Prawo do życia nie jest tylko
kwestią światopoglądu, nie
jest tylko prawem religijnym,
ale jest prawem człowieka.
Św. Jan Paweł II

Domenico Ghirlandaio . Narodziny Maryi
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XXXVI LUBELSKA PIESZA PIELGRZYMKA

Fot. Ks. Leszek Sałaga—przewodnik grupy 7. Krzyż niesie Teresa Kaproń, autorka świadectwa na

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy na moją prośbę napisali świadectwa o pielgrzymowaniu.
Dziękuję tym bardziej, że nikt nie odmówił, mimo zmęczenia i wielu obowiązków lub innych trudności, nie szczędził
wysiłku, by dotrzymać słowa.
W tym roku ze względów zdrowotnych nie byłam w stanie odprowadzić pielgrzymów, ale dzięki świetnie prowadzonej stronie internetowej „W blasku świętości”, mogłam śledzić kolejne dni całej pielgrzymki, co pogłębiało duchową łączność z pątnikami.
Jestem niezmiernie wdzięczna wszystkim, którzy na bieżąco zamieszczali relacje, wywiady, konferencje ks. Przemysława Kaweckiego SDB, rozważania, zdjęcia oraz przeprowadzali codzienne transmisje Mszy św. Dzięki nim mogliśmy zobaczyć różnych znajomych oraz naszego syna Janka, którzy szedł w dominikańskiej grupie nr 19.
Bogu niech będą dzięki!
Ewa Kamińska

ZMIANY U SIÓSTR BETANEK
Decyzją władz zakonnych Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej s. Miriam Kowalczyk została skierowana
do pracy w Gubinie.
Na jej miejsce wróciła do nas z Gdańska s. Bernarda
Kaczor, która pracowała w naszej parafii w latach 2007 2010.
Siostrze Miriam dziękujemy za cichą i ofiarną posługę,
zwłaszcza za niezapomniane dekoracje kościoła, za modlitwę, serdeczność i wszelkie dobro. Siostrę Bernardę
witamy z radością i cieszymy się, że znów będzie z nami.
Obu Siostrom życzymy błogosławieństwa Bożego, sił i
wytrwałości w niełatwej pracy katechetycznej i apostolskiej. Niech Najświętsza Maryja Panna i św. Antoni upraszają u Boga potrzebne łaski.
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S. Bernarda

S. Miriam

URODZINY MARYI
Ks. Leszek Sałaga
Wszyscy w podobny sposób przeżywamy dzień urodzin. Jest tort, są
świeczki. Są goście, życzenia. Ale 8
września przeżywamy dzień szczególny – urodzin Maryi. Świętujemy wtedy przyjście na świat w palestyńskim
Nazarecie Tej, która przyniosła światu zbawienie. Ona przyjęła misję powierzoną Jej przez Boga, aby przez
Jej osobę mógł narodzić się Jezus
Chrystus i aby przez Nią mógł zbawić
świat.
Według starochrześcijańskiej tradycji rodzicami Maryi byli Joachim i
Anna. Bardzo długo przeżywali oni
smutek, gdyż nie mieli dziecka. Obydwoje gorąco prosili Boga, by zdjął z
nich hańbę, bo Żydzi tak traktowali
brak potomstwa. I oto pojawiła się
Maryja, której Bóg przeznaczył szczególną misję. Joachim i Anna cieszyli
się, że będą mieć dziecko, że Bóg wysłuchał ich modlitw. A była to modlitwa żarliwa.
Co dzieje się w Polsce, gdy rodzice dla kariery, czy łatwiejszego życia,
rezygnują z dziecka? Mówi się, że posiadać dziecko, jest dzisiaj za drogo.
Przelicza się je na pieniądze. Nie
traktuje, jako daru od Boga i przelicza się, czy ono się opłaca czy nie.
Narodziny Maryi, to wielki dzień,
bo na świecie pojawiła się Matka Syna Bożego. A przecież była Ona taką
samą osobą jak każdy z nas. Zewnętrznie niczym się nie wyróżniała
spośród ludzi. Nie fruwała nad ziemią. Tak jak i my przeżywała swoje
dzieciństwo, bawiła się z rówieśnikami, rozwijała, kształtowała i wychowywała się w tradycji swojego narodu. Wyróżniała się tym, co było wewnątrz Niej, gdyż była Tą, która została przez Boga uwolniona od grzechu pierworodnego i jego skutków.
Od razu narodziła się z czystym sercem.
W polskiej tradycji święto Narodzenia NMP znane jest jako Matki
Bożej Siewnej. Właśnie we wrześniu
rolnicy mogą cieszyć się zebranym
ziarnem. Aby zebrać plon musieli poświęcić wiele pracy i potu. Teraz mogą wybrać najlepsze ziarno na siew,
by w kolejnym roku przyniosło najlepsze zbiory. Ci, co pochodzą ze wsi,
doskonale pamiętają, jak wygląda

praca rolnika. Ziarno przed siewem
było święcone w kościele czyli ofiarowane Bogu. Pamiętam jak mój tata,
kiedy wsypał ziarno do siewnika, kreślił jeszcze na nim znak krzyża. Te
nasze tradycje chrześcijańskie powoli
odchodzą w zapomnienie. Gdzieś je
gubimy, nie chcemy pielęgnować. A
mamy ich bardzo wiele. Warto je
utrzymywać i przez to wychowywać
też młode pokolenie.
W Ewangelii nie ma opisu narodzenia Maryi. Czyta się w tym dniu o
narodzinach Jezusa Chrystusa. Wydawałoby się, że jest to zbędne, że
należałoby skończyć czytanie na słowach: „Jakub był ojcem Józefa, męża
Maryi, z której narodził się Jezus
zwany Chrystusem”. Ale pamiętajmy,
że Maryja zawsze prowadzi swoje
dzieci do Jezusa. Dlatego jest opis
narodzenia Jezusa, byśmy nie czcili
Jej jako Boga, bo Nim nie jest, ale
żebyśmy pamiętali, że modlitwy zanosimy do Boga przez ręce Maryi.
Ona prowadzi nas, jako swe dzieci, do
swojego Syna Jezusa Chrystusa. Ona
jest Tą, która zanosi nasze modlitwy
do swojego Syna. Tak działo się w
Kanie Galilejskiej, kiedy Maryja dostrzegła problemy nowożeńców i podeszła do Jezusa, aby Mu przedstawić
ten problem. Dopiero wtedy Chrystus
za Jej pośrednictwem czyni pierwszy
cud.
Dlatego tak trzeba traktować Maryję w naszym życiu – nie traktować
Jej jako Boga, nie prosić, by spełniła
nasze prośby, ale aby przez Jej ręce
trafiły one do Boga. Bo to Bóg spełnia
nasze prośby, a Maryja je tylko zanosi
i oręduje za nami przed Bożym tronem.
Żyjąc w mieście, może nie mamy
do czynienia z siewem ziarna, ale może mamy działkę, ogródek. Święto
Narodzenia NMP ukazuje jeszcze jedną rzecz – zasiewu, wzrostu i plonu.
Rolnik ciężko pracuje na roli, aby
osiągnąć dobre efekty swojej pracy.
Glebą, w którą my siejemy jest nasze
serce i życie. Czasem to, co zasiejemy,
mimo wysiłku, wydaje słaby plon.
Dlatego potrzeba, byśmy, jak Maryja,
otwierali się na Jego wolę i w ten sposób przygotowywali glebę naszego
serca, aby przyjęła ziarno Bożego Słowa. Potrzeba trudu, by pogłębiać naszą wiarę i zebrać obfity plon – życia
wiecznego.

KALENDARIUM
3 września – Św. Grzegorza I
Wielkiego (540-604)
Był to pierwszy zakonnik (benedyktyn)
na Stolicy Piotrowej. Został wybrany
papieżem w 590 roku. Choć rządził Kościołem tylko 15 lat, położył ogromne
zasługi na polu porządkowania życia
duchownych, teologii oraz liturgii. Już
na początku pontyfikatu określił siebie
jako servus servorum Dei (sługa sług
Bożych). Słynął z pokory i przyjaznego
nastawienia do ludzi. Jednocześnie nie
obawiał się plenić zła. Odnowił życie
kościelne, zreformował i ujednolicił
liturgię i śpiew kościelny. Zdecydowanie sprzeciwiał się symonii i nepotyzmowi. Uporządkował też finanse papieskie. Codziennie osobiście głosił
wiernym Słowo Boże. Pozostawił po
sobie spuściznę literacką w postaci wielu homilii, komentarzy biblijnych, listów oraz ksiąg porządkujących życie
kościelne. Od jego pontyfikatu pochodzi zwyczaj odprawiania 30 Mszy świętych za zmarłych zwanych gregoriańskimi. Jako pierwszy z papieży przykładał wielką wagę do głoszenia misji na
nowych terenach, które jeszcze nie
przyjęły Chrystusowej Ewangelii. Głównymi terenami misyjnymi były wówczas tereny dzisiejszej Anglii i Hiszpanii.
5 września – Bł. Marii Teresy od
Dzieciątka Jezus (1910-1997)
Agnes Gonxha Bojaxhiu pochodziła ze
Skopje w Albanii. Do
Indii przyjechała w
1929 r. Po opuszczeniu zakonu Loretanek
oddała się działalności charytatywnej na
rzecz najuboższych.
W 1946 r. założyła
Kongregację Misjonarek Miłości zatwierdzoną jako zakon w
1965 r. Pierwszą placówką prowadzoną
przez Matkę Teresę był dom dla umierających w Kalkucie. Z jej inicjatywy
powstało 50 domów dla opuszczonych
dzieci w Indiach i wielu innych krajach.
W 1961 r. zorganizowano ośrodek dla
trędowatych w Kalkucie, a w 1985 r.
pierwszy na świecie ośrodek dla chorych na AIDS w Gramvich Viagen
(USA). Matka Teresa otrzymała wiele
nagród, m.in. Pokojową Nagrodę Nobla. Jej myśli i medytacje zebrano w
publikacji Prosta droga. Beatyfikował
ją Ojciec Święty Jan Paweł II w 2003 r.
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KALENDARIUM
8 września – Narodzenie
Najświętszej Maryi Panny – Matki
Bożej Siewnej
Tak, jak jutrzenka zapowiada wschód
słońca, tak narodziny Maryi zapowiadają, że kończy się noc ciemności i
oczekiwania na Zbawiciela świata. Według przekazów pozabiblijnych rodzicami Maryi byli Joachim i Anna. Gorliwie
prosili Boga o dziecko i obiecali, że oddadzą je na służbę Bogu. Bóg w nagrodę za pokładaną w Nim bezgraniczną
ufność sprawił, że Anna urodziła córkę,
Maryję. Maryja została zachowana od
zepsucia grzechu. Przez całe życie, jak
każdy człowiek, posiadała wolną wolę.
Jej zaufanie, posłuszeństwo i pełna zawierzenia odpowiedź na Boży głos
sprawiły, że chwalą Ją wszystkie pokolenia.
9 września – Bł. Anieli Salawy
(1881-1922)
Urodziła się w Sieprawiu koło Myślenic. W 1897 r. przybyła do Krakowa,
gdzie pracowała jako służąca. Należała
do Trzeciego Zakonu Świeckiego św.
Franciszka. Została obdarzona przez
Boga darem przeżyć mistycznych, o
których
wspomina
w
swoim
„Dzienniku”, pisanym z nakazu spowiednika. Po wybuchu I wojny posługiwała chorym i rannym w szpitalach.
Pod koniec wojny zaczęła podupadać
na zdrowiu. W ostatnich 4 latach życia
mieszkała w suterenie. Zmarła w opinii
świętości w szpitaliku przy ul. Mikołajskiej. W jej pogrzebie wzięła udział niezliczona rzesza mieszkańców Krakowa.
Wkrótce zaczęto doznawać za jej przyczyną cudownych uzdrowień. Obecnie
jej szczątki znajdują się w kościele franciszkanów w Krakowie w kaplicy Męki
Pańskiej, która była ulubionym miejscem modlitwy Anieli Salawy.
W liście postulacyjnym z 30 stycznia
1973 r. kardynał Karol Wojtyła pisał m.
in.: Dla wszystkich Aniela Salawa była
przykładem silnej wiary i całkowitego
zgadzania się z wolą Bożą, szczególnie
w wypełnianiu obowiązków swego
stanu, w posłuszeństwie Kościołowi i
jego pasterzom, w połączeniu ciężkiej
pracy z podziwu godną pobożnością.
Nic więc dziwnego, że Bóg, który wywyższa pokornych, swoją służebnicę,
która żyła w ukryciu, obdarzył opinią
świętości, zarówno wśród prostego
ludu, jak i w świecie ludzi znanych. Już
jako papież ogłosił ją błogosławioną w
1991 r.

ZAWISZACY W NORMANDII
Ewa i Tomasz Kamińscy

Raz na dziesięć lat organizowany
jest Eurojam – czyli Międzynarodowy
Zlot Skautów Europy. To wydarzenie
wyjątkowe, gdyż dla każdego uczestnika zapewne jedyne w życiu. Spotkanie umożliwia przeżycie europejskiego i światowego wymiaru skautingu.
Najważniejsze jest budowanie wspólnych relacji poprzez bycie wspólnotą
działania i wiary.
W tegorocznym Eurojamie, jaki
odbywał się od 2-10 sierpnia w miejscowości Saint-Evroult-Notre-Damedu-Bois w Normandii, wzięło udział
13,5 tys. skautów i przewodniczek z
18 krajów Europy oraz Stanów Zjednoczonych i Kanady. Członkowie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego
„Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, to 1,7 tys. uczestników.
Polscy Zawiszacy byli trzecią nacją
pod względem liczebności w zlocie,
po Francuzach i Włochach. W spotkaniu wzięli udział członkowie katolickich organizacji skautowych wchodzących w skład Federacji Skautingu
Europejskiego (FSE). Oprócz katolików przyjechali też prawosławni z
Rosji. Z naszej parafii do Normandii
również wyjechała grupa Zawiszaków. Patronami spotkania byli św.
Teresa z Lisieux oraz Sługa Boży Robert Schuman. Motto, to słowa
„Venite et videte” (Przyjdź i zobacz, J
1,39).Zlot rozpoczął się od ceremonii
inauguracyjnej i wspólnej Mszy Św.

Młodzież została podzielona na
obozowiska dla dziewcząt i chłopców. Każdy zastęp musiał sam zapewnić sobie schronienie nad głową, skauci samodzielnie przygotowywali sobie posiłki. Program zlotu
został tak przygotowany, by każdego dnia jeden zastęp z jednego kraju mógł mieć zajęcia z zastępem z
innego kraju. Były warsztaty z różnych technik harcerskich, wspólne
kolacje i gry terenowe. Skauci poznawali bogactwo swoich kultur
narodowych.
Najważniejszym
punktem tegorocznego zlotu była
pielgrzymka do Lisieux, do grobu
św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
W 1994 Jan Paweł II apelował
do uczestników EUROJAMU roku
w Viterbo koło Rzymu, by z całym
młodzieńczym zapałem uczestniczyli w budowaniu Europy narodów, w której w każdym człowieku
szanowana byłaby godność dziecka
miłowanego przez Boga i byłaby
tworzona jedna społeczność oparta
na solidarności i miłości bratniej.
Te słowa stały się wyzwaniem dla
tegorocznych uczestników zjazdu.
Warto przypomnieć, że poprzedni EUROJAM odbył się w Polsce w miejscowości Żelazko. Centralnym zaś punktem zlotu była
pielgrzymka na Jasną Górę.
W Polsce jest obecnie ok. 3,5
tys. Skautów Europy. Działają w
ponad 60 miejscowościach.

Fot. Mateusz Grzeszczuk. 11 Drużyna Lubelska podczas wyjazdu na Eurojam 2014
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PRAWDZIWA PRZYGODA

Fot. Arch. Zawiszy

Dh Marysia Prokop
Zastęp Tygrys
6 Drużyna Lubelska
Jak to jest przeżyć prawdziwą
przygodę? Powiem Wam, że to cudowne uczucie i jestem pewna, że
dwanaście tysięcy harcerek i harcerzy z całej Europy i Kanady, którzy niedawno wrócili z pięknej
Francji zgodzą się ze mną. Od 1 do
11 sierpnia trwał Eurojam, czyli
zlot harcerzy i harcerek z FSE z
całej Europy. Miał on miejsce w
St-Evroult-Notre-Dame-du-Bois,
w malowniczej Normandii.
Oficjalny Eurojam rozpoczął
się 1 sierpnia, ale przyjechaliśmy
kilka dni wcześniej, by zrealizować
zaplanowaną pionierkę. Budowa to
jeden z elementów świetnej przygody, podczas której można wykazać się swoimi zdolnościami artystycznymi przy planowaniu i wyplataniu oraz pokazać siłę przy noszeniu żerdzi.
Eurojam, to niezwykłe wydarzenie, podczas którego można poczuć więzy braterstwa pomiędzy
harcerkami i harcerzami z wielu
II

Aby rodzice, nauczyciele i wychowawcy bronili dzieci i młodzież
przed ideologią gender.

krajów. Już podczas ceremonii
otwarcia były one widoczne.
Wspólne śpiewanie eurojamowego
hymnu, Msza i uśmiech na każdej
twarzy sprawił, że czwarty punkt
Prawa Harcerskiego: Harcerka
jest przyjaciółką wszystkich i siostrą dla każdej innej harcerki, był
bardzo odczuwalny. Nie tylko ceremonia otwarcia rozwinęła więzi
braterstwa. Uczyniły to także
warsztaty z bliźniaczym zastępem
z innego kraju, dzień kulinarny i
wymiany. Pomocny też był fakt, że
obok siebie były obozowiska drużyn z różnych krajów. Dla mnie
poznanie bardzo wielu harcerek z
Francji, Belgii, Włoszech i wielu
innych państw było niezapomnianą przygodą, o której warto mówić
innym.
Eurojam, to także czas, który
zbliża do Boga. Codzienne Msze
św. w biwakach, gdzie razem z siostrami harcerkami można było
wspólnie uwielbiać Pana, pogłębiały wiarę. Także pielgrzymka do
Liseux, gdzie urodziła się i żyła św.
Tereska sprawiła, że miłość do Boga urosła. To niezwykłe doświadczenie móc każdego dnia kochać
Boga jeszcze bardziej, a Eurojam
to umożliwił. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam pojechać do
Francji, poznać wielu wspaniałych
ludzi i zbliżyć się do Boga. Eurojam to na pewno najlepsza przygoda, jaka mnie spotkała i mam nadzieję, że nie jedyna.

KALENDARIUM
14 września – Podwyższenia
Krzyża Świętego
W 326 roku św. Helena odnalazła w
Jerozolimie drzewo Krzyża Świętego.
Najbardziej znane relikwie Krzyża
Świętego znajdują się w kościele św.
Guduli w Brukseli, w bazylice św. Piotra, w bazylice Krzyża Świętego w Rzymie oraz w katedrze Notre Dame w
Paryżu.
Tradycja kultu Krzyża Świętego w Kościele w Polsce sięga najdawniejszych
czasów, czego przykładem są liczne
wezwania nadawane kościołom, nazwy
miejscowości, sanktuaria, z których
najbardziej znane jest sanktuarium
Świętego Krzyża w Górach Świętokrzyskich.
W naszej Ojczyźnie największe relikwie
Krzyża Świętego znajdowały się w kościele Dominikanów w Lublinie do momentu ich kradzieży w 1991 roku. Do
dziś nie zostały odnalezione. We wrześniu 2005 r., odbyła się uroczystość
rozpoczęcia adoracji relikwii Krzyża
Świętego umieszczonych w nowym
relikwiarzu. Ma on formę krzyża łacińskiego o zaokrąglonych końcach ramion. Trzon wykonany jest z kilkusetletniego drewna czarnego dębu obwiedzionym złoconym obramowaniem.
Autorami relikwiarza są Krzysztof Kijewski i Wojciech Koryciński.
15 września Matki Bożej Bolesnej
Święto przypomina istotę duchowego
męczeństwa Maryi. Jest ściśle związane ze świętem Podwyższenia Krzyża
Świętego. Oddawanie czci Matce Bożej
Bolesnej swoimi korzeniami tkwi w
Ewangelii i pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Już w zapisach Ojców Kościoła IV i V w. znajdują się pełne treści
opisy i rozważania o życiu Maryi.
Również na Zachodzie wielu pisarzy
rozmyślało i głosiło kazania o współcierpieniu Matki Bożej, szczególnie
święci: Ambroży, Anzelm czy Bernard.
Ale nadzwyczajny rozwój tej pobożnej
tematyki datuje się od wieku XIII,
głównie dzięki kaznodziejom z zakonu
franciszkanów i serwitów. Z tego okresu pochodzi między innymi sekwencja
Stabat Mater czy też Skarga Madonny.
Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński
mówił: „Nie można zliczyć, ile mieczów
przeszyło serce Maryi. Bo całe Jej życie
było jednym wielkim mieczem, jednym
wielkim cierpieniem”.
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KALENDARIUM
18 września – Św. Stanisława
Kostki (1550-1568)
Był synem kasztelana zakroczymskiego. W wieku 14 lat razem z bratem został wysłany do szkół jezuickich w
Wiedniu. Łączył naukę z głębokim życiem religijnym.
Wbrew woli rodziców uciekł do Bawarii, aby wstąpić do jezuitów. Św. Piotr
Kanizjusz wysłał go do Rzymu, gdzie
Stanisław został przyjęty do nowicjatu.
Wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem budował swoje
otoczenie. Mając 18 lat złożył śluby
zakonne. Zmarł w następnym roku w
opinii świętości. Beatyfikowany został
w roku 1670, kanonizowany w 1726.
21 września . Św. Mateusza
Apostoła (+ I w.)
Jezus powołał go na swego ucznia, kiedy Mateusz pełnił urząd celnika (Mt
9,9-13). Przed pójściem z Mistrzem,
wydał ucztę, na którą zaprosił celników i grzeszników. Tradycja przypisuje Mateuszowi autorstwo pierwszej
Ewangelii, napisanej dla Żydów w języku aramejskim. Ukazuje ona dzieje
Jezusa Chrystusa w perspektywie wypełnienia się starotestamentowych
zapowiedzi i proroctw w osobie Bożego Syna.
U św. Mateusza znajdujemy przełomowe wezwanie do miłości drugiego człowieka. Dobro czynione innemu człowiekowi jest czynieniem go samemu
Bogu.
Klemens Aleksandryjski twierdzi, że
Mateusz do 42. roku przebywał i nauczał w Jerozolimie, następnie udał się
do Etiopii, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Według innych apostołował w
kraju Fartów oraz w Persji.

ZAUFAĆ BOGU
Z
dalekiego
Dniepropietrowska
przybył
w niedzielę 13 lipca do naszej parafii o. Zbigniew
Sobczuk, kapucyn. Jest on proboszczem tamtejszej
parafii św. Józefa, liczącej ok. 300 osób. Głosił Słowo Boże i zbierał ofiary na rzecz swojej wspólnoty.

Przyjechałem z Dniepropietrowska. To milionowe miasto na wschodzie Ukrainy. Nasza wspólnota parafialna jest niewielka – liczy ok. 300
osób. Nie będę mówił o tym, co dzieje
się na Ukrainie, bo zobaczyć można
to w telewizji. Powiem o tym, czego
nie widać – co podtrzymuje wiarę i
jak Bóg działa w narodzie, mimo
trudności i wojny.
W parafii jest wspólnota – Szkoła
Chrześcijańskiego Życia i Ewangelizacji. Na początku działała tylko w jednej
z miejscowości – w Krasiłowie – mieście 20 tys. Potem ludzie prosili, by
Szkoła miała zajęcia też w innych miejscowościach, bo trudno jest przyjeżdżać
z daleka na zajęcia. I tak wspólnota zaczęła rosnąć. Jest teraz w wielu miejscowościach Ukrainy, w Rosji, w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Czechach,
Izraelu. Około 50 filii. Doświadczamy,
że im więcej się daje, tym więcej otrzymuje. Widzimy, jak Boże Słowo zmienia nie tylko tych, którzy słuchają, ale i
tych, którzy głoszą.
Po jednej z sesji w Moskwie, gdy
już bracia czekali na pociąg na stacji,
zobaczyli jakąś zrozpaczoną, płaczącą
kobietę. Brat Piotr podszedł więc do

23 września – Św. o. Pio
(1887-1968)
Był włoskim kapucynem. Od 1916 r.
przez ponad 50 lat przebywał w San
Giovanni Rotondo, gdzie służył Bogu i
ludziom.
Był człowiekiem nieustannej modlitwy. Większość dnia spędzał w konfesjonale. Miał m.in. dar czytania w myślach, uzdrawiania, bilokacji. 20 września 1918 roku otrzymał stygmaty. Rany, które przez 50 lat pozostawały
otwarte i krwawiły, zagoiły się tuż
przed jego śmiercią.
W 1956 r. otworzył Dom Ulgi w Cierpieniu. W roku 1999 został beatyfikowany, a w 2002 kanonizowany przez
Jana Pawła II.
www.dniprokatolik.net—Odbudowywany kościół św. Józefa
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niej i spytał,
dlaczego tak
płacze. A
ona odpowiedziała,
że zmarł
jej brat i jedzie na jego pogrzeb do
Lwowa. Na to zakonnik zauważył, że
przecież widzi na jej szyi krzyżyk, to
chyba jest osobą wierzącą. Przecież
wierzy w Boga dawcę życia. Ale ona
powiedziała, że jej brat był narkomanem i umarł, bo przedawkował. Dodała, że w cerkwi stwierdzili, że za
samobójcę nawet nie warto się modlić. Więc płacze, bo nie będzie go już
nigdy widziała w wieczności. Wtedy
o. Piotr zaczął się modlić i w trakcie
tej modlitwy otrzymał natchnienie.
Zapytał, kiedy urodził się jej brat. 28
sierpnia 1968 roku. Wtedy brat Piotr
wyciągnął paszport i pokazał tej kobiecie. Była tam jego data urodzenia
– 28 sierpnia 1968 roku. I dodał, że
Bóg kazał mu zadać właśnie takie pytanie. -Może więc nie wszystko stracone – powiedział. – Bóg nie chce
śmierci grzesznika. Chce byś ufała,
wierzyła i modliła się.
W życiu bywa tak, że już
wszystko wydaje się
nam stracone. Przestajemy wierzyć w Słowo
Boże, w Miłosierdzie i…
zaczynamy wierzyć szatanowi, który mówi, że
nic się nie uda, jest tylko beznadzieja. Ale Bóg
chce, by Jego Słowo padało na żyzną ziemię
naszego serca i byśmy
byli otwarci na Jego
działanie. Wtedy robi
wielkie rzeczy – uzdrawia nas, przemienia,
daje pokój. Od dwóch
lat służę modlitwą o
uwolnienie i egzorcyzmami. Wielu ludzi do
nas przyjeżdża i prosi o
modlitwę, bo są w depresji, nie mogą wyjść z

grzechu. Kiedyś podczas modlitw
przez jedną z osób szatan przemówił i
powiedział, że depresja to jego ulubiona choroba. Tak wielu ludzi cierpi
na depresję, okazuje się, że jej przyczyny mogą być nie tylko psychiczne,
ale wynikiem działań szatana. Gdy
nie chce się wstawać rano i iść do
pracy, do szkoły, nic się nie chce robić, albo nawet żyć, wtedy spróbuj
uwielbiać Pana Boga – w sercu, na
głos. Zobaczysz, że te trudności, te
jakieś ściany wewnątrz umysłu zaczną się rozstępować. Bóg jest silniejszy od choroby. Chce, abyśmy wierzyli w Jego Słowo i szli za Nim. Mówi,
że „nie zostawi nas sierotami”, że
przebacza i kocha. Chce, by deszcz
Jego Słowa, padając na grunt naszego
serca, wydał plon obfity. Byśmy innym, którzy są w potrzebie, o tym
mówili. Wtedy też i nasza wiara się
wzmacnia.
Moja mama mieszkała z rodzicami
pod Lwowem. Któregoś dnia, a było to
w czasie wojny, przyszła do mojego
dziadka sąsiadka – Ukrainka – i powiedziała, by wszyscy uciekali, bo w nocy
jej mąż i synowie przyjdą, by ich zabić.
Nie było czasu do namysłu. Zabrali najcenniejsze i najpotrzebniejsze rzeczy, i
uciekli. Przez lata taki żal za to, co się
stało, a może nienawiść, wzrastał w
sercu naszej rodziny. Tata mówił, że
musieliśmy zostawić swój dom, pole i
teraz mieszkamy w bloku. Wszystko, co
na Ukrainie i w Rosji jest złe. Ale kiedyś
jako kleryk razem z chórem pojechałem
z innymi kapucynami do Winnicy. Nie
było gdzie nas przenocować. Jeden z
braci prosił mieszkańców, by nas wzięli
na noc. Szybko znalazły się dla nas
miejsca. Pani, u której spaliśmy nic nie
chciała w zamian za gościnę. A była
bardzo uboga. Nie było nic w domu do
jedzenia, więc męża wysłała nad rzekę Boh, by nałowił ryb. Łowił całą noc
i rano mieliśmy na śniadanie niewielkie, ale smaczne smażone ryby. Myślałem jednak, że będą chcieli później
czegoś w zamian. Ale nie, nic nie
chcieli. Nie mogłem zrozumieć, że są
w tym narodzie tacy ludzie. Bóg
zmienił moje serce, może przez serce
tej kobiety. Z naszej czwórki kleryków, która wtedy tam nocowała,
dwóch służy na Ukrainie – ja i brat
Andrzej.
Bóg chce działać nie tylko przez
Słowo i cuda, ale także przez nas. My
mamy być siewcami Jego Słowa. Mamy działać w Jego imieniu. On chce
w ten sposób umacniać wiarę i przemieniać ludzkie serca.

Nasz kościół w Winnicy chciano
go zburzyć, by tam zrobić centrum
handlowe. Ludzie modlili się na różańcu, kobiety klękały przed ciężarówkami wywożącymi gruz. Były
przepychanki, nawet krew się polała
na schodach. Ludzie jednak noc w
noc modlili się w świątyni, która nie
miała dachu. W końcu jakoś odzyskaliśmy kościół. Pamiętam, jak cztery
lata temu przyszedłem do Dniepropietrowska i odprawiałem w murach
kościoła Pasterkę. Było wtedy 6 stopni ciepła. Gwiazdy zaglądały do wnętrza kościoła. Prosiliśmy, by Bóg nam
pomógł w jakiś sposób. Oczywiście
jeździmy do Polski, głosimy kazania,
zbieramy fundusze. Ale Bóg chce
działać w sposób, jaki nie jest przez
nas zaplanowany. Przyjechał do nas
pewien biznesmen. Miał bardzo mało
czasu… Powiedział, że jest ateistą, w
Boga nie wierzy, ale jego ojciec Józef
przyśnił mu się i powiedział, by pomógł katolikom w Dniepropietrowsku. Byliśmy bardzo zdziwieni – jak
nie zobaczysz, to nie uwierzysz. I
dzięki temu panu mamy teraz ogrzewaną podłogę i dach na świątyni.
Dziwne są drogi Boże.
Wydaje mi się, że Bóg nie wymaga
od nas cudów, jakieś rzeczy ponad siły,
ale pragnie, by Mu zaufać, uwierzyć i
modlić się. Wtedy robi wielkie dzieła, a
my mamy o tym mówić. (…) O. Pio mówił, żeby pierwszą medytację odprawiać jeszcze w łóżku, zaraz po obudzeniu. Uwielbiać i błogosławić Pana za
rozpoczynający się dzień, za ludzi, których się spotka i prosić, by prowadził w
życiu z wiarą w Jego moc. (…)
Olga, studentka w Charkowie –
miała problemy z kręgosłupem, jej
ojciec jest alkoholikiem, nie była
pewna, czy chłopak ją kocha – prosiła
Boga na modlitwie o konkretną pomoc. Ale usłyszała słowa Boga:
„Zajmij się Królestwem Bożym, a
wszystko inne będzie tobie dane”.
Więc zorganizowała sobie w Charkowie „Kącik pucybuta”. Na kartce napisała: „Czyszczę buty za darmo”.
Kiedy czyściła buty mówiła: „Teraz
czyszczę ci buty, ale zobacz – Bóg
oczyszcza twoje serce, bo cię bardzo
kocha. Tylko uwierz w Niego i w Jego
miłość. On chce dla ciebie o wiele
więcej, niż możesz sobie wyobrazić.
Wierz w Niego, a wszystko będzie ci
dane”. Teraz ma męża i zdrowie. Bóg
zajął się tym, co jej obiecał.
Czytajcie Słowo Boże. Słowo, które
ma moc Was zbawić. I niech wyda ono
w Waszym życiu stokrotne owoce.

KALENDARIUM
25 września – Bł. Władysława
lub Ładysława z Gielniowa
(ok. 1440-1504)
Marcin Jan urodził się w Gielniowie
koło Opoczna. Po ukończeniu szkoły
parafialnej udał się do Krakowa,
gdzie w roku 1462 rozpoczął naukę
na Akademii Krakowskiej, ale wkrótce porzucił ją i wstąpił do bernardynów. Przyjął imię zakonne Ładysław,
odbył studia zakonne i otrzymał święcenia kapłańskie. Stał się współautorem konstytucji, które zostały zatwierdzone przez kapitułę prowincji i
kapitułę generalną w Urbino (1490).
Jego życie było przepełnione modlitwą i pokutą. Miał szczególne nabożeństwo do Męki Pańskiej. Charakterystycznym rysem osobowości Ładysława było nabożeństwo do Imienia
Jezusa oraz do Najświętszej Maryi
Panny. W 1504 r. został gwardianem
przy kościele św. Anny w Warszawie.
Tutaj umarł kilka tygodni po ekstazie,
jaką przeżył podczas kazania w Wielki Piątek. Uroczystości beatyfikacyjne
odbyły się w Polsce 3 sierpnia 1750 r.
29 września – Świętych
Archaniołów - Michała, Gabriela
i Rafała
Oprócz aniołów stróżów danych każdemu człowiekowi, Bóg powołał do
istnienia także aniołów, którym wyznaczył szczególne misje i zadania do
wykonania. Michał, Gabriel i Rafał, to
trzej spośród siedmiu Archaniołów.
Św. Grzegorz Wielki tłumaczył: Imię
anioł nie oznacza natury, lecz zadanie. Duchy, które zapowiadają wydarzenia najbardziej doniosłe nazywają się archaniołami. Niektórzy z
nich mają imiona własne, wskazujące na określone ich zadania czy posługę. Święto zwraca naszą uwagę na
istnienie jeszcze innego świata poza
ziemskim – świata niebiańskiego
i życia wiecznego z Bogiem, którym
cieszą się już dziś aniołowie.
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BÓG CZYNI CUDA W KAZACHSTANIE
tać. Dlatego tak ważna jest obecność
Na budowę kościoła i klasztoru
sióstr, możliwość rozmowy. Dzięki
potrzebne jest wsparcie finansotemu ludzie kierowani są do parafii,
we. Jedna z sióstr – Maria Cecydo księdza proboszcza, który już dalej
lia – gościła 20 lipca 2014 r. w
nimi kieruje.
naszej parafii. Opowiadała o
W klasztorze ma powstać kaplica
misji w Kazachstanie i zbierała
wieczystej adoracji Najświętszego
ofiary na potrzeby budującego
Sakramentu – otwarta cały dzień dla
się klasztoru. Dziękowała naszej
wszystkich, którzy mają ochotę tam
parafii za już otrzymane wsparprzyjść. To niezwykle ważne zwłaszcie.
cza dla rodzin osób chorych, które
Wokół klasztoru gromadzi się
przebywają w pobliskim szpitalu wocoraz więcej ludzi. Przychodzą
Fot. Archiwum. Siostry Klaryski.
jewódzkim.
Od lewej s. Maria Beata, s. Maria Bonawentura, s. Maria na Msze św., odprawiane przez
S. Maria Cecylia cieszyła się barksiędza, który specjalnie przyAngela. Klęczy s. Maria Cecylia
dzo, że klasztor już stoi w stanie surochodzi do klasztoru. Rośnie liczwym i wybitnie wyróżnia się wśród
Pawłodar, to miasto obwodowe w ba parafian mocno związanych ze szarzyzny budownictwa socjalistyczpółnocno-wschodniej części Kazach- wspólnota klasztorną. Przynoszą nego. Potrzebne jest jeszcze wykoństanu, liczące ponad 350 tys. Miesz- zwłaszcza kwiaty hodowane na dział- czenie wnętrzna. Mówiła, że za każdą
kańców. To ośrodek przemysłu hutni- kach, aby przyozdobić kaplicę. Jest pomoc odwdzięczają się modlitwą.
czego, petrochemicznego, maszyno- tam pewna liczba osób pochodzenia Prosiła też o modlitwę w intencji
wego, metalurgicznego, chemicznego, polskiego. W rozmowach wspominają sióstr, by wytrwały na misjach, by
spożywczego i lekkiego. Od 1997 r. trudny czas komunizmu, lecz lęk za- potrafiły dalej prowadzić dzieło
jest miastem bliźniaczym Bydgosz- korzeniony przez dziesięciolecia w ewangelizacji.
czy. Właśnie z Bydgoszczy na zapro- sercach nie pozwala im o tym mószenie abp. Tomasza Pety, Metropoli- wić oficjalnie. Wciąż się boją re- PAWŁODAR
ty Astany, wyjechały tam 26 listopada presji. Trudno też jest mówić o
uczestnictwa
2009 r. cztery siostry Klaryski na no- systematyczności
wą fundację – s. Maria Bonawentura, niedzielnej Mszy św. Czasem ma
s. M. Beata, s. M. Angela i s. M. Cecy- się wrażenie, że działka jest ważlia. Ich misja rozpoczęła się od reko- niejsza. W Kazachstanie, tak jak i
lekcji, które odprawiły u Sióstr Kar- w innych częściach Związku Ramelitanek w Oziornoje. Oficjalna da- dzieckiego, praktyki religijne były
ta otwarcia klasztoru w Pawłodarze, zakazane. To gdzieś pokutuje jeszto 31 grudzień 2009 r. Adorację sio- cze w umysłach ludzi. Bóg jednak
stry rozpoczęły 18 stycznia 2010 ro- czyni cuda. Wielu pyta o możliku. Dopóki nie zostanie zakończona wość przyjęcia chrztu. Jednak pobudowa, siostry zwolnione są z klau- trzebny jest osobisty kontakt. Sami
zury i mogą kontaktować się ze z siebie nie potrafią się jeszcze
przemóc i po prostu przyjść, zapyświeckimi.

Naszej Drogiej Siostrze Reginie
z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, sił, pogody
ducha i pokoju w sercu.
Niech Bóg
obdarza Siostrę
swoimi łaskami, a Najświętsza
Maryja
Panna oraz Patron parafii św.
Antoni otaczają
Siostrę swoją
opieką.
Dziękujemy
za
modlitwę,
uśmiech, życzliwość i wszelkie dobro.
8

WRZESIEŃ 2014 Nr 9/198

WAKACJE W ŚWIETLICY
Świetlica przy naszej parafii zorganizowała w lipcu obóz w Zalesiu Tropiciele przygód z programem profilaktycznym Na tropie szczęścia, na który
otrzymaliśmy dotację z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Lublin. Był to obóz indiański, na którym dzieci mogły zdobywać stopnie indiańskie i sprawności. Pogoda i humory dopisywały. Dzieci i młodzież brała
udział w grach, zabawach, zajęciach w grupach, podchodach, dyskotekach itp.
Odwiedziliśmy także wiele ciekawych miejsc takich jak: Zakopane, Rusinową
Polanę, Park Rozrywki w Rabkolandzie, Ojcowski Park Narodowy z Jaskinią
Łokietka oraz Pieskową Skałą. Oprócz tego były wyjazdy na basen do Limanowej.
Wspólne spędzony czas był bardzo aktywny i radosny, dzięki czemu nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie, które miejmy nadzieję przetrwają.
Od września z nowymi siłami wracamy do pracy. Zapraszamy serdecznie
do nas wszystkie chętne dzieci. Oferujemy pomoc w odrabianiu lekcji, wspaniałą zabawę, pozyskanie nowych umiejętności, poznanie nowych kolegów i koleżanek. Świetlica w roku szkolnym działa codziennie w Domu Parafialnym
w godzinach 15.00-19.00. Serdecznie zapraszamy!
Agnieszka Woś

Z MARYJĄ RATUJ CZŁOWIEKA
Ewa Kamińska
W drugiej połowie lipca z Jasnej
Góry wypłynęła inicjatywa nowej
wspólnoty - Z Maryją ratuj człowieka.
Wspólnota jest odpowiedzią na pragnienia serca Jezusa i Maryi, i jest zanurzona w misji Kościoła – aby wszyscy
byli zbawieni. 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).
Główną patronką wspólnoty jest
Maryja, a patronami pomocniczymi św. Augustyn, św. Monika i Sługa Boży
Stefan Kardynał Wyszyński. Do wspólnoty może należeć każdy, by poprzez
krótkie modlitwy pomóc Chrystusowi
w Jego misji zbawienia. Włączając się
w tę piękną inicjatywę możemy pomóc
także Maryi, pierwszej uczennicy Jezusa, która w Fatimie prosiła dzieci o modlitwę w intencji nawrócenia grzeszników i rozpowszechnianiu nabożeństwa
Niepokalanego Serca Maryi — I sobót
miesiąca.
Wspólnota wypełnia też Śluby Jasnogórskie Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego z 26 sierpnia 1956 r., który napisał m.in.: Matko łaski
Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej
duszy polskiej daru łaski jako źródła
Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z
nas żył w łasce uświęcającej i był
świątynią Boga, aby cały Naród żył
bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i bramą Niebios, dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię – pod przewodem Kościoła katolickiego – do Ojczyzny wiecznej Lud
mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!
„Z Maryją ratuj człowieka” jest
wspólnotą osób oddanych Maryi, którzy
codziennie modą się o nawrócenie ludzi.
Każdy członek Wspólnoty modli się o
zbawienie człowieka wybranego przez
Boga.
Modląc się o czyjeś nawrócenie, stale musimy pamiętać, że my również
potrzebujemy nawrócenia. „Módl się ze
świadomością, że tym nieznanym człowiekiem możesz być ty sam. Nie wiesz
przed jakimi próbami staniesz jeszcze
w swoim życiu. Nie bądź więc nigdy
pewien ani swojej wiary, ani wierności
Bogu. Twoja modlitwa będzie aktem
miłości miłosiernej, jeśli będziesz żywił
głębokie przekonanie, że ty także zosta-

jesz obdarowany (patrz. Encyklika Jana
Pawła II – Dives in Misericordia). Nie
ograniczaj swojej troski o nawrócenie
tego nieznanego ci człowieka do odmówienia krótkiej modlitwy. Tego człowieka dał ci sam Bóg, aby modlitwa
przyczyniła się do jego zbawienia. Pamięć o nim musi być obecna w każdej
twojej modlitwie. Gdy kiedyś spotkasz
się z nim w niebie, będzie twoją radością. Na ziemi można być człowiekiem
samotnym. W niebie musisz mieć dzieci, które zrodzisz do życia wiecznego.
Jeśli łaski otrzymanej od Boga nie zatrzymasz dla siebie, ale będziesz dzielił

sprawowana jest Msza św. W Kaplicy
Matki Bożej na Jasnej Górze w każdą
pierwszą sobotę miesiąca o godz. 15.30.
Wszelkie pytania i propozycje można kierować na:
ratunek@ratunek.jasnagora.pl
Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia lub tel. (34) 377 74 27
W intencji dzieła można ofiarować
Bogu swoje cierpienia, przeżywane
trudności życiowe. Na rozpowszechnianie tej praktyki modlitwy zawierzenia
można również złożyć dobrowolne ofiary na konto:
Klasztor oo. Paulinów Jasna Góra
78-1240-1213-1111-0000-2379-9927 z
dopiskiem Wspólnota Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka”.
CODZIENNA MODLITWA CZŁONKÓW DZIEŁA
Z MARYJĄ RATUJ CZŁOWIEKA
ZA SIEBIE: Boże Ojcze, spraw,

abym stał się prawdziwym uczniem
Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Miał
to samo pragnienie co On, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Dlatego
staję przed Tobą i błagam, abyś udzielił mi daru modlitwy o nawrócenie
człowieka, którego Ty sam wybrałeś.
Amen.
ZA CZŁOWIEKA WYBRANEGO
PRZEZ BOGA: Boże Ojcze, proszę Cię,

się nią z bliźnimi, Bóg będzie łaski pomnażał. Gdy podejmiesz modlitwę, Bóg
będzie napełniał twoje serce miłością,
nie tylko do tego człowieka, za którego
będziesz się modlił, ale do ludzi w ogóle. Może z czasem odkryjesz, że będziesz kochał nawet tych, którzy wyrządzają ci krzywdę”. „Z chwilą podjęcia
modlitwy, rozpoczyna się również dla
ciebie czas szczególnej łaski. Może zaczniesz odkrywać prawdę o sobie. Największym dowodem wiary w miłość
Boga, to stanąć przed Nim z całą prawdą o sobie, choćby była straszna. On ją
przecież zna i to znacznie lepiej niż ty
sam. Bóg podarował nam potężne środki, aby przezwyciężać zło, ale musimy z
nich korzystać” (z informatora Wspólnoty). Inicjatorzy dzieła zachęcają do
codziennego uczestnictwa w Eucharystii, czytania Pisma Świętego i regularnego korzystania z sakramentu pojednania oraz odmawiania Różańca Św.
W intencji członków wspólnoty

aby moc płynąca z Krzyża Jezusa
Chrystusa, cierpienia i wstawiennictwo Jego Bolesnej Matki oraz wstawiennictwo wszystkich świętych, przyniosły nawrócenie człowiekowi, którego powierzyłeś mojej modlitwie. Ratuj
Go, Panie! Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi
Świętemu…
ZA INNYCH CZŁONKÓW WSPÓLNOTY I O POMNOŻENIE ICH LICZBY: Pod Twoją obronę….

„To, że jest się chrześcijaninem, wcale nie oznacza, że jest się ubezpieczonym na indywidualną premię: nie jest
to prywatne zapewnienie sobie biletu
wstępu do nieba, aby potem spoglądać
z góry i mówić: "Mam to, czego inni nie
mają, osiągnąłem swoje zbawienie, którego nie osiągnęli inni". Fakt, że jestem
chrześcijaninem, nie oznacza, że chrześcijaństwo otrzymałem w darze tylko
dla siebie, że dzięki temu każdy może
mnie odróżnić od tych, którzy odchodzą z pustymi rękami. Nie, chrześcijaninem jest się, w pewnym sensie wcale
nie dla siebie, jeno dla wspólnoty, dla
innych, dla wszystkich."
Józef Kardynał Ratzinger "Służyć Prawdzie"
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PARAFIA KATOLICKA W CHARKOWIE
Tomasz Kamiński

Ks. Leonid Tkaczuk, marianin, to
kolejny gość z zagranicy, który odwiedził naszą parafię w czasie wakacji.
W niedzielę 27 lipca głosił on Słowo Boże i zbierał ofiary na rzecz budującego się kościoła w parafii pw.
Świętej Rodziny w Charkowie.
Charków to po Kijowie drugie co
wielkości miasto na Ukrainie. Obecnie liczy ok. miliona mieszkańców.
Ich liczba systematycznie spada. W
ostatnim dziesięcioleciu zmniejszyła
się o 250 tysięcy. Jest to wielki ośrodek przemysłowy i uniwersytecki. To
także prawdziwy tygiel narodowościowy – Rosjanie, Ukraińcy, Polacy,
Tatarzy i inni. Zabytków jest tam niewiele –przede wszystkim obiekty sakralne.
W Charkowie-Piatichatkach znajduje się Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu wzniesiony w latach 1999–2000
według projektu Zdzisława Pidka.
Powstał on z inicjatywy Federacji Rodzin Katyńskich. Spoczywa na nim
4302 oficerów Wojska Polskiego i
polskich cywili zamordowanych w
1940 przez NKWD, a także około
2000 radzieckich Ukraińców, Rosjan
i Żydów zamordowanych przez
NKWD w latach 1937–1938. Polscy
jeńcy wojenni spoczywający na cmen-

tarzu zostali przewiezieni w 1940 roku do Charkowa z obozu w Starobielsku i rozstrzelani w piwnicach Obwodowego Zarządu NKWD w Charkowie.
Katolicka diecezja CharkowskoZaporoska erygowana została 4 maja
2002 r. przez św. Jana Pawła II.
Wchodzi w skład metropolii lwowskiej. Pierwszym biskupem ordynariuszem został mianowany bp Stanisław Padewski, kapucyn. Na kościół
katedralny wyznaczono kościół pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Charkowie. 19 marca 2009
roku Benedykt XVI mianował biskupa Mariana Buczka ordynariuszem
diecezji.
Ks. Leonid mówił, że czasy komunizmu odcisnęły w mieście ogromne
piętno. Teraz jest to miasto z największą ilością ludzi niewierzących.
To prawdziwy teren misyjny. Katolicy
skupieni są wokół katedry pw. Wniebowzięcia NMP i w kilku parafiach,
które powstały z inicjatywy pierwszego biskupa charkowsko-zaporoskiego
Stanisława Padewskiego.
Budowa kościoła pw. Świętej Rodziny rozpoczęła się w 2005 roku.
Kościół jest już zbudowany, ocieplony, pomalowany i nakryty dachem.
Jest ogrzewanie i posadzka. W kościele odprawiane są nabożeństwa.
Dużo jednak jest jeszcze do zrobienia.

Księża wyjeżdżają do Polski i innych
krajów, szukając wsparcia materialnego i duchowego, gdyż sytuacja ekonomiczna jest niełatwa, a nieliczna
wspólnota katolicka nie jest w stanie
sama udźwignąć ciężaru budowy.
Stabilizacji nie sprzyja także sytuacja na Ukrainie. W Charkowie ludzie
bardzo przeżywają wydarzenia na
Wschowie Ukrainy. Do granicy z Rosją jest 40 kilometrów, w każdej
chwili można spodziewać się najazdu
rosyjskiego. Mimo to, wierni cieszą
się swoją świątynią i dziękują za każde wsparcie.

CZAS PIELGRZYMEK NA JASNĄ GÓRĘ

Fot. E. Kamińska. Grupa 7 wyrusza na Pielgrzymkę
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Wyjątkowo ważnym czasem był tradycyjny okres pieszych pielgrzymek, tak
lubianych przez naród polski od wielu
wieków, zwłaszcza w okolicach Wniebowzięcia NMP. Pielgrzymi licznie przybywają na Jasną Górę, by oddać hołd naszej
Matce i Królowej. Nierzadko idą do Częstochowy całe rodziny z małymi dziećmi.
Licznie pielgrzymuje też młodzież. Wszyscy niosą intencje dziękczynne i błagalne,
prosząc Matkę Bożą o pomoc i pociechę.
Ci, którzy z różnych powodów nie
byli w stanie udać się na pielgrzymkę,
mogli w sposób duchowy towarzyszyć
pątnikom, włączając się w Fundusz Solidarnościowy „Idę z Tobą” poprzez wsparcie finansowe. W zamian pielgrzym, który
skorzystał z takiej pomocy, poniósł intencję ofiarodawcy przed tron Matki Bożej.
Jest to wspaniała idea, dzięki której można się stać uczestnikiem pielgrzymki.
Kazimiera Flis

PIELGRZYMKA PO WŁASNĄ ŚWIĘTOŚĆ
Tegoroczne pielgrzymowanie z
Lublina do Częstochowy odbywało się
„w blasku świętości”. Takie hasło wyznaczało nam szlaki także duchowego
pielgrzymowania do własnej świętości. Można ją było odkrywać nie tylko
przez modlitwę, na którą na pielgrzymce jest bardzo dużo czasu, ale
również przez odkrywanie życia różnych świętych. Sylwetki świętych
przybliżał pielgrzymom ks. Przemysław Kawecki, który był w tym roku
duchowym przewodnikiem naszych
rekolekcji w drodze. Ponadto własną
świętość można było odkrywać
w świadectwach wielu gości obecnych
na szlaku oraz konferencjach głoszonych przez ojców duchownych pielgrzymki.

W tym roku naszemu pielgrzymowaniu Ks. Leszek Sałaga
przyświecało również
hasło: Pielgrzymka czyta Pismo nik
chciałbym
Święte. Ponieważ Pismo Święte jest wszystkim pielgrzyjednym ze źródeł naszej wiary każde- mom podziękować i
go dnia czytaliśmy dwa fragmenty jednocześnie zachęEwangelii Św. Marka tak podzielone, cić do pielgrzymoże przez 12 dni przeczytaliśmy całą wania na Jasną GóEwangelię. Tam również, a może rę za rok. A tym,
obok Eucharystii powinniśmy szukać którym brakuje odźródeł naszej świętości i naszej wiary. wagi do wyruszenia
Miało to na celu zachęcić wszystkich na szlak wszyscy
do systematycznego czytania Pisma powiedzą, że na pielgrzymce panuje
Świętego.
życzliwa atmosfera, a dobroć ludzi
Jak w poprzednich latach tak i w można zobaczyć i jej doświadczyć na
tym roku w nasza 7. grupa nie zawiodła każdym kroku. Miejsca dla każdego w
i była to jedna z liczniejszych grup z grupie 7. nie zabraknie. Serdecznie zacałej pielgrzymki, za co jako przewod- praszamy. Szczęść Boże.

MOJA 33. PIELGRZYMKA LUBELSKA
Święta Maryjo, Matko Boża
Tyś jest róży kwiat
Do Ciebie woła Jezus Maryja
Cały piękny świat.
Maryjo najpiękniejszy cudowny
kwiecie, dziękujemy Ci za Papieża
Jana Pawła II, który Tobie się zawierzył i do końca pozostał Ci wierny.
Tegoroczna Lubelska Pielgrzymka pod hasłem „W blasku świętości”
była dziękczynieniem za dar świętości
Jana Pawła II. I chociaż pojawiły się
w naszym życiu różne przeciwności,
to jednak udało się je pokonać, i jak
każdego roku wyruszyłam na pielgrzymi szlak wraz z córką Grażynką i
wnuczkami Anią i Moniką.
Moja kolejna, już 33. pielgrzymka
była podziękowaniem za dar Jana
Pawła II oraz zdaną maturę wnuczki
Ani, a także prośbą o zdrowie dla rodziny i we wszystkich poleconych
nam intencjach.
Ponownie odżyły wspomnienia
mojej pierwszej pielgrzymki, w której
szłam z córkami. Wtedy brakowało
nam dobrych butów i innego sprzętu
potrzebnego na pielgrzymim szlaku,
lecz pomimo tych trudności miło
wspominam każde miejsce.
Każda pielgrzymka jest inna i
uczy nas czegoś nowego. Codzienna
Eucharystia i wspólne modlitwy dodają nam sił w każdym dniu pielgrzy-

Wanda Zwolińska
mowania. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości pomagali nam,
częstując nas posiłkami i zapraszając
na noclegi. Staraliśmy się wczuwać w
ich problemy, przyjmować intencje,
rozmawiać i pocieszać. Codziennie
modlę się o Dary Ducha Świętego
i doświadczam ich w życiu, również
na pielgrzymce.
Pomimo zmęczenia doszliśmy
szczęśliwie i przed obliczem Maryi
zawierzyliśmy siebie i najbliższych
oraz przedstawiliśmy powierzone
nam intencje.
Na Jasnej Górze zostałyśmy jeszcze do 17. sierpnia, gdyż 16. sierpnia
były urodziny córki. W dniu 17. sierpnia o godzinie 7.00 podczas Mszy św.
modliłyśmy się za zmarłych. W dniu
30. sierpnia odprawiona została Msza
św. w pozostałych intencjach. Szkoda
nam było opuszczać Jasną Górę i mówiłyśmy tak jak papież Jan Paweł II:
,,Żal odjeżdżać”.
Dziękujemy Ci Droga Matko za
dar pielgrzymowania i za wszystkie
otrzymane łaski. Bądź zawsze Królową Polski i Królową Świata. Polecamy
Ci nasze rodziny, Parafię, Kapłanów,
Siostry Zakonne i wszystkich Pracowników naszej Parafii. Dziękujemy
szczególnie Księdzu Leszkowi, który

był wspaniałym Przewodnikiem grupy 7. oraz wszystkim organizatorom i
służbom pielgrzymkowym. Dziękujemy wszystkim za wszystko.
Niech słowa Litanii Królowo Pokoju módl się za nami rozbrzmiewają
codziennie aż po krańce świata.

PAPIESKIE INTENCJE
NA WRZESIEŃ
Intencja ogólna
Aby niepełnosprawni umysłowo
otaczani byli miłością i pomocą,
których potrzebują, by godnie żyć.
Intencja misyjna
Aby chrześcijanie, natchnieni
Słowem Bożym, angażowali się w
służbę ubogim i cierpiącym.
WRZESIEŃ 2014 Nr 9/198
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DZIĘKUJĘ ZA KOLEJNĄ PIELGRZYMKĘ
Anna Maria Domań

„W blasku świętości” – tak
brzmiało hasło XXXVI Lubelskiej
Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, w
której uczestniczyłam jedenasty raz.
Szłam wraz z mamą, babcią i siostra
Moniką. Tegoroczna Piesza Pielgrzymka była podziękowaniem za dar
świętości Papieża Jana Pawła II, którego kanonizacja odbyła się 27 kwietnia 2014 r.
Chciałam przede wszystkim podziękować Bogu i Maryi za zdanie
matury i dostanie się na studia.
Szłam jak w poprzednich latach z
grupą siódmą. Byłam bardzo szczęśliwa, że idę do Maryi. Od rana do wieczora czas wypełniony był modlitwą
poprzez śpiewanie Godzinek, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Litanię Loretańską, śpiew. Słuchaliśmy konferencji i rozważań,
pięknie prowadzonych przez naszego

Przewodnika ks. Leszka Sałagę oraz
Ojca Duchownego ks. Jana Domańskiego. Najważniejszym wydarzeniem
każdego dnia była Msza Święta odprawiana w różnych miejscach, przez
kapłanów uczestniczących w pielgrzymce.
Poczułam wielką radość w sercu,
gdy wchodziliśmy na Wały Jasnogórskie. Pomyślałam wtedy, że już jedenasty raz doszłam do tego Cudownego Miejsca i było to dla mnie radosne
i wzruszające przeżycie.
Na Szczycie Dyrektor Pielgrzymki
ks. Mirosław Ładniak przedstawił
każdą grupę, a było ich aż 19. Zaśpiewaliśmy Barkę – nasz hymn pielgrzymkowy – ulubioną pieśń Papieża
św. Jana Pawła II. Następnie przebiliśmy wniesione balony. Gdy rozległ
się ten odgłos, poczułam, że to ostatni
moment, kiedy jesteśmy na pielgrzymce wszyscy razem i kończy się
już nasze wspólne tegoroczne pielgrzymowanie.
Gdy weszliśmy do Kaplicy Matki
Bożej poczułam wielką radość ze spotkania z Maryją w Jej Cudownym Wizerunku. Mogłam powiedzieć Jej
wszystko i powierzyć intencje, z którymi do Niej szłam. Mszę Świętą na
Szczycie dla Pielgrzymki Lubelskiej i
Warszawskiej odprawiał kardynał
Kazimierz Nycz oraz Metropolita Lubelski Stanisław Budzik.

PRASA KATOLICKA
Kazimiera Flis

W każdym tygodniu w naszym kiosku parafialnym
mamy okazję nabyć różne nowe czasopisma katolickie.
Bez trudu możemy znaleźć coś najbardziej odpowiedniego dla siebie. Dzięki ich lekturze można wyjść poza
granice naszej parafii. Choć od wielu lat prenumeruję
różne miesięczniki, to chętnie kupuję w kiosku Tygodnik Rodzin Katolickich Niedziela. Bardzo go cenię, bo
stanowi uzupełnienie moich skromnych wiadomości.
Zawsze są w nim obszerne informacje dotyczące różnych wydarzeń w Watykanie, wypowiedzi papieża
Franciszka, sprawozdań z jego pielgrzymek i audiencji.
W Niedzieli prezentowane są różne ważne wydarzenia,
zwłaszcza związane z Jasną Górą. Polecam serdecznie
lekturę tego katolickiego tygodnika.
12
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W dniu 15 sierpnia dojechała pozostała część rodziny: mój Tata, Dziadzio i Ciocia Ela, i wspólnie uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej
sprawowanej na Szczycie w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny. Obecny był Sekretarz
Generalny Episkopatu Polski bp Artur Miziński. Było bardzo pięknie i
uroczyście.
Tego samego dnia – w Dzień
Wojska Polskiego – w Apelu Jasnogórskim uczestniczył biskup polowy
Wojska Polskiego. Obecna była Kompania Reprezentacyjna WP w pięknych mundurach i ze lśniącymi bagnetami na broni. Towarzyszyła im
orkiestra wojskowa, grając m.in.
pieśń Legiony.
Po Apelu na Placu przed Szczytem zostały ustawione duże armaty, z
których oddano siedem salw m.in. za
papieża Franciszka, za pielgrzymów,
za Wojsko Polskie, za dzieci. Było
bardzo uroczyście i widowiskowo.
Zostaliśmy z rodziną jeszcze kilka
dni na Jasnej Górze, uczestnicząc
codziennie w porannych Godzinkach,
odsłonięciach Cudownego Obrazu,
Mszach Świętych oraz Apelach Jasnogórskich.
Każda pielgrzymka, również tegoroczna, wiele mnie nauczyła. Jestem
wdzięczna Bogu i Maryi za to, że
znów mogłam podążać na Jasną Górę
i złożyć tam wszystkie moje intencje.

MÓJ MAŁY JUBILEUSZ
Monika Maria Domań

Pielgrzymka była wspaniała. W tym
roku szłam już piąty raz. Bardzo cieszę
się, że znów uczestniczyłam w tym pełnym przeżyć wydarzeniu. Po drodze mijaliśmy różne piękne miejsca i spotykaliśmy ciekawych ludzi. Wspólnie modliliśmy się oraz śpiewaliśmy piękne, rytmiczne piosenki. Początkowo był ogromny upał, a pod koniec pielgrzymki zmoczył nas deszcz i znacznie się ochłodziło. Jednak w dobrej
atmosferze wszyscy szczęśliwie doszliśmy na Jasną Górę do
naszej Kochanej Matki, która tam na nas czekała. Pokłoniliśmy
się Jej i w ciszy przedstawiliśmy nasze podziękowania i prośby.

PRZEŁOMOWY ROK
Robert Wrona

Fot. Piotr Michalski. Na pierwszym planie autor tekstu. Czwarty —jego syn Janek

Piesza pielgrzymka na Jasną
Górę jest dla mnie przeżyciem bardzo szczególnym. W tym roku pielgrzymowałem po raz drugi, pierwszy raz łaskę pielgrzymowania
otrzymałem w ubiegłym roku. Rok,
który upłynął był dla mnie bardzo
przełomowy. W tym czasie życie
moje i mojej rodziny bardzo się
zmieniło. Myślę, że krok jaki zrobiłem przez to wydarzenie, aby zbliżyć się do Boga spowodował, że
Pan Bóg zrobił tysiąc kroków w
moją stronę.
W ubiegłym roku również poszedłem razem z synem Janem.
Syn zdecydował się iść z bardzo
dużym entuzjazmem, ja z trochę
mniejszym i to on mnie przekonał,
żebym poszedł. Główną moją intencją była prośba do Matki Najświętszej o poprawę moich relacji z
synem. Po drodze szybko pojawiło
się wiele problemów, starałem się
je przezwyciężać myśląc tylko o
tym, żeby Janek dał radę dojść do
celu naszej drogi. Stąd, jak tylko
mogłem starałem się mu pomagać.
Uświadomiłem sobie, że przez tę
drogę Maryja pokazuje mi, jaka
powinna być moja postawa względem mojego syna. Trudności w
mniejszym stopniu wynikały z bólu
czy zmęczenia, tu Janek był bardzo
dzielny. Ważniejsza była motywacja i wsparcie emocjonalne. Mimo,
że były śpiewy, długo rozmawialiśmy w drodze o czymkolwiek, bo
to było mu bardzo potrzebne. Na

postojach opatrywałem jego stopy,
zapewniałem mu wodę i jedzenie.
Przez te doświadczenia Bóg pokazał mi, że prawdziwa postawa
chrześcijańska jest służbą względem bliźniego, a szczególnie służbą względem własnej rodziny.
Po powrocie nie wiedziałem,
co się wydarzy, przez kilka miesięcy nic szczególnego się nie działo,
aż do momentu, kiedy w naszej
parafii rozpoczęły się katechezy
Drogi Neokatechumenalnej. Nie
wiedziałem, o co chodzi, ale pojawiło się we mnie bardzo wiele pytań o moją wiarę, o prawdy wiary,
o sens i istotę naszego zbawienia,
czułem, że powinienem tam być.
W tym samym czasie zostałem powołany do posługi nadzwyczajnego
szafarza Komunii Świętej. Kurs
przygotowawczy i katechezy trafiły
prosto w moje pytania i wątpliwości.
Upłynęło pół roku, od kiedy
razem z rodziną jesteśmy we
wspólnocie neokatechumenalnej i
każdego dnia widzę, jak wielkim
darem od Boga jest dla mnie ta
wspólnota. Nasze relacje rodzinne
uległy ogromnej poprawie, mamy
wspólne cele, aby wzrastać razem
w wierze. Obaj z synem służymy
jako kantorzy i wspólne śpiewy,
szczególnie w domu, zbliżają całą
naszą rodzinę.
W obliczu tych otrzymanych
łask nie było innej możliwości, jak
pójść znów, aby podziękować Panu

Bogu i Matce Bożej za Jej wstawiennictwo. Na tegorocznej pielgrzymce Pan przygotował dla mnie
znów szczególne doświadczenie.
Już na początku okazało się, że
potrzebny jest ktoś grający na gitarze. Pomyślałem, że Pan Jezus
mnie potrzebuje, abym w ten sposób mu służył i zgłosiłem się do
tego zadania. Bardzo duży wpływ
na moją decyzję miały słowa
Ewangelii, które rozważaliśmy kilka dni wcześniej we wspólnocie –
Pan Jezus powiedział do swoich
uczniów: „Wy dajcie im jeść”, na to
uczniowie odrzekli, że mają tylko
pięć chlebów i dwie ryby. Wówczas
Jezus powiedział: „ Przynieście mi
je tutaj”. Dalej wiemy, co się stało.
Wahałem się bardzo, ponieważ
nie bardzo znałem pieśni pielgrzymkowe, również moje umiejętności były niewielkie. Zdecydowałem jednak, że przyniosę Panu te
moje „pięć chlebów i dwie ryby”,
aby zrobił z nimi co zechce. Moje
zaufanie do Pana Jezusa szybko
przyniosło owoce. Stopniowo pomagając sobie wzajemnie i współpracując szczególnie z siostrami,
które dobrze śpiewały i znały pieśni oraz z księdzem przewodnikiem tworzyliśmy pewnego rodzaju dzieło wspólnotowe, które rozszerzało się w całej naszej grupie.
Bracia i siostry chętnie włączali się
w śpiewy i często wspierali mnie
dobrym słowem. Było to dla mnie
doświadczenie, które utwierdziło
mnie w przekonaniu, że każdy
człowiek, jako część Kościoła, ma
swoje zadanie ważne dla całej
wspólnoty niezależnie od tego ile
ma lat. Będąc w różnym wieku po
pewnym czasie zaakceptowaliśmy
siebie nawzajem i nasza współpraca coraz lepiej się układała. Nauczyło mnie to pokory i cierpliwości.
Wiem, że Pan mówi do nas w
naszych własnych, życiowych przypowieściach. Szukajmy jego woli w
naszym życiu i bądźmy otwarci na
to, co chce do nas powiedzieć.
WRZESIEŃ 2014 Nr 9/198
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PIELGRZYMOWANIE TO CODZIENNOŚĆ
Krzysztof Siczek

Tegoroczne pielgrzymowanie na
Jasną Górę już za nami. Pątniczy szlak –
można by powiedzieć – jak każdego roku: w przepięknej atmosferze rozmodlenia, wspólnoty, trochę trudny, czasami
upał, że trudno wytrzymać, a czasami
deszcz, taki że słychać dookoła, jak przemoknięte buty same wołają o trochę
słońca. Ale w tym roku było coś wyjątkowego – blask świętości. Tak, szliśmy
tego roku w pielgrzymce lubelskiej na
Jasną Górę w blasku świętości Jana
Pawła II. Takie było hasło, i takie też
było nasze rozmodlenie, nasza refleksja.
Codziennie w modlitwach i konferencjach rozważaliśmy dar świętości
Naszego Papieża, który otrzymaliśmy od
Boga, rozważaliśmy drogi do świętości
tych, których Bóg postawił przed nami,
między innymi: Jana Bosko, Jana Marię
Vianneya, Dominika Savio, Mariannę
Popiełuszko. To wszystko po to, aby w
naszej codzienności świętość była bliżej
nas, albo na odwrót, my bliżej świętości.
Bo przecież każdy ze wspomnianych
świętych, to człowiek z krwi i kości żyjący jak my w trudnych, wyjątkowych czasach, ze swoimi radościami i problemami, ale co dzień bliżej Boga – nie tylko w
sensie kalendarzowym.
Do tegorocznego pielgrzymowania
na Jasną Górę zachęcił mnie mój syn
Janek i zgodnie z Jego refleksją, że jest
za co dziękować Panu Bogu, obaj ruszyliśmy 3 sierpnia na pielgrzymkę. Żona i
córka nie mogły z nami przemierzać
szlaku, tak jak w ubiegłym roku, ale były
obecne codziennie duchowo, a kilkakrotnie odwiedzając nas na trasie, tak
jak i nasi przyjaciele i znajomi, także
uczestniczyli w naszym pielgrzymowaniu.
Przez dwanaście dni wędrówki
przeszliśmy grubo ponad trzysta kilometrów. Szliśmy w naszej dekanalnej
grupie nr 7 z przewodnikiem ks. Leszkiem Sałagą i ojcem duchownym pielgrzymki ks. Janem Domańskim. Nasz
grupa, ”nasza siódemka ”, to wspaniali
ludzie, którzy tę grupę codziennie i niestrudzenie budowali: wspomniani księża, siostry ze służby zdrowia, grupa muzyczna, służba porządkowa, nagłośnieniowa, kwatermistrzowska i każdy, kto
angażował się w jakikolwiek sposób –
przez śpiew, dźwiganie nagłośnienia,
dobry uczynek, modlitwę i tak prozaiczne rzeczy, jak uśmiech czy równe tempo
14
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marszu. Byliśmy naprawdę wspaniali!
Cała lubelska pielgrzymka liczyła prawie
trzy tysiące uczestników w dziewiętnastu grupach. Na Jasną górę dotarliśmy
14 sierpnia w wigilię Wniebowzięcia
Matki Bożej. Było pięknie!
Ale pielgrzymowania nie koniec.
Tak to już jest, że ciągle idziemy, przemierzamy różne szlaki, bardziej czy
mniej proste – takie, które prowadzą
nas do założonego celu – bo przecież
zawsze ten cel zakładamy, a czasami
takie, którymi idziemy dość długo: same
góry, wiatr w oczy i cel nam jakoś dziwnie ucieka. Szkoła, praca, dom, rodzina,
zaangażowanie w działania społeczne,
czas wolny spędzony przy książce, z
przyjaciółmi, w dyskotece czy w innych
okolicznościach. Można by powiedzieć,
że to normalne, po prostu tak jest, samo
życie. To prawda, dlatego warto postawić pytanie, czy ta droga, ten szlak którym podążam, którym pielgrzymuję,
prowadzi do świętości? To pytanie jest

Fot arch. autora

bardzo istotne, dlatego, że odpowiedź
udzielona na nie, określa sens naszego
codziennego pielgrzymowania. Prowadzi czy nie?

CHWAŁA PANU
Chwała Panu! Inaczej nie mogę rozpocząć tej krótkiej relacji z trasy Lubelskiej Pielgrzymki Pieszej do tronu Jasnogórskiej Pani, Bożej i naszej Matki.
Jest 3 sierpnia 2014 r. Kolejny raz wyruszam z Placu Katedralnego na trasę.
Ale przedtem są długie dni rozterki, czy podołam, przecież mam już trochę lat,
w maju miałam operację, niebawem będzie następna, nie wolno mi dźwigać,
muszę wrócić wcześniej. Jak to wszystko pogodzić? Nagle jak błysk pojawia się
intencja – błagalna o pokój na świecie; dziękczynna za uratowanie życia w Wielki Piątek. Już nic się nie liczy. Wątpliwości znikają jak bańka mydlana.
Od początku marszu czuję, jakby ktoś mnie niósł na swoich ramionach, a ja
tylko przebieram nogami. Czasem mam na ramionach tubę, czasem przytulam
się do krzyża, który prowadzi całą grupę. Wszystkie wzniesienia pokonuję bez
trudności. Z bagażem też nie ma problemu, zawsze znajdzie się ktoś do pomocy.
Zdarza się, że obarczam nim mego syna Mariusza, który również idzie ze mną.
Eucharystia jest naszym najważniejszym punktem każdego dnia – umacnia
nas duchowo i fizycznie na dalszą drogę. Mamy wspaniałego przewodnika w
osobie ks. Leszka. W związku z tym atmosfera w grupie jest bardzo dobra, wszyscy są dla siebie życzliwi. Modlimy się, słuchamy konferencji i katechez, śpiewamy. U schyłku każdego dnia ks. Leszek dla odprężenia włącza nam nagrane wypowiedzi małych dzieci na różne tematy. Co to jest ślub? Co to jest miłość itp.?
Pozdrawiamy ludzi, którzy wychodzą nas powitać lub czymś poczęstować.
Czasem proszą o modlitwę. Zabieramy ich prośby i dziękczynienia, i idziemy
dalej. Zabieram też intencje gospodarzy, którzy mnie goszczą – najczęściej
prośby o zdrowie, pojednanie w rodzinie, o uwolnienie z nałogów oraz te ukryte
głęboko w sercu. Modlę się również w intencji z Funduszu Idę z Tobą. W atmosferze modlitwy i ludzkiej życzliwości czas szybko mija i… trzeba się rozstać.
Po Mszy św. we Włoszczowe wracam do domu. Planowałam wcześniej, że
pociągiem, ale jadę samochodem z Radiem eR. Gospodyni z ostatniego noclegu
przywozi mi rowerem bagaż do samochodu. Po kilku godzinach jestem w domu,
ale przeżycia na długo pozostaną mi w sercu.
Moje zdrowie psychiczne i fizyczne jest zdecydowanie lepsze niż przed wymarszem. Jak tu nie wielbić Pana i Jego Matki za taki ogrom łask.
Teresa Kaproń

PIELGRZYM—CZŁOWIEK ZAWIERZENIA
Irena Śladowska

W niedzielę 3 sierpnia 2014 r. wyruszyła do Częstochowy 36. Lubelska
Piesza Pielgrzymka pod hasłem: „W
blasku świętości”. Dziękuję wszystkim
pielgrzymom, którzy co roku przemierzają pątnicze szlaki niosąc różne intencje - osobiste i te, którzy o to proszą.
Nie można jednak pominąć największego Pielgrzyma naszych czasów - Papieża modlitwy i zawierzenia Maryi wzoru dla nas, jakim był, jest i pozostanie na zawsze święty Jan Paweł II.
Pielgrzym - to 3 sierpnia 2014 r.
Pielgrzym - to Msza Święta przed Piel-

grzymką na Placu Katedralnym z
udziałem biskupów, kapłanów pod
przewodnictwem abp. Stanisława Budzika, to wszyscy opiekunowie grup
pielgrzymich to kierownik 36 Pielgrzymki na Jasną Górę ks. Mirosław
Ładniak
Pielgrzym - to opiekun Grupy VII ks.
Leszek Sałaga z pielgrzymami to wiara
to wytrwanie to niespożyta siła
Pielgrzym - to zaparcie, żeby iść dalej,
mimo wszystko to bąble na nogach to
stopy oklejone plastrem to strugi deszczu to palące słońce to opieka nad niepełnosprawnym to pomoc drugiemu
Pielgrzym - to dobrzy ludzie, przyjmujący pątników pod swój dach
I wreszcie - 15 sierpnia - nagroda za

trud pielgrzymowania i hołd złożony
przed Tronem Jasnogórskiej Pani.
Najświętsza Panienko, Królowo
Jasnej Góry
Idą do Ciebie pątnicy znosząc
wszelkie trudy.
Proszą o potrzebne łaski, zdrowie,
przebaczenie
A u Twojego Syna w niebie o zbawienie.
Przyrzekają czcić Twoją Chwałę w
każdym miejscu
Wielbić Cię zawsze w swoim sercu
I małego Jezusa, którego trzymasz na ręku.
Pielgrzymie - dziękuję, że jesteś.

POLSKA KANA GALILEJSKA
Ks. Mariusz Salach

Opis wesela w Kanie Galilejskiej
zawarty w Ewangelii, to przedstawienie
okoliczności pierwszego cudu, jakiego
dokonał Jezus Chrystus. Stało się to
dzięki interwencji Matki Bożej. Ten
pierwszy cud jest wzorem dla pozostałych cudów, których dokonał i które
chce czynić także dla nas. Pozwala on
łatwiej zrozumieć misję Matki Bożej w
naszym życiu, poszczególnych ludzi, w
dziejach narodu polskiego.
Warto przyjrzeć się, w jakich okolicznościach Jezus dokonał cudu przemiany wody w wino. Pierwsza sprawa,
to małżeństwo, które jest wzorem relacji międzyludzkich. Małżeństwo to najbliższa i najsilniejsza relacja międzyludzka – miłości dwojga ludzi, które
pragną być ze sobą przez całe życie. Dlatego wesele – celebrowanie zawarcia
związku małżeńskiego – to znak radości, miłości i jedności. Obecność na weselu Maryi i Jezusa, to znak, że zamiarem Pana Boga jest to, aby w naszym
życiu i życiu narodu panowała wzajemna dobroć, miłość i jedność. Bo On pragnie naszego dobra, szczęścia i chce
nam w tym pomagać.
Drugą okolicznością jest to, że zabrakło wina. Wino jest symbolem m.in.
radości, szczęścia i pomyślności. Kiedy
zabrakło wina, została tylko woda. Nie
ma ona specjalnego smaku, nie ma barwy. Brak wina pokazuje naszą kondycję
w jakiej żyjemy, stan relacji między po-

szczególnymi ludźmi, także w naszym
narodzie. Widzimy przecież, że w wielu
relacjach rodzinnych, sąsiedzkich, między Polakami, brakuje radości, życzliwości, poczucia wspólnoty, a zostaje coś
bez barwy, bez koloru. Jest wiele złości,
zazdrości, nieuczciwości i nawet nienawiści. Wobec takiej sytuacji stajemy
bezsilni, po ludzku nie da się nic zrobić
– zabrakło wina – nie możemy tego
zmienić.
Na szczęście są małżeństwa, w
których dobrze się układa, dobre są
relacje między sąsiadami itd. Ewangelia ostrzega nas jednak, że przyjdzie
czas, kiedy „zabraknie wina”. Szczęście zbudowane tylko na ludzkich siłach nie jest trwałe. Może zabraknąć
zdrowia, pieniędzy, pojawią się kłopoty. Łatwo możemy wtedy stracić poczucie zadowolenia i pewności siebie.
Maryja pomaga nam odkrywać radość
i szczęście oparte na czymś głębszym
niż ludzkie powodzenie. W sytuacji
wydawałoby się bez wyjścia, mówi do
sług: Zróbcie wszystko, co Jezus wam
powie. Daje nam klucz, jak z niej
wyjść. Tym kluczem jest posłuszeństwo Chrystusowi – słuchanie Jego
słów i kierowanie się nimi w życiu.
Słudzy weselni posłuchali Chrystusa.
Dzięki temu pojawiło się wino, i to
lepsze, niż na początku wesela. Jeśli
my pójdziemy za słowem Jezusa, odnajdziemy na nowo, to co łatwo gubimy w relacjach osobowych. To nie
słudzy dokonali przemiany wody w
wino, tylko Jezus, ale Go posłuchali.

Dzięki temu mógł On dokonać cudu.
My sami z siebie nie potrafimy dać
sobie szczęścia. Możemy uczyć się
posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi.
Tylko wtedy może On działać w naszym życiu
Administracyjną stolicą Polski jest
Warszawa, ale stolicą duchową – Jasna
Góra – ze względu na szczególne działanie Matki Bożej w tamtym miejscu.
Klasztor Jasnogórski jest jak Kana Galilejska. Matka Boża nie mówi tam niczego innego, niż tylko: Zróbcie wszystko,
co Jezus wam powie. To jest prawdziwa droga do szczęścia i radości – osobistego i narodowego.
Maryja, to wzór Kościoła. Po łacinie
i w językach mających z nią związek,
Kościół jest rodzaju żeńskiego. Jak Matka Najświętsza - tak Kościół naucza,
byśmy słuchali Chrystusa, byli Jemu
posłuszni i Go naśladowali. Na tym polega wielka rola Kościoła w naszej Ojczyźnie. Dzięki temu możliwe jest
uzdrawianie relacji międzyludzkich.
Każda Msza Święta jest jakby cudem w Kanie Galilejskiej, nawet większym. Jak w Kanie, jest w Niej obecny
Chrystus i uczniowie, czyli my. Jest także Maryja. A Chrystus dokonuje jeszcze
większej przemiany, bo zmienia wino w
swoją Krew, a chleb w swoje Ciało. I
chce nas karmić. To jest przyjęcie weselne, ale jeszcze okazalsze i wspanialsze, niż w Kanie Galilejskiej, byśmy po
wyjściu z kościoła umieli budować relacje, lepsze, pełniejsze, zdrowsze, pełne
wzajemnego szacunku i miłości.
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O KOMUNII ŚWIĘTEJ SŁÓW KILKA (2)
Maksymilian Kuźmicz

Przyjmować Komunię stojąc
czy klęcząc?
Obecny Mszał Rzymski przewiduje i dopuszcza dwie postawy w czasie
przyjmowania Komunii Świętej - stojącą i klęczącą. W przypadku postawy
stojącej zalecane jest wykonanie jakiegoś gestu czci przed przyjęciem
Najświętszego Sakramentu, np. ukłonu lub przyklęknięcia.
Aby świadomie przyjmować którąś z podstaw warto pokrótce przypomnieć ich symbolikę. Postawa klęcząca wyraża uniżenie. Jest to też forma
adoracji i zachwytu. Z kolei postawa
stojąca nawiązuje do Paschy, w czasie
której Izrael miał spożyć baranka. W
Księdze Wyjścia czytamy: Tak zaś
spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na
waszych nogach i laska w waszym
ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana (Wj 12,11). Wyraża to naszą gotowość do pójścia za Panem.
Jest to też postawa zmartwychwstania. W Apokalipsie św. Jan pisze: Potem ujrzałem: a oto wielki
tłum, którego nie mógł nikt policzyć,
z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed
tronem i przed Barankiem. Odziani
są w białe szaty, a w ręku ich palmy
(Ap 7,9). Dlatego od czasów apostolskich w czasie sprawowania misteriów zbawienia przyjmowano postawę stojącą, zwłaszcza w niedzielę
(dzień zmartwychwstania) i w czasie
wielkanocnym. W postawie stojącej
Ojcowie Kościoła widzieli też symbol
świętej wolności dzieci Bożych, które
uwolnione od grzechu, nie są już niewolnikami, ale przyjaciółmi Chrystusa i synami Boga, dlatego spożywają
prawdziwego Baranka Paschalnego.
Warto również podkreślić, że
„Ogólne wprowadzenie do Mszału
Rzymskiego” dwukrotnie wspomina o
procesyjnym przystępowaniu do Komunii (nr 86 i 160). Procesja podkreśla bowiem charakter zgromadzenia
eucharystycznego, jako pielgrzymującego ludu, ku któremu Chrystus wychodzi naprzeciw. Wyraża też oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem na
końcu czasów i zmierzanie do niego.
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Komunia na rękę czy do ust?
Jedną z największych kontrowersji dotyczących Komunii Świętej jest
przyjmowanie jej na rękę. Dyskusje
na temat tego sposobu przyjmowania
Ciała Pańskiego są często tyleż gorące, co pozbawione głębszej argumentacji i podszyte zamknięciem, charakteryzującym
wspólnotę
uczniów
sprzed zesłania Ducha. Spróbujmy
przyjrzeć się temu zagadnieniu spokojnie.
Na początek prześledźmy występowanie obu tych sposobów przyjmowania Komunii na przestrzeni wieków. Apostołowie w czasie Ostatniej
Wieczerzy brali Ciało Pańskie do rąk i
spożywali. Tak też przyjmowali je
nasi bracia w pierwszych wiekach
naszej ery. Warto przytoczyć słowa
katechezy mistagogicznej, tj. wyjaśniającej dla nowo ochrzczonych, św.
Cyryla Jerozolimskiego z końca IV
wieku: Przystępując do ołtarza nie
wyciągaj gładko ręki i nie rozłączaj
palców. Podstaw lewą dłoń pod prawą niby tron, gdyż masz przyjąć
króla. Do wklęsłej ręki przyjmij Ciało Chrystusa i powiedz „Amen”.
Uświęć też ostrożnie oczy swoje
przez zetknięcie ich ze świętym Ciałem, bacząc, byś zeń nic nie uronił.
To bowiem, co spadło na ziemię, byłoby jakby utratą części twych członków. Bo czy nie niósłbyś złotych ziarenek z największą uwagą, by ci
żadne nie zginęło i byś nie poniósł
szkody? Tym bardziej zatem winieneś uważać, żebyś nawet okruszyny
nie zgubił z tego, co jest o wiele droższe od złota i innych szlachetnych
kamieni. A kiedy już spożyłeś Ciało
Chrystusa przystąp do kielicha
Krwi. Nie wyciągaj tu rąk, lecz skłoń
się ze czcią mówiąc w hołdzie
„Amen”. Uświęć się przez to przyjęcie
Krwi Chrystusowej. Kiedy twe wargi
są jeszcze wilgotne, dotknij ich rękami i uświęć nimi oczy, czoło i inne
zmysły. Następnie zatrzymaj się na
modlitwie, dziękując Bogu za to, że
tak wielkimi zaszczycił cię tajemnicami (tł. W. Kania). Fragment ten
pokazuje na istotny rys adoracyjny
obecny w Komunii przyjmowanej na
rękę.
Zmiany mentalności na przełomie tysiącleci, akcentujące niegodność i grzeszność człowieka, dopro-

wadziły do przyjęcia praktyki udzielania komunii bezpośrednio do ust, tak
na Zachodzie jak i na Wschodzie. Widzimy więc, że jest to praktyka nowsza, „modernistyczna”, w odróżnieniu
od starszej, „tradycyjnej”, praktyki
Komunii udzielanej na rękę.
Ze wspomnianą zmianą mentalności łączyło się też pojawienie nowych
modlitw celebransa, wyrażających jego
niegodność. Jak podaje ks. prof. Maciej
Zachara: W niektórych z nich kapłani
nieomal przepraszali Boga za to, że w
ogóle celebrują Mszę Świętą. Temu
wszystkiemu towarzyszył zanik przyjmowania komunii przez laikat i drastyczne zubożenie życia sakramentalnego. Dopiero po Soborze Watykańskim II stopniowo przywracano praktykę przyjmowania Komunii Świętej na
dłoń, na co pozwalały dokumenty,
wkrótce błogosławionego, Pawła VI i
św. Jana Pawła II. W najnowszej instrukcji Kongregacji ds. Kultu Bożego
i dyscypliny Sakramentów Redemptionis Sacramentum (z 25 marca 2004 r.)
czytamy: Przy udzielaniu Komunii
świętej należy pamiętać, że święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani
i prawo nie zabrania im ich przyjmowania. Stąd każdy ochrzczony katolik,
któremu prawo tego nie zabrania, powinien być dopuszczony do Komunii
świętej. W związku z tym nie wolno
odmawiać Komunii świętej nikomu
z wiernych, tylko dlatego, że na przykład chce ją przyjąć na klęcząco lub na
stojąco (nr 91). Chociaż każdy wierny
zawsze ma prawo według swego
uznania przyjąć Komunię świętą do
ust, jeśli ktoś chce ją przyjąć na rękę,
w regionach, gdzie Konferencja Biskupów, za zgodą Stolicy Apostolskiej, na
to zezwala, należy mu podać konsekrowaną Hostię. Ze szczególną troską
trzeba jednak czuwać, aby natychmiast na oczach szafarza ją spożył,
aby nikt nie odszedł, niosąc w ręku
postacie eucharystyczne. Jeśli mogłoby zachodzić niebezpieczeństwo profanacji, nie należy udzielać wiernym
Komunii świętej na rękę (nr 92).
Warto też wspomnieć, że w Polsce
II Synod Plenarny z 1999 roku dopuścił
przyjmowanie Komunii na dłoń. W
liście Prymasa Polski z 2005 roku czytamy: Po rozważeniu tego zagadnie-

nia, zezwalam na to, by kapłani
i szafarze, poczynając od Wielkiego
Czwartku, mogli kłaść świętą Hostię
na rękę wiernego. Podstawowym
i powszechnym sposobem udzielania
Komunii świętej pozostaje przekazanie
jej do ust. Duszpasterze jednak spotkają się z wyciągniętą ręką. Wówczas
kładą świętą Hostię na rękę wiernego,
o ile – po ludzku sądząc – spełnione
zostają warunki. Warunkami tymi są:
po pierwsze, dojrzałość duchowa, której wyznacznikiem jest przybliżony
wiek przyjęcia Sakramentu Bierzmowania; po drugie, nauczenie się właściwego ułożenia rąk (lewa dłoń, podtrzymywana przez prawą, ma być tak
wyciągnięta, aby tworzyła jakby patenę lub rodzaj żłóbka, na którym mogłaby być położona Komunia święta.
Następnie prawą ręką wierny bierze
złożone na lewej dłoni Ciało Pana
i wkłada do swych ust niezwłocznie,
w obecności kapłana. Ta chwila trzy-

mania Pana Jezusa we własnych dłoniach jest momentem osobistej adoracji); po trzecie, tylko ten powinien decydować się na takie przyjmowanie
Eucharystii, kto bardzo kocha Pana
Jezusa. Ks. prof. Zachara zwraca uwagę, że gest wyciągniętej dłoni to jakby
tron dla króla, symbolizujący całe moje życie, w którym chcę dać miejsce
Chrystusowi.
Poczynione rozważania pokazują,
że przyjmowanie Komunii na rękę posiada swój wyraz i symbolikę. Pozwala
też połączyć Komunię z chwilą adoracji,
nota bene zajmującej ważne miejsce w
pobożności eucharystycznej ukształtowanej przez Sobór Trydencki. Sposób,
w jaki przyjmujemy Komunię zależy od
naszej dyspozycji i rozeznania, wynika z
najodpowiedniejszego dla nas rysu pobożności. Należy jednak powiedzieć, że
niedopuszczalne jest krytykowanie kogoś za przyjmowanie Komunii na rękę
lub do ust czy też gorszenie się w takiej

sytuacji. Świadczy to nie tylko o płytkim i powierzchownym podejściu do
spraw wiary, gdzie miejsce ducha zajmuje obyczaj, co Jezus wytykał faryzeuszom wielokrotnie, ale też obraża rzesze chrześcijan którzy przyjmowali Komunię świętą w dany sposób.
Na zakończenie chciałbym zauważyć, że niezależnie od tego, czy
przyjmujemy Komunię na rękę, jak
przyjmowała ją Maryja, święci Piotr,
Paweł, Augustyn, Agnieszka, Katarzyna, męczennicy cyrków i amfiteatrów,
czy bezpośrednio do ust, jak święci
Jadwiga, Franciszek, Antoni, Albert
Chmielowski, Faustyna, Maksymilian
Kolbe i Jan Paweł II, to w jedności
wiary Kościoła Świętego spożywamy
Ciało Baranka żyjącego na wieki.
Byłoby paradoksem i zwycięstwem złego ducha, gdyby Komunia
Święta, znak i źródło jedności
z Bogiem i braćmi, dzielił uczniów
Chrystusa.

SZLAKIEM SANKTUARIÓW LUBELSKICH
Roman Wołczyk
Współpraca: E.T.Kamińscy

W naszej domowej bibliotece,
pośród różnych książek, jest wiele
albumów przedstawiających miasta i
sanktuaria świata i Polski. Wśród wydawanych albumów jest jednak niewiele o sanktuariach Lubelszczyzny.
Najczęściej przedstawiane jest Górecko Kościelne. W jednym z ostatnich
wydawnictw pt. „Sanktuaria w Polsce”, na 60 obiektów, zaledwie 4 są z
Lubelszczyzny – Kodeń, Radecznica,
Krasnobród i Wąwolnica. A przecież
nasz piękny region obfituje w obiekty
sakralne, które często pozostają nieznane nawet dla jego mieszkańców.
Kiedy mam trochę czasu, lubię
zaglądać do albumów. Dłużej zatrzymuję się nad miejscami, w których
byłem. Wracają wspomnienia i pojawia się tęsknota, by znów je odwiedzić. Wydaje mi się, że autorzy niektórych przewodników i albumów nie
doceniają znaczenia i uroku wielu
naszych zabytków.
Jako uczestnicy pielgrzymki zorganizowanej 23 i 24 sierpnia 2014 r.
przez główne zelatorki Żywego Różańca – Alfredę Tudruj i Urszulę
Swatowską – mogliśmy nasycić się
pięknem Lubelszczyzny. Program był
bardzo bogaty i dobrze przemyślany.
W sobotni, pogodny poranek, kiedy

razem z żoną Basią podeszliśmy do
stojącego przed kościołem autokaru,
zauważyliśmy, że prawie wszyscy są
już w środku. Przy drzwiach stał
skromny, nieśmiały młodzieniec o
miłej twarzy. Zastanawiałem się, czy
to kierowca. Czy sobie poradzi z takim dużym autokarem? Okazało się
potem, ze moje obawy były bezpodstawne. Byliśmy również ciekawi, kto
z kapłanów będzie opiekunem duchowym. Okazało się, że ciche marzenia

wszystkich pielgrzymów spełniły się,
bo pojawił się ks. Proboszcz Stanisław Róg z ks. Franciszkiem Bednarem. Powitali nas radosnym uśmiechem. Wspólnie więc wyruszyliśmy w
drogę.
Pierwszym przystankiem było
spotkanie z Matką Bożą Chełmską w
bazylice Narodzenia NMP. Z daleka
widzieliśmy jej charakterystyczne
wieże. Od blisko 400 lat Maryja zaprasza tam wiernych.

Fot. E. Kamińska. W ogrodzie różańcowym na Chełmskiej Górce
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Zanim weszliśmy do kościoła,
modliliśmy się w pięknym ogrodzie
różańcowym. Założony został 10 lat
temu. Ma kształt dwóch serc – Matki
i Syna. Roślinność na jego terenie tak
została dobrana, aby obrazowała kolorem i kształtem tajemnice różańcowe. Przy każdej posadzono innego
rodzaju krzewy i zrobiono inne kompozycje. Krzewy tui przystrzyżone są
w kształcie kul i przypominają paciorki różańca. Jest też ogromny zielony krzyż o długości ok. 15 m i szerokości ramion 8 m. całość tej kompozycji robi wrażenie.
Cieszyliśmy się, że naszą pielgrzymkę możemy rozpocząć Mszą św.
koncelebrowaną przez ks. Prałata
Stanisława i ks. Franciszka. W homilii ks. Proboszcz przypomniał m.in.,
że wikariuszem w tej parafii był ks.
Prałat Marian Matusik. Bazylika ma
bogatą historię. Początkowo była katedrą greckokatolicką. Po kasacie unii
przez Rosjan, należała do prawosławnych. Od 1919 r. jest świątynią katolicką. Obraz Matki Bożej jest kopią
pierwotnego wizerunku, wywiezionego przez Rosjan w czasie I wojny
światowej. Obraz koronowany został
w 1946 r. przez biskupa lubelskiego
Stefana Wyszyńskiego – kandydata
na ołtarze.

W kościele pw. Rozesłania Apostołów przywitał nas przeuroczy ks.
kanonik Józef Piłat (na górnym zdjęciu po prawej ).

Fot. E. Kamińska. W kościele Rozesłania Apostołów
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Opowiadał bardzo ciekawie o kościele , jego wyposażeniu i iluzjonistycznej polichromii Józefa Majera,
tego samego, który pomalował ściany
katedry lubelskiej. Oprócz pięknego
ołtarza głównego, jest jeszcze 7 bocznych o różnej tematyce, przed którymi wierni wypraszają łaski. My również modliliśmy się o wzrost miłości i
wiary przed ołtarzem św. Józefa ofiarowującego Dzieciątko Jezus.
Kolejnym miejscem pielgrzymki
był Hrubieszów. Odwiedziliśmy tam
cerkiew prawosławną i kościół św.
Mikołaja, gdzie modliliśmy się w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu oraz przy relikwiach św. Jana
Pawła II. W głównym ołtarzu podziwialiśmy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z połowy XVII w. i wyżej
umieszczony obraz patrona świątyni św. Mikołaja z XVIII w.
Następnie przeszliśmy do kościoła oo. Bernardynów pw. św. Stanisława Kostki. Jest to sanktuarium MB
Sokalskiej. Po zaanektowaniu Sokala
w 1951 r. przez Związek Radziecki,
uchodźcy zabrali ze sobą cudowny
obraz MB Pocieszenia. Przez wiele lat
był on przechowywany w Krakowie.
W 2002 r. został on przeniesiony do
Hrubieszowa, gdzie otoczony jest
ogromnym kultem.

Spotkanie z ks. Andrzejem Puzonem

Przy kościele pw. NMP
Nieustającej Pomocy spotkaliśmy ks. Prałata Andrzeja Puzona, kapelana
Wojska Polskiego, który
witał każdego z osobna
pielgrzyma. Opowiadał o
historii kościoła, dawnej
cerkwi garnizonowej, o jej
podnoszeniu z ruin, a także o zaangażowaniu w różne dzieła charytatywne,
społeczne i wojskowe.
Wystrój kościoła i ogrodzenie, to projekt prof.
Wiktora Zina, który pochodził z Hrubieszowa.

Barbara i Roman Wołczykowie w Radrużu

W drodze do Tomaszowa Lubelskiego odwiedziliśmy w Nabrożu
sanktuarium MB Szkaplerznej. Jej
piękny, łaskami słynący obraz znajduje się w ołtarzu głównym. W Tomaszowie, w starym drewnianym kościele pw. Zwiastowania NMP również znajduje się obraz Matki Bożej
Szkaplerznej. Modrzewiowy kościół
został wybudowany w 1727 r. To jeden z najbardziej znanych drewnianych kościołów barokowych w Polsce.
W świątyni byliśmy krótko ze względu na śluby odbywające się jeden za
drugim.
Niedaleko Suśca zobaczyliśmy
słynne szumy – kaskady wodne na
rzece Tanew – będące dużą atrakcją
turystyczną. Wieczorem dotarliśmy
do Górecka Kościelnego na kolację i
nocleg. Mimo zmroku udało się nam
jeszcze zobaczyć
aleję pomnikowych,
ponad
pięćsetletnich
dębów (jeden z
nich ma ponad
7 m obwodu)
oraz zabytkowe
kaplice.
Rano
uczestniczyliśmy w Mszy św.
Organizatorki pielgrzymki
w modrzewioUrszula Swatowska i Alfreda
wym kościółku
Tudruj w Hrubieszowie
pw. św. Stanisława BM z XVIII w. Gospodarzem
tego miejsca jest ks. Tadeusz Sochan,
rozmiłowany w Roztoczu, organizator
Festiwalu Pieśni Maryjnej i innych
wydarzeń kulturalnych.
Po śniadaniu wyruszyliśmy w
deszczu w dalszą drogę. Odwiedziliśmy barokowy kościół pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie, wybudowany w XVII w. – kolejne sanktuarium maryjne. W ołtarzu głównym
znajduje się obraz Matki Bożej Krasnobrodzkiej adorującej maleńkiego
Pana Jezusa. Oryginał o wymiarach 9
na 14 cm umieszczony jest na większej kopii w prawym, górnym rogu.
Proboszcz parafii, ks. Prałat Euge-

W kościele św. Stanisława w Górecku Kościelnym

niusz Derdziuk opowiedział historię
cudownego wizerunku i sanktuarium.
W miejscu objawień, przy kaplicy na
wodzie, zaczerpnęliśmy wodę, która
ma moc leczniczą, gdy używana jest z
wiarą.
W Zwierzyńcu obejrzeliśmy (tylko z
zewnątrz) kościół na wodzie pw. św.
Jana Nepomucena, będący wotum
dziękczynnym za narodziny syna ordynata Tomasza Antoniego Zamoyskiego
i udaliśmy się do Radecznicy, gdzie
znajduje się sanktuarium św. Antoniego Padewskiego. Jest to jedyne miejsce
na świecie, gdzie objawił się ten święty,
jednocześnie patron naszej parafii. O.
Zenon Burdak, Bernardyn, z wielką
pasją opowiedział historię objawień i
sanktuarium. W 1664 r. na Łysej Górze
św. Antoni ukazał się wieśniakowi Szymonowi Tkaczowi. Polecił, by w tym
miejscu zbudowano kościół, aby wierni
mogliby prosić tam Boga o łaski. Przez
wieki kościół stanowił silny ośrodek
krzewienia wiary, patriotyzmu i edukacji. Z tego powodu był niezwykle prześladowany – najpierw przez władze
carskie, a po II wojnie światowej przez
reżim komunistyczny. Klasztor i świątynia zostały zdewastowane. Po wielu
trudach klasztor został odzyskany w
całości dopiero w 2012 r. Z dawnego
wyposażenia w kościele nie zachowało się nic. Jest ono mozolnie odtwarzane. Cudowny obraz św. Antoniego
spalił się w ogromnym pożarze w 1995 r. Obecny wizerunek świętego w
ołtarzu głównym został namalowany
przez Jerzego Kumalę. Kilkaset metrów od klasztoru znajduje się kaplica
św. Antoniego na wodzie, gdzie znów
zaczerpnęliśmy wodę z cudownego
źródełka.

Po obiedzie we Frampolu pojechaliśmy do ostatniego sanktuarium
maryjnego – Matki Bożej Łaskawej
Różańcowej w Janowie Lubelskim.
Przewodnikiem tutaj był proboszcz
ks. kanonik Jacek Staszak, który z
wielką pasją opowiadał o dziejach
kościoła i dawnego klasztoru Dominikanów. Wnętrze świątyni, to barok w
pełnym rozkwicie. Zwiedziliśmy także
krużganki klasztorne z obrazami z
dziejów św. Dominika i św. Jacka, a
także muzeum z cennymi przedmiotami liturgicznymi, szatami, książkami oraz innymi pamiątkami. Obejrzeliśmy jeszcze kaplicę w ogrodzie różańcowym – miejsce szczególnej modlitwy wiernych. W tym miejscu objawiła się Matka Boża w pierwszej połowie XVII wieku.
W drodze powrotnej wróciłem
myślą do miejsca, które szczególnie
mnie zauroczyło – to Górecko Kościelne – unikalne, święte, jakby naznaczone przez Boga. Ma się tam

wrażenie spowolnionego tempa życia,
szczególnego wyciszenia, nieskażonego cywilizacją. Wyczuwa się głęboki
związek przyrody z Bogiem. Każde
drzewo ma coś do powiedzenia. Panuje tam niesamowita cisza, która
sprzyja modlitwie, głębokiej zadumie
i refleksji nad własnym życiem.
Niespodzianką było odwiedzenie
ks. Łukasza Wasia, niedawnego naszego wikariusza, w jego obecnej parafii św. Bartłomieja w Niedrzwicy
Kościelnej i to w dniu odpustu. Akurat skończyła się wieczorna Msza św.,
gdy w zakrystii spotkaliśmy się z nim
i z ks. proboszczem Janem Kiełbasą.
Było to bardzo miłe i radosne przeżycie.
Podsumowując pielgrzymkę –
odwiedziliśmy 10 miejsc związanych
z Maryją – to tak, jak byśmy odmówili dziesiątkę Różańca. Dziękujemy
Bogu za wszystko. Pani Fredzi i pani
Urszuli za zorganizowanie tej pielgrzymki, opiekunom duchowym – ks.
Proboszczowi i ks. Franciszkowi – za
posługę nie tylko przy ołtarzu, ale i
podczas posiłków. Warto podkreślić,
że obecność ks. Stanisława bardzo
pomogła, gdyż otwierały się przed
nim wszystkie drzwi, a miejscowi kapłani witali go z radością i bardzo się
starali być dobrymi przewodnikami.
Podziękowania składam też panu kierowcy Jarosławowi Decykowi za bezpieczną i spokojną jazdę. Pielgrzymka udowodniła, że sprawdza się stare
polskie porzekadło: „Cudze chwalicie,
swego nie znacie”, gdyż mogliśmy się
zachwycić pięknem naszej lubelskiej
ziemi. Dziękujemy też pani Zofii
Wardzie za przekazanie nawiedzanym kościołom w darze korporałów,
a paniom: Alicji Węgrowskiej i Wiesławie Osińskiej, za prowadzenie
śpiewu.

W kościele św. Bartłomieja w Niedrzwicy Kościelnej
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ALTÖTTING – NIEMIECKA CZĘSTOCHOWA
Wakacyjne wędrówki
Małgorzata Dybeł

Przyświecało już mocno słońce. W
drodze do Matki Bożej z Altötting
zatrzymaliśmy się w nieopodal położonym, malutkim miasteczku Marktl nad rzeką Inn. Nie mogliśmy
ominąć tej miejscowości, gdzie wczesnym rankiem Wielkiej Soboty 16
kwietnia 1927 r. przenikliwy mróz i
śnieg powitały nowo narodzonego
chłopca, którego parę godzin później
ochrzczono imieniem Joseph Aloisius
Ratzinger. Tutaj narodził się przyszły
papież Benedykt XVI.
Pierwsze kroki skierowaliśmy w
stronę kościoła, gdzie znajduje się
chrzcielnica, w której został ochrzczony kilkugodzinny zaledwie Joseph.
Przed chrzcielnicą leżał jeden kwiat niczym symbol nowego, pięknego
życia dla Boga. Wyszedłszy ze świątyni staraliśmy się chłonąć klimat bawarskiego, rodzinnego miasta Ojca
Świętego. Zauważyliśmy, że ludzie są
tutaj bardzo życzliwi, spokojni,
oszczędni w gestach, po prostu dobrzy.
Bardzo chcieliśmy zwiedzić dom,
w którym urodził się Joseph Ratzinger. Po zakupie biletów wstępu recepcjonistka zaproponowała nam
obejrzenie filmu w języku polskim,
przybliżającego postać Benedykta
XVI. Nieśmiało zasugerowaliśmy,
że nie opłaca się uruchamiać projektora tylko dla dwóch osób mówiących w tym języku. Jednak bawarska życzliwość zwyciężyła i po
chwili już oglądaliśmy biografię Papieża.
Po projekcji, bez pośpiechu, przeszliśmy po wszystkich udostępnionych dla zwiedzających pomieszczeniach, na dłużej zatrzymując się w
skromnym pokoju – miejscu narodzin Josepha.
Z Marktl prowadzi pielgrzymi pieszy szlak do Altötting. Niestety, z braku czasu, przeszliśmy tylko niewielką
jego część nabierając „apetytu” na
przemierzenie go kiedyś w całości. Na
razie jednak pozostał nam mechaniczny sposób pielgrzymowania.
Wsiedliśmy więc do samochodu i z
ogromnie cierpliwym kierowcą, Andreasem, ruszyliśmy w drogę, bo w
Altötting czekała na nas Maryja!
Ze zdziwieniem stwierdziłam, że
20
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Altötting obecnie

otoczona dużymi kościołami, przycupnięta na środku rynku, skromna
kapliczka tuliła w swoim wnętrzu
cudowną figurkę Matki Bożej i Jej
Syna. Malutkie, święte pomieszczenie... parę kroków zaledwie wystarczy, aby przejść je wzdłuż i wszerz.
Balustrada okalająca ołtarz aż lśniła
od dotyku rąk pielgrzymich, wspierających się o nią w gestach modlitewnych.
W złotym ołtarzu, błyszczącym
tak, jakby promienie słońca odbijały
się od niego, czekała Ona. Zasłuchana, jak to matka w problemy, smutki i
radości swoich dzieci.
Wpatrywałam się w cudowny wi-

zerunek Maryi, która spoglądała z
czułością w oczy Syna, jakby z łagodnym naleganiem prosząc wciąż od
wieków o Łaski dla tych, którzy błagają Ją o wstawiennictwo. Modliłam
się, ciesząc się, że jestem tak blisko...
i że w tej maleńkiej budowli czuję się
jak w domu.
Świętą ciszę kaplicy napełniał
śpiew jakiegoś ptaszka, który niczym
niebiański żołnierz pełnił przed Sanktuarium „honorową wartę”... Śpiewał
i śpiewał, a jego świergot dobiegał do
Maryi razem z modlitwami szeptanymi w różnych językach. Każdy modlił
się po swojemu.
Na wprost ołtarza, w ścianie zauważyłam wmurowane urny z sercami władców, które nadal „biją” dla
Boga i Jego Rodzicielki. W jakże niesamowity sposób krzyżują się spojrzenia, modlitwy żyjących i zmarłych.
Tutaj łączy się Niebo z ziemią. Właśnie w tym miejscu Matka prosi Syna
o Miłosierdzie i Łaski, a często i o Cuda.
Wychodząc z Kaplicy po raz kolejny na drodze mojego austriackoniemieckiego pielgrzymowania widziałam setki obrazów będących wotami za niezliczone „uśmiechy”
Stwórcy do ludzi przez wieki na tym
oto cudownym miejscu. Cała kaplica i
krużganki obwieszone są malowanymi wyrazami wdzięczności i ufności.
Są wszędzie, na ścianach, sufitach,
wiszą od wielu, wielu lat. Chociażby

ktoś poddawał w wątpliwość Cuda,
nie może zaprzeczyć , że owe wota
świadczą o tym, czego ludzki umysł
nie potrafi wyjaśnić – o miłości Boga
i Jego Matki do ludzi...
Wracając przejechaliśmy obok
Braunau, gdzie urodził się Hitler.
Dwa miasteczka niespełna dwadzieścia kilometrów od siebie – Marktl i
Braunau. W jednym urodził się Papież w drugiej ludobójca. Dwie skrajności. Dwa przykłady w jaki sposób
można pokierować swoim życiem.
Dwa pytania: czy złożyć życie w ręce
Boga, czy szatana? Dwa wybory, które podejmujemy w swojej codzienności…
Altötting, to bawarskie sanktuarium maryjne. Dla niemieckich katolików ma taką rangę, jak Jasna Góra dla Polaków. Tutaj św. Rupert z
Salzburga (+ ok. 720 r.), zwany Apostołem Bawarii, miał według tradycji
nawrócić księcia bawarskiego Ottona
oraz wielu jego poddanych. Na początku VIII w. na miejscu dawnej

świątyni pogańskiej wzniósł kaplicę
poświęconą Matce Bożej i umieścił w
niej cudowną figurę Maryi. Pierwotna figura zaginęła, a obecna pochodzi
z końca XIII w.
Altötting przechodziło różne koleje losu. Po dwukrotnym najeździe
Węgrów w IX i X w. blisko 200 lat
leżało w ruinie. Nigdy jednak nie
ucierpiała kaplica i figura Matki Bożej.
W 1489 r. dwaj miejscowi chłopcy stracili życie – jeden wpadł pod
koła wozu pełnego zboża, a drugi
utopił się w rzece. Zrozpaczone
matki żarliwie modliły się przed
figurą Matki Bożej. Maryja wysłuchała ich próśb i chłopcy zostali
przywróceni do życia. Wieść o tych
wydarzeniach szybko się rozeszła i
Altötting zaczęły nawiedzać rzesze
pielgrzymów.
Książę Maksymilian I w 1623 r.
ogłosił Czarną Madonnę patronką
Bawarii. Co ciekawe, miasteczko nie
ucierpiało ani podczas wojen napole-

ońskich, ani w czasie pierwszej i drugiej wojny światowej. Przez wieki
okolice Altötting wolne były od klęsk
nieurodzaju, głodu i epidemii.
Pod koniec lat 20. XIX wieku Altötting zaczęło przekształcać się w
wielkie centrum pielgrzymkowe. W
Kaplicy Łask znajduje się słynna figura Matki Bożej Łaskawej. Rzeźba
przedstawia Maryję trzymającą na
prawej ręce Jezusa, a w lewej berło.
Duża dłoń Jezusa symbolizuje ogrom
rozdawanych łask. O tych łaska zaświadczają wota znajdujące się na
sklepieniu i ścianach kaplicy. Znajdują się tam też urny z sercami 24 władców Bawarii. Przez wieki bowiem zapisywali oni w testamencie swe serca
Matce Bożej z Altötting, jako dowód
wielkiej do Niej miłości i czci.
Do sanktuarium przybywa ok. miliona pątników rocznie. Tu pielgrzymował wielokrotnie młody Joseph Ratzinger. Zapewne tu znajdują się korzenie jego pobożności i powołania.

O GRZECHU — CZ. I
występuje u zwierząt, ani u komputerów. Tylko człowiek w swojej niedoskonałości ryzykuje, że zamiast drogi
błogosławieństwa i życia zacznie – z
początku zwykle nieświadomie - wybierać drogę przekleństwa i śmierci.
W przeciwieństwie do zwierząt czy
komputerów, człowiek jest zdolny do
myślenia i do podejmowania decyzji.
A tam, gdzie jest świadomość i wolność, tam mogą pojawić się błędy w
myśleniu i działaniu. Najbardziej
groźne i bolesne z tych błędów nazywamy grzechem.

Ks. Prof. Marek Dziewiecki

Powierzchowne rozumienie
grzechu
Kto moralizuje lub straszy piekłem,
ten nikogo nie ochroni przed grzechem.
O grzechu można mówić w taki
sposób, że ten, z kim rozmawiamy,
pragnie się nawrócić i być świętym,
albo w taki sposób, że nasz rozmówca
będzie traktował mówienie o grzechu
jako niepotrzebne straszenie, przejaw
dewocji czy nieuzasadnione ograniczanie jego wolności. Najbardziej naiwne mówienie o grzechu polega na
moralizowaniu, czyli na żądaniu, by
respektować określone nakazy i zakazy moralne, bez wyjaśnienia ich sensu. Jeśli jakiś rodzic, ksiądz czy nauczyciel nie potrafi uzasadnić danej
normy moralnej, a zwłaszcza nie potrafi wykazać, przed jakim złem nas
ta norma chroni i do jakiego dobra
prowadzi, to lepiej, by o niej w ogóle
nie wspominał. Podobnie, jeśli ktoś
ma do powiedzenia o grzechu tylko
tyle, że to naruszenie przykazań, obraza Boga czy droga do piekła, to nie

Jakie są najbardziej naiwne i powierzchowne definicje grzechu? Co
to jest moralizowanie i dlaczego prowadzi do lekceważenia przykazań??
Nikt nie chce być grzesznikiem
ma nic pogłębionego do powiedzenia
na ten temat. Taki człowiek głosi jedynie powierzchowne slogany, które
zaciemniają, a nie wyjaśniają prawdę
o grzechu. Istotę grzechu można zrozumieć dopiero wtedy, gdy rozumiemy człowieka, czyli gdy wiemy, że
każdy z nas to ktoś kochany przez
Boga, który nas rozumie, chroni i
pragnie naszego szczęścia. Grzech nie

Grzech to błędny sposób szukania szczęścia.
Przynajmniej w jednej sprawie
wszyscy ludzie – także ateiści - zgadzają się z Bogiem: każdy z nas chce
być szczęśliwy i Bóg tego pragnie.
Trzecie przykazanie Dekalogu zachęca nas do świętowania, a czwarte mówi: Czcij ojca swego i matkę swoją,
(Ciąg dalszy na stronie 22)
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(Ciąg dalszy ze strony 21)

abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło! Jezus jeszcze mocniejszymi
słowami zapewnia nas o tym, że pragnie naszego szczęścia: Przyszedłem
do was po to, aby moja radość w was
była i aby wasza radość była pełna
(por. J 15,11) Gdy chodzi o pragnienie
szczęścia, to stajemy po tej samej
stronie, co Bóg. Dlaczego w takim
razie nie wszyscy ludzie są szczęśliwi?
Dzieje się tak dlatego, że wielu z nas
wierzy raczej sobie czy innym ludziom niż Bogu, gdy chodzi o szukanie dróg, które prowadzą do szczęścia. Bóg proponuje nam wyłącznie
drogi prawdziwe, bo jest realistą. On
zna nas samych i świat, w którym
żyjemy. Bóg rozumie naszą sytuację i
wie, że na tej ziemi nie jest możliwe
osiągnięcie szczęścia łatwo, szybko i
bez wysiłku. Człowiek natomiast pragnie szczęścia osiągniętego natychmiast, bez większego trudu, bez pracy
nad sobą, bez uczenia się wielkiej miłości. Grzech pojawia się wtedy, gdy
człowiek zastawia na samego siebie
najgroźniejszą pułapkę, jaką można
zastawić na człowieka, czyli zaczyna
wierzyć w to, że istnieje wygodna
droga do szczęścia. Dla przykładu,
kto kradnie, ten liczy na łatwe bogactwo. Kto się upija czy sięga po narkotyk, ten chce sobie szybko poprawić
nastrój – bez poprawiania swego postępowania. Kto pożąda drugiej osoby, ten liczy na łatwe więzi, bo przecież znacznie łatwiej współżyć z drugą
osobą niż pokochać ją na zawsze. Łatwiej coś ukraść niż na coś ciężko zapracować. Łatwiej skłamać niż przyznać się do winy.
W czym wszyscy ludzie zgadzają się
z Bogiem?
Jaka jest najgroźniejsza pułapka,
jaką człowiek może zastawić na samego siebie?
Grzech Adama i Ewy
Pierwsi ludzie przecenili siebie.
Uwierzyli, że będą szczęśliwi bez pomocy Boga.
Początkiem grzechu jest
uleganie iluzji, że szczęście
da się osiągnąć w wygodny
i łatwy sposób. Szukanie
takiego łatwego szczęścia to
nic nowego. To nie wymysł
ludzi „nowoczesnych i postępowych” w XXI wieku,
lecz to powtarzanie najstar22
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szych błędów, które ludzie popełnili
już na początku historii. To naśladowanie nieposłuszeństwa Adama i
Ewy. Często ich pierwszy grzech rozumiemy w naiwny sposób. Myślimy,
że było to jedynie zerwanie jakiegoś
owocu, a owoce są przecież dla nas
czymś zdrowym i dobrym. Biblia wyjaśnia nam, że w rzeczywistości chodziło o coś zdecydowanie bardziej
ważnego. Bóg nie zakazał zrywania
jabłek, pomarańczy czy kiwi, lecz
ostrzegł przed zrywaniem owocu z
drzewa poznania dobra i zła. Innymi
słowy Bóg już pierwszym ludziom
wyjaśnił, że chce im pomagać w odróżnianiu dobra od zła, a zatem tego,
co prowadzi do szczęścia od tego, co
prowadzi do rozczarowania i nieszczęścia. Pierwsi ludzie nie posłuchali Boga i przecenili swoje możliwości. Wmówili sobie, że bez pomocy
Stwórcy odróżnią to, co dobre od tego, co złe. I że sami staną się jak Bóg!
Czy można wyobrazić sobie łatwiejsze
szczęście niż przekonanie, że cokolwiek zrobię, to ja sam będę decydował, czy to coś jest dobre, czy złe? To
oczywiste, że im większe zacznę czynić zło, tym bardziej będę wmawiał
sobie i innym ludziom, że czynię dobro i że już w ogóle nie ma potrzeby
odróżniania dobra od zła, bo wszystko – przynajmniej wszystko to, co ja
czynię – jest przecież dobre. Bo ja tak
uważam i już! Kto powtarza grzech
Adama i Ewy, ten uważa, że inni ludzie powinni akceptować wszystko,
co czyni, a przynajmniej powinni każde jego zachowanie tolerować. Rzeczywistość przypomina nam, że to
Bóg, a nie Adam i Ewa, ma rację.
Gdyby bowiem wszystkie sposoby
postępowania były jednakowo dobre,
to wszyscy ludzie byliby szczęśliwi.
Nie byłoby ludzi uzależnionych, zrozpaczonych, agresywnych. Nikt z nas
by nie cierpiał. Nikt też nie miałby
żalu do bliźnich czy do samego siebie.
Nikt by nie mówił: gdybym tylko
mógł cofnąć czas, to postąpiłbym zupełnie inaczej…

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 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
Maria Soja
1934
Urszula Graboś
1956
Jan Wojciechowski
1935
Marian Błaziak
1945
Aleksander Kubik
1937
Stanisław Sawa
1948
Hipolit Kowalczyk
1948
Longina Michalec
1947
Marek Warchocki
1970
Elżbieta Wieleba
1949
Elżbieta Bednarczyk
1951
Nasz dar modlitwy
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Wieczne odpoczywanie
Głos św. Antoniego — Miesięcznik
parafii św. Antoniego w Lublinie
Adres: ul. Kasztanowa 1, 20-245 Lublin
mail: antoniglos@gmail.com,
tel. 81 747 70 75
Zespół redakcyjny: Ewa i Tomasz Kamińscy
Rada programowa: ks. Prałat Stanisław Róg,
ks. Prałat Marian Matusik, ks. Mariusz Salach
Stali współpracownicy: ks. Prof. Marek
Dziewiecki, Kazimiera Flis, Janina Swół,
Roman Wołczyk, Monika Piechnik
Druk Polihymnia
Redakcja zastrzega sobie prawo
opracowywania i skracania wszystkich
tekstów oraz zmianę tytułów bez
uprzedniego zawiadomienia autorów

Fot. Archiwum Koinonii Jan Chrzciciel

WEEKEND EWANGELIZACYJNY W LUBLINIE

Koinonia Jan Chrzciciel w dniach 9-10 sierpnia 2014 r. zorganizowała Kurs Pawła, w ramach którego prowadziła
w Lublinie akcję ewangelizacyjną—przede wszystkim na Starym Mieście, ale również na naszych osiedlach. Oprócz
muzyki, tańca i różnorodnych form artystycznych, w programie wydarzenia znalazły się świadectwa tych, którzy spotkali w swoim życiu Jezusa oraz wspólna modlitwa. W sobotę, 9 sierpnia o 20:00, w naszym kościele została
odprawiona Msza Święta, którą odprawili księża uczestniczący w Kursie., pod przewodnictwem ks. Roberta Hetzyga.

Fot. Magdalena Paśnikowska

WAKACYJNI GOŚCIE

W sierpniu, po urlopie, rozpoczął pracę ks. Paweł Zdybel,
który przybył do nas z Kraśnika
na miejsce ks. Łukasza Wasia.
Cieszymy się z jego obecności i
życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki NMP i św. Antoniego oraz satysfakcji i radości z
pracy w naszej parafii.

W czasie wakacji przybyło do naszej
parafii wielu gości. W niedzielę 17 sierpnia
homilię głosił o. Krzysztof Ziętkowski OMI
(powyżej). Po każdej Mszy św. można było
nabyć Kalendarz Misyjny składając ofiarę
na działalność Misjonarzy Oblatów.
W niedzielę 24 sierpnia Słowo Boże
głosił ks. Witold Pietrasiuk SAC (z prawej)
misjonarz z Chorwacji . Wieczorem prezentowany był wzruszający film o św. Ja-
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ŚWIETLICA W TATRACH PODCZAS WAKACJI

PIELGRZYMKA RÓŻAŃCOWA W GÓRECKU KOŚCIELNYM—24.08.2014
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