem kościoła. Po Fot. E. Kamińska
zrobieniu pamiątkowego zdjęcia wróciliśmy do Domu
Rekolekcyjnego.
W niedzielę spakowaliśmy się i zjedli śniadanie, a potem wyruszyliśmy
zwiedzać Kraków. Zawitaliśmy między innymi do kościoła św. Katarzyny, gdzie
stoi ogromna drewniana figura św. Rity. Tego dnia uczestniczyliśmy we Mszy
św. przy głównym ołtarzu w Katedrze na Wawelu. Ta Msza zachwyciła mnie najbardziej.
Opatrzność Boża czuwała nad nami, bo przez cały wyjazd nie padało, dopiero w drodze powrotnej zaczęło lać. Pielgrzymka była wspaniała i z wielką chęcią
pojechałbym jeszcze raz.
Filip Pastuszuk

Fot. Tomasz Kamiński

Państwo Chylińscy, opiekunowie zieleni
i kwiatów przy kapliczce MB z Lourdes

NABOŻEŃSTWA MAJOWE

Fotografie. Monika Piechnik

W maju dwa razy odbyły się nabożeństwa majowe w plenerze.
W środę 21 maja modlitwie przewodniczył ks. Mariusz Salach przy figurze
Matki Bożej z Lourdes.
W piątek 23 maja modlitwie przy
Krzyżu Misyjnym na Skarpie przewodził
ks. Łukasz Waś. Obecny był także ks. Proboszcz Stanisław Róg. W obu przypadkach śpiew prowadził pan organista Jacek Chęckiewicz. Jak zawsze cieszył
udział dzieci.

