Będzie to piękne spotkanie.
Spotkanie, którego nie zna nikt.
Będzie to przebywanie
Na zawsze i po wieczne dni.
Jasność stanie przed tobą,
A ciemność na zawsze przeminie.
Pan wyjdzie na to spotkanie
W jedynej, w jedynej dla ciebie godzinie.

Ks. Stanisław Andrzej Róg
1950-2015
W dniu 11 maja 2015 r. w godzinach
porannych odszedł do Domu Ojca nasz
Kochany Ksiądz Proboszcz Stanisław Róg.
Kapelan honorowy Ojca Świętego, kanonik
honorowy Kapituły Archikatedralnej
Lubelskiej, dziekan dekanatu LublinWschód. Kapłan według Serca Jezusowego,
opiekun powołań kapłańskich i zakonnych,
ofiarny budowniczy i troskliwy Ojciec całej
naszej społeczności.
Dziękujemy Bogu za wszelkie dobro,
które z ręki ks. Proboszcza otrzymaliśmy.
Prosimy o pomoc i wstawiennictwo za nami
u Boga Ojca w Niebie.
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JESTEŚCIE JUŻ W MOIM SERCU

Nominacja na proboszcza parafii
pw. św. Antoniego w Lublinie była
dla mnie pewnym zaskoczeniem.
Zdaję sobie sprawę, że ta funkcja jest
bardzo odpowiedzialna. Proboszcz
ma bowiem troszczyć się o zbawienie powierzonych mu wiernych, by
nie zagubili swojej drogi do Pana
Boga. Decyzję ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika przyjąłem z wielkim
zaufaniem Bogu, który dał mi dużo
pokoju. Pomogło mi na pewno to, że
ostatnie dni były przepełnione intensywną modlitwą do Ducha Świętego,
wszak był to czas nowenny przed
uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
Modlitwa do Ducha Świętego
wiąże się z gotowością na przyjęcie
czegoś, co jest nieznane. W takim
duchu przyjmuję to wyzwanie, chociaż z drżeniem serca. Mam świadomość odpowiedzialności za podjęcie
tego dzieła, zwłaszcza po Kimś, kto
zostawił tu swoje serce. Ja również
już teraz otwieram swoje serce. Jestem świadomy ogromnego przywiązania parafian do mojego poprzednika ks. Stanisława i przyjmuję to z
wielkim szacunkiem. Wielkim przeżyciem był dla mnie jego pogrzeb.
Nigdy nie byłem na uroczystościach
żałobnych, w których uczestniczyłoby tak wielu wiernych i tak dużo kapłanów.
Znałem oczywiście ks. proboszcza Stanisława Roga, bo któż go nie
znał, zwłaszcza wśród księży, którzy
mają już pewien staż kapłaństwa i
pracują w Lublinie. Wspominam go
z szacunkiem i wdzięcznością. Przyznam, że był dla mnie oparciem w
kilku momentach moich posług.
Wzmacniał moje zaangażowanie w
pracę z dziećmi, młodzieżą i rodzi-
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nami w Ruchu Światło-Życie. Był
dla mnie oparciem, gdy rozpoczynałem pracę jako jeden z wychowawców Seminarium. Był ciepłym,
życzliwym duchem, który powiedział mi, że dam radę to udźwignąć. Gdy byłem rektorem kościoła
pw. Świętego Ducha, zawsze mnie
wspierał dobrą radą, życzliwym
uśmiechem, żartem. Dodawał nam
sił – mnie i ks. Grzegorzowi. Mogę
powiedzieć, że ksiądz Stanisław, to
mój duchowy ojciec w kapłaństwie.
Kiedy otrzymałem wiadomość
o nominacji, moją pierwszą myślą
było pojechać na grób księdza Sta-

nisława. Miałem taką szansę wieczorem. Była cisza, spokój, mogłem się
pomodlić. Wiem, że ten moment był
dla mnie bardzo ważny. Dziękuję Bogu za możliwość trwania tego wieczoru przy jego grobie.
Ksiądz Stanisław urodził się
17 maja 1950 r., a ja przyjąłem święcenia kapłańskie 17 maja 1997 r. Bardzo byłem poruszony, gdy sobie to
uświadomiłem. On urodził się 17 maja, a ja prawie pół wieku później
wchodziłem tego dnia w kapłaństwo.
Kto patrzy z odrobiną wiary na wydarzenia swojego życia, tym bardziej
doszukuje się w nich znaków Bożych.

Właśnie 17 maja br. mieliśmy
spotkanie z kolegami z roku święceń
w Dąbrowicy. Po raz pierwszy byliśmy w dzień rocznicy przyjęcia daru
kapłaństwa tylko w swoim własnym
gronie, bo do tej pory spotykaliśmy
się w różnych parafiach. Z tego dnia
pozostała mi głęboko w sercu Eucharystia, którą razem sprawowaliśmy.
Powiedzieliśmy sobie (na kanwie
Ewangelii z dnia), że zostaliśmy poruszeni kilkanaście lat temu Duchem
Świętym, a teraz stajemy w momencie, kiedy mamy za sobą jakiś trud
pracy, swoje zwycięstwa i porażki.
Trzeba więc iść odpowiedzialnie dalej
i z ufnością, choć oczywiście ze świadomością swojej kruchości i małości.
Przyjmując nominację na proboszcza automatycznie przestałem
być rektorem kościoła pw. Świętego
Ducha. Pozostają niektóre funkcje
diecezjalne, np. członka Zespołu Nowej Ewangelizacji, udział w projekcie
Źródło, czyli prowadzenia rekolekcji
ewangelizacyjnych. Od kilkunastu
dni jestem też ojcem duchownym
kapłanów Archidiecezji Lubelskiej.
Ktoś może zapytać, czy mając 18 lat
kapłaństwa, można zostać ojcem kapłanów? Traktuję tę funkcję jako
otwarcie serca na moich braci kapłanów – i tych starszych, od których
ciągle się uczę, i na młodszych, których choć odrobinę kształtowałem na
pewnym etapie mojej pracy w Seminarium. To także otwartość, pomoc,
towarzyszenie, pełnienie posługi sakramentalnej, koordynowanie działań związanych z różnymi wydarzeniami, zwłaszcza modlitewnymi dla
księży. Pewnie docelowo ktoś przejmie część moich innych dotychczasowych obowiązków.
W kościele pw. św. Antoniego
bywałem
wielokrotnie,
przede
wszystkim w związku z posługą Ruchu Światło-Życie, a także na ślubach, pogrzebach czy innych uroczystościach. Nigdy nie pomyślałem, że
będę tu pracować, zwłaszcza jako
proboszcz. Z ufnością patrzę w przyszłość. Liczę na pomoc Ducha Świętego, wsparcie parafian i duszpasterzy,
którzy tu pracują. Chylę czoła wobec
ich dotychczasowego wysiłku i zaangażowania. Razem będziemy dalej
starali się odkrywać znaki prowadzenia, jakie daje nam Bóg.
Otrzymałem już wiele gestów
życzliwości od parafian. Z niektórymi
się spotkałem już wcześniej z racji
choćby ich zaangażowania w Ruchu
Światło-Życie, udziału w inicjatywach
związanych z duszpasterstwem mło-

dzieży, za które odpowiadałem w diecezji przez kilka lat czy i zwyczajnie
spotykając ich w kościele pw. Świętego Ducha. Odezwali się też moi
uczniowie i uczennice z parafii św.
Antoniego. Jestem wdzięczny za zapewnienie o modlitwie.
Wierzę, że Duch Święty nie prowadzi donikąd, ale porusza nas i
chce, abyśmy szli dalej, nie bali się
nowego doświadczenia, i dla mnie
zatem, i dla parafii to ważna odpowiedź. Św. Antoni też przygarnia.
Stąd data 13. czerwca – uroczystość
ku czci Patrona, wydaje się odpowiednim momentem podjęcia posługi
w parafii.
Św. Antoni, to jeden ze świętych,
których bardzo szanuję i czczę. W
kościele pw. Świętego Ducha jest mała kaplica, gdzie odbiera on kult od
wiernych. W każdy wtorek o ile racje
liturgiczne pozwolą, jest sprawowana
Msza św. ku jego czci. Św. Antoni
przygarnia mnie teraz jakby na nowo.
Poruszył on mnie przede wszystkim
gorliwością w pójściu za Jezusem,
gotowością oddania życia za Niego i
w służbie Jego Ewangelii. Urzekła
mnie jego pokora i posłuszeństwo, ale
także posługa dla tych, którzy są najbardziej potrzebujący. Wielu takich
ludzi zjawiało się w kościele pw.
Świętego Ducha. Dzięki puszce św.
Antoniego mogliśmy pomóc, przekazując środki na lekarstwa, na żywność i inne potrzeby dnia codziennego.
Nie mogę też nie wspomnieć Maryi. Moja droga życia i kapłaństwa
jest ściśle z Nią związana, pochodzę
bowiem z parafii pw. NMP Królowej

Polski w Nasutowie. Jako młody
chłopak współtworzyłem tę społeczność, która rodziła się przy kaplicy
filialnej parafii Dys. Jako ministranci
przy okazji peregrynacji Kopii Obrazu
MB Częstochowskiej ułożyliśmy modlitwę o budowę nowej kaplicy albo
inne plany Boże. Dziś parafia ma już
25 lat. Wyjątkowym czasem była dla
mnie praca w Archikatedrze Lubelskiej, kiedy codziennie mogłem spoglądać w oblicze Matki Bożej Płaczącej, a potem posługa w Seminarium
Duchownym. Obraz Matki Bożej w
bocznym ołtarzu był dla mnie zaproszeniem, aby nie zapomnieć, komu
trzeba polecać swoje powołanie. Potem była praca w kościele pw. Świętego Ducha, gdzie jest sanktuarium
Matki Bożej Dobrej Rady. Akt zawierzenia Matce Bożej, to modlitwa, którą wypowiadam każdego dnia.
Kochani Parafianie św. Antoniego, na pewno w swoich sercach macie
ks. Stanisława Roga, twórcę i ojca tej
parafii. Nie zagubcie tego. Otwieram
się na Was całym sercem, ale trochę
drżę, gdy uświadamiam sobie, że jako
ojciec parafii mam teraz niektóre córki i synów starszych ode mnie. Bardzo proszę, byście towarzyszyli mi
swoją mądrością i doświadczeniem, a
nade wszystko modlitwą. Spoglądam
na Was najmłodszych – kochane
dzieci, na Was młodych odkrywających swoje miejsce w życie i w Kościele, na Was dorosłych i w pełni
życia, na Was przeżywających swój
sędziwy okres życia. Jesteście już w
moim sercu. Proszę o to również z
Waszej strony. To już nawet czuję i za
to dziękuję.

SERDECZNIE WITAMY
Ks. Proboszcz Stanisław Róg często pocieszał: Po Wielkim Piątku
jest Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Choroba i śmierć
naszego Ojca, mimo że nastąpiła w okresie wielkanocnym, wywołała
ogromną falę smutku i łez. Czuliśmy się jak osierocone dzieci. Tym
bardziej doceniamy decyzję naszego Arcybiskupa Stanisława
Budzika, który 22 maja, we wspomnienie św. Rity, dał nam nowego
Proboszcza – ks. Marka Urbana.
Z całego serca witamy ks. Marka z wielką radością i od
pierwszych dni otaczamy modlitwą i życzliwością. Dziękujemy Bogu
za Jego osobę i ufamy, że będzie się dobrze czuł u boku
św. Antoniego.
Wyrażamy też wdzięczność ks. Markowi za jego otwartość i słowa
skierowane do nas, parafian.
Dziękujmy Bogu za Jego wielką łaskawość, gdyż mamy dwóch
wspaniałych Pasterzy – w osobie młodego i dynamicznego ks. Marka
Urbana oraz ks. Stanisława Roga, który wspiera nas z Domu Ojca.
CZERWIEC 2015 Nr 6/207
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PODZIĘKOWANIE I PROŚBA

Ks. Proboszcz Stanisław Róg podczas
jubileuszu 25-lecia kapłaństwa w 2000 r.

Oddajemy do rąk Drogich Czytelników
Głos św. Antoniego, jakiego nie było w historii naszej parafii, w jej przełomowym
momencie. W poniedziałkowy wczesny
poranek 11 maja 2015 r. po ciężkiej chorobie odszedł do Domu Ojca kochany ks. Proboszcz Stanisław Róg, budowniczy naszego
kościoła zarówno materialnego, jak i duchowego.
Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali swoje świadectwa o Nim i współtworzyli ją razem z nami. Doceniamy ten trud,

gdyż nie zawsze jest łatwo pisać o kimś, kto
był dla nas bliski i odegrał ważną rolę w
naszym życiu.
Podziękowania składamy Rodzinie śp.
ks. Proboszcza, zwłaszcza Rodzeństwu, a
szczególnie p. Teresie, która opiekowała się
bratem. Wyrażamy wdzięczność wszystkim
Kapłanom na ręce ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika, który z ogromną życzliwością ustosunkował się do naszej prośby o
autoryzację tekstu homilii pogrzebowej,
wszystkim Siostrom i osobom świeckim, od
najmłodszych do najstarszych.
Dołączone do każdej gazetki zdjęcie ks.
Stanisława zostało wykonane 23 sierpnia
2014 r. praktycznie tuż przed ujawnieniem
się choroby nowotworowej, na pielgrzymce
Rodziny Różańcowej po Roztoczu. Ksiądz
Stanisław nie czuł się dobrze, ale tego nie
okazywał i nie tracił humoru. Z pewnością
tak radosny jest teraz w niebie i dlatego
wybraliśmy tę fotografię.
Nurtuje mnie pytanie: Co powiedziałby
Ksiądz Proboszcz o tym wydaniu Głosu św.
Antoniego? Znając Jego skromność, możemy się domyślać, że usłyszelibyśmy: Czy nie
przesadziliście? Prawie cała gazetka o

AUTENTYCZNY PASTERZ
Ks. Prof. Zygmunt Zieliński
Zapewne znajdzie się wielu, którzy
poczują potrzebę podzielenia się tym
wszystkim, co pozostało w nich po zetknięciu się ze Zmarłym. Można tak sądzić, gdyż takie są także odczucia piszącego te słowa. Z młodszym o 19 lat (urodził
się 17 maja 1950 w Biłgoraju) kolegą zetknąłem się zaledwie przed kilkoma laty.
Niejednokrotnie mijałem najpierw będący w budowie, a później już gotowy kościół przy ulicy Kasztanowej. Jedna z licznych budowanych od lat osiemdziesiątych w Lublinie świątyń. Kiedy później
padało w mojej obecności często nazwisko ks. Stanisława Roga, nie kojarzyłem
go jako konkretnej osoby, ani z tą właśnie
świątynią. Niezbyt już, ze względu na
wiek i różne zajęcia, chętnie angażowałem się w pracach parafialnych. Również
do parafii św. Antoniego Padewskiego nie
zaszedłbym w tym celu, żeby tam doświadczyć miłego przecież i dla kapłana
tak pożądanego kontaktu z wiernymi.
Właściwie przypadek, o ile takowe w
ogóle zdarzają się, sprawił, że z okazji
jakiejś uroczystości – czy to były imieniny
proboszcza, tego dokładnie już nie pamiętam, ale prawdopodobnie to była ta
okazja – znalazłem się na mszy św. i na-
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stępnie w licznym gronie kapłańskim na
wieczerzy podanej na plebanii. Zdziwiła
mnie wielka liczba księży tam obecnych.
Mimo moich 50 lat w Lublinie, wielu nie
znałem. Ksiądz Prałat wzbudził moją
sympatię ogromną prostotą, z jaką przyjmował życzenia i wiele przemówień sławiących jego dzieło. Jakoś później, też
trudno mi powiedzieć ,w jakich konkretnie okolicznościach, zdarzyła nam się
podróż w jego rodzinne strony, gdzie odwiedziliśmy jego bliskich. I znowu, co
mnie uderzyło, to ogromna serdeczność
w odnoszeniu się wzajemnym do siebie,
widoczna w tej rodzinie. Zaczynałem rozumieć na czym bazował osobisty charyzmat proboszcza parafii św. Antoniego.
Bo tego nie można nabyć, nauczyć się. To
po prostu ma się w genach, jak to dziś
zwykło się mówić.
A później było już rokroczne
uczestniczenie w Liturgii wielkotygodniowej. W bieżącym roku Ksiądz Stanisław zatelefonował do mnie tak jakoś
może 2 tygodnie przed Palmową i zapytał, czy będę. Potwierdziłem. A czy, jak
zwykle powiem coś w Wielki Czwartek?
Prawdę mówiąc, nie planowałem tego,
sądząc, że wiek mnie od tego dyspensuje. Ale decyzja przyszła bez zastanowienia. Oczywiście, powiem, ale zastrzegłem się, że może nie być najlepiej.
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mnie? Nie przesadziliśmy. Pragniemy zachować w pamięci świętość niespotykanego
Kapłana, którego Pan Bóg dał nam za Proboszcza, Kapłana, który uczył nas, jak należy żyć, jak dążyć do Królestwa Niebieskiego.
Ufamy, że ks. Stanisław cieszy się tą
wieczną radością i oręduje za nami u boku
Ojca. Naszym marzeniem jest wydanie publikacji całkowicie poświęconej Ks. Stanisławowi Rogowi, dlatego nadal można nadsyłać świadectwa na adres mailowy zamieszczony w stopce redakcyjnej Głosu św.
Antoniego lub podawać je bezpośrednio w
terminie do końca czerwca 2015 r. W tej
książce będą obok wspomnień, homilie ks.
Proboszcza, zdjęcia i jeszcze coś, czego nie
chcemy zdradzać.
Prosimy o modlitwę, by nie zabrakło
nam sił i entuzjazmu do zrealizowania tych
planów. Naszą intencją jest zachowanie
pamięci o wyjątkowym Kapłanie
i budowniczym naszego kościoła dla przyszłych pokoleń. A może będzie to cenny
dokument w przygotowaniu do procesu
beatyfikacyjnego? Daj Boże, by tak się stało!
Ewa i Tomasz Kamińscy
I usłyszałem ten spokojny, trochę podszyty śmiechem głos: już dobrze, zawsze to słyszymy i zwyczajowi stało się
zadość.
Nie mam długiego doświadczenia w
pracy parafialnej. Na 58 lat kapłaństwa,
zaledwie 4 lata. Ale autentyzm troski pasterskiej
wyczuwam
na
odległość.
U Zmarłego nie był on dziełem jakiejś
sztucznej formacji; był darem Bożym
skrzętnie wyzyskanym i w każdym calu
wdrożonym w życie. Nie tylko swoje własne, ale przede wszystkim w życie tych, których Bóg powierzył jego pieczy. To rzucało
się w oczy na każdym kroku i budowało. To
było jego dzieło, o ile o współdziałaniu człowieka z Bogiem tak mówić wolno.
I jeszcze jedno, bardzo charakterystyczne dla Zmarłego i jego dzieła.
Opowiadała mi pewna pani, że w czasie, kiedy Ks. Róg podejmował dopiero
starania o budowę kościoła, zaniosła do
niego obraz Miłosierdzia Bożego. Jakoś, jak mi mówiła, nie było nań chętnych, choć proponowała go kilku kapłanom. Ks. Róg ogromnie się ucieszył.
Po prostu jak gdyby oczekiwał na taki
dar. Pierwszą fundację powstającej parafii, jak się wówczas wyraził. I tak już
pozostało. Koronka do Miłosierdzia
Bożego zadomowiła się w tej parafii.
Śledząc drogi łaski, jakimi toczą się
jej dzieje, możemy tylko wzbudzać w sobie mocną wiarę, że zawierzenie Miłosierdziu stało się pewną przepustkę dla
Zmarłego Kapłana do Domu Ojca.

DO ZOBACZENIA W DOMU OJCA
Abp Stanisław Budzik
Homilia w czasie pogrzebu
ks. Proboszcza Stanisława Roga

Drodzy Bracia w biskupim i
kapłańskim posługiwaniu, czcigodne
Siostry życia konsekrowanego, droga
Rodzino zmarłego Kapłana Stanisława,
umiłowani w Chrystusie Panu Zmartwychwstałym, Siostry i Bracia!
Na początku lat dziewięćdziesiątych ukazał się przejmujący zbiór wierszy ks. Janusza Pasierba zatytułowany
Ten i tamten brzeg. Autor napisał ten
tomik po otrzymaniu diagnozy o nieuleczalnej chorobie nowotworowej.
Podróżując po kochanej Italii snuł refleksje nad przemijalnością ludzkiego
życia. Pierwszy wiersz tego tomu
świadczy o tym, jak szokująca jest dla
człowieka świadomość zbliżającej się
nieuchronnie śmierci.
tego lata
spełniło się na mnie
proroctwo Ezechiela
synu człowieczy
oto zabieram ci nagle
radość twych oczu
patrzę na cudowny świat
jest wielka słoneczna pogoda
na chwilę zatrzymał się upał
i cienie przystanęły na drodze
nad wzgórzami Toskanii
jak przejrzysty opar
unosi się radość
radość jest możliwa
radość jest tu wszędzie
tylko nie w moich oczach
Siostry i Bracia! Daleka i trudna
jest droga od dramatycznego wołania

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie
opuścił? przez pełne zrozumienia
Wykonało się!, aż po wypowiedziane
z dziecięcą ufnością Ojcze, w Twoje
ręce, powierzam ducha mojego!
Ksiądz prałat Stanisław przeszedł tę
drogę zaskakująco łatwo, z godną podziwu odwagą i konsekwencją. Kroczył nią umocniony głęboką wiarą w
Boże miłosierdzie, gorącą miłością do
Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Wspierała go dziecięca miłość do Matki Bożej, trwającej
pod krzyżem Syna i pod krzyżami
wszystkich swoich dzieci.
Kiedy go odwiedziłem szpitalu piętnastego listopada zeszłego roku, już
wiedział, co go czeka. Mówił otwarcie,
że zostało mu już niewiele czasu, trzeba
się spakować na najważniejszą podróż.
Zastanawiał się tylko, czy będą to tylko
tygodnie, czy miesiące. Po powrocie do
domu zajął się uporządkowaniem swoich spraw. Napisał aktualny testament,
w którym jeszcze raz spojrzał na swoje
życie w aspekcie wdzięczności wobec
Boga i ludzi. Towarzyszyło mu solidarnie tylu przyjaciół – rodzina, kapłani,
wierni, domownicy. Zawiązał się nieprzerwany łańcuch modlitwy parafian,
którzy modlili się o cud, o oddalenie
kielicha cierpienia, o siłę i moc w ostatniej przygodzie życia, jaką jest śmierć.
Przygoda życia ks. Stanisława rozpoczęła się też w maju – 17 maja 1950 r. – w
Biłgoraju, w wielodzietnej religijnej rodzinie. Tam uczęszczał do szkoły podstawowej, tam zdał maturę. Po maturze pracował przez rok w drukarni jako zecer.
Chciał się upewnić, czy głos, który zdaje
się go wołać do kapłaństwa, jest rzeczywiście głosem powołującego Chrystusa. Kiedy uzyskał tę pewność, zapukał do bramy
Seminarium. Po sześciu latach studiów i
formacji został wyświęcony przez ks. biskupa Bolesława Pylaka – 40 lat temu w
dniu 5. czerwca.
Przez cały czas swojego kapłaństwa
zaliczył tylko trzy placówki duszpasterskie. Pierwsza, to krótka przygoda w
Nałęczowie, gdzie jako wikariusz pracował przez jeden rok. Na kolejnej placówce w Opolu Lubelskim pełnił posługę wikariusza przez dziewięć lat. Dwa
dni temu udzielałem w Opolu sakramentu bierzmowania. Podczas celebry

ksiądz proboszcz przypomniał wiernym
postać byłego wikariusza, który wspaniale zapisał się w pamięci tamtejszych
parafian. Był prawą ręką ówczesnego
proboszcza, ks. Stanisława Wachowskiego. Kolejny proboszcz, ks. Władysław Lachowski, prosił usilnie kurię
diecezjalną o pozostawienie księdza
Roga w parafii, mimo że miał kilku wikariuszy. Nie wyobrażał sobie funkcjonowania parafii bez ks. Stanisława.
„Księdza Stanisława Roga widzę jako
swojego następcę w Opolu” – pisał. Ale
ks. bp Bolesław Pylak miał dla młodego
kapłana inne zadanie. Zadanie na miarę kapłańskiego życia, na miarę jego
talentu i gorliwości. Posłał go do parafii
św. Agnieszki w Lublinie celem budowania i organizowania życia parafialnego na terenie osiedla Ponikwoda.
Tak rozpoczął się najważniejszy
etap kapłańskiego życia ks. Stanisława Roga – 30 lat w parafii św. Antoniego, która zawdzięcza jego kapłańskiej gorliwości właściwie wszystko –
tę świątynię, która nie może dzisiaj
pomieścić kapłanów i wiernych, i ten
Kościół żywy, który z żalem odprowadza Go dzisiaj na miejsce oczekiwania
na zmartwychwstanie.
Jakim był człowiekiem, chrześcijaninem i kapłanem, wiecie wszyscy bardzo dobrze. Wielu z was wspomina Jego postać. Zadajemy sobie pytanie, co
sprawiło, że ks. Stanisław tak mocno
zapisał się w pamięci wszystkich ludzi,
którzy otarli się o niego na drodze swego życia?
Ks. Stanisław był dla mnie przez
lata najbliższym człowiekiem – wyznaje jeden z kapłanów. Z ojca stawał się bratem. Spośród cech, jakie
go charakteryzowały, wymienić trzeba najpierw cierpliwość. W jego wydaniu była przekonaniem, że trzeba
patrzeć na życie i sprawy długofalowo, że ktoś lub coś może zmienić się
na lepsze, że warto dać nadzieję i
szansę człowiekowi, warto zaufać łasce Bożej i jej działaniu. Głęboki spokój, który z niego promieniował, łączył się z życiowym optymizmem i
pogodą ducha. Inna cecha, to otwartość, która sprawiała, że przyciągał do
siebie wielu ludzi. Doświadczyliśmy
tego, gdy zachęcał do wspólnego
przebywania, posiłków na plebanii,
długich rozmów, wspólnego podróżowania w różnych ważnych i zwyczajnych sprawach.
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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Przez jego dom przewijało się bardzo wiele osób. Umiał z nimi rozmawiać, nie stwarzał dystansu, budził zaufanie. Czasem mówiono, że chodząc
po kościele ks. Stanisław rozdaje klucze
do swojego mieszkania. Nie bał się ludzi. Miał do bliźnich duże zaufanie.
Potrafił uszanować czyjąś prywatność. Poświęcenie dla bliźnich będących w potrzebie, to kolejna cecha, jaka
zwraca uwagę tych, którzy go znali. To
poświęcenie budziło podziw. To choćby
otwarcie na kapłanów, którzy potrzebowali pomocy, zamieszkania na plebanii.
Opieka nad ks. infułatem Józefem
Szczypą była apogeum w wieloletnim
ciągu pomocy bliźnim. Przez półtora
roku mieszkał na plebanii nawet pewien Afrykańczyk, zaproszony przez
proboszcza, a będący bez środków do
życia w obcym kraju, bez krewnych i
znajomych. Ten muzułmanin traktował
ks. Stanisława jak swojego ojca i przyjaciela. Wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili – mówi Chrystus w
Ewangelii.
Ks. Stanisław był niedoścignionym
wzorem w podejściu do wartości materialnych. Nigdy nie były one dla niego
najważniejsze. Zawsze mówił o nich z
delikatnością, z wyważeniem proporcji,
bez żadnej nachalności, mimo że potrzeby przy budowie takiego dużego
kompleksu parafialnego były ogromne.
Hojnie dzielił się z innymi do końca.
Charakteryzował się franciszkańską
skromnością. Wewnętrzna wolność
objawiała się radością życia, którą wnosił w codzienność.
Kolejna jego cecha, to duszpasterski rozmach, wyczucie hierarchii wartości. Trudno zliczyć, ile różnych wspólnot znalazło gościnne miejsce w parafii
św. Antoniego od początku jej istnienia.
Ksiądz proboszcz stwarzał dogodną
przestrzeń i klimat otwarcia na różne
sposoby poszukiwania Boga. Miał szacunek do każdego z wiernych. Głównym odniesieniem do ludzi była
wdzięczność.
Kolejna cecha to przykład duchowego życia. Widać to było w jego modlitwie i działaniu duszpasterskim. Troska o zbawienie dusz przejawiała się
przez posługę konfesjonału, która jest
przecież barometrem kapłańskiej gorliwości.
Jeden z kapłanów wspominał, że
jako młody kleryk został poproszony,
by w czasie wakacji pomógł kościelnemu w otwieraniu i zamykaniu kaplicy
tymczasowej. Tak był przejęty tą funkcją, że kiedyś nie mógł zasnąć. Zastana-
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wiał się, czy na pewno zgasił wszystkie
świeczki i czy nie wybuchnie pożar. O
pierwszej w nocy postanowi pójść i
sprawdzić. Odkrył z przerażeniem, że
drzwi są otwarte. Przestraszony wszedł
do środka. Tam zobaczył proboszcza
klęczącego na adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Taka katecheza
nie wymagała komentarza. Taki obraz
pozostał na całe życie.
Nauczył mnie rozmawiać z ludźmi
– wspomina kolejny kapłan. – Nauczył
mnie, że nie mogę iść do ludzi, jeżeli w
kieszeniach sutanny prócz różańca nie
mam cukierków. Nauczył mnie pokory
i dystansu do siebie, nauczył niezwykle
prostej modlitwy, która była cichym
patrzeniem na tabernakulum z przesuwanymi paciorkami różańca. Nauczył
mnie przede wszystkim tego, że kapłan
musi być człowiekiem. To najpiękniejsza cecha, jaką posiadał ks. Stanisław.
On był po prostu dobrym człowiekiem.
Siostry i bracia w Chrystusie Zmartwychwstałym! Każdy z nas ma osobiste wspomnienia dotyczące spotkań z
ks. Stanisławem. Ja sam za wielką łaskę
odczytuję sobie fakt, że mogłem w ubiegły piątek, w dniu jego imienin, w tutejszej kaplicy, sprawować razem z nim
Eucharystyczną Ofiarę – przedostatnią
w jego życiu, na 3 dni przed jego odejściem do Domu Ojca. Przyszedł do ołtarza z wielkim trudem, widać było że
cierpi. Ale cały czas się uśmiechał, jak
ktoś, kto już dotarł, kogo już ogarnia
Boży pokój, który pozwala z dozą pobłażliwości patrzeć na tych, którzy jeszcze zawracają sobie głowę tysiącem
niepotrzebnych spraw. Odprawialiśmy
liturgię o św. Stanisławie, o którym św.
Jan Paweł II napisał, że w tym człowieku „moja ziemia ujrzała po raz pierwszy, że jest złączona z niebem”.

Dwa dni później, w niedzielę, byłem w Krakowie. Modliłem się za ks.
Stanisława przy grobie jego Patrona w
Wawelskiej Katedrze. Przypomniałem
sobie kazanie, jakie kiedyś wygłosił na
Wawelu kardynał Stefan Wyszyński na
pogrzebie arcybiskupa lwowskiego i
krakowskiego Eugeniusza Baziaka, tego, który przygotował i wyświęcił na
biskupa młodego Karola Wojtyłę.
Osnuł swoje kazanie wokół starego łacińskiego responsorium brewiarzowego, odmawianego po dziś dzień, a ukazującego eklezjalny wymiar śmierci św.
Stanisława: Pastor cadit in gregis medio, dormit sponsus in sponsae gremio, mater plorans gaudet in filio,
quia vivit victor sub gladio – Pasterz
zginął pośród owiec, zasnął oblubieniec na łonie Oblubienicy, płacząca
Matka raduje się synem, Bo żyje zwycięzca, chociaż padł pod mieczem.
Ksiądz prałat Stanisław nosił z godnością imię swojego wielkiego Patrona.
Sam stał się człowiekiem, przez którego
ta parafia, to miasto i ta diecezja ujrzały
jeszcze wyraźniej, że są związane z niebem. Oblubieniec zasnął w Panu na
łonie Kościoła – Oblubienicy i Matki.
Matki płaczącej, że bezpowrotnie odszedł, ale cieszącej się pewnością, że
żyje jako zwycięzca, jako uczestnik paschalnego zwycięstwa Chrystusa.
W swoim testamencie Ksiądz Prałat wszystkim dziękuje – rodzicom i
rodzeństwu, wychowawcom, kapłanom, biskupom, siostrom, przyjaciołom i wiernym. Ostatnie słowo testamentu brzmi: Mówię wszystkim do
zobaczenia w Domu Ojca.
Kochany Księże Stanisławie, odpowiadamy Ci wszyscy: Do zobaczenia w
Domu Ojca! Powtórzmy: Do zobaczenia w Domu Ojca! Amen. Alleluja.

8 maja 2015 r. Msza św. o godz. 7.30 pod przewodnictwem ks. Abp. Stanisława
Budzika w intencji ks. Proboszcza Stanisława Roga w dniu Jego imienin
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Msza św. żałobna 13 maja 2015 r. Przewodniczy abp Stanisław Budzik. W koncelebrze bp Artur Miziński, Sekretarz
Generalny Konferencji Episkopatu Polski i bp Mieczysław Cisło oraz ponad 300 kapłanów.
Ewa i Tomasz Kamińscy

W poniedziałek 11 maja 2015 r.
odszedł do Domu Ojca nasz ks. Proboszcz Stanisław Róg. Pożegnaliśmy
Go uroczyście się 13. maja we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej.
Trumna z Ciałem Zmarłego została
ustawiona w naszym kościele już o
godz. 9.45, tak by każdy mógł pożegnać się z ks. Proboszczem. Ks. Prałat
Marian Matusik od 12.30 prowadził
modlitwą różańcową w intencji śp.
ks. Stanisława. Jako rozważania służyły fragmenty testamentu ks. proboszcza i własne refleksje ks. Mariana.
Cały czas do świątyni napływali
wierni. Wśród nich liczna Rodzina
Zmarłego, kapłani z naszej diecezji i z
innych miejsc Polski i świata. Przybyło kilkadziesiąt sióstr zakonnych.
Wierni nie mieścili się w nawie i na
chórze, cały teren przed kościołem aż
do krzyża pełen był ludzi.
W koncelebrze Mszy św. żałobnej, której przewodniczył Metropolita
Lubelski Stanisław Budzik byli także
bp Mieczysław Cisło i bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji
Episkopatu Polski oraz ponad 300
kapłanów. W czasie liturgii śpiewał
nasz Chór Cecyliański oraz wystąpił
Lubelski Kwartet Muzyczny, a na organach grał Stanisław Diwiszek.
Rozpoczynając Mszę św. abp Stanisław Budzik powiedział m.in.:

-„Ojcze, w ręce Twoje powierzam
ducha mojego” – tak modlimy się
wszyscy tu zebrani, polecając miłosiernemu Ojcu ks. Prałata Stanisława.
Mówimy to w jego imieniu wspominając, z jaką pogodą przyjął to wezwanie do powrotu do Domu Niebieskiego Ojca. Tak umarł, jak żył. (...)
Oby ta nauka przyniosła owoce w życiu każdego z nas. Powierzmy wiernego sługę miłosierdziu Tego, który go
wybrał, powołał i wezwał, bo stwierdził, że już dojrzał do społeczności
świętych.
W homilii, której tekst prezentujemy obok, mówił o życiu i powołaniu
ks. Stanisława Roga, podkreślając
jego niezwykły charyzmat.
Śp. ks. Stanisław Róg prosił w
testamencie, by na jego pogrzeb nie
przynoszono wieńców, kwiatów i zniczy, a przeznaczone na ten cel środki
pieniężne przekazano na rzecz budującej się parafii przy ul. Gęsiej w Lublinie. Dlatego taca zebrana podczas
uroczystości została przekazana na
ten cel.
Na zakończenie Mszy św. ks. Mariusz Salach powiedział, że w testamencie ks. Proboszcz zastrzegł, by nie
było wielu przemówień, dlatego były
tylko trzy. W imieniu Rady Duszpasterskiej i parafian śp. ks. Prałata Stanisława Roga żegnała prof. Maria
Słomka, w imieniu księży kursowych
– ks. proboszcz Archikatedry Lubelskiej Adam Lewandowski, zaś w imieniu księży Rodaków – bp Artur Miziński. Teksty ich wystąpień prezentujemy

obok. Ks. Mariusz Salach dziękował też
wszystkim za wsparcie okazane ks. Proboszczowi w dniach jego choroby i
umierania, za modlitwę, zwłaszcza za
Nieustający Różaniec w jego intencji, i
za wszelką pomoc przy organizacji uroczystości i tak jakże liczną obecność.
Podkreślił, że ks. Proboszcz bardzo był
wdzięczny za każdą modlitwę. Pomagało mu to z wiarą przeżywać swoją chorobę. Dziękując ks. Proboszczowi powiedział, że odznaczał się on wielką
troską o wspólnotę kapłańską. –W dość
licznym gronie mieszkających w parafii
księży, różniących się wiekiem, stanowiskami i godnościami kościelnymi,
potrafił wprowadzić ducha jedności,
wzajemnej życzliwości i pomocy, szanując jednocześnie odmienność każdego księdza. Ks. proboszcz był bardzo
gościnny. Chciał, aby każdy uczestnik
pogrzebu był zaproszony na poczęstunek. Ze względów organizacyjnych i
lokalowych trudno byłoby spełnić jego
pragnienie.
Kondukt żałobny na cmentarz
przy ul Unickiej był niezwykle długi.
Ks. Stanisław Róg został pochowany
po prawej stronie kaplicy cmentarnej,
tuż przy alejce. Znamienne, że na
grobie znajdującym się z tyłu umieszczona jest rzeźba św. Antoniego z Jezusem na ręku. Ks. proboszcz został
pochowany w ziemnym grobie, zgodnie z jego wolą. Możemy tu przychodzić, nawet codziennie, wierząc, że
jest już w niebie, prosić o wstawiennictwo u Boga w naszych codziennych sprawach.
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ODPROWADZAMY CIĘ DO DOMU OJCA
Bp Artur Miziński
13.05.2015

Chyba w najmniejszym stopniu
jestem rodakiem spośród kapłanów,
którzy z tej parafii wyszli i są obecnie
pośród nas. Według naszych rachunków jest 12 księży, którzy wzrastali przy
ks. Proboszczu i potem poszli do seminarium. Są wśród nich księża zakonni
– salezjanie, sercanin, pallotyn. Jest też
jeden brat kapucyn i celibatariusz ze
Wspólnoty Focolare. Jest też nas
dwóch, którzy dołączyliśmy do tej
wspólnoty parafialnej. Ponadto jeden
alumn przebywa w Redemptoris Mater
i dwóch w naszym Seminarium. Jest
także wiele żeńskich powołań zakonnych.
Przypadł mi dzisiaj zaszczyt dziękowania Bogu za dar ojca i brata - księdza
prałata Stanisława, który, jak słyszeliśmy już w homilii księdza arcybiskupa,
swoją postawą przygarniał wszystkich,
ale my - alumni, kapłani rodacy - w
sposób szczególny znajdowaliśmy na
plebanii nasz drugi dom rodzinny.
Jeśli chcemy spojrzeć na świadectwo jego życia, według cech wymienionych wcześniej, to trzeba powiedzieć, że
właśnie jego otwarcie, pokora, człowieczeństwo, jest tym, co najpierw przyciągało do niego. Być dobrym człowiekiem, to podstawa, by otworzyć się na
łaskę Boga, być dobrym kapłanem.
Żegnany dzisiaj przez nas ks. prałat Stanisław Róg był dobrym człowiekiem. Ta dobroć była jego wrodzoną cechą. Wyniósł ją z domu rodzinnego. Dlatego parafię budował
jako wspólnotę na zasadzie miłości
rodzinnej. My rodacy przybywaliśmy
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tutaj jak do domu, czy to na wspólne
celebracje, czy tylko na krótkie spotkania. (...) Nie myślałem, że nasze
czwartkowe spotkanie imieninowe
będzie ostatnim. To postawa naszego
drogiego ks. Stasia spowodowała, że
prawie na własną prośbę wyszedł ze
szpitala, aby w czwartek, słaniając się
na nogach i opierając się o stół, resztkami sił gościć w swoim domu na plebanii braci kapłanów zaproszonych
na ostatnie imieniny. Obiad, czas do
kolacji, kolacja, a następnego dnia
wspomniana już Msza św. z ks. arcybiskupem. Jeszcze obiad z bp. Mieczysławem. Do ostatniej chwili kochał
kapłaństwo, kapłanów, modlił się
zawsze i był ojcem dla tych, których
Bóg powoływał, a którzy odpowiadali
na głos Pana: Pójdź za mną. W księdzu Stanisławie odnajdywali dobrego
pasterza, który został nam dany, aby
prowadzić nas do jedynego wiecznego Kapłana - Jezusa Chrystusa.
Dzisiaj chcę dziękować Bogu za
dar jego osoby i życia, za jego kapłaństwo, człowieczeństwo i miłość, którą
ogarniał wszystkich – bliskich, rodaków, parafian, przybyszów z daleka.
Dla niego każdy był bratem. Nikogo
się nie bał, każdego chciał przyjąć.
Autentyczny w swojej postawie dawał
świadectwo głębokiej wiary i życia
modlitwą. (...) Pamiętamy jego wieczorne spacery po osiedlu z różańcem
w ręku i cukierkami w kieszeni, by
spotykać się z dziećmi i ze starszymi.
Nikogo nie ominął, dla każdego miał
dobre słowo. Znał swoje owce po
imieniu, ich radości i smutki. Cieszył
się, gdy ktoś się cieszył, cierpiał razem z tymi, którzy cierpieli. Taki był
nasz ksiądz Stanisław – dobry pasterz, którego dzisiaj żegnamy.
Na plebanii znajdowali miejsce
wszyscy: kapłani, alumni pełniący
praktyki diakońskie podczas niedzielnych i świątecznych posług, rezydujący starsi bracia w kapłaństwie, potrzebujący dachu nad głową, wspólnoty kapłańskiej i konkretnej pomocy, gdy w starszym wieku przychodziło cierpienie. (...)
Żegnamy tego, który był i wciąż
pozostaje nam bliski. Ci, którzy odchodzą, nie odchodzą w pełni, pozostają w
nas i w naszym życiu. Ksiądz proboszcz
poszedł po wieczną nagrodę u Ojca, aby
razem z Chrystusem, jedynym i najwyższym Kapłanem, przeżywać całą
wieczność.

CZERWIEC 2015 Nr 6/207

Troszczył się o całą wspólnotę, o
osiedle, które stało się jego domem.
Troszczył się, by nie zabrakło w nim
znaków naszej wiary i Bożej obecności.
To wszystkie krzyże, figura Jezusa z
otwartym sercem, Matki Bożej i św.
Józefa. To procesje, które uświęcały to
miejsce przez modlitwę nas wszystkich.
Ks. Stanisław pozostaje nie tylko
w naszej pamięci, ale i w naszym życiu. Zostaje jako przykład do naśladowania – dla nas kapłanów i dla nas
wszystkich wierzących. Tak liczna
obecność kapłanów i sióstr zakonnych świadczy o tym, że szeroko
otwierał serce na powołanych do
służby w Kościele. Pozostanie w naszej pamięci jako wierny czciciel Maryi Panny. Któż z nas nie pamięta
licznych esemesów: Jestem na Jasnej
Górze, pamiętam, modlę się. Wspólnota kapłańska realizowana przez
modlitwę, przebywanie razem i celebrację Eucharystii budowała na
wszystkich. Kochał kapłaństwo i kapłanów, kochał swój lud, budował
rodzinę jak św. Stanisław, św. Antoni
i św. Józef. W ciszy i pokorze troszczył się o wszystkich. Znał wszystkich
i wszyscy go znali. Kapłan wielkiej
modlitwy i zaufania Bogu, cichy i pokorny. Wolał brać trud na siebie, niż
żądać tego od innych. Modlił się za
tych, którzy nie dorośli jeszcze do
tego, by podejmować z odpowiedzialnością swoje zadania.
Wspominana już była jego
ogromna cierpliwość i ufność w człowieka. Nieraz w rozmowie z nim mówiłem, że może trzeba bardziej zdecydowanie podejmować decyzje, a on
cierpliwie czekał. I warto było. Niejeden raz okazał pomoc kapłanowi
przeżywającemu kryzys, czy komuś
innemu.
Drogi Księże Stasiu, jeździłeś prawie na wszystkie pogrzeby kapłanów i
ich rodziców. Zobacz jak wielu księży
jest dzisiaj tutaj na pożegnaniu z Tobą, by odprowadzić Cię do domu Ojca
po wieczną nagrodę. Bądź naszym
orędownikiem u jedynego i najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa, zasiadając razem z Nim do uczty niebieskiej. Wierzymy, że tę Eucharystię tak
już przeżywasz, a to, co trzeba żeby
było oczyszczone niech spłonie w
ogromie nieskończonego miłosierdzia
kochającego Ojca i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech Pan da Ci niebo, a Ty wstawiaj się za nami.

WSPIERAJ NAS Z NIEBA

MIAŁEŚ CZAS I SERCE

Trzynasty dzień maja, to
kolejna, już 98. rocznica
pierwszych objawień Maryi w
Fatimie, dzień modlitw za Jej
szczególnym
wstawiennictwem. Dla wspólnoty wiernych parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie
ten dzień pozostanie na zawsze wyjątkowy. Żegnamy dziś
tak bardzo drogiego nam i
kochanego Proboszcza, naszego duchowego ojca, wypróbowanego przewodnika w wierze
– ks. Prałata Stanisława Roga.
W imieniu parafian gorąco dziękuję Duchowi Świętemu
za to, że 28 lat temu proboszczem nowej parafii na naszym
osiedlu został ks. Stanisław. To on od podstaw organizował i
budował wspólnotę parafialną. On w następnych latach, z
ogromnym zaangażowaniem, dbał o dalszy jej rozwój, wzbogacał i pielęgnował codzienne funkcjonowanie. Z uwagą i
roztropnością przyjmował nowe inicjatywy, gorliwą modlitwą i pasterską posługą wspierał wszystkich parafian.
Nasz Proboszcz był zawsze skromny, pracowity, życzliwy
wobec każdego człowieka. Swoją postawą dawał wspaniały
przykład tego, jak można i należy żyć, jak rozwiązywać trudne problemy, jak zaufać Opatrzności w każdej sytuacji.
Nasz Wielki i Dobry Pasterzu! Za wszelkie DOBRO, jakie
otrzymaliśmy od Ciebie składamy serdeczne podziękowania.
Zmartwychwstały Pan powołał już Ciebie do siebie, mimo że po
ludzku mogłeś jeszcze długo i pięknie służyć ludziom na ziemi.
Żegnamy Ciebie, prosząc: Wspieraj nas z nieba swoją kapłańską pomocą. Chwała Bogu za wszystko, co nam czyniłeś.
Prof. Maria Słomka

Drogi Księże Stasiu, za trzy
tygodnie mieliśmy świętować
razem 40. rocznicę święceń
kapłańskich. Ty będziesz już
świętował w ramionach Ojca.
W imieniu kolegów z roku
święceń chciałbym Bogu podziękować za Ciebie: za Twoją
postawę i pracę.
Miałeś specyficzny dystans do
siebie, co sprawiało, że do
Ciebie garnęło się tak wielu,
dla których zawsze miałeś
czas i serce. W pierwszych
latach kapłaństwa byłeś inicjatorem comiesięcznych dni skupienia w Nałęczowie
(uczestniczyli w nich także starsi kapłani między innymi
ks. Józef Szczypa).
Ta wolność od siebie dawała Ci przestrzeń Twojego
zaangażowania. Znaczną część swojego urlopu poświęcałeś młodzieży (niezapomniane obozy wakacyjne z ministrantami na Roztoczu) czy wreszcie potem dzieło tworzenia wspólnoty parafialnej i budowy kościoła. Miałeś
czas na koleżeńskie spotkania. Nie narzekałeś, przy Tobie
uczyliśmy się tego Bożego dystansu. W swoim życiu zrealizowałeś postawę owego sługi z Ewangelii: Sługa nieużyteczny jestem: wykonałem to, co powinienem był wykonać.
Drogi Stasiu, niech aniołowie zawiodą Cię do raju i
zaprowadzą Cię do krainy życia wiecznego. Promienny
Chryste, boski Zbawicielu, jedyne Światło, które nie zna
zmierzchu, bądź dla tej duszy wiecznym odpocznieniem,
pozwól oglądać chwały Twej majestat.
Ks. Adam Lewandowski

NAPRAWDĘ BYŁ OJCEM
Śmierć księdza Proboszcza Prałata
Stanisława Roga napełniła serce smutkiem, łzami, ale i nadzieją, płynącą z
wiary w zmartwychwstanie i świętych
obcowanie. Nadzieją, wręcz pewnością,
że Ksiądz Proboszcz jest w domu Ojca,
jest w niebie.
Nie ma słów, by wypowiedzieć
wdzięczność Bogu za osobę i posługę
Księdza Stanisława. W moim sercu jest
wdzięczność za łaskę, że u Jego boku i
pod Jego okiem rozpoczynałem kapłańską posługę.
Naprawdę był ojcem. Na plebanii
panowała rodzinna atmosfera, co było
przede wszystkim zasługą Księdza Proboszcza. Kochał Boga i człowieka. Kochał
Kościół i kapłaństwo. Był i jest wzorem
kapłana – ojca. Tak wiele wspólnych rozmów i o kapłaństwie, o duszpasterstwie, o
Kościele, o życiu. Tyle wspólnych podróży
pielgrzymkowych i prywatnych. W pamięci pozostanie mi nasz ostatni wspólny
wyjazd razem z ks. Tomaszem Serwinem

na grób śp. Pani Helenki, naszej gospodyni w listopadzie 2014 r., niedługo przed
dniem, kiedy usłyszeliśmy o chorobie
Księdza Proboszcza.
Szczególnym rysem Księdza Stanisława była radość – widoczna w oczach,
w szczerym, promiennym uśmiechu,
dobrym, życzliwym słowie i w tym cukiereczku, który zawsze miał przy sobie. Kiedy w czasie wizyty duszpasterskiej wręczałem te cukierki dzieciom z
pozdrowieniami od Księdza Proboszcza, to pojawiał się uśmiech. I takiego
radosnego Go zapamiętam. Radosnego
i dającego radość. Tej pogody ducha,
pokoju serca, nie stracił i w chorobie,
kiedy zmagał się ze słabością i cierpieniem. Siłą było zaufanie Bogu i Maryi.
W pamięci pozostanie też ostatnie
pożegnanie – pogrzeb Księdza Proboszcza. Żegnaliśmy Ojca. A było nas
tak wielu. Spełniły się słowa Jezusa:
Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie
opuszcza domu, braci, sióstr, matki,

ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał
stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól,
wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym (Mk 10, 29-30).
Głęboko wierzę, że Ksiądz Stanisław cieszy się życiem wiecznym i wielbi Boga. Dziękuję i do zobaczenia w
domu Ojca!
Ks. Zdzisław Szostak
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NAUCZYŁ NAS JAK WIERZYĆ
Ewa i Tomasz Kamińscy

Wieczorem, 11 maja 2015 r. o godzinie 18.00 przybyli do naszego kościoła księża rodacy: ks. Arkadiusz
Paśnik, ks. Mirosław Zając, ks. Tomasz Adamczyk, ks. Krzysztof Grzesiak i ks. Marcin Pidek, a także ks.
Ryszard Wieczorek, aby wraz z ks.
Szymonem Szlachtą, ks. Leszkiem
Sałagą i ks. Mariuszem Salachem odprawić Mszę św. w intencji zmarłego
o świcie tego dnia ks. proboszcza,
Stanisława Roga. Eucharystii przewodniczył ks. Arkadiusz Paśnik.
Ks. Krzysztof Grzesiak, nawiązując do słów ewangelicznej perykopy przypadającej na ten dzień,
powiedział w homilii, że trudno nie
wierzyć w obecność Ducha Świętego
wśród zgromadzonych na sprawowanej właśnie Liturgii: Tego Ducha
Pocieszyciela bardzo dzisiaj potrzebujemy – zauważył. Znaleźliśmy się bowiem, jako rodzina parafialna, w sytuacji specyficznego,
a zarazem bolesnego sieroctwa,
którego dotąd jeszcze nie było nam
dane doznać. I tego pocieszenia
doznajemy.
W czytanej w tym dniu Ewangelii
według św. Jana Pan Jezus obiecuje
Apostołom Ducha Pocieszyciela, który sprawi, że będą oni czynić rzeczy
większe i piękniejsze, aniżeli wtedy,
kiedy z nimi przebywał. W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty przypomniał uczniom wszystko, co powiedział i co uczynił Jezus Chrystus, chociaż Jego samego nie było już z nimi,
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przynajmniej na sposób widzialny.
Pocieszyciel z wysoka nie tylko wszytko Apostołom wyjaśnił, ale też umocnił ich. Oni zaś poszli na cały świat.
Od dwóch tysięcy lat następcy Apostołów kontynuują misję Chrystusa,
głosząc tę najpiękniejszą nowinę, że
nie do śmierci należy ostatnie słowo,
ale do życia: Jestem pewien, że możemy to odnieść do naszej sytuacji –
podkreślił kaznodzieja. Próbujemy w
wielkim, spontanicznym skrócie
przyjrzeć się temu, co stało się naszym udziałem przez posługę, człowieczeństwo, kapłaństwo i serce ks.
Stanisława Roga. (…) Czas jego posługi wśród nas się skończył, ale
Duch Święty (…) mówi nam, że ks.
Stanisław będzie dalej z nami obecny (…), że będzie nam wypraszał
dary i łaski stokroć większe, niż te,
których doznaliśmy do tej pory. Niektóre będą widzialne, namacalne,
ale większość pozostanie w tajemnicy ludzkich serc. Serc, które będą się
nawracać, poznawać Chrystusa, iść
Jego śladami. To będzie pokój w naszych rodzinach i w naszej Ojczyźnie.
Zawierzajmy modlitwie naszego
Proboszcza także i to, co było zawsze
jego bodaj największą troską – powołania do życia kapłańskiego i zakonnego. Było ich przez te lata wiele.
Oby było ich teraz jeszcze więcej, o
wiele więcej. Dobro ks. Proboszcza
(…) będzie trwało nadal. (…) I to od
nas, od naszej wiary i otwarcia na
Boże Słowo, teraz zależy, w jakim
stopniu będziemy tego dobra uczestnikami, ale także kontynuatorami,
dawcami.
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Ks. Krzysztof apelował, aby rozpoczynające się kilkudniowe obchody żałobne były okazją do modlitwy
w intencji duszy ks. Stanisława.
Prosimy Boga, niech oczyści ją z
tego, co jest słabe i niedoskonałe i
przyjmie jak najprędzej do swojego domu.
Ale nie tylko! Niech nie zabraknie również modlitwy za nas samych, aby 30 lat pracy ks. Proboszcza nadal wydawało błogosławione
owoce łaski w naszych sercach i w
całej rodzinie parafialnej.
Na zakończenie Mszy św. ks.
Arkadiusz Paśnik powiedział o ks.
Stanisławie: Nauczył nas, jak wierzyć, jak żyć, jak głosić Ewangelię i
być człowiekiem pełnym miłości.
(…) Kiedy byłem klerykiem, ks.
Proboszcz poprosił mnie, bym
opiekował się drewnianą kaplicą.
Robiłem to, jak potrafiłem. (…)
Kiedyś w nocy nie mogłem zasnąć, była chyba godzina pierwsza. Zastanawiałem się, czy na
pewno zgasiłem świece, bo przecież
mógłby wybuchnąć pożar. Wstałem więc i poszedłem do kaplicy.
Wchodząc przeraziłem się, bo zauważyłem w mroku jakąś postać.
Pomyślałem, że to może jakiś złodziej. Ale był to nasz Proboszcz,
który modlił się przed Najświętszym Sakramentem.
W ten sposób wygłosił mi bezsłowną katechezę, której nigdy
nie zapomnę. I pewnie każdemu
z nas taką katechezę wygłosił.
Żyjmy tymi katechezami.

MIAŁ SWÓJ SPECJALNY STYL
Ewa i Tomasz Kamińscy

We wtorek wieczorem o godzinie
20.00 z inicjatywy kapłanów dekanatu Lublin-Wschód odprawiona została Msza św. w intencji śp. ks. Proboszcza Stanisława Roga. Przybyli na
nią bp Ryszard Karpiński, bp Józef
Wróbel oraz ok. 60 księży, przede
wszystkim z dekanatu LublinWschód, a także wiele sióstr zakonnych oraz wiernych z naszej i innych
parafii.
Eucharystii przewodniczył bp
Józef Wróbel. Witając przybyłych
powiedział, że ks. Stanisław Róg
pozostawił po sobie pomnik w postaci wzniesionego kościoła. Podkreślił, że każdy kamień, cegła,
drewno nosi na sobie symbolicznie
odcisk dłoni ks. Proboszcza. –
Kochał on tę parafię, dla której oddał swoje życie – powiedział bp
Wróbel. – A jeśli tak nagle odszedł,
to dlatego, że Pan Bóg uznał, iż dojrzał do tego, by zaliczyć go w poczet
świętych. Dlatego chcemy modlić
się za niego i wyrazić wdzięczność
za piękno jego kapłańskiego serca.
Bp Ryszard Karpiński w homilii
ze wzruszeniem wspominał ks. Proboszcza Stanisława Roga, który
jeszcze kilka dni wcześniej obchodził swoje imieniny. Za parę dni 17.
maja przeżywałby 65. urodziny, a 5.
czerwca 40 rocznicę święceń kapłańskich. Przypomniał, że pierwsze lata kapłaństwa spędził w Nałęczowie i Opolu Lubelskim. W 1986
roku został budowniczym i proboszczem nowej parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Lublinie.
Od tego czasu swoje życie poświęcił
budowaniu tej wspólnoty parafialnej i kapłańskiej. Bp Ryszard wyraził przekonanie, że ks. Stanisław
odchodzi do Pana po to, by nam
wyprosić Ducha Świętego, właśnie
w tym czasie, gdy w Ojczyźnie zanika duch św. Jana Pawła II i wielu
ludzi zatraca w sobie pojęcie grzechu, zwłaszcza wśród ludzi władzy,
którym się wydaje, że mogą wydawać prawa niezgodne z wolą Bożą.
- Ksiądz Stanisław prawdami Bożymi żył na co dzień – powiedział bp
Ryszard Karpiński. – Te prawdy głosił z poświęceniem wszędzie, gdzie
był posłany. Najpierw w Nałęczowie,

Bp Ryszard Karpiński i bp Józef Wróbel

potem w Opolu Lubelskim, gdzie
współpracował z jednym ze swoich
wychowawców seminaryjnych, ks.
proboszczem Stanisławem Wachowskim. (…) Tam, jako młody kapłan,
przeżywał wybór na Stolicę Piotrową
naszego Wielkiego Rodaka, dziś świętego Jana Pawła II.
Bp Ryszard przypomniał, że ks.
Stanisław zorganizował wraz ze
swoim proboszczem parafialną pielgrzymkę do Ojca Świętego, pierwszą w diecezji lubelskiej w listopadzie 1980 r. Dzięki pomocy ks. sekretarza Stanisława Dziwisza w kaplicy papieskiej odprawiona została
Msza św., a po Eucharystii doszło
też do prywatnego spotkania całej
grupy z Ojcem Świętym. Ks. bp Karpiński powiedział, że z pewnością to
wydarzenie umocniło młodego ks.
Stanisława na całą jego drogę życia
kapłańskiego, również na czas tworzenia zupełnie od podstaw, z niczego nowej wspólnoty parafialnej św.
Antoniego. Ale niczego by sam nie
zrobił, gdyby nie zrozumienie i pomoc
ludzi.
Jego
charyzmat,
uśmiech i szczere, proste słowa
otwierały serca ludzi w różnych
urzędach i instytucjach. Otrzymywał pozwolenia i materiały.
Ks. Stanisław Róg był przy tym bardzo wyczulony na potrzeby innych.
Dzielił się i pomagał parafiom, które też
borykały się z budową swoich świątyń.

Wiele razy przyjmował kapłanów pracujących na Wschodzie, którzy prosili o
pomoc dla swoich parafii.
Ks. Stanisław nigdy nie narzekał
i był wdzięczny za każdą chwilę pracy na budowie kościoła. A byli tacy,
którzy na to poświęcili wiele dniówek. Miał też wielki charyzmat do
budowania wspólnoty kapłańskiej.
Troszczył się o chorych. -Jesteśmy
mu wdzięczni, że tak długo mógł
przy tym ołtarzu stawać ks. Infułat
Józef Szczypa – powiedział ks. Biskup. – Gdy trzeba było, prowadził
go za rękę i opiekował się nim (…)
To specjalny charyzmat – umieć
współpracować z księżmi młodszymi, przyjaźnić się ze starszymi, okazywać szacunek biskupom.
Bp Ryszard przypomniał, że abp
Józef Życiński często używał wyrażenia styl. Mówił o stylu Maryi, stylu Józefa, Jana Pawła II czy Prymasa. -Bez żadnej przesady mogę powiedzieć, że ks. Prałat Stanisław
Róg miał specjalny styl – podkreślił
z naciskiem. – W tym stylu kapłana
uśmiechniętego przyszło mu w końcu nieść z Chrystusem krzyż cierpienia i nieuleczalnej choroby. Ale i
wtedy nie zatracił tego stylu. Wszyscy, którzy go odwiedzali, mogli się
o tym przekonać. (…) Niech Maryja,
Królowa Apostołów poprowadzi go
do tronu Najwyższego po nagrodę
dla wybranych. Amen.
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KAPŁAN WEDŁUG SERCA JEZUSOWEGO
Ks. Prałat Marian Matusik
Homilia podczas pielgrzymki Żywego Różańca
Radecznica - 15 maja 2015

Drodzy czciciele św. Antoniego z
Lublina. Przybyliście tutaj aż dwoma
autokarami. Św. Antoni cieszy się, że
tak licznie się tutaj zjawiliśmy. Ale pewnie razem z nim cieszy się także nasz
ks. Proboszcz Stanisław. Cieszy się z tej
pielgrzymki, cieszy się z każdego z was.
Tak jak cieszył się i błogosławił, gdy
wyjeżdżała każda pielgrzymka z naszej
parafii. Zawsze chciał, żeby pielgrzymce
towarzyszył kapłan. Mówił nam wiele
razy: Ja nie mogę, ale może któryś z
Księży pojedzie? Zawsze przychodził
przed wyjazdem do autobusu, błogosławił, życzył wszystkim dobrej pielgrzymki, wspierał duchowo i materialne. Taki
był nasz kochany ks. proboszcz. (...)
I teraz jest z nami, już nie cierpi. W
naszych sercach mogą rodzić się różne
pytania i wątpliwości. Przecież tak wiele się modliliśmy – nawet o cud uzdrowienia. I nic z tego? Ale były łaski. Może największym cudem było to, że miał
lekką i piękną śmierć. Marzył o takiej
śmierci. „Zazdrościł” księżom, gdy któryś z nich lekko umierał. I taką łaskę
otrzymał przy swojej ciężkiej chorobie.
I będą jeszcze inne liczne łaski, bo żadna modlitwa nie została zmarnowana.
Na pewno modlitwa pomogła mu
przeżyć uroczystości swoich imienin,
choć, jak mówił ksiądz bp Artur Miziński, resztkami sił, słaniając się na nogach. Skąd taka moc? Skąd taka wiara i
miłość? Z modlitwy. Modliliśmy się za
ks. Proboszcza razem z nim i za niego.
Pamiętam, jak prawie 40 lat temu
w parafii Matki Bożej Wniebowziętej w
Biłgoraju były prymicje młodziutkiego
kapłana Stanisława Roga. Byłem na
tych prymicjach. Przyjaźniliśmy się już
od kilku lat, kiedy był jeszcze klerykiem. Prosił mnie o kazanie prymicyjne. Dlatego trudno byłoby mi zapomnieć tę uroczystość. Jego pogrzeb
przypomniał wszystkim słowa z jego
obrazka prymicyjnego, które wydrukowane zostały na klepsydrze: Posłał
mnie pan, abym wam służył , był bratem i przyjacielem.
Blisko 30 lat ks. Proboszcz swoim
życiem, modlitwą, niesamowitą pracą i
zaangażowaniem mówił: Do was mnie
pan posłał, abym wam służył. I służył… był dla wszystkich bratem i przyjacielem. To są cuda łaski Bożej.
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Dlaczego był takim proboszczem? Bo
jego kapłaństwo, to
służba do końca, aż do
ofiary zdrowia i życia?
Przecież mógł jeszcze
długo żyć. Dlaczego
tak łatwo przychodziło
mu być bratem i przyjacielem wszystkich,
zwłaszcza potrzebujących? Źródłem i mocą
była dla niego miłość
do Chrystusa. I on tę
miłość
nieustannie
rozdawał – przez służbę, przez słowo i każdy gest. Nie przeszedł
obok nikogo obojętnie. Pamiętam, jak
kiedyś wracaliśmy z
imien ks. Prałata Szymona Szlachty. Po
drodze
spotkaliśmy
starszego pana. Ks.
Proboszcz oczywiście
się zatrzymał na krótką rozmowę. Sięgnął do kieszeni i dał
mu cukierek. Tak sobie pomyślałem
– starszy pan, a tu cukierek? Ale widzę, że on bardzo się ucieszył. Może
już nawet nie pamiętał, kiedy od kogoś dostał cukierka. I pewnie tego
cukierka już nigdy nie zapomni.
Ks. Stanisław rozdawał miłość
na wszystkie możliwe sposoby –
prosto, szczerze i autentycznie. Nie
lubił prezentów i upominków. Mówił wtedy, zwłaszcza od dwóch lat,
że jest już na etapie rozdawania.
Ale tak naprawdę, to on rozdawał
przez całe życie. Przez miłość, przez
służbę. Rozdawał siebie. I rozdał do
końca... Stąd napis na klepsydrze:

To był kapłan według Serca Jezusowego. Był ofiarnym budowniczym naszego kościoła i parafii,
opiekunem powołań kapłańskich i
zakonnych.
Obyśmy tej jego katechezy, jego
cudownego świadectwa autentycznej miłości, nie zmarnowali, nie
zapomnieli, tylko kontynuowali. A
On z troską i miłością dalej będzie
patrzył z nieba, czy żyjemy tym,
czego nas nauczył. Czy miłujemy
Boga ponad wszystko i siebie nawzajem? To jego najważniejszy testament, ostatnie słowo. Mamy
przedłużyć jego służbę, kapłaństwo
i Bożą miłość.

ZE WSPOMNIEŃ KS. PRAŁATA MARIANA MATUSIKA
Pierwszy raz z ks. Proboszczem spotkałem się w 1971 roku w Biłgoraju. Do zakrystii przyszedł jakiś młodzieniec. Dobrze mu patrzyło z oczu. -Jesteś lektorem –
zapytałem? -Jestem klerykiem z tej parafii – powiedział. Nie wiedziałem, jaka to
będzie dla mnie podpora, ale od razu poczułem, że to dobra dusza. Nie przypuszczałem też, że kiedyś dom ks. Stasia będzie i moim domem.
Potem były wieczorne spotkania. Po nabożeństwie długo rozmawialiśmy. Czasem coś wspólnie oglądaliśmy w telewizji. To były przepiękne spotkania, które nas
mocno związały. Pamiętam, jak zaprosił mnie do swojego domu, przedstawił rodzinę. Pomyślałem sobie, że ma rodzinę tak blisko, a ja 600 km od Biłgoraja. Niech to
będzie i moja rodzina.
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JESTEM — PAMIĘTAM — CZUWAM
Ks. Franciszek Bednar
Homilia - 17 maja 2015

Nie mogę sobie wyobrazić parafii
bez ks. Roga – tak wielu mówi. Myślę,
że Pan Bóg nie może sobie wyobrazić
parafii bez ks. Roga. Nie mam pewności, że On jest w niebie. Nie mam pewności, że jest z nami. Jezus nas uczy,
byśmy nie szukali ani pewności, ani
znaków. Przeciwnie, mamy szukać pokoju w niepewności, czyli, abyśmy zaufali. Naturalnie, to nie jest łatwe... lecz
taka jest nasza wiara.
U Apostołów było tak: Wierzymy,
że Królestwo Boże zarazem jest... i dopiero stanie się. Dwaj mężowie, czy
aniołowie w białych szatach, rzekli
Apostołom: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?
Na pewno każdy z nas by patrzył w niebo, gdyby widział, jak Jezus wstępuje
do nieba. Takiego widowiska nigdy
wcześniej nie było. Ale jeśli aniołowie
mówili, by nie patrzeć w górę, to gdzie
mamy spojrzeć? Tu, wokół siebie. Tu
można znaleźć Pana Jezusa po Wniebowstąpieniu. Jest w Eucharystii. Bywa
tam, gdziekolwiek gromadzimy się w
Jego Imieniu.
Na czym to polega? Chciałbym
postawiać pytanie o naszych kochanych zmarłych:
Czy mówi się: „Mama cię kochała”… czy: „Mama cię kocha?”
Czy mówi się: „Proboszcz był dla
nas dobry”... czy: „Proboszcz jest dla
nas dobry?”
Czy mówi się: „Jezus kochał nas”...
czy: „Jezus nas kocha?”
Różnica między czasem przeszłym
a teraźniejszym jest istotna. Miłość nie
jest uczuciem, lecz postanowieniem, by
żyć dla kogoś. Nie przemija. Bóg jest
miłością. Stał się jednym z nas, umarł,
Zmartwychwstał i żyje dla nas teraz i
na wieki.
W Ewangelii św. Marek napisał:
Pan współdziałał z nimi i potwierdzał
naukę znakami. W Dziejach Apostolskich, Łukasz pisał: Dał wiele dowodów, że żyje.
Co to znaczy „znaki,” czy „dowody,
i na czym polega to „współdziałanie?”
Apostołowie zachowali się naturalnie w obecności Zmartwychwstałego
Chrystusa. Ale nie poznawali Go. Coś
się zmieniło i to z początku ich zmartwiło. Dopiero przy łamaniu chleba,
czyli dzięki tym znakom i dowodom,

uświadomili sobie, że żyje. Zauważyli,
że Jego życie jest postrzegalne, a jednak w inny sposób. Natychmiast chcieli
podzielić się tym, czego doświadczyli.
Żyli już inaczej: mieli radość, ofiarność,
ducha przebaczenia. Sąsiedzi zdziwili
się i pytali: Skąd to się wzięło? Jedyne,
co mogli powiedzieć, to: Pan Jezus
Zmartwychwstał i żyje. To nieprawdopodobne, ale udało im się przekonać o
tym ludzi. I dzisiaj świętujemy Zmartwychwstanie. Przypominamy sobie, iż
nie należy przejmować się tym, że życie
nie jest takie same, jak było.
Nie mieli przekonujących argumentów, że Zmartwychwstał. Poradzili
sobie inaczej z tym, co najtrudniejsze,
mianowicie z Krzyżem.
W tym zawierają się te aspekty:
niesprawiedliwość, zawstydzenie i
śmierć. Ks. Proboszcz powiedział w
Wielki Piątek, że w tym jest nasza godność i nasza tożsamość. -(Krzyż) mówi,
że wielką wartość w oczach Bożych
ma każdy człowiek, skoro umiłował go
do końca, aż po krzyż. - A potem dodał: Do końca—tak miłuje Bóg. Ale,
skoro to Bóg, to do jakiego „końca”?
Znowu stawiam pytanie: Czy mówi się: Jezus nas miłował?... czy raczej:
Jezus nas miłuje?
Jego miłość kontynuuje poza grobem, dlatego On nas miłuje.
Proboszcz zakończył tę homilię
słowami: Do końca—tak miłuje Bóg.
Czyż tego dowodem nie jest Chrystusowy krzyż? Czy można pozostać obojętnym wobec takiego dowodu miłości? Szczególnie bliski staje się, kiedy
doświadcza nas osobiście. O wiele lżej
dźwigać go z Chrystusem.
Dzisiaj obchodzimy uroczystość
Wniebowstąpienia. Jezus chciał, by
uczniowie szukali pokoju w niepewności. Powiedział, że po Jego odejściu
będzie nam lepiej, bo daje Ducha Świętego. Duch Święty działa w sferze niepewności… ale działa.
Jest pewien problem. Mianowicie:
Zanim przyjmiesz Ducha Świętego, czy
doświadczyłeś Pana Jezusa? Apostołowie Go znali, a my? Szczerze mówiąc,
sam mam z tym trudności, bo to
wszystko jest niepewne.
Tomasz też miał trudności, a co
Jezus zrobił? Dał mu doświadczenie,
jakie było mu potrzebne. Nam także
daje to, co potrzebne. Nie zawsze będzie to dokładnie, czego pragniemy...
lecz to, co jest potrzebne, byśmy wie-

Ks. Proboszcz Stanisław Róg
i ks. Franciszek Bednar podczas Mszy
św. 8 maja 2015 r. o godz. 7.30

rzyli. Gdybyśmy tego potrzebowali, to
Pan Bóg nawet by pozwolił nam pić
truciznę, bez żadnej szkody.
Bóg daje dodatkową pomoc. Jeśli
trudno nam jest wyobrazić sobie Pana
Jezusa, to Bóg daje pośredników Jego
miłości. Znają nas. Kochają nas. Umierają i powstają do nowego życia. I dalej
nas kochają. Każde doświadczenie dobroci, to dowód, że Jezus żyje. To nie
jest naukowe rozumowanie. Raczej,
miłość ma być doświadczana. Wiara, to
właściwa odpowiedź na to doświadczenie.
Kto pierwszy idzie za Chrystusem?
- Maryja. Ksiądz Proboszcz wiernie
słuchał Apelu Jasnogórskiego. Jestem.
Pamiętam. Czuwam – to są kluczowe
słowa, które Matka Boska śpiewa Panu
Bogu, a my z Nią.
Jestem.
Nie lubię używać czasu przeszłego
ani dla Marii, ani dla naszych zmarłych. Śpiewa się: Jestem, a nie Byłam.
Proboszcz lubił żartować, dzwoniąc
przez domofon: Niestety, to my
(jesteśmy)! Niemożliwe jest dla mnie
podchodzenie do drzwi, nie myśląc o
jego poczuciu humoru.
Czas przeszły najbardziej pasuje
do grzechu. Grzechy były. Zdarzyły się.
Zostały przebaczane. Natomiast Pan
Jezus zmartwychwstał... i żyje. Maryja
żyje i kocha, jako pierwsza po Jezusie.
Zmarli idą za Nią tą samą drogą. Dlatego postarajmy się, by o Jezusie i Maryi
(Ciąg dalszy na stronie 14)
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nie myśleć, że to jedynie postaci historyczne.
Królestwo Boże już istnieje... i jednocześnie ma dopiero nabrać ostatecznego kształtu. Pan Jezus mówi o Królestwie, że to, co najważniejsze już jest
nam dane! On odchodzi, a Duch Święty
zstąpi, ponieważ nas kocha i chce, byśmy doświadczyli Jego miłości nieco
inaczej. Jestem. Wciąż jestem. Odszedł
Proboszcz, aby być z Jezusem, który
dzisiaj, tu i teraz, przychodzi do nas w
Eucharystii. Oni żyją... razem.
My też żyjemy inaczej w Eucharystii, niż kiedyś. Mamy w Niej jedność z
Jezusem oraz z całym światem ludzi
żywych i umarłych. Tego nie da się opisać. Tego trzeba doświadczyć. Pod tym
względem Pan Bóg jest bardzo praktyczny.
Dlatego realizacja tej obietnicy
życia wiecznego nie jest odkładana na
późniejszy termin.
„Trzeciego dnia”, to idiom na
Zmartwychwstanie „bardzo, niedługo,
wkrótce”. Dokąd Chrystus Zmartwychwstały się udał? Do Galilei... do Swojej
ojczyzny. Jak Pan Jezus przybył do
Apostołów? W Eucharystii... czyli trafił
do ich serc.
Swoim przykładem, Pan Jezus
pokazuje, jakiego losu możemy spodziewać dla naszych zmarłych. Czy Proboszcz jest? „Niestety, jesteśmy”. To
znaczy, wierzę, że tak.
Dokąd ma iść? Jeśli nie do nas, to
do kogo? Jeśli nie teraz, to kiedy? Co
więcej, już nie ma ograniczeń. Do niedawna, trzeba było go zastać. Często był
zajęty, lub fizycznie osłabiony. Teraz
potrafi być „wielofunkcyjny” i wszechstronny. Zawsze jest do dyspozycji. Co
Proboszcz na to? Jestem za. Jestem!
Pamiętam.
Nie da się zapomnieć wielkiej miłości. Dlaczego pamiętamy? Pamiętajmy po to, by dziękować. Wdzięczność
to właściwa odpowiedź na miłość. Eucharystia to znaczy „dziękczynienie”.
Mam zwyczaj wyrażać podziękowanie na zakończenie dnia. Lubiłem to
robić po apelu u Proboszcza słowami:
Dziękuję za piękny dzień. Proboszcz
zwyczajnie odpowiadał: Dzięki Ci, a
Bogu niech będą dzięki. Kiedyś, gdy
wprowadziłem się do plebanii, zapytał
mnie: Jak się tu czujesz? Odpowiedziałem: Wparafio-wzięty. Przecież nasza
parafia niewiele się różni od nieba, nieprawdaż?
W języku hebrajskim, pamięć
oznacza aktualizację czegoś, co jest zapamiętane. Zikoron. Jest to związane z
Przymierzem. Staje się odnowione i
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wzmocnione za każdym razem, gdy
pamiętamy. Pan Bóg porównał Swoją
miłość z macierzyńską troską: A nawet
gdyby matka zapomniała o swym niemowlęciu, to ja nie zapomnę o Tobie.
Kiedy matka potrafi zapomnieć o dziecku? Chyba dopiero, kiedy już straci
swoje życie.
A Bóg o nas pamięta, abyśmy się
ożywiali. Pamiętamy o miłości, gdziekolwiek jej doświadczamy. Niech zstąpi
Duch Święty, byśmy postępowali tak,
jak Jezus pragnął, gdy powiedział: To
czyńcie na moją pamiątkę. Niech stanie się Boża wola! Kto bierze udział w
Eucharystii, czy będzie pamiętać? Pamiętajmy.
Czuwam.
To słowo sugeruję pasję... czyli
zamiłowanie, lub powołanie. U Proboszcza, to kapłaństwo. Wstawiennictwo. To łączenie ludzi ze sobą oraz z
Bogiem. Oto czuwanie. Jakie to błogosławieństwo! Jaka to radość! Proboszcz
uczy zdrowego podejścia do drugiego
człowieka. On szuka u nas, gdzie jest
lęk. A już znalazłszy bojaźń, zawsze szukał tego samego w swoim sercu. Wtedy
potrafił pracować nad wspólnym rozwiązaniem. Nie ma obcych problemów.
Wszystko to nasze. Nie ma cudzych
rozwiązań. To nadawało sens jego kapłaństwu. To jest istota miłości. Dlatego miał pasję w tym, co robił. Pasja jest
tym, co nie umiera, kiedy ciało umiera.
Dalej działa.
Czy Pan Bóg dałby wielki dar tylko
przez pewien ograniczony czas? To co
Boże jest wieczne. We Wniebowstąpieniu Jezus zachęca do zaufania. Pewności nie było, nie ma i nie będzie. Jak
wygląda zaproszenie do czuwania?
Zainteresujmy się zbawieniem
świata. Naśladujmy Apostołów w tym,
jak kochać, jak poradzić sobie z niesprawiedliwością,
zawstydzeniem,
śmiercią… to znaczy, z krzyżem. A także, jak skorzystać ze Zmartwychwstania? Nowe życie jest tu i teraz. Pełne
życie nadchodzi.
Każdy ma powołanie, dlatego trzeba to szanować. Niech się rozwija według tego, co Pan Bóg daje jako zamiło-

wanie. Trzeba rozwijać się w swoim
powołaniu. Proboszcz ma talent do poznawania powołań. Trzeba znaleźć
głębszą satysfakcję i pójść w tym kierunku. Będziemy w dobrym towarzystwie!
Sam podzielił się swoją pasją. To
człowiek 1000 dobrych pomysłów. On
nas zna i kocha. On czuwa nad nami z
Chrystusem. Razem potrafimy poradzić sobie z najtrudniejszymi sprawami
naszego życia. Krzyż. Oto czuwanie.
Oto kapłaństwo.
Jestem. Pamiętam. Czuwam.
Wczoraj, we wspomnienie św. Andrzeja Boboli, Pan Jezus mówi w
Ewangelii do Boga: Ojcze, chcę, aby
także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną
tam, gdzie Ja jestem.
Gdzie Ty jesteś, Panie Jezu? Tu, w
Eucharystii.
Gdzie ty jesteś Proboszczu? Tam,
gdzie Pan Jezus jest... czyli tu.
Dlatego ośmielam się powiedzieć:
Bóg nie wyobraża sobie parafii bez nawet najmniejszego z braci... a co dopiero Księdza Roga? Tego nie da się udowodnić, lecz tego doświadczam. Dlatego, tak odpowiadam na pytanie Czy
zmarli nas kochają? - No... nie mówi
się no, lecz oczywiście.
Czego się nauczyłem od ks. Proboszcza? Przede wszystkim, poznałem
u niego zdrowe podejście do drugiego
człowieka. On szukał w nas, gdzie jest
lęk. Cierpliwie czekał, w trakcie rozmowy to wychodziło. A już kiedy znalazł
bojaźń, to szukał tego samego w swoim
sercu. Wtedy, potrafił pracować nad
wspólnym rozwiązaniem. Nie ma obcych problemów. Wszystko to nasze.
Nie ma cudzych rozwiązań. Jeśli to Pan
Bóg wyprowadza nas z niebezpieczeństwa, bólu czy strachu, to wspólnie jesteśmy ocaleni. To nadawało sens jego
kapłaństwu. To jest istota miłości. On
miał pasję tego, co robił.
Uważam, że choć jego ciało jest
martwe, jego miłość w dalszym ciągu
żyje i jest aktywna. Działa dzięki Panu
Jezusowi, który żyje w Eucharystii i
zaprasza nas, byśmy byli tam, gdzie On.

ZE WSPOMNIEŃ KS. PRAŁATA MARIANA MATUSIKA
Kiedyś, jeszcze w Biłgoraju umówiliśmy się, że spotkamy się w jego domu
rodzinnym i pojedziemy na wycieczkę. O której? O dziewiątej. Znając go powiedziałem, że będę o 9.30. Na pewno? Oczywiście, bo wieczorem nie mogliśmy się spóźnić na Mszę św.
Przyjeżdżam rano punktualnie, a tu wychodzi mama Stasia i mówi: Już
nie mam cierpliwości, może ksiądz coś zrobi? Budzę go, a on mówi: Już, już
wstaję. Jak wróciłam od krów, on dalej śpi. I tak kilka razy. A mieliście
gdzieś pojechać. A ja mówię: Niech mi pani da pół wiadra wody i wszystko
się załatwi. Wziąłem wiadro, ale on chyba usłyszał, jak leję wodę. Kiedy wszedłem do pokoju, już był ubrany.
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POSŁAŁ MNIE PAN ABYM WAM SŁUŻYŁ
Z ks. Stanisławem
Rogiem spotkałem
się po raz pierwszy
w życiu w czasie
jego posługi kleryckiej w Nadrybiu.
Tworząc nowy ośrodek duszpasterski w
Nadrybiu, a w przyszłości parafię w
powstającym Lubelskim Zagłębiu
Węglowym, uzyskałem zgodę Ks. Biskupa Ordynariusza Piotra Kałwy na
zbieranie tacy na Seminarium Duchowne w Lublinie przez kleryków.
Ponieważ miałem trudne warunki
mieszkaniowe, prosiłem, aby przez
rok przyjeżdżał na tacę ten sam kleryk. I oto od października 1973 roku
do czerwca 1974 był alumn Stanisław
Róg.
Był on człowiekiem skromnym,
pokornym, o wielkiej odpowiedzialności w pracy i sile ducha. W Nadrybiu za każdym swoim przybyciem
wygłaszał krótkie przemówienia na
temat powołania kapłańskiego, życia
w Seminarium i pracy duchowej. Pamiętam, z jakim wielkim wzruszeniem przeżywał wygłoszone przez
siebie pierwsze przemówienie w kościele. Chętnie słuchał wskazań i zaleceń odnośnie głoszenia kazań. Kiedy
w roku 1974 zmarł gospodarz, u którego mieszkałem, bardzo dużo pomógł mi w przygotowaniu pogrzebu.
Z wielką odpowiedzialnością spotykał
się z ministrantami i młodzieżą.
Po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1975 roku ks. Stanisław Róg
odprawił Mszę św. Prymicyjną w
Nadrybiu. Odwiedzałem go w parafiach w Nałęczowie i Opolu Lubelskim.
W roku 1979 uczestniczyłem wraz z
ks. Stanisławem w pierwszej pieszej
pielgrzymce na Jasną Górę. Pielgrzymka wyruszyła 5 sierpnia 1979 r.
z Wąwolnicy (ostatnia lubelska pielgrzymka była w roku 1914). Organizatorem i przewodnikiem pielgrzymki był o. Ludwik Wiśniewski, dominikanin. Ks. Stanisław był odpowiedzialny za służbę sanitarną, a ja za
liturgię. Chodziliśmy kilka razy na
pielgrzymkę.
W 1984 r. przybyłem do parafii w
Dąbrowicy jako proboszcz ze zleceniem budowy nowego kościoła. Ks.
Stanisław w 1986 r. został organizatorem i proboszczem parafii św. An-

toniego w Lublinie. W 1987 roku
przystąpiliśmy do budowy: ja budowałem kościół, a ks. Stanisław sale
katechetyczne. Ponieważ miałem dużo stali, przekazałem na budowę parafii św. Antoniego 1 tonę stali oraz
figurę św. Antoniego. A gdy u mnie
budowa została przerwana z powodu
wzmacniania murów, odesłałem
trzech murarzy do księdza Roga.
Dzięki temu zostały w szybkim czasie
zbudowane sale katechetyczne.

Fot. Arch. Ks. Stanisław Róg przed kaplicą
tymczasową

W pracy duszpasterskiej ks. Stanisław odznaczał się wielką aktywnością. Utworzył wiele grup duszpasterskich. Troszczył się o ich formację. To
właśnie w parafii św. Antoniego co
roku odbywał się opłatek dla grup AA
i rekolekcje dla czcicieli Różańca
Świętego.
Każda uroczystość w parafii była
dokładnie przemyślana i solidnie

Ks. Kanonik Zygmunt Lipski

oraz pieczołowicie przygotowana. Ta
troska wydała wiele owoców.
Ks. Stanisław troszczył się o kapłanów. Zawsze miał dla nich czas. Kiedy zachorował ks. infułat Józef Szczypa, zatroszczył się o niego jak ewangeliczny Samarytanin. Nie żałował sił
i pieniędzy, by okazywać mu pomoc.
Nie chciał go oddać do szpitala i robił
wszystko, aby miał jak najlepsze warunki w domu. Bardzo często, nawet
w nocy spełniał przy nim posługę pielęgniarską. Kiedy sam zachorował,
dopiero po interwencji ks. Arcybiskupa zgodził się, żeby ks. Infułat Szczypa został przewieziony do Domu
Księży Emerytów na Bernardyńskiej.
A i tam, kiedy mu siły pozwalały, odwiedzał go.
Chociaż miał wiele obowiązków
jako proboszcz, pamiętał o naszej
znajomości. Jako jedyny z moich licznych praktykantów pamiętał o życzeniach świątecznych i imieninowych,
bardzo często przez osobistą obecność. Często spotykaliśmy się na różnych uroczystościach.
Zawsze interesował się kapłanami
emerytami i wspomagał ich w różny
sposób. Dowodem tego było zamieszkanie w domu parafialnym dwóch
emerytów : ks. Infułata Józefa Szczypy i ks. Prałata Mariana Matusika.
Całe kapłańskie życie ks. Stanisława Roga, to służba Panu Bogu i ludziom. Bardzo dokładnie zrealizował
słowa, które obrał na obrazku prymicyjnym: „Posłał mnie Pan, abym
Wam służył, był bratem i przyjacielem”.
Odpoczywaj w pokoju!

ZE WSPOMNIEŃ KS. PRAŁATA MARIANA MATUSIKA
Kiedyś pewna dziewczyna przyszła po radę do ks. Proboszcza. Chciała
wyjść za mąż, ale bardzo wybrzydzała. Nie chciała wyjść za byle kogo. Otrzymała radę, by się w tej sprawie modliła do św. Antoniego. Dobrze. Modli się
rok i… nic, modli się drugi, to samo. Na początku trzeciego trochę się wściekła.
Akurat robiła porządki w domu. Na biurku stała u niej figurka św. Antoniego.
Zdenerwowana, bo już leciał jej 22 rok, chwyciła ją i wyrzuciła przez otwarte
okno. Akurat pod oknem przechodził bardzo porządny młodzieniec. Niewiele
brakowało, a dostał by w głowę. Ale udało mu się ją złapać. Zaczął się rozglądać, zauważył otwarte okno. Wszedł do domu i zapukał do drzwi mieszkania, z
którego wypadła, jak mu się zdawało, figurka. Otworzyła mu ta dziewczyna,
bardzo miła i sympatyczna. -Czy to może pani figurka wyleciała podczas porządków? Ja jakoś ją złapałem i nic się nie stało. Dziewczyna zaczerwieniona
podziękowała. -Chciałabym jakoś to wynagrodzić. Może napije się pan herbaty? I tak od słowa do słowa… skończyło się przy ołtarzu. Tak to pomógł św.
Antoni. A mało kto wie, że jest on także patronem narzeczonych.
CZERWIEC 2015 Nr 6/207
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OKRUCHY WSPOMNIEŃ
Wspomnienia sióstr Księdza
Proboszcza—Teresy i Katarzyny
Teresa: Stasio zawsze był bardzo
pokorny i posłuszny. Jako dzieci nie
bardzo go lubiliśmy, bo on zawsze słuchał mamy. Nie był pupilkiem, ale mama nigdy nie musiała mu powtarzać, co
ma robić. Jak np. widział drzewo rozrzucone, to sam szedł je poukładać. A
do nas to trzeba było dziesięć razy mówić, a myśmy i tak robili swoje. Mama
czasem ścierką przyłożyła. Było nas
siedmioro: Jan, po roku urodził się Stasio, a ja rok później, cztery lata po mnie
Kasia, potem Zbyszek, Jurek i Wojtek.
Katarzyna: Dzień zawsze rozpoczynaliśmy od modlitwy. Przy
drzwiach była kropielniczka, można
się było przeżegnać święconą wodą,
jak się wychodziło. Była u nas też taka większa figurka Matki Bożej. Zachowała się do dziś. Kupiliśmy ją razem ze Stasiem za 100 złotych od
sióstr zakonnych.
Przed krojeniem bochenka chleba
zawsze robiliśmy na nim znak krzyża.
Jak upadł kawałek chleba na podłogę,
trzeba go było podnieść i pocałować.
Tak nas wychowali rodzice. Nauczyli
szacunku dla chleba i dla ludzi.

Teresa:
Pamiętam, jak kiedyś
tylko we dwoje poszliśmy do lasu na
grzyby. Wtedy Stasio po raz pierwszy
powiedział mi, że
idzie do Seminarium. Martwił się,
czy zostanie przyjęty, ze względu na
wypadek z palcami
lewej ręki, jaki miał
w klasie maturalnej. Myślałam, że
żartuje. Nie bardzo
mi się to podobało.
W tamtych czasach inaczej to przeżywałam. W naszej rodzinie było już
dwóch Księży m.in. ks. Andrzej Karp.
Pomyślałam sobie, że się nie ożeni, że
nie będzie mieć dzieci. Wcześniej
Stasio jeszcze zdawał do szkoły leśnej, ale się nie dostał. Potem pracował w drukarni, więc sądziłam, że się
rozmyślił. Ale po roku wstąpił do Seminarium.
Mama była bardzo szczęśliwa. A
ja jak przyjechałam na obłóczyny, to
bardzo płakałam. Zobaczyłam te mury, korytarze i katakumby. Było to dla

DOBRY JAK CHLEB
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. Te
słowa ks. Jana Twardowskiego jawią się dziś jako niezwykle aktualne. Szkoda tylko, że w życiu codziennym
tak często zapominamy o nich, i przypominamy je sobie
dopiero wówczas, gdy stajemy w obliczu odejścia osoby,
która była nam tak bardzo bliska.
Dla ks. Stanisława jednakże słowa te nie były tylko czymś
teoretycznym, tzn. tylko jednym z wielu „pięknych” powiedzeń, gdyż można śmiało powiedzieć, że były one dla
niego dewizą życia, chlebem powszednim. On kochał
Boga i ludzi! Wyrażał to na różne sposoby: poprzez swoją gorliwość, poświęcenie i modlitwę. Przez okazywane
wsparcie duchowe i materialne; poprzez swoją obecność,
uśmiech i dobrą radę.
Nie tracił czasu. „Śpieszył się” okazywać dobroć innym. Tego możemy się
od niego uczyć. Był on „naturalny” w tym, co robił: zawsze życzliwy, gościnny i
serdeczny. Pełen radości i uczynności. Jak to ktoś określił: „Był dobrym człowiekiem”. Po prostu można powiedzieć, że tak „zwyczajnie” służąc i kochając,
ustawicznie naśladował Chrystusa. Na tej dobroci „ludzkiej” budował piękne
kapłaństwo. A kiedy przyszło mu stanąć w obliczu krzyża, nie wahał się go
przyjąć i ofiarować za Kościół i za zbawienie innych ludzi.
Wierzę, że tak jak w życiu Pana Jezusa, tak i w życiu ks. Proboszcza, ten
krzyż przyniesie owoce... w swoim czasie. Wierzę, że będąc tak doświadczony
chorobą i upodobniony do Chrystusa cierpiącego, cieszy się już chwałą Niebios wraz ze świętymi i Matką Bożą, którą tak bardzo kochał.
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mnie bardzo przygnębiające. Potem
wyjechałam do Czech i na święceniach diakonatu już nie byłam.
Trudnym dla nas doświadczeniem była śmierć naszego taty. Było
to akurat po prymicjach Stasia. Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca,
a tatuś umarł 23 lipca. Może to był
jego pierwszy pogrzeb jako kapłana i
do tego bardzo bolesny, bo musiał
pochować ojca. Akurat wtedy przyjechałam z mężem na urlop do Polski.
Nie spodziewałam się, że trafię na
pogrzeb własnego ojca. Jeszcze rano
tatuś powiedział, że uczcimy ten nasz
przyjazd. Wszyscy wyszli w pole, a ja
krzątałam się w domu, sprzątałam,
myłam naczynia. Po pół godzinie
przybiegł brat Jurek. Mówił, że tatuś
upadł i nie wstaje. Mąż pojechał samochodem na pole, a ja zadzwoniłam
po pogotowie. Lekarz stwierdził zawał. Tata miał 49 lat. Był to dla nas
ogromny szok. Stasio był już wtedy w
Nałęczowie. Kiedy się dowiedział o
śmierci taty, bardzo to przeżył. Wcześniej były: wesele, wesele, prymicje, a
tu nagle pogrzeb.
Naszego starego domu już nie
ma. Oprócz kuchni i dwóch pokoi,
była w nim taka mała komora. Kiedy
Stasiu był w Seminarium, to sobie
urządził tam dla siebie pokoik. Jak
przyjeżdżał, to wieszał na drzwiach
sutannę. Od razu było wiadomo, że
jest.
Stasio nigdy nie zapominał o domowych świętach i uroczystościach.
Zawsze zadzwonił, by złożyć życzenia.
Przyjeżdżał, odwiedzał całą rodzinę,
zwłaszcza na wigilię albo w Szczepana lub w Poniedziałek Wielkanocny.
Nigdy o nikim nie zapomniał.

BYŁ MOIM KIEROWNIKIEM DUCHOWYM
Gdy w 1980 roku znalazłam się w Lublinie ze względu
na męża Tomka i pracę, nie sądziłam że spotkam tu wspaniałych i bardzo życzliwych ludzi. Chociaż dobrze się czułam w rodzinie Tomka, wydawało mi się, że pozostawiam
w Krakowie największe przyjaźnie. Co tydzień jeździłam
do Krakowa, być ukoić tęsknotę za moim
rodzinnym miastem.
Wszystko z czasem zaczęło się zmieniać,
gdyż zaczęłam poznawać sąsiadów, koleżanki i kolegów w pracy, matki z dziećmi na placu zabaw, na którym przebywałam też ze
swoimi dziećmi. Większość z tych znajomości powoli przerodziła się w przyjaźnie trwające do dziś.
Zaabsorbowana życiem rodzinnym i
zawodowym, nie za bardzo miałam czas na
życie duchowe. Choroby i trudności zmieniły mój sposób myślenia i stopniowo zreformowany hierarchię wartości. Zaczęłam
czytać książki o tematyce religijnej. Kiedyś, wracając z pracy przechodziłam obok
księgarni. Przez zamarznięte okno wystawowe zobaczyłam na okładce jednej z
książek twarz św. o. Pio. Lektura tej książki wzbudziła we mnie ogromne pragnienie
prowadzenia uporządkowanego życia pod
kierunkiem kierownika duchowego. Żałowałam, że nie
żyję we Włoszech w czasach tego stygmatyka, który
zmarł w 1968 r.
Jestem przekonana, że to św. o. Pio wskazał mi naszego księdza Proboszcza. Znałam go praktycznie od początku budowy kościoła, ale bardzo długo nie miałam odwagi,
by poprosić go o kierownictwo duchowe. W tamtym czasie
byłam bardzo nieśmiała, zakompleksiona, z niskim poczuciem własnej wartości. W konfesjonale trudno było mi się
spowiadać ze względu na niedosłuch. Dużo modliłam się
do Ducha św. i czytałam Pismo Święte.

Dopiero w 1993 r. nastąpił przełom. Wszystko
stało się naraz – zapisałam się do Rodziny Różańcowej, pod wpływem przyjaciółki wstąpiłam do III Zakonu św. Franciszka przy kościele ojców kapucynów
przy Krakowskim Przedmieściu i wreszcie… odważyłam się poprosić księdza Proboszcza,
by został moim kierownikiem duchowym. Było to po południu, na placu
przykościelnym, gdy dopiero co wywieźli deski tymczasowego kościoła.
Ksiądz Proboszcz stał w sutannie i
komży. Moja trzyletnia córka ciągnęła
mnie w zupełnie inną stronę. Gdy pełna lęku podeszłam, bałam się, że spotkam się z odmową. Wreszcie wykrztusiłam to, co chciałam powiedzieć od
wielu miesięcy. Bardzo się ucieszyłam,
gdy ksiądz się zgodził.
Z perspektywy minionych lat dziękuję Bogu za błogosławiony czas indywidualnej formacji. Jestem dłużnikiem ks.
Proboszcza, który przede wszystkim nauczył mnie bardzo kochać Boga i Maryję.
Stąd nasze pragnienie, by zachować
pamięć o Ojcu – tak zwracałam się do
naszego Pasterza – i jak pisałam wcześniej, wydać osobną publikację o Nim.
Na koniec przypomina mi się, jak w kwietniu 2015
r. ks. Proboszcz powiedział, że w każdym domu powinna
być kropielniczka przy drzwiach wejściowych, by wychodząc, można było umoczyć palce w wodzie święconej i
przeżegnać się. Może powinniśmy potraktować to życzenie jako ostatnią wolę naszego Ojca i wypełnić ją?
Taka kropielniczka była w Biłgoraju w rodzinnym
domu ks. Proboszcza. Wspominają o tym Jego Siostry w
tekście Okruchy wspomnień.
Ewa Kamińska

UŚMIECH BYŁ JEGO WIZYTÓWKĄ
Na swojej drodze spotykałam wielu różnych
wspaniałych ludzi. Prawie każda z tych osób Magdalena
czegoś mnie nauczyła, pomogła mi coś odkryć,
poznać. Jedną z tych osób jest ś.p. ks. Stanisław Róg. Pomimo, że znałam Go mniej, niż tutejsi parafianie, to jednak głęboko zapadł w moją pamięć. Bardzo ciepło wspominam każdy Jego uśmiech. Ten uśmiech był jakby wizytówką ks. Stanisława... Za każdym razem, kiedy Go spotykałam, widziałam go na Jego twarzy.
Kiedy potrzebowałam pomocy czy rozmowy, ani razu
nie poczułam się przez Niego zlekceważona. Nawet jak
kiedyś powiedziałam Mu, że przyszłam z moim problemem do innego księdza, to On wziął Mnie do pokoju
„gorzkich wyżaleń”, tam mnie wysłuchał i starał się pomóc. Pokazał mi przez to, jak wielką ojcowską troską darzył człowieka, zwłaszcza w potrzebie.
Dzięki Jego otwartości nie czułam się jak obca... wręcz
przeciwnie, zaczęłam czuć się jak w domu, do którego,
chce się wracać. Sądzę, że dużo ludzi wspomina Go jako
postać wielkiego ducha, serca i wiary. Muszę szczerze wy-

Michoń

znać, że właśnie osoba ks.
Stanisława przywróciła mi
wiarę w dobroć ludzi. Pokazał mi, że niewiele potrzeba, aby być kimś szczególnym. Podobały mi się kazania ks. Stanisława, wielkiej
treści, a zarazem pełne prostoty i pokory.
Dziś pragnę podziękować Panu Bogu za łaskę spotkania ks. Proboszcza Stanisława Roga, za Jego olbrzymią
dobroć i troskę. Za to, że pokochałam kościół św. Antoniego i Lublin. Dziękuję też, że pozwolił mi zobaczyć Go
przed śmiercią. Jestem pewna, że do rodzinnego Gdańska i do bliskiego memu sercu Lublina będę wracać
wspomnieniami.
CZERWIEC 2015 Nr 6/207
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CHCIAŁBYM I JA MIEĆ TAKI POGRZEB
Ks. Jan Strzałka -Sercanin

Msza św. pogrzebowa w intencji śp. Ks. Stanisława miała się rozpocząć o godz. 13.30. Postanowiłem
pojechać znacznie wcześniej, aby
jeszcze w ciszy pomodlić się przy
trumnie Zmarłego. Jakież było moje zdziwienie, kiedy dojeżdżając w
okolice kościoła, dostrzegłem wiele
osób stojących na zewnątrz. Trudno
było wejść do środka. Wnętrze
świątyni wypełnione było już rodziną, rzeszą sióstr zakonnych i
kapłanów w liczbie 400. Trzeba było nieco się natrudzić, aby
znaleźć jeszcze jakieś wolne miejsce siedzące pośród koncelebrantów. Usiadłem i pomyślałem sobie: Chciałbym i ja mieć
kiedyś taki pogrzeb.
Moja znajomość z księdzem Stanisławem, która z czasem
przerodziła się w przyjaźń, sięga lat 1986–1989, kiedy jako neoprezbiter, zostałem posłany przez moje władze zakonne do Lublina, aby katechizować przy tworzącym się na Czechowie Samodzielnym Ośrodku Duszpasterskim p.w. Dobrego Pasterza,
prowadzonym przez Księży Sercanów. Kiedy wreszcie ówczesne
władze komunistyczne udzieliły stosownych pozwoleń na budowę kościołów na Czechowie i na Kalinowszczyźnie, proboszczowie tych tworzących się dopiero wspólnot parafialnych spotykali
się często, aby dzielić się wzajemnymi doświadczeniami. Ja również starałem się w tych spotkaniach uczestniczyć. Słuchając ks.
Stanisława, od razu zorientowałem się, że mam do czynienia z
kapłanem wielkiego formatu. Nie mieliśmy zbyt wielu okazji do
spotkań. Każde jednak było nacechowane życzliwością i dobrocią. W Lublinie pracowałem tylko 3 lata, ale nasza subtelna przy-

jaźń trwała nadal. Bardzo szanowałem ks. Stanisława i wydaje
mi się, że On również miał podobny stosunek do mojej osoby.
Byłem przekonany, że posiada bardzo wiele cnót, właściwych
dobremu kapłanowi. Chciałem go naśladować w jego uśmiechu, dobroci, życzliwości, wewnętrznym pokoju, braku panicznego zagonienia, ale nade wszystko w Jego sposobie przeżywania daru Chrystusowego kapłaństwa. Kiedy przebywałem w
Jego pobliżu lub prowadziłem z Nim rozmowę, to namacalnie
doświadczałem, ile szczęścia daje Mu kapłaństwo, choć trosk w
Jego życiu nigdy nie brakowało. Kapłańska służba Bogu i ludziom wypełniała całą przestrzeń Jego życia.
Informacja o tak poważnej chorobie ks. Prałata była dla
mnie kompletnym zaskoczeniem. Natychmiast pojechałem do
szpitala, gdzie przyjął mnie z właściwym sobie uśmiechem.
Wiedział już, że stan Jego zdrowia jest bardzo poważny. Ponieważ zbliżała się godzina 15.00, zaproponował, abyśmy wyszli na
korytarz i odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Modliłem
się o cud uzdrowienia. O to samo modlili się od tej chwili Jego
umiłowani parafianie. Byłem tego świadkiem w czasie rekolekcji wielkopostnych, które miałem zaszczyt prowadzić w Parafii,
na zaproszenie księdza proboszcza. Pasterz był coraz słabszy.
Uczestniczył jednak aktywnie w życiu swoich owieczek, którzy
nie mogli się chyba pogodzić z faktem, że pośród nich może
zabraknąć ich proboszcza. Powoli zaczęli przygotowywać się do
uroczystego obchodzenia 40. rocznicy święceń kapłańskich ks.
Stanisława. Stało się jednak inaczej. Jubilat będzie już w niebie
obchodził swój piękny jubileusz kapłaństwa. A nam wszystkim
trzeba się z tym odejściem pogodzić. Z Domu Ojca będzie zapewne dla nas wszystkich o wiele skuteczniejszy w udzielaniu
nam pomocy i wsparcia. A my starajmy się tak żyć, aby i na naszym pogrzebie kościół nie mógł pomieścić wiernych, którzy
przyjdą podziękować dobremu Stwórcy za dar naszego życia i
naszej wyjątkowej miłości do Pana Boga i do bliźniego.

STWORZYŁ PRAWDZIWY DOM
Prof. Grażyna Karolewicz
Chociaż należę od wielu lat do parafii katedralnej, to jednak interesuję
się życiem religijnym także innych parafii. Należy do nich kościół się Antoniego na Ponikwodzie. Byłam bardzo
szczęśliwa, gdy młody wówczas ks. Stanisław Róg, w momencie starań o budowę kościoła przyjął ode mnie z radością Obraz Miłosierdzia Bożego, jako
pierwszy dar dla nowo powstającej parafii. Był to obraz, przed którym jako
studentka KUL-u często się modliłam i
zostawałam wysłuchana. Obraz mieścił
się w kościele oo. Jezuitów przy ul.
Królewskiej. Po latach znalazł się jednak w zakrystii i nie planowano wystawienia go do kultu. Poprosiłam o
umożliwienie mi odnowienia tego obrazu i przekazanie do jednego z kościołów
lubelskich. Po dokonaniu renowacji
zaproponowałam w kilku świątyniach
przyjęcie tego obrazu. Ktoś skierował
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mnie wtedy do ojca duchownego seminarium, ks. Mariana Matusika. Ten z
kolei polecił mi zwrócić się w tej sprawie do ks. Roga, tworzącego właśnie
parafię na Ponikwodzie.
Przejściowo obraz ten umieszczony
w kościele św. Agnieszki, został następnie przeniesiony do prowizorycznej
kaplicy nowo powstającej parafii św.
Antoniego, gdzie znajdował się aż do
momentu wybudowania kościoła. Przeznaczono mu specjalne miejsce w bocznym ołtarzu. Odtąd stał się przedmiotem kultu.
Parafia ta stała się miejscem, które
często nawiedzałam, gdzie zapoczątkowałam Koło Towarzystwa Przyjaciół
KUL-u. W związku z tym profesorowie
KUL wygłaszali tu referaty, które przyciągały sporo słuchaczy. W parafii zaczęły powstawać różne inne wspólnoty,
których duszą był ks. proboszcz Stanisław, doskonały organizator. Potrafił
on stworzyć z parafii prawdziwy dom,
gdzie wszyscy ludzie czuli się dobrze.
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Jego osobowość sprawiała, że
ludzie różnych poglądów znajdowali z
nim wspólny język, chociaż w kwestiach zasadniczych nie znosił kompromisów. Potrafił współczuć ludziom, rozumieć ich troski i uczestniczyć w radościach. Był wszystkim dla
wszystkich, dlatego wszystkim jest go
brak.

ODPOCZYWAJ W RAMIONACH OJCA
Drogi nam kapłanie,
tak szybko odszedłeś od nas do Pana.
Ból serce rozrywa
ale woli Bożej człowiek nie może się
sprzeciwiać.
Brakuje słów, trudno pozbierać myśli,
aby podziękować ci za wszystko.
Dziękuję Ci za Twój uśmiech, za czułe,
ciepłe,
ojcowskie spojrzenie,
za słowa, które niosły nadzieję,
pocieszenie i pouczenie,
za cukiereczki, które dla nas zawsze
nosiłeś w kieszeni,
za modlitwę z różańcem w ręku
i cierpienie za nas Bogu ofiarowane,
za wszystkie chwile życia nam
poświęcone
dziękuje Ci nasz Księże Proboszczu
Kochany.
Niech Cię Ojciec w Niebie
przygarnie do siebie.
Niech Maryja, najczulsza Matka,
przytuli Cię do Swego Niepokalanego
Serca.
Bóg, przecież, nam Ciebie nie zabrał,
ale tylko od nas oddalił
i nad wody spokojne i niwy zielone
poprowadził,
abyś odpoczął sobie,
po pielgrzymim trudzie na ziemskim
globie.
Dziękujemy za świątynię – Dom Boży,
który wybudowałeś
na pożytek dla nas i na Bożą Chwałę.
I za trud budowania, zespalania
żywego Kościoła jakim jest parafia.
Pan zamieszkał wśród nas na stałe.
Świętego Antoniego dał nam za patrona,
a na Ciebie u Ojca czekała nagroda.
Jedenastego maja dwutysięcznego
piętnastego roku
wezwał Cię Ojciec do Siebie
po nagrodę w Niebie.
Z Woli Ojca przekroczyłeś wieczności
próg.
Niech Twej Kapłańskiej Duszy hojnie
wynagrodzi Miłosierny Bóg.
Słuchając Jego głosu godnie wypełniłeś
swą misję na ziemi.
Teraz odpoczywaj w Bogu – na wieki.
Wiem, że podobały się Tobie Księże
Proboszczu moje rymy,
dlatego dzisiaj dziękuję Ci nimi
i proszę westchnij czasami
do Boga za nami.
Bóg Ci zapłać za wszelkie dobro.
Do zobaczenia w Domu Ojca.
Alicja Węgorowska

Dziękuję Ci, Jezu, że właśnie do nas posłałeś
Księdza Stanisława Andrzeja Roga, aby jako proboszcz, przez prawie trzydzieści lat, z pomocą św.
Antoniego z Padwy służył Twemu ludowi i wypełniał
Wolę Ojca.
Kochany nasz Księże Proboszczu, tak wielu z nas
znałeś po imieniu. Pan Jezus na kartach Ewangelii
powiedział że: „dobry pasterz zna owce swoje, a swoje go znają”. Takim duszpasterzem byłeś dla nas.
Znałeś nas, swoich parafian, kochałeś, modliłeś się
za nas, a my znaliśmy Ciebie i jak potrafiliśmy odwzajemnialiśmy ci miłością swoją i modlitwą. Jako
człowiek czuły i wrażliwy na cierpienia ludzi (różne cierpienia) otwierałeś swe
serce dla człowieka, tym samym otwierałeś je dla Boga, a Pan obdarzył Cię
mądrością, roztropnością, umiejętnością i wszelkimi darami Ducha Świętego
w posłudze kapłańskiej i w zarządzaniu parafią.

WSPOMNIENIA DZIECI
Nie mogę sobie wyobrazić naszej parafii bez Księdza Proboszcza Stanisława Roga. W historii parafii św. Antoniego chyba nigdy żaden ksiądz nie był
tak wyjątkowy, jak ten ksiądz, z którym tak jeszcze niedawno rozmawialiśmy i
który dawał nam przykład wspaniałego życia.
Nie raz każdy widział go głoszącego Słowo Boże czy odprawiającego Msze
św. Podczas spotkania Eucharystycznego Ruchu Młodych przed Imieninami
ks. Proboszcza robiliśmy wspólnie niespodziankę dla Solenizanta, która – jak
się okazało była ostatnią, pożegnalną.
On sam zawsze był pełen radości i uśmiechu i … dlatego zadajmy sobie
pytanie: Kim był dla nas Ks. Stanisław Andrzej Róg? Dla niektórych proboszczem, dla innych źródłem pocieszenia, radości, czy uśmiechu, a nawet bratem. Na to pytanie odpowiedzi jest dużo, ale chyba każda odpowiedź jest pozytywna i dobra.
Uważam, że będąc Kapłanem czynił wiele dobrego. Widząc go mówiącego
homilię wszyscy dostrzegaliśmy, że zawsze był w stanie powiedzieć wszystko,
głęboko. Był jak jedno ogromne słońce, które rozjaśniało każdy mroczny zakamarek naszego życia…
Taki był, dopóki nie dowiedział się o swojej chorobie, jednak to wcale go
nie przygasiło… wręcz przeciwnie. Czerpał ze swojej choroby i doświadczenia
wiele myśli, które przekazywał. Dziwnie mi to mówić, ale przejście na stronę
wieczności było dla Niego ratunkiem od cierpienia. I choć żył tylko 65 lat, to
zrobił w swoim życiu tyle, jakby żył 95 lat. Jak napisał w testamencie: Mówię
wszystkim do zobaczenia w Domu Ojca! Mówiąc krótko… myślę, że na pewno
znalazł mieszkanie blisko Dobrego Boga!
Joanna Iwan kl.3a
Ksiądz Proboszcz Stanisław Róg był w parafii św. Antoniego od początku,
30 lat. Był bardzo dobrym Proboszczem, kochał ludzi i dzieci. Słuchał różnych
problemów parafian, opłacał obiady dzieciom w szkole i różne wycieczki np.
do Bałtowa… Zawsze był uśmiechnięty i częstował dzieci cukierkami, zachęcał
nas też do różnych grup parafialnych oraz do uczestniczenia we Mszy św.
Módlmy się za tak wspaniałego Księdza Proboszcza: Wieczny odpoczynek….
Katarzyna Staszowska kl. 3a
Ksiądz Proboszcz Stanisław Róg był miłym Księdzem, troskliwym, skromnym, wiernym i dobrym. Zawsze słuchał parafian, zachęcał dzieci i młodzież
do dobrych uczynków i przychodzenia na Mszę św. Dawał dzieciom cukierki,
organizował różne pielgrzymki. Pomagał ludziom biednym, ubogim i rodzinom w trudnych sytuacjach. Módlmy się , żeby Ksiądz Proboszcz z nieba nas
wspierał.
Aleksandra Staszowska kl. 3a
CZERWIEC 2015 Nr 6/207
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OFIARUJĘ CI MOJE ŁEZKI
Barbara Wilczek

Około południa 11 maja dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci naszego ulubionego księdza Proboszcza
Stanisława Roga. Podczas rodzinnej modlitwy wieczornej
poprosiliśmy dzieci Faustynkę, Anielkę i Antosię, aby razem pomodlić się w intencji zmarłego ks. Stanisława.
Wielkie poruszenie i smutek spotkał się z gorliwą modlitwą naszych dzieci. Zaraz potem zaczęliśmy wspominać
jak wiele razy byliśmy szczodrze obdarowani przez ks.
Proboszcza. Znaliśmy się dobrze, ponieważ często odwiedzaliśmy naszego Ojca duchowego ks. Józefa Szczypę,
który to znowu nie wyobrażał sobie życia w swojej chorobie bez ks. Proboszcza.
Dzieci położyliśmy spać, jednak po chwili zjawiła się
Anielka, nasza 6 – cio letnia córka. Pokazując swoje łezki
powiedziała, że nie może zasnąć, bo ciągle myśli jak dobry był ks. Stanisław i że jej bardzo żal, ponieważ nie będzie mogła już go zobaczyć. Ucałowałam ją, przytuliłam i
obiecałam, że zabiorę ją na pogrzeb. Anielka powiedziała,
że zrobi specjalną laurkę.
13 maja rano Anielka nie miała ochoty wstawać by
iść do przedszkola jednak gdy jej powiedziałam, że odbiorę ją wcześniej i pójdziemy na pogrzeb ks. Proboszcza,
wtedy natychmiast wstała. Zgodnie z umową odebrałam
ją o 13 – stej i poszłyśmy do kościoła Św. Antoniego na
uroczystość pogrzebową. Trochę się obawiałam, bo Anielka nie zrobiła laurki w domu, jednak okazało się, że ona
sama pamiętała i laurkę zrobiła w przedszkolu. Wzruszyłam się, gdy ją przeczytałam:
KSIĘŻE STANISŁAWIE BARDZO KOCHAM CIĘ.
PAMIĘTAM KIEDY TY MI DAWAŁEŚ CUKIERKI. BYŁEŚ NAJDOBREJSZYM KSIĘDZEM. OFIARUJĘ CI MOJE ŁEZKI I BEDĘ SIĘ MODLIĆ ZA CIEBIE. DO ZOBACZENIA W NIEBIE. ANIELKA.
Gdy wyruszył kondukt żałobny na cmentarz myślałam, że dziecko na pewno się zmęczyło długimi uroczystościami, i trzeba będzie wrócić do domu. Ku mojemu
zdziwieniu Anielka zaczęła prawie płakać i prosić mnie,
aby pójść dalej, bo ona chce położyć na trumnie laurkę
dla Księdza.

13.06.2013. Ks. Infułat Józef Szczypa oraz Barbara i Waldemar Wilczkowie z córkami—od lewej: Faustynka, Anielka
i Antosia (na ręku)

W kondukcie byliśmy prawie na końcu, ale Opatrzność chciała, abyśmy się znalazły prawie przy samym grobie ks. Stanisława Roga. Po zakończonych uroczystościach, kiedy rozpoczęto składanie kwiatów, Anielka
przedostała się między ludźmi do grobu. Pomógł jej Pan
Szafarz ubrany, w białej, jak Anioł albie. Okazało się, że
płyta była niedokładnie zasunięta i Anielka wrzuciła swoją laurkę na trumnę. Kiedy wróciła do mnie cała szczęśliwa powiedziała: „Mamo, laurka poleciała do ks. Stanisława wprost na białe kwiaty”. Do domu wracała w podskokach, gdzie na nią czekały cukierki, nieprzewidzianie
przyniesione przez Panią Danusię, która przyszła na lekcję pianina.

ODSZEDŁ NASZ DOBRY PASTERZ
W dniu jedenastego maja 2015
odszedł do Pana ks. Prałat Stanisław Róg. Jego życie kapłańskie
przez ponad 20 lat było związane z
Ruchem Światło- Życie, i w tym z
kręgami Domowego Kościoła. Służba ks. Stanisława polegała na budowaniu wspólnoty, bo uważał, że
wspólnota, to coś nie na kilka czy
kilkanaście lat, ale na wieczność.
Do wspólnoty przychodzi się, aby
coś dostać, zostaje się w niej, aby
służyć innym. Ksiądz Stanisław nie
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dzielił ludzi na bliższych i dalszych.
Wszyscy byli dla niego bliscy w
Chrystusie. Po radę przychodzili do
niego różni ludzie. Nie odesłał nikogo. Każdy, kto go spotkał, nabierał
przekonania, że może otworzyć
przed nim swoje serce, że może powiedzieć o sprawach najtrudniejszych.
Był serdecznym człowiekiem.
Spotkania z nim były pełne pokoju.
To, co do nas najbardziej przemawia, to świadectwo jego życia. Sło-
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wo, które głosił i jego życie były jednością. Chętnie się dzielił tym, co
posiadał. Dzisiaj dziękujemy, że
Pan postawił na naszej drodze człowieka niezwykłego, świętego kapłana, że przez jego ręce tak bardzo
nas wszystkich obdarował. Dar
obecności księdza Stanisława w naszym życiu, możemy podzielić jako
obecność brata, ojca, ale też i sługi.
I za to Chwała Panu!
Wdzięczni członkowie
Domowego Kościoła

MIAŁ OGROMNĄ POGODĘ DUCHA
Dr Anna Czerepińska

Byłam jednym z lekarzy, którzy
mieli łaskę posługiwania ks. Proboszczowi Stanisławowi na jego
ostatniej drodze - w cierpieniu, w
chorobie, w jego umieraniu. Był to
człowiek niezwykły, również jako
pacjent, bo jak pięknie powiedział
ks. Arcybiskup Stanisław Budzik,
był to człowiek wolny od samego
siebie.
W moich wspomnieniach pozostanie jako człowiek pełen ogromnej pokory i wielkiej maryjnej cichości. W okresie próby, cierpienia,
tak trudnego dla każdego z nas, odnosiłam wrażenie, że on zgadza się
na wszystkie zabiegi medyczne,
wielogodzinne kroplówki, leczenie
specjalistyczne, nie ze względu na
siebie, ale żeby innym nie robić
przykrości, swojej siostrze, personelowi medycznemu. Wszyscy się
spodziewali, że będzie się leczył, a
on był po prostu pogodzony z odejściem. Chyba dlatego miał w sobie
ogromny spokój, taki pokój Chrystusowy i ogromną pogodę ducha.
Potrafił do samego końca żartować. Pamiętam, jak zawieźliśmy go
w ostatnim dniu jego życia na onkologię. W momencie, kiedy już trzeba było wejść na salę, salowa musiała przesunąć łóżka z jednej strony na drugą, by ks. Stanisław mógł
mieć dostęp do tlenu. Ksiądz Proboszcz pomyślał, że kogoś usunięto

z sali, by jego przyjąć. Spojrzał na
ks. Tomka Adamczyka i na mnie, i
powiedział: Zobaczycie, zobaczycie,
że pójdziecie z doktorką do czyśćca.
Pan Bóg dał mu łaskę dobrej
śmierci. Umarł tak, jak zawsze mówił, że chce umrzeć. Kiedyś miał
zawał serca. Miał więc doświadczenie choroby. Do końca zachował
pogodę ducha i był przytomny. Wyraził wolę, że nie chce jakichś specjalnych zabiegów reanimacyjnych.
W pewnym momencie podczas rozmowy z jedną z osobą z personelu
medycznego przestał nagle mówić,
zapadł się w sobie i... odszedł.
Byłam świadkiem umierania
wielu ludzi z powodu choroby nowotworowej. Pan Bóg oszczędził mu
wielu cierpień, związanych z dalszą
terapią, a trudnych do zniesienia.
Podawane leki pozwoliły mu trochę
się wzmocnić i dzięki temu w serdecznej atmosferze przeżył uroczystości imieninowe.
Byłam na uroczystej kolacji.
Przybyło wiele osób, była nawet jego nauczycielka z Biłgoraja, pani
już osiemdziesięcioletnia. Przybyli
przyjaciele i przede wszystkim Rodzina. Pan Bóg dał mu tyle siły, że
mógł spędzić z nimi ten piękny
dzień.
Ksiądz Proboszcz zawsze stawiał siebie na ostatnim miejscu.
Rzadko się widuje takich ludzi, którzy cicho i z pokorą niosą swój
krzyż, bez lęku, bez kurczowego

trzymania się życia. Kiedy przychodził na zabiegi, rozdawał wszystkim
cukierki i obrazki z modlitwami.
Mam ich bardzo dużo teraz gabinecie. Kiedy biorę je do ręki, od razu
widzę ks. Proboszcza. Podczas kroplówek odmawiał różaniec. Modlił
się i za nas, i za naszych chorych.
Zawsze myślał o innych. Nawet w
ostatnich
chwilach
wykazywał
ogromną pogodę ducha, właściwą
ludziom głębokiej wiary.
W czasie Mszy św. pogrzebowej
dziękowałam Bogu, że miałam łaskę
przebywania z Nim w ostatnich
chwilach. Zbudowana jego podstawą, modlę się teraz łaskę wolności
od samej siebie. On miał tę łaskę.
Był to dobry i święty człowiek.

BYŁ PO PROSTU ZWYCZAJNY
Dr Danuta Boguszewska

Na terenie parafii zamieszkałam
rok po jej ustanowieniu. Ks. Proboszcza znałam więc też od początku. Dla
mnie był to ciepły, serdeczny człowiek, bardzo dbający o kościół, zarówno ten materialny, jak i duchowy.
Pamiętam niektóre jego powiedzenia, czy kazania, zwłaszcza dla
dzieci. Mówił kiedyś na temat zachowań młodzieży. Opowiedział wtedy
dowcip. Dziadek leży na zapiecku, a
jeden z wnuczków chodzi po kuchni.
Dziadek prosi go, aby mu podał wody. Na to odzywa się starszy brat: „Co

będziecie dziadku prosić smarkacza.
Zejdźcie lepiej, sami sobie nalejecie i
jeszcze mi podacie”.
Dzieci może tego nie zrozumiały,
ale piękne to było powiedzenie do
dorosłych. Ks. Proboszcz miał dobre
podejście do młodszych. Świadczy o
tym ilość powołań kapłańskich.
Umiał ich pociągnąć do służby Bożej.
Pamiętam też, jak w Poniedziałek
Wielkanocny zbierał tacę w dolnym
kościele. A w drugiej ręce miał jajeczko z wodą i… psikał na dzieci. A zaraz
potem dawał im cukierki.
Do mnie w szpitalu trafił na wiosnę. Był bardzo cierpliwy, nienarzucający się nikomu. Zawsze czekał

gdzieś spokojnie z boku. Miał wiele
pokory w stosunku do życia, do ludzi.
Może stanowić wzór, jak przyjmuje
się chorobę. On na pewno wiedział,
co się dzieje i jak to się skończy. Pogodził się z tym i nie bał się końca
swojego życia ziemskiego. Pamiętam
słowa jego kazania: „Codziennie
zmierzamy do Domu Ojca” i on tak
właśnie zmierzał. Cierpliwie czekał na
wybawienie, czyli śmierć.
Gdy przychodził na zabieg, to czasem przepraszałam go, że musi dłużej
poczekać. A On mówił, że nie szkodzi,
bo sobie odmawia Różaniec, czy litanię. Czasu nie marnował. Ujmowało
mnie, że był po prostu zwyczajny.
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PAMIĘTAM SILNY UŚCISK DŁONI
Kleryk Mateusz Wójcik

Dla wielu z nas 11. maja 2015 roku, kilka minut po godzinie piątej
nad ranem, zakończył się pewien
etap. Odszedł wtedy od nas człowiek,
który był przecież z nami od zawsze,
odkąd pamiętam. Chodził po kościele, rozmawiał z dziećmi, z ich rodzicami. Znał każdy kąt osiedla. Żył życiem
parafii, naszym życiem, zwłaszcza
tych, którzy byli mocniej związani ze
wspólnotą. Parafia i ludzie ją budujący zawsze byli Mu bardzo bliscy. Na
pulpicie Jego komputera widniały
bloki należące do naszej parafii – to
jeszcze jeden dowód na to, jak silnie
Ksiądz Proboszcz czuł się związany ze
swoim środowiskiem. Zawsze ciepły,
zawsze otwarty na człowieka. Nie
ominął nikogo bez choćby krótkiej
rozmowy. To sprawiało, że wiele osób
poczuło bliskość prawdziwego Kościoła i to, że kapłaństwo to nieustająca służba Bogu, ale także i bliźniemu.
To właśnie dzięki Niemu ja i Janek Braun mogliśmy wcześniej, niż
jest to zwyczajowo przyjęte, zostać
ministrantami. 2 czerwca 2001 roku
stałem wśród kandydatów do posługi
ministranckiej. W pewnym momencie ksiądz Proboszcz podszedł do
mnie i nałożył mi komżę.
Dokładnie dziesięć lat później
Ksiądz Proboszcz dowiedział się, że
planuję wstąpić do seminarium. Słyszał to jeszcze ks. Andrzej Karp, również znajdujący się wtedy w mieszkaniu Księdza Prałata. Pamiętam radość ich obu. Bardzo ucieszyli się z tej
wiadomości, zapewniając o swojej
modlitwie i wsparciu. Dzisiaj nie ma
ich już z nami fizycznie, ale jestem
przekonany, że obaj w tym momencie
pomagają mi w odkrywaniu swojego
powołania już stamtąd, z Nieba.
Wspólnie z księdzem Proboszczem przemierzyliśmy setki kilometrów. W czasie ferii czy wakacji często
zabierał ministrantów i lektorów w
ciekawe miejsca. Odwiedzaliśmy parafie, w których posługiwał. Pamiętam dobrze nasze wyjazdy do Jego
rodzinnego Biłgoraja. Pokazywał nam
swój dom, kościół św. Marii Magdaleny, z którym tak bardzo był związany.
Wspólnie modliliśmy się przy grobie
Jego Rodziców. Chciał podzielić się
tym, co było dla Niego ważne, włą-
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Fot. Monika Piechnik

czyć nas w swoje życie. Obowiązkowym punktem wyjazdów do Biłgoraja
było odwiedzenie kogoś z mieszkających tam krewnych Proboszcza, przez
co także można było poczuć, iż dla
Księdza Prałata parafianie byli równie istotni, co prawdziwa rodzina. W
drodze powrotnej często, zamiast jechać prosto do Lublina, skręcaliśmy
kilka kilometrów w bok, by odwiedzić
moją babcię – mimo że niekiedy czas
gonił, zajeżdżaliśmy chociaż na chwilkę. Podczas wyjazdów wspólnie odmawialiśmy różaniec czy, kiedy byłem już w seminarium godziny brewiarzowe. Mieliśmy także swoje małe
rytuały. Zawsze, kiedy prowadziłem
samochód i zbliżaliśmy się do znaku
„STOP”, ksiądz Proboszcz pytał mnie,
czy pamiętam, co muszę zrobić, kiedy
widzę coś takiego przed sobą. Niezależnie od liczby tych znaków, które
mijaliśmy jednego dnia – przy każdym „STOPIE” zadawał mi to pytanie. Wracaliśmy do rozmowy dopiero, kiedy zatrzymałem się, rozejrzałem i ruszyłem.
Od sobotniego popołudnia do
niedzielnego wieczoru miałem okazję
towarzyszyć Księdzu Proboszczowi.
Nie wiedziałem, że to będzie nasz
ostatni wspólny weekend. W sobotę
świętowanie imienin, w niedzielne
przedpołudnie tradycyjna wspólna
kawa w Jego mieszkaniu. Kiedy
Ksiądz Prałat zobaczył, że wchodzę
do mieszkania w komży, z bursą,
uśmiechnął się i zapytał, czy pozwolę,
żeby nie wstawał. A po przyjęciu Komunii miał wątpliwość – pół żartem,
pół serio zastanawiał się, czy to dobrze, jeżeli uczestniczył już duchowo
w trzech Mszach świętych. Ksiądz
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Proboszcz 27 maja 2001 roku udzielił
mi Pierwszej Komunii świętej. Nie
spodziewałem się, że 10 maja w południe to ja po raz ostatni będę towarzyszyć Mu w połączeniu się z Jezusem ukrytym w Hostii, udzielając Komunii Świętej.
Ostatni raz spotkaliśmy się w niedzielny wieczór w szpital. Ani ja, ani
ks. Krzysztof Grzesiak, z którym
wspólnie odwiedziliśmy księdza Proboszcza, nie spodziewaliśmy się, iż
będzie to nasze pożegnanie. Żartowaliśmy we trzech, dołączali się do nas
lekarze i pielęgniarki. Na koniec spotkania umówiłem się z Proboszczem,
że odwiedzę Go od razu po poniedziałkowych wykładach. Pamiętam
wyjątkowo silny uścisk dłoni i serdeczne „Szczęść Boże”.
Wielu z nas, wspominając Księdza Proboszcza, będzie mówiło o cukierkach, o uśmiechu, o tym, że znał
każdy kąt naszego kościoła i parafii.
Wydaje się jednak iż najważniejszym
był fakt, że Ksiądz Stanisław miał
czas dla każdego, bez względu na to,
co miał do zrobienia. Na przywitanie
zawsze podawał rękę. Szanował
wszystkich, bez względu na poglądy i
uczucia. Nie starał się ingerować w
czyjś światopogląd, lecz subtelnie pomóc tym, którzy zboczyli z właściwej
ścieżki.
W dniu śmierci Księdza Proboszcza dostałem wiadomość od osoby
niewierzącej, która pisała, że musi
komuś podziękować za dar Księdza
Roga. Wspominała, że każdego człowieka traktował tak samo. Pisała, że
namawiał ją do powrotu do Kościoła,
lecz respektował decyzję, jaką podjęła
wcześniej.

ROZDAWAŁ CHLEB
Roman Wołczyk

W maju rozkwitająca przyroda bujnymi kwiatami i soczystą zielenią nadaje zwykle życiu ton radosny, impuls do
działania i optymizm. Początek tego
miesiąca był trudny, z cząstka niepokoju, który zaprzątał nasze serca. Mimo to
żyliśmy nieustannie wiarą i nadzieją,
zanosząc nasze codzienne modlitwy w
intencji księdza Proboszcza Stanisława
Roga, niosącego z coraz większym trudem swój krzyż choroby i cierpienia.
Nadszedł jednak dzień, który trwale zapisze się w historii naszej parafii.
Rankiem 11. maja z niepokojem zabiły
nasze serca. Kościelne dzwony obwieściły smutne wydarzenie – zmarł nasz
Ksiądz Proboszcz. Wkrótce rozdzwoniły się telefony. Nie było pytań o przyczynę i okoliczności Jego śmierci. Krótkie rozmowy kończyły się milczeniem.
Ta dramatyczna wiadomość zraniła
boleśnie nasze serca. Poczuliśmy się,
jak bezbronne dzieci, kiedy obszedł ich
ukochany ojciec. Wiosenna zieleń zatraciła swój urok, jakby zmatowiała. Na
cokolwiek spojrzałem, widziałem tylko
szarość. Przez chwilę odezwał się w duszy odruch buntu: Dlaczego teraz, dlaczego już? Przecież mieliśmy plany na
nadchodzące uroczystości jubileuszowe
czterdziestolecia kapłaństwa naszego
Proboszcza Stanisława.
Bóg każdemu powierza misję do
wypełnienia. Nasz proboszcz swoja mi-

sję wypełnił wzorowo i z nawiązką. W nagrodę za kapłańską posługę Bóg powołał go do
siebie wcześniej, niż się spodziewaliśmy. Odszedł wielki
człowiek i kapłan, autorytet w
dekanacie i w archidiecezji,
wychowawca młodszego pokolenia księży, budowniczy kościoła i parafii, nie tylko w znaczeniu materialnym ale i duchowym. Siewca ciepłego
uśmiechu, który lubił żartować, jednocześnie głęboko uduchowiony, obdarzony charyzmą, kapłan pokory, naturalny w swoich gestach i słowach. Do
wszelkich czynów odważnie stawał
pierwszy, a zapłaty nie żądał.
Wszystko zawierzał Bogu.
Cały poświęcił się Bogu i służbie
innym. W pamięci mamy wiele obrazów jego apostolstwa, dobroci, miłości i
nauki życia. Obok siebie dostrzegał
wszystkich, nawet, a może zwłaszcza,
tych najmłodszych. Po każdej procesji
Bożego Ciała czy Drodze Krzyżowej w
Wielki Piątek cieszył się ich obecnością
i na zakończenie częstował cukierkami.
Nasz Proboszcz potrafił jednoczyć
parafian. Tworzył atmosferę szanującej
się rodziny parafialnej. Praktycznie
każdy wolny czas poświęcał modlitwie,
spowiadał w konfesjonale. W jego postawie widać było troskę o tych, którym
doskwiera niedostatek. Dźwigał też ciężar naszej opieszałości czy niepoprawności.

Barbara i Roman Wołczykowie

Był niezwykle obowiązkowym kapłanem i proboszczem. Poznałem Go
bliżej podczas kilku parafialnych pielgrzymek. Miałem szczęście być blisko
niego. Podczas tych wyjazdów ks. Proboszcz pokazywał nam swoją osobistą
kulturę i szacunek dla innych. Było to
bardzo wzruszające, gdy ustępował
miejsce niekoniecznie starszym. Pamiętam jak w Grabarce przy studni
czerpał wodę i podawał kubki spragnionym. W refektarzu na plebanii rozdawał chleb przynosił wazę z gorącą zupą,
nieustannie doglądał, czy wszyscy są
najedzeni i zadowoleni.
Ksiądz Prałat Stanisław Róg odszedł od nas fizycznie, ale jego duch
pozostał z nami – w naszych sercach,
w myślach, wspomnieniach i modlitwie. Niech te obrazy, które ukazał
nam poprzez swoją posługę kapłańską staną się dla nas wzorem do naśladowania, niech będą drogowskazem na naszej drodze pielgrzymowania do Domu Ojca.

DAWAŁ INNYM BOGA
Dn Michał Kłysz

Księdza Proboszcza Stanisława Roga poznałem tuż przed moimi święceniami diakonatu rok temu. Kiedy przychodziłem na praktyki diakońskie do
parafii pw. Św. Antoniego nie zdawałem sobie sprawy, że będę uczestniczył
w ostatnim roku życia tego niezwykłego
kapłana. Nie miałem w tym względzie
żadnych zasług, a jednak bardzo szybko
doświadczyłem objęcia mnie ojcowską i
pasterską troską ks. Stanisława.
Przychodząc od czasu do czasu do
mojej parafii praktyk widziałem: jak ks.
Proboszcz opiekuje się ks. infułatem
Józefem Szczypą, Jego życzliwe relacje
z parafianami, z księżmi i klerykami.
Bardzo cenię sobie czas wspólnie spę-

dzony z Nim i z innymi księżmi w Jego
mieszkaniu, spotkanie podczas Jego
choroby w szpitalu, a przede wszystkim
indywidualne rozmowy. Ksiądz Proboszcz był wszystkim dla wszystkich –
obecny na sto procent w sytuacjach, w
których się znajdował. Przebywając z
Nim dało się odczuć Jego pokój serca,
otwartość na drugiego człowieka, które
wzbudzały w otaczających Go ludziach
dobro w nich tkwiące.
Kiedy myślę o księdzu Proboszczu
Stanisławie, to przypominają mi się
słowa Jezusa z Ewangelii wg św. Jana:
„Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i
Ojca” (J 14,9). Można je sparafrazować
w następujący sposób: kto znał ks. Stanisława Roga mógł doświadczyć spotkania z Jezusem. Ponieważ miłość
upodabnia do tego, kogo się kocha, za-

Abp Stanisław Budzik z diakonami.
Autor tekstu z prawej.

tem ten, kto kochał ks. Proboszcza
(tych ludzi jest bardzo dużo), kochał
także Tego, dla kogo ks. Stanisław poświęcił swoje życie. Ksiądz Proboszcz
nawet jak nie mówił o Bogu, to dawał
Go innym przez swoja miłość do Boga i
do drugiego człowieka.
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JAKBYM GO ZNAŁ WIELE LAT
Dn Paweł Kałkus

Kiedy piszę tę prezentację mojej
osoby, mija 8 dzień od święceń diakonatu, które otrzymałem 9. maja z rąk Księdza Biskupa Józefa Wróbla w parafii św.
Jadwigi Królowej w Lublinie.
Urodziłem się 2 listopada 1986 r. w
Świdniku. Pochodzę z tamtejszej parafii
NMP Matki Kościoła. Po skończonej
Szkole Podstawowej, Gimnazjum i
Technikum w Świdniku oraz za trzecim
podejściem do matury, wstąpiłem do
Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie dopiero w 2009 roku.
Po drugim roku wysłano mnie na urlop
dziekański do parafii Narodzenia NMP
w Chełmie. Nie żałuję tego roku, bo
dzięki temu mogłem się upewnić, że jest
to ta droga, po której Bóg chce, abym
szedł. Po tych latach jestem pewny, że
podjąłem słuszną decyzję, co potwierdza
bardzo konkretne Boże działanie, jakie-

go doświadczam w codziennym życiu.
Wyrosłem w typowej rodzinie. Mama
jest sprzedawczynią w sklepie, a tata jest
ochroniarzem, mam o 5 lat młodszą
siostrę. Po latach mojej formacji widzę,
że to w rodzinie kiełkuje i wyrasta każde
powołanie.
Z woli moich przełożonych zostałem skierowany na praktyki duszpasterskie do Waszej Parafii i nie ukrywam, że
jestem z tej decyzji bardzo zadowolony.
Wiele dobrego słyszałem o parafii św.
Antoniego Padewskiego, począwszy od
otwartych parafian, na domowej atmosferze – dzięki śp. Proboszczowi Stanisławowi – panującej na plebanii skończywszy. Wszystko to potwierdza się od
pierwszych chwil, jakie z Wami spędziłem. Już na wstępie za to dziękuję Bogu
i Wam. Cieszę się, że będziemy mogli
wspólnie modlić się przez rok.
Ks. Proboszcza poznałem w Niedzielę Miłosierdzia tego roku. Od początku, gdy go zobaczyłem, uderzyło

mnie jego ciepło, dobroć i życzliwość,
poczułem się jak w rodzinnej parafii, co
więcej, jak w rodzinnym domu.
Gdy dotarła do mnie informacja o
odejściu do Domu Ojca Niebieskiego Ks.
Stanisława, to poczułem się jakbym
stracił bliską mi osobę, choć znałem się
z nim tylko jedną niedzielę, to jakbym
go znał wiele lat. Bogu dziękuję, że mogłem go poznać.

BĘDZIE DOBRZE
Agnieszka Woś

Wspominając ks. Proboszcza Stanisława mogę śmiało powiedzieć, że był
jak ojciec. Mój ojciec, gdyż osobisty tata
nie był obecny w moim życiu, i nasz ojciec świetlicowy, gdyż wspierał, pomagał, czuwał, interesował się i był obecny.
Nieustannie czuło się, że w razie sukcesów, radości, ale i problemów, ks. Stanisław jest i daje ogromne poczucie bezpieczeństwa. A takowe problemy w
związku z funkcjonowaniem naszej
Świetlicy przy kościele nieustannie się
pojawiały. Problemy z zezwoleniami
oraz dostosowaniem Świetlicy do wymogów Sanepidu, straży pożarnej i wiele
innych.
Ks. Proboszcz wspierał jak tylko
mógł. Zawsze pytał: „Jak tam Agusia?”.
Gdy opowiadałam o kolejnych problemach, ks. Stasio odpowiadał z wielkim
spokojem i optymizmem: „Będzie dobrze, co się martwisz. Jeżeli coś trzeba,
to rób, załatwiaj, a ja Ci dam pieniążki”.
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Zawsze leżało Mu na sercu dobro
słabszych i maluczkich. Wspierał każdy
pomysł na nasze inicjatywy: od kiermaszów różnego rodzaju, po loterię fantową, zbiórki do puszek czy obóz kolonijny. Uważał, że prowadzenie placówki
wsparcia dziennego dla dzieci jest przy
kościele św. Antoniego bardzo potrzebne
i ważne. Mówił: „To jest dobre, to trzeba
prowadzić, by dzieci i młodzież mogła
korzystać, kształtować wartości, czuć się
tu dobrze, uzyskać pomoc w wielu życiowych problemach, zamiast obstawać na
klatkach schodowych”.
Ks. Staś umiał się dzielić z innymi,
dbał o swoją Owczarnię, częstował
wszystkich słynnymi cukierkami, rozumiał problemy, interesował się. Po prostu był znakomitym Pasterzem.
Czasem z roztargnienia zamykając
Świetlicę, nie zgasiłam światła w pomieszczeniach, ks. Proboszcz przechadzając się z różańcem w ręku, wieczorem
wokół Kościoła, zauważył zapalone światło, dzwonił do mnie i mówił: „Agusiu,
musisz przyjść, światło się pali”. Jak dobry Pasterz, gospodarz dbał o wspólne
dobro, któremu poświęcił 30 lat swojego
życia.
Ludzie bardzo kochali ks. Stanisława, gdyż był ciepły, uśmiechnięty, wy-
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rozumiały, miał czas dla wszystkich Go
potrzebujących. Pomagał w wielu sytuacjach życiowych, finansował użytkowanie lokalu, wspierał wyjazdy na kolonie dla dzieci z uboższych rodzin.
Gdy wyjeżdżaliśmy zaopatrywał nas w
pudełka cukierków, zawsze się żegnał z
dziećmi i kadrą w autokarze, powierzając Bogu wychowawców i wypoczynek dzieci.
Świetlica św. Antoniego w chwili
obecnej jest po wszelkich remontach,
montażu hydrantów, osłon na kaloryfery, kontroli sanepidu, straży pożarnej.
Te wszystkie działania były możliwe właśnie dzięki hojności ks. Proboszcza i
wkładowi finansowemu parafii. Obecnie
czekamy na opinię i decyzję Prezydenta
Miasta na dalsze funkcjonowanie Świetlicy. Jestem pewna, że ks. Stasio dalej
czuwa nad nami i otacza nas opieką.
Wierzę, że wysiłki, nakład finansowy i
czas, który został włożony. zostaną docenione i Świetlica w dalszym ciągu będzie
mogła funkcjonować i wpierać rodziny
oraz dzieci z Parafii św. Antoniego. Takie
na pewno byłoby życzenie ks. Proboszcza. Cieszymy się z każdej nowej osoby,
która do nas przychodzi. Tak jak cieszył
się ks. Stanisław z tego, że ludzie trwają
przy Kościele.
Bóg zapłać z całego serca ks. Proboszczu za Twoje wielkie serce dla
ludzi.

BĄDŹ SPOKOJNY ON POKAŻE CI DROGĘ
Ks. Arkadiusz Paśnik
Fragment książki „Znamię”

Stałem w kolejce i umierałem ze
strachu. Nie umiałem formułki spowiedzi. Przerażały mnie moje grzechy i to,
że za chwilę będę o nich mówił obcemu
człowiekowi. Nie byłem u spowiedzi
dwanaście lat. Jeśli powiem księdzu,
kiedy ostatni raz byłem u spowiedzi, to
mnie wygoni. Najem się wstydu i tyle
będzie – myślałem. Odkąd poczułem
potrzebę wyspowiadania się, szukałem
kapłana, któremu mógłbym zaufać. Wybrałem księdza, który wydał mi się serdeczny. Widziałem, jak życzliwie rozmawiał z ludźmi. Ów duchowny miał w
sobie ojcowskie ciepło. Kiedy mówił kazania, nie krytykował, nie moralizował.
W jego słowach był obecny Bóg. Spotkanie z nim podnosiło na duchu. W homiliach nieustannie odwoływał się do miłosierdzia Bożego. Urzekło mnie, w jaki
sposób odprawiał Mszę św., było w tym
jakieś misterium. Wybrałem właśnie
jego. Czułem, że mnie nie oceni ani nie
odrzuci. Byłem przekonany, że mnie
zrozumie. Kolejka oczekujących na spowiedź zmniejszała się. Nieuchronnie
zbliżałem się do kratek konfesjonału. W
głowie mieszały mi się grzechy i wspomnienia. Atakował mnie lęk, próbował
wyciągnąć z kolejki. Zbyt długo się zbierałem, żeby teraz, tuż przed metą zdezerterować – myślałem, dodając sobie
odwagi. To, co chciałem powiedzieć
księdzu, miało dla mnie wyjątkowe znaczenie. Od kratek konfesjonału dzieliła
mnie tylko jedna osoba. Gdy wstała,
dotarło do mnie, że teraz moja kolej.

Wziąłem głęboki oddech. Podszedłem i
uklęknąłem. Za drewnianą kratką panował półmrok. Mimo cienia widziałem
przyjazną twarz kapłana. Jego dobre
oczy uśmiechnęły się. Gdy nasze spojrzenia spotkały się, zacząłem szybko: –
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Po chwili usłyszałem spokojne,
pełne ciepła: – Na wieki wieków. Amen.
– To, co mam do powiedzenia, mogę
powiedzieć tylko księdzu – rozpocząłem
nieśmiało. – No tak, właśnie po to tu
siedzę – odparł ksiądz. – Nie, nie, nie o
to mi chodzi, nie o grzechy. To znaczy o
grzechy też, ale i o coś jeszcze. Coś bardzo ważnego – plątałem się. – No to od
czego zaczniesz? – zapytał ksiądz. – Od
grzechów – odpowiedziałem. Otworzyłem serce przed Bogiem. Wyznałem
wszystkie grzechy, które pamiętałem.
Tak jak się spodziewałem, ów kapłan nie
skarcił mnie. Wręcz przeciwnie. Powiedział: – Trzeba się cieszyć, że po tylu
latach znów tu jesteś. Udzielił ojcowskiego upomnienia i pełnych Bożej mądrości rad. – Teraz, proszę księdza, pragnę powiedzieć coś jeszcze. Zapadała
cisza. Szukałem odpowiednich słów,
którymi mógłbym wyrazić to, co czułem.
Kiedy cisza przedłużała się, a doświadczony kapłan jej nie przerywał, zacząłem: – Ojcze, jestem przekonany, że Bóg
woła mnie do kapłaństwa. Po raz pierwszy wypowiedziałem to na głos. Zabrzmiało dobrze. Ksiądz uśmiechnął się
i odpowiedział: – Bogu niech będą dzięki. Poczułem ulgę. Jakbym zdjął z siebie
ciężkie brzemię. Ucieszyłem się, że ktoś
już wie. Teraz, gdy to zrobiłem, poczułem się dobrze. – Co mam robić, ojcze?

– zapytałem. – Nic. Kiedy Bóg woła,
daje i światło. Bądź spokojny. On
wszystko ci powie. On pokaże ci drogę.
Wszystko stanie się w swoim czasie.
Bądź ufny. Słuchałem, a słowa księdza
wpadały do mojego serca jak płonące
pochodnie i rozświetlały mrok. Jeszcze
przed chwilą tak się bałem, co zrobić z
tym wołaniem. Jak na nie odpowiedzieć. Teraz napełniał mnie pokój, jakiego jeszcze nigdy nie czułem. Zaczynałem pojmować, że nie trzeba wiele
robić, żeby kochać i być kochanym. Na
zakończenie ksiądz powiedział: – No
dobrze, chłopie, teraz żałuj za grzechy.
Kiedy wstałem od konfesjonału, zderzyłem się z oczekującym na spowiedź
człowiekiem. Nasze spojrzenia się
spotkały. Wówczas zobaczyłem w jego
oczach ten sam lęk, który przed chwilą
jeszcze mną szarpał. Uśmiechnąłem
się i poszedłem w swoją stronę. Po
pewnym czasie dowiedziałem się, że
ksiądz, którego wybrałem na powiernika mojej tajemnicy, był naszym proboszczem. Nie miało to dla mnie większego znaczenia. Proboszcz zaprosił
mnie na spotkanie i pomógł przygotować się do wstąpienia do seminarium.
Wytłumaczył, jakie dokumenty będą
potrzebne oraz kiedy i z jakich przedmiotów odbędą się egzaminy wstępne.
– Ja od lat nie chodziłem do kościoła,
nie wiem, czy mam prawo ot tak pójść
do seminarium. Powołanie przyszło
tak nagle. Ojcze, ja nic nie wiem o Kościele, o wierze, o Bogu. – Po to jest
sześć lat studiów, żeby się wszystkiego
nauczyć – odpowiedział proboszcz. –
Jak tak, to dobrze, pójdę i już…

BYŁ DLA WSZYSTKICH PRZEWODNIKIEM
Ks. Proboszcz był dla mnie Bratem Duchowym. Zawsze miałam w nim oparcie modlitewne i pomoc w dźwiganiu krzyża codzienności. Jak Ojciec Józef, był dla mnie wielkim
autorytetem. Mam przed oczyma Księdza Prałata wędrującego z różańcem wokół kościoła i
bloków. Znał chyba wszystkich parafian. Kiedyś w rozmowie, znajomy wspominał, jak był
z szokowany, gdy po kilkuletnim niewidzeniu
się z nim, ks. Proboszcz zwrócił się do niego
po imieniu.
Szczególnie bliscy sercu byli mu powołani
do kapłaństwa. Gorąco modlił się za nich, aby
wytrwali. Nie przeszedł nigdy obojętnie obok
dziecka czy osoby niepełnosprawnej, również
mojego syna. Jestem przekonana, że dzięki ks.
Proboszczowi mój Karol chętnie chodzi do
kościoła. Wiele razy pomagał matkom wyciągać wózek z niepełnosprawnym dzieckiem,

kiedy w domu katechetycznym działało
Stowarzyszenie. Było coś niesamowitego
w naszym Proboszczu. Na ostatnim spotkaniu Akcji Katolickiej dostałam od Niego książkę „Przewodnicy do nieba”. Myślę, że takim przewodnikiem jest dla nas
wszystkich kochany Ksiądz Proboszcz.
W codziennej modlitwie pamiętam o
naszym Proboszczu. Ufam, że z wysoka
ogarnia nas wszystkich swoim sercem i
modli się, byśmy nie zostali, jak opuszczone owce bez pasterza.
Z całego serca dziękuję Bogu, że na
swojej drodze mogłam spotkać tak wielkiego, a jakże skromnego zarazem człowieka. Czuwaj nad nami. Bóg zapłać za
Twoje dobro.
Jolanta Sprync
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WSPOMINAM GO Z WIELKĄ WDZIĘCZNOŚCIĄ
Ks. Mariusz Salach

W natłoku różnych spraw związanych z organizacją pogrzebu naszego
kochanego ks. Proboszcza i obecnym
funkcjonowaniem parafii nie miałem
okazji, aby głębiej zastanowić się nad
więzami, jakie mnie z nim połączyły.
Pisząc tych kilka słów, jakby na
gorąco i w pośpiechu, pragnę przede
wszystkim podziękować Panu Bogu za
to, że postawił na mojej drodze życia
ks. Stanisława i za prawie osiem lat
wspólnego życia i pracy razem z nim w
parafii św. Antoniego. Był to naprawdę
czas łaski i ubogacania się dobrocią ks.
Proboszcza. Spośród wielu darów, jakich mogłem doświadczyć przebywając
z ks. Proboszczem, była jego zwyczajna
dobroć i otwartość. Na plebanii wyrażała się ona między innymi w codziennej porannej kawie, w której uczestni-

czyli prawie wszyscy księża i w czasie
której można było prowadzić rozmowy
na wszystkie tematy pod słońcem. Ta
otwartość przejawiała się także w zapraszaniu na posiłki różnych gości, tak,
że można było spotkać się przy stole z
różnymi osobami. Pamiętam również
wiele wspólnych wyjazdów do okolicznych parafii w celu odwiedzenia księży
z okazji ich imienin, czy tak po prostu
przy okazji, załatwiając inne sprawy.
Inną cechą charakterystyczną ks.
Proboszcza było jego poczucie humoru,
które wprowadzało radosną atmosferę
i pozwalało utrzymywać zdrowy dystans do różnych, czasem trudnych,
spraw.
Najbardziej jednak robiło na mnie
wrażenie przyjmowanie z wiarą i akceptacja choroby nowotworowej oraz
zbliżającej się śmierci. Podziwiałem ks.
Proboszcza, że stać go było nawet na
żartowanie z tego poważnego zagrożenia swojego zdrowia i życia. Podziwia-

łem jego cierpliwość i łagodność, z jaką
znosił wszystkie, czasem bardzo dokuczliwe i ciężkie dolegliwości. Pamiętam, że nawet wtedy, gdy odwiedziłem
ks. Proboszcza na oddziale Intensywnej
Opieki Medycznej ok. godz. 21.00, a
więc na kilka godzin przed jego śmiercią, także wówczas żartował sobie, nie
narzekał na znaczne pogorszenie swojego stanu zdrowia i rozmawiał o różnych sprawach, wyrażając troskę o innych. Miałem wtedy wrażenie, że miał
w sobie coś z Ducha Pana Jezusa, który
umierając na krzyżu nie troszczył się
siebie, ale o swoich uczniów i o swoją
Matkę, powierzając ich sobie wzajemnie. Przyznaję, że sam chciałbym mieć
także takiego ducha w sobie. Myślę, że
z czasem będę odkrywał coraz bardziej
i głębiej znaczenie osoby ks. Proboszcza
dla mojego życia. Tymczasem wspominam go z wielką wdzięcznością i z ufnością polecam go miłosiernemu Bogu w
moich modlitwach.

DZIĘKUJCIE BOGU ZA PROBOSZCZA
S. Maria Bonawentura
Klaryska z Kazachstanu
24 maja 2015

Dziękujemy serdecznie wszystkim kapłanom i parafianom za powtórną gościnę i możliwość zbierania ofiar na budowę klasztoru i kaplicy Wieczystej Adoracji w Pawłodarze nad rzeką Irtysz na terenie
północno-wschodniego Kazachstanu.
Jesteśmy zakonem klauzurowym i kontemplacyjnym. Wyjechałyśmy tam, by szerzyć kult Jezusa w
Eucharystii, na zaproszenie Arcybiskupa Tomasza Pety. Nie jest to
więc nasza jakaś prywatna misja.
Wynika ona z potrzeb i woli Kościoła. Dziś, 24 maja, mija właśnie 6.
rocznica podjęcia decyzji o wyjeździe. Cztery siostry z bydgoskiego
klasztoru zdecydowały się wyruszyć
do tego dalekiego kraju. Od 2011 r.
prowadzimy budowę.
Nasz zakon charakteryzuje się
tym, że siostry przebywają w klauzurze, czyli nie kontaktują się bezpośrednio ze światem zewnętrznym.
Wśród nas wyjeżdżających były dwie,
które w klauzurze przebywały ponad
33 lata. Gdyby nie działanie Ducha
Świętego i mocy Jezusa Euchary-

26

stycznego, nie udałoby się nam niczego zrobić. Teraz stoi już klasztor i wykonywane są prace wewnętrzne.
Kazachstan uważany jest za kraj
muzułmański, choć tak naprawdę, to
obszar wielowyznaniowy. Kazachowie, to naród koczowniczy, pasterski,
raczej spokojny. Do Kazachstanu
wcześniej przyszło chrześcijaństwo
niż islam, kojarzony z krwawym najazdem Mongołów w XIV wieku. Teraz Duch Święty posyła tam misjonarzy, by ci ludzie, tak znękani, również
przez ateizm, mogli spotkać się z
prawdziwym Bogiem.
Ludzie już się pytają, kiedy kaplica będzie wreszcie otwarta. To zależy
oczywiście od środków finansowych,
ale przede wszystkim od naszej wiary.
Pan Bóg nie liczy, jak wielką ofiarę
ktoś składa. Każda jest wielka, bo jest
to dar serca, który może się przyczynić do zbawienia naszego i innych
ludzi. Z całego serca za wszystko dziękujemy.
Ja pochodzę z tej samej parafii,
co i Wasz kochany ks. proboszcz Stanisław Róg. Jego śmierć była dla
mnie wielkim przeżyciem. Bardzo
późno dowiedziałyśmy się o Jego
chorobie, ale modliłyśmy się w Jego
intencji. W dniu Jego śmierci i pogrzebu uczestniczyłyśmy we Mszy św.
i teraz modlimy się za Jego duszę.
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Wszystko
w
duchu
ogromnej
wdzięczności. Ja sama niewiele razy
się spotykałam z ks. Stanisławem, ale
był to człowiek wielkiego serca. On
taki był, że widział potrzeby misyjne.
To był wielki Kapłan. Dziękujcie Bogu, że mieliście tak wspaniałego Proboszcza. Pełne wdzięczności dla Waszej pomocy, będziemy się modlić za
Was i za Parafię, by ks. Proboszcz,
który przyjdzie, też był kapłanem według serca Bożego. Bóg zapłać!

CZY W NIEBIE ZABRAKŁO CUKIERKÓW?
Grażyna Rogowska

Są ludzie, na wspomnienie których
brakuje słów. Nie ma bowiem tak trafnych określeń, żeby opisać ogrom dobroci, łaskawości, skromności i rozmodlenia człowieka, a takim właśnie był
nasz proboszcz ksiądz Stanisław. Chociaż w sercu wciąż jest wyrwa, bowiem
czuję się tak, jakby zmarł ktoś z najbliższej mojej rodziny, staram się żyć,
jak „przed majem”, bo wiem, że On
jest nadal wśród nas, tylko w innym
wymiarze.
Ks. Dobrodziej Prałat Stanisław
Róg. Tak, właśnie Dobrodziej, bo to
był pasterz, który uczynił wiele dla
naszej wspólnoty parafialnej, aby nam
się dobrze żyło w Jego Owczarni. Ks.
Proboszcz wśród parafian wytworzył
atmosferę rodzinną, pełną ciepła i wiary w dobro drugiego człowieka. Wielu
z nas ma tutaj znajomych „z kościoła”,
ale takich, z którymi krótkie spotkanie
w drodze do sklepu przeradza się często w wielogodzinne dyskusje.
Ks. Proboszcz był człowiekiem
bardzo głębokiej wiary i modlitwy.
Często widziany na alejkach osiedla z

różańcem w ręce, a w kościele siedzący
w ławce z brewiarzem i zatopiony w
modlitwie. Dzięki ustawionym na naszych osiedlach kapliczkom i krzyżom,
pokazywał, że modlić się można i trzeba wszędzie, nie tylko w kościele przy
ul. Kasztanowej. Zawsze jest dobra
pora, aby zwolnić, zatrzymać się przy
kapliczce, chwilę pomyśleć i pomodlić
się.
Ks. Stanisław był otwarty na
wszystkich ludzi, zwłaszcza na tych,
którym z Panem Bogiem nie jest po
drodze. Ciepło, wielkie serce i prawdziwa ojcowska miłość, to tylko niektóre z przymiotów naszego Dobrodzieja. Nie oceniał ludzi według poglądów politycznych, pozycji społecznej,
zamożności, czy nawet koloru skóry.
Nie dzielił. On łączył i służył wszystkim. Potrafił rozmawiać z każdym, a
tym, którzy nieco pobłądzili zawsze
dawał szansę na poprawę, tłumaczył, a
nie karcił.
Będziemy pamiętać naszego Proboszcza, jako księdza niosącego każdemu potrzebującemu pomoc, nie tylko
duchową ale często materialną. Będąc
w naszych domach z wizytą duszpasterską, przyjmował ofiarę tylko wtedy, gdy się upewnił, czy nie zabraknie

DROGA DO ŚWIĘTOŚCI
Patryk Pomorski

W ciągu ostatnich dni tak dużo powiedziano o naszym księdzu Proboszczu.
We wspomnieniach powtarzały się często te same określenia i cechy charakteru. Uderzające jest to, że to samo mówili
zarówno parafianie, jak i księża czy biskupi. Na tym właśnie polegała autentyczność ks. Stanisława. Niezależnie od
tego, czy na jego drodze stawał obcy
człowiek, gość, przyjaciel, współpracownik czy zwierzchnik, ks. Stanisław dla
wszystkich i przy wszystkich był taki
sam. Jego wielkość polegała nie tylko na
tym, że był oddanym kapłanem, ale
przede wszystkim na tym, że każdemu
był bratem.
Niewielu jest chyba mieszkańców na
terenie naszej parafii, którzy nie gościli
w swoim domu ks. Proboszcza. Przez te
wszystkie lata Jego posługi większości z
nas zdarzyło się przyjąć po kolędzie ks.
Stanisława. Spotykaliśmy go nie tylko
przy ołtarzu czy w konfesjonale, ale też
na ulicach naszego osiedla. Był nie tylko

naszym proboszczem, ale też sąsiadem,
społecznikiem, przyjacielem. Zawsze
uśmiechniętym, chętnym do rozmowy,
gotowym wysłuchać, poradzić, pomóc.
Nie mógł więc dziwić ten tłum, który
zebrał się 13. maja w kościele pw. św.
Antoniego. Nie mogło dziwić to ludzkie
morze zmierzające następnie ku ulicy
Unickiej. Żegnaliśmy naszego ukochanego Pasterza. On zawsze był dla nas, więc
i nas nie mogło zabraknąć tego dnia.
Nas, czyli wielkiej wspólnoty ludzkich
serc, której budowniczym był ks. Stanisław. Wiele osób podkreślało we wspomnieniach, że dziełem Jego życia było
zbudowanie pięknej świątyni. Pamiętajmy jednak, że o wiele większym dziełem
było stworzenie tej niesamowitej Wspólnoty, do której przynależność napawa
nas dumą. Ksiądz Proboszcz jednoczył
nas wokół życia parafii św. Antoniego.
Dbajmy o to dziedzictwo, które nam pozostawił.
Od początku mojego życia słowo
proboszcz automatycznie kojarzyło się z
księdzem Stanisławem. Był on obecny
na wszystkich etapach mojego wzrostu

pieniędzy na cukierki dla dzieci, a te
garnęły się do niego z ufnością i swoją
dziecięcą miłością, odwzajemnianą
przez Niego na każdym kroku.
Ks. Stanisław pozostawił po sobie
piękny, wybudowany pod swoim kierunkiem kościół, ale też Kościół, który
tworzył i umacniał na co dzień, czyli
nas, wspólnotę od Antoniego z Lublina.
Z całego serca dziękuję Bogu za to,
że kiedyś rzekł do młodego Stasia:
„Pójdź za mną”, i za to, że w pewnym
momencie skrzyżował moją i Jego drogę. Dziękuję za lata posługi ks. Proboszcza, który był wzorem wszelkich
kapłańskich cnót i ojcem wielu nowych powołań kapłańskich.
Ogromnie mi żal, że Go już nie ma
fizycznie wśród nas, ale widocznie w
niebie też są dzieci, którym brakuje
cukierków. Pan Bóg odwołał naszego
proboszcza ze służby dla nas i powierzył Mu inną rolę „słodkiego niebiańskiego Anioła”? Księże Stanisławie,
jesteś tam, dokąd my jeszcze zmierzamy. Szykuj dla nas miejsca w sektorze
dla VIP-ów. Wszak stworzyłeś wspólnotę szczególną i Twoje świadectwo
będzie zawsze trwało. Obiecuję – Do
zobaczenia w Domu Ojca.
w wierze. To z Jego rąk 16 lat temu przyjąłem I Komunię Świętą. To On odpowiadał za przygotowania do sakramentu
bierzmowania. Pouczał w sakramencie
pokuty. Pytał o plany na przyszłość. Odprowadzał w ostatnią drogę bliskie mi
osoby. Ostatnie spotkanie? Kwiecień, już
po świętach Wielkiej Nocy, poczekalnia
przed kancelarią parafialną. Przechodzący na plebanię ks. Proboszcz zatrzymał
się, uśmiechnął, zapytał o cel wizyty. Na
pożegnanie wyciągnął z kieszeni cukierki, które miał w niej chyba zawsze i wręczył mojej narzeczonej.
Czasami się zżymałem, że ks. Proboszcz nigdy nie mógł zapamiętać mojego imienia i albo je przekręcał, albo pytał
mnie o nie ciągle na nowo. Ale zawsze
spotkanie z nim pozwalało mi żywo odczuć Jego autentyczną troskę i zainteresowanie moimi sprawami, zapewne takie samo jakie wykazywał wobec spraw
wielu tysięcy innych parafian. Dał On
temu wyraz raz jeszcze w swoim testamencie. Zwykle to ci, którzy zostają tu na
Ziemi żegnają się z tymi, którzy odeszli.
Ks. Stanisław nas ubiegł. Pierwszy mówiąc nam „do zobaczenia”, zaprosił tam,
dokąd sam podążył po zasłużony wieniec
sprawiedliwości. Do zobaczenia więc,
Księże Stanisławie!
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WSPOMNIENIA PARAFIAN
Ksiądz Proboszcz był zawsze. Od kiedy pamiętam – był. Znałam Jego twarz,
Jego sylwetkę poznawałam z daleka.
Człowiek-opoka. Jego obecność wydawała mi się tak oczywista, a odejście, tak
nieprawdopodobne. Wiadomość o Jego
ciężkiej chorobie poraziła mnie. To była
chwila, kiedy nagle zrozumiałam, jak wiele dla mnie znaczy, jak mocno wszczepił
się w moje życie i jak duży miał na nie
wpływ. Nie wiem, w którym momencie
poczułam tak wielkie przywiązanie do
Niego, że myśl o możliwej śmierci dotknęła mnie aż tak bardzo.
Nigdy Mu o tym nie powiedziałam,
ale zawsze był dla mnie wsparciem. Kiedy
przeżywałam trudności, szłam do kościoła i czekałam aż wyjdzie z zakrystii. Nie
opowiadałam Mu o swoich kłopotach.
Nie musiałam. Wystarczało mi, że był.
Kiedy szedł i pozdrawiał ludzi, ogarniał
mnie spokój. Jego uśmiech – nawet jeśli
nie był przeznaczony dla mnie – potrafił
złagodzić każde moje cierpienie. Gdy na
mnie patrzył, miałam wrażenie, że wie o
mnie wszystko.
Jak wiele można było wyczytać z
oczu tego człowieka – zrozumienie, ale i
przynaglenie do pracy nad sobą. Jeden z
księży opowiadał o lekcji, którą dał mu
Proboszcz swoim uwielbieniem Najświętszego Sakramentu i takim właśnie spojrzeniem. To prawda, że wielu z nas taką
lekcję dostało, ja także i za to Mu bardzo
dziękuję.
Bardzo przeżywałam czas Jego odchodzenia. Kiedy patrzyłam, jak się zmienia, jak słabnie, myślałam: Panie, niech
będzie Twoja wola, ale serce płakało.
Jako katoliczka wiem, że to nie koniec, że
kiedyś jeszcze się spotkamy w tym drugim życiu. Wierzę, że jest teraz szczęśliwy, że widzi już Oblicze Boga. Ale jako
człowiek czuję smutek i opuszczenie.
Chwilami nadal wydaje mi się, że to tylko
sen, że to się nie stało. Ale stało się. Nie
ma Go wśród nas i nigdy już nie będzie.
Fizycznie, bo Jego obecność czuć będę
zawsze. Dzisiaj żałuję każdej chwili, której przy Nim nie spędziłam, każdej rozmowy, której nie przeprowadziłam, każdej rady, której nie wysłuchałam. Kto
teraz do mojego serca wprowadzi ład i
harmonię, kto je uspokoi w chwilach
smutku i niemocy?
To prawda, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale po niektórych zostaje pustka, której nie da się niczym zapełnić. Już
nigdy nie zobaczymy Jego ciepłych oczu,
nie usłyszymy Jego głosu, nie uściśniemy
Jego ręki. Chociaż się tego nie spodziewałam, pozostanie w moim sercu, jako jedna z najbliższych mi osób. Czy to odejście
nauczy mnie okazywania braterskiej mi-
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łości tym, których spotykam na swojej
drodze? Mam nadzieję, że tak, bo ono
pokazało mi, że tak naprawdę nigdy nie
wiemy, kto jest bliski naszemu sercu,
dopóki nie odejdzie.
Ogrom ludzi napływający ze wszystkich stron na pogrzeb Proboszcza potwierdził, że był to człowiek z wielką siłą i
charyzmą. Wymowne jest, że tuż przed
swoją chorobą zaprosił jeszcze do parafii
Matkę Bożą Latyczowską. Jak pięknie Ją
powitał, jak czule do Niej mówił, jakby
czuł, że już niedługo się spotkają. Jak
wyglądało to Jego przejście na tamten
świat? Oczami duszy widzę to spotkanie.
Matka Boża przygarniająca swojego ukochanego syna-kapłana, który był Jej wierny całe życie. I Pan Jezus, który bierze Go
w swoje objęcia i mówi: Synu, koniec
twojej wędrówki; św. Antoni, którego
czcił tyle lat; św. Michał Archanioł, którego zaprosił do naszej parafii i nie doczekał tego spotkania.
Może będzie jednym z cichych świętych, o których nie wie świat? Módlmy się
za Niego gorliwie, wypraszajmy Mu taki
spokój, jakiego doznawaliśmy dzięki Niemu, kiedy był wśród nas. Tak wiele dobra
dostaliśmy od Niego, a przecież nie zawsze odpłacaliśmy Mu dobrem za dobro.
Czy ja okazywałam Mu swoje przywiązanie i gotowość do pomocy? Dzisiaj jasno
widzę, że nie.
To, jak bardzo tęsknimy za Nim, pokazuje, że odszedł od nas nie tylko nasz Pasterz, Proboszcz, wspaniały kapłan, ale
przede wszystkim dobry, kochany człowiek,
bez którego dzisiaj jest nam smutno i źle.
Wszedł w nasze – moje życie – i pozostawił
niezatarty ślad, którego ani nie mogę, ani
nie chcę usunąć. Mam nadzieję, że kiedy
nadejdzie moja ostatnia chwila, przywita
mnie po tamtej stronie i wprowadzi w
świat, o którym tyle nam opowiadał.
Zawsze mam w pamięci słowa, które
mówił: Nigdy nie wiemy, czy dane nam
będzie doczekać następnych świąt i kiedy wzywał nas do modlitwy za tę osobę
spośród nas, którą Pan pierwszą odwoła
z tego świata.
Ta śmierć, to wyrwany kawałek serca. Nie znamy Bożych planów, często ich
nie rozumiemy, ale decyzje Boga są zawsze doskonałe. Pan zabrał Swoją własność – człowieka, którego stworzył, kochał, uformował i który był Mu wierny, i
służył do końca. Kiedy ogarnia mnie
przenikliwy smutek, przypominam sobie
przeczytane kiedyś słowa: Ludzie, których kochamy nie należą do nas. Bóg
nam ich daje w celu naszego wzrostu,
ale przychodzi chwila, kiedy musimy Mu
ich oddać z powrotem.
Beata Filipowicz
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Parę lata temu znalazłam się w gronie pielgrzymów zmierzających do Mediugorie. Pochodziliśmy z różnych parafii, wcześniej nie znaliśmy się osobiście, natomiast szybko poczuliśmy się
wspólnotą. Sprawiła to charyzmatyczna
osobowość duchowego przewodnika,
Księdza Stanisława Roga. Jego wrażliwość, bezpośredniość, pogoda i zwyczajna ludzka dobroć zjednywały serca.
Wysłuchawszy naszych głosów,
dopiero później zgłaszał propozycje
wychodząc naprzeciw potrzebom pątników, siebie usuwał na dalszy plan.
Był to dla nas ewangeliczny przykład zasady, że „On ma wzrastać, ja zaś
umniejszać się”. Najlepiej zilustruje to
następujący fakt.
Ostatni etap pielgrzymki, dzień
skwarny, droga stroma i kamienista.
Wszyscy są już skrajnie zmordowani.
Miałam przy sobie buteleczkę soku.
Podałam ją Księdzu Proboszczowi widząc jego zmęczenie. Podziękował z
uśmiechem, ale natychmiast rozejrzał
się i dostrzegł pątniczkę, która najwyraźniej też goniła już ostatkiem sił.
Przekazał jej ten sok, powiedział do
mnie jakby przepraszał: Człowiek wytrzyma. I szedł z nami dalej, aż do celu.
Zofia Froch
Dawno temu, gdy nasze dzieci były
jeszcze małe, żyliśmy w bardzo skromnych warunkach. W naszej młodej parafii drewniany barak zastępował kościół, o którego budowie można było
tylko pomarzyć. Wtedy to przyszedł do
nas po kolędzie Ksiądz Proboszcz Stanisław Róg. Pobłogosławił rodzinę, porozmawiał i pożartował z chłopcami.
Gdy sięgnęłam do torebki, potrząsnął
głową: Nie trzeba, mamuśka. To dla
dzieci.
Po latach synowie pozakładali własne rodziny, wyprowadzili się, ciężko
pracują. Wyrośli na porządnych ludzi.
Jesteśmy z nich dumni.
Tymczasem mąż zaniemógł, potrzebuje intensywnej opieki przez całą
dobę, a choroba wciąż postępuje. W tej
sytuacji Ksiądz Proboszcz wysłuchiwał
moich spowiedzi, umacniał i podtrzymywał na duchu.
Ostatnio żaliłam się, że niekiedy
nie mam już siły, aby się pomodlić. Zamyślił się: Pan Bóg czyta w sercu. Skoro przezwyciężasz codzienne trudności
i pomimo wszystko starasz wspierać
cierpiącego człowieka, to w oczach
Boga jest najprawdziwszą modlitwą.
Celestyna Dobieżyńska

Kiedy uczestniczyłam we Mszy św.
w sobotę o godz.18.00 i modliłam się
przed nią, patrzyłam na zdjęcie księdza
proboszcza przepasane kirem. Wówczas sobie uzmysłowiłam, iż skończył
się pewien okres w moim życiu! To
smutne, ale przywołujące często miłe
wspomnienia. Wśród wielu dotyczących księdza Stasia (tak się o Nim w
mojej rodzinie zawsze mówiło), nasuwa
mi się takie, dotyczące początków naszej parafii.
Nasz ksiądz Proboszcz miał wiele
zalet, które inni zapewne przywołają we
wspomnieniach. Ja natomiast chcę napisać o tej, bardzo ważnej dla „dobrego
gospodarza” (dziś się mówi menadżera), mianowicie instynkt, który sprawiał, że wyłuskiwał właściwych ludzi z
tłumu, powierzając im odpowiednie
zadania w naszym kościele.
Pamiętam, jak siedząc w konfesjonale w kościele św. Agnieszki obserwował
ludzi uczestniczących w Mszach i nabożeństwach np. majowych. Potem, kiedy
rozpoczął już budowę i widział ich znowu
pomagających przy niej, układał sobie
plan, który potem realizował. W ten sposób właśnie propozycję pracy w charakterze kościelnego otrzymał mój mąż Tadeusz. Był chory na serce, wówczas już na
rencie, więc się zastanawiał! Ale cichość
(to właściwe słowo!), pokora i ciepło, jakie emanowało od księdza Stasia sprawiło, że spróbował! I tak to skromny, chory,
dość młody i bardzo religijny człowiek
rozpoczął pracę dla dobra parafii, służąc
u proboszcza, którego Pan Bóg nam zesłał!
Mój trzyletni wówczas syn Daniel i
jego szesnastoletni brat Rafał wraz z ojcem pomagali przy budowie, a potem
malec „pomagał” ojcu w drewnianej kaplicy, jako najmłodszy ministrant w specjalnie dla niego uszytej komeżce!
Kiedy pewnego razu na nabożeństwie różańcowym podrygiwał w rytm
muzyki z różańcem w rączce, a ja potem robiłam mu wyrzuty, ksiądz Stasio,
który to słyszał powiedział: Daniel, kto
budował kaplicę?", Ja i tata - odpowiedział malec! Na to ksiądz Stasio : No
właśnie mamo! Taki to był człowiek
ten nasz ksiądz Proboszcz!
Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!
Wiesława Zakościelna-Siek

Tłum przed wypełnioną po brzegi
świątynia gęstnieje. Szkolna młodzież,
studenci, starsi, których praca i obowiązki na to pozwoliły, mieszkańcy
osiedla i przyjezdni. Przybywa nas z
każdą chwilą. Chcemy odprowadzić
naszego Księdza Proboszcza na brzeg
czasu, na granicę wieczności.
Przed laty był w tym miejscu wielki
plac budowy, gdzie uwijał się młody,
energiczny, pełen zapału i radości ks. Stanisław Róg, jego współpracownicy i parafianie. Ksiądz dawał przykład, zakasywał
rękawy i brał się do roboty. Znał każdego
i wszyscy go znali. Położono mocny fundament materialny i duchowy. Wraz z
widzialną świątynią rozrastał się i dźwigał
w górę Kościół ugruntowany w człowieku
poprzez wiarę i sakramenty. Wiedziano
powszechnie, że – niezależnie od poglądów, takich czy innych problemów i niedoskonałości – tutaj znajdzie się pocieszenie, wsparcie, przyjazna obecność, że
będzie się wysłuchanym z szacunkiem i
uwagą. Czas to potwierdził.
Odwiedzali nas goście, którzy we
wspólnocie św. Antoniego czuli się jak
u siebie. Misjonarze z dalekiego świata,
rodacy zachowujący tożsamość nawet
na nieludzkiej ziemi, miłosierni w nieustannej służbie potrzebujących i wykluczanych, sprawiedliwi narażający
własne bezpieczeństwo w obronie pokrzywdzonych, cisi i czystego serca
upraszający łaskę Bożą. Kościół, który
daje świadectwo.
Dobroć promieniuje. Dzieląc się z
innymi pomnażamy jej siłę i blask.
Także dzisiaj: zamiast kwiatów złożymy
ofiarę dla nowej wspólnoty budującej
świątynię. Taka była ostatnia wola i
prośba naszego duszpasterza.
Stoję w ciżbie na schodach przy bocznym wejściu obok prezbiterium. Zapach
bzów przywołuje wspomnienie dawniejszej imieninowej wizyty u Księdza Proboszcza. Rozmowa dotyczyła współczesnych zagrożeń: dechrystianizacja, sekularyzacja, eskalacja konfliktów. Ciarki
szły po skórze. Solenizant fuknął: Pan
Bóg sobie poradzi. Zawstydził nas. Trwoga wyparowała. Jak ręką odjął.
Zaczyna się Msza św. Z miłością,
jaka nas tu zgromadziła, umocnieni
nadzieją, my, Kościół, wyznamy: Wierzę.
Maria Józefacka
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CHWILA WSPOMNIEŃ
W pokoju, w ciszy
szedłeś przez życie
niczym Maryja
z miłością, skrycie.
Pan Ciebie wybrał,
mocą namaścił,
byś z Nim i łaską
leczył „z ciemności”.
Byłeś Mu wierny
przez lat czterdzieści,
stąd w jubileusz
- aż tylu gości!
Ty choć u Pana
zbierasz cegiełki,
by powstał nowy
kościół serc wielkich.
Wiesz, że świątynia
sercem utkana
zrodzi owoce
wielkie dla Pana.
W święto Maryi
żegnasz się z nami,
wierząc, że kiedyś
znów się spotkamy.
Chociaż odszedłeś,
ale wciąż żyjesz,
w słowie i czynie
co nie przemija.
Chleb pielgrzymkowy
„od roku jemy”,
kiedy w swej duszy
Ciebie widzimy.
Pełny autokar
nim nakarmiłeś,
kiedy w Loreto
z pielgrzymką byłeś.
Z różańcem w ręku
wznosimy dłonie,
prosząc byś zaniósł
ukłony do Niej. (Maryi)
Dzięki Ci Ojcze,
Święty Kapłanie
za radość serca
i w Bogu trwanie.
Teresa Kruszewska
Koordynatorka Apostolatu Złota Róża

ODESZLI DO PANA
Jan Gawryl
1945
1933
Stanisław Kaczorowski
Czesława Czapka
1918
Natalia Łagowska
1914
Eugenia Grzesiak
1926
Bronisław Wieleba
1946
Ks. Stanisław Róg
1950
Leokadia Gliwka
1932
Henryk Podlecki
1937
Franciszek Krupa
1947
Grzegorz Kobielski
1970
Nasz dar modlitwy
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu, Wieczne odpoczywanie
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Księdza Stasia Roga poznałam w
wieku siedemnastu lat na rekolekcjach
oazowych, na których był moderatorem. Muszę powiedzieć, że były to rekolekcje szczególne, również ze względu na tego kapłana. Ksiądz Stasio głosił
nam Chrystusa nie tylko swoim słowem, ale swoją postawą, miłością do
każdego z nas, która od Niego po prostu promieniowała. Słyszałam nie raz,
gdy ktoś mówił do niego z zachwytem:
Ksiądz wspaniale prowadzi te rekolekcje. Odpowiadał skromnie: „Ludzie, to
nie ja, to Duch Święty.
Pamiętam, że kiedyś jechaliśmy
do Zakopanego i jedna z koleżanek
zaczęła coś mówić do księdza. On pokazując na różaniec w ręce powiedział: Modlę się, aby Duch Święty
prowadził tą oazę, nie ja. Jestem
pewna, że ten ksiądz po prostu dawał
się prowadzić Duchowi Świętemu,
stając się Jego narzędziem. Mógłby z
całą pewnością powtórzyć za św.
Pawłem: Już nie ja żyję, ale żyje we
mnie Chrystus.
Ktoś napisał w Internecie, że dzięki
księdzu Stanisławowi wielu księży odkryło swoje powołanie. Myślę, że w
pewnym stopniu również mój brat Jemu to zawdzięcza.
Z moją siostrą bliźniaczką Ewą byłyśmy tak zachwycone Oazą, że rok
później namówiłyśmy na nią naszego
brata. Nie bardzo chciał się ruszać z
domu (wolał czytać książki), ale po wielu modlitwach do Ducha Świętego, jakoś nam się udało. Dwa lata po pierwszej swojej Oazie Mariusz otrzymał powołanie, na które odpowiedział Tak.
Być może, gdyby wtedy nie pojechał na
Oazę, Bóg w jakiś inny sposób przemówiłby do niego, ale faktem jest, że droga jego powołania rozpoczęła się od
Oazy, którą wymodliłyśmy z siostrą.
Ksiądz Stanisław był dla mnie
szczególnym kapłanem. Czasem bywaliśmy z mężem w kościele św. Antoniego na Mszy św. niedzielnej, przy okazji
pobytu u mojej teściowej, która mieszka w tej parafii. Ks. Stanisław, widząc
nas, zawsze podchodził, by zamienić
kilka słów. Podziwiam przy tym Jego
pamięć, bo od naszych rekolekcji mija
już 35 lat. Wprawdzie w pewien sposób
byłam osobą charakterystyczną (nie
każdy ma bliźniaka podobnego do siebie), niemniej jednak rekolekcje trwały
tylko 2 tygodnie, były dawno temu i
uczestniczyło w nich wiele osób.
Myślę, że o tym kapłanie można by
jeszcze długo się rozpisywać. Dla mnie,
to co było w nim najważniejsze, to Jego
umiłowanie Boga i ludzi. Był to człowiek wielkiego serca dla wszystkich.
Jego po prostu się kochało.
Iwona Kozłowska z domu Górna
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Odejście naszego Księdza Proboszcza do Domu Ojca okryło nas wielkim
smutkiem i żałobą. Ksiądz był z nami
od samego początku powstawania Parafii i budowy Kościoła pw św. Antoniego. Nasza rodzina przyszła do nowo
powstającej Parafii w tym samym czasie. Zamieszkaliśmy w nowym bloku
przy kościele. Uczestniczyłam w pierwszej Mszy świętej sprawowanej w drewnianej Kaplicy. Wśród wielu kapłanów
sprawujących Eucharystię poznałam
naszego Księdza Proboszcza Stanisława
Roga. Modliliśmy się gorąco o Boże
Błogosławieństwo i pomoc.
Dzięki tak wspaniałemu i pełnemu
energii Kapłanowi, którego Bóg postawił na naszej drodze, kościół rósł bardzo szybko. Ksiądz był bardzo dobrym
organizatorem, miał dużo pomysłów,
wszystko zawierzał Bogu i Patronowi
parafii. Pamiętam, jak kiedyś przy pracy na budowie powiedział: A teraz
niech święty Antoni się pomartwi i
pomoże.
Patrząc na takiego KapłanaProboszcza, wzrastaliśmy i umacnialiśmy się w wierze. Doceniał każdą, nawet najmniejszą pomoc, modlitwę i
ofiarę. Wszyscy pomagaliśmy na różne
sposoby, a Ksiądz mając dużo pomysłów, potrafił swoją osobowością i dobrocią serca zjednywać tych, którzy
mogli pomóc w tych trudnych czasach.
Tym wszystkim i pracą ponad siły,
braniem cierpienia innych ludzi, zasłużył na świętość. Niósł bowiem nie tylko
swoje, ale i ludzkie cierpienia w cichości serca.
Dziękujemy Ci za wszystko, nasz
Drogi Księże Proboszczu. Byłeś oddany
Bogu i ludziom. Wstawiaj się za nami w
Domu Ojca i spoczywaj w pokoju.
Zniknąłeś nam Drogi Księże jak Cień
przed oczyma, ach jak smutno i tęskno, gdy Ciebie wśród nas nie mai.
Wanda Zwolińska

CZERWIEC 2015 Nr 6/207

Księdza proboszcza Stanisława
Roga zawsze będę pamiętać jako
ciepłego i przyjaznego człowieka.
Moje spotkania i rozmowy osobiste
z Księdzem były sporadyczne, ale
wszystkie bardzo znaczące.
Zaraz na początku istnienia naszej parafii zostałam poproszona o
przeczytanie w czasie Mszy św.
fragmentu z Listu św. Pawła. Po
skończonej Mszy ks. Proboszcz podszedł do mnie i powiedział: Jakim
pięknym głosem pani czytała. Nie
byłoby w tym nic nadzwyczajnego,
gdyby nie fakt, że odczuwam wyjątkową tremę przed jakimkolwiek wystąpieniem publicznym, a obecnie
próbuję się uporać z moim chorym
głosem.
W 2009 roku załatwiałam formalności związane ze ślubem mojej
córki Beaty. Szłam w kierunku kancelarii, akurat jak Ksiądz się modlił.
Pamiętam, że jak wstał od modlitwy
twarz jego promieniała.
Księdza Proboszcza najbardziej
pamiętam przy ołtarzu, odprawiającego Mszę św., a zwłaszcza jego
wzruszającą modlitwę błagalną do
Boga słowami liturgii mszalnej:
Wspomóż nas w Swoim Miłosierdziu.
Spowiedź u księdza Stanisława
przynosiła zawsze ukojenie i głęboki
spokój.
Najtrudniejsze
sprawy,
gorzkie łzy, najbardziej rozkołatane
nerwy i emocje potrafił kilkoma słowami załagodzić i nieustannie uczył
nabierania do wszystkiego dystansu.
Dzięki Ci drogi Księże, za Twoją
obecność wśród nas, Twoje nauczanie i pasterzowanie. Ufam, że jesteś
już w niebie i wstawiasz się za nami.
Zofia Mochniej
Ksiądz Proboszcz Stanisław Róg
zostawił ślad w sercu każdego z nas.
Pamiętam, jak parę lat temu w czasie
Drogi Krzyżowej po ulicach osiedla
podszedł do mnie i mojej córki, która
wtedy była w pierwszej klasie. Wyjął z
kieszeni cukierka i dał jej. Powiedział, że to w nagrodę, bo zaszła tak
daleko (było to przy XII stacji). Potem wyjął z kieszeni balonik, nadmuchał go i wręczył mojej córce. Dał jej
też kolejnego cukierka mówiąc: Abyś
w drodze nie ustała.
Często wspominam i pamiętam
właśnie to spotkanie z Księdzem Stanisławem. Jego słowa stały się dla
nas mottem i drogowskazem na całe
życie.
Małgorzata i Monika Kacprzak
Mama i córka

CZUJĘ NA RAMIENIU JEGO DŁOŃ
Monika Piechnik
W poniedziałek 11 maja o 6. rano
obudził mnie własny płacz... całe policzki
miałam mokre od łez. Pierwsza myśl –
mój Tata... Ale jakoś się uspokoiłam i
zasnęłam. Wczesnym rankiem zadzwoniła Ewunia. Już wiedziałam, skąd były te
łzy.
Ciężko napisać kilka słów o Kimś,
gdy serce pragnie z całych sił, aby ten
Ktoś żył. Ale to samo serce wie, że winno
podziękować za całe Jego dobro. Co
prawda, dla mnie największym podziękowaniem była spowiedź w dniu śmierci
ks. Proboszcza, a potem uczestnictwo we
Mszy św. poniedziałkowej, wtorkowej, aż
wreszcie pogrzebowej w środę.
Ks. Proboszcz nie lubił słów, wolał
czyny. Ale mam poczucie, że powinnam
się podzielić słowem. Księdza Proboszcza
Stanisława Roga poznałam w parafii św.
Agnieszki, gdzie przez krótki czas prowadził katechezy dla młodzieży licealnej .Potem został powołany do tworzenia
parafii św. Antoniego, do której i ja po
latach dołączyłam.
Wciąż zżyta z każdym kątem w kościele św. Agnieszki, szukałam swojego
miejsca w kościele św. Antoniego. Może
to dziwnie brzmi, ale tak jest, że każdy z
nas ma swoje szczególne miejsce w kościele, gdzie czuje się najbliżej Boga. Gdy
pojawiła się na mej drodze s. Augustyna,
zaczęłam odnajdywać swoje miejsce.
I myśląc teraz o ks. Proboszczu, czuję Jego dłoń na moim ramieniu. Ta dłoń
nie ciągnęła mnie, nie pchała, tylko prowadziła. Dawała poczucie, że tutaj jest
moje miejsce.
Jest rok 2013 tuż przed Świętami
Wielkanocnymi. Późnym wieczorem
stoję z s. Augustyną przed kościołem, a

tu spaceruje ks. Proboszcz z ks.
Franciszkiem. Podchodzi i kładzie
dłoń na moim ramieniu. Pyta, co
słychać. Wyciąga cukierki z kieszeni i nakazuje nam się rozstać –
jak opiekuńczy i czuły ojciec – bo
już noc, czas spać.
Wcześniej, podczas rekolekcji, kiedy z bijącym sercem robiłam zdjęcia, bojąc się, czy komuś
nie przeszkadzam, nie rozpraszam, podszedł ks. Proboszcz,
położył dłoń na ramieniu jak
mentor, przewodnik, mówiąc:
Jest nasza reporterka, dobrze.
Łza w oku się zakręciła. Takich przykładów, kiedy ta dłoń dodawała mi odwagi, czy pewności, było mnóstwo. Aż
ciężko wybrać tych kilka…
Rok 2014. Wystawa z okazji Dnia
Matki i ks. Proboszcz zapraszający
wszystkich do domu katechetycznego.
Ileż w Nim było radości. Sam nie usiadł
do stołu, tylko rozdawał nam obrazki, a
dzieciom zabawki, których przyniósł
całe worki. Potem tylko nam powtarzał:
A mówiłem, żeby zrobić przyjęcie w
ogródku, tam jest tyle miejsca.
A gdy pewnego niedzielnego wieczora siedzieliśmy w ogrodowej altance, znowu położył tę ciepłą dłoń na ramieniu mówiąc: Ja już idę spać, ale wy
młodzi jesteście, bawcie się do rana.
Ostatni raz rozmawiałam z ks. Proboszczem tworząc Grób Pański. I muszę się przyznać, że nie poznałam Go...
Cierpienie zmieniło Jego twarz. Przeprosiłam, że od razu nie podeszłam, ale
nie poznałam. A ks. Proboszcz położył
mi dłoń na ramieniu i żartem powiedział: Oj, za rzadko się chodzi do kościoła. Podarował mi ostatniego cukierka, jakiego od Niego dostałam - śliwkę
nałęczowską w czekoladzie.

Natomiast w Wielką Sobotę zrobiłam ostatnie zdjęcie ks. Proboszczowi.
Podczas Komunii siedział sam jeden na
krześle. W domu, oglądając to zdjęcie, łzy
ciekły mi po policzkach... Oczy Jego były
pełne bólu i zmęczenia. Oczy ciepłe, spokojne, dobre i troskliwe. Oczy święte, jak
oczy Jana Pawła II. Obaj potrafili w pokorze nieść swój krzyż i służyć Bogu i
ludziom do ostatniego oddechu.
Dzisiaj, 15 maja o 6 rano, obudził
mnie własny śmiech. Pokładam ufność,
że to znak, iż już się raduje w Niebie. Pozostało mi wypełnić tylko to, co Mu obiecałam - zrobić wystawę zdjęć Rodzin.
W testamencie ks. Proboszcz, jak
wspominał ks. Mariusz, napisał, że chce,
aby wszyscy obecni na pogrzebie byli
zaproszeni na poczęstunek. Wiem, że nie
chodziło o posiłek, tylko o wspólnotę,
która była tak ważna dla naszego Proboszcza. Pragnął, abyśmy tego dnia byli
jednością. Myślę sobie, że ta wystawa
powinna stanąć w ogródku i tam każdy
winien się pojawić. Musi być dużo cukierków i jeszcze więcej parafian, aby
nasz Proboszcz radował się, że Jego testament się wypełnia...

NASZ PROBOSZCZ I PRZYJACIEL
Jako Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni RSM „Motor"
a także zrzeszeni w Spółdzielni członkowie, pogrążeni w żałobie po odejściu do wieczności Księdza Prałata, pragniemy
wyrazić nie tylko swój żal i zasmucenie, ale także dać wyraz
wielkiej wdzięczności za wszystko, co Zmarły uczynił dla
społeczności całej Spółdzielni, a zwłaszcza dwóch osiedli:
„Niepodległości" i„40-lecia". Mieszczą się one w granicach
parafii św. Antoniego Padewskiego, która jest dziełem księdza Prałata. Zgoda władz politycznych na fundowanie parafii nastąpiła 22 stycznia 1986 r. Wiadomo, że był to szczególnie trudny czas. Wychodzenie ze skutków stanu wojennego i trwająca inwigilacja tzw. służb, obejmująca zwłaszcza
Kościół, duchowieństwo i wszelką działalność na tym polu.
Dodatkowa trudność, to reglamentacje materiałowe i zubożenie społeczeństwa. Kiedyś historyk będzie musiał sumiennie zbadać te sprawy, gdyż są one nie tylko kartą czteroletniego wysiłku duszpasterza, ks. Roga, ale zmobilizowanej
przez Niego rodziny parafialnej, nowonarodzonej i może

jeszcze nie w pełni zwartej, ale osobowość Księdza i jego
wyjątkowe poświęcenie, a zwłaszcza bogactwo ducha były tą
siłą twórczą, która wznosiła nie tylko mury przybytku Pana
Boga, ale także w pełni nim zespoloną Rodzinę parafialną.
Zmarły nie zasklepiał się w murach świątyni, czy w domu
parafialnym. Był wszędzie, gdzie żyli i pracowali jego parafianie. Razem przeżywaliśmy tradycyjne świąteczne spotkania opłatkowe, i inne. Rozumieliśmy się bez słów. To była
przyjaźń oparta nie na regulaminach służbowych, ale na
wspólnym przeżywaniu tego, co dla nas najdroższe, a co
Ksiądz Proboszcz słowem i przykładem stale w nas doskonalił.
W duchu żałoby i osierocenia żegnamy naszego Kochanego Duszpasterza w przekonaniu, że Dobry Bóg wynagrodzi Mu wszelkie trudy i da Mu miejsce pośród sług, które
dobrze spełniły swe posłannictwo.
W imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu RSM „Motor"
Corelli Świeca
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