Wypoczywa się w całej pełni a lepiej można powiedzieć: w całej
głębi, kiedy kontakt z przyrodą staje
się kontaktem z Bogiem obecnym
w przyrodzie i obecnym w duszy
ludzkiej.
Św. Jan Paweł II

Fot. Ewa Kamińska

BIERZMOWANIE — 14.05.2015

Fot. Monika Piechnik

I KOMUNIA ŚWIĘTA — 24.05.2015

Fot. Monika Piechnik
LIPIEC– SIERPIEŃ

Fot. Ewa Kamińska

POWITANIE PROBOSZCZA KS. MARKA URBANA
Ewa i Tomasz Kamińscy

Ks. Marek Urban, nasz nowy
Proboszcz, pochodzi z Nasutowa.
Urodził się w 1971 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1997 r. W życiu
kapłańskim pełnił wiele funkcji. Był
wikariuszem, katechetą, studentem
KUL, prefektem i ojcem duchownym Metropolitalnego Seminarium
Duchownego w Lublinie, moderatorem diecezjalnym Ruchu ŚwiatłoŻycie, wikariuszem biskupim ds.
młodzieży, członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsulatorów. Od
grudnia 2010 r. był rektorem kościoła pw. Świętego Ducha w Lublinie. Od niedawna jest ojcem duchownym kapłanów Archidiecezji
Lubelskiej. Ponadto jest członkiem
Kolegium Konsultorów, Rady Centrum Jana Pawła II, Zespołu ds. nowej ewangelizacji i koordynatorem
ds. Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Wierni z kościoła pw. Świętego
Ducha przy Krakowskim Przedmieściu z żalem żegnali ks. Marka
Urbana w niedzielę 31 maja. Ks.
Rektor gorąco dziękował wszystkim, zwłaszcza tym, którzy mocniej
wpisali się w historię kościoła poprzez tworzenie wspólnoty, różne
inicjatywy i działania. –Tu nauczy-

łem się zawierzać różne działania i
czynności Matce Bożej – powiedział. – Ta prosta modlitwa towarzyszyła mi przez wszystkie lata mojej pracy w tym kościele.
Wicerektor, ks. Piotr Drozd,
dziękował ks. Rektorowi za ofiarną
posługę, za modlitwę i otwarte na
każdego serce. Życzył, by praca w
nowej parafii służyła miłości i jedności. – Niech światło
Ducha Świętego i pomoc
Matki Bożej Dobrej Rady będą darem dla
wspólnoty
parafialnej
św. Antoniego – powiedział. Wiele osób i grup
dziękowało ks. Markowi,
zaś dzieci i wychowawcy
z miejscowej świetlicy
dla dzieci wręczyli mu
Order Przyjaciela Świetlicy KSM.
W naszej parafii ks.
Marek Urban uczestniczył od 10 czerwca w
rekolekcjach antoniańskich. Swoją pierwszą
Mszę św., jeszcze przed
objęciem urzędu proboszcza, odprawił w
intencji zmarłego ks.
Stanisława Roga. Rekolekcje były jednocześnie
przygotowaniem

do nawiedzenia w naszej parafii
kopii figury św. Michała Archanioła z Gargano we Włoszech. Figura przybyła w sobotę 13 czerwca
2015 r. tuż przed Mszą św. odpustową o godz. 18.00. Uroczyste
objęcie funkcji proboszcza przez
ks. Marka Urbana nastąpiło więc
w wyjątkowym, wręcz symbolicz(Ciąg dalszy na stronie 4)

Fot. Ewa Kamińska
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Księży Michalitów wygłosił ks. Jan wierzonego mu w imieniu Kościoła.
nym momencie – podczas uroczy- Seremak, kustosz figury św. Micha- Po tradycyjnym poświęceniu lilii i
stości odpustowych i w trakcie ła Archanioła w Miejscu Piasto- chlebków św. Antoniego ks. Marek
nawiedzenia naszej wspólnoty wym. Mówił o kulcie św. Michała Urban dziękował Bogu za opiekę
przez figurę św. Michała Archa- Archanioła i miejscu jego objawień nad parafią w osobie św. Antoniego
nioła.
w Gargano we Włoszech w 490 r. oraz za duchową obecność w naNa początku uroczystości ks. Podkreślił, że św. Michał Archanioł, szym życiu św. Michała Archanioła i
Prałat Marian Matusik ukoronował jak w tamtych czasach tak i dzisiaj jego pomoc w walce ze złem. – Miefigurę św. Michała Archanioła, pro- pomaga oczyścić się człowiekowi od siąc temu Pan Bóg zabrał do niebiesząc w tym geście wszechmocnego
skiej ojczyzny Ojca tej wspólnoty,
Boga, by w naszym życiu nie zabraks. prałata Stanisława Roga – pokło znaków chrześcijańskiej wiary, a
wiedział. – Dzisiaj z woli ks. abp.
wierni zapalili świece. –To nie są
Stanisława Budzika do kontynupuste gesty – powiedział ks. Jan
owania jego dzieła stawia pośród
Seremak, – to nasze modlitwy skieWas mnie. Przyjmuję z uszanowarowane do Boga. Spraw więc Panie,
niem i wielką wdzięcznością wszystaby światło Twojej łaski zawsze toko, co przez prawie 30 lat dokonywarzyszyło nam w życiu.
wało się w (…) parafii św. Antonie-Drogi, kochany nasz Gościu –
go. Bliskie są mi w tym momencie
powitał św. Michała ks. Prałat Masłowa, św. Pawła do jednej ze
rian Matusik. – Znamy Cię i potrzewspólnot chrześcijańskich: nie
bujemy. Od kilku lat po każdej
przybyłem, aby błyszcząc słowem i
mądrością głosić wam świadectwo
Mszy św. prosiliśmy Królową AnioBoże. Postanowiłem bowiem będąc
łów – Maryję. I dzisiaj dała nam ten
dar, byś przybył do nas w swojej
wśród was, nie znać niczego więcej
cudownej figurze z Gargano. (…)
jak tylko Jezusa Chrystusa, i to
Tak bardzo jesteś nam potrzebny w
ukrzyżowanego (1Kor 2, 1b-2). Dlatych trudnych czasach walki dobra i
tego modlę się i proszę Was o moFot. Ewa Kamińska
zła.
dlitwę, aby mowa moja i moje gło-Otocz opieką nasze rodziny –
szenie nauki nie miały nic z uwoprosiła przedstawicielka parafian. – wpływów zła i dlatego trzeba błagać dzących przekonywaniem słów
Wspieraj nas w pokonywaniu tru- Boga o pomoc w walce ze złem.
mądrości, lecz były ukazywaniem
dów codziennego życia. Pomóż
ducha
i mocy, aby wiara wasza
-Obyś zawsze, ilekroć będziesz
trwać w miłości i jedności. Osłaniaj wyciągał nad tym ludem swoje ręce opierała się nie na mądrości ludzchorych, starszych i samotnych. kapłańskie, miał wsparcie św. Anto- kiej, lecz na mocy Bożej (1Kor 2, 4Błogosław młodzieży i dzieciom. niego, św. Michała Archanioła i 5). (…) Wpatrując się w kruchą, ale
Broń od złego i chroń od wszelkich Najświętszej Maryi Panny – powie- wielką obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie trzeba przypominać
nieszczęść.
dział ks. Jan do ks. Proboszcza.
Na Mszę św. odpustową o godz.
Dopełniając objęcie parafii ks. sobie, że to On prowadzi Kościół i pro18.00 przybyło ok. 50 kapłanów i Marek Urban wypowiedział wobec wadzi także tę parafię.
Uroczystości zakończyła procebardzo wielu wiernych świeckich. zgromadzonych uroczyste wyznanie
sja
z
Najświętszym Sakramentem i
Wicedziekan ks. Marek Warchoł wiary i złożył przysięgę wiernego
figurą
św. Michała Archanioła woodczytał nominację Arcybiskupa wypełniania urzędu proboszcza pokół
kościoła.
Metropolity Lubelskiego Stanisława
Budzika dla ks. proboszcza. Po po14.06.2015—POŻEGNANIE FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
witaniach ks. Marek Urban otrzymał klucze parafialne. Powiedział,
że ze wzruszeniem podejmuje odpowiedzialność za życie duchowe
całej społeczności parafialnej. – Tę
pierwszą Mszę św. pragnę ofiarować za Was, Drodzy Parafianie –
powiedział. – Chcę modlić się za
żywych, byście nieustannie wzrastali w łasce wiary, poddawali się Bożemu prowadzeniu. Polecam Bogu
także Zmarłych, wśród nich mojego
poprzednika ks. Prałata Stanisława
Roga, by mogli doświadczać pełni
radości życia wiecznego.
Homilię o kulcie św. Michała
Archanioła, charyzmacie i pracy Fot. E. Kamińska
(Ciąg dalszy ze strony 3)
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MSZA Z POŚWIĘCENIEM PÓL
Przy figurze Matki
Bożej Fatimskiej przy
ul. Palmowej, jak co
roku odprawiona została Msza św. z poświęceniem
pól.
Uczestniczyło w niej
kilkadziesiąt osób - z
rodziny, sąsiadów i
znajomych.
Eucharystia została odprawiona w intencji p. Marii Gęcy
oraz za duszę jej męża
śp. Ryszarda, który
odszedł do Pana 28.
listopada 2014 r.
Celebrans, ks. Mariusz Salach wygłosił
homilię, w której mówił, że człowiek wciąż
martwi się o siebie i
innych. Ciągle wydaje
Fot. EK
się, że musi coś posiadać, by czuć się bezpiecznym. Serce człowieka jest stale
niespokojne. Wydaje się nam, że
kiedy nagromadzimy sobie masę
pieniędzy, dóbr, zapewnimy sobie
dobrą emeryturę czy ubezpieczenie,
to będziemy spokojniejsi. Ale to
nieprawda. Życie nie staje się przez
to lepsze, tylko byle jakie.
-Pokój naszemu sercu daje
dopiero zdanie się na wolę Pana
Boga – powiedział ks. Mariusz.
– On nam przygotowuje miejsce,
troszczy się o nasze życie. Dopóki nie odkryjemy miłości Boga,
dopóki nie będziemy szukać Je-

go woli, będziemy niespokojni.
(…) Odkryjemy wtedy, że Bóg
prowadzi nas lepszymi drogami,
niż sami sobie zaplanowaliśmy,
daje życie lepsze, niż potrafimy
je sami wypracować. (…) Jezus
mówi: Ja jestem Drogą, Prawdą
i Życiem. Nikt nie przychodzi do
Ojca, jak tylko przeze mnie. Sami nie wiemy, jak dojść do celu,
który jest w niebie, tylko Chrystus może nas tam zaprowadzić.
Dlatego ważne jest pytać Jezusa,
jakie jest nasze miejsce i droga
życiowa.

Naszym Drogim Solenizantkom: s. Bernardzie i s. Augustynie
składamy najserdeczniejsze życzenia Bożej opieki, zdrowia, sił
i radości. S. Bernarda obchodzi
swoje święto 20 sierpnia, a s. Augustyna — 28 sierpnia.
Niech Patronowie Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej
Chrystus Król Wszechświata i
Najświętsza Maryja Panna oraz
Patron parafii św. Antoni wypraszają Siostrom obfitość łask. Bóg
zapłać za ofiarną posługę, za
uśmiech, życzliwość i wszelkie dobro.

KALENDARIUM
11 lipca - św. Benedykta
(480-547)
W założonym przez siebie na Monte
Cassino opactwie napisał słynną Regułę. Stała się ona podstawą życia
monastycznego na Zachodzie. Zalecał w niej roztropność i umiar w modlitwie, pracy i spoczynku. Paweł VI
w roku 1964 ogłosił go patronem Europy.
16 lipca Matki Bożej Szkaplerznej
W 1251 r. przełożonemu karmelitów
bł. Szymonowi Stockowi Matka Boża
w objawieniu miała zalecić noszenie
szkaplerza, obiecując, że każdy, kto
będzie go nosił, może liczyć na Jej
pomoc i uniknie kary potępienia. Papież Benedykt XIII w 1726 r. zatwierdził święto dla całego Kościoła.
25 lipca – Św. Krzysztofa
(+ok. 250)
Pochodził z Azji Mniejszej. Poniósł
męczeńską śmierć podczas prześladowań za czasów Dioklecjana. Jest
jednym z Czternastu Wspomożycieli,
czyli szczególnych patronów, orędownikiem w śmiertelnych niebezpieczeństwach. W ikonografii przedstawiany jest zwykle jako olbrzym
przechodzący przez rzekę, który na
barkach niesie Dzieciątko Jezus, a w
ręku trzyma maczugę. Jest patronem
podróżnych i kierowców. W tym dniu
święci się pojazdy i poleca w modlitwie kierowców.
26 lipca św. Anny i św. Joachima
O rodzicach Maryi Panny możemy
przeczytać w apokryfach. „Protoewangelia Jakuba” z II wieku podaje,
że 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 domu o
zdjęcie z niej piętna niepłodności. Ich
modlitwy zostały wysłuchane. Po
urodzeniu się Maryi, zgodnie ze złożonym ślubem, oddali córkę na służbę w świątyni.
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KALENDARIUM
2 sierpnia –
Odpust Porcjunkuli
Porcjunkula, to kaplica, znajdująca
się obecnie wewnątrz bazyliki MB
Anielskiej w Asyżu. Stała się ona
miejscem spotkań i wspólnej modlitwy franciszkanów. W 1216 r. św.
Franciszkowi objawił się tam Pan Jezus, obiecując odpust zupełny dla
wszystkich, którzy po spowiedzi i
przyjęciu Komunii świętej odwiedzą
tę kapliczkę.
Przywilej ten papież Honoriusz III
ustanowił na czas między wieczorem
1 sierpnia a wieczorem 2 sierpnia.
W 1480 r. Sykstus VI rozciągnął go
na wszystkie kościoły I i II Zakonu
Franciszkańskiego i tylko dla samych
zakonników. Dopiero 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.
Mimo wielu trudności, otrzymał
święcenia kapłańskie w 1815 r. Po
trzech latach wikariatu w Ecully został proboszczem w parafii Ars. Żyjąc
w wielkim ubóstwie, oddając się surowym postom i wyrzeczeniom oraz
wytrwałej modlitwie, zaczął odradzać
życie duchowe swoich parafian. Miał
dar czytania w ludzkich sumieniach i
przepowiadania przyszłości. Zasłynął
jako niezmordowany spowiednik.
Tysiące pielgrzymów przybywało do
Ars nawet z dalekich stron. Przez całe
życie wyspowiadał ok. miliona osób.
Często doświadczał fizycznej napaści
szatana. Zmarł wyczerpany nadludzką pracą i umartwieniami. Pius X beatyfikował go w 1905 r., a kanonizował Pius XI w roku 1925. Jest patronem proboszczów, a od 2009 roku Roku Kapłańskiego -również wszystkich kapłanów.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
W niedzielę 24 maja 87 dzieci
przystąpiło do I Komunii Świętej na
Mszy św. o godz. 10.30. Odprawił ją
ks. Mariusz Salach. W homilii mówił o istocie i znaczeniu Eucharystii. Przypomniał, że w każdej Mszy
św. przychodzi do nas Pan Jezus
Zmartwychwstały, by tak, jak swoim uczniom, dać nam różne dary,
zwłaszcza dar Ducha Świętego. Jezus zmartwychwstał nie tylko dla
siebie, ale przede wszystkim dla
nas. Przyjmując do swoich serc Ducha Świętego, otrzymujemy zmartwychwstanie, życie wieczne.
Ks. Mariusz zauważył, że dzieci
przystępujące do I Komunii Świętej
po raz pierwszy przyjmą Jezusa pod
szczególną postacią – chleba. –
Dlaczego wybrał taką właśnie postać? – zapytał. – Chleb jest tym,
czego potrzebujemy codziennie, aby
żyć. Dlatego wybrał taką formę, byśmy widzieli, że Pana Jezusa bardzo
potrzebujemy, że bez Niego nie mamy siły, by żyć. Bez Jezusa nie potrafimy kochać, nie mamy sił do
życia, nie jesteśmy w stanie osiągnąć życia wiecznego. Jezusa potrzebujemy jak chleba. I Komunia
Święta to dopiero początek. Teraz
już przez całe życie będziemy mogli
się w ten sposób spotykać z Panem
Jezusem.
Ks. Mariusz zauważył, że Eucharystia, to uczta, a ołtarz, to stół.
Do tego stołu zaprasza Jezus, bo
chce się podzielić tym, co ma naj-

Ewa i Tomasz Kamińscy

JUBILEUSZ MAŁŻEŃSTW—12.06.2015

W tym dniu pamiętajmy o modlitwie
w intencji Kapłanów, aby Bóg darzył
ich zdrowiem i potrzebnymi łaskami.
Fot. Ewa
Ewa Kamińska
Kamińska
Fot.
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lepszego i chce być naszym prawdziwym Przyjacielem. Dlatego korzystajmy z tego zaproszenia jak
najczęściej i umocnieni Duchem
Świętym przekazujmy Dobrą Nowinę o zbawieniu innym ludziom –
apelował na zakończenie homilii.
Dzieci bardzo przeżyły tę uroczystość, do której przygotowywały
się przez cały rok pod kierunkiem p.
katechetki Barbary Cioczek i s. Bernardy przy dużym wsparciu ks. Mariusza Salacha.
W przeddzień, w sobotę przed
południem, dzieci przystąpiły po
raz pierwszy do Sakramentu Pojednania. Wieczorem na Mszy św.
o 18.00 odnowiły przyrzeczenia
chrzcielne. Eucharystii przewodniczył ks. prałat Szymon Szlachta, natomiast homilię wygłosił i poprowadził obrzęd odnowienia przyrzeczeń
chrzcielnych ks. Leszek Sałaga.
W homilii ks. Leszek podał
przykład portugalskiej dziewczynki
bł. Aleksandry Marii da Costa, która żyła 13 lat samą Komunią św.,
następnie przypomniał dzieciom, że
po ich urodzeniu, ich rodzice przynieśli je do kościoła, aby je ochrzcić.
Uroczyste odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych jest zaproszeniem do
wszystkich dzieci, aby teraz one
gorliwie troszczyły się o rozwój życia Bożego, które otrzymali na
Chrzcie św.

LIPIEC– SIERPIEŃ 2015 Nr 7-8/208-209

BIERZMOWANIE

KALENDARIUM

Ks. bp Józef Wróbel
udzielił 86 osobom sakramentu bierzmowania w
czwartek 14 maja 2015 r.
na Mszy św. o godz. 18.00.
Witając
wszystkich
zebranych, ks. Biskup
powiedział m.in.: Tak się
dziwnie składa, że wczoraj uczestniczyliśmy w
pogrzebie Waszego Pasterza, ks. Proboszcza
Stanisława, a dziś mamy
sakrament bierzmowania. Ufamy, że (…) jednym z darów Ducha
Świętego tej dzisiejszej
uroczystości będzie dar
Bożej mocy wyrażającej Fot. Ewa Kamińska
się w pójściu za głosem
Jezusa Chrystusa w różnych for- twa, rzemiosła. Dzięki nim przetrwało
mach życia Jemu poświęconego.
dziedzictwo dawnych wieków. Przez
W homilii mówił o pięknie życia stulecia jedne zgromadzenia zakonne
chrześcijańskiego
prowadzonego powstawały, inne znikały, ale mimo
zgodnie z nauką Jezusa Chrystusa w przemian wynikających z zeświecczeduchu Jego błogosławieństw. Jedną z nia i zwłaszcza tragicznych wydarzeń
form takiego życia może być droga rewolucyjnych, przeciwnych Bogu i
powołania do stanu kapłańskiego i religii, potrzeba prowadzenia dzieł
zakonnego, poświęconego na służbę duchowych wciąż w świecie istnieje.
Bogu, Kościołowi i ludziom. Podkre- To nie tylko zgromadzenia zakonne,
ślił za papieżem Franciszkiem, że jest ale także instytuty świeckie, a także
ono ważne także dla całości życia spo- dziewice i wdowy konsekrowane.
łecznego. Warto przyjrzeć się życiu
Ks. Biskup wyraził ogromną razwłaszcza zakonnemu. Czy zakonni- dość, że tak ogromna rzesza ludzi odkom i zakonnicom zabrakło odwagi dała hołd zmarłemu ks. Proboszczowi
do życia świeckiego – zapytał ks. Bi- Stanisławowi Rogowi podczas uroskup? – Czy zabrakło im sił, by wziąć czystości pogrzebowych, który poodpowiedzialność za współmałżonka święcił swoje życie Jezusowi Chrystui rodzinę? Z pewnością nie.
sowi, Kościołowi i ludziom. Apelował,
Bp Józef zaznaczył, że od samego by młodzież pod natchnieniem Ducha
początku chrześcijaństwa istniała po- Świętego zastanowiła się nad włatrzeba prowadzenia radykalnego ży- snym powołaniem, czy czasem nie
cia duchowego. Przez wieki zakłada- jest to życie konsekrowane. Do przyno zgromadzenia monastyczne i jęcia sakramentu bierzmowania młowspólnoty.
dzież przygotowywała się pod kieZakonnicy nie tylko prowadzili runkiem ks. Leszka Sałagi, katecheżycie duchowe, ale byli też nosiciela- tów oraz animatorów.
mi cywilizacji, kultury, nauki, rolnicETK

6 sierpnia – Przemienienie Pańskie
Święto 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 Mojżesz i
Eliasz, którzy rozmawiali z Chrystusem o jego męce. Święto wprowadził
papież Kalikst III jako podziękowanie
Bogu za odniesione zwycięstwo chrześcijan nad ogromną armią sułtana tureckiego pod Belgradem 6 sierpnia
1456 r.
W tym dniu otoczmy szczególną modlitwą pana Andrzeja Dudę, oddając
jego osobę Bożej opiece. W święto
Przemienia Pańskiego obejmuje on
urząd Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.
15 sierpnia – Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny
Od najdawniejszych wieków panowało
przeświadczenie, że Najświętsza Maryja Panna została zabrana do nieba z
duszą i ciałem, które nie mogło podlegać rozkładowi, tak jak ma to miejsce
w przypadku wszystkich innych ludzi,
którzy są poddani skutkom grzechu
pierworodnego. Dogmat wiary o
Wniebowzięciu Najświętszej Maryi
Panny ogłosił w 1950 r. papież Pius
XII w Konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus.
26 sierpnia - Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej
Według legendy obraz Matki Bożej
Częstochowskiej namalował św. Łukasz na desce stołu Świętej Rodziny.
Wizerunek z Jerozolimy do Konstantynopola miał przewieźć cesarz Konstantyn. Podarował on obraz księciu ruskiemu Lwu, który służył w jego wojsku. Na Rusi otaczany był wielką czcią.
W czasie walk Ludwika Węgierskiego
na Rusi, obraz ukryto na zamku w Bełzie. W 1382 r. znalazł go tam książę
Władysław Opolczyk i przez wstawiennictwo Maryi doznał wielu łask. Obraz
przywiózł do Częstochowy i przekazał
Paulinom, sprowadzonym z Węgier.

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. Proboszcz Marek Urban, ks. Prałat Marian Matusik, ks. Mariusz Salach
Stali współpracownicy: ks. Prof. Marek Dziewiecki, Kazimiera Flis, Janina Swół, Roman
Wołczyk, Monika Piechnik, Małgorzata Dybeł
Druk: Polihymnia
Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania i skracania wszystkich
tekstów oraz zmianę tytułów bez uprzedniego zawiadomienia autorów
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MSZA ŚW. NEOPREZBITERÓW

Fot. Ewa Kamińska

Ks. Proboszcz Marek Urban był
prefektem i ojcem duchownym
w Metropolitalnym
Seminarium
Duchownym w Lublinie. Pragnąc

wyrazić swoją wdzięczność i solidarność, lubelscy neoprezbiterzy przybyli
do naszego kościoła w piątek 12 czerwca, by o godz. 18.00 odprawić swoją
Mszę prymicyjną.
Eucharystii
przewodniczył
ks. Michał Kłysz (parafa pw. Świętej
Rodziny w Chełmie), który odbywał w
naszym kościele praktykę jako diakon. Wraz z nim i ks. Proboszczem
Markiem Urbanem w koncelebrze

uczestniczyli: ks. Tomasz Koma

(parafia pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Kraczewicach), ks.
Grzegorz Kruk (parafia pw. św.
Apostołów Piotra i Pawła w Żyrzynie), ks. Łukasz Kukier (parafia
pw. Świętej Rodziny w Lublinie),
ks. Karol Madejek (parafia pw.
Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim), ks. Paweł Serewa
(parafia pw. św. Józefa w Markuszowie),
ks. Łukasz
Włosek
(parafia pw. Maryi Matki Bożej w
Jawidzu) i ks. Paweł Zawada
(parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie).

NAJŚWIĘTSZA KREW CHRYSTUSA
Magdalena Michoń

Kiedy kogoś się mocno kocha,
jest się gotowym dużo dla tej osoby
poświęcić, aby tylko ją uszczęśliwić.
To jest właśnie ta potęga miłości.
Miłości wyrzekającej się, poświęcającej się, niekiedy aż do ofiary życia.
Miłości trwałej, nieustającej. Bóg
jest miłością (1 J 4,8).
Jak dla życia ludzkiego najważniejsza jest krew, tak przez tą krew
Chrystus dał początek nowemu życiu.
Najświętsza krew Zbawiciela jest najcenniejszym darem od Boga danym
ludzkości. Bóg uczynił to tylko z wiel-
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kiej miłości do człowieka, poświęcił
to, co miał najcenniejsze, swojego
Syna. Pragnął ocalenia istoty ludzkiej,
która była tylko marnym stworzeniem. Tak bowiem Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego
Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez
Niego zbawiony (J 3, 16-17).
Krew, która została wylana w Jerozolimie 2000 lat temu, dziś także
jest wylewana na wszystkich ołtarzach świata i nadal będzie, aż do ponownego przyjścia Chrystusa na zie-

LIPIEC– SIERPIEŃ 2015 Nr 7-8/208-209

Podczas tej Eucharystii przyrzeczenia ślubne uroczyście odnowiły pary obchodzące jubileusz 25
i 50-lecia małżeństwa.
Słowo Boże głosił ks. Jan Seremak, rekolekcjonista. Mówił o
wielkiej miłości Boga do człowieka,
wyrażanej zwłaszcza w ostatnich
trudnych wiekach poprzez objawienia maryjne, niosącej nadzieję
i pomoc duchową dla ludzi.
Na zakończenie Mszy św. neoprezbiterzy udzielili wszystkim
obecnym indywidualnego błogosławieństwa.
ETK
mię. Jego rany i krew to drogowskazy
do świętości, posiadające moc oczyszczenia i uświęcenia, to pewna osłona
przed Złem. Człowiek powinien być
codziennie z dobrowolnej oraz świadomej woli zatopiony we krwi Baranka, codziennie dziękować za tę Ofiarę.
Miesiąc lipiec poświęcony jest
Przenajdroższej Krwi Chrystusa
Pana. Tomasz z Akwinu stwierdził, że wystarczyłaby jedna kropla krwi Zbawiciela, by świat został uratowany. Dziękujmy Bogu
za Jego Miłość, aż do przelania
Krwi. Starajmy się odpowiedzieć
na tę Miłość własnym życiem i miłością. Jest też wiele modlitw do
Krwi Chrystusa, w tym Litania do
Przenajdroższej Krwi Chrystusa
Pana, którą gorąco polecam.

OJCIEC PARAFII—DOBRODZIEJ
S. Salezja—Betanka

Gdy pochylam się nad białą
kartką, pragnę, by stała się wspomnieniem z mojego pamiętnika i
świadkiem przeżyć 12 lat w obecności Księdza Stanisława. Proszę Pana
o Światło i Moc, by moje słowa były
wyrazem wdzięczności Bogu, że dane mi było wspólnie z ks. Stanisławem służyć Kościołowi i drugiemu
człowiekowi w parafii św. Antoniego. Niech słowa te będą hołdem złożonym ks. Stanisławowi za Jego
wspaniałą postawę człowieka i kapłana dla każdego spotkanego na
drodze życia człowieka.
Gdy otrzymałam dekret od Matki Generalnej, posyłający mnie do
parafii ks. Stasia, by podjąć posługę
katechetki, bardzo się ucieszyłam, a
jednocześnie trochę się bałam. Powodem była świadomość, że będę
pracowała u boku świętego kapłana,
gdyż taka opinia panowała w naszym Zgromadzeniu o ks. Stanisławie. Myśl – czy podołam, czy spełnię oczekiwania?
Zostałam przyjęta bardzo ciepło, serdecznie – zupełnie, jakby na
mnie czekał. Ogromna bliskość, ciepło, które promieniowało, sprawiło,
że stał się od razu kimś bliskim, jakby znanym od zawsze. Patrząc na
Jego postawę otwartości, zaufania,
jakim darzył drugiego człowieka –
nazwałam Go Dobrodziejem – dobro czyni innym i dobro dzieje się
wokół Niego. To „nowe imię” tak
bardzo odzwierciedla postawę ks.
Stanisława, że od razu przyjęło się
w Zgromadzeniu, jak również
wśród mieszkańców plebanii.
Ks. Stanisław, patrząc na ludzi
sercem, widział ich potrzeby, troski
i pragnienia. Oto jedno wspomnienie z tysiąca, które niosło życie. Dostawałyśmy każdego dnia za darmo
obiady z kuchni na plebanii. Pewnej
niedzieli ks. Dobrodziej widząc z
okien refektarza, że niespodziewanie idą do nas goście, wziął wazę
zupy ze stołu i przyniósł do nas mówiąc - „Proszę, bo nie wiem, czy
wam starczy. Zaraz będziecie miały
gości – już stoją przy furtce. Zasko-

czenie było ogromne, bo kto by się
martwił o naszych znajomych. Moja
odpowiedź była tylko jedna:
„Dobrodzieju, kto Cię dogoni w
świętości?”. A On odpowiedział głosem ciepłym, radosnym i przyjaznym: „Siostro, nie przesadzaj”. W
tym przejawiała się Jego prostota i
skromność. Gesty dobra były dla
Niego czymś naturalnym.
Zawsze, gdy przychodził do
nas, nigdy nie przybył „z pustą
ręką” – mógł to być różaniec lub
tradycyjny cukierek dla każdej
oraz dzielenie się dobrym słowem, pełnym wiary, dającym
nadzieję i siłę. Nigdy nie narzekał, o nikim nie mówił źle, we
wszystkim widział działanie Boga. Jego humorystyczne powiedzenie to: „Nie jest tak ciężko,
nie biją”. Miał przy tym serdeczny uśmiech, czysty jak dziecka,
co sprawiało, że w sercu rodziła
się nadzieja i spokój. Przyglądając się przyrodzie, ptakom, a nawet kotom biegającym po ogródku, wielbił Boga. Będąc w Gdańsku, gdy stał na molo, zamyślony
i wpatrzony w morze, snuł refleksje, jak potężny i wspaniały
jest Bóg, skoro tak piękne jest
morze i ma taką siłę.
Pewnego popołudnia, kiedy
szłam do kościoła uporządkować
kwiaty, zaskoczył mnie piękny widok – ks. Dobrodziej skupiony,
klęczący na obu kolanach, zapatrzony w tabernakulum. Nie śmiałam przeszkadzać, cichutko się
wycofałam. Przy okazji jednak wyraziłam swoją opinię – przepiękny
jest widok kapłana, klęczącego i
zapatrzonego w Boga. To wyraz
zawierzenia i ufności.
Ks. Dobrodziej Stanisław w
swojej parafii – na ulicach, w domach – zostawił ślady obecności
Boga, który pragnie być blisko
człowieka. Taki na pewno był Jego
zamysł, gdy figurki Matki Bożej
Fatimskiej umieszczał na blokach.
Stawiał wśród drzew i zieleni w
różnych zakątkach parafii figury
Serca Jezusowego i Matki Bożej.
Pragnął, by nawet ci spoza kościoła, mieli okazję „otrzeć się” o Boga, który czeka na każdego człowieka – swoje dziecko.

Myślę, że będę wyrazicielką
ogólnej opinii, że ks. Stanisław zawsze okazywał radość i wdzięczność
za najmniejsze uczynione przez innych dobro. Zawsze je zauważył.
Jego gesty serdeczności były czyste,
spontaniczne i bardzo naturalne.
Ten, kogo objął serdecznie za głowę, lub oparł się na ramieniu, do
dziś czuje Jego ciepły, przyjacielski
uścisk.
Gdy otrzymał wiadomość, że
Bóg powołał do wieczności Jego
Mamusię – p. Zosię (ten obraz
mam przed oczami), uklęknął w
pokoju przed krzyżem i całował Go,
oddając Bożej Opatrzności duszę
swojej Mamy. Potem w skupieniu
poszedł do kościoła na prywatną
modlitwę. Pragnął być sam, by w
sercu dziękować Mamie za dar życia
i ogromną miłość.
Miał wielkie nabożeństwo do
Matki Bożej. Czuł się Jej dzieckiem. Nigdy nie rozstawał się z
różańcem. Odmawiał go np. obchodząc wokół kościół i pobliskie ulice każdego dnia i o każdej porze roku. Na uwagę zasługuje Jego zawierzenie Matce Bożej, przejawiające się w częstych
„odwiedzinach na Jasnej Górze.
Przybywał do Maryi w ważnych
sprawach i przy okazji wydarzeń
parafialnych. Nigdy nie opuścił
modlitwy Anioł Pański. Zapraszał do niej wszystkich, którzy
Go odwiedzali lub byli blisko
Niego.
Ulubionym sanktuarium Maryjnym na Lubelszczyźnie była dla
Niego Wąwolnica z cudowną figurą
Matki Bożej Kębelskiej. Zawsze było Mu po drodze wstąpić do Niej,
przedstawiając swoje prośby i podziękowania. Zawoził tam wszystkich, którzy w Maryi pokładali nadzieję w trudnych sytuacjach życiowych.
Ksiądz Stanisław na zawsze zostanie w naszych sercach jako
wspaniały i święty kapłan. Pragnę
by spełniły się Jego ostatnie słowa,
które powiedział w Dniu Imienin –
dwa dni przed odejściem do Domu
Ojca – gdy żegnał się ze mną:
„Salezjo, ja już idę, a Ty staraj się,
abyś też doszła, byśmy mogli w Bogu być razem. Amen”.
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CUKIEREK OD PROBOSZCZA JAK SKARB
Grażyna Wołosiuk

Z wielkim bólem i niedowierzaniem przyjęłam wiadomość, że nasz
Proboszcz ks. Prałat Stanisław Róg
nie żyje. Wierzyłam, że przezwycięży
chorobę i wyzdrowieje. Wraz z rodzicami boleśnie odczuliśmy tę stratę.
Mamy wrażenie, że odszedł naprawdę bliski nam człowiek, a w sercu
powstała wielka pustka.
Napisać coś więcej o śp. ks. Stanisławie Rogu jest niesamowicie
trudno. Są księża, którzy nie muszą
udowadniać istnienia Boga. Życiem
swoim głoszą najpiękniejsze kazania
– taki był nasz ks. Proboszcz - niósł
nadzieję i pomoc, tę duchową i materialną. Był zawsze uśmiechnięty i
pogodny, życzliwy dla każdego człowieka.

W czasie niedzielnej
Mszy Św. (17.05.2015) ks.
Franciszek Bednar podczas kazania powiedział,
że ks. Proboszcz jest
wśród nas, a po Mszy rozdawał cukierki, takie same, jakie zawsze miał śp.
ks. Stanisław. Zapytałam,
czy są to cukierki od ks.
Proboszcza. Na to ks.
Franciszek się uśmiechnął
i odpowiedział: TAK.
Przez całą drogę do domu
ściskałam cukierek, jak Autorka z ks. Stanisławem Rogiem w Asyżu w 2014 r.
skarb.
Przypomniałam
sobie, jak moja bratanica, będąc małą
dziewczynką, była u nas w parafii na
Odszedł od nas wspaniały KaMszy św. Otrzymała wtedy od ks. Pro- płan i Człowiek. Żegnamy Cię
boszcza dwa cukierki (jeden dla Księże Stanisławie. Pozostaniesz
dziadka) i tak samo ściskała je w rącz- na zawsze w naszej pamięci.
ce, jak skarb.

POWIEDZONKA KSIĘDZA STANISŁAWA
Zebrane przez
ks. Franciszka Bednara
Gdy się ktoś z nim umawiał i mówił
np.: Do zobaczenia w sobotę, odpowiadał: Będę czekał na schodach.
Zapraszając na kawę: Kawa będzie wydawana na pierwszym piętrze.
Lubił powtarzać słowa pewnego zmarłego członka Rady: Jeśli nie my, to kto?
Jeśli nie teraz, to kiedy?
Na zebraniu Rady Duszpasterskiej mówił: Będziemy się naradzać, co by tu
robić, żeby nic nie robić?
Przy okrągłym stole w jadalni: Wszystkie miejsca są pierwsze. A także: To
jest stół o jednym Rogu. Czy chcesz
siedzieć na rogu, czy koło Roga?

Jest w domu katechetycznym znak Uwaga próg! Lubił przekręcać: Uwaga
Róg!
Gdy szedł spać: Idę do Leżajska na wykład.
Pierwsze słowa przy rozmowie telefonicznej: Dlaczego nie śpisz? Już wstałeś? (zwłaszcza koło południa) A może
Cię obudziłem?
Jego określenie na papier toaletowy papier szlachetny.
Przy słodzeniu kawy: 8 łyżeczek… ale
nie mieszam.
Kiedy chciał odmówić: Religia mi zabrania.
Gdy wybierał się do szpitala na chemię
lub radioterapię: Idę na pieszczoty.

Gdy chciał prosić przy jedzeniu o podanie czegoś ze stołu: Czy mogę zobaczyć
tę wędlinę z bliska?

O kierowcy, który szybko jechał, mówił: On chyba chce zjeść obiad w
szpitalu!

Częstując przy stole: Brać póki dają, a
kiedy biją—uciekać.

Gdy nie widział się z kimś długo, mówił, że ta osoba prowadzi życie ukryte.

Jego określenie na gadanie przy kawie:
Wywietrzenie gęb.

Wielojęzyczność: Często mówił, że - ma
trzy języki… ale dwa są w butach.

Kiedy nie znał odpowiedzi, mówił: Nie
wiem, ja nie tutejszy.

Przy domofonie na pytanie: Kto tam? Niestety to my.
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Wikariusz może, a proboszcz musi.
Kiedy zastanawialiśmy się, kto ma przewodniczyć Mszy św. Jak odprawiamy? Pobożnie.
Kto będzie głosił homilię? -Duch Święty.
Kiedy któryś z nas gdzieś się wybierał
pytał: Masz pieniądze? I dodawał:
Wróć trzeźwy i wypoczęty.
Gdy wybierał się na urlop, to na pytanie, kiedy wróci, odpowiadał: Kiedy
pieniądze się skończą i już nie będę
miał koszul.
Gdy ks. Proboszcz nie chciał już więcej
ogłoszeń, bo było ich dużo, mówił: Nie
będziemy całą niedzielę gęby suszyć.
Na pytanie: Jak samopoczucie? odpowiadał: Samo, to dobrze, gorzej z poczuciem.
Kiedy Ks. Proboszczowi proponowano
jakieś leki czy odżywki, to często mówił: Jeśli to będę zażywał, to będę najzdrowszym nieboszczykiem na całym
cmentarzu!
Gdy brał leki, mówił: To na urodę…

DZIĘKOWAŁ NAWET ZA KAŻDĄ DROBNOSTKĘ
Zofia Wierzchowska

zgubiłam klucze. Pomagał ich szukać. Kiedy się znalazły, szybko
ogłosił to z ambony, abym się nie
martwiła.
Wybierając się na pielgrzymkę
kanonizacyjną Jana Pawła II, nie
byłam zdecydowana, które biuro
wybrać. Kiedy jechaliśmy z ks.
Proboszczem do Siedlec jego samochodem, powiedział, że tyle

Nie wyobrażałam sobie tak mi
bliskiego kościoła, nie tylko jako
budowli, ale też kościoła duchowego, bez żywej obecności Jego
budowniczego – ks. Proboszcza
Stanisława Roga. Był On wzorem
kapłaństwa,
dobrym
Pasterzem,
kochającym Bratem, zatroskanym Ojcem, prawdziwym
Przyjacielem,
wspaniałym Gospodarzem. Zdawało mi się,
że był, jest i będzie z
nami na zawsze, a jednak stało się inaczej.
Wierzymy mocno, że
jest z nami, choć już w
innej postaci i uśmiecha się z nieba, jak na
zdjęciu przepasanym
kirem.
W sercu czuję wielki smutek, tak że nie Fot. Zofia Kaproń. Autorka tekstu w bluzce w paski
sposób zebrać myśli.
Cokolwiek by napisać, nie odda to jest pielgrzymek z Lublina, a my
wzruszeń związanych z Osobą jedziemy do Siedlec. Dlaczego? To
ukochanego Pasterza. Dopiero pytanie tkwiło we mnie i zostawateraz odkryłam, jak był mi bliski. ło bez odpowiedzi. Dziś ją poznaNigdy nie przyszło mi do głowy, że łam (ceniłam bardzo pielgrzymki
to ja będę żegnała na zawsze mo- z obecnością księdza Prałata). Ta
jego ukochanego Księdza. Po pielgrzymka do Włoch, to były
śmierci Męża często myślałam, że niezapomniane i jakże bezcenne
ks. Stanisław i mnie odprowadzi chwile z ukochanym Proboszna miejsce wiecznego spoczynku. czem. Oczyma duszy widzę, jak
Jakże byłam naiwna, zapominając spaceruje spokojnym krokiem z
o Bogu i Jego planach wobec czło- charakterystycznym dla niego
wieka.
uśmiechem, z dużym bochenkiem
Był wielkim Dobrodziejem. chleba, rozdając jego kawałki każPamiętam wiele przykładów jego demu, nie tylko nam pątnikom.
dobroci. Wiedział o wieloletniej Nie zabrakło też zaproszeń na kachorobie mojego Męża. Propono- wę w wolnym czasie. A ileż było
wał mi pracę w parafii. Domyślał pytań zatroskania.
się, że mogłam mieć kłopoty fiKiedy leżałam w szpitalu,
nansowe. Chciał pomóc. Zawsze oczekując na zabieg, wiedziałam
pytał, pocieszał. Pewnego razu że czeka na chemię. Postanowiłam
Należę do parafii św. Antoniego. Skończyłam 93 lata. Rok temu zachorowałam. Nie wstawałam z łóżka, nie mogłam sama jeść. Stan był poważny. Córcia poprosiła, by przyszedł ksiądz, aby mnie wyspowiadać. Przyszedł ks. Proboszcz Stanisław Róg, wyspowiadał. Przyjęłam Komunię
Świętą, a on namaścił mnie olejami świętymi. Na drugi dzień wstałam z
łóżka i zaczęłam chodzić. Mogłam siedzieć, sama jeść. Do dziś mogę chodzić po mieszkaniu.
Janina Gromek

odwiedzić ks. Proboszcza. Mówiłam, że czuję lęk przed operacją,
że się nie obudzę. Wieczorem na
Mszy św. główny celebrans podawał intencje. Powiedział: „Ksiądz
Stasio, nasz rekonwalescent, sprawuje Mszę św. w intencji ukrytej
w sercu. W drodze powrotnej na
oddziały ks. Stanisław oznajmił,
że odprawił Mszę św. w mojej intencji. Byłam bardzo zdumiona i zaskoczona. Nie
pamiętam, czy podziękowałam, więc wybierałam
się to zrobić, ale nie zdążyłam. Dzisiaj dziękuję Ci,
mój ukochany Kapłanie,
za okazywaną troskę i dobroć, i przepraszam.
W dniu imienin ks. Stanisława poszliśmy, jako
chór, złożyć Mu życzenia.
Akurat schodził na kolację. Gdy ujrzałam Jego
postać, ścisnęło mi się
serce. Jak błysk myśli,
przyszło skojarzenie z
cierpiącym Świętym Janem Pawłem II. Mimo
wielkiego bólu, uśmiechał się,
dziękował podając każdemu rękę.
Miałam serdeczne pragnienie ucałować Jego świętą dłoń, którą nas
błogosławił, rozgrzeszał, podawał
Pana Jezusa. Nie uczyniłam tego,
czego dziś bardzo żałuję. Nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie
ostatnie nasze spotkanie.
Nasza parafia nazwana została
kopalnią powołań. Ojcowskie podejście, dobroć, spokój, a przede
wszystkim przykład życia kapłańskiego, sprawiły, że wielu chłopców odkryło swoje powołanie do
stanu duchownego.
Nigdy nie nalegał, nie żądał,
zawsze prosił, dziękował nawet za
najmniejszą drobnostkę. To dzięki
jego charyzmie powstało tak wiele
wspólnot parafialnych, do których
chętnie się garnęliśmy. Swoim
odejściem do Domu Ojca uczynił
wielką pustkę. Fizycznie nie ma
wśród nas kochanego Proboszcza
- Dobrodzieja, Brata, Pocieszyciela, Przyjaciela. Wierzę, że wstawia
się za nami w niebie. Przecież napisał w testamencie: Do zobaczenia w Domu Ojca.
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ŚWIADEK CNÓT ZAPOMNIANYCH
Katarzyna Braun

Kiedy umiera człowiek, którego
znaliśmy, który był dla nas kimś
bliskim, ważnym, budzą się refleksje – co chcemy z życia tej osoby
zapamiętać, co chcemy przejąć do
swojego życia, o czym warto przypominać innym…
W moich wspomnieniach dwudziestu pięciu lat życia w parafii św.
Antoniego w Lublinie, licznych spotkań i rozmów – ksiądz Stanisław
Róg jawi się jako ŚWIADEK CNÓT
ZAPOMNIANYCH. Nazwę „cnoty
zapomniane” zapożyczyłam z małej
książeczki autorstwa prof. Marii
Braun-Gałkowskiej, w której opisane zostały niemodne dzisiaj, niepopularne, bo nie znajdujące się w
głównym nurcie życia społecznego
cnoty.
Ks. Stanisław Róg jest dla mnie
właśnie taką osobą, dla której nie
liczyły się mody, trendy, ale normy,
zasady i wartości. W krótkiej refleksji chciałabym przypomnieć kilka
cnót, które swoim życiem pielęgnował i realizował ks. Stanisław Róg.
Pierwszą cnotą, której mogliśmy doświadczać od Księdza Roga
jest życzliwość, wyrażająca się w
zatrzymaniu choćby na chwilę przy
spotkanym człowieku, po to tylko, a
może aż, żeby uścisnąć dłoń, zapytać: Co słychać? Jak mama żyje?
Jak się babciunia czuje?, i obdarzyć
bardzo życzliwym uśmiechem. Dla
Księdza Roga nieważny był wiek,
zawód, funkcja społeczna. Był życzliwy dla każdego człowieka.
Ta życzliwość nie była osamotniona – zaraz obok niej pojawiała
się usłużność. Ksiądz Stanisław
nie zatrzymywał się na pytaniach
Co słychać?, ale jeśli widział potrzebę, starał się każdemu na miarę
swoich możliwości „usłużyć” – pomóc, towarzyszyć w rozwiązaniu
trudnej sytuacji. Mam w pamięci
sytuację sprzed bardzo wielu lat.
Ksiądz Róg podczas święcenia pokarmów w Wielką Sobotę podszedł
do małżeństwa z małym dzieckiem,
które płakało w wózku, zapytał
swoim zwyczajem: co słychać? W
odpowiedzi dowiedział się, że pła-
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czące maleństwo urodziło się z niepełnosprawnością i potrzebuje pomocy w rehabilitacji. Zapisał numer
telefonu do tej rodziny na chusteczce higienicznej, bo taką akurat
„kartkę” miał w kieszeni. Tydzień
później do rodziny zaczęły chodzić
młode osoby włączając się w rehabilitację. Interesował się każdym
potrzebującym człowiekiem.
Usłużność ks. Stanisława Roga
związana jest ściśle ze współczuciem. Był zawsze gotowy usłużyć, bo
potrafił czuć wraz z drugą osobą. To
współodczuwanie wyrażało się w
tym, że nie stronił od towarzyszenia
wielu osobom w ważnych momentach życiowych – zarówno tych trudnych – jak śmierć bliskiej osoby, choroba czy utrata pracy albo niezdany
egzamin – jak również w tych bardzo
radosnych – ślubach, chrztach,
awansach na drodze zawodowej czy
naukowej. Zawsze znalazł czas i stosowne słowo, kiedy widział, że jest
taka potrzeba.
Kolejną cnotą pielęgnowaną
przez ks. Stanisława jest wierność.
Człowiek wierny, to ten, który pielęgnuje relacje z ludźmi. Ks. Róg pomimo wielu obowiązków związanych z
prowadzeniem parafii i dekanatu,
miał czas dla ludzi. Nie odmawiał,
gdy był zapraszany. Swoich parafian
odwiedzał nawet poza parafią. Dbałość o relacje z innymi wyrażała się
także w drugą stronę – bezustanną
otwartością i gościnnością Jego domu i stołu. Większość tych spotkań
związana była z obdarowywaniem
ludzi przez Księdza Proboszcza drobnymi upominkami. Do tych upominków należały książki, prasa katolicka,
kalendarze, różańce, figurki, obrazki

ze świętymi… Drobne rzeczy, jednak
ich charakter był zawsze związany z
ewangelizacją i duszpasterstwem.
Wierność w relacjach z ludźmi, to
także pamięć o imieninach. Ksiądz
Stanisław w dniu swoich imienin
przyjmował wielkie rzesze gości, ale
nie był swoim gościom dłużny – pamiętał o imieninach tak wielu ludzi i
z tak wieloma świętował.
Ostatnią cnotą, na której przez
chwilę chciałabym się zatrzymać, jest
wdzięczność. Ksiądz Proboszcz
dziękował za każdą, nawet najdrobniejszą rzecz, przysługę – pracę na
rzecz parafii, kolację podczas wizyty
duszpasterskiej, poradę. Czasami,
kiedy dziękował za jakąś moją drobną pracę wydawało mi się, że te podziękowania były niewspółmierne do
wkładu pracy, energii. Dzisiaj jednak
sobie myślę, że przez te gesty
wdzięczności, które widzieliśmy na co
dzień, przypominał, że podziękowanie powinno zastąpić żądania, a postawa wdzięczności, postawę roszczeniową.
Jest jeszcze wiele cnót, dzisiaj
zapomnianych i niemodnych, których „nosicielem” i nauczycielem był
ks. Stanisław Róg – należą do nich
między innymi patriotyzm, cierpliwość, wyrozumiałość, łagodność. Myślę, że nie jestem odosobniona w doświadczaniu od ks. Stanisława życzliwości, usłużności, współczucia, wierności, wdzięczności i tak wielu jeszcze
innych cnót zapomnianych.
Chciejmy, przez pamięć świadectwa życia, którym nas obdarzył, cnoty
zapomniane na nowo odkrywać i realizować także własnym życiem, by w
pełni zasłużyć na spotkanie z nim w
Domu Ojca.

INTENCJE MODLITEWNE NA LATO
Lipiec
Ogólna: Aby odpowiedzialność polityczna była przeżywana na wszystkich
poziomach jako wzniosła forma miłosierdzia.
Misyjna: Aby chrześcijanie w Ameryce Łacińskiej w obliczu nierówności
społecznych mogli dawać świadectwo miłości do ubogich i wnosić swój
wkład, by społeczeństwo stawało się bardziej braterskie.
Sierpień
Ogólna: Aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolontariatu wielkodusznie angażowali się w służbę potrzebującym.
Misyjna: Abyśmy, wychodząc poza siebie, potrafili stawać się bliscy tym,
którzy są na peryferiach więzi międzyludzkich i społecznych.
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PODZIĘKOWANIA NAUCZYCIELOM
Monika Piechnik

,,Nauczyciel odmienia życie każdego dziecka, całych rodzin, jak i
przyszłość nas wszystkich”. Barbara
Cage
Jakże mądre to słowa i jak faktycznie to, co ,,dzieje się” w szkole ma
wpływ na psychikę człowieka, samopoczucie i stan ducha, nawet nie samego ucznia, ale całej rodziny. Dlaczego o tym piszę?
W dniu 16 kwietnia mój syn stojąc na bramce, złamał rękę. On cierpiał, bo odczuwał ból. Ja jako matka
cierpiałam, czując jego ból i martwiłam się, co będzie ze szkołą. Prawa
ręka, zwolnienie do 28 maja. Napisałam wiadomość do każdego Nauczyciela. Czytając odpowiedzi zwrotne,
łza kręciła mi się w oku. Tyle serca,
empatii, współczucia, a zarazem miłych słów na temat swojego dziecka
jeszcze nie doświadczyłam.
Wówczas pomyślałam sobie, że te
odpowiedzi nie wynikają z obowiązku, bo tak trzeba odpisać, ale są prosto z serca. To było odczuwalne.
,,Nauczyciel to ktoś, kto widzi w
każdym dziecku wyjątkową osobę i
zachęca je do rozwijania jego indywidualnych talentów oraz mocnych
stron”. Barbara Cage
Tydzień po złamaniu, poszliśmy
do szkoły, aby syn indywidualnie,
ustnie zaliczył matematykę . Na korytarzu spotkaliśmy Pana Dyrektora
Krzysztofa Szuleja. Z uśmiechem
podszedł do nas. Prawdziwy Dyrektor, Pedagog ludzkich serc, który zna
dziecko, ma dla niego czas, umie pocieszyć i dodać wiary. Wyszliśmy ze
szkoły pełni optymizmu.
,,Nauczyciel widzi więcej niż tylko
twarze dzieci – stara się zobaczyć ich
dusze”. Barbara Cage
Innym razem poszliśmy ustnie
zaliczyć sprawdzian z języka angielskiego. Spotkaliśmy opiekuna sportowego Pana Jacka Pruskiego. Pukając
w gips, zapytał: ,,Jak tam Tymuś”?
Jakże przyjemnie przekracza się próg
takiej szkoły.
„Piękne więc i wielkiej doniosłości
jest powołanie tych wszystkich, którzy pomagając rodzicom w wypełnianiu ich obowiązku i zastępując społeczność ludzką, podejmują w szko-

łach zadania wychowawcze. Powołanie to wymaga szczególnych przymiotów umysłu i serca, jak najstaranniejszego przygotowania i ciągłej gotowości do odnowy i dostosowania się”.
Deklaracja o wychowaniu
chrześcijańskim GRAVISSIMUM
EDUCATIONIS
Zawód nauczyciela, to powołanie.
Trzeba mieć w sobie iskrę która będzie płomieniem dla innych. Rozbudzi zainteresowanie do nauki, zasieje
ziarno ciekawości. Zachęci do myślenia, marzenia, działania. Dobry Nauczyciel przytuli w złej chwili, zauważy postępy i pochwali.
Na nauczycielach ciąży ogromny
obowiązek — kształtują przyszłość
narodu. Są Inżynierami ludzkich istnień. Oddają to, co w nich najlepsze
cudzym dzieciom. Nauczyciel to cichy
doradca, często idol… przewodnik.
Zabiera w świat niekończącej się podróży zwanej nauką. Uczy chodzić po
ścieżkach życia, zauważając to co
piękne, słabe i wyjątkowe.
Ja jestem spokojna o mojego Syna, bo ma dobrych Nauczycieli.
Teraz, gdy już są wakacje, zasłużony czas wypoczynku dla dzieci i
Nauczycieli, chciałabym z serca podziękować każdemu z Nich.
Albert Einstein powiedział:
,,Nauczanie powinno polegać na tym,
żeby to, co się ma do zaoferowania
uczniom, postrzegali oni jako drogocenny dar, a nie jako przykry obowiązek”.
Dziękuję za każdy drogocenny dar
ofiarowany mojemu synowi.
Błogosławionych wakacji.

Tymek z pomocą klasy ułożył wiersz
TWIERDZIMY
Szkoła jest dla fajnych ludzi!
A w 44 nikt się nie nudzi!
Świetnych ludzi jest tu masa,
a najlepsza nasza klasa!
Jest wesoło zakręcona
i na maksa rozbawiona!
Każda lekcja jest ciekawa,
bo to nowych wiadomości dostawa!
Pani Małgosia zmienia nutki na
piosenki,
zaś Pani Asia kredką maluje świat
malutki!
Języka ojczystego uczy nas Pani
Ewa,
natomiast słówek angielskich Pani Milena.
U Pana Darka historia nie jest
nudna,
a u Pani Ani matematyka nie jest
trudna.
Pani Renia z radością szóstki nam
daje,
gdy każdy z nas piękne prace oddaje
Pan Darek nasz Wychowawca,
dobrych rad dawca.
My nagrody zdobywamy
i wiele radości z tego mamy.
Pan Jacek, nasz trener najlepszy
Dba, aby każdy z nas był coraz
lepszy.
Za trud i pracę wszystkim dziękujemy
i na wakacje teraz ciśniemy.
Potem z radością powrócimy
i w wir nauki się rzucimy!

Wyprawa na Roztocze
W sobotę 2 maja z inicjatywy ks. Pawła Zdybla, opiekuna Służby Liturgicznej, wybraliśmy się wspólnie z ministrantami i lektorami na Roztocze. Wędrówkę rozpoczęliśmy od porannej Mszy św. w naszym kościele.
Następnie udaliśmy się na dworzec główny PKP, skąd odjechaliśmy szynobusem. Wysiedliśmy na stacji Józefów Roztoczański. Z tego miejsca
mieliśmy do przebycia pieszo około 17 km do celu naszej podróży tj. Zwierzyńca. Cała trasa wiodła wśród przepięknych okolic i bujnej przyrody,
szliśmy bowiem po terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Podczas
wędrówki zobaczyliśmy m.in. płaczący kamień, różne rzadkie gatunki
drzew oraz wiele rzadko występujących zwierząt. Do Lublina wróciliśmy
w godzinach wieczornych również szynobusem. Jestem pewien, że wszyscy owocnie spędzili ten czas i oby więcej takich wyjazdów!
Dominik Mróz
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JEGO PO PROSTU SIĘ KOCHAŁO
Iwona Kozłowska

Księdza Stasia Roga poznałam
w wieku siedemnastu lat na rekolekcjach oazowych, na których był
moderatorem. Muszę powiedzieć,
że były to rekolekcje szczególne,
również ze względu na tego kapłana. Ksiądz Stasio głosił nam Chrystusa nie tylko swoim słowem, ale
swoją postawą, miłością do każdego
z nas, która od Niego po prostu promieniowała. Słyszałam nie raz, gdy
ktoś mówił do niego z zachwytem:
Ksiądz wspaniale prowadzi te rekolekcje. Odpowiadał skromnie:
Ludzie, to nie ja, to Duch Święty.
Pamiętam, że kiedyś jechaliśmy
do Zakopanego i jedna z koleżanek
zaczęła coś mówić do księdza. On
pokazując na różaniec w ręce powiedział: Modlę się, aby Duch
Święty prowadził tą oazę, nie ja.
Jestem pewna, że ten ksiądz po

prostu dawał się prowadzić Duchowi Świętemu, stając się Jego narzędziem. Mógłby z całą pewnością
powtórzyć za św. Pawłem: Już nie
ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus.
Ktoś napisał w Internecie, że
dzięki księdzu Stanisławowi wielu
kapłanów odkryło swoje powołanie.
Myślę, że w pewnym stopniu również mój brat Jemu to zawdzięcza.
Z moją siostrą bliźniaczką Ewą byłyśmy tak zachwycone Oazą, że rok
później namówiłyśmy na nią naszego brata. Nie bardzo chciał się ruszać z domu (wolał czytać książki),
ale po wielu modlitwach do Ducha
Świętego, jakoś nam się udało. Dwa
lata po pierwszej swojej Oazie Mariusz otrzymał powołanie, na które
odpowiedział Tak. Być może, gdyby
wtedy nie pojechał na Oazę, Bóg w
jakiś inny sposób przemówiłby do
niego, ale faktem jest, że droga jego
powołania rozpoczęła się od Oazy,
którą wymodliłyśmy z siostrą.

Ksiądz Stanisław był dla mnie
szczególnym kapłanem. Czasem
bywaliśmy z mężem w kościele św.
Antoniego na Mszy św. niedzielnej,
przy okazji pobytu u mojej teściowej, która mieszka w tej parafii. Ks.
Stanisław, widząc nas, zawsze podchodził, by zamienić kilka słów. Podziwiam przy tym Jego pamięć bo
od naszych rekolekcji mija już 35
lat. Wprawdzie w pewien sposób
byłam osobą charakterystyczną (nie
każdy ma bliźniaka podobnego do
siebie), niemniej jednak rekolekcje
trwały tylko 2 tygodnie, były dawno
temu i uczestniczyło w nich wiele
osób.
Myślę, że o tym kapłanie można
by jeszcze długo się rozpisywać. Dla
mnie, to co było w nim najważniejsze, to Jego umiłowanie Boga i ludzi. Był to człowiek wielkiego serca
dla wszystkich. Jego po prostu się
kochało.

ŻYWY RÓŻANIEC NA JASNEJ GÓRZE
Ewa Kamińska

W dniach 5-6 czerwca 2015 r.
Rodzina Różańcowa z naszej parafii
uczestniczyła w III Ogólnopolskiej
Pielgrzymce Żywego Różańca. Wyjazd na Jasną Górę zorganizowały
główne zelatorki – p. Alfreda Tudruj i p. Urszula Swatowska. Opiekunem duchowym był ks. Leszek
Sałaga. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa: „Różaniec ocaleniem rodziny”.
Po przyjeździe było dużo czasu
na prywatną modlitwę przy Cudownym Wizerunku Matki Bożej.
Nie było jeszcze dużo pielgrzymów, więc atmosfera sprzyjała
wyciszeniu i kontemplacji. Wieczorem uczestniczyliśmy w Apelu
Jasnogórskim.
Na drugi dzień na Wałach została odprawiona Droga Krzyżowa
prowadzona przez ks. Leszka.
Rozważania czytała p. Alfreda.
Oficjalne uroczystości rozpoczęły
się o 9.30. Po powitaniu i błogo-
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sławieństwie udzielonym przez
Delegata Konferencji Episkopatu
Polski do spraw Żywego Różańca
arcybiskupa Wacława Depo, rozpoczął się program słownomuzyczny w wykonaniu młodych
ludzi z archidiecezji krakowskiej,
przygotowującej się do Światowych Dni Młodzieży. Wysłuchaliśmy też Krajowego Moderatora
Żywego Różańca, ks. Szymona
Muchy, który zachęcał, by obok
intencji papieskich, pamiętać o
osobie Ojca Świętego, by modlić
się za przyszły Synod Biskupów
poświęcony rodzinie. Krajowy
Duszpasterz Rodzin ks. Przemysław Drąg nawiązał do hasła pielgrzymki, przypominając słowa
Leona XIII, że Różaniec jest drogą
ocalenia od wszystkich problemów. Potem głos zabrała s. Loretanka, z redakcji Różańca. Piękne
świadectwo rodzinnej modlitwy
różańcowej dało małżeństwo Basi
i Dariusza Kowalskich. Mimo choroby nowotworowej Basi, ich rodzina ma wielkie zaufanie do Bo-
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ga i czuje się szczęśliwa, gdyż w
codziennej modlitwie różańcowej
zawierza swoje życie Najświętszej
Matce.
O godzinie 11.00 Różaniec poprowadził o. Stanisław Przepierski z
archidiecezji warszawskiej. W samo
południe rozpoczęła się Msza Święta. Przewodniczył jej biskup Stanisław Stefanek z Łomży. W homilii
podkreślił, że rodzina, która modli
się razem, wspólnie też trwa,
zwłaszcza w trudnych sytuacjach.
Modlitwa jest trwałym fundamentem, na którym można oprzeć
prawdziwe wartości chrześcijańskie. Po Mszy św. nastąpił akt osobistego zawierzenia Matce Bożej.
Po zakończeniu uroczystości
nasza pielgrzymka wyruszyła w
drogę powrotną, szczęśliwie docierając do Lublina.
Dziękujemy serdecznie paniom zelatorkom — Fredzi i Uli za
trud zorganizowania pielgrzymki,
ks. Leszkowi za duchową opiekę,
a panu kierowcy za bezpieczną
jazdę.

POD OPIEKĄ ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Fot. Ewa Kamińska

W tym roku rekolekcje antoniańskie miały w naszym kościele
wyjątkowy charakter. Prowadził je
ks. Jan Seremak ze Zgromadzenia
Świętego
Michała
Archanioła
(Michalici). W trakcie odpustu nawiedziła nasz kościół figura św. Michała Archanioła.
Zgromadzenie Księży Michalitów założył bł. ks. Bronisław Markiewicz (1842-1912). Pochodził z
Pruchnika koło Jarosławia. W 1863
r. jego kolega, Józef Dąbrowski spotkał dziwnego młodzieńca w białym
prostym chłopskim stroju, który,
jak pisał potem ks. Markiewicz, z
wielkim przejęciem i uniesieniem
ducha opowiadał dziwne rzeczy,
dotyczące Polski i świata. Mówił o
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Polski, o księciu Żelaznym, o
sławnych mężach naszego Narodu,
o wszechświatowej wojnie, o zmartwychwstaniu Polski i wielkiej
przyszłości naszej Ojczyzny. Tajemniczy młodzieniec zapowiedział
m.in. posłannictwo polskiego księdza, który najpierw pojedzie na południe Europy, aby spotkać się z
mężem Bożym i zaczerpnąć z jego

charyzmatu, a potem wróci do Polski i podejmie
działalność wychowawczą
wśród biednej, opuszczonej młodzieży. Ta część
przepowiedni
zrobiła
szczególne wrażenie na
młodym Bronisławie, który postanowił zrealizować
we własnym życiu ideał
księdza, zapowiedzianego
przez młodzieńca. Ks.
Markiewicz był przekonany, że tajemniczym młodzieńcem był św. Michał
Archanioł.
Po ukończeniu seminarium duchownego w 1867
r. przyjął święcenia kapłańskie pracował w diecezji przemyskiej. Pragnął
poświęcić się pracy z młodzieżą, dlatego podjął studia z pedagogiki, filozofii i
historii na Uniwersytecie
Jana Kazimierza we Lwowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był proboszczem w
parafii Gać oraz w Błażowej i wykładowcą teologii w seminarium duchownym w Przemyślu.
Z czasem odkrył powołanie do
życia zakonnego. W 1885 r. wyjechał do Włoch, wstąpił do Salezjanów i w 1887 r. złożył śluby na ręce
św. Jana Bosko. Z oddaniem i gorliwością wypełniał powierzane mu
zadania. W 1892 r. powrócił do Polski i został proboszczem w Miejscu
Piastowym koło Krosna, gdzie pracował z młodzieżą, głównie z ubogimi i sierotami. Otworzył Instytut
Wychowawczy, który troszczył się o
materialną i zawodową przyszłość
podopiecznych. W 1897 r. założył
dwa nowe zgromadzenia zakonne
oparte na duchowości św. Jana Bosko. Zostały one zatwierdzone dopiero po śmierci założyciela - gałąź
męska w 1921 r., a żeńska - siedem
lat później.
Obecnie w Miejscu Piastowym
znajduje się Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława,
dom generalny Michalitów, muzeum Założyciela, dom centralny
Michalitek z muzeum misyjnym
oraz duży zespół szkół dla młodzieży.

Beatyfikacji ks. Bronisława
Markiewicza dokonał 19 czerwca
2005 r.w Warszawie delegat papieski, kard. Józef Glemp.
Michalici pracują w 15 krajach
na całym świecie. Michalitki mają
kilkanaście domów w Polsce i 8 zagranicznych. Oba zgromadzenia
należą do Rodziny Salezjańskiej.
Znanym Michalitą był zmarły tragicznie w 2001 r. bp Jan Chrapek.
Podczas Apelu Jasnogórskiego
13 czerwca, podczas Apelu Jasnogórskiego ks. Jan Seremak wygłosił
krótką konferencję, której fragmenty przedstawiamy poniżej.
Potem wielki znak się ukazał na
niebie: Niewiasta obleczona w
słońce i księżyc pod jej stopami, a
na jej głowie wieniec z gwiazd
dwunastu (Ap 12,1) – czytamy w
Apokalipsie św. Jana. Mowa jest tu
o Najświętszej Maryi Pannie. W
Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny
św. Ludwika Grignion de Montfort
możemy przeczytać, że zanim pojawił się ubogi Jezus z Nazaretu, pojawiła się uboga, nikomu nie znana
Maryja. Ale przyjdzie taki czas, że
Najświętsza Maryja Panna ukaże
się przed całym światem jako Królowa i Matka, odziana w majestat.
Nastąpi to rychło przed przyjściem
Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana.
W różnych objawieniach Maryja
ukazuje się jako Królowa i Pani. W
Fatimie Pan Bóg pokazał Ją jako
Niewiastę obleczoną w słońce, pełną niezwykłego majestatu. (…) W
Apokalipsie czytamy o walce św.
Michała Archanioła ze smokiem. I
został on pokonany. (…) Człowiek
ma podarowaną przez Boga wielką
moc, płynącą od Najświętszej Maryi
Panny i św. Michała Archanioła.
(…)
Papież św. Leon XIII w 1886 r.
miał objawienie dotyczące działania
św. Michała Archanioła. Ułożył wtedy modlitwę, będącą prostym egzorcyzmem: Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce ze
złem… (…) Dlatego prosimy Cię
Matko Boża, byś wyprosiła u Boga
dla nas dary potrzebne w walce ze
złem. Poślij św. Michała Archanioła, aby nam je przyniósł.
ETK
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Tradycyjnie przy figurach Najświętszej Maryi Panny z Lourdes i św.
Józefa odprawione zostały nabożeństwa majowe przez dwie niedziele—
24 i 31 maja. Prowadzili je nasi księża
wikariusze: ks. Mariusz Salach (obok)
i ks. Leszek Sałaga. Śpiew intonował
organista Jacek Chęckiewicz.
Te plenerowe nabożeństwa cieszą
się dużym powodzeniem. Figury ustawione na naszym osiedlu przypominają o tym, że życie ma także wymiar
duchowy i skłaniają myśli ku niebu.
Pojawiły się one w przestrzeni publicznej dzięki inicjatywie śp. ks. Proboszcza Stanisława Roga i pracy wielu
parafian. Dziś trudno byłoby sobie
wyobrazić parafię bez tych znaków
wiary.
Dziękujemy wszystkim, którzy z
sercem otaczają troską te miejsca i
dbają o nie z niezwykłym pietyzmem.

Zdjęcia. E. Kamińska
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Fot. Monika Piechnik

W czwartek 28 maja 2015 na Mszy św. do Służby Ołtarza zostali przyjęci nowi ministranci — Mateusz Kiciński,
Paweł Błaszczak i Jacek Grzeszczyk, a także lektorzy — Jakub Sławecki, Mateusz Baruk, Bartłomiej Długosz, Arkadiusz Muszyński, Mateusz Ściuba, Rafał Drąg i Aleksander Milczuk. Wszystkim życzymy Bożej opieki, wytrwałości i
satysfakcji z posługi.

CEREMONIARZE
Marcin Kurowski
Dominik Mróz

Początkowo o kursie ceremoniarza powiedział nam ks. Łukasz
Waś, zaproponował uczestnictwo w
tym kursie. Kiedy przyszedł ks. Paweł Zdybel, wraz z nim zdecydowaliśmy, że weźmiemy w nim udział.
Przez szereg zjazdów pod
okiem ks. Macieja Staszaka zgłębialiśmy tajniki liturgii. Nie zabrakło również rozwoju duchowego, który zaproponował oraz zapewnił nam ks. Marcin Grzesiak.
Poznaliśmy tam wielu wartościowych, młodych ludzi o podobnych
zainteresowaniach jak my, wraz z
którymi miło spędziliśmy czas.
Podczas zjazdów nie zabrakło
również rozrywek np. w postaci

ogniska, meczu piłki nożnej czy
wspólnego seansu filmowego.
Podsumowaniem tego wszystkiego była pielgrzymka LSO do Wąwolnicy, gdzie 20 czerwca w Bazylice pw św. Wojciecha dostaliśmy
uroczyste błogosławieństwo z rąk
bp. Mieczysława Cisło do pełnienia posługi parafialnego Mistrza
Ceremonii.
Kurs ceremoniarza był dla nas
czasem refleksji nad swoją osobą
podczas długich, niekiedy kilkugodzinnych wieczornych uwielbień.
Gościliśmy również wiele ciekawych
osób. Opowiadały nam one swoje
zawiłe historie życiowe, z których
wyprowadził ich Jezus Chrystus.
Poznaliśmy również dokładniej liturgię. Mamy nadzieję że funkcję,
którą została nam wyznaczona,

Fot. E. Kamińska. Dominik i Marcin

będziemy wykonywać starannie
i sumiennie oraz że pomoże to pogłębieniu naszej osobistej relacji
z Chrystusem.
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NABOŻEŃSTWO PRZY KRZYŻU 29.06.2015

Fot. Ewa Kamińska

W poniedziałek 29 czerwca nabożeństwo czerwcowe odprawione
zostało przy krzyżu misyjnym na
skarpie. Prowadził je ks. Proboszcz
Marek Urban. Śpiew prowadził Jacek Chęckiewicz nasz organista.
Wśród zebranych był także ks. Mariusz Salach.
Po Litanii do Najświętszego
Serca Jezusowego ks. Proboszcz
powiedział, że nabożeństwo przy
krzyżu odbywa się w uroczystość
świętych apostołów Piotra i Pawła,
którzy w wyjątkowy sposób wskazują na krzyż. Św. Piotr został ukrzy-

żowany, choć z szacunku do krzyża
Chrystusa, głową w dół. Św. Paweł
pisał, że z tego może się jedynie
chlubić, że zna Jezusa ukrzyżowanego. Ks. Marek powiedział, że
krzyż nie jest dodatkiem do naszego
życia. Przypomniał, że św. Jan Paweł II w 1997 r., wskazując na krzyż
na Giewoncie, mówił, że te znaki
wiary świadczą o miłości Pana Boga
do człowieka. Trudno to zrozumieć,
gdy dotykają nas cierpienia. W takich chwilach najlepiej jest spojrzeć
na krzyż, bo to przekonuje, że Bóg
naprawdę kocha człowieka.

Fot. E. Kamińska
11 czerwca 2015 r.
Zakończenie Oktawy Bożego Ciała
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-Niech nie ginie w nas szacunek
do tego znaku – powiedział ks. Marek - ale niech dzięki niemu coś
więcej dokonuje się w naszych sercach. Wiara, jak niektórzy mówią,
opisana jest krzyżem. Ale ten krzyż
jest tylko narzędziem, drogą, pewnym elementem. My idziemy dalej,
by pełniej odkryć miłość Pana Boga
i głębiej doświadczyć radości życia
jako dzieci Boże.
Po błogosławieństwie odśpiewano pieśń Najświętsze Serce Boże
oraz Apel Jasnogórski.
ETK

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE 30.06.2015

Fot. Tomasz Kamiński

Ostatnie Nabożeństwo Czerwcowe w naszej parafii odbyło się
przy figurze Serca Jezusowego
przy ul. Trześniowskiej o godz.
20.00. Prowadził je ks. Proboszcz
Marek Urban. W nabożeństwie
uczestniczył, wraz z liczną grupą
parafian ks. Prałat Marian Matusik. Śpiew prowadził organista
Jacek Chęckiewicz.
-Pamiętam z dzieciństwa peregrynację wizerunku Jezusa z otwartym sercem – wspominał ks. Proboszcz. – Związane to było z posługą misyjną Jezuitów, którzy bardzo
mocno propagowali kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. To wydarzenie było dla mnie, kilkuletniego
chłopca, zostawiło dobre „piętno”,
bo wizerunek Jezusa z otwartym
sercem w naszym mieszkaniu przypominał, że Jezus, to Ktoś dla nas
najważniejszy. (…) Obok tej figury
wielu z Was przechodzi każdego
dnia. Niektórzy się zatrzymują, może skłaniają głowę, czynią znak
krzyża, powiedzą w duchu słowa
pozdrowienia. Ten znak w przestrzeni publicznej przypomina, że
wiara, to nie jest sprawa, którą mamy odkrywać w kościele czy w swoim domu, ale także w codziennym
życiu. Naszą wiarę „karmimy” różnego rodzaju formami życia duchowego. Jedną z nich jest tzw. pobożność ludowa. Niektórzy myślą, że to

coś płytkiego, nic nie znaczącego, powierzchownego. Może tak być dla
niektórych ludzi, ale Kościół wielokrotnie zauważał, że pobożność ludowa, to zmysł ludzi, którzy w codziennym życiu, w odmawianych litaniach,
w tajemnicach Różańca, w nabożeństwach (również poza terenem kościoła), dają wyraz ożywiania ducha i
umacniania wiary. Św. Jan Paweł II
często zwracał uwagę na tego rodzaju
formę pobożności. (…) Czasem zaskakiwał, intonując różne pieśni podczas
spotkań z wiernymi, jakby chciał powiedzieć, byśmy tego nie zagubili, ale
aby to nie było tylko znakiem jakieś
formy kultury, folkloru, ale by stanowiło rzeczywisty wyraz naszej wiary.
Będzie tak, kiedy te znaki będą mówiły nie tylko o tym, że ktoś tutaj pozostawił wyraz swojej wiary, ale wtedy,
gdy będą przypominały, kim jesteśmy, jak mamy żyć i postępować.
Wczoraj w słowach zawierzenia Jezusowi Chrystusowi modliliśmy się i za
tych, którzy odwrócili się od Jezusa,
wzgardzili Jego przykazaniami. (…)
Jezus pragnie wszystkich nas przyciągnąć do siebie. I tych, którzy są
„bliżej” Niego, ale i tych, którzy jeszcze są bardzo od Niego daleko.
Proszę, by to miejsce było przypominaniem, że wołanie Jezusa,
jest przez nas wezwaniem do tych,
którzy dzisiaj są jeszcze daleko od
Niego. Zamiast kogoś czasem prze-

kląć, trzeba się pomodlić w jego intencji. Przypominając sobie, że
dźwigając słabości innych, warto
poprosić o łaskę otwarcia ich serca.
Czasem takie cuda się dokonują.
Niech znak, który nas dzisiaj tu gromadzi, nie będzie dodatkiem do
okolicy, ale czymś konkretnym, co
będzie nas pobudzało, prowokowało i ciągle odnawiało ducha, jaki
chce w nas zaszczepić sam Jezus,
który dotyka nas miłością, aby coś z
tego zostało w nas.
Ks. Proboszcz dziękował wszystkim przybyłym za wspólną modlitwę oraz za troskę o to miejsce.
Wspomniał zbliżającą się kolejną
rocznicę Cudu Lubelskiego.
-Jeden z biskupów tłumaczył,
dlaczego Matka Boża zapłakała –
powiedział. – Matka płacze z dwóch
powodów – kiedy dzieci robią rzeczy niewłaściwe i niedobre (…) i
wtedy, gdy jest bezradna, kiedy ktoś
jej dzieciom czyni krzywdę. Łzy Maryi oznaczają, że ktoś wyciąga rękę
na dzieci Boże. Próbuje ukraść im
największy skarb, jakim jest Jezus,
życie łaską. Coś z tej walki ciągle
trwa.
Ks. Proboszcz dziękował serdecznie wszystkim, którzy opiekują się
miejscami kultu w naszej parafii.
Nabożeństwo zakończyło błogosławieństwo i odśpiewanie Apelu
Jasnogórskiego.
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PODRÓŻ PEŁNA WRAŻEŃ
Ewa i Tomasz Kamińscy

Rozpoczął się już czas letnich wyjazdów, wycieczek i pielgrzymek. Takim połączeniem wycieczki z pielgrzymką była wyprawa w Kotlinę
Kłodzką i do Pragi przygotowana
przez p. Barbarę Zalewską z Chóru
Cecyliańskiego. Wzięły w niej udział
także osoby spoza chóru. Opiekę duchową sprawował ks. Leszek Sałaga.
Wyruszyliśmy w czwartek 18
czerwca o 5.00 rano spod naszego
kościoła. Czekała nas długa droga
(ponad 600 km) do Polanicy. Trasa
wiodła przez Radom, Piotrków Trybunalski i Bełchatów, za którym zaczęła się trasa szybkiego ruchu i autostrada. Zaprowadziła nas prosto i
szybko do Wrocławia. Szkoda, że nie
można było odwiedzić tego pięknego
miasta. Na pocieszenie mogliśmy
dłuższą chwilę podziwiać na postoju
monumentalnie wznoszący się masyw Ślęży. Tam mieliśmy jeszcze inny
sentymentalny widok. Na stacji benzynowej stał nasz lubelski stary żuk –
pięknie odrestaurowany. Używali go
młodzi Anglicy, studiujący we Wrocławiu. Mówili, że to wielka frajda
mknąć 70 km na godzinę po dolnośląskich drogach, wzbudzając ogromne zainteresowanie.
Do hotelu w Polanicy dotarliśmy
ok. 15.00. Po obiedzie było nam mało, więc poszliśmy 2 km do centrum
zdrojowego. Polanica bardzo się
zmieniła, wyładniała. Powstał piękny
deptak wzdłuż rzeki z mostkami i
fontannami w korycie. Park też jest
niezwykle starannie utrzymany, pełen drzew i różnych roślin. Na spacerze po Parku Zdrojowym nasza solistka p. Maria Wajrak weszła na estradę
muszli koncertowej i zaśpiewała
„Arię ze śmiechem” Jacquesa Offenbacha, co przyciągnęło tłum widzów.
Pani Dyrygentka Małgorzata Świeca
zaraz poderwała Chór i zaczął się
spontaniczny koncert, nagrodzony
owacją na stojąco. Część widzów myślała, że to był zaplanowany występ.
Na drugi dzień wyruszyliśmy do
Pragi. Po stolicy Czech chodziliśmy
wraz z przewodnikiem bardzo szybko. Stara Praga, to kompleks dawnych miast. Obejmuje obszar parokrotnie większy od Starych Miast w
Wiedniu czy Krakowie. Na szczęście
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nie została zniszczona w czasie wojny. Wspaniały więc widok roztaczał
się ze wzgórza przy Strachowskim
Klasztorze. Tam czekała na nas p.
Teresa, siostra śp. ks. Stanisława Roga. Było to bardzo radosne spotkanie,
tym bardziej, że towarzyszyła nam
przez cały czas w Pradze. Po przejściu
przez zabytkowy Pohořelec, weszliśmy na Hradczany – ogromny kompleks zamkowy z katedrą św. Wita.
Na dziedzińcu przed Pałacem Prezydenckim odbywała się właśnie paradna zmiana warty. Potem nawiedziliśmy samą katedrę i zobaczyliśmy najważniejsze budynki Hradczan. Z
ogrodów zamkowych znów roztoczył
się wspaniały widok na Pragę z Wełtawą i słynnym mostem Karola.
Przeszliśmy jeszcze przez uroczą Malą Stranę, przez dawną dzielnicę niemiecką i tzw. praską Wenecję. Na
moscie Karola było tak dużo ludzi, że
z trudem znaleźliśmy miejsce, z którego wrzucono do Wełtawy ciało św.
Jana Nepomucena. Stare Miasto niestety tylko we fragmentach – przede
wszystkim słynny zegar Orloj na ratuszu i wąskie uliczki wijące się wśród
zabytkowych kamienic. Po zakupach
w markecie (przede wszystkim czekolada Studentská) mieliśmy trochę
czasu wolnego, więc małą grupką razem z ks. Leszkiem i p. Teresą poszliśmy na skraj placu Wacława (bo choć
piękny, jest bardzo długi). Potem już
tylko prawie biegliśmy do baszty prochowej i na dworzec przy Lorencu,
skąd wyruszyliśmy w drogę powrotną. Ale na pierwszy raz, jak dla nas,
było warto. Szczególnie pięknie wyglądały Hradczany z drugiej strony
Wełtawy, bo wyszło słońce i wspaniale oświetliło to ogromne wzgórze.
Kolejny dzień szykował się nieciekawie, bo padało. A wybieraliśmy się
do Wambierzyc i w Błędne Skały. Na
szczęście deszcz przestawał padać, a
w sanktuarium Matki Bożej Królowej,
wspaniałej barokowej budowli, było
przepięknie. Po modlitwie i śpiewie
poszliśmy do ruchomej szopki. To
dzieło miejscowego zegarmistrza
można podziwiać od 160 lat. Jeszcze
wejście na Kalwarię (bardzo strome).
W ogóle, cała miejscowość to stacje
Drogi Krzyżowej wkomponowane w
domy.
Przejazd Drogą Stu Zakrętów pod
Szczelińcem – najbardziej charakterystycznym wzniesieniem Gór Stoło-
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wych – dostarczył też niesamowitych
emocji, podobnie jak trasa spacerowa
wśród Błędnych Skał, gdzie trzeba
było się przeciskać pomiędzy monumentalnymi skałami. Jadąc dalej szosą Stu Zakrętów dojechaliśmy do Kudowy, jedynego miasta w Polsce położonego na południe od Sudetów. Najpierw zwiedziliśmy Kaplicę Czaszek w
Czermnej, gdzie znajdują się szczątki
ok. 30 tysięcy ludzi, ofiar wojny trzydziestoletniej, prusko-austriackiej i
szerzących się po niej epidemiach
cholery w XVII i XVIII wieku oraz z
wojny siedmioletniej (1756–1763)
zbierane z okolic Kudowy, Dusznik i
Polanicy przez ks. proboszcza Václava Tomáška oraz jego kościelnego i
grabarza przez 20 lat. Pobyt w tej kaplicy stanowił dla nas czas zadumy
nad przemijalnością i kruchością
ludzkiego życia. Potem spacer po
uzdrowisku w Kudowie – park, pijalnia, zdrój w parku. Kto mógł nabrał
sobie leczniczej wody (szczawy o dość
specyficznym smaku i zapachu).
W Polanicy udało się nam zdążyć
do odnowionego kościoła na Mszę
św. Potem spacer po parku. Podziwialiśmy zwłaszcza piękne grupy
kwitnących jeszcze rododendronów.
Ale było nam mało, więc wybraliśmy się wieczorem na 22.00 na przepiękny spektakl grającej i podświetlanej fontanny.
Rano, trochę zmęczeni (po wieczornej zabawie) pojechaliśmy do
Kłodzka. To miasto robi wrażenie.
Kamieniczki są pięknie odrestaurowane po tragicznej powodzi. Średniowieczny most, to jakby miniatura Mostu Karola w Pradze. Nad
miastem górująca ogromna twierdza. Po Mszy św. w gotyckim kościele
Jezuitów
Wniebowzięcia
NMP (ze wspaniałym barokowym
wyposażeniem), w ulewnym deszczu przebiegliśmy do twierdzy. Teraz można już zwiedzać całość tej
początkowo austriackiej, a potem
pruskiej budowli obronnej. Pierwsze 1,5 godziny, to wędrówka po
budowlach twierdzy i poznawanie
jej historii. Przewodnik ubrany był
w pruski mundur, co nadawało specyficznego klimatu jego opowieściom. Najtrudniejsza była wędrówka podziemnymi niskimi korytarzami minerskimi. Nie wszyscy zdecydowali się przepełznąć wilgotnym
korytarzem o wysokości 1 metra

Spotkanie z panią Teresą, siostrą śp. ks. Stanisława Roga przy Strachowskim Klasztorze w Pradze

w całkowitej ciemności przez 17
metrów. Po godzinnej wędrówce z
ulgą powitaliśmy światło dnia. Po
krótkim zwiedzaniu miasta i obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną. Wróciliśmy do Lublina już o

północy – zmęczeni, ale w doskonałym nastroju, o czym świadczy
wiersz Basi Zalewskiej odczytany w
autobusie. Serdecznie dziękujemy za
tę podróż, dla nas częściowo sentymentalną (po 30 latach nieobecności

na Ziemi Kłodzkiej) wszystkim organizatorom, a szczególnie Basi, Bogusi
i Wiesi, ks. Leszkowi za duchową
opiekę, a p. kierowcy za spokojną i
bezpieczną jazdę oraz wszystkim
przemiłym uczestnikom wyprawy.

W czerwcu, dnia osiemnastego
Wyjechali Cecylianie
Spod kościoła Antoniego
Na pielgrzymkę do Wambierzyc.

Otwórz Basiu – łka z rozpaczy. –
Komplet czaszek chcę zobaczyć.
Ewa mówi: O litości,
Jeszcze innych parę kości.

Potem jeszcze i twierdza
Właśnie na Owczej Górze,
Gdzie na wielkim dziedzińcu
Czekał Prusak w mundurze.

Razem z nimi Ksiądz opiekun,
Co artysty duszę ma.
Zaś przy sterze niby Kojak
Pan kierowca szosą gna.

W Błędne wszyscy poszli Skały.
Szczupli, pulchni, duzi, mali.
Lecz tu właśnie to się stało
Bramkę na mnie zblokowało.

Z przodu siedzi dyrygentka
Krzywi się na fałszu nutę,
Zaś Marysia ma to w nosie,
Uruchamia swą batutę.

Chcąc dopędzić swoją grupę
Osunęłam się na… nie na plecy.
Kulejąc na jedną nogę
Dzielnie przeszłam błędną drogę.

Tu kobiety orzekły:
Obiekt to jest potężny, a i trasa niemała.
Zobaczyły wojaka,
Poszła każda jak stała.

Zaśpiewała, zanuciła,
Wszystkich wkoło ubawiła.
A na tańcach grzeczna była,
Wszystkich panów obtańczyła.

U Madonny zaś z czyżykiem
Z księdzem Leszkiem na czele
Modliliśmy się wszyscy
W ostatnią niedzielę.

Raz wypadliśmy do Pragi
Po studenckie czekolady.
Innym razem do kaplicy,
Gdzie pod drzwiami Tomek krzyczy:

A że wszystko się działo
W gościnnym Sławnika grodzie,
To przy wyjściu z kościoła
Był pierniczek na miodzie.

Tylko Antoś z tenorów
Słysząc głośny szczęk garów,
Krokiem dość posuwistym
Poszedł prosto do baru.
Były śpiewy, uciechy,
Długie spacery i taniec,
Ale na pierwszym miejscu
Koronka, Litania, Różaniec.

Barbara Zalewska
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DWIE WYCIECZKI ŚWIETLICY

INFORMACJE

Świetlica św. Antoniego AKAL w ramach zajęć socjoterapeutycznych i dotacji z Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Lublin wybrała się na dwie wycieczki.
Grupa młodsza odwiedziła 23 maja 2015 r. Farmę Iluzji w Mościskach, natomiast grupa starsza 6 czerwca 2015 r. Park Linowy w Ośrodku „Leśna Ryba” w
Jedlance.
Obie wyprawy były bardzo udane, pogoda dopisała. W Farmie Iluzji korzystaliśmy z wielu atrakcji, jak labirynt, tunel zapomnienia, przepływ na tratwie,
jazda na tyrolce, zabawa na dmuchańcach i wiele, wiele innych. Dzieci oprócz
świetnej zabawy mogły się zintegrować oraz uczestniczyć w wielu zabawach w
świecie iluzji.
Podczas drugiej wycieczki grupa starsza mogła sprawdzić swoją kondycję i
odwagę w Parku Linowym w Ośrodku: „Leśna Ryba” w Jedlance. Można było
wybrać stopień trudności i wysokość trasy. Młodzież miała niesamowitą zabawę i lekcję pokory. Po zmaganiach w parku wspólnie piekliśmy kiełbaski przy
ognisku, korzystaliśmy z pobliskiego kąpieliska, mocząc stopy i chłodząc się
podczas pięknego słońca. Graliśmy także w piłkę na pobliskiej plaży oraz odwiedziliśmy wioskę rybacką.
Obie wycieczki pozwoliły nam cieszyć się sobą, piękną pogodą, ciekawymi
doświadczeniami oraz bardzo dobrze wykorzystanym czasem.
Agnieszka Woś

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

Przez całe wakacje w każdą niedzielę o godz. 17.30 będą śpiewane
Nieszpory — Modlitwa Liturgią Godzin.
***
W każdą środę o godz. 17.45 odprawiana jest Nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy. Podziękowania i prośby do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy można przed
nabożeństwem wrzucać do skrzynki
obok figury Maryi przy kolumnie po
lewej stronie od wejścia.

ODESZLI DO PANA

Fot. Arch. Świetlicy
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Waldemar Szewczyk
1956
Henryk Zbęk
1939
Janusz Birszel
1944
Waldemar Pinkosz
1942
Stanisław Bartoszek
1950
Maria Harmasz
1940
Adam Pawlak
1961
Jan Węcławski
1941
Barbara Czadek
1937
Nasz dar modlitwy
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu,
Wieczne odpoczywanie

Żywy Różaniec z ks. Prałatem Marianem

Żywy Różaniec z ks. Leszkiem Sałagą
w Częstochowie 6 czerwca 2015

Fot. Ewa Kamińska
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UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA 04.06.2015

Fot. Tomasz Kamiń-

Ks. Rafał Olchawski

Ks. Prałat Marian Matu-

Ks. Franciszek Bednar

Ks. Leszek Sałaga
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Fot. Ewa Kamińska

