Niech nasza droga będzie
wspólna. Niech nasza modlitwa
będzie pokorna. Niech nasza
miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie
większa od wszystkiego, co się tej
nadziei może sprzeciwiać.
Św. Jan Paweł II
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SEKRETARZ GENERALNY
Umiłowani w Chrystusie Panu!
W dniach 10 i 11 czerwca br. obradowało w
Warszawie zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Jednym z ważnych zadań tego zgromadzenia był wybór nowego sekretarza generalnego Konferencji. Został nim biskup pomocniczy
naszej diecezji Artur Miziński.
Ksiądz Biskup Artur, urodzony w roku 1965
w Opolu Lubelskim i pochodzący z parafii Boby,
przygotowywał się do kapłaństwa w naszym Seminarium Duchownym i studiował w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Dwadzieścia pięć lat
temu przyjął święcenia kapłańskie w naszej Katedrze. Pracował jako wikariusz w Tomaszowie Lubelskim i w parafii św. Maksymiliana w Lublinie.
Przez siedem lat studiował prawo kanoniczne
na uniwersytetach w Rzymie, gdzie uzyskał tytuł
doktora i adwokata Roty Rzymskiej. Po powrocie
ze studiów w 1999 r. podjął pracę dydaktycznonaukową w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
gdzie w 2012 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Sprawował funkcję kanclerza Kurii Metropolitalnej oraz adwokata stałego przy Sądzie
Metropolitalnym w Lublinie.
W 2004 r. został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej i przyjął święcenia biskupie w naszej Archikatedrze. Hasłem
jego posługi biskupiej są słowa: „Zaufałem miłosierdziu Twemu”. Od dziesięciu lat pełni ofiarnie
posługę biskupa w archidiecezji, łącząc ją z pracą
naukową i zaangażowaniem w pracach Konferencji Episkopatu Polski jako członek Rady Prawnej i
Rady ds. Środków Społecznego Przekazu.
Na czas pełnienia urzędu Ksiądz Biskup będzie zwolniony z obowiązków biskupa pomocniczego i zamieszka w Warszawie. Ale będziemy go
z radością gościć zarówno w archidiecezji, jak i na
Uniwersytecie. Dziękujemy mu za znaczący
wkład w życie naszego Kościoła lokalnego i środowiska naukowego; ogarniamy wdzięczną modlitwą kolejny etap jego pracy i odpowiedzialności w
Kościele.
Umiłowani w Chrystusie Panu!
Proszę was wszystkich o gorącą modlitwę w
intencji Księdza Biskupa Artura. Wypraszajmy
mu obfite dary Ducha Świętego na pracę i trud
dla dobra Kościoła w Polsce. Polecajmy go opiece
Matki Dobrej Rady i wstawiennictwu św. Jana
Pawła II.
Wasz Biskup Stanisław
Lublin, 12 czerwca 2014 r.
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Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość o wyborze naszego
Rodaka Biskupa Artura Mizińskiego na urząd sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Choć oznacza to rozstanie z
Lublinem, ufamy, że Ksiądz Biskup nie zapomni o nas i gdy tylko
czas pozwoli, nawiedzi jeszcze nieraz naszą parafię.
Z całego serca gratulujemy Księdzu Biskupowi i Jego Rodzinie,
zwłaszcza Rodzicom, których codziennie możemy spotkać w kościele na Mszy św. Jesteśmy dumni, że NASZ biskup stał się znany
i pełni tak odpowiedzialny urząd. Naszą radość powiększa fakt, że
dwa miesiące temu w kwietniowym wydaniu Głosu św. Antoniego
z okazji srebrnego jubileuszu kapłańskiego i dziesięciolecia sakry
biskupiej obecny sekretarz KEP udzielił nam obszernego wywiadu.
Jest to dla nas powód do dumy, ale również i do zobowiązania otoczenia naszego wielkiego Rodaka ustawiczną modlitwą.
Księdzu Biskupowi Arturowi Mizińskiemu serdecznie życzymy
wszelkich potrzebnych łask i Bożego błogosławieństwa, opieki Maryi oraz wstawiennictwa św. Antoniego i św. Jana Pawła II, z którym jest tak bardzo związany. Zapewniamy o naszej codziennej
modlitwie. Niech będzie ona naszą wdzięcznością za wszystko i
wsparciem na dalszy trud posługi w Kościele!

ODWIEDZAŁA NAS MATKA KALENDARIUM
Zakończenie peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii
Ks. Proboszcz Stanisław Róg
W maju 2014 r. zakończyła się
dziewięcioletnia peregrynacja Matki Bożej w kopii Obrazu Jasnogórskiej Madonny po rodzinach naszej
parafii. Tę peregrynację można w
jakiś sposób porównać do spotkania Maryi z Elżbietą, do której wyruszyła z pomocą. Kiedy dowiedziała się od Archanioła Gabriela, że Jej
krewna, będąca w podeszłym wieku, jest w stanie błogosławionym,
nie wahała się ani chwili i wyruszyła
w długą i niebezpieczną podróż.
Szła w trudnym górzystym terenie
ok. 120 km. Nie miała możliwości
poinformowania Elżbiety. Nie było
przecież wtedy telefonów, telegrafów sms-ów, a Elżbieta powitała Ją
jako Matkę Pana. Stało się to na
pewno pod natchnieniem Ducha
Świętego.
Bóg i nam ciągle daje natchnienia, a także odpowiada na potrzeby i
pytania, które sobie stawiamy, jak
mamy postępować w konkretnej okoliczności. Peregrynacja Matki Bożej w
Jasnogórskim Wizerunku po naszych
osiedlach nie była tak niebezpieczna.
Droga z kościoła jest przecież znacznie krótsza, ale czasem trzeba było Jej
pokonać wiele przeszkód w dotarciu
do poszczególnych mieszkań. Nierzadko wiele osób nie chciało Jej
przyjąć w progach własnego domu.
Nie miało dla Niej czasu.
Dlaczego? Myślę, że przyczyna
jest głębsza i wynika z tego, że nie
bardzo widzimy, jaki jest sens tych
nawiedzin, nie rozumiemy, że Maryja wędruje od domu do domu, bo
chce przyjść do nas ze swoją łaską,
pomocą, dobrymi natchnieniami, że
chce nam przynieść swojego Syna,
by On obdarzył nas pokojem i łaskami. A człowiek w swoim zagonieniu, zapracowaniu, nie ma na to
czasu, nie otwiera drzwi. Trudno to
zrozumieć, ale taka jest rzeczywistość. Jeśli na 75 rodzin w bloku,
przyjmuje Matkę Bożą tylko 4050, jest to na pewno jakiś znak
czasów.

Wydarzenie nawiedzenia św.
Elżbiety jest niezwykle dla nas ważne. Uczy bowiem, że Bóg nie jest
obojętny i chce uczestniczyć w naszym życiu. Posyła więc Aniołów i,
jak w tym przypadku, samą Matkę
Najświętszą i swojego Syna, by nam
ulżyć. Maryja właśnie po to poszła
do swojej krewnej. Ona jest dla nas
wzorem zatroskania o człowieka,
wzorem miłości uczynnej.
Myśląc o tych wydarzeniach,
powinniśmy zastanowić się, jak wypełniamy Boże przykazanie miłości
bliźniego? Czy potrafimy dostrzec
człowieka w potrzebie? Czy otwieramy się na problemy drugich, począwszy od bliskich, a skończywszy
na tych nieznanych czy nawet nieżyczliwych? Czy pomagamy?
Kolejne pytanie dotyczy modlitwy. Jak to z nią jest w naszym życiu? Które wersety Magnificat Maryi moglibyśmy przyjąć jako własne? Czy potrafimy się cieszyć łaską
wiary? Czy umiemy wielbić Boga za
to, że doświadczamy Jego miłości?
Czy prosimy Go o miłosierdzie dla
siebie i innych? Czy modlimy się za
tych, którzy są nam nieżyczliwi?
Czy pochylamy się nad tymi, którzy
cierpią niedostatek? Czy potrafimy
wielbić Boga i modlić się nie tylko w
intencjach własnych, a także za
tych, którzy proszą o modlitwę, ale
i za takich, którzy nawet o to nie
proszą?

3 lipca - św. Tomasza, Apostoła
(+ 67)
Według apokryfów ewangelizował Fartów (Iran). Dotarł do Indii, gdzie poniósł męczeńską śmierć w Kalaminie
(?). Pochowano go w Mailapur (dzisiaj
przedmieście Madrasu). Według legendy wybudował pałac króla Guduphary
w Indiach. Dlatego drugim atrybutem
św. Tomasza, po włóczni, jest węgielnica – narzędzie budowlane do wyznaczania linii prostopadłych i sprawdzania, czy narożnik budowli ma rzeczywiście kąt prosty. Obecnie relikwie świętego znajdują się w Ortonie we Włoszech.
8 lipca - św. Jana z Dukli
(1414-1484)
Od najmłodszych lat zdradzał predyspozycje do głębszego życia duchowego.
Po studiach na uniwersytecie w Krakowie wstąpił do zakonu franciszkanów.
Wyróżniał się kultem do Matki Bożej.
Często na modlitwie spędzał całe noce.
Pod wpływem św. Jana Kapistrana
przeniósł się do bernardynów.
Działał w Krakowie, Poznaniu i we
Lwowie. Zarówno jako kaznodzieja, jak
i spowiednik, odznaczał się niezwykłą
gorliwością. Miał dar proroctwa. Nie
stronił od pracy fizycznej w ogrodzie
i kuchni.
Wśród licznych cudów, których dokonał najbardziej znane jest cudowne
ocalenie Lwowa podczas oblężenia
przez oddziały Bohdana Chmielnickiego. W kościołach trwała nieustanna
modlitwa ludności cywilnej, zwłaszcza
u Bernardynów przy relikwiach Jana z
Dukli. Jemu właśnie opinia publiczna
przypisała niespodziewane ocalenie
miasta. Ponadto mieszczanie: Maciej
Szykowicz i Mikołaj Bernecik przed
królem Janem Kazimierzem (1649).
stwierdzili, że podczas oblężenia widzieli bł. Jana, unoszącego się nad
klasztorem Bernardynów, a przerażeni
tym widokiem wrogowie ustąpili spod
miasta. Jan z Dukli został beatyfikowany przez Klemensa XII (1733). Kanonizowany przez Jana Pawła II (1997).
11 lipca - św. Benedykta (480-547)
W założonym przez siebie na Monte
Cassino założył opactwo, gdzie napisał
słynną „Regułę”. Stała się ona podstawą życia monastycznego na Zachodzie.
Zalecał w niej roztropność i umiar w
modlitwie, pracy i spoczynku. Ukazywał drogę do doskonałości religijnej
poprzez panowanie nad sobą, pokorę,
posłuszeństwo. Paweł VI w roku 1964
ogłosił go patronem Europy.

LIPIEC—SIERPIEŃ 2014 Nr 7-8/196-197

3

KALENDARIUM
16 lipca - Matki Bożej
Szkaplerznej
Historia święta sięga 1251 r., kiedy ówczesnemu przełożonemu karmelitów
bł. Szymonowi Stockowi Matka Boska
w objawieniu miała zalecić noszenie
szkaplerza na znak swojej opieki - obiecując, że wszyscy, którzy będą go nosić,
unikną kary potępienia. Święto to dla
Kościoła zatwierdził papież Benedykt
XIII w 1726 r.
Szkaplerz (łac. scapulare od scapula
– ramiona, barki, plecy), to wierzchnia
część habitu w niektórych zakonach
(karmelici, karmelici bosi, dominikanie, benedyktyni, cystersi, trynitarze,
serwici) w postaci szerokiego płata materiału z otworem na głowę, takiego
samego, z jakiego uszyta jest tunika i
zazwyczaj w tym samym kolorze.
Zmniejszona wersja brązowego szkaplerza karmelitańskiego składa się z
dwóch małych prostokątów sukiennych, co najmniej 2 na 3 cm, połączonych dwiema tasiemkami. Nosi się go
tak, że jedna część leży na piersiach, a
druga na plecach. na szkaplerzach karmelitańskich znajdują się obrazki lub
wyhaftowane symbole religijne. Istnieją różne szkaplerze zatwierdzone przez
Kościół, przeznaczone dla wiernych
świeckich i duchownych, najczęściej
związane są z danym zakonem lub specyficznym nabożeństwem i powiązane z
określonym bractwem czyli konfraternią.
W 1910 r. św. papież Pius X pozwolił
zamiast szkaplerza nosić medalik szkaplerzny. Na jego awersie jest wizerunek Pana Jezusa z Sercem Najświętszym, na rewersie wizerunek Najświętszej Dziewicy. Jeden medalik wystarczy
nosić za wszystkie szkaplerze, lecz tylko
wtedy, jeśli się je miało ważnie nałożone.

4

REKOLEKCJE I ODPUST
Przyjaciele Oblubieńca, to wspólnota
formacyjno-ewangelizacyjna,
działająca przy parafii św. Maksymiliana w Lublinie. Jej patronem jest
Św. Jan Chrzciciel. Opiekunem grupy,
do której należą osoby w różnym wieku, jest ks. dr Józef Hałabis, wikariusz
tamtejszej parafii. Oprócz formacji i
posługi modlitewnej wspólnota zajmuje się prowadzeniem kursów Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz pomocą
w rekolekcjach.
Przed odpustem św. Antoniego ks.
Józef Hałabis wraz z grupą młodzieży
ze wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca”
prowadził w naszej parafii rekolekcje
antoniańskie w dniach 10-12 czerwca
2014 r. Młodzież podczas homilii pokazywała scenki związane z naukami i
dzieliła się świadectwami ze swojego
życia. Każdego wieczoru ks. Józef prowadził specjalną modlitwę o odnowienie serca człowieka.
Pierwszego dnia naukę rekolekcyjną poświęcił zdolności człowieka do
miłości. Podkreślił, że kochać może
człowiek tylko dlatego, że Bóg pierwszy umiłował człowieka od początku
dzieła stworzenia, od zawsze. I bardzo
ważne jest to, że Bóg jest stały i wierny
w swojej miłości, bez względu na to,
co czyni człowiek. Miłość Boża jest
ponadto bezinteresowna. Trzeba tylko
otworzyć się na działanie Boga, by
mógł nas odnowić i uzdrowić. Zaznaczył, że jednym z sekretów św. Antoniego, które sprawiały, że jest on najpopularniejszym świętym, a cuda, które zdarzały się za jego przyczyną, gdy
żył, dzieją się nieustannie także współcześnie, jest to właśnie, że odkrył on
niewyczerpaną miłość Boga do każdego człowieka. I Dzięki tej miłości sam
mógł kochać i prosić Boga o potrzebne
ludziom łaski. I my mamy odkryć tę
Bożą Miłość, byśmy sami potrafili kochać innych.
Drugiego dnia rekolekcji nauka poświęcona była kolejnemu sekretowi św.
Antoniego. Posiadał on dar Ducha Świętego rozpoznawania złych duchów, które próbują omotać i oszukać człowieka,
aby doprowadzić go do grzechu. A każdy
grzech powoduje, że ludzie stają się niezdolni do przyjęcia Bożej miłości.
Grzech to bunt przeciwko Bogu, życia
po swojemu. Zwłaszcza niebezpieczne
jest otwarcie się na okultyzm i magię.
Każdy jest grzesznikiem i trzeba się do
tego przyznać. Wtedy możliwe będzie
otrzymanie pomocy od Boga. Bo czło-
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wiek sam, swoimi siłami nie potrafi wyzwolić się z grzechu.
Trzeciego dnia nauka poświęcona
była zbawieniu. Bóg posłał swojego
Syna, aby zbawić wszystkich ludzi. On
wziął nasze grzechy na siebie i umarł
na krzyżu, byśmy mieli nowe życie
dzieci Bożych. Wyzwolić się z grzechu
może ten, kto będzie blisko Chrystusa,
kto uzna Jezusa za Zbawiciela i zwróci
się do Niego, aby odzyskać to, co stracił przez grzech. Jezus zmartwychwstał i jako zmartwychwstały przychodzi i pyta, czy Go kochamy? Tylko z
Jezusem można poradzić sobie ze
swoimi problemami w życiu. Trzeba z
wiarą powtarzać: Jezu ufam Tobie!
Główna Msza św. odpustowa odprawiona została w czwartek o godz.
18.00. Przybyło na nią bardzo wielu
księży. Eucharystii przewodniczył ks.
Józef Siemczyk, dawny dziekan naszego dekanatu, obchodzący jubileusz
50-lecia kapłaństwa. Homilia głoszona przez ks. Józefa Hałabisa była
streszczeniem i przypomnieniem nauk
rekolekcyjnych. Podkreślił on, że nawrócenie jest po to, aby Jezus był na
pierwszym miejscy w życiu chrześcijanina. Homilię zakończyła modlitwa o
to, by Jezus był w sercu każdego wierzącego na pierwszym miejscu, jedynym Panem i Zbawicielem, by w życiu
wypełniać Jego wolę.
Uroczystości zakończyła procesja
wokół kościoła, odśpiewanie hymnu
Te Deum i błogosławieństwo.
Serdecznie dziękujemy ks. doktorowi Józefowi Hałabisowi za trud głoszenia pięknych rekolekcji, a grupie
ewangelizacyjnej za sugestywne przybliżenie Bożej Miłości.
ETK

BOŻE CIAŁO
Procesja w Uroczystość Bożego Ciała 19 czerwca, zgromadziła jak zawsze
ogromną liczbę parafian. Wyruszyła po
Mszy św. o godz. 9.00 tradycyjną trasą
— Niepodległości, Tumidajskiego, Trześniowska.
Przy czwartym ołtarzu ks. Jakub
Olech, neoprezbiter, odprawił Mszę św.
prymicyjną. Przez cały rok, aż do święceń kapłańskich, pełnił on posługę diakońską w naszej parafii.
Homilię wygłosił ks. Zdzisław Szostak, prefekt Metropolitalnego Seminarium Duchownego, nasz dawny wikariusz. Treść pięknej homilii przedstawiamy poniżej.
Kościele Święty, chwal swojego
Pana – te słowa refrenu psalmu responsoryjnego wspaniale oddają treść dzisiejszego świętowania. Kiedy szliśmy w
procesji, pomyślałem sobie, że jest wiara
w narodzie. Tak wielu ludzi szło i wyznawało wiarę w Jezusa Chrystusa. Byliśmy dla siebie nawzajem świadkami i
umacnialiśmy się w kroczeniu za Chrystusem. (…)
Na co dzień mamy różne problemy,
zmagania z wiarą i grzechami, i potrzebujemy doświadczenia wspólnoty, radości i mocy Bożej, jak dzisiejsza uroczystość, by iskrę wiary, jaką mamy przez
chrzest święty i Eucharystię, umacniać,
ożywiać, i aby życie płynące z Jego Ciała
i Krwi, było owocne. Dlatego tu jesteśmy
i wołamy do Pana: Jezu, chcemy żyć!
Chcemy żyć pełnią życia. I wiemy, że
tylko Ty możesz nam ją dać! Choć może
tego do końca sobie nie uświadamiamy,
ale w głębi serca czujemy, że nasze życie
i szczęście jest tylko w Jezusie Chrystusie. (…)
Bóg przez 40 lat prowadził Izraelitów. Bóg prowadził ich przez pustynię,
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aby ich wypróbować i poznać, co jest w
ich sercu. Czy strzegą Jego słów i przykazań? To także nasza droga. I nasze
„pielgrzymowanie” w procesji Bożego
Ciała jest jakimś obrazem naszego życia
– zmagaliśmy się z pewnym trudem,
pragnieniem, gorącem, zatrzymywaliśmy się przy poszczególnych stacjach,
modliliśmy się, słuchaliśmy Słowa Bożego, aż przyszliśmy do ołtarza, by zaczerpnąć pełni Komunii Świętej.
To spotkanie eucharystyczne niesie
podwójną radość. Oprócz uczestnictwa
w Eucharystii, świętujemy także Kapłaństwo. Te dwa sakramenty są ze sobą
nierozerwalnie związane przez źródło –
Jezus ustanowił je w Wieczerniku. Nie
ma Eucharystii bez Kapłaństwa, nie ma
Kapłaństwa bez Eucharystii. (…) Dzisiaj
świętujemy ustanowienie nowego kapłana – ks. Jakuba Olecha – by odkryć
tę więź, moc i dar, który Bóg ciągle nam
daje, by były nowe powołania i nie zabrakło tych, którzy będą przemieniać
chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa.
Ks. Jakub na obrazku prymicyjnym
napisał słowa z Listu do Efezjan: Stańcie
więc do walki, przepasawszy biodra
wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość. Nasze życie
jest walką i życie kapłańskie też jest walką. (…) Zadaniem kapłana jest walczyć z
ludem i w imieniu ludu o to, by wiara
była żywa. Nie jest to łatwe. Wiąże się
nieraz z odrzuceniem i niezrozumieniem. Piękne wyczucie posługi kapłańskiej miała matka św. Jana Bosco, która
powiedziała synowi: Janie, jesteś teraz
księdzem, odprawiasz Mszę. Odtąd
jesteś bliższy Jezusowi Chrystusowi.
Pamiętaj jednak, że zacząć odprawiać
Mszę św. znaczy zacząć cierpieć. Nie
(Ciąg dalszy na stronie 6)

Fot. EK. Od lewej: ks. Zdzisław Szostak, ks. Franciszek Bednar, Marcin Bystrzycki, ks. Jakub Olech i ks. Stanisław Róg

18 lipca - św. Szymona (1437-1482)
Urodził się w Lipnicy koło Bochni. Studiował na Akademii Krakowskiej. Pod
wpływem kazań św. Jana Kapistrana
wstąpił do klasztoru bernardynów. Odznaczał się surowością życia, nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu
i do Matki Bożej, miłością Boga i bliźniego, połączoną z wielkim zapałem
kaznodziejskim. Był m.in. kaznodzieją
katedralnym. Zmarł w opinii świętości
podczas zarazy w Krakowie, gdy pomagał chorym.
Pochowano go pod głównym ołtarzem
kościoła Bernardynów w Krakowie. W
1488 r. szczątki przeniesione do specjalnej kaplicy i wystawiono do publicznego kultu. Oznaczało to nieformalny
akt beatyfikacji. W 1685 r. został beatyfikowany przez papieża Innocentego
IX. Kanonizacji dokonał papież Benedykt XVI w 2007 r.
24 lipca - św. Kingi (1234-1292)
Św. Kinga należy do świętych, którzy są
stale obecni w świadomości i religijności wiernych. Była córką Beli IV, króla
węgierskiego. Wraz z mężem, Bolesławem Wstydliwym dzieliła trudy długiego panowania. Za zgodą męża, wstąpiła
do III Zakonu św. Franciszka z Asyżu.
Oboje postanowili w małżeństwie zachować dziewictwo. Ślub złożyli na ręce
bp. Jana Prandoty. Cały posag przekazała na odbudowę państwa polskiego,
spustoszonego po najeździe Tatarów.
Wspierała hojnie świątynie i klasztory,
ufundowała kościoły w Nowym Korczynie, Bochni oraz w Starym Sączu. Przyczyniła się do kanonizacji św. Stanisława ze Szczepanowa. Do Bochni sprowadziła górników węgierskich do wydobywania soli. Była matką biednych i strapionych.
Po śmierci męża wstąpiła do klasztoru
Klarysek w Starym Sączu. Beatyfikował
ją Aleksander VIII w 1690 r., a kanonizował Jan Paweł II w 1999 r. w Starym
Sączu.
25 lipca- św. Jakuba, Apostoła (+44)
Był jednym z pierwszych uczniów Jezusa. Jako pierwszy z Apostołów poniósł
śmierć męczeńską, ścięty mieczem na
rozkaz Heroda Agryppy I. Według legendy ciało św. Jakuba przewieziono
łodzią do północnej Hiszpanii, a następnie pochowano w miejscu obecnego miasta Santiago de Compostela.
Sanktuarium św. Jakuba jest do dzisiaj
licznie odwiedzane. Droga św. Jakuba
jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych,
obok szlaków do Rzymu i Jerozolimy.
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26 lipca - św. Anny i św. Joachima
O rodzicach Maryi Panny Ewangelie
nie przekazały żadnej wiadomości.
Apokryficzna „Proto-ewangelia Jakuba” z II wieku podaje, że Anna i Joachim byli bezdzietni. Joachim w podeszłym wieku udał się na pustynię. Tam
przez 40 dni i nocy modlił się oraz pościł, prosząc o potomstwo. Anna zaś
błagała Boga w swoim domu o zdjęcie z
niej piętna niepłodności. Zostali wysłuchani, a Archanioł zapowiedział im narodzenie się dziecka. Po urodzeniu się
Maryi, spełniając złożony ślub, oddali
swą córkę na służbę w świątyni.
31 lipca - św. Ignacego z Loyoli
(1491-1556)
Pochodził z zamożnego rycerskiego
rodu z kraju Basków. W młodości był
żołnierzem, został ranny w wojnie między Francją a Hiszpanią w 1521 r. Podczas rekonwalescencji nawrócił się. Napisał słynne
„Ćwiczenia
duchowne”,
podstawę
duchowości
ignacjańskiej. Konstytucję Towarzystwa Jezusowego, w 1540 r. zatwierdził Paweł III. Ignacy został wybrany generałem zakonu i pełnił tę
funkcję aż do śmierci. Pozostawił po
sobie 7 tysięcy listów, Opowiadanie
pielgrzyma oraz Dziennik duchowy świadectwo ignacjańskiej mistyki. Beatyfikowany został przez Pawła V w
1609 r., a kanonizowany przez Grzegorza XV w roku 1623. Jezuitą jest Ojciec
Święty Franciszek.
2 sierpnia – Odpust Porcjunkuli
Porcjunkula, to kaplica obecnie wewnątrz bazyliki MB Anielskiej w Asyżu.
Od VI w. była własnością benedyktynów, którzy w XIII w. wydzierżawili ją
św. Franciszkowi w zamian za symboliczny koszyk ryb. Porcjunkula stała się
miejscem spotkań i wspólnej modlitwy
franciszkanów.
W 1216 roku św. Franciszkowi objawił
się tam Pan Jezus, obiecując odpust
zupełny dla wszystkich, którzy po spowiedzi i przyjęciu Komunii świętej odwiedzą kapliczkę.
Przywilej ten został zatwierdzony przez
papieża Honoriusza III. Początkowo
można go było zyskać jedynie między
wieczorem dnia 1 sierpnia a wieczorem
dnia 2 sierpnia. W 1480 r. Sykstus VI
rozciągnął ten przywilej na wszystkie
kościoły I i II Zakonu Franciszkańskiego, ale tylko dla samych zakonników.
6
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zauważysz tego zaraz, ale z czasem
zobaczysz, że matka powiedziała ci
prawdę. Jestem pewna, że każdego
dnia będziesz się za mnie modlił, czy za
mego życia, czy po śmierci. I to mi wystarczy. Ty od tej chwili myśl jedynie o
zbawieniu dusz i nie martw się o mnie.
To jest zadanie kapłana – troszczyć się o
zbawienie dusz, dawać życie przez sakramenty, ostrzegać ludzi, jak robił to
Jezus, który mówił: Jeżeli nie będziecie
spożywać Ciała Syna Człowieczego, nie
będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie
mieli życia w sobie. Kto spożywa moje
Ciało i pije moją Krew, ma Życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. To wielka misja i walka, która wiąże się też z cierpieniem, ponieważ kiedy
kapłan przy ołtarzu wypowiada słowa
konsekracji, to przez niego mówi sam
Chrystus i dosłownie staje się drugim
Chrystusem. Mówiąc: To jest Ciało moje
za was będzie wydane, mówi też o sobie. Życie kapłana ma być przede wszystkim życiem eucharystycznym, nie tylko w
wymiarze modlitwy, adoracji, sprawowania Mszy św., ale także wydawania siebie
za owce. Z tą rolą pasterza wiąże się ból,
walka ze słabością, z atakami złego. Dlatego tak ważne jest trwanie we wspólnocie,
wspieranie się wzajemne. (…)
Przeżywaliśmy niedawno kanonizację Jana Pawła II. Zmarł on w Roku Eucharystii. To też szczególny znak, tak jak
i jego ostatnia encyklika Ecclesia de Eucharistia, w której w bardzo osobisty
sposób pisze: Gdy myślę o Eucharystii,
patrząc na moje życie kapłana, biskupa
i Następcy Piotra, wspominam spontanicznie wiele chwil i miejsc, w których
dane mi było ją sprawować. Pamiętam
kościół parafialny w Niegowici, gdzie
spełniałem moją pierwszą posługę
duszpasterską, kolegiatę św. Floriana
w Krakowie, katedrę na Wawelu, Bazylikę św. Piotra oraz wiele bazylik i
kościołów w Rzymie i na całym świecie.
Dane mi ją było również sprawować w
wielu miejscach na górskich szlakach,
nad jeziorami i na brzegach morskich;
sprawowałem ją na ołtarzach zbudowanych na stadionach, na placach
miast... Ta różnorodna sceneria moich
Mszy św. sprawia, iż doświadczam
bardzo mocno uniwersalnego — można
wręcz powiedzieć kosmicznego charakteru celebracji eucharystycznej. Tak,
kosmicznego! Nawet wtedy bowiem,
gdy Eucharystia jest celebrowana na
małym ołtarzu wiejskiego kościoła, jest
ona wciąż poniekąd sprawowana na
ołtarzu świata. Jednoczy niebo z ziemią. Zawiera w sobie i przenika całe
stworzenie.
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A jak my przeżywamy Eucharystię?
Czy doświadczamy spotkania z żywym
Bogiem? Czy czujemy, że przychodzi Jezus
Chrystus, aby nas przemieniać i dać życie?
Czy dziękujemy Mu za to? Boliwijska mistyczka Catalina Rivas mówiła, że Pan
Jezus bardzo potrzebuje, byśmy Mu dziękowali i wyznawali miłość, zwłaszcza przez
przyjmowanie Komunii Świętej. Pewnego
razu w kościele usłyszała glos Jezusa, który tak mówił kobiecie, która właśnie przyjęła Komunię Świętą: Ani razu nie powiedziała, że Mnie kocha. Ani razu nie podziękowała Mi za dar, jaki jej dałem, zniżając swoją Boskość do jej biednego człowieczeństwa, po to by przyciągnąć ją do
siebie. Ani razu nie powiedziała: dziękuję
Ci, Panie. To była litania próśb. I tak robią prawie wszyscy, którzy przychodzą
Mnie przyjąć. Umarłem z miłości i zmartwychwstałem. Z miłości czekam na każdego z was i z miłości zostaję z wami (...).
Ale wy nie zdajecie sobie sprawy z tego,
że potrzebuję waszej miłości. Pamiętajcie,
że jestem Żebrakiem miłości w tej wzniosłej godzinie dla duszy«. (…)
To piękne, że dziewczynki, które sypały kwiaty, wołały: Jezu, kocham Cię całym
sercem. Oby tego nie zabrakło, zwłaszcza
po Eucharystii –podziękowania Mu w
ciszy serca, wyznania, że Go kochamy – i
trwania w jedności z Nim po wyjściu z
kościoła. (…) Pięknym przedłużeniem
trwania przy Jezusie są adoracje Najświętszego Sakramentu. (…) Catalina zapytała
kiedyś: Wiecie, co Jezus robi w czasie adoracji? Siedzi nieruchomo na tronie ołtarza? Nie! Wstaje, podchodzi do każdej
osoby, która klęczy przed Hostią, i mocno
ją przytula. Całuje w oba policzki i zaczyna słuchać. Każde słowo, każdą myśl od
razu zanosi do Ojca. Tak wielkie tajemnice dzieją się w czasie Eucharystii, w czasie
adoracji, przy błogosławieństwie. Zadaniem kapłana jest błogosławić. Szczególną
radością dla mnie jest błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem. Na początku
pracy jako prefekt rzadko zdarzało mi się
przewodniczyć modlitwom przed Najświętszym Sakramentem. Kiedy miałem
taką możliwość, przy błogosławieństwie
czułem tak wielką radość, jakbym to czynił
pierwszy raz w życiu. (…) Dopominajcie
się od kapłanów, aby Was błogosławili. Zostawiam te słowa ks. Jakubowi,
aby ludzi błogosławił i nie skąpił tej
wielkiej łaski i aby w ten sposób utrzymywał życie, do którego zaprasza
Chrystus w Najświętszym Sakramencie. Niech daje pokarm Słowa i Najświętszego Sakramentu, abyśmy byli
świadkami Chrystusa. Byśmy Jego
Miłość i Pokój nieśli do swoich domów, miejsc pracy i nauki, tam, gdzie
Bóg nas posyła. Amen.

ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ KALENDARIUM
Msza św. dla dzieci obchodzących rocznicę I Komunii Świętej została odprawiona 15 czerwca o godz. 10.30 przez ks. Proboszcza Stanisława Roga i ks.
Łukasza Wasia. Ks. Proboszcz wygłosił homilię o Trójcy Świętej (tekst poniżej).
Dzieci, które przez cały rok systematycznie czytały Pismo Święte otrzymały na zakończenie Mszy Świętej zapaloną świecę, by dalej nieść w życie światło
wiary, miłości i prawdy. Wszystkie dzieci z klas III otrzymały pamiątkowy album o Ziemi Świętej. Obiecały, że w domu złożą w nim swój podpis, gwarantując, że ten dzień zawsze pozostanie w ich sercach i że zrobią wszystko, aby być
blisko Jezusa.
Tajemnica Trójcy Świętej, to jedna z trudniejszych prawd wiary. Bóg
jest jeden, ale w trzech Osobach. Na
różnych obrazkach przedstawiana
jest Trójca Święta – to Bóg Ojciec,
sędziwy starzec z brodą; jest Syn Boży, najczęściej z krzyżem; jest Duch
Święty w postaci gołębicy. Ale nawet
najtęższe umysły nie mogą sobie poradzić z tajemnicą Trójcy Świętej.
Pewien profesor wyższej uczelni napisał, że nikt go nie przekona, że 1=3,
a 3=1. Popatrzmy na liść koniczyny.
Ile widzimy liści. Trzy czy jeden? I
trzy i jeden. To może trochę naiwne
tłumaczenie, ale rzeczywiście są trzy
Osoby Boskie i jest jeden Bóg.
Myśląc o trójcy Świętej powinniśmy przede wszystkim odczuwać
wdzięczność Bogu za Jego miłość do
człowieka. Może sobie tego nie uświadamiamy, ale miłości Bożej doświadczamy na każdym kroku. Wszystko,
co nas otacza, jest darem dla człowieka. Bóg stworzył cały świat właśnie
dla nas i człowieka postawił na ziemi
jako pana tego wszystkiego. Powinniśmy tym mądrze dysponować.
Możemy też być wdzięczni za nasze Odkupienie. Jezus przyszedł na
świat i przyjął ludzką naturę, by nas
odkupić, przywrócić przyjaźń z Bogiem. A potem zesłał Ducha Świętego, który uzdalnia nas do mężnego
wyznawania wiary. Tak stało się z
apostołami, którzy wyszli z Wieczernika, by odważnie wyznawać wiarę w
Jezusa Zmartwychwstałego. I tę wiarę zanieśli na krańce świata. Byli to
przecież prości rybacy, ale czynili to
nie własną mocą, lecz Ducha Świętego. Dzisiaj Jezus obecny jest w świecie poprzez Ducha Świętego. Jest
nam On dawany w sakramencie
chrztu i umacnia nas poprzez bierzmowanie.
Historia życia wielu świętych
pokazuje, że kiedyś byli zbuntowani, daleko od Boga i Kościoła, ale
później wrócili do wiary. Pewien

stary pustelnik powiedział, że najgorsze chwile przeżywa ateista, gdy
odczuwa wdzięczność i nie wie, komu dziękować. My wiemy komu
dziękować. Bo czujemy, że Bóg jest
naszym kochającym Ojcem. Na
świecie nie ma ludzi niewierzących.
Wszyscy wierzymy: jedni wierzą w
Boga, a inni wierzą, że Go nie ma.
Bo jeśli udowodnić się tego nie da,
pozostaje nam wiara i przekonanie,
jakieś głębokie wewnętrzne przeświadczenie o Jego istnieniu bądź
nieistnieniu. Niektórzy mówią, że
trzeba większej wiary, by twierdzić,
że Boga nie ma. Łatwiej uwierzyć,
że Bóg jest. Wystarczy popatrzeć na
otaczający świat – na słońce, na
deszcz, na przyrodę, na to, że ziemia kręci się wokół słońca, że są
pory roku. Czy samo to się zrobiło?
Nie, jest Bóg, który to wszystko
sprawił. Trudno jest twierdzić, że
wszystko powstało samo z siebie.
Naszym powołaniem jest niebo.
Po tamtej stronie poznamy całą
prawdę. Spotkamy się z Bogiem twarzą w twarz. Ale czasu danego nam na
ziemi nie możemy zmarnować. Zastanówmy się przy okazji I rocznicy Komunii Świętej, jaka jest nasza wiara.
Jak czynimy znak krzyża? Czy jest to
wyznanie wiary, a nie tylko nic nie
znaczący gest.
Mówimy, że nie mamy czasu na
modlitwę, na znak krzyża, bo tak jesteśmy zagonieni. A przecież wystarczy powiedzieć: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. To piękna i
głęboka modlitwa. Czy świadomie
potrafimy wypowiadać te słowa? Dlatego wyznawajmy wiarę słowami,
abyśmy pełni wdzięczności potrafili
wyznawać ją naszym życiem. A najdoskonalszym
wyrazem
naszej
wdzięczności niech będzie uczestnictwo w liturgicznym dziękczynieniu Kościoła, jakim jest każda Msza
Święta.
Ks. Prałat Stanisław Róg

W 1622 r. Grzegorz XV objął nim także
wszystkich świeckich, którzy wyspowiadają się i przyjmą Komunię Świętą w
odpowiednim dniu. Ponadto rozszerzył
ten odpust na kościoły kapucyńskie. Z
czasem kolejni papieże potwierdzali ten
przywilej. Paweł VI w konstytucji apostolskiej Indulgentiarium Doctrina w
1967 r. napisał, że każdy, kto 2 sierpnia
nawiedzi swój kościół parafialny, spełniając zwykłe warunki (pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie w nim
Modlitwy Pańskiej i wyznania wiary
oraz sakramentalna spowiedź i Komunia św., modlitwa w intencjach papieskich, wykluczenie przywiązanie do
jakiegokolwiek grzechu), zyskuje odpust zupełny.
4 sierpnia - św. Jana Marii
Vianneya (1786 - 1859)
Pochodził z ubogiej wiejskiej rodziny.
Pierwszą Komunię Świętą przyjął potajemnie podczas Rewolucji Francuskiej.
Pokonawszy wiele trudności, otrzymał
święcenia kapłańskie w 1815 roku. Po
trzech latach wikariatu w Ecully został
proboszczem w parafii Ars. Był członkiem III zakonu św. Franciszka z Asyżu. Żyjąc w wielkim ubóstwie, oddając
się surowym postom i wyrzeczeniom
oraz wytrwałej modlitwie, zaczął
z wolna odradzać życie duchowe parafian. Miał dar czytania w ludzkich sumieniach i przepowiadania przyszłości.
Zasłynął jako niezmordowany spowiednik. Spowiadał niekiedy nawet szesnaście godzin bez przerwy. Jego świętość
ściągała tysiące pielgrzymów z dalekich
stron. Obliczono, że przez całe życie
wyspowiadał ok. miliona osób. Często
doświadczał fizycznej napaści szatana.
Zmarł wyczerpany nadludzką pracą
i umartwieniami. Pius X beatyfikował
go w roku 1905, a kanonizował Pius XI
(1925). Jest patronem nie tylko proboszczów, ale od 2009 roku również wszystkich kapłanów.

Naszej Drogiej s. Augustynie
składamy najserdeczniejsze życzenia Bożej opieki, zdrowia, sił
i radości z okazji Imienin, które
Siostra obchodzi 28 sierpnia.
Niech Patronowie Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej Chrystus Król Wszechświata i Najświętsza Maryja
Panna oraz Patron parafii św.
Antoni wypraszają Siostrze obfitość łask.
Bóg zapłać za ofiarną posługę, wiele cennych inicjatyw, za
uśmiech, życzliwość i wszelkie
dobro.
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6 sierpnia - Przemienienie
Pańskie
Święto Przemienienia Pańskiego zostało ustanowione na pamiątkę cudownej
przemiany Chrystusa wobec Piotra,
Jakuba i Jana na górze Tabor. Oblicze
Chrystusa zajaśniało wtedy jak słońce,
a szaty stały się lśniąco białe. Pojawili
się również Mojżesz i Eliasz, którzy
rozmawiali z Chrystusem o jego męce.
Święto wprowadził papież Kalikst III
jako podziękowanie Bogu za odniesione zwycięstwo oręża chrześcijańskiego
nad ogromną armią sułtana tureckiego
pod Belgradem 6 sierpnia 1456 r.
8 sierpnia - św. Dominika
(1172-1221)
Dominik pochodził z kastylijskiego rodu Guzmanów. Po skończeniu studiów
teologicznych w Palencji został kapłanem i kanonikiem katedralnym
w Osma. Gorliwie pracował nad sobą
i nad bliźnimi, głosząc im słowo Boże.
Z przyjacielem, biskupem Diego, udał
się do Rzymu. Następnie towarzyszył
mu w misji dyplomatycznej do Danii.
Wysłany przez papieża Innocentego III
do południowej Francji, dotkniętej herezją albigensów, zrozumiał, że do takiej pracy potrzeba misjonarzy głęboko
wykształconych i żyjących w ewangelicznym ubóstwie. Odpowiadając na to
wezwanie wraz z kilkoma towarzyszami
zaczął głosić Ewangelię, powierzając się
modlitwie mniszek klasztoru w Prouilhe, który założył w 1206 roku, gromadząc w nim nawrócone z herezji niewiasty. Kilka lat później pierwszy konwent braci powstał w Tuluzie. Zakon
św. Dominika zatwierdził w 1216 roku
papież Honoriusz III. Dominik zmarł
w Bolonii. Dominikanie byli już wtedy
obecni we Francji, Hiszpanii, we Włoszech, w Polsce i wielu innych krajach.
Papież Grzegorz IX powiedział:
„Spotkałem w nim człowieka, który
w pełni realizował regułę życia Apostołów, i nie wątpię, że połączył się z nimi
w ich chwale w niebie”. Ten sam papież
kanonizował go 3 lipca 1234 roku.
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APOSTOLSTWO UŚMIECHU
Ks. Prałat Marian Matusik

Kilka lat temu w Paryżu pewien
młody człowiek postanowił popełnić samobójstwo. Ale zastrzegł, że
jeśli po drodze do wieży Eiffla choć
jedna napotkana osoba uśmiechnie
się do niego, to nie zrealizuje swojego zamysłu. To niesamowite, że czasem życie ludzkie zależne jest od
jednego uśmiechu.
Ileż razy doświadczyliśmy, że
ktoś uśmiechnął się do nas zupełnie
bezinteresownie. Uśmiech może
być mową miłości. Mową ludzi, bo
zwierzęta nie mogą się do siebie
uśmiechać. Jakże często nie możemy się doczekać na ten mały gest
miłości. A czy sami uśmiechamy się
do innych? Mówimy, że nas na to
nie stać, że jest ciężko. A już do kogoś, kto nie jest nam życzliwy, nie
uśmiechniemy się nigdy. A przecież
chrześcijanin, to taki człowiek, który jest zdolny uśmiechnąć się do
każdego. Nie zdajemy sobie sprawy,
ile dajemy drugiemu człowiekowi,
obdarowując go uśmiechem. Może
nawet ocalimy go od śmierci, jak w
przypadku tego młodzieńca.
Św. Urszula Ledóchowska na
wszystkich fotografiach i obrazach
jest uśmiechnięta. Obdarzała ona
uśmiechem wszystkich napotkanych ludzi, zwłaszcza dzieci. Pewnie
teraz z nieba patrzy na nas i mówi
do każdego: „Uśmiechnij się”. To
bardzo ważne przesłanie. W modlitwie brewiarzowej czytamy na dzień
św. Urszuli Ledóchowskiej, to jej
słowa poświęcone apostolstwie
uśmiechu.
-Uśmiech rozprasza chmury
nagromadzone w duszy – pisze św.
Urszula. – Uśmiech na twarzy pogodnej mówi o szczęściu wewnętrznym duszy złączonej z Bogiem, mówi o pokoju czystego sumienia, o
beztroskim oddaniu się w ręce Ojca
niebieskiego, który karmi ptaki niebieskie, przyodziewa lilie polne i
nigdy nie zapomina o tych, co Jemu
bez granic ufają. Uśmiech na twej
twarzy pozwala zbliżyć się bez obawy do ciebie, by cię o coś poprosić,
o coś zapytać - bo twój uśmiech już
z góry obiecuje chętne spełnienie
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prośby. Nieraz uśmiech twój wlać
może do duszy zniechęconej jakby
nowe życie, nadzieję, że nastaną
lepsze czasy, że nie wszystko stracone, że Bóg czuwa. Uśmiech jest nieraz tą gwiazdą, co błyszczy wysoko i
wskazuje, że tam na górze bije serce
Ojcowskie, które zawsze gotowe jest
zlitować się nad nędzą ludzką.
Św. Urszula naucza, że uśmiech,
to promyk miłości Boga Ojca, skierowany do mnie, do siostry, brata,
przez nasz uśmiech.
Panuje opinia, że Polacy mało
się uśmiechają. Nie jest ważne,
czy są wielkie, czy małe tego powody. Św. Urszula Ledóchowska
apeluje:
-Mieć stały uśmiech na twarzy,
zawsze – gdy słońce świeci albo
deszcz pada, w zdrowiu lub w chorobie, w powodzeniu albo gdy
wszystko idzie na opak - o to niełatwo! Uśmiech ten świadczy, że dusza twa czerpie w Sercu Bożym tę
ciągłą pogodę duszy, że umiesz zapomnieć o sobie, pragnąc być dla
innych promykiem szczęścia.
Niech więc to przesłanie apostołki uśmiechu – zagości mocno w
naszych sercach. A św. Urszula
niech wstawia się za nami, byśmy
byli tak, jak ona apostołami uśmiechu.
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CHODŻ ZA MNĄ
Diakon Michał Kłysz

Zanim zostałem diakonem i przyszedłem na praktyki do parafii pw. św. Antoniego, Pan Bóg prowadził mnie drogami,
których sam nie byłbym w stanie wymyślić. W wieku szkolnym miałem wiele
podziwu dla księży oddających się w pełni
służbie ludziom i gromadzących wokół
siebie młodzież. Nie mogłem jednak zrozumieć, jak można zostawić „normalne”
życie i postawić wszystko na relację z Bogiem.
Kiedy po maturze przyszedł dla mnie
czas na podjęcie decyzji dotyczącej dalszej
drogi życiowej poszedłem za głosem serca
i ... zapisałem się do akademii muzycznej
w Łodzi (specjalizacja w grze
na klarnecie). Etap studiów
pokazał mi, że gdy Bóg jest
w moim życiu tylko pewnym
dodatkiem, to wszystko mi
się sypie. Gdzieś na drugim
roku, przeżyłem szok. Otóż
spotkałem ludzi, którzy będąc normalnymi, tzn. ucząc
się na studiach, czy pracując,
byli jednocześnie zupełnie
oddani Bogu. Mówili o Nim
z radością, pełni pokoju, z
otwartością i życzliwością
wobec innych – (dodam
tylko, że nie należeli do żadnej sekty, ale
do katolickiej wspólnoty założonej przez
charyzmatyka Daniela Ange). Chociaż
dookoła siebie miałem wielu wspaniałych
ludzi, to jednak dotknęła mnie „nowość”
moich nowych znajomych świadczących
o Bogu swoim radosnym życiem. Wtedy
zacząłem rozumieć, że właśnie tutaj jest
coś, czego bardzo potrzebuję i sam sobie
nie jestem w stanie tego wypracować,
zasłużyć na to.
Podjąłem więc decyzję oddania Bogu
jednego roku mojego życia. Oznaczało to
dla mnie zmianę sposobu życia, wejście w
nowe otoczenie, a nawet zamieszkanie w
innym miejscu (wspólnota działała podobnie do zakonu). Nie było to dla mnie

łatwe, gdyż ciągle towarzyszyła mi myśl,
że oddanie całego swojego życia Bogu
musi być po prostu szaleństwem. Uważałem, że skoro jest tyle wspaniałych ludzi,
którzy nie wierzą w Boga i wiedzie im się
całkiem dobrze, to chyba nie jest konieczne, żeby zmieniać swoje życie i decydować się na coś tak radykalnego. Postawiłem Bogu ultimatum: daję Mu tydzień,
może dwa, a później, jeśli On nie przekona mnie do siebie, to zwiewam stamtąd.
Po pewnym czasie zauważyłem, że
funkcjonowanie we wspólnocie, gdzie
rytm dnia wyznaczała wspólna modlitwa
z Eucharystią, Liturgią Godzin i Adoracją
w centrum, a także formacja, życie braterskie i ewangelizacja, przestaje być dla
mnie uciążliwe. Zobaczyłem, że oddając
Bogu, przestrzenie mojego
życia nic tak naprawdę nie
tracą, a wręcz wiele zyskują.
Dwa lata, które spędziłem
we wspólnocie, ucząc się
odpowiedzialności za siebie
i innych, okazały się dla
mnie czasem przełomowym. Przede wszystkim
były dla mnie spotkaniem z
Miłością – Bogiem żywym,
który pokazał mi, że jest, że
kocha mnie, troszczy się o
mnie i ma dla mnie pomysł
na życie, będący zaproszeniem do przeżywania z Nim wielkiej przygody. Odkryłem, co tak naprawdę stanowi fundament w życiu moim i każdego
katolika. Jest nim sakrament chrztu.
W Nim Bóg zaprasza do doświadczania Jego
Miłości, pokazuje, że choć każdy człowiek jest
grzesznikiem (grzechu nie popełniła tylko Maryja), to jednak Jezus umarł i zmartwychwstał
po to, aby nas zbawić.
W tej perspektywie, po rozeznaniu
swojego powołania, spędziłem kolejnych
pięć lat w seminarium lubelskim czerpiąc
z Jego Miłości, ucząc się zaufania Bogu od
Mistrzyni w tym zakresie – Maryi. W
pierwszym miesiącu mojego diakonatu
jest mi Ona szczególnie bliska przez Jej
opiekę i wzór w pokornej służbie.

Praktykę diakońską rozpoczął w naszej parafii Michał Kłysz pochodzący
z parafii pw. Św. Rodziny w Chełmie. Witamy go serdecznie, życząc, by pobyt w naszej wspólnocie był dla niego umocnieniem w powołaniu i źródłem
satysfakcji. Prosimy Maryję i św. Antoniego o szczególną nad nim opiekę.

11 sierpnia - św. Klary (1194-1253)
Urodziła się w Asyżu. W roku 1212 za
przykładem Franciszka z Asyżu zdecydowała się na ubogie życie monastyczne, stając się pierwszą klaryską. Przeżyła 42 lata w klasztorze San Damiano
w Asyżu. Pociągnęła za sobą wiele niewiast, wśród nich swą matkę Ortolanę
oraz siostry św. Agnieszkę i Beatrycze.
W roku 1215 została przez św. Franciszka ustanowiona opatką.
Jej sposób prowadzenia wspólnoty
oraz świętość życia przyczyniły się do
wielkiego poparcia ze strony papiestwa. Innocenty IV osobiście udzielił jej
wiatyku, Aleksander IV, wcześniejszy
kardynał protektor zakonu franciszkańskiego, kanonizował ją w roku 1255.
Ciało św. Klary spoczywa w Asyżu,
w bazylice pod jej wezwaniem..
14 sierpnia - św. Maksymiliana
Marii Kolbego (1894-1941)
Był franciszkaninem. Mimo zamiłowania do skrajnego ubóstwa, w pracy apostolskiej posługiwał się najnowocześniejszymi środkami. Gorliwie szerząc
cześć Maryi Niepokalanej, założył stowarzyszenie Milicja Niepokalanej. Wydawał Rycerza Niepokalanej. Powołał
placówki w Grodnie i Teresinie pod
Warszawą. W Japonii, założył klasztor
w Nagasaki. W roku 1936 wrócił do
Polski. Był dwukrotnie aresztowany
przez Niemców—na początku okupacji
i w roku 1941. W Auschwitz przyjął dobrowolnie śmierć w bunkrze głodowym
zamiast innego więźnia. Zmarł dobity
zastrzykiem z fenolu. Beatyfikował go
Paweł VI w 1971 roku. Jedenaście lat
później kanonizował Jan Paweł II.
15 sierpnia - Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny
Prawda o chwalebnym Wniebowzięciu
Najświętszej Maryi Panny z duszą i ciałem jest znana w Kościele i czczona od
najdawniejszych wieków.
Przeświadczenie, że ciało Matki Bożej
nie mogło podlegać rozkładowi, tak jak
ma to miejsce w przypadku wszystkich
innych ludzi, podległych skutkom grzechu pierworodnego, wyrażone zostało
w ciągu historii Kościoła w wielu świadectwach.
Prawdę o Wniebowzięciu Najświętszej
Maryi Panny ogłosił jako dogmat wiary
papież Pius XII w Konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus w 1950 r.

Ks. Jakubowi Olechowi, neoprezbiterowi, dziękujemy serdecznie za całoroczną praktykę w naszym kościele. Życzymy wielu łask i Bożego błogosławieństwa, wytrwałości w powołaniu i siły na kapłańskiej drodze, uśmiechu i życzliwości ludzi, wśród których przyjdzie pracować. Szczęść Boże!
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26 sierpnia - Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej
Tradycja głosi, że obraz Matki Bożej
Częstochowskiej został namalowany
przez św. Łukasza Ewangelistę na desce
stołu z domu Świętej Rodziny w Nazarecie. Wizerunek z Jerozolimy do Konstantynopola miał przewieźć cesarz
Konstantyn. Służący w wojsku cesarskim książę ruski Lew zapragnął przenieść obraz na Ruś. Cesarz podarował
mu wizerunek i od tego czasu obraz
otaczany był na Rusi wielką czcią. W
czasie walk prowadzonych przez Kazimierza Wielkiego i Ludwika Węgierskiego na Rusi, obraz ukryto w zamku
w Bełżcu. W roku 1382 znalazł go tam
książę Władysław Opolczyk i doznał
wielu łask przez wstawiennictwo Maryi.
Książę zabrał obraz i przywiózł do Częstochowy.
27 sierpnia- św. Moniki (332-387)
Urodziła się w Tagaście (Północna
Afryka) w rodzinie chrześcijańskiej.
Jako młodą dziewczynę wydano ją za
urzędnika, Patrycjusza, poganina. Dzięki jej łagodności i cierpliwości mąż
u schyłku życia przyjął chrzest. Miała
troje dzieci. Najwięcej zgryzot dostarczył jej Augustyn. Wytrwałymi modlitwami wyprosiła mu nawrócenie. Po
przyjęciu chrztu został kapłanem, biskupem i świętym.
28 sierpnia - św. Augustyna
(354-430)
W młodości prowadził życie grzeszne.
Związał się z kobietą, która urodziła mu
syna - Adeodata. Konkubinat trwał 15
lat. Jako nauczyciel retoryki, związany
z manichejczykami, pracował w Kartaginie, Rzymie i Mediolanie. Tam słuchał kazań św. Ambrożego, dzięki którym podjął lekturę Pisma Świętego.
W roku 386 doznał duchowego wstrząsu, który spowodował nawrócenie.
W Wielkanoc 387 roku wraz ze swoim
synem przyjął chrzest. Po powrocie do
Afryki sprzedał skromny majątek
i w Tagaście założył klasztor, w którym
przebywał do 391 roku, kiedy otrzymał
święcenia kapłańskie. Pięć lat później
został biskupem Hippony.
Dał się poznać jako gorliwy i mądry
pasterz. Zajął zdecydowaną postawę
wobec błędów manicheizmu, donatyzmu i pelagianizmu. Wywarł ogromny
wpływ na duchowość chrześcijaństwa
i życie zakonne. Jego mowy i pisma
należą do najświetniejszych dzieł chrześcijaństwa. Najbardziej znane są
„Wyznania”.
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ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
Tekst i zdjęcie
Sławomir Wieleba

Od 2008 r. w pierwszą niedzielę
czerwca na Polach Wilanowskich w
Warszawie obok budowanej Świątyni
Opatrzności Bożej odbywa się Święto
Dziękczynienia. W tym roku 1 czerwca obchodzone było po raz siódmy i
miało szczególny charakter, gdyż stanowiło ogólnopolskie podziękowanie
za kanonizację św. Jana Pawła II.
Miałem okazję wraz z rodziną uczestniczyć w tych wydarzeniach.
Procesję z relikwiami św. Jana
Pawła II z pl. Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie
prowadził nowy Prymas Polski abp
Wojciech Polak.
Msza św. dziękczynna za kanonizację polskiego papieża miała bardzo
uroczysty i podniosły charakter. Przewodniczył jej sekretarz stanu Stolicy
Apostolskiej kard. Pietro Parolin. On
także wygłosił homilię. W uroczystościach wzięli udział prezydent Bronisław Komorowski wraz z małżonką
oraz przybyli goście – kardynałowie,
biskupi i tysiące wiernych z całego
kraju.
–Wiem, jaką daninę krwi zapłacili
Polacy w ciągu ostatnich dwóch wieków – mówił w homilii kard. Parolin. –
Jest mi znana historia rozbiorów Polski
przez trzech zaborców. Znam dramatyczną walkę Polaków o wolność w Po-

wstaniu Listopadowym i Styczniowym.
Znane są powszechnie zmagania Polaków o wolność podczas II wojny światowej. (…) Cieszę się, że mogę być z
Wami w tej świątyni, w której corocznie, w Święto Dziękczynienia, zawierzacie losy Polski i Polaków Opatrzności
Bożej. (…)
Kard. Kazimierz Nycz dokonał
aktu dziękczynienia i zawierzenia
Polski Bożej Opatrzności:
Na
zakończenie
Eucharystii
udzielone zostało błogosławieństwo
pontyfikalne, a wszyscy uczestnicy
odśpiewali hymn Boże coś Polskę.
Po Mszy św. odbył na Polach Wilanowskich festyn rodzinny z okazji
Święta Dziękczynienia i Dnia Dziecka. Wśród wielu atrakcji najważniejszy chyba był konkurs wiedzy o św.
Janie Pawle II – Papieżu Polaku.

SKOK CHMIELEWSKIEGO W PARAFII ŚW. ANTONIEGO
Od prawie 15 lat działa w naszej parafii przy ul. Kasztanowej oddział Spółdzielczej
Kasy
OszczędnościowoKredytowej im. Chmielewskiego. O SKOKU opowiada p. Grażyna Zięba, pracownik Oddziału.
Patronem Kasy jest Zygmunt Chmielewski, przedwojenny działacz spółdzielczości i wieloletni dyrektor pierwszej
szkoły spółdzielczej w Nałęczowie. Naszym założeniem jest propagowanie
oszczędności i gospodarności, udzielanie
pożyczek oraz edukacja ekonomiczna. Kierujemy się zasadą samopomocy
finansowej. SKOK nie jest nastawiony jedynie na osiąganie zysków. Pieniądze
muszą służyć przede wszystkim tym, do których należą. Każdy może stać się
członkiem naszej Kasy i korzystać z jej usług.
W SKOK-u można oszczędzać w różnoraki sposób. Są to m.in. rachunki
ROR oraz konta awista. Można też otrzymać kredyt krótko i długoterminowy.
Pragnę dodać, że SKOK Chmielewskiego to wyłącznie polski kapitał. Z aktualnymi ofertami można zapoznać się w oddziale przy ul. Kasztanowej 1 w Lublinie od poniedziałku do piątku w godz. 9–17. Można też zadzwonić pod numer
81 7472870. Serdecznie zapraszamy!
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KANONIZACJA DWÓCH PAPIEŻY
Grażyna Wołosiuk
Na uroczystość kanonizacji Jana
Pawła II i Jana XXIII wybrałam się z
parafią bł. Biskupa Władysława Gorala
w Lublinie. Organizatorem był ks. Proboszcz Mariusz Nakonieczny oraz pan
Piotr Wardach.
W skład naszej grupy wchodziły
osoby w różnym wieku – od dzieci do
osób starszych. Pochodziliśmy z różnych parafii i może dzięki temu bardzo
szybko się zgraliśmy i zaprzyjaźniliśmy.
Nasze pielgrzymowanie rozpoczęło
się 25 kwietnia 2014 r. o godzinie 1530
zbiórką przy Kaplicy i krótką modlitwą.
O godz. 1600 nastąpił wyjazd autokaru.
W czasie jazdy pogoda nas nie rozpieszczała, cały czas padało i dlatego mieliśmy duże opóźnienie. Na posiłek zaplanowany w Cieszynie o godz. 2200 dojechaliśmy na 200 w nocy. Ale najważniejsze – humory nam dopisywały. Wiedzieliśmy, że i tak nie zdążymy na czas,
dlatego powierzyliśmy się opiece Bożej
i cieszyliśmy się tym, co otrzymujemy.
Następnego dnia (26.04.) zwiedzaliśmy Wenecję (z powodu naszego
„poślizgu” nie zdążyliśmy wejść do Bazyliki Św. Marka - otwarta była tylko do
godz. 1700). Krótki pobyt w Wenecji
(spacer, rejs łodzią po lagunie) dał nam
chwilę wytchnienia od ciągłego przebywania w autokarze, który stał się dla
nas drugim domem.
Ruszyliśmy w dalszą podróż przygotowując się duchowo na wyjątkową
uroczystość. Do Watykanu dotarliśmy ok. 500 rano. Stanęliśmy w bocz-

nej ulice z innymi grupami. Okazało
się, że są z diecezji krakowskiej oraz
zagraniczne, które posiadają specjalne przepustki (nasza grupa takiej nie
posiadała). W tłumie ludzi różnych
narodowości, pogodnych, chodź niewyspanych, powoli przesuwaliśmy się
bez większych nadziei, że będziemy
na Placu Św. Piotra. W międzyczasie
śpiewaliśmy, odmawialiśmy różaniec.
Ok. godz. 530 (z małym „poślizgiem”,
co u Włochów jest normalne) zaczęto
otwierać bramki. Dzięki ks. Proboszczowi Mariuszowi Nakoniecznemu
nasza grupa także została wpuszczona na Plac Św. Piotra (stałam blisko
obelisku egipskiego). Widziałam Bazylikę, a na niej portrety nowych
świętych.
Rozpoczęła się Liturgia jak przewiduje ceremoniał, z ogłoszeniem świętych i wniesieniem relikwii. Kiedy papież odczytał tekst, wśród wiernych
wyraźnie odczuwalne było wzruszenie.
Wyjątkowe postacie świętych Jana
Pawła II i Jana XXIII oraz udział w
uroczystościach dwóch papieży emerytowanego Benedykta XVI i Franciszka
sprawiły, że kanonizacja stała się wydarzeniem niezwykłym.
Po uroczystościach udaliśmy się do
Fiuggi na posiłek i nocleg. Następnego
dnia zwiedzaliśmy Rzym (Bazylikę św.
Jana na Lateranie, Święte Schody, Bazylikę Santa Maria Maggiore, Bazylikę
św. Pawła, Fontannę di Trevi, Koloseum). Po południu udaliśmy się do
Capodacqua (5 km od Asyżu) na nocleg. W Asyżu czekało mnie bardzo miłe

Autorka z ks. proboszczem Stanisławem Rogiem
w Asyżu

spotkanie. O godzinie 800 rano nasza
grupa miała zamówioną Mszę św. w
Bazylice. Jakie było moje zaskoczenie,
gdy spotkałam ks. Proboszcza Stanisława Roga, który wraz z ks. Marianem Matusikiem i grupą pielgrzymów
przybyli także do miasta św. Franciszka. Po wspólnej Mszy św., krótkiej rozmowie i sesji zdjęciowej pożegnaliśmy
się życząc szczęśliwej podróży.
Po zwiedzeniu Asyżu udaliśmy się
do Padwy, do Bazyliki św. Antoniego,
aby przez chwilę pomodlić się przy
jego grobie i relikwiach. Był to ostatni
punkt naszej pielgrzymki. Ok. godziny
1800 udaliśmy się w drogę powrotną
do domu, do Polski.
Po powrocie z pielgrzymki zdałam
sobie sprawę, że idąc do pracy wędruję
tymi samymi ulicami, którymi chodził
św. Jan Paweł II. Jakie to było szczęście żyć w czasach pontyfikatu Jana
Pawła II, który kształtował nasze życie
i potrafił dotrzeć do każdego.

BYŁEM NA KANONIZACJI
Jan Braun

Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem dla każdego Polaka w ostatnim
czasie była uroczystość kanonizacji wielkiego Papieża, Syna naszej Ojczyzny –
błogosławionego Jana Pawła II oraz Papieża Jana XXIII. Dzięki życzliwości Pallotyńskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w
Lublinie, miałem zaszczyt i wielką przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu
osobiście. Uczestnikami autokarowej
pielgrzymki byli głównie uczniowie i absolwenci wspomnianej powyżej szkoły.
Kiedy nadszedł długo wyczekiwany
przez wszystkich dzień kanonizacji, wczesnym rankiem udaliśmy się do Watykanu
z miejsca noclegowego na obrzeżach Rzymu. Na miejscu były już ogromne tłumy
wiernych z całego świata, oczekujące z

niecierpliwością na rozpoczęcie uroczystości. Po pewnym czasie udało nam się
zająć miejsce przy telebimie nieopodal
Placu św. Piotra. W skupieniu i wyciszeniu oczekiwaliśmy na rozpoczęcie Mszy
św. Wielki entuzjazm wśród zgromadzonych wiernych wzbudziło przybycie papieża seniora Benedykta XVI. Podczas
obrzędów kanonizacji wszyscy głęboko
wzruszeni dziękowaliśmy Panu Bogu za
dar nowych Świętych.
Następnego dnia udaliśmy się do
Bazyliki św. Piotra. Niezwykle wzruszającym momentem była chwila modlitwy
przy grobie św. Jana Pawła II oraz św.
Jana XXIII. Mieliśmy okazję w tym
szczególnym, nadzwyczajnym czasie zanosić nasze wszystkie sprawy, dziękczynienia i prośby za wstawiennictwem kanonizowanych papieży.
Podczas pielgrzymki zwiedziliśmy
także wiele innych ciekawych miejsc we

Włoszech. Jednym z ważniejszych punktów naszego pielgrzymiego szlaku była
niewątpliwie Padwa, której chwałą i chlubą jest patron naszego kościoła parafialnego – św. Antoni. Byliśmy również w
Sienie – średniowiecznym mieście, z
którym było związane całe życie św.
Katarzyny oraz w pięknym mieście zbudowanym kaskadowo na wysokim
wzgórzu, z którego pochodzili św. Franciszek i św. Klara – Asyżu. Zwiedziliśmy również ciekawe miejsca w Rawennie, Wenecji, a także mieliśmy okazję podziwiać uroki Morza Adriatyckiego w Rimini, popularnym mieście turystyczno–wypoczynkowym.
Zwiedzanie tych wszystkich miejsc
było okazją do poszerzenia wiedzy o wielkich świętych Kościoła Katolickiego, jak
również wzbogaciło duchowo przeżycia
związane z kanonizacją Jana Pawła II
i Jana XXIII.
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WIELKIE RZECZY DOKONUJĄ SIĘ W RUCHU
Ks. Marcin Jankiewicz

W Wikipedii czytamy: „Pielgrzymka,
to podróż podjęta z pobudek religijnych
do miejsc świętych. Motywem podjęcia
trudu pielgrzymowania może być chęć
zadośćuczynienia za popełnione występki lub też chęć wyrażenia prośby, np. o
zdrowie, o pomyślność. Pątnicy pielgrzymują również, ażeby wyrazić wdzięczność, np. za urodzenie dziecka, odzyskanie sprawności fizycznej. Pielgrzymowanie wiąże się też ze składaniem wotum w
sanktuarium, do którego się wędrowało,
jak to ma np. miejsce w katolicyzmie”.
Według Słownika Teologii Biblijnej,
„pielgrzymka jest wędrówką wierzących
do miejsca uświęconego przez objawienie się bóstwa lub przez działalność założyciela religii, odbywana po to, aby tam
się modlić w bardzo szczególnej atmosferze. Do pielgrzymki, której ostatecznym
celem jest nawiedzenie miejsca świętego
wierni przygotowują się przez obrzędy
specjalnego oczyszczenia. Dokonuje się
ono w zgromadzeniu, które unaocznia
wiernym wspólnotę religijną. Pielgrzymka jest więc szukaniem Boga i spotkaniem się z Nim na płaszczyźnie kultowej”.
W zasadzie te określenia obejmują
wszelkie religie. We wszystkich bowiem
już od najdawniejszych czasów znane
jest pielgrzymowanie. A może głęboko w
naturze ludzkiej istnieje potrzeba podejmowania trudu wędrówki, jaka symbolizuje, mniej czy bardziej świadomie, drogę dojrzewania w wierze? Również wymiar społeczny tej wiary. Wszak idziemy
razem, dzieląc znoje i radości tworzącej
się czy odkrywanej wspólnoty. W tym
momencie mówię już wprost o katolickich pielgrzymkach, bo przecież one nas
najbardziej interesują, nie tylko teoretycznie. Jeśli wyruszamy z oczyszczoną
motywacją, wówczas krótka peregrynacja, nawet niekoniecznie piesza, staje się
elementem duchowego budowania Kościoła, „poligonem”, na którym Duch
Święty kształtuje w nas „nowego człowieka w Chrystusie”.
W Ewangelii Janowej czytamy: Nie
wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem na to, abyście szli i
owoc przynosili… (J 15,16). Chrześcijańskie pielgrzymowanie wyrosło z historii
zbawienia. Stary Testament nierzadko
mówi o pobożnych pątnikach. Np. Ojciec
naszej wiary - Abraham został wezwany z
Ur. Do niego Bóg skierował słowa: Idź do
12

kraju, który ci ukażę (por. Rdz 12,1). To
wędrówka, pielgrzymka, kiedy nie wie
się, co nas czeka, jeśli ufa się Bogu i idzie
w nieznane. Naród wybrany po wyjściu z
Egiptu pielgrzymował 40 lat do Ziemi
Obiecanej. To jakby archetyp naszych
pielgrzymek. Pewien obraz pielgrzymowania w ogóle.
Pielgrzymowanie można oczywiście
rozpatrywać jako zjawisko kulturowe, ale
dla nas niezwykle ważny jest wymiar
religijny. Bez niego pielgrzymka stanie
się wycieczką turystyczną. Bp Grzegorz
Ryś pisze w publikacji Pielgrzymowanie: modlitwa, turystyka, edukacja, że
na pielgrzymce można łączyć modlitwę,
turystykę i edukację. I często tak robimy.
Czy poznawanie otaczającej nas rzeczywistości, nie jest jakimś powołaniem:
Czyńcie sobie ziemię poddaną (Rdz
1,28). Człowiek jest ciekawy świata. Poznając go poszerza swoje horyzonty, rozwija się. Piękno świata stworzonego
przez Boga jest także drogą prowadzącą
do Niego. Nie można o tym zapominać.
Bp Ryś, powołując się na słowa św.
Atanazego, pisze: Od miejsca ważniejsza
jest „jego prawda” – otwarcie się na nią
jest warunkiem, by „nie zagubić się w
historii” – także tej, którą nazywamy
„historią zbawienia”, a której miejsca
penetruje pielgrzym. W obecnej refleksji
interesują
nas
miejsca,
których
„prawda” jest syntezą wielu płaszczyzn:
historii narodu, dziejów kultury materialnej, sztuki, ale także historii Kościoła, religii, duchowości, wiary. To wszystko człowieka ubogaca, choć są ludzie, dla
których wymiar religijny, chrześcijański
jest naczelny. Kiedy do Polski przyjechała po raz pierwszy bł. Matka Teresa z
Kalkuty, długo modliła się w kaplicy Jasnogórskiej. Gdy wreszcie skończyła,
Ojcowie Paulini chcieli jej pokazać klasztor. Tu skarbiec, tam arsenał, biblioteka.
A bł. Matka Teresa mówi: Przyjechałam,
by spotkać się z Matką Bożą. Św. Teresa
z Avila mówiła: Solo Dios basta – Sam
Bóg wystarczy. Wszystko inne ma jakoś
do Niego prowadzić.
Jak już zauważyłem, nasze pielgrzymowanie wyrasta z tradycji żydowskiej.
Wspomniałem o Abrahamie i wędrówce
ludu wybranego. Przypomnijmy też sobie, że prorok Eliasz 40 dni szedł do Góry Horeb, mocą pokarmu, jaki przynosił
mu anioł. Wielki Post, to też rodzaj pielgrzymowania. Ktoś może powiedzieć, że
gdy siedzimy na miejscu, to nie wędrujemy. Sługa Boża Marta Robin, założycielka Ognisk Miłości, ponad 50 lat spędziła
sparaliżowana w łóżku. Nie jadła, nie
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piła, nie spała. Raz w tygodniu przyjmowała Eucharystię. Nie miała wykształcenia, ale była niezwykle mądra, przenikliwa, pełna radości. Przyjeżdżali do niej
ludzie z całego świata, zanotowano, że
było ich 102 tysiące. Jean-Jacques Antier
napisał o niej książkę „Marta Robin. Nieruchoma podróż”. Marta, otwarta na
ludzi, empatyczna, towarzysząca modlitwą, odbyła niejedną duchową wędrówkę. W ten sposób pielgrzymowała. Św.
Teresa z Lisieux, z którą Marta Robin
bardzo się przyjaźniła, nigdy nie wyjechała na misje, a jest patronką misji.
Pielgrzymować, to szukać Boga. Bo w
człowieku głęboko zakorzeniona jest potrzeba spotkania Boga.
Interesująco o pielgrzymce na Jasną
Górę napisał laureat Nagrody Nobla
Władysław Reymont. Napisał to tak
pięknie, bo sam głęboko przeżył pielgrzymkę – nie jako obserwator, ale jako
pielgrzym.
Przed laty uczestniczyłem w organizowaniu pierwszych lubelskich pielgrzymek pieszych. Pamiętam, jak trzeba było
oczyszczać w ludziach, zwłaszcza młodych, motywację. Było to w latach 80tych siermiężnego komunizmu. Kraje
zachodnie były prawie niedostępne. Jeśli
już ktoś otrzymał paszport, to na przeszkodzie stawały sprawy finansowe. Młodzież dysponowała wolnymi wakacjami.
W perspektywie nudy i frustracji rodziło
się pytanie: Co robić? Iść na pielgrzymkę, będzie fajnie i wesoło. Z młodymi
trzeba było sporo rozmawiać, zresztą nie
tylko z nimi, pobudzać do refleksji – po
co idziesz, co ci to daje? „Fajnie i wesoło”, to stanowczo za mało. Ale czy i dziś
nie jest podobnie? Z naszymi motywacjami, pobudkami serca, jest jak z pier-

wiastkami w przyrodzie – raczej nie występują w postaci czystej. Zawsze są jakieś domieszki. W rozmaitych proporcjach. A przy tym lubimy idealizować swe
zamiary i myśleć życzeniowo. Św. Paweł
pisze: I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to
nie pomoże (1Kor 13,3). Jak to, wydać
ciało na spalenie, toż to szczyt bohaterstwa; rozdać wszystko, to heroizm. Ale
bez miłości… można? Można. Ach, jakiż
ja jestem święty, szlachetny i wspaniały,
taki superman. Mówi żona: Idę na pielgrzymkę, bo mąż pije już 15 lat, więc tak
się dla niego poświęcam. Oczywiście,
warto pojechać w tej intencji, ale trzeba
być jak najczystszym przed Bogiem. Nie
po to, by Pan Bóg się cieszył ze mnie i
mnie bardziej kochał. Bo On i tak kocha.
Trzeba oczyścić i często korygować swe
motywacje, dokładniej: pozwolić Panu
Bogu, aby On to czynił, nawet bez znieczulenia – dotyczy to nie tylko pielgrzymki, ale i całej naszej codziennej rzeczywistości.
Żydzi mieli sanktuaria, będące celem
pielgrzymek, chrześcijanie także, niektóre przejęte zresztą od pogan. W Italii jest
wiele świątyń chrześcijańskich, które
kiedyś były pogańskie. Rzymski Panteon
stał się świątynią Wszystkich Świętych.
Świątynia Minerwy w Asyżu, to teraz
kościół Matki Bożej z Lourdes. Niektórzy
takie praktyki traktują jako zarzut pod
adresem Kościoła, a może jest w tym
głęboka mądrość – nie niszczmy zabytków, ale niech wyrażają inną treść, nowy
sens.
Według Kodeksu Przymierza Izraelita miał obowiązek pielgrzymowania trzy
razy w roku do jakiegoś sanktuarium. Po
wybudowaniu Świątyni Jerozolimskiej,
ona stała się ośrodkiem kultu i głównym
celem pielgrzymek. My zaś odwołujemy
się do miejsc uświęconych obecnością
Jezusa Chrystusa. Dla Żydów Pascha
była pamiątką przejścia z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej, obchodzono ją
z radością i wdzięcznością. Chrystus
umarł i zmartwychwstał w czasie Paschy,
dlatego mówimy – tajemnica paschalna,
tajemnica Jego przejścia. Dla całego
chrześcijaństwa, to najważniejsza uroczystość. Trzeba wiedzieć o żydowskich
korzeniach Paschy, ale dla nas centralną
postacią jest Chrystus.
Pamiętamy, jak apostołowie zachwycali się Świątynią Jerozolimską, a
Jezus powiedział, że nie zostanie po
niej kamień na kamieniu. Zburzcie tę
świątynie, a ja w trzy dni ją odbuduję
(J 13,19)– powiedział, wskazując na
siebie. Dlatego dla chrześcijanina
głównym sanktuarium nie jest ani Częstochowa, ani La Salette, Fatima, Ja-

sna Góra czy choćby nasza Wąwolnica.
Głównym sanktuarium jest Jezus
Chrystus. On jest tą Świątynią, której
należy oddawać kult. Niekoniecznie
mnożyć pokłony, modlitwy, ale czynić
to… w duchu i w prawdzie. Chrystus
jest sanktuarium, do którego ciągle
wędrujemy.
Pielgrzymowanie zawsze wymaga
jakiegoś trudu. I to dobrze, że ten trud
jest. Pielgrzymka, to spotkanie z Bogiem,
kiedy można powiedzieć: Coś Ci przynoszę, nie po to, aby załatwić jakąś sprawę, dać taką duchową łapówkę, ale aby
dać coś od siebie. Kiedyś pewien magnat
w złości zabił swojego syna. Był bogaty,
więc skazano go na jakąś symboliczna
karę i na zadośćuczynienie. Mógł ufundować niejeden kościół, miał na to fundusze, mógł odbyć pielgrzymkę do Ziemi
Świętej, ale czuł, że to nie wystarczy. Sam
zaczął budować kościół. Dźwigał kamienie, murował. Pod ciężarem kolejnego
głazu upadł i skonał. Czy nie pozazdrościć takiego finału ziemskiej drogi?
Dla uczniów Chrystusa Ziemia Święta stanowi wzór wszelkiego pielgrzymowania. Chrześcijanie wędrowali tam jeszcze w czasach prześladowań. Po edykcie
mediolańskim cesarza Konstantyna, który gwarantował wolność religijną dla
chrześcijan (rok 313), św. Helena, jego
matka, wyruszyła do Jerozolimy. Wzięła
ze sobą artystów, murarzy, architektów i
prędko miejsca związane z Chrystusem,
zapełniły się świątyniami. Ponieważ tradycja była bardzo żywa, mamy moralną
pewność, że w tych miejscach naprawdę
przebywał i działał Jezus. Potem przyszli
Persowie, a wreszcie Arabowie i Turcy.
Wyprawy krzyżowe, „obrośnięte” przez
wieki czarną legendą, próbowały w jakiś
sposób ocalić te pamiątki i zapewnić
chrześcijanom możliwość pielgrzymowania. Trwało to zaledwie niecałe dwieście
lat. Turcy żądali ogromnych opłat za
możliwość dostępu do miejsc świętych
dla chrześcijan. Dlatego sanktuaria europejskie i kalwarie były zarazem surogatem biblijnej historii i odpowiedzią na
niebezpieczeństwa, na jakie byli narażeni
pątnicy udający się do Ziemi Świętej.
Wspomniałem, że pielgrzymowanie dotyczy wszystkich religii. Ono odpowiada na głęboko zakorzenioną w
ludzkiej naturze potrzebę wędrowania,
misji. Szukamy sensu życia, prawdy,
dobra, piękna – to znaczy, że szukamy
Boga, czasem nawet o tym nie wiedząc.
Nowy Testament, to dynamiczne wezwanie do pójścia. Nasza wiara jest
pełna dynamizmu. Wielkie rzeczy dokonują się w ruchu. Duch Święty jest
przestawiany jako ogień, wiatr, tchnienie. A sakramenty, Słowo Boże?
Uczniowie w drodze do Emaus po spo-

tkaniu z Jezusem mówili do siebie:
«Czy serce nie pałało w nas, kiedy
rozmawiał z nami w drodze i Pisma
nam wyjaśniał?» (Łk 24,32b). A kiedy
Jezus spotkał trędowatych, to na ich
widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie
się kapłanom!» A gdy szli, zostali
oczyszczeni (Łk 17,14). Idźcie więc i
nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28,19) – mówił
Chrystus do uczniów.
Prototyp każdego powołania zawiera
się w jednym wezwaniu Jezusa: Pójdź za
mną (J 21,19b). To ostatnie słowa, jakie
Jezus kieruje do św. Piotra, którego wybrał, aby pasł Jego owce. Jeśli kto chce
iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i
niech Mnie naśladuje (Łk 9,23). To ciągłe wezwanie do pójścia. Rzekł do niej
Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i
odtąd już nie grzesz» (J 8,11b). Dużo jest
takich przykładów. Jezus sam uczestniczył w pielgrzymkach. Jako 12-letni chłopiec poszedł z rodzicami do Jerozolimy.
Potem wstępował tam w czasie świąt.
Udał się też na Paschę.
Całe życie chrześcijanina jest drogą. W Dziejach Apostolskich powiedziano, że chrześcijaństwo, to droga.
Św. Paweł z żalem wyznaje, że prześladował tę drogę. Trakt, droga, ciąg komunikacyjny, to coś z natury dynamicznego. Przemieszczamy się. Ciągle
jesteśmy w drodze, nie mamy tu miejsca stałego. Najbardziej chyba pasuje
do naszego wędrowania cytat z drugiego listu św. Pawła do Koryntian: Tak
więc, mając tę ufność, wiemy, że jak
długo pozostajemy w ciele, jesteśmy
pielgrzymami, z daleka od Pana (2Kor
5,6). Taki stan możemy nazwać tęsknotą. Dlaczego tęsknimy? Bo nasza
ojczyzna jest w niebie i tam dążymy
codziennie. Ale warto przy okazji coś
dobrego zrobić tu na ziemi, nie narzekać, nie „uciekać w religię.” Chrześcijaństwo nie jest alienacją, nie jest
opium dla ludu, jak mówił Marks, obserwując wypaczone może formy religijności. Dlatego udając się do jakiegoś
sanktuarium, mamy pamiętać, że najważniejszy jest Jezus Chrystus, a Maryja, jak to widzimy na Jej wizerunkach, zwłaszcza w ikonach typu hodegetria, czyli wskazująca drogę, przewodniczka (np. MB Częstochowska),
prawą dłoń wyciąga w stronę Chrystusa,
jakby chciała rzec: Czyńcie wszystko,
cokolwiek mój Syn wam powie (J 2,5)
Rozważanie wygłoszone do pątników
Katolickiego Stowarzyszenia Civitas
Christiana w Sanktuarium
Wąwolnickim 22 marca 2014
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II PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Ewa Kamińska

II Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca pod hasłem: Błogosławiona, która uwierzyła, miała miejsce
w sobotę 7 czerwca na Jasnej Górze.
Dzięki prężnej organizacji głównych
zelatorek Żywego Różańca– p. Alfredy
Tudruj i p. Urszuli Swatowskiej - z naszej parafii pojechały, jak w poprzednim roku, dwa autokary, czyli prawie
100 osób.
Tym razem pielgrzymka była dwudniowa. Rozpoczęła się wczesnym rankiem w piątek 6 czerwca. Duchowymi
opiekunami byli: ks. Proboszcz Stanisław Róg i ks. kanonik Wojciech Rebeta, diecezjalny moderator Stowarzyszenia Żywy Różaniec. W powrotnej drodze księża zamienili się autokarami,
więc wszyscy pielgrzymi mogli cieszyć
się w drodze obecnością obu kapłanów.
Ks. Wojciech podczas jazdy wygłosił konferencję na temat modlitwy różańcowej i wiary. -Wiara rodzi się
z tego, co się słyszy… (Rz 10,17) – mówił. – Modlitwa karmi się wiarą i przyczynia do pogłębiania życia duchowego.
Różaniec, który jest streszczeniem
Ewangelii, pomaga zbliżyć się do Boga i
Maryi. W trakcie odmawiania poszczególnych tajemnic doświadczamy bliskości Pana Jezusa, patrząc na Niego
oczami Jego Matki. Poprzez rozważanie tajemnic Różańca Świętego łączymy
je z różnymi intencjami, sprawiając, że
nasze życie coraz bardziej splata się z
życiem Chrystusa i Maryi, co staje się
źródłem siły do pokonywania różnych
problemów. Dlatego ks. Wojciech podkreślił: Jeśli chcesz być święty, to módl
się na Różańcu.
Obecność moderatora diecezjalnego Stowarzyszenia Żywy Różaniec była
dla nas dużym zaszczytem i wyróżnieniem. Ten niezwykle skromny kapłan
oczarował nas swoją życzliwością, gorliwym oddaniem się sprawom Stowarzyszenia. Przypomniał też historię modlitwy różańcowej. Podzielił się z nami
osobistym świadectwem kapłańskiego
powołania. Ks. Wojciech wyświęcony
został 28 maja 2005 r. razem z naszym
rodakiem, ks. Marcinem Pidkiem. Data
święceń jest znamienna, gdyż 28 maja
1981 r. zmarł Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia.
Ciekawostką jest, że powołanie ks. Wojciecha pojawiło się dość późno, bo
14

wcześniej był on przez 8 lat nauczycielem biologii w III LO im. Unii Lubelskiej. Głos, który sprawił, że porzucił
dotychczasową drogę, przełamał początkowy opór i zaskoczenie: Wszystko,
tylko nie to. Głos powołania był na tyle
silny, że w wieku 37 lat został kapłanem.
Przed przyjazdem na Jasną Górę
nawiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej Uzdrowienie Chorych w
Gidlach. Na początku XVI w. została
tam znaleziona na polu maleńka figura
Matki Bożej z Dzieciątkiem. Od samego
początku za przyczyną Maryi wierni
otrzymywali tam wiele łask. Zachowało
się bardzo wiele świadectw, pisanych i
malowanych na tabliczkach wotywnych
zawieszanych wokół ołtarza, które mówią o dokonanych dzięki Jej wstawiennictwu cudownych uzdrowieniach. Cuda zdarzają się też i dzisiaj. W Gidlach
uczestniczyliśmy we Mszy św. w kaplicy
Matki Bożej. Przewodniczył i wygłosił
homilię ks. Wojciech Rebeta. Drugim
miejsce, do którego wstąpiliśmy, było
Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Znajduje się tam relikwiarz z
Krwią Chrystusa z Golgoty. Do tego
szczególnego miejsca czci i uwielbienia
Krwi Chrystusa przybywają od kilku lat
rzesze pielgrzymów.
Po zakwaterowaniu się w halach
noclegowych, mieliśmy dużo czasu, by
nacieszyć się Jasną Górą. Wiele osób
modliło się przed cudownym Obrazem
Matki Bożej Częstochowskiej. Dzięki
temu, że był to piątek (mało pielgrzymów), można było swobodnie dostać
się do Kaplicy Jasnogórskiej. Pod wieczór odprawiliśmy Drogę Krzyżową na
Wałach Jasnogórskich. O 21.00 uczest-
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niczyliśmy w Apelu Jasnogórskim. Kilka osób zostało na nocnym czuwaniu,
niezwykle wzruszającym i bogatym w
treści, pozwalającym zastanowić się
nad swoim życiem i wiarą.
W sobotę o godz. 9.00 tłum pielgrzymów zgromadził się na placu pod
wałami, aby dziękować Bogu za największego promotora Różańca, jakim
był św. Jan Paweł II. Uroczystości rozpoczął program słowno-muzyczny o
Janie Pawle II. Pielgrzymów powitał
Krajowy Moderator Żywego Różańca,
ks. Szymon Mucha. Zwracając się do
ok. 20 tys. pątników zapytał: Kto wprowadził nową osobę do Żywego Różańca? Kto założył nowe kółko? Był to
swoisty rachunek sumienia, a jednocześnie prośba, by rozwijać dzieło Żywego
Różańca i rozpowszechniać nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, by być
wiernym prośbom Matki Bożej w objawieniach fatimskich, zwłaszcza że przeżywamy czas Nowenny przed ich stuleciem. Ks. Szymon apelował też gorąco,
by modlić się w parafiach o pokój i za
Ojca Świętego
O. Stanisław Przepierski OP dokonał wprowadzenia na temat pielgrzymki, zaś ks. Jacek Pędziwiatr mówił o
różańcu św. Maksymiliana Kolbe, który
jako relikwie został umieszczony na
ołtarzu. Przypomniał niezwykle wzruszające świadectwo 16-letniego (w 1941
r.) Wilhelma Żelaznego z Chorzowa. W
1940 r. trafił on do obozu koncentracyjnego w Auschwitz za działalność konspiracyjną. Jego zadaniem było dbać o
zachowanie czystości w baraku. Któregoś dnia hitlerowcy, stwierdziwszy że
Wilhelm źle pilnuje porządku, połamali
mu żebra. Ból był nie do zniesienia,

złamania zrastały się opornie, a głód i
wyczerpująca praca w wodzie po pas
przy umacnianiu brzegu rzeki wywołały
przewlekłe zapalenie płuc. Przyszło załamanie, więc postanowił rzucić się na
druty ogrodzenia pod napięciem. Na
szczęście spotkał o. Maksymiliana Kolbe. Rozmawiali ze sobą i modlili się na
różańcu. Na zakończenie o. Kolbe podarował mu ten różaniec. – Odmawiaj
go codziennie, tak długo, aż twoja rozpacz minie. Kiedy poczujesz się lepiej,
oddasz mi go – powiedział. Dodał jeszcze, że miał ten różaniec przy sobie,
będąc więźniem na Pawiaku. Jeden z
Niemców podczas torturowania podeptał i uszkodził koronkę. Słowa zakonnika poruszyły młodego więźnia. Codziennie odmawiał Różaniec. Myśli
samobójcze pojawiały się coraz rzadziej, wreszcie znikły, za to pojawiła się
wola życia. Zwolniono go z obozu wiosną 1942 r., co uważał za niewytłumaczalny fakt. Wrócił do domu z różańcem. Po wojnie ożenił się i miał dwóch
synów. Przez cały czas uważał, że franciszkanin, który uratował go przed samobójstwem, a później oddał życie za
Franciszka Gajowniczka, musiał być
kimś wyjątkowym, niezwykłym. Z różańcem nie rozstawał się aż do lat 90.,
kiedy przekazał go parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu.
Ojciec Święty Jan Paweł II podczas
kanonizacji powiedział, że o. Maksymilian Kolbe nie umarł, ale oddał życie.
My też, kiedy modlimy się, oddajemy
życie. Wielka jest moc modlitwy, kiedy
przesuwając w palcach paciorki koronki, łączymy je z Krzyżem Chrystusa i
oddajemy Mu swoje cierpienie.
Siostra Loretanka – redaktor miesięcznika Różaniec – omówiła to niezwykle interesujące czasopismo, zachęcając do jego czytania i do modlitwy.
Św. Jan Paweł II zapytany kiedyś, jaki
jest najcenniejszy skarb, odpowiedział:
Dajcie mi armię modlących się ludzi, a
ocalimy świat.
Ks. Bogdan Michalski, Dyrektor
Krajowy Papieskich Dziel Misyjnych
podkreślił, że każdy ochrzczony jest
odpowiedzialny za utrzymanie i rozszerzanie wiary, bo Kościół jest misyjny.
Przypomniał słowa Prymasa Augusta
Hlonda: Zwycięstwo – gdy przyjdzie –
przyjdzie przez Maryję. Dlatego bardzo ważne jest poświęcenie rodzin Jej
Niepokalanemu Sercu i praktykowanie
pierwszych sobót miesiąca. Prymas
Polski Stefan Wyszyński, w imieniu 70
polskich biskupów 16 września 1964
roku, podczas trzeciej sesji soborowej,
wygłosił przemówienie, uzasadniając

konieczność ogłoszenia Maryi Matką
Kościoła. W 1968 r. Paweł VI potwierdził swoje orzeczenie o Matce Kościoła
w Wyznaniu Wiary, w tzw. Credo Pawłowym. Powinniśmy być Maryi szczególnie wdzięczni za Jej obecność. Modląc się, możemy prosić, by podzieliła
się z nami mądrością serca, nauczyła
nas rozważać poszczególne tajemnice,
które są jak tory, po których jedzie pociąg i abyśmy potrafili zawierzyć i oddawać się Jej opiece, a także umieli patrzeć na Jezusa oczyma Maryi.
W południe rozpoczęła się Msza
św., której przewodniczył bp. Józefa
Zawitkowski z diecezji łowickiej. Tekst
znajduje się pod adresem:
www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-wpolsce/81661,dalej-nie-mozemy.html.
Bp Zawitkowski mówił: „Jaka to
wielka łaska i radość, że Drugą Pielgrzymkę Kół Różańcowych na Jasną
Górę możemy świętować już ze Świętym Papieżem Janem Pawłem II. To
On nauczył nas Tajemnic światła, On
jest Człowiekiem Różańca, ten z kamieniołomów, w trepach i samodziałowej kurtce, z prawą ręką w kieszeni,
bo przesuwał paciorki różańca. Człowiek idący wciąż w górę potoku, szukając starannie ukrytego źródła. Człowieku, buty masz zmoczone, skarpety
przemoknięte, zdejmę je, wysuszę,
nogi twoje ucałuję. Nie broń się, prze-

cież jesteś Opoka – Skała – Piotr. Tak
kazał Pan”! Podkreślił, że wolność
trzeba zdobywać Różańcem. „Proszę
Cię, Matko Różańcowa: Niech życie
moje będzie Różańcem i ostatnim
Zdrowaś. Matko i Królowo, zrób nam
krzyżyk na drogę i powiedz do serca i
na ucho: Nigdym ja Ciebie, ludu, nie
rzuciła! Nigdym od Ciebie nie odjęła
lica. Jam po dawnemu, moc Twoja i
siła Bogurodzica! (Maria Konopnicka).
Po Mszy św. wszyscy uroczyście
wypowiedzieliśmy akt osobistego zawierzenia się Matce Bożej Żywego Różańca, włączając się w ten sposób w
Wielką Nowennę Fatimską.
Z Częstochowy wracaliśmy zmęczeni upałem i wrażeniami, ale szczęśliwi,
że mogliśmy uczestniczyć w pielgrzymce Żywego Różańca.
Dziękujemy serdecznie p. Fredzi i
p. Uli za trud zorganizowania pielgrzymki. Wszystko odbyło się sprawnie
i bez problemów. Dziękujemy tez naszym drogim kapłanom – ks. Proboszczowi Stanisławowi Rogowi i ks. Wojciechowi Rebecie za opiekę duchową.
Ks Prałat żartował, że pierwsza pielgrzymka była chrztem, bo padał wówczas ulewny deszcz, a druga była czasem bierzmowania, bo tym razem panował wielki upał.

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ
Gdy cztery lata temu przyszedłem do parafii św.
Antoniego Padewskiego, nie sądziłem, że ten czas tak
szybko minie. Tak wiele było różnych wydarzeń, Mszy
św., spowiedzi, rozmów, spotkań w kancelarii, z grupami parafialnymi, na pielgrzymkach, z młodzieżą na
lekcjach religii, z dziećmi w dolnym kościele.
Teraz, gdy otrzymałem już nominację do pracy w
parafii w Niedrzwicy Kościelnej, pragnę wyrazić
wdzięczność za wszelkie dobro i życzliwość, której tu
doświadczyłem.
Z całego serca dziękuję ks. Proboszczowi Stanisławowi
za jego cierpliwość i wyrozumiałość, za to, że zawsze mogłem liczyć na jego pomoc. Ogromną wdzięczność pragnę
wyrazić moim kolegom wikariuszom: ks. Mariuszowi i ks.
Leszkowi, mojemu sąsiadowi przez dwa lata. Dziękuję Ci
Fot. Ewa Kamińska
ks. Leszku za fantastyczną współpracę, za Twoje przyjaKs. Łukasz Waś w Uroczycielskie rady, za to, że mogliśmy wspólnie przegadać wiele
stość Bożego Ciała 2014
godzin, a w milczeniu rozumieć się bez słów. Dziękuję
Księżom Rezydentom, ks. Prałatowi Marianowi Matusikowi, za dzielenie się swoim
bogatym doświadczeniem kapłańskim, ks. Profesorowi Stanisławowi Felowi, za jego
życzliwość, sympatię i poczucie humoru, ks. Arturowi Janczarkowi, ks. Franciszkowi Bednarze. Dziękuję naszym siostrom Betankom, p. Stanisławowi – kościelnemu,
p. Jackowi – organiście, p. Kasi z kiosku, paniom Teresie i Zosi z kuchni, za wszelką
życzliwość i dobro okazane względem mnie. Wszystkim parafianom dziękuję, za
modlitwę, wsparcie i ofiarowane cierpienia.
Ks. Łukasz Waś
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POŻEGNANIE I POWITANIE
Decyzją Arcybiskupa Stanisława Budzika ks. Łukasz Waś został odwołany z urzędu wikariusza w naszej parafii i otrzymał nominację na urząd wikariusza w parafii pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Niedrzwicy Kościelnej.
Serdecznie dziękujemy ks. Łukaszowi za czteroletnią ofiarną posługę
duszpasterską, opiekę nad dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza nad służbą liturgiczną, za troskę o dalszy rozwój Legionu Maryi, Kręgu Biblijnego i Akcji
Katolickiej, za głoszone z mocą i silnym głosem Słowo Boże, za katechezy
wyjaśniające w prosty sposób trudne kwestie, za kierownictwo duchowe i
wszelkie dobro. Złotymi literami w naszej pamięci i historii parafii zapisały
się wszystkie innowacje i pomysły, które Ksiądz wprowadził w życie. Są to
m. in. wzbogacone nabożeństwa fatimskie, propagowanie modlitwy różańcowej, a zwłaszcza Nowenny Pompejańskiej, utworzenie grup językowych –
angielskiej i niemieckiej. Szczególnie dziękujemy za dzielenie się radością i
szczerym uśmiechem. Dziękujemy za organizowanie pielgrzymek, zwłaszcza tej do Zakopanego, w tym do słynnych Szaflar. Dziękujemy za umiejętność łączenia modlitwy z prawdziwą rekreacją, dlatego potrzebne były nie
tylko różańce, modlitewniki i śpiewniki, ale też… kostiumy kąpielowe.
Życzymy, by na dalszej drodze kapłańskiej spotykał się Ksiądz z miłością
ludzi i aby Bóg darzył Księdza szczególnym błogosławieństwem. Zapewniamy o dalszej modlitwie i pamięci.
***
Decyzją Metropolity Lubelskiego do pracy w naszej parafii został skierowany ks. neoprezbiter Paweł Zdybel. Życzymy Księdzu, by czuł się dobrze w
naszej parafii. Niech św. Antoni wyprasza potrzebne łaski w pracy duszpasterskiej.

Ks. Paweł urodził się w 1987 r. w
Lublinie. Początkowo mieszkał w
parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie i tam przyjął chrzest.
W 1993 r. została utworzona nowa
parafia pw. Macierzyństwa NMP w
Garbowie-Cukrowni. W tej parafii
spędził swoje dzieciństwo. Tam
również uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Przybysławicach. W 2000 roku przeprowadził się do Dominowa koło Lublina. Sześć lat później, należąc już do parafii pw. św. Jakuba Apostoła
w Lublinie-Głusku, wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął
2 czerwca 2012 r. z rąk abp. Stanisława Budzika, a
dnia 26 czerwca został skierowany do pracy w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Kraśniku.
Serdecznie proszę Parafian św. Antoniego o
mo-dlitwę w intencji wierności w powołaniu
kapłańskim i słowom: „Biada mi, gdybym nie
głosił Ewangelii” (1 Kor 9,16), które zamieściłem
na swoim obrazku prymicyjnym. Mam nadzieję,
że czas pracy w parafii będzie służył wzajemnemu
ubogacaniu się w wierze. Gorąco Wszystkich
pozdrawiam.
Ks. Paweł Zdybel

RADOŚĆ SŁUŻENIA CHORYM
Jakub Pawlikowski

Pochodzę z południa Polski. Do Lublina przyjechałem
na studia, a następnie podjąłem tutaj
pracę. Kiedy zamieszkałem na terenie parafii św. Antoniego uderzyła mnie
zarówno pobożność
kapłanów i parafian,
jak również przestrzeń osiedla wypełniona bujną i zadbaną zielenią oraz
przeniknięta religijnością. Obecność
kapliczek i figur pośród starszych i nowych bloków jest przejawem przenikania codziennego życia dzielnicy przez
Bożą obecność i, co więcej, dzieje się to
w sposób bardzo naturalny.
Po jednej z Mszy Świętych niedzielnych zaproponowano mi posługiwanie
w roli szafarza nadzwyczajnego. Pomyślałem, że z jednej strony, to zobowiązanie, na które trzeba poświęcić wolny
czas, najczęściej niedzielny, ale z drugiej
strony, to radość służenia chorym i
przynoszenia im żywego Boga obecnego
w Najświętszym Sakramencie. Oczywiście, niekiedy istnieje również potrzeba
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pomocy w zwyczajnym posługiwaniu w
czasie niedzielnej lub świątecznej liturgii, ale istotą działania szafarza nadzwyczajnego jest posługiwanie w sytuacjach,
gdy kapłan nie może dotrzeć do osób
pragnących przyjąć Komunię Świętą.
Pełnienie tej posługi to nie tylko możność bliskiego obcowania z Bogiem
obecnym w Najświętszym Sakramencie,
ale również radość służenia cierpiącemu
Chrystusowi obecnemu w chorych. Doświadcza się jej zwłaszcza wtedy, gdy
widać uśmiech i ulgę w cierpieniu na
twarzach osób przyjmujących Komunię
Świętą.
Spotykając chorych można zauważyć, że często przeżywają oni swoją chorobę nie tylko w wymiarze fizycznym
(ból), ale również psychologicznym
(cierpienie), społecznym (samotność) i
duchowym (kryzys wiary, pragnienie
umocnienia duchowego). To rodzi potrzeby, które mają charakter nie tylko
fizyczny, ale również psychiczny, społeczny i duchowy. Potrzeby duchowe
chorych przejawiają się szczególnie podczas chorób przewlekłych i w stanach
terminalnych, kiedy osoba cierpiąca
poszukuje sensu tego trudnego życiowego doświadczenia, próbuje wpisać je w
całościowy cel swojego życia, oraz przeżywa kryzys nie tylko w wymiarze emo-
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cjonalnym, ale również egzystencjalnym
i religijnym. Osoby wierzące i religijne
czerpią siłę do przetrwania tych trudnych momentów, a niekiedy lat, z przestrzeni duchowej, poprzez swoją wiarę.
Wsparcie duchowe, którym jest między
innymi przyjęcie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, pomaga im w znoszeniu cierpienia i w odnalezieniu jego
sensu, umacnia na trudnej drodze niesienia swojego krzyża, pozwala jednoczyć się z cierpieniem ukrzyżowanego
Boga i czerpać nadzieję z Jego zmartwychwstania.
Spotkania z chorymi to także piękne
i budujące chwile, zwłaszcza kiedy można podziwiać żywą miłość i wzajemną
troskę u małżonków z ponad 60-letnim
stażem małżeńskim, przepełniony humorem dystans do współczesności, na
którą spogląda się z perspektywy kilku
poprzednich dekad, a zwłaszcza czasów
wojny i okresu powojennego, mądrość
życiową opartą na wieloletnim doświadczeniu oraz atmosferę miłości rodzinnej.
Niestety, niekiedy widać również samotność i tęsknotę za bliskimi, ból po stracie najbliższych i przyjaciół oraz niepokój o dzieci i wnuki. Możliwość niesienia
wsparcia w takich chwilach jest również
dużą radością. Dziękuję Bogu i Kościołowi, że powołał mnie do tej służby.

ŚWIAT MA DOBRE STRONY
Roman Wołczyk

Nie należę do oglądaczy seriali
telewizyjnych, ale z usług telewizji
korzystam. Lubię geografię, podróże i
muzykę. W określonym czasie przeszukuję pilotem pasma, kierując się w
stronę telewizji TRWAM i Mezzo. Po
drodze pospiesznie omijam natrętne
reklamy. Pewnego jednak dnia przypadkowo trafiłem na kanał z jakimś
szarym obrazem. Zaskoczenie i ciekawość spowodowały, że się zatrzymałem i w ten sposób obejrzałem fragment świata z niezbyt odległej przeszłości.
Przesuwający się krajobraz był
szary. Nie było zieleni, widać było
sterczące kikuty drzew, ruiny domów.
Pomyślałem, że to może krajobraz po
wybuchu bomby atomowej, albo po
wojnie chemicznej. Jednak po tym
pogorzelisku poruszały się jakieś grupy czy jednostki, jak zdziczałe ludzkie
stwory z bronią w ręku, poszukujące
czegoś do zjedzenia. Nie było wśród
nich małych postaci, czyli dzieci. Ten
obraz niepokoił i skłaniał do refleksji
nad ginącą cywilizacją. Nie dociekałem, kto był reżyserem tego filmu.
Pewnie więcej jest przykładów wizji
przyszłego świata.
Ten przypadkowo obejrzany fragment filmu przywołal w pamięci lata
sześćdziesiąte, kiedy w kinach wyświetlany był film Wehikuł czasu w reżyserii
George`a Pala wg Powieści Herberta
George`a Wellsa. Tytułowy wehikuł, był
to pojazd specjalnej konstrukcji, którym
można było podróżować do określonego
czasu, aby poznać dzieje ludzkości. Autor tego filmu fantastycznego ukazał
świat ciekawszy, kolorowy. A ówczesne
czasy było to coś niezwykłego, co wiele
osób wprawiało w autentyczny zachwyt. Świat fantastyki nigdy mi jednak nie imponował, nie wzbudzał
emocji. Film potraktowałem jako
przemijającą przygodę, jako kolejny
element zbioru baśni.
W ciągu lat widzimy, jak zło próbuje na różne sposoby wkraczać we
wszystkie dziedziny życia. Choć nie
można zajrzeć w przyszłość, mam nadzieję, że czarny scenariusz twórców
tzw. nowoczesnego świata, urojonych,
chorych pomysłów, zwłaszcza medialnych bredni czy niszczącej fali gender,
łamiących prawa Boże i prawa natury,
nigdy się nie spełni.

Świat, na szczęście,
mimo wielu konfliktów
i zagrożeń, na nowo się
odradza i pokazuje dobre strony. Są spotkania ludzi dobrej woli –
zjazdy młodzieży, olimpiady, festiwale, Lednica, pielgrzymki itd.).
Podczas olimpiady zimowej w Soczi
wielu sportowców podkreślało swoją
wiarę i przynależność do Boga. Widać
było radość i szacunek dla innych.
Spotkało się tam wiele narodów i kultur. Wszystkich łączył jeden cel –
uczciwa walka o zwycięstwo. Nawet
pogoda żyła w zgodzie z naturą. Poniżej ośnieżonych gór była letnia temperatura.
Warto wrócić do kilku fragmentów tego wydarzenia. Nasz kraj, mimo
ruiny gospodarczej, dał dowód światu,
że żyje. Czterokrotnie grany był Mazurek Dąbrowskiego. Reprezentujący
Polskę zwycięzcy dziękowali Bogu za
wygraną. To budujący wzór także dla
młodych pokoleń – jak być sportowcem i patriotą. Otwarcie olimpiady
miało imponujący charakter. Przebogata scenografia, choreografia i reżyseria, zwłaszcza animowane na różne
sposoby żywe obrazy. Było też trochę
kiczu. W pamięci pozostał mi szczególny obraz świata dźwięków – Tańce
połowieckie Aleksandra Borodina z

opery Kniaź Igor. To dzieło muzycznej poezji stanowiło głębokie tło wielu
obrazów. Choć tego nie pokazywano,
śpiewać musiały połączone chóry, i to
było najpiękniejsze. Niestety, kolorowy obraz Soczi szybko się rozmył,
stracił sens w obliczu przemocy i tyranii. W sąsiednim kraju brat zabija brata – to smutne i bolesne.
Doczekaliśmy lata i wakacji. To tradycyjny dla nas czas odwiedzania rodziny i znajomych, poznawania nowych
przyjaciół, nawiedzania kościołów i
miejsc modlitwy, poznawania tego, co
jest nieraz nieznane, na uboczu – jakiegoś zakątka przyrody, który nas zauroczy i wprawi w zachwyt. Nasze życie na
chwilę się zatrzyma, ogarnie nas milczenie. Choć serce mocniej zabije, nie zakłóci to spokoju myśli, które Bóg zawsze
słyszy.
Wielu letnich duchowych przeżyć i
radości ze spotkania z Bogiem, może
w jakimś cichym, kolorowym zakątku,
życzę wszystkim Parafianom.

Wystawa z okazji Dnia Dziecka

Fot. Monika Piechnik

LIPIEC—SIERPIEŃ 2014 Nr 7-8/196-197

17

KRAJ BIBLII

Monika Piechnik

Kolejne, jedenaste już spotkanie
Uniwersytetu Biblijnego odbyło się 1
czerwca 2014 r. w Dniu Dziecka. Na
początku ks. Proboszcz Stanisław Róg
poczęstował dzieci cukierkami z okazji ich święta. Po wspólnej modlitwie i
sprawdzenie kart pracy ks. Mariusz
Salach wygłosił katechezę na temat:
„Kraj Biblii”.
Biblia została napisana przez
Izraelitów – Naród Wybrany – nazywany tak dlatego, gdyż Bóg jemu się
objawiał i wybrał, by w nim narodził
się obiecany Mesjasz. Izraelici zamieszkali Palestynę, którą nazywali
Ziemią Obiecaną, bo Bóg obiecał tę
ziemię Abrahamowi i jego potomstwu. Ziemia ta zwana też jest Ziemią
Świętą, ponieważ na tej tam objawił
się Bóg. W niej żył i nauczał Jezus
Chrystus.
Palestyna leży pomiędzy Azją i
Afryką i dzieli się na trzy krainy: Galileę, Samarię i Judeę. W Galilei znajduje się miasto Nazaret znane ze
Zwiastowania. W szóstym miesiącu
posłał Bóg anioła Gabriela do miasta
w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem
Józef, z rodu Dawida, a Dziewicy
było na imię Maryja. Anioł wszedł do
Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona
jesteś między niewiastami>». Ona
zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój
18

się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę
u Boga. Oto poczniesz i porodzisz
Syna, któremu nadasz imię Jezus (Łk
1,26-31). W kraju tym jest także góra
Tabor, gdzie przemienił się Pan Jezus.
Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą
Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził
ich samych osobno na górę wysoką.
Tam przemienił się wobec nich. Jego
odzienie stało się lśniąco białe tak,
jak żaden folusznik na ziemi wybielić
nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z
Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa:
«Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla
Eliasza». Nie wiedział bowiem, co
należy mówić, tak byli przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z
obłoku odezwał się głos: «To jest mój
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Syn umiłowany, Jego słuchajcie!».
I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko
samego Jezusa (Mk 9,2-9).
W Samarii znajduje się Góra Karmel. W szczególny sposób jest ona
związana ze świętym prorokiem Eliaszem, który na niej przebywał. Dzieje
tego współpatrona zakonu karmelitańskiego opisane są w Pierwszej
Księdze Królewskiej. To właśnie na
Karmelu św. Eliasz złożył ofiarę, która
została przyjęta przez Boga, przez co
rozgromił kapłanów Baala. Achab
rozesłał polecenie wszystkim Izraelitom i zgromadził proroków na górze
Karmel. Wówczas Eliasz zbliżył się
do całego ludu i rzekł: «Dopókiż będziecie chwiać się na obie strony?
Jeżeli Jahwe jest [prawdziwym] Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal,
to służcie jemu!» Na to nie odpowiedzieli mu ani słowa. Wtedy Eliasz
przemówił do ludu: «Tylko ja sam
ocalałem jako prorok Pański, proroków zaś Baala jest czterystu pięćdziesięciu. Wobec tego niech nam
dadzą dwa młode cielce. Oni niech
wybiorą sobie jednego cielca i porąbią go oraz niech go umieszczą na
drwach, ale ognia niech nie podkładają! Ja zaś oprawię drugiego cielca
oraz umieszczę na drwach i też ognia
nie podłożę. Potem wy będziecie wzywać imienia waszego boga, a następnie ja będę wzywać imienia Pana,
aby okazało się, że ten Bóg, który
odpowie ogniem, jest [naprawdę]
Bogiem». Cały lud, odpowiadając na
to, zawołał: «Dobry pomysł!». Eliasz
więc rzekł do proroków Baala:
«Wybierzcie sobie jednego młodego
cielca i zacznijcie pierwsi, bo was jest
więcej. Następnie wzywajcie imienia

waszego boga, ale ognia nie podkła- go. Jest to również miasto śmierci i
dajcie!». Wzięli więc cielca i oprawili zmartwychwstania Pana Jezusa. Tuż
go, a potem wzywali imienia Baala obok Jerozolimy znajduje się Betleod rana aż do południa, wołając: «O jem – miejsce narodzin Jezusa. W
Baalu, odpowiedz nam!». Ale nie by- owym czasie wyszło rozporządzeło ani głosu, ani odpowiedzi. Zaczęli nie Cezara Augusta, żeby przeprowięc tańczyć przyklękając przy ołta- wadzić spis ludności w całym pańrzu, który przygotowali. Kiedy zaś stwie. Pierwszy ten spis odbył się
nastało południe, Eliasz szydził z wówczas, gdy wielkorządcą Syrii
nich, mówiąc: «Wołajcie głośniej, bo był Kwiryniusz. Wybierali się więc
to bóg! Więc może zamyślony albo wszyscy, aby się dać zapisać, każdy
jest zajęty, albo udaje się w drogę. do swego miasta. Udał się także
Może on śpi, więc niech się obudzi!». Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do
Potem wołali głośniej i kaleczyli się Judei, do miasta Dawidowego,
według swojego zwyczaju mieczami zwanego Betlejem, ponieważ pooraz oszczepami, aż się pokrwawili. chodził z domu i rodu Dawida, żeby
Nawet kiedy już południe minęło, oni się dać zapisać z poślubioną sobie
jeszcze prorokowali aż do czasu skła- Maryją, która była brzemienna.
dania ofiary z pokarmów. Ale nie Kiedy tam przebywali, nadszedł
było ani głosu, ani odpowiedzi, ani dla Maryi czas rozwiązania. Poroteż dowodu uwagi. Wreszcie Eliasz dziła swego pierworodnego Syna,
przemówił do ludu: «Zbliżcie się do
mnie!» A oni przybliżyli się do niego.
Po czym naprawił rozwalony ołtarz
Pański. Potem Eliasz wziął dwanaście kamieni według liczby pokoleń
potomków Jakuba, któremu Pan powiedział: «Imię twoje będzie Izrael». Magdalena Michoń
Następnie ułożył kamienie na kształt
ołtarza ku czci Pana i wykopał dokoO święty Antoni, widok twej poła ołtarza rów o pojemności dwóch kory, którąś obrał sobie za przewodsea ziarna. Potem ułożył drwa i po- niczkę życia we wszystkich swych
rąbawszy młodego cielca, położył go czynnościach, zawstydza mnie. Albona tych drwach i rozkazał: wiem ja, który przed Bogiem jestem
«Napełnijcie cztery dzbany wodą i prochem i niczym, szukam czasem
wylejcie do rowu oraz na drwa!». I swego wyniesienia, a poniżenia drutak
zrobili.
Potem
polecił: gich. Odtąd chcę zmienić swe dotych«Wykonajcie to drugi raz!». Oni zaś czasowe życie i stać się twym gorlito wykonali. I znów nakazał: wym naśladowcą. Wyjednaj mi u
«Wykonajcie trzeci raz!». Oni zaś tronu Najwyższego łaskę ukochania
wykonali to po raz trzeci, aż woda pokory, a znienawidzenia szatańskiej
oblała ołtarz dokoła i napełniła też pychy.
rów. Następnie w porze składania
Modlitwa na 4 dzień
ofiary z pokarmów prorok Eliasz
Nowenny do św. Antoniego
wystąpił i rzekł: «O Panie, Boże
Abrahama, Izaaka oraz Izraela!
Życie ludzkie ma wiele dróg. Często
Niech dziś będzie wiadomo, że Ty są to drogi, gdzie kierunkowskazem jest
jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twój własne ego. Ale jedynie droga Pana jest tą
sługa na Twój rozkaz to wszystko właściwą, pewną i bezpieczną. Idąc ścieżuczyniłem. Wysłuchaj mnie, o Pani A ką Chrystusa pobożny sługa przyjmuje
wówczas spadł ogień od Pana <z nie- każde cierpienie, jako wyraz ufnej miłości
ba> i strawił żertwę i drwa oraz ka- człowieka do stwórcy. I tę właśnie ścieżkę
mienie i muł, jako też pochłonął wodę obrał św. Antoni z Padwy. Wielki kaznoz rowu. Cały lud to ujrzał i upadł na dzieja i oddany sługa Boży, przesiąknięty
twarz, a potem rzekł: «Naprawdę wręcz uczuciem oddania się całkowicie
Jahwe jest Bogiem! Naprawdę Pan Bożej woli.
jest Bogiem!». Eliasz zaś im rozkaMiłość, która tkwiła w Jego sercu,
zał: «Chwytajcie proroków Baala! była tak silna, że dopiero, kiedy odnalazł
Niech nikt z nich nie ujdzie!». Zaraz spokój duszy, znalazł właściwą drogę –
więc ich schwytali. Eliasz zaś spro- przy krzyżu Jezusa, przy pokorze Franwadził ich do potoku Kiszon i tam ich ciszka, przy prostocie swojego serca. Mógł
wytracił (1Krl 18,20-40).
spełnić pragnienie głęboko wryte w duszy
Na południu, w Judei leży Jero- – pomocy biednym, głodnym, opuszczozolima – stolica Narodu Wybrane- nym, zniewolonym, uciskanym oraz po-

owinęła Go w pieluszki i położyła w
żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie (Łk 2,1-7).
Ziemia Święta zwana jest Piątą
Ewangelią. Obok historii zbawienia
zapisanej w czterech Ewangeliach –
św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza i św. Jana – istnieje równie ważna kraina zbawienia. W niej najważniejsze miejsce zajmuje właśnie Ziemia Święta – ziemia Starego i Nowego Przymierza, patriarchów, królów, proroków i mędrców, a przede
wszystkim ziemia Pana Jezusa i Jego Matki Maryi. Z perspektywy
chrześcijan ma ona ogromne znaczenie, bo w niej znajdują się korzenie i żywe źródło naszej wiary.
Zajęcia Uniwersytetu Biblijnego
zakończyły się kolokwium sprawdzającym
znajomość
skrótów
biblijnych.

SZCZEGÓLNY ŚWIĘTY
gardzonym, których spotykał krocząc za
Chrystusem. Pragnął zwłaszcza przybliżyć
ich serca na Słowo Boże. Chciał żyć na
wzór swojego mistrza, Jezusa Chrystusa.
Postawa św. Antoniego ukazuje sztukę szukania Boga, a może raczej znajdowania Go we wszystkim, co posiadamy w
sercu. Każdy może odnaleźć Boga jedynie
w pragnieniach swojej duszy. Czasem
wygląda, że to niedorzeczne iść i po prostu
naśladować Jezusa, kiedy dziś świat idzie
wręcz w przeciwnym kierunku.
Św. Antoni porzucił bogate, szlacheckie przyzwyczajenia, opuścił rodzinę i
przyjaciół, zrezygnował z ukochanej kobiety, pozbył się wszelkiej próżności. Przyjął postawę św. Franciszka z Asyżu, realizując przy tym pragnienie duszy – swoje
powołanie. Kierował się głosem serca,
nie zważając na opinie bliskich. Tylko
Jezus wiedział, co się kryje w jego sercu.
Św. Antoni odkrył, że oprócz żądzy ciała, jest również żądza duszy, która bywa
nie do pokonania. Dostrzegając swoje
charyzmaty bał się bardzo próżności i
czci wobec siebie. Dlatego wszystko co
czynił, robił dla zbawienia ludzi i chwały
Bożej, oddając się całkowicie Bożym
zamiarom. A Bóg uczynił go wielkim
świętym już za życia. I tak jest po dzień
dziś.
Św. Antoni jest dla mnie szczególnym świętym, dlatego że w tej bitwie,
którą toczył z samym Sobą, ze swoimi
słabościami, widzę trochę siebie i
swoją własną, jakże wielką słabość,
którą mogę pokonać jedynie dzięki
całkowitemu oddaniu się Bożej woli i
miłości, tak jak św. Antoni z Padwy.
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SPEŁNIONA OBIETNICA
Ewa i Tomasz Kamińscy

Krzyż – znak tragicznej śmierci i jednocześnie wielkiej nadziei – trzymany we
wzniesionej ręce króla Zygmunta Augusta górował nad wypełnioną po brzegi
galerią malarstwa na Zamku Królewskim
w Lublinie. To nadzieja i wiara trzymały
przy życiu tysiące Polaków wywiezionych
w głąb Związku Radzieckiego w ramach
represji władz sowieckich w czterech
wielkich zsyłkach.
Losy siedemnastoletniej wówczas
Henryki Świderskiej (obecnie Paśnik)
były podobne do dziejów wielu innych
wygnańców. Wywózka z rodzinnego domu 10 lutego 1940 r., podróż w nieznane
w nieopalanych, towarowych wagonach,
nadludzka praca przy wyrębie lasu,
straszny mróz i paraliżujący głód, kolejne
przesiedlenia, choroby śmierć. Henryka z
rodzeństwem i ojcem przemierzyła tysiące kilometrów – Wostoczno za Uralem,
potem miejscowość Szu w południowym
Kazachstanie i wreszcie Enbek, gdzie znaleźli się bez środków do życia, pozostawieni na pastwę losu. Nie ominęło jej więzienie i ciężkie roboty w Dżambule i Semipałatyńsku (przy granicy z Chinami) za
niepodpisanie zgody na obywatelstwo
radzieckie. Po powrocie do Enbeku Henryka dowiedziała się, że jej ojciec, Andrzej
Świderski zmarł z głodu i wycieńczenia.
Na jego grobie przyrzekła mu, że wróci
kiedyś do Kazachstanu i zabierze go do
Polski. Przez całe życie wyrzucała sobie,
że nie godząc się na obywatelstwo radzieckie, doprowadziła ojca do śmierci,
a swoje rodzeństwo na pobyt w domu
dziecka. Na zesłaniu wyszła za mąż za
Grigorija Oganisjana, Ormianina z Erewania. Jednak brutalny los rozdzielił
ich na zawsze. Kiedy w 1946 r. mogła
wrócić do Polski, jej mąż jako obywatel
radziecki, musiał zostać. Będąc w ciąży,
zdecydowała się wyjechać, bo wiedziała, że dziecko, które nosiła w łonie, będzie inaczej skazane na śmierć. Przez
lata szukała męża przez Czerwony
Krzyż – bezskutecznie. Przez kilkadziesiąt lat żyła z poczuciem niespełnionej
obietnicy danej ojcu. Ten ból i koszmary senne nie pozwalały jej spokojnie
spać. Dopiero jej wnuk, ks. Arkadiusz
Paśnik, proboszcz parafii św. Michała
Archanioła w Lublinie, postanowił odnaleźć miejsce pochówku pradziadka
Andrzeja, odprawić tam Mszę św. i znaleźć jakieś informacje o losie dziadka
Grigorija.
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Z podróży w tamte strony i
z pamiętników Henryki Paśnik
zrodziła się książka „Obietnica”,
wydana przez Edycję św. Pawła
pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej. Jej promocja
odbyła się na Zamku 17 czerwca
2014 roku.
-Ta książka jest zapisem nie
tylko tragicznych dziejów wielu
naszych rodaków w XX wieku,
– powiedział obecny na spotkaniu Metropolita Lubelski Stanisław Budzik – ale niesie wielki
ładunek chrześcijańskiej nadzie- Fot. E. Kamińska. Ks. Arkadiusz Paśnik z babcią Henryką Paśnik
i. (…) Niech wszyscy ją czytają i
czerpią z niej nadzieję na spełnienie się 10. marca 1949 r. Z braku adresu nigdy
obietnic. Podkreślił, że ta publikacja stała nie został wysłany do ukochanej małżonsię jego książką.
ki, lecz szczęśliwie dotarł do adresatki po
Henryka Paśnik z wielkim wzrusze- 64 latach.
niem wspominała tragiczne losy swojej
Dyrektor Oddziału IPN w Lublinie
rodziny i innych zesłańców. – Napisałam Jacek Wertel powiedział, że patronat Inte wspomnienia – mówiła 92–letnia bab- stytutu wynika z tego, że niezwykle ważne
cia ks. Arkadiusza, – żeby młode pokole- jest wspieranie wszelkich działań i publinie wiedziało, co przecierpieliśmy, ale kacji będących relacją świadków historii.
przede wszystkim, jak trzeba szanować Zauważył, że „Ocalenie” wpisuje się w
Ojczyznę i Boga, bo tylko Pan Bóg pozwo- kanon literatury łagrowej, ale w sposób
lił nam wrócić. Prosiła też o poszanowa- szczególny, bo nie koncentruje się tylko
nie chleba, którego brak tak dotkliwie na opisie zła i cierpienia, lecz ukazuje siłę i
odczuła na zesłaniu. Tam mogła otrzy- niezłomność, do jakiej człowiek jest zdolmać 60 gramów gliniastego chleba za ny, nawet w sytuacji krańcowej, lecz kiekatorżniczą pracę, i tylko wtedy, gdy wy- rowany wiarą i poczuciem obowiązku
robiła tzw. normę. Dzieci otrzymywały wobec najbliższych. To nie opis poddania
tylko 20 g dziennie. Toteż, gdy w drodze się złu, lecz woli życia, nadziei i bezgrapowrotnej otrzymała w Chełmie cały bo- nicznej wiary, mimo cierpienia i bólu.
chenek chleba, to nie wierzyła, że naKs. Daniel Łuka, dyrektor wydawniprawdę może go zjeść.
czy Edycji św. Pawła powiedział, że książKs. Arkadiusz opowiedział o swojej ka „Obietnica” jest dopiero drugim tytupodróży na Wschód. Nie spodziewał się, łem o charakterze historycznym po wspoże znajdzie tam nie tylko miejsca po- mnieniach Wandy Półtawskiej z Ravechówku najbliższych, ale i rodzinę dziad- nsbrück. Od początku tekst wzbudził
ka Grigorija. Napotkany na stepie Abdul ogromne zainteresowanie wydawnictwa,
Ali, jakby czekał na niego. Pokazał mu ponieważ mimo opisywanego zła, przebimiejsce, gdzie kiedyś były lepianki – choć jała z niego wielka nadzieja, że mimo bezwszystko zostało zrównane z ziemią w nadziejnej sytuacji można pozostać czło1955 r. Zaprowadził go także do rodziny wiekiem, zachować wiarę i dzięki niej
Oganisjanów. Była to ogromna radość dla przeżyć, i to, że obietnice się spełniają,
tych ludzi. Przez wiele lat zastanawiali się, choć czasem nie do końca tak, jak by się
czy żona Grigorija miała dziecko, czy jesz- chciało.
cze żyje. Mówili, że to wielkie święto, bo
W czasie spotkania uczestnicy mogli
odnaleźli się po tylu latach. Przekazali ks. wysłuchać pięknie czytanych przez dwójArkadiuszowi zdjęcia, by, mama księdza, kę młodych ludzi fragmentów książki.
Halina, mogła zobaczyć po raz pierwszy, Dzięki temu można było sobie wyobrazić
jak wyglądał jej ojciec. -Bóg nie tylko dał scenerię tamtych bolesnych dni. Spotkanam odnaleźć zmarłych – podkreślił ks. nie w bardzo ciepły sposób prowadziła
Arkadiusz, – ale także żywych. Na stoliku Agnieszka Krawiec. Na zakończenie ks.
obok książki Obietnica stał pojemnik z Arkadiusz Paśnik odczytał fragment
ziemią z grobu zmarłego w 1952 r. Grigo- Ewangelii wg św. Jana z tego właśnie
rija Oganisjana i jego rodziców oraz opra- dnia, mówiący o miłowaniu nieprzyjaciół
wiony w ramkę pożółkły, piękny list do i o modlitwie za nich, niezwykle pasujący
żony, Henryki, pisany po rosyjsku z datą do przesłania książki „Obietnica”.
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ORNATY DLA PARAFII
Od wielu lat pani Janina Duda ofiarowuje naszej parafii własnoręcznie
wykonane ornaty.
W tym roku p. Janina
uszyła dwa ornaty papieskie w podziękowaniu za
kanonizację Jana Pawła
II. Jeden z nich otrzymał
ks. Wojciech Adamczyk,
sercanin, misjonarz pracujący w Urugwaju. Drugi
został poświęcony w niedzielę 4 maja na Mszy św.
o godz. 12.00 przez
ks. Łukasza Mudraka, naszego dawnego wikariusza, który obecnie przebywa na studiach w Szwajcarii.
Na zdjęcie u góry ks.
Łukasz Mudrak w nowym
ornacie.
Państwo Zofia i Józef
Fik z okazji 50-lecie sakramentu ofiarowali naszej parafii piękny, haftowany ornat, który został
poświęcony przez ks. Łukasza Wasia (zdjęcie z
prawej) w sobotę 17 maja
2014 r. na Mszy św. o
godz. 18.00. Dostojnym
Jubilatom życzymy błogosła-wieństwa Bożego na
dalsze lata małżeństwa.

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

ODESZLI DO PANA
Marian Karman
1947
Jan Chęć
1927
Lucjan Zając
1927
Lucyna Goluch
1949
Wojciech Grzesiak
1959
Genowefa Mania
1928
Nasz dar modlitwy
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu,
Wieczne odpoczywanie

Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
Fotografie. E. Kamińska

PAPIESKIE INTENCJE NA LATO
Lipiec
Intencja ogólna: Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego.
Intencja misyjna: Aby Duch Święty wspierał dzieło
świeckich, którzy głoszą Ewangelię w krajach najuboższych.
Sierpień
Intencja ogólna: Aby uchodźcy, zmuszeni do
opuszczenia swoich domów z powodu przemocy, znaleźli wielkoduszną gościnę, i by ich prawa były chronione.
Intencja misyjna: Aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę wszystkim ludom kontynentu.

II

Lipiec
Aby okres wakacji był dla
członków ruchów czasem
zarówno odnowy duchowej,
jak i fizycznej.
Sierpień
Za sprawujących władzę w
naszej Ojczyźnie, aby respektowali obywatelskie
inicjatywy ustawodawcze
oraz społeczne projekty referendum ogólnokrajowego.

Głos św. Antoniego — Miesięcznik
parafii św. Antoniego w Lublinie
Adres: ul. Kasztanowa 1, 20-245 Lublin
mail: antoniglos@gmail.com,
tel. 81 747 70 75
Zespół redakcyjny: Ewa i Tomasz
Kamińscy
Rada programowa: ks. Prałat Stanisław Róg,
ks. Prałat Marian Matusik, ks. Mariusz
Salach, ks. Łukasz Waś
Stali współpracownicy: ks. Prof. Marek
Dziewiecki, Kazimiera Flis, Janina Swół,
Roman Wołczyk, Monika Piechnik
Druk Polihymnia
Redakcja zastrzega sobie prawo
opracowywania i skracania wszystkich
tekstów oraz zmianę tytułów bez
uprzedniego zawiadomienia autorów
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USTANOWIENIE NOWYCH MINISTRANTÓW
Siedmiu nowych ministrantów zostało ustanowionych na Mszy św.
8 czerwca o godz. 10.30.
Eucharystii przewodniczył ks. Mariusz Salach.
W koncelebrze uczestniczyli: ks. Krzysztof Jakubiak, ks. Leszek Sałaga
i ks. Łukasz Waś, opiekun
służby liturgicznej.
Nowymi ministrantami
zostali:
Hubert Ejnik
Emil Gołębiowski
Michał Kotowski
Jan Krzemiński
Miłosz Kuźmicz
Mateusz Portka
Bartłomiej Szczygielski
Fot. Archiwum rodzinne

Chciałem zostać ministrantem, bo podoba mi się służba przy ołtarzu. Aby się do tego przygotować, chodziłem co
sobotę na zbiórki. Spotkania prowadził ks. Łukasz, któremu pomagał mój brat Maksymilian. Uczyliśmy się o jedności i Bogu. Czytaliśmy Pismo Święte, np. o Dobrym Pasterzu.
W czasie Mszy, podczas której zostaliśmy ustanowieni ministrantami, szliśmy w procesji wejścia z kom-

żami na rękach. Po kazaniu ksiądz Mariusz wołał nas
po imieniu. Podchodziliśmy na środek i mówiliśmy:
„Jestem”. Ksiądz poświęcił nasze komże i nałożył je
nam razem z pelerynkami. Odmówił też specjalne błogosławieństwo. Lubię być ministrantem, a najbardziej
podoba mi się podejmowanie różnych funkcji w czasie
Mszy.
Miłosz Kuźmicz

SŁUŻBA LITURGICZNA W KĘBLE I WĄWOLNICY
W sobotę 14 czerwca wraz ministrantami z naszej parafii pod opieką
ks. Łukasza Wasia wybraliśmy się na
pielgrzymkę Liturgicznej Służby Ołtarza do Wąwolnicy. Droga nie była
zbyt męcząca. Dojechaliśmy do Kębła, gdzie z ministrantami i lektorami z innych parafii wyruszyliśmy
pieszo do Sanktuarium MB Kębelskiej w Wąwolnicy.
Gdy dotarliśmy na miejsce, w
kościele pw. św. Wojciecha została
odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika. W koncelebrze byli księża opiekunowie LSO.
Ks. Arcybiskup w swoim kazaniu Fot. Archiwum
wspomniał, jak ważna jest Służba
Liturgiczna w Kościele.
Po Mszy Św. na błoniach było przygotowanych wiele
atrakcji dla ministrantów m.in. ścianka wspinaczkowa,
strzelanie z łuku, paintball, zjazd na linie i wiele innych rzeczy. Każdy też mógł skosztować pysznego bigosu. W drodze
powrotnej wstąpiliśmy do zoo nieopodal Wojciechowa,
gdzie czekały na nas kolejne atrakcje. Zrobiliśmy tam ognisko, a ministranci, choć padało, grali w piłkę i skakali na
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trampolinie. Następnie zwiedziliśmy zoo, gdzie zobaczyliśmy m.in. lamy, antylopy, wielbłądy, bawoły, a także białego lwa.
Dzień powoli się kończył więc wybraliśmy się w drogę
powrotną do Lublina i dziękując Bogu za tak wspaniałą
pielgrzymkę odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Tylko więcej takich wyjazdów.
Marcin Kurowski

REKOLEKCJE I ODPUST ŚW. ANTONIEGO

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

