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Zaiste, trudno byłoby znaleźć 
w katolickim świecie miasto czy wieś, 

gdzie nie byłoby przynajmniej ołtarza albo 
obrazu Świętego [Antoniego]; jego 

pogodny wizerunek rozjaśnia ciepłym 
uśmiechem miliony chrześcijańskich 

domów, w których wiara ożywia za jego 
sprawą nadzieję w Opatrzność Ojca 

Niebieskiego. 
Błogosławiony Jan Paweł II 
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1 czerwca - Początek Nabożeństw 
Czerwcowych ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 
Za początek kultu Serca Bożego uważa 
się moment przebicia Bożego Serca na 
krzyżu. Pierwszymi, którzy uczcili to Ser-
ce byli apostołowie oraz setnik przebijają-
cy bok Chrystusa. 
Osobą która zaproponowała, by miesiąc 
czerwiec był poświęcony czci Serca Jezu-
sowego była wychowanka jednego z pary-
skich klasztorów, Aniela de Sainte-Croix.  
Nabożeństwo składa się z adoracji Naj-
świętszego Sakramentu oraz Litanii do 
Najświętszego Serca Jezusowego, której 
autorką była s. Joanna Magdalena Joly. 
Litania odmawiana była powszechnie w 
czasie wielkiej zarazy, jaka panowała w 
Marsylii w roku 1720. S. Anna Remusat 
wzbogaciła litanię o kilka wezwań. W 
1899 r. Kongregacja Obrzędów zatwier-
dziła litanię do publicznego odmawiania. 
Do istniejących 27 wezwań dodano 6 dal-
szych. W ten sposób Litania licząca 33 
wezwania upamiętnia każdy rok życia 
Chrystusa na ziemi. Nabożeństwo czerw-
cowe pierwszy raz w Polsce było odpra-
wione 1 czerwca 1857 w kościele Sióstr 
Wizytek w Lublinie. 
Międzynarodowy Dzień Dziecka - W 
rezolucji numer 838 (IX) z 1954 roku 
Zgromadzenie Ogólne ONZ zaleciło 
wszystkim państwom organizowanie Po-
wszechnego Dnia Dziecka. Zaapelowało, 
aby obchody wykorzystać do propagowa-
nia idei braterstwa i zrozumienia pomię-
dzy dziećmi całego świata, jak też do pro-
mowania działań na rzecz ich pomyślnego 
rozwoju. Data obchodów jest dowolna. W 
wielu krajach Dzień Dziecka przypada 20 
listopada w rocznicę uchwalenia Deklara-
cji Praw Dziecka w 1959 roku oraz Kon-
wencji Praw Dziecka z roku 1989. 
5 czerwca – Wniebowstąpienie Pańskie 
Jest to triumfalny powrót Jezusa Chrystu-
sa do nieba, skąd przyszedł, by z woli 
Ojca królować „ponad wszelką zwierzch-
nością i władzą, i mocą, i panowaniem, 
nie tylko w tym wieku, ale i w przy-
szłym”. Jego „ustanowił również głową 
dla Kościoła, który jest Jego Ciałem”. 
Jezusowi została tym samym dana władza 
w niebie i na ziemi. Apostołowie mogą 
teraz iść i nauczać wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię Trójcy Świę-
tej. Mają przy tym świadomość nieustan-
nej obecności Jezusa w Jego Duchu: „Oto 
Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż 
do skończenia świata”. 
Święto obchodzone jest corocznie w 
czterdziestym dniu po Zmartwychwstaniu 
Pańskim. 
W Kościele Rzymskokatolickim w Polsce 
uroczystość – zgodnie z dekretem waty-
kańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i 
Dyscypliny Sakramentów – jest od 2004 
roku obchodzona w VII Niedzielę Wiel-
kanocną. 

KALENDARIUM 
BEATYFIKACJA 
JANA PAWŁA II JAK PRZEDSIONEK RAJU 

Beatyfikacja Jana Pawła II była wielkim wyda-
rzeniem nie tylko dla chrześcijan. Papież odegrał 
ogromną rolę w historii naszego globu - przyczy-
nił się do zmiany ustroju w wielu państwach, do 
zmiany traktowania człowieka. 

1 maja AD 2011 o godzinie 10.37 Benedykt 
XVI wygłosił po łacinie formułę, na którą miliony 
wiernych na całym świecie czekały ponad 6 lat: 
„Spełniając pragnienie naszego brata Agostino 
kardynała Valliniego, naszego wikariusza general-
nego dla diecezji Rzymu, wielu innych braci w 
episkopacie oraz licznych wiernych, po zasięgnię-
ciu opinii Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 
naszą władzą apostolską zgadzamy się, aby Czci-
godny Sługa Boży Jan Paweł II, papież, od tej 
chwili nazywany był błogosławionym, a jego 
święto obchodzone mogło być w miejscach i 
zgodnie z regułami ustalonymi przez prawo 22 
października każdego roku. W imię Ojca i Syna i 
Ducha Świętego”. 

Trzeba również zwrócić uwagę, że beatyfika-
cja dokonała się w czasie Mszy Świętej i pomogła 
nam głębiej ją przeżyć. Nowy błogosławiony stał 
się dla uczestników Eucharystii szczególnym du-
chowym przewodnikiem pomagającym przeżyć słowo, skierować do Boga 
prośby, złożyć ofiarę, zjednoczyć się z Chrystusem i Jego Kościołem w Komu-
nii Świętej oraz odnowić swoją świadomość posłania do świata, by nieść mu 
Ewangelię. 

Zgromadzonym pielgrzymom na Placu Świętego Piotra wydawało się, że 
Benedykt XVI stał się malutki, by ukazać światu wielkość Jana Pawła II. Ude-
rzyła w nas pokora, przepełniona szacunkiem i miłością papieża teologa, który 
na jeden dzień oddał się cały na służbę postaci i przesłaniu nowego błogosła-
wionego. Zmysły wiernych, ogarnięte zachwytem, śledziły z uwagą odczuwalną 
moc i siłę duchowej liturgii. Ceremonia była naprawdę wzruszająca, poruszała 
serca i umysły. Dawno już nie uczestniczyłem w tak pięknie sprawowanej Ofie-
rze Świętej. Miałem nieodparte wrażenie, że Msza Święta pod przewodnictwem 
przez Ojca Świętego odczuwana była jako przedsionek raju, najpiękniejsza 
rzecz po tej stronie nieba. Wszyscy zaś myślami byli przy Janie Pawle II, który 
spoglądał na nas z Domu Ojca. Pozwoliło to nam wszystkim powrócić do do-
mów pokrzepionymi przeżyciami beatyfikacji, która odcisnęła niezatarte piętno 
wspaniałych wspomnień z uroczystości. 

KS. ŁUKASZ WAŚ 

Papież Benedykt XVI podczas 
Mszy św. beatyfikacyjnej Jana 
Pawła II 

Kapłaństwo jest powołaniem, a nie karierą. To znaczy, że jest ono ściśle wzorowane 
na Chrystusie, nie jako osobiste wyróżnienie, lecz po to, abyśmy nieustannie służyli 

innym. 
Błogosławiony Jan Paweł II 

 
Naszym Drogim Księżom z okazji rocznic święceń kapłańskich składamy 

najserdeczniejsze życzenia dalszych lat w zdrowiu i radości, sił i opieki Bożej. 
Dziękujemy za ofiarną i pełną poświęcenia pracę, życzliwość i wszelkie dobro. Niech 
Najświętsza Maryja i św. Antoni wypraszają potrzebne łaski na dalsze lata posługi. 
 
Nasi Księża obchodzą następujące rocznice: 
Ks. Proboszcz Stanisław Róg — trzydziestą szóstą (5 czerwca) 
Ks. Infułat Józef Szczypa — czterdziestą ósmą (16 czerwca) 
Ks. Prałat Marian Matusik — czterdziestą drugą (17 czerwca) 
Ks. Artur Janczarek — dziesiątą (2 czerwca) 
Ks. Łukasz Mudrak — drugą (6 czerwca) 
 

Z okazji Imienin Drogiemu ks. Kanonikowi Janowi Bednarze składamy 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego, ludzkiej życzliwości, 
opieki Maryi oraz św. Antoniego. 
Serdeczne Bóg zapłać za wszelki trud , dobroć, cierpliwość i uśmiech. 
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8 czerwca – św. Jadwigi (1374-
1399) 
Była córką Ludwika, króla Węgier i 
Polski. Po ojcu odziedziczyła tron 
Polski. Została koronowana, gdy 
miała 10 lat. Dzięki jej małżeństwu 
z Władysławem Jagiełłą, wielkim 
księciem litewskim, możliwa stała 
się unia Polski z Litwą. Jadwiga bra-
ła czynny udział w rządzeniu pań-
stwem, prowadząc jednocześnie głę-
bokie życie religijne. Była pierw-
szym polskim monarchą, który od-
wiedził Jasną Górę. Jadwiga hojnie 
wyposażyła kościół Mariacki w Kra-
kowie i założyła na Kleparzu zakon 
św. Benedykta. W Katedrze Wawel-
skiej ufundowała ołtarz Wniebo-
wzięcia. Patronowała tłumaczeniu 
na język polski Pisma Świętego i 
wielu dzieł Ojców Kościoła. W 1397 
roku uzyskała pozwolenie papieskie 
na otwarcie wydziału teologicznego 
na Uniwersytecie Krakowskim. W 
testamencie zapisała uniwersytetowi 
ogromne sumy, dzięki którym wzno-
wił działalność w 1400 roku. Jan 
Paweł II ogłosił dekret o jej kulcie w 
katedrze wawelskiej w czasie pierw-
szej pielgrzymki do Ojczyzny w 
1979 r., a 8 czerwca 1997 r. na Bło-
niach w Krakowie ogłosił ją świętą. 
12 czerwca – Zesłanie Ducha 
Świętego 
To jedno z najważniejszych świąt 
chrześcijańskich. Uznawane jest za 
początek Kościoła. Nawiązuje do 
wydarzenia w Wieczerniku, w cza-
sie którego Duch Święty zstąpił na 
Apostołów, którzy zaczęli posługi-
wać się różnymi językami, co po-
zwoliło na zjednoczenie różnych 
ludzi w jednym Kościele. Święto 
nazywa się również Pięćdziesiątni-
cą, z tej racji, że jest zwykle obcho-
dzone 49 dni po Niedzieli Wielka-
nocnej. Inna nazwa tego święta to 
Zielone Świątki. W Polsce tylko 
pierwszy dzień świąt jest wolny od 
pracy. 

KALENDARIUM 

Po raz pierwszy usłyszałam o Janie 
Pawle II w dniu 16 października 1978 r., 
czyli wtedy, gdy został papieżem. Był to 
rok szczególny dla mnie, bo kilka mie-
sięcy wcześniej przyjęłam po raz pierw-
szy Jezusa pod postacią Chleba do swo-
jego serca. Zdecydowana więc więk-
szość mojego życia przypadła na lata 
pontyfikatu naszego nowego Błogosła-
wionego. 

Kilkakrotnie brałam udział w spo-
tkaniach z Janem Pawłem II: w 1987 r. 
na Westerplatte, podczas spotkania dla 
młodzieży w 1997 r. w Krakowie, w 
1999 r. w Sandomierzu i w 2000 r. w 
Rzymie z okazji Dnia Życia Konsekro-
wanego. Każde ze spotkań było niezwy-
kłe, pełne wzruszenia i bogate w przeży-
cia. Najbardziej jednak w moje serce 
zapadło pierwsze z nich - na Westerplat-
te. Uczęszczałam wtedy do średniej 
szkoły. Zupełnie nieoczekiwanie udało 
mi się otrzymać wejściówkę i w ostatniej 
chwili dołączyć do grupy młodzieży 
pielgrzymującej do Gdańska. Byłam 
bardzo szczęśliwa i przejęta, ponieważ 
po raz pierwszy uczestniczyłam w bez-
pośrednim spotkaniu z naszym papie-
żem. 

Jan Paweł II przypłynął do nas stat-
kiem owacyjnie witany na nabrzeżu We-
sterplatte. W swojej homilii Ojciec 
Święty wzywał młodzież do godnego i 
odpowiedzialnego życia według przyka-
zań. Mocne i poruszające serce były 
słowa: Każdy z was, młodzi przyjaciele, 
znajduje też w życiu jakieś swoje 
„Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, 
które musi podjąć i wypełnić. Jakąś 
słuszną sprawę, o którą nie można nie 
walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od 
której nie można się uchylić. Nie można 
„zdezerterować”. Wreszcie — jakiś po-
rządek prawd i wartości, które trzeba 
„utrzymać” i „obronić”, tak jak to We-
sterplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, 
obronić — dla siebie i dla innych. Papież 
powiedział je do nas młodych z taką mocą, 
że do dziś są dla mnie wskazówką i zachę-
tą, by walczyć w słusznej sprawie, cho-
ciażby to wiele kosztowało. Inne słowa 
Jana Pawła II okazały się zapowiedzią 
mojej nowej drogi życia, drogi powołania 
zakonnego: Otóż właśnie, drodzy przyja-
ciele, w takim momencie, nazwijmy go 
„momentem Westerplatte”, a momentów 
podobnych jest wiele, nie stanowią tylko 
jakiegoś historycznego wyjątku, powtarza-
ją się w życiu społeczeństwa, w życiu każ-
dego człowieka. Więc w takim momencie 
pamiętajcie: oto przechodzi w twoim życiu 
Chrystus i mówi: „Pójdź za Mną”. Nie 
opuszczaj Go. Nie odchodź. Przyjmij to 
wezwanie. W przeciwnym razie może za-
chowasz „wiele majętności”, tak jak ten 
młodzieniec z Ewangelii, ale „odejdziesz 
smutny”. Pozostaniesz ze smutkiem su-
mienia. Dwa lata później rozpoczęłam 
życie zakonne… 

Nauczanie Jana Pawła II towarzy-
szyło mi już potem jako siostrze zakon-
nej. Nawet, jeśli nie mogłam wziąć 
udziału osobiście w spotkaniu, to po-
przez przekaz medialny w nich uczestni-
czyłam. Bolesna wiadomość o śmierci 
Papieża zastała mnie w „papieskiej para-
fii” pw. Świętej Rodziny na Czubach. W 
przeddzień jego śmierci objęłam w za-
stępstwie obowiązki zakrystianki. Dzięki 
temu cały czas, aż do pogrzebu, uczest-
niczyłam w wielu modlitwach, adora-
cjach w intencji Jana Pawła II. Doświad-
czyłam niezwykłej mobilizacji wielu 
ludzi, którzy praktycznie przez całą dobę 
modlili się w kościele, przy którym był 
kiedyś nasz Papież. 

Wartość tych spotkań uświadomi-
łam sobie w dniu beatyfikacji Jana 
Pawła II. Ten szczególny dzień prze-
żywałam na Jasnej Górze, w miejscu, 
gdzie wielokrotnie modlił się nasz Oj-
ciec Święty. W transmisji Mszy beaty-
fikacyjnej uczestniczyłam na placu 
przed wałami, gdzie był ustawiony 
telebim dla wiernych. Pogoda była 
„trudna”: zimno i bardzo pochmurno, 
deszcz wisiał w powietrzu. Ale… gdy 
Ojciec Święty Benedykt XVI wypo-
wiadał słowa formuły beatyfikacyjnej, 
na ten moment niespodziewanie za-
świeciło słońce! Rozległy się oklaski, 
wszyscy byli bardzo wzruszeni. Nie 
ma wątpliwości – błogosławiony Jan 
Paweł II działa! 

Z Janem Pawłem II łączyło mnie 
coś jeszcze… Spływy kajakowe, wy-
prawy w góry czy na rowery! Od 
dziecka, dzięki rodzicom, aż do mo-
mentu wstąpienia do zgromadzenia, 
wakacje spędzałam na szlakach wod-
nych, pod namiotem, czy pokonując 
kolejne górskie szczyty. Wielokrot-
nie przemierzałam szlaki, po których 
wędrował Jan Paweł II. Niedawno 
uświadomiłam sobie właśnie to, że 
wtedy, gdy został wybrany na papie-
ża i nie mógł już w swoim kraju wę-
drować, zaczęłam właśnie ja. Gdy 
płynie się cichą rzeką wśród łąk lub 
lasów, gdzie nie dochodzi zgiełk te-
go świata, gdy wędruje się szlakami 
górskimi i w końcu staje się na 
szczycie, to nie można nie wierzyć w 
Boga, nie podziwiać Jego mądrości i 
miłości! Za takim doświadczeniem 
Boga będzie się zawsze tęsknić i te-
go z pewnością naszemu Papieżowi 
brakowało w Watykanie… 

Dla każdego człowieka, a szcze-
gólnie dla współczesnej młodzieży 
Jan Paweł II ma naprawdę wiele do 
zaproponowania. Pokazał jak się mo-
dlić, jak się uczyć, jak odpoczywać, 
jak cierpieć i jak umierać… Jest to 
możliwe do zrealizowania, ale trzeba 
podjąć wysiłek i wymagać od siebie, 
nawet gdyby inni od nas nie wyma-
gali! 

JAN PAWEŁ II 
WSPOMNIENIE POKAZAŁ MI DROGĘ 

S. KONSTANCJA 
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13 czerwca -Św. Antoniego z Pad-
wy, Doktora Kościoła (1195-1231) 
Był Portugalczykiem z Lizbony. Po-
czątkowo wstąpił klasztoru Kanoni-
ków Regularnych Św. Augustyna. 
Chcąc naśladować ideał życia św. 
Franciszka z Asyżu wstąpił do Fran-
ciszkanów. Udał się do Maroka, lecz 
choroba zmusiła go do powrotu. 
Gwałtowny sztorm zapędził statek 
na Sycylię. Po odzyskaniu zdrowia 
udał się do Asyżu. W klasztorze w 
Montepaolo pełnił posługę duszpa-
sterską. 
Niezwykły dar kaznodziejski groma-
dził przy nim tłumy, które widziały 
także cuda, jakich Bóg dokonywał 
przez jego ręce. Posiadał wielki dar 
wymowy połączony z ascezą i du-
chowym żarem. Miał dar bilokacji, 
czytania w ludzkich sumieniach, 
proroctwa. Walczył z wyzyskiem, 
lichwą, więzieniem za długi. Zmarł 
w Padwie. Już niespełna rok po 
śmierci został kanonizowany przez 
Grzegorza IX. Pozostawił po sobie 
m.in. zbiór kazań Sermones. W 1946 
r. Pius XII ogłosił go Doktorem Ko-
ścioła. 
19 czerwca – Uroczystość Naj-
świętszej Trójcy 
Prawda o tajemnicy Trójcy Przenaj-
świętszej przedstawia Boga, jakim 
jest sam w sobie. 
Bóg jest jeden w swojej naturze, ale 
w trzech osobach. Osoby Boskie ma-
ją wspólną naturę Bożą, wszystkie 
przymioty i działania Boże. Różnią 
się między sobą jedynie pochodze-
niem: Bóg Ojciec nie pochodzi od 
nikogo, Syn Boży pochodzi przez 
odwieczne i duchowe zrodzenie od 
Ojca, Duch Święty pochodzi przez 
wspólne tchnienie miłości Ojca i Sy-
na. 
23 czerwca – Uroczystość Naj-
świętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
– Boże Ciało 
Papież Urban IV (1261-1264), wiel-
ki czciciel Pana Jezusa w Najświęt-
szym Sakramencie, ustanowił osob-
ne święto na czwartek po niedzieli 
Trójcy Przenajświętszej i nakazał 
urządzić uroczyste procesje. Kapłani 
i wierni oddają w nich hołd Panu 
Jezusowi, wyrażając wdzięczność za 
ustanowienie Sakramentu Euchary-
stii. 
Wierni, którzy w ramach obrzędów 
liturgicznych włączą się we wspólny 
śpiew hymnu: „Przed tak wielkim 
Sakramentem” mogą uzyskać odpust 
zupełny pod zwykłymi warunkami. 

KALENDARIUM 

W grudniu 1994 roku pojechaliśmy 
z mężem Przemysławem do Rzymu. 
Zaprosił nas syn Artur, który w tym cza-
sie tam studiował. Chciał, abyśmy przy-
jechali i spędzili z nim trochę czasu. 
Sam złożył wcześniej podanie do urzędu 
papieskiego z prośbą, byśmy mogli ra-
zem uczestniczyć w audiencji u Ojca 
Świętego.  

Na odpowiedź trzeba było czekać 
jakiś czas. Ojciec Święty wtedy choro-
wał i audiencja została odwołana. Straci-
liśmy nadzieję, że się z nim spotkamy. 
Ale Bóg dał, że pod koniec naszego po-
bytu w Wiecznym Mieście otrzymaliśmy 
telefon, iż mamy wraz z synem wyzna-
czone spotkanie z Janem Pawłem II w 
dniu 5 stycznia 1995 roku o godzinie 
7:00. Był to przedostatni dzień naszego 
pobytu w Rzymie. 

Uczestniczyliśmy w koncelebrowa-
nej Mszy św., której przewodniczył Oj-
ciec Święty w Jego prywatnej kaplicy. 
Następnie zostaliśmy zaproszeni do bi-
blioteki. Było tam także kilku księży z 
innego kraju, którzy przywieźli ze sobą 
do poświęcenia obraz Miłosierdzia Bo-
żego i kamień węgielny, pod budowę 
nowej świątyni. Były tam również dwie 
inne rodziny, w tym jedno małżeństwo z 
trójką dzieci.  

Ojciec Święty wszedł do biblioteki i 
pozdrowił wszystkich zgromadzonych. 
Tak się złożyło, że staliśmy z przodu, 
więc najpierw podszedł do nas. Przeży-
cie to było czymś wspaniałym i niepo-

SPOTKANIE 
Z JANEM PAWŁEM II WSPANIAŁE PRZEŻYCIE 

ANNA MIZIŃSKA 

wtarzalnym. Odczuwaliśmy ogromną ra-
dość. Wydawało nam się, że jesteśmy jak-
by w innym świecie, a może nawet już w 
niebie i że tak już pozostanie.  

Ojciec Święty zapytał mnie, czy ma-
my tylko tego jednego syna. A ja odpo-
wiedziałam, że nie, że mamy jeszcze cór-
kę, która jest w zakonie, że mamy drugą 
córkę – mężatkę, zięcia i wnuczkę. Ojciec 
Święty tylko odliczał różańce i ofiarował 
je dla wszystkich członków rodziny. 
Chwilę jeszcze z nami porozmawiał, po-
błogosławił nas i przeszedł do następnych 
rodzin. Na końcu audiencji poszedł do nas 
i powiedział: „Jeszcze raz waszą familię 
błogosławię”. 

Otrzymane różańce w rodzinie naszej 
traktowane są jak relikwie naszego uko-
chanego Ojca Świętego. 

Ks. Artur Miziński wraz z Rodzicami na     
audiencji prywatnej u Ojca Świętego 

Nazywam się Jarosław Krzysztof Siejko. 
Urodziłem się 4 marca 1987 roku. Pochodzę z 
parafii Klesztów (dekanat – Chełm-Wschód). 
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum, uczęszczałem do klasy o profilu prawni-
czym w II LO im. gen. Gustawa Orlicz-
Dreszera w Chełmie. Po uzyskaniu świadectwa 
dojrzałości i złożeniu egzaminów wstępnych, 
od września 2006 roku podjąłem studia w Lu-
belskim Seminarium Duchownym. 

Myśl o powołaniu do kapłaństwa dojrze-
wała we mnie od lat dzieciństwa. Od I Komu-
nii Świętej aż do końca Gimnazjum byłem 
ministrantem, a potem lektorem. Przez krótki 
czas pełniłem również funkcję organisty w 
swojej rodzinnej wiosce. Dlatego też decyzja o 
wstąpieniu do Seminarium nie była ogromnym 
zaskoczeniem dla moich bliskich. 
Czas pobytu w Seminarium pomógł mi roze-
znać swoje powołanie. Obecnie jestem na V, 
przedostatnim roku studiów. 14 maja br. po-
przez posługę Administratora Archidiecezji 
Lubelskiej – bpa Mieczysława Cisło, zostałem 
wyświęcony na diakona. Decyzją wychowaw-
ców naszego Seminarium zostałem skierowa-
ny na roczne praktyki duszpasterskie do parafii 
św. Antoniego w Lublinie. Cieszę się z tego 
faktu i proszę o modlitwę w intencji tej posługi, 
zapewniając jednocześnie o mojej pamięci 
modlitewnej.  

PROSZĘ O MODLITWĘ 

Diakoni Jarosław Siejko i Paweł Moskwiak 

Serdecznie dziękujemy diakonowi 
Pawłowi Moskwiakowi za roczną posłu-
gę w naszym kościele. Życzymy błogo-
sławieństwa Bożego i opieki św. Anto-
niego. 

W sobotę 4 czerwca o godz. 10.30 
wraz z 20 diakonami przyjmie on świę-
cenia kapłańskie w Archikatedrze Lubel-
skiej. 

 
W naszej parafii witamy nowego 

diakona Jarosława Siejko, który rozpo-
czął roczną praktykę. Życzymy, by czuł 
się u nas dobrze pod opieką Maryi i na-
szego Patrona. 
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24 czerwca - Narodzenie Św. Jana 
Chrzciciela (+ ok. 32) 
Był synem kapłana Zachariasza i Elż-
biety. Jego narodzenie zapowiedział 
ojcu archanioł Gabriel. W młodym 
wieku udał się na pustynię, gdzie pro-
wadził życie ascetyczne. Nad Jorda-
nem udzielał chrztu pokuty. Wskazał 
na Jezusa jako oczekiwanego Baranka 
Bożego i nazwał Go Mesjaszem. Wy-
stąpił przeciw królowi Herodowi An-
typasowi, potępiając jego niemoralne 
życie. Został aresztowany i ścięty. 
Był pierwszym świętym czczonym w 
całym Kościele. 
29 czerwca - Świętych Piotra (+ 67) i 
Pawła (+ 67). 
Św. Piotr pochodził z Betsaidy Gali-
lejskiej. Nosił imię Szymon. Chrystus 
powołał go na swojego ucznia. Po 
zmartwychwstaniu Chrystus przekazał 
mu władzę pasterską. W Rzymie zało-
żył gminę chrześcijańską i został jej 
pierwszym biskupem. Podczas prze-
śladowania chrześcijan przez Nerona 
został ukrzyżowany głową w dół. 
Św. Paweł urodził się w Tarsie. Nosił 
imię Szaweł. Po rodzicach odziedzi-
czył obywatelstwo rzymskie. Był zde-
cydowanym przeciwnikiem i prześla-
dowcą Kościoła. Po cudownym nawró-
ceniu przyjął chrzest i zmienił imię na 
Paweł. Odbył trzy podróże misyjne. W 
Rzymie zginął śmiercią męczeńską 
przez ścięcie mieczem. 
1 lipca - Najświętszego Serca Jezu-
sowego 
Kult Serca Jezusowego rozwinął się w 
Średniowieczu głównie we Francji i 
Niemczech. Szybko krzewił się też na 
terenach misyjnych. Pierwszy kościół 
pod wezwaniem Serca Jezusowego 
wybudowano w Cuarapany (Brazylia) 
w1585 r. 16 czerwca 1675 roku, s. 
Małgorzacie Marii Alacoque, Jezus 
podczas trzeciego ukazania powie-
dział: „Żądam, żeby pierwszy piątek 
po oktawie Bożego Ciała był odtąd 
poświęcony jako osobne święto na 
uczczenie mojego Serca i na wynagro-
dzenie mi przez Komunię Świętą i 
inne praktyki pobożne za zniewagi, 
jakich doznaję, gdy w czasie oktawy 
jestem wystawiony na ołtarzach. W 
zamian za to obiecuję ci, że Serce mo-
je wyleje hojne łaski na tych wszyst-
kich, którzy w ten sposób Sercu memu 
oddadzą cześć lub przyczynią się do 
jej rozszerzenia”. 
Papież Klemens XIII ustanowił w 
XVII wieku Święto ku czci Serca Je-
zusowego. Ze względu na to, że na 
jego ustanowienie wielki wpływ mieli 
polscy biskupi, obchodzono je począt-
kowo lokalnie w Rzymie i w Polsce. 
W tekstach Mszy św. głównym przed-
miotem adoracji jest Serce Jezusa jako 
źródło wszelkiej miłości. 

KALENDARIUM 

I KOMUNIA ŚWIĘTA 

I KOMUNIA ŚWIĘTA 
W niedzielę 15 maja 103 dzieci na Mszy św. o godz. 11.00 przystąpiło po raz pierwszy 
do Komunii Świętej. Dzieci i rodzice przygotowywali się do tej chwili poprzez niedziel-
ne katechezy i comiesięczne konferencje. W sobotę poprzedzającą dzień Komunii Świę-
tej dzieci przystąpiły po raz pierwszy do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Przed spowie-
dzią dzieci wzięły udział w nabożeństwie pokutnym. Kolejnym etapem było odnowienie 
przyrzeczeń chrzcielnych podczas wieczornej Eucharystii. 

W dniu I Komunii Świętej dzieci zgromadziły się przed kościołem, gdzie powitał je 
ks. Proboszcz Stanisław Róg. Po udzieleniu rodzicielskiego błogosławieństwa, dzieci 
przeszły do kościoła. Rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem ks. Proboszcza 
Stanisława Roga. Współcelebransami byli ks. Krzysztof Grzesiak, ks. Tomasz Adam-
czyk oraz ks. Adam Mazur-misjonarz. Ks. Krzysztof wygłosił homilię, która miała for-
mę dialogu z dziećmi. 

Pod koniec Mszy św. wszystkie dzieci otrzymały chlebki, by podzielić się nimi po 
powrocie do domów z najbliższymi.  

W czasie Białego Tygodnia dzieci przychodziły codziennie do kościoła. Wyjątkiem 
był wtorek, kiedy udały się do Archikatedry Lubelskiej z pielgrzymką do Matki Bożej 
Płaczącej. 

Moją pierwszą Komunię Świętą 
przeżyłem bardzo dobrze. Nie było ła-
two, ale był przy mnie Jezus, więc by-
łem pewien że się uda. 

Jonasz 
Sakrament Eucharystii przyjąłem z 

wielkim zadowoleniem. Bo Pan Jezus 
przyszedł do mojego serca i tam gości. 

Jakub 
Komunia Święta, to był bardzo 

ważny moment. Na początku trochę się 
stresowałem. Ale niedługo, bo przecież 
do mojego serca przyszedł sam Pan Je-
zus. 

Bartek 
Kiedy miałam moją pierwszą Ko-

munię Świętą, bardzo się cieszyłam. Ale 
cieszyli się też moi rodzice. Od tamtej 
pory jestem szczęśliwa i staram się być 
grzeczna. 

Karolina 
Byłam bardzo szczęśliwa, że pierw-

szy raz przyjęłam Pana Jezusa do swoje-
go serca. Cieszyłam się, że moi bliscy 
byli ze mną. Zawsze teraz przyjmuję 
Pana Jezusa w Komunii Świętej. Po Ko-
munii poszłam na cmentarz do mojego 
dziadka. 

Natasza 

W czasie Mszy Świętej było bardzo 
dużo wrażeń. Ale najważniejszym mo-
mentem dla mnie było przyjęcie Pana 
Jezusa do serca. Śpiewaliśmy i nieśli-
śmy dary, ja niosłem wino i to również 
było dla mnie wielkim przeżyciem. 
Wszyscy byli biali jak owieczki. 

Patryk 
Przyjąłem Pana Jezusa do swojego 

serca po raz pierwszy. Po Mszy świętej 
byłem bardzo wesoły i szczęśliwy z tego 
powodu. A ze mną cieszyli się moi ro-
dzice. 

Michał 
Przeżyłam wielką radość, że pierw-

szy raz przyjęłam do serca Pana Jezusa. 
Wszystko było bardzo radosne i prze-
piękne. I były piękne piosenki i piękne 
stroje, w których wyglądaliśmy jak 
aniołki. Bo przecież wszyscy mieliśmy 
czyste serca, w których zamieszkał Pana 
Jezus. To wszystko było dla mnie wiel-
kim przeżyciem. 

Natalia 
Kiedy po raz pierwszy przyjęłam 

Pana Jezusa, to poczułam wielką radość 
w moim sercu, że On już tam zamiesz-
kał. 

Kasia 

ŚWIADECTWA DZIECI O I KOMUNII 
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BIERZMOWANIE 

PRZYJĄĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
We wtorek 17 maja ks. bp Józef Wróbel 

odprawił o godz. 18.00 Mszę św., podczas 
której 80 osób, przeważnie uczniów klas trze-
cich gimnazjum, przyjęło z jego rąk sakrament 
bierzmowania. Współcelebransami byli: ks. 
Proboszcz Stanisław Róg, Ks. Infułat Józef 
Szczypa i ks. Profesor Stanisław Fel. 

Kandydaci mieli założone szarfy z wypi-
sanymi na nich imionami patronów. W skupie-
niu wysłuchali homilii wygłoszonej przez ks. 
bp. Józefa Wróbla. Homilia nawiązywała do 
ewangelicznej przypowieści o siewcy, który 
rozrzucał ziarno na różny grunt. Tym ziarnem 
jest słowo Jezusa Chrystusa. Może z tego ziar-
na być plon obfity, ale może ono nie wydać 
żadnych plonów. Celebrans podkreślił, że sa-
krament bierzmowania przyjmuje się po to, 
aby ziarno Słowa Bożego łatwiej można było 
przyjąć, zwłaszcza na progu dojrzałego życia, 
w momencie rozpoznawania swojego powoła-
nia. Potrzeba wiele mądrości i męstwa, aby 
swoje posługi wypełniać w duchu prawości. 
Ks. Biskup ukazał również znaczenie systemu 
demokratycznego, w jakim obecnie żyjemy, 
jako szansy na prawidłową realizację swojego 
powołania.  

Demokracja oznacza z greckiego języka - 
rządy ludu. Rządy odpowiedzialnych obywate-
li decydujących o swoim losie i o losie swojej 
Ojczyzny. Najczęściej rządy sprawowane są 
przez wybieranych przedstawicieli. Tak jest w 
Polsce. 

Demokracja nie jest niestety ustrojem 
doskonałym. Jej główną wadą jest to, że o 
losach państwa decydują ludzie nie mający 
często żadnego pojęcia o sprawach ważnych 
dla jego funkcjonowania i głosują według swo-
jego widzimisię. Jednak „Jan Paweł II podkre-
ślał, że na obecnym etapie rozwoju cywiliza-
cyjnego jest (…) najlepszym systemem, dlate-
go że respektuje podmiotowość obywateli, 
którzy mogą współdecydować o kształcie ży-
cia społecznego. (…) [Jan Paweł II] podkreślał 
jednak, że demokracja, jako przejaw woli 
większości, może być niczym innym, jak zaka-
muflowanym totalitaryzmem, (…) gdzie nie 
respektuje się godności i praw ludzkich”. Dar 
Ducha Świętego jest potrzebny nie tylko po to, 
aby regularnie wypełniać praktyki religijne, ale 
także by przyjmować odpowiedzialność za 
życie społeczne w kraju, w którym się żyje. 

Ks. bp Józef zwrócił uwagę, że odpowie-
dzialność musi dotyczyć elementów, które 
kształtują członków społeczeństwa, jako ludzi 
rozumu, woli, uczuć i popędów. Musi być 
zachowany pewien poziom wartości, który 
respektuje prawa innej osoby. Wolność w sen-
sie negatywnym przeradza się w skrajny indy-
widualizm. „Właśnie zło przejawia się w ego-
izmie i indywidualizmie. (…) W wykorzysty-
waniu innych, w deptaniu drugiej osoby. (…) 
Dobro przejawia się w postawie miłości – Bo-
ga i drugiego człowieka, w otwartości na inne 
osoby i woli służenia jej, miłowania – w sferze 
uczuć, intelektu, dostrzeżenia w drugim czło-
wieku jego wolności i wielkości”. 

Ks. bp Józef Wróbel życzył kandydatom 
do bierzmowania, by Duch Święty ze swoimi 
darami stał się ich udziałem, by stali się dojrza-
łymi obywatelami demokracji – i tej zewnętrz-
nej, politycznej, jak i wewnętrznej. 

Po homilii nastąpił obrzęd udzielenia sa-
kramentu bierzmowania. Młodzież ze świadka-
mi podchodziła trójkami do biskupa, naprze-
miennie chłopcy i dziewczęta. W darach ołtarza 
młodzież ofiarowała dwie woskowe świece, 
ornat, paramenty liturgiczne (w tym ampułki, 
korporał, puryfikaterz, palka), kwiaty i owoce  

Na zakończenie uroczystości zostały po-
błogosławione pamiątkowe krzyże. Następnie 
młodzież podziękowała ks. Biskupowi za 

udzielenie sakramentu bierzmowania, a ks. Pro-
boszczowi za życzliwą opiekę i pełną poświęce-
nia posługę duszpasterską. Podziękowania skiero-
wane zostały też do ks. Infułata Józefa Szczypy 
oraz Profesora Stanisława Fela. Szczególne słowa 
podziękowań młodzież skierowała do ks. Łuka-
sza Wasia i p. katechetki Ryszardy Bartnik za 
przygotowanie do przyjęcia sakramentu dojrzało-
ści chrześcijańskiej oraz za czuwanie nad całością 
uroczystości. 

WSPOMNIENIE 

WZRUSZAJĄCA UROCZYSTOŚĆ 
Jednym z najpiękniejszych dni w moim życiu od czasu Pierwszej Komunii 
Świętej, był dzień, w którym otrzymałam Sakrament Bierzmowania. Uro-
czystość ta odbyła się dnia 17 maja 2011 r. w naszej Parafii pw. Św. Anto-
niego Padewskiego. Zapamiętam ten dzień na całe życie. 
Sakramentu Bierzmowania udzielił nam ks. bp Józef Wróbel. Najpierw od-
były się solidne przygotowania do tego sakramentu. Prowadzili je: ks. Łu-
kasz Waś, p. Katechetka Ryszarda Bartnik i Animatorzy. Animatorem mojej 
grupy był Michał Stefanek. Uczestniczyłam we wszystkich spotkaniach, 
nabożeństwach i uzyskałam podpisy kapłanów w specjalnym indeksie. Na 
zakończenie tych przygotowań odbył się egzamin. Zdałam go celująco. 
W międzyczasie miałam szczęście być z rodziną w Archikatedrze Lubel-
skiej. Właśnie wtedy, gdy odbywało się Bierzmowanie młodzieży z tej para-
fii. Bardzo spodobały mi się czerwone, lśniące szarfy ze złocącymi się na 
nich imionami wybranymi przez przystępujących do Sakramentu Bierzmo-

wania. Każdy kandydat miał swoje imię na szarfie. Bardzo chciałam, żebyśmy my również mieli 
takie piękne szarfy z imionami. Poprosiłam księdza, który przygotowywał młodzież katedralną o 
adres firmy, która to przygotowała. Z tym pomysłem zwróciłam się do księdza Łukasza i do Pani 
Katechetki. Pomysł spodobał się i szarfy zostały zamówione.  

W dniu Uroczystości Bierzmowania odświętnie ubrani, z upiętymi szarfami, na których wid-
niały imiona, wyglądaliśmy naprawdę pięknie i od razu było wiadomo, kto przystępuje do Sakra-
mentu Bierzmowania i jakie imię wybrał. Ja wybrałam sobie imię Cecylia. Święta Cecylia jest pa-
tronką śpiewu i muzyki kościelnej. Nie był to przypadkowy wybór. Urodziłam się właśnie w jej 
święto 22 listopada i mam 15 lat, tak jak nasz parafialny Chór Cecyliański. . 

Była to naprawdę piękna i wzruszająca uroczystość. Pragnę podziękować Bogu za otrzymane 
Dary. Dziękuję również Księdzu Biskupowi Józefowi Wróblowi za udzielnie nam sakramentu 
bierzmowania i za piękną, pouczającą homilię. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali nas do 
tego sakramentu: Kapłanom, Pani Katechetce, Animatorom, Panu Organiście i oczywiście naszym 
kochanym Rodzicom. Dziękuje również Świadkom Bierzmowania i zaproszonym gościom: Panu 
Dyrektorowi naszej szkoły Krzysztofowi Szulejowi i gronu pedagogicznemu. 

Jesteśmy szczęśliwi, że otrzymaliśmy świadectwo dojrzałości chrześcijańskiej. Niech Duch 
Święty oświeca i prowadzi nas po właściwych drogach życia. 

Anna Maria Domań kl. III a.gim  
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Nie będzie w tym żadnej przesady, gdy 
powiem, że tegoroczny dzień 1 maja był dla nas 
najwspanialszym świętem. Dzięki Bogu mogli-
śmy inaczej niż dotąd przeżywać Uroczystość 
Miłosierdzia Bożego, przypadającą właśnie tego 
dnia. Ta niedziela, wymodlona przez Kościół, 
zwłaszcza przez Polaków, przeszła do historii 
całego Ludu Bożego i świata. Ojciec Święty Be-
nedykt XVI na Placu św. Piotra w Rzymie, wo-
bec zgromadzonych tłumów, wyniósł do chwały 
ołtarzy swojego czcigodnego poprzednika, Jana 
Pawła II, ogłaszając go błogosławionym. 

Uroczystość w Rzymie zgromadziła ogrom-
ną rzeszę ludzi z całego świata, wśród których 
dominowali Polacy. To wielka radość, że również 
za pomocą mediów mogliśmy łączyć się ducho-
wo z Watykanem i wspólnie przeżywać tę nie-
zwykłą uroczystość. We Mszy św. pod przewod-
nictwem Ojca Świętego Benedykta XVI uczest-
niczyło kilkuset biskupów i kardynałów oraz 
kilka tysięcy kapłanów. Tłum wiernych zajmo-
wał Plac św. Piotra, całą Via Conciliazione oraz 
okoliczne uliczki. W momencie odczytania de-
kretu o wyniesieniu Jana Pawła II do godności 
błogosławionego, odsłonięty został wizerunek 
papieża Polaka. Wszyscy przyjęli to ogromnym 
aplauzem i rzęsistymi oklaskami. Uzdrowiona 
cudownie z choroby Parkinsona s. Marie Simone-
Pierre, wraz z s. Tobianą przeniosły pod ołtarz 
relikwiarz z krwią Jana Pawła II. Na zakończenie 
uroczystości trumna z ciałem Jana Pawła II zosta-
ła przeniesiona do bazyliki św. Piotra, gdzie póź-

JAN PAWEŁ II 
W PAMIĘCI I SERCU TRWAŁE WSPOMNIENIA 

KAZIMIERA FLIS 

niej można było oddać hołd nowe-
mu błogosławionemu. 

Wkrótce po beatyfikacji ukaza-
ło się wiele publikacji i albumów 
dotyczących Jana Pawła II i jego 
beatyfikacji. Księgarnia Biały Kruk 
wydała np. książkę „Pielgrzymka do 
nieba”, zawierającą relację z uroczy-
stości beatyfikacyjnych oraz świa-
dectwa kardynała Stanisława Dziwi-
sza, s. Marie Simone-Pierre, kardy-
nała Joaquina Navarro Vallsa, a 
także wiele faktów z życia Jana Paw-
ła II. Wiele pozycji można znaleźć w 
katalogach katolickich księgarni 
wysyłkowych. Takie książki będą z pewnością 
cenną pamiątką dla nas, dla naszych dzieci i 
wnuków. 

Jan Paweł II podczas trzeciej pielgrzymki 
do Polski przybył 9 czerwca do Lublina. Z tej 
wizyty pozostały mi drobne pamiątki, a wśród 
nich karta wstępu na Mszę św. na Czubach, 
obrazek z wizerunkiem Jana Pawła II i jego 
osobisty podpis, a także specjalnie wydane 
kartki pocztowej z okazji wizyty. Najbardziej z 
tego dnia zapamiętałam drogę na Czuby na 
dwie godziny przed rozpoczęciem Mszy św., 
pobyt w czasie uroczystości i powrót do domu. 
Pamiętam leżących przed ołtarzem pięćdziesię-
ciu kapłanów, którzy z rąk Jana Pawła II przyj-
mowali. sakrament kapłaństwa. Cieszę się, że 
mogę to sobie szczegółowo oglądać w swoich 

albumach, przypominać treść homilii i obejrzeć 
wiele pamiątkowych zdjęć. 

Od tamtego wydarzenia minęły już 24 lata. 
To szmat czasu, który dla mnie naznaczony jest 
Opatrznością Bożą, bo dane mi było doczekać tej 
wspaniałej uroczystości, jaką była beatyfikacja 
naszego Wielkiego Rodaka. Teraz jeszcze śmielej 
zwracam się do niego w różnych intencjach, dzię-
kując za łaski oraz prosząc za wszystkich i za 
siebie. 

Cieszę się też, że w każdą środę i w nie-
dzielę Radio Maryja przypomina w audycji 
Papież Polak do Rodaków homilie i wystąpie-
nia Jana Pawła II, jakie wygłaszał do Polaków 
podczas pielgrzymek do naszej Ojczyzny. 
Dzięki temu jego nauka staje się nam coraz 
bliższa. Szczęść Boże. 

www.kul.pl. Jan Paweł II w Lublinie 9 czerwca 1987 

REFLEKSJA 
O JANIE PAWLE II BYŁ SERCEM BLISKO NAS 

EWA KAMIŃSKA 

Jak wspominaliśmy w majowym wyda-
niu Głosu św. Antoniego, kilka osób z naszej 
parafii pojechało z pielgrzymką na uroczysto-
ści beatyfikacyjne Jana Pawła II w Watykanie. 
Opiekunami duchowymi byli: ks. kanonik 
Janusz Gzik, proboszcz parafii Matki Bożej 
Pocieszenia w Krasnymstawie i nasz wikariusz 
ks. Łukasz Waś. Nasza grupa składała się z 
osób z czternastu parafii. Pielgrzymka trwała 
niespełna sześć dni. To wystarczyło, by pod 
koniec byliśmy już zintegrowaną grupą bli-
skich sobie osób. Połączył nas wspólny trud, 
cel i pragnienie uczestnictwa w wielkim wyda-
rzeniu. W autokarze nasi kapłani prowadzili 
modlitwy m.in. Liturgię Godzin, Różaniec oraz 
śpiew. Głosili też głębokie rozważania - ks. 
Janusz – związane z modlitwą Kościoła, a ks. 
Łukasz – maryjne. 

W niedzielę 1maja w czasie nocnego ocze-
kiwania na wejście na Plac św. Piotra ks. Janusz 
nie mógł się nadziwić, że przybyło tak dużo ludzi. 
Wbrew wszelkiej logice – mówił – gdyż żadnych 
korzyści materialnych tu nikt nie obiecuje. Wręcz 
przeciwnie, jest zmęczenie, brak snu, niewygoda, 
wysiłek, czasami nawet heroiczny. Można się 
zapytać, dlaczego ci ludzie tu przybyli? To pytanie 
ma wiele odpowiedzi. Jako Polacy chcieliśmy 
okazać swoją wdzięczność za dar osoby Jana 
Pawła II i jego wyniesienie na ołtarze. Tam, na 
Placu św. Piotra nie mogło nas zabraknąć. 

Nasz wielki Rodak zawsze był sercem 
blisko nas. Interesował się losami drogiego 
mu narodu. Wspierał go modlitwą i słowem, 
zwłaszcza w tak trudnym czasie komunizmu 
i stanu wojennego. W wymiarze indywidual-
nym do Ojca Świętego przywiodła nas mi-
łość (wołaliśmy nie raz „kochamy Cię, Ojcze 
Święty”), przywiązanie i osobista więź, w 
której nawiązywaniu z każdym człowiekiem 
Jan Paweł II był mistrzem. 

Myślałam o tym, będąc ostatnio w Kra-
kowie, tak bardzo nasyconym obecnością 
nowego błogosławionego. Ojciec Święty 
patrzy na nas z nieba, ale w Krakowie jest 
wiele miejsc, gdzie jego obecność szczegól-
nie się odczuwa – Łagiewniki, ul. Francisz-
kańska, kościół św. Floriana. To tylko nie-
które z nich. W kościele św. Floriana na Kle-
parzu przy Placu Matejki, w którym ks. Ka-
rol Wojtyła był duszpasterzem akademickim, 
jest całodzienna adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Można uklęknąć przed Nim na 
wyjątkowym klęczniku. W jego pulpicie 
znajduje się pod szkłem piuska i różaniec 
błogosławionego Jana Pawła II. W tym miej-
scu panuje szczególna atmosfera sprzyjająca 
osobistej modlitwie. 

Beatyfikacja Jana Pawła II zobowią-
zuje do wierności jego nauczaniu. W na-
szym kościele każdego 16. dnia miesiąca 

tuż przed adoracją Najświętszego Sakramen-
tu ks. Łukasz Waś głosi konferencje dot. 
Encyklik i Listów naszego Rodaka. Przez 
cały maj w czasie nabożeństwa przypomina-
ne były różne wypowiedzi Ojca Świętego. 
W mojej świadomości tkwią głęboko słowa: 
Naród, który zabija własne dzieci, staje się 
narodem bez przyszłości. Ojciec Święty wy-
powiedział je w Kaliszu 4 czerwca 1997 
roku w czasie swojej czwartej pielgrzymki 
do Ojczyzny. To przestroga, która oby się 
nigdy nie spełniła.  

Kraków, Franciszkańska 3 - Okno Papieskie 
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W poniedziałek 30 maja w naszym kościele o. Paweł Sokal 
CP, pasjonista, odprawił Mszę św. prymicyjną. Współcelebransa-
mi byli: ks. Proboszcz Stanisław Róg, ks. Infułat Józef Szczypa i 
ks. Łukasz Mudrak. 

Na początku homilii ks. Proboszcz przeczytał modlitwę z 
obrazka prymicyjnego o. Pawła: 

Wszechmogący Boże, któryś swego sługę Pawła do służby 
swej świętej powołał i tak wielką godnością obdarzyć raczył, 
spraw łaskawie, aby coraz godniejszym się stawał powołania swe-
go i z prawdziwą miłością Ci służył. Przez Chrystusa Pana nasze-
go. Amen. 

Ks. Stanisław mówił o trudnym powołaniu, jakim jest kapłań-
stwo. Kościół Chrystusowy wciąż jest piętnowany i szykanowany. 
(… ) W relacji człowieka do Boga wciąż jest nienawiść, chęć 
stłamszenia i zduszenia w zarodku prawdy i nauki Chrystusowej. 
Duch Święty umocnił uczniów(…) do mężnego wyznawania wiary. 
Sprawił, że ci prości ludzie, bardzo przestraszeni wydarzeniami 
Wielkiego Piątku, mieli odwagę wyjść i z mocą głosić Chrystusa 
Zmartwychwstałego. Duch Święty i nas do tego uzdalnia. (…) 
Będziemy z tego rozliczani. „A do każdego, kto przyzna się do 
Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed Ojcem moim  
w niebie” (Mt 10,32). Niełatwo dzisiaj być świadkiem. (…) Znak 
krzyża, nasze praktyki religijne, uszanowanie dnia świętego – to 
są te drobne przejawy naszej wiary i pobożności, które też wiele 

kosztują. (…) Obserwujemy w 
rodzinach, w środowisku, jak kur-
czy się wiara. Dlatego trzeba mo-
dlić się o odwagę dawania świa-
dectwa wiary. (…) 

O. Paweł odpowiedział Bogu 
„tak”. Chce pomagać młodym 
ludziom mężnie wyznawać wiarę. 
Chce iść z miłością do ludzi, by 
służyć wszystkim swoim życiem, 
wiarą. (…) Nie będzie mu na pew-
no łatwo. To z pewnością będzie 
droga krzyżowa. Na tej drodze 
będą różni ludzie – tacy, którzy 
będą współczuć i pomagać. Na 
pewno będzie na jego drodze Matka Najświętsza. (…) W życiu 
kapłana jest Ona obecna w sposób szczególny, (…) bo jest Matką 
kapłanów. (…) Z Nią pokona wszelkie trudności. 

Pod koniec Mszy św. o. Paweł udzielił wszystkim obecnym 
indywidualnego błogosławieństwa prymicyjnego. 

Na uroczystości obecna była również mama ks. Pawła. Pod 
koniec ks. Paweł podziękował wszystkim, a zwłaszcza Ks. Pro-
boszczowi za duchowe wsparcie i towarzyszenie w rozwijaniu 
powołania do kapłaństwa. 

MSZA ŚWIĘTA 
PRYMICYJNA ABY SŁUŻYĆ BOGU Z MIŁOŚCIĄ 

TRZEBA IŚĆ NA CAŁOŚĆ 
Nazywam się Paweł Sokal jestem kapłanem Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, 

czyli Pasjonistów, w skrócie CP (łac. Congregatio Passionis). 
Jak się rozwijało moje powołanie? Było ono dłuższą drogą, która doprowadziła 

mnie do święceń Kapłańskich, które przyjąłem 6 maja 2011 r. w Przasnyszu z rąk JE 
ks. Bp. Piotra Libery – biskupa płockiego. Można powiedzieć, że powołanie jest przy-
godą, która prowadzi człowieka czasem prosto, a czasem jest krzywą, która zatacza 
kręgi. 

Człowiek może powiedzieć Bogu tylko „tak”, jeśli słyszy to w swoim sercu i może 
wypłynąć na głębię - bez trzosa, bez zabezpieczenia, ale z sercem kochającym Boga i 
ludzi. 

Każdemu, kto myśli, że kapłaństwo jest wygodnym życiem, powiem od razu,   
że jeśli się człowiek decyduje, musi iść „na całość”. I będzie to także droga, która bę-
dzie miała kolce. Jednak według mnie, warto pójść nią za Mistrzem Jezusem Chrystu-
sem. Jeżeli ktoś się jednak tego podejmuje, musi się zaprzeć samego siebie, ale także 
wierzyć Bogu i wierzyć w to, co robi. Jeśli ktoś prosi – otrzymuje, szuka – znajduje, a 
kołaczącemu - otworzą. 

Przy parafii pw. św. Agnieszki w Lublinie byłem ministrantem, ale rozpoczęło się 
wszystko w parafii św. Antoniego. To tu zacząłem swoją posługę ministranta, a potem 
kolejne stopnie odbywałem już w parafii rodzinnej. 

W wieku dojrzewania zacząłem się zastanawiać nad kolejnymi etapami mojego 
życia. Co będzie dalej? Stanął wtedy na mojej drodze kleryk w mojej rodzinnej parafii. 
Pamiętajmy, że Duch Święty wieje, kędy chce. Działa także przez innych ludzi. To on 
zaszczepił we mnie ziarenko, które kiełkowało i wzrastało na Bożą Chwałę. 

Nie uczyłem się rewelacyjnie, ale wiedziałem, że jeżeli Pan Bóg powołuje, więc 
pomoże, tylko trzeba tego pragnąć  ze wszystkich sił. Powiem tak - jeśli człowiek wie, 
czego chce w swoim życiu, osiągnie to. 

W każdej drodze jest wiele kamieni, czasem spadających na Ciebie. Kiedy jedziesz 
w góry i z rana udajesz się na szlak, nie zatrzymujesz się w drodze, lecz musisz iść, 
ponieważ Twoim celem pośrednim jest wejść na górę i ujrzeć piękno Bożego dzieła. 

Tak jest i z kapłaństwem. Nie można się zatrzymywać, trzeba iść naprzód, nawet 
pod prąd, nie lękać się, gdyż Pan Bóg jest zawsze z nami. 

Przyjacielu, jeśli myślałeś o tym, by pójść za Chrystusem drogą wyrzeczenia się 
siebie, jeśli chcesz oddać się Panu na Jego służbę, zapraszam Cię na spotkania do na-
szego Zgromadzenia Pasjonistów. Jeśli się chcesz z nami skontaktować znajdź nas na 
stronie internetowej: www.pasjonisci.pl 

O. Paweł Sokal CP 

POTRZEBA MODLITWY 

W czasie pobytu w Wilnie spotkali-

śmy się z naszym wieloletnim znajo-

mym, ks. Arunasem Kasilisem, probosz-

czem parafii św. Rafała, rodowitym wil-

nianinem. W trakcie rozmowy wspo-

mnieliśmy o bierzmowaniu, które odbyło 

się w naszym kościele dwa dni wcze-

śniej. Ks. Arunas powiedział, że w Wil-

nie niewiele osób przystępuje do sakra-

mentu dojrzałości chrześcijańskiej. Na 17 

szkół liczących po tysiąc osób tylko 37 

osób przyjęło sakrament bierzmowania. 

Nadzieję budzi fakt, że coraz więcej 

dzieci przystępuje do I Komunii św. Bę-

dąc w Trokach widzieliśmy przygotowa-

nia do I Komunii. Uczestniczyło w nich 

kilkadziesiąt dzieci. 

Nasz pobyt w Wilnie przypadł w 

Tygodniu Modlitw o Powołania Kapłań-

skie i Zakonne. Ks. Arunas wspomniał, 

że na Litwie codziennie po każdej Mszy 

św. jest modlitwa o powołania, gdyż sy-

tuacja jest dramatyczna i brakuje kapła-

nów. 

Na Litwie, w przeciwieństwie do 

Rosji, nie burzono kościołów, lecz za-

mieniano je w magazyny, szpitale, a na-

wet więzienie. Teraz większości kościo-

łów przywrócono pierwotną funkcję sa-

kralną, ale niestety zdecydowana więk-

szość wymaga generalnego remontu. 

Potrzebne jest więc ogromne wsparcie 

modlitewne dla odrodzenia Kościoła na 

Litwie. 

Ewa Kamińska 
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do Placu św. Piotra ok. 1.30 pierw-
szego maja. W oddali oświetlona 
bazylika św. Piotra. Ach, Boże! Już 
tu jestem! Nawet gdybyśmy bliżej 
nie podeszli, to i tak jest dobrze. 
Serce rozpiera wielka radość, że 
mam łaskę uczestnictwa w beatyfi-
kacji ukochanego Ojca Świętego. 

Jednak powoli idziemy. Modli-
my się – indywidualnie i grupowo. 
Słychać odmawiany Różaniec. Z 
różnych stron dochodzi śpiew uko-
chanej przez Jana Pawła II Barki. 
Można sądzić, że są tu sami Pola-
cy. Ale nie. Jest tu cały świat. Roz-
glądam się. W śpiworach młodzi 
ludzie. Obok małżeństwo z małym 
dzieckiem, a jest przecież noc. Lu-
dzie o kulach. Wiele osób ma cięż-
kie plecaki, pewnie prosto z podró-
ży. Powoli posuwamy się naprzód. 
Ok. godziny dziewiątej jesteśmy na 
początku Placu św. Piotra. Chwilo-
we niedowierzanie. To jednak je-
stem tutaj! Daleko od ołtarza, ale 
po lewej stronie jest wielki tele-
bim. Jest dobrze, bardzo dobrze. 
To niesamowite! 

Wokół chyba cały świat. Jest 
murzynka w pięknej sukni, pewnie 
taką by nałożyła na swój ślub. Nad 
głowami powiewają kolorowe flagi. 
To plac zakochanych w Ojcu Świę-
tym, wdzięcznych za jego święte 
życie, za kapłaństwo, za wyproszone 
łaski, za wstawiennictwo, za wskazy-
wanie, jak żyć, kochać, cierpieć i 
godnie umierać, za jego wielkość, 
świętość, za wszystko. 

Wiele osób wybierających się do 
Rzymu zniechęciły media - tyle trudu, 
zmęczenia, długa podróż, tłumy ludzi, 
beatyfikacja oglądana na telebimie 

BEATYFIKACJA 
JANA PAWŁA II CAŁY ŚWIAT TAM BYŁ 

gdzieś daleko od centrum Rzymu. Trud-
no się z tym zgodzić. Przecież to 
wszystko się nie liczy. Ważna jest obec-
ność w tym miejscu i czasie, wspólna 
modlitwa pod tą samą cząstką nieba, 
pośród ludzi, którzy czują to samo i z 
tego samego powodu tutaj są. Nie da się 
opisać, jak raduje się moje serce, że je-
stem maleńką cząstką tej rzeszy uczest-
niczącej we Mszy św., podczas której 
Jan Paweł II jest wynoszony na ołtarze. 
Widocznym tego znakiem są łzy radości 
i nieustające oklaski. Apogeum następu-
je podczas odsłaniania portretu błogosła-
wionego Jana Pawła II. ręce aż bolą, ale 
chciałoby się tak bez końca dziękować 
za ten wielki dar. 

W grupce młodych ludzi, chyba z 
Izraela, jeden chłopiec mierzy sobie po-
ziom cukru we krwi, bierze leki. To nie-
samowite, że w takiej rzeszy ludzi i w 
upale zdecydował się tutaj być. Jak 
ogromna miłość do Ojca Świętego go 
przywiodła do Watykanu. Nad placem 
unoszą się balony z ogromnym napisem 
Deo Gratias (Bogu dzięki). Po ogłosze-
niu Jana Pawła II błogosławionym i od-
słonięciu jego portretu szybują w górę 
do samego nieba. 

Miłą niespodzianką jest spotkanie z 
ks. Sebastianem Decem. Ks. Sebastian 
również cieszy się ze spotkania z nami i 
prosi o przekazanie pozdrowień dla 
wszystkich, co niniejszym czynię. 

Jestem szczęśliwa, że uczestniczy-
łam w tej ogromnej wspólnocie i mo-
głam świadczyć swoją wiarą. miłością, a 
przede wszystkim dziękować Bogu i 
błogosławionemu Janowi Pawłowi II. 

Teraz czekamy na jego kanonizację. 
Jeżeli Bóg pozwoli, też tam będę, co daj 
mi Panie Boże.  

Szczęść Boże!  

ZOFIA WIERZCHOWSKA 

Jest piękny poranek 27 kwietnia. 
Coraz więcej osób zbiera się przy auto-
karze stojącym obok naszego kościoła. 
Atmosfera podniosła, uśmiechy na 
ustach, pełne radości oczy. To pielgrzy-
mi wyjeżdżający do Rzymu na beatyfi-
kację naszego ukochanego papieża Jana 
Pawła II. 

Każda pielgrzymka jest wyjątkowa, 
niepowtarzalna. Ta – śmiem nazwać – 
ma wymiar ponadczasowy. W historii 
Kościoła nie było i pewnie już nie bę-
dzie takiej uroczystości, podczas której 
zostanie beatyfikowany w Wiecznym 
Mieście papież Polak. 

Przed samym wyjazdem Msza św., 
którą odprawia ks. Janusz Gzik, jeden z 
opiekunów duchowych wyprawy, obok  
ks. Łukasza Wasia. Uroczyste błogosła-
wieństwo. Modlitwa o opiekę Jezusa i 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy i… w 
drogę. 

Polska, Czechy, Austria i Włochy. 
Rankiem docieramy do Wenecji, gdzie 
mamy Mszę św. w podziemiach bazyliki 
św. Marka razem z pielgrzymami z Ko-
nopnicy. W koncelebrze jest także ks. 
Jan Domański. To wielka łaska uczestni-
czyć w Eucharystii w takim miejscu. 

W kolejnym dniu pielgrzymki jeste-
śmy w Asyżu. Po wejściu do bazyliki 
św. Franciszka słyszymy pieśń: Jezus, 
najwyższe Imię – to Polacy, którzy prze-
żywają Mszę św. pośród wiekowych 
fresków i mozaik. Jest nas coraz więcej, 
i więcej łopoce polskich flag. Skąd jeste-
ście? – pytamy. Z Jarosławia, Wrocła-
wia, Szczecina… Na twarzach radość. 
Wszyscy czekają na dzień beatyfikacji. 

W sobotę Rzym jest zasnuty chmu-
rami. Pada deszcz. Ale jutro na pewno 
będzie piękna, słoneczna pogoda. Bazy-
lika św. Jana na Lateranie i Święte 
Schody. Obok mnie posuwa się na kola-
nach kapłan całując każdy stopień. Ba-
zylika św. Pawła za Murami, Koloseum, 
Łuk Konstantyna, Kapitol, Forum Ro-
manum, fontanna Di Trevi, Panteon, 
Piazza Navona, fontanna Czterech Rzek, 
Schody Hiszpańskie. Coraz więcej sły-
chać różnych języków. Jest kolorowo od 
flag. Są Amerykanie, Kanadyjczycy, 
Niemcy itd. W Rzymie coraz ciaśniej. 
Miasto czeka na tę wielką uroczystość. 
Ulice odświętnie przybrane – flagi, zdję-
cia Ojca Świętego Jana Pawła II, zna-
mienne, że z dzieckiem trzymanym w 
ramionach. W metrze informacje, także 
po polsku, o Janie Pawle II, o porusza-
niu się po Rzymie. Po powrocie na noc-
leg niewiele odpoczynku. 

Tuż przed północą wyjeżdżamy 
do Rzymu. Wzruszenie wielkie, nie 
widać po nas zmęczenia. W metrze 
ciasno. Dostajemy się na Via Conci-
liazione – główną ulicę prowadzącą 
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Ojciec Święty Jan Paweł II został 1 
maja tego roku ogłoszony w Rzymie bło-
gosławionym. Beatyfikacja zezwala odda-
wanie zmarłemu kultu religijnego ograni-
czonego lokalnie. Jednak w przypadku 
naszego wielkiego Rodaka, nie tylko w 
Polsce, ale i w innych krajach przyjęli 
decyzję papieża Benedykta XVI z entuzja-
zmem i radością. 

W naszej parafii członkom Żywego 
Różańca bardzo zależało, aby powstało 
nowe Kółko właśnie pod wezwaniem Bło-
gosławionego Jana Pawła II. Jesteśmy 
wdzięczni Bogu Najwyższemu i Maryi 
Królowej Różańca Świętego, że takie Kół-
ko powstało. Przyczyniło się do tego kilka 
osób, które zaangażowały się w wyszuki-
wanie i zapisywanie chętnych, i które tak-
że wiele modlitw poświęciły tej sprawie. 
W niedzielę 5 czerwca na Mszy św. o 
godz. 12.30 członkowie Róży Błogosła-
wionego Jana Pawła II zostaną uroczyście 
przyjęci do Żywego Różańca. 

Wiele osób pyta nas, czym właściwie 
zajmują się Kółka Różańcowe, oprócz 
oczywiście codziennej modlitwy na różań-
cu w intencjach Ojca Świętego, czyli tych, 
które szczególnie leżą mu na sercu. Taką 
wspólnotową formę modlitwy podejmuje 
na świecie ogromna rzesza katolików, 
należących do Żywego Różańca. 

Do naszych obowiązków należy też 
comiesięczne spotkanie w kościele, zwane 
Zmianą Tajemnic Różańcowych. Spotyka-

my się u nas najczęściej w pierwszą nie-
dzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 
12.30. Właśnie na tym spotkaniu kapłan 
(zwykle ks. Proboszcz lub ks. Mariusz 
Salach) podaje i omawia intencje, jakie 
ogłasza Ojciec Święty Benedykt XVI na 
dany miesiąc. Zbieramy wtedy też do-
browolne ofiary pieniężne, które prze-
znaczone są na różne potrzeby – zarów-
no w parafii, jak i na misje. Nasze ofiary 
kierujemy do Księży Pallotynów, do 
Kamerunu, na potrzeby karmelitanek na 
Syberii, dla Księży Werbistów, na Po-
moc Kościołowi w Potrzebie, dla sale-
zjańskiego Ośrodka Misyjnego, na rzecz 
Pomocy Kościołowi na Wschodzie i na 
rzecz innych dzieł. Przekazaliśmy ofiary 
na nową suknię i korony dla obrazu MB 
Częstochowskiej, dla sióstr Klarysek od 
Wieczystej Adoracji w Hajnówce, do 
Centrum Opatrzności Bożej (Wotum 
Narodu), do Sanktuarium Nawiedzenia 
NMP w Krośnie koło Ornety. Co mie-
siąc wysyłamy ofiarę do Caritas na pro-
gram Skrzydła dla dzieci  ubogich ro-
dzin. To nasz wkład na rzecz Kościoła 
Powszechnego. 

Zajmujemy się też propagowaniem 
(i sami się modlimy) tzw. Apostolatu 
Margaretka, czyli modlitwy, którą kon-
kretny kapłan objęty jest każdego dnia 
tygodnia. Polecamy go opiece Jezusa 
Chrystusa i Królowej Pokoju. Ta modli-
twa nie jest oczywiście obowiązkowa 

ŻYWY RÓŻANIEC 

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? 

dla członków Żywego Różańca, ale bardzo 
potrzebna naszym kapłanom. W pierwszą 
niedzielę miesiąca zamawiamy też w na-
szym kościele Mszę św. w intencji Ojca 
Świętego Benedykta XVI, biskupów, ka-
płanów i misjonarzy, o nowe powołania 
do służby w Kościele, za Ojczyznę, o po-
kój na świecie, za katolickie środki prze-
kazu. Ponadto każda Róża zamawia Mszę 
św. z okazji dnia swojego Patrona: za swo-
ich członków i ich rodziny oraz za tych, 
którzy już odeszli do Pana. 

Z okazji 25 lecia naszej parafii odma-
wiany jest w każdy pierwszy piątek i so-
botę miesiąca nieustający Różaniec w na-
stępujących intencjach: 
w obronie krzyża Jezusa Chrystusa w na-
szej Ojczyźnie; 
za Ojca Świętego Benedykta XVI; 
za biskupów naszej diecezji, za kapłanów 
z naszej parafii; 
o umocnienie wiary w naszych rodzinach, 
zwłaszcza w intencji nawrócenia grzeszni-
ków; 
za dzieci i młodzież, aby mogła wzrastać z 
rodzinach w atmosferze wzajemnej miło-
ści, szacunku i zrozumienia; 
za chorych, których cierpienia są filarem 
Kościoła Świętego; 
za pokój na świecie i sercu każdego czło-
wieka. 

Warto włączyć się do Rodziny Różań-
cowej. Siła wspólnej modlitwy jest zawsze 
większa. Serdecznie zapraszamy! 

ALFREDA TUDRUJ 

7 maja 2011 r. pojechaliśmy na pielgrzymkę do Niepoka-
lanowa organizowaną przez s. Konstancję. Towarzyszyli 
nam również ks. Mariusz i s. Vianeya. W Niepokalanowie 
zwiedziliśmy najpierw Bazylikę, a potem uczestniczyliśmy w 
Mszy Świętej w starej, drewnianej kaplicy. Ks. Mariusz na 
koniec Eucharystii pobłogosławił nas relikwiami św. Maksy-
miliana Kolbe. Następnie obejrzeliśmy Panoramę Tysiącle-
cia. Była to ruchoma szopka, która powstała dla upamiętnie-
nia Tysiąclecia Chrztu Polski w 1966 r. Przedstawia ona 
historię Kościoła w Polsce. Wśród postaci byli m.in.: Piast 
Kołodziej, św. Stanisław, Prymas Tysiąclecia St. Wyszyński 
oraz nasz wspaniały papież bł. Jan Paweł II. Po obiedzie z 
kuchni klasztornej zwiedziliśmy Muzeum św. Maksymiliana, 
po którym oprowadził nas franciszkański brat zakonny. W 
ciekawy sposób opowiadał nam o życiu Rajmunda, a potem 
o. Maksymiliana, o jego rodzicach, a także o założeniu Nie-
pokalanowa w Polsce i Japonii. Następnie obejrzeliśmy frag-
ment Muzeum Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Misterium 
Męki Pańskiej – spektakl ruchomych obrazów i figur. Zaopa-
trzeni w książki i pamiątki z Niepokalanowa wyruszyliśmy w 
drogę powrotną. W autokarze nie zabrakło modlitwy 
i śpiewu. Wszyscy radośni i zadowoleni powróciliśmy do 
Lublina. 

Kamila Dąbrowska – IV a 

WYJAZD DO NIEPOKALANOWA 

W sierpniu tego roku obchodzić będziemy 70 rocznicę śmierci św. Maksymiliana Kolbego. W obozie koncentracyjnym w Oświęci-
miu oddał życie za innego więźnia. Był niezwykłym człowiekiem, całkowicie zawierzonym Maryi. W 1922 r. założył klasztor – Niepo-
kalanów, w małej miejscowości koło Warszawy. To właśnie do tego niezwykłego miejsca zaprosiłam dzieci i ich rodziców na tego-
roczną pielgrzymkę. Początek wyjazdu, był jak zawsze próbą naszej wiary: padał deszcz i było bardzo zimno. Z tego powodu nikt się 
jednak nie wycofał, ponieważ dobra pogoda była „zamówiona” w Niepokalanowie… i tak było! Co przeżyliśmy i co mogliśmy zoba-
czyć opisała jedna z uczestniczek.                S. Konstancja 

Fot. Małgorzata Wachek 
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Długi weekend na przełomie kwietnia i 
maja grupa nauczycieli Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich spędzi-
ła na Litwie, poznając przeszłość i dzień dzi-
siejszy tego tak bliskiego nam przez stulecia 
kraju. Kontynuowaliśmy w ten sposób wę-
drówkę przez Kresy dawnej Rzeczpospolitej, 
zapoczątkowaną przed rokiem wyjazdem na 
Ukrainę, gdzie poznawaliśmy uroki Lwowa, 
Żółkwi, Poczajowa czy Oleska. 

Tym razem odwiedziliśmy stolicę nasze-
go północno-wschodniego sąsiada 
– Wilno, drugie co do wielkości i 
znaczenia litewskie miasto – Kowno, a także 
najstarszą siedzibę wielkich książąt – Troki. 

Zwiedzanie Wilna rozpoczęliśmy od 
kościoła św. Piotra i Pawła na Antokolu, słyn-
nego nie tylko z powodu wspaniałych dekora-
cji stiukowych, ale także z faktu, że mieszkała 
przy nim w wileńskim okresie swego życia św. 
Faustyna Kowalska. Właśnie w tej świątyni po 
raz pierwszy zawisł obraz Jezusa Miłosiernego, 
namalowany przez wileńskiego malarza Euge-
niusza Kazimirowskiego, dziś znajdujący się w 
małym kościółku w starej części miasta. 

Z Antokola udaliśmy się na Górę Trzech 
Krzyży – miejsce śmierci pierwszych litew-
skich męczenników, dzisiaj poświęcone także 
ofiarom komunistycznego terroru, a następnie  
na Cmentarz na Rossie. Stamtąd nasze kroki 
skierowaliśmy do historycznego centrum Wil-
na, do którego wprowadza Ostra Brama z ła-
skami słynącym Obrazem Matki Bożej Miło-
sierdzia. Modliliśmy się tam w licznym gronie 
pielgrzymów z Polski. 

Spacer przez świetnie odrestaurowane 
uliczki wileńskiej starówki doprowadził nas do 
wspaniałej katedry św. Stanisława, która, choć 
wielokrotnie przebudowywana, nosi w sobie 
ślady jagiellońskiej przeszłości z najważniej-
szym – relikwiami św. Kazimierza przechowy-

PIELGRZYMKA 
NAUCZYCIELI NA ZIEMI JAGIELLONÓW I MICKIEWICZA 

KRZYSZTOF SZULEJ 

plenerowe na placu katedralnym, które oglą-
dały tłumy wilnian, w skupieniu śledzące 
spektakl przybliżający życie i nauczanie 
Ojca Świętego. 

Ostatniego dnia, już w drodze powrot-
nej do kraju odwiedziliśmy Troki, z łaskami 
słynącym obrazem Matki Boskiej Trockiej 
w kościele ufundowanym przez wielkiego 
księcia Witolda oraz wspaniałym, podniesio-
nym z ruin zamkiem, cudnie położonym na 
wyspie malowniczego jeziora, jednego z 
bodajże trzydziestu dwóch znajdujących się 
w okolicy. 

Kapelanem naszej grupy był ks. Mariusz 
Salach. Codziennie sprawował dla nas Mszę 
św. w hotelowej sali konferencyjnej, a w trasie 
prowadził modlitwy i śpiewy. Pilnie przeglądał 
przewodnik i dzielił się z resztą uczestników 
wyjazdu wydobytymi z jego stron ciekawost-
kami. Bóg zapłać. 

wanymi w najpiękniejszej ze swoich kaplic. Po 
drodze odwiedziliśmy wspomniany wyżej 
kościółek z pierwszym obrazem „Jezu, ufam 
Tobie”, pełen rozmodlonych wiernych. Nic 
dziwnego – była to Niedziela Miłosierdzia 
Bożego. Pięknie jest przeżywać ten dzień w 
miejscu objawień, przed obrazem, który był ich 
owocem… 

W niedzielę beatyfikacji Jana Pawła II 
zwiedzaliśmy Kowno – miasto, gdzie pracował 
jako szkolny nauczyciel Adam Mickiewicz, 
miasto wspaniałych gotyckich kościołów, w 
tym pięknie zachowanej katedry z malowidła-
mi świętych, które wyszły spod ręki Michała 
Andriollego – najsłynniejszego z ilustratorów 
„Pana Tadeusza”. 

Wieczorem, po powrocie do Wilna, 
mogliśmy przekonać się, jak bliska Litwi-
nom jest postać Jana Pawła II. Dzień beatyfi-
kacji zakończyło pełne rozmachu widowisko 

fotka.pl 

Fot. Krzysztof Szulej. Nauczyciele ZSO nr 4 na Górze Trzech Krzyży. W tle panorama Wilna.  

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 
W piątek 13 maja nabożeństwo fatimskie 

z inicjatywy ks. Łukasza Wasia miało inny 
charakter niż dotychczas. Przy ołtarzu od kilku 
dni stała figura Matki Bożej Fatimskiej bogato 
udekorowana pięknym wieńcem z żywych 
kwiatów, spod którego spływała po schodach 
błękitna materia (na podobieństwo kaskady 
wody) z usianymi gdzieniegdzie białymi kwia-
tami. Pod figurą był napis :Odmawiajcie róża-
niec! 

Nabożeństwo poprzedziła uroczysta Msza 
św. Celebrował ją ks. Infułat Józef Szczypa 
wraz z ks. Łukaszem Wasiem, który w homilii 
nawiązał do objawień fatimskich. Matka Boża 
od 13 maja do 13 października objawiała w 
Portugalii w 1917 r. trójce pastuszków i prze-
kazywała im orędzie do całego świata. Prosiła 
o modlitwę na różańcu, o nawrócenie i pokutę. 
Ks. Łukasz podkreślił, że nie wystarczy kochać 
Matkę Bożą, ale należy Ją naśladować to zna-
czy żyć tak, jak Ona. Nie ma nic gorszego jak 
być antyświadectwem Maryi – przestrzegał  ks. 
Łukasz. Matka Boża prosiła również o poświę-
cenie się Niepokalanemu Sercu Maryi przez 

odprawianie pięciu pierwszych sobót miesią-
ca. Szczególnym czcicielem Matki Bożej był 
bł. Jan Paweł II, którego dewizą było Totus 
Tuus. Ksiądz zachęcał do zapisania się do 
powstającego Kółka Różańcowego Błogo-
sławionego Jana Pawła II. Apel ten spotkał 
się z odzewem i tego wieczoru rzeczywiście 
sporo osób zgłosiło swój udział. 

Po Mszy św. został wysta-
wiony Najświętszy Sakrament i 
rozpoczęła się modlitwa różań-
cowa ze śpiewanymi rozważa-
niami poszczególnych tajemnic 
bolesnych. Różaniec zakończył 
się modlitwą za zmarłych. Na-
stępnie rozpoczęła się procesja z 
Najświętszym sakramentem i 
figurą Matki Bożej Fatimskiej 
wokół placu kościelnego. Przy 
figurze po obu jej stronach szły 
szpalerem panie z Legionu Ma-
ryi z błękitnymi lampionami i 
szarfami. Po powrocie do ko-
ścioła została odśpiewana supli-

kacja. Następnie ks. Łukasz przeczytał Modli-
twę Anioła, (Anioł uczył tej modlitwy dzieci 
fatimskie w czasie objawień). Ks. Łukasz oraz 
ks. Mariusz udzielili wszystkim obecnym indy-
widualnego błogosławieństwa. 

Nabożeństwo zakończyły: Pieśń Obozo-
wa, pieśń Gdy serce twoje i Apel Jasnogórski. 

Ewa Kamińska 
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Encyklika „Laborem exercens” jest pierw-
szą encykliką, która została w całości poświęco-
na ludzkiej pracy. Można powiedzieć, że Ko-
ściół ustami papieża Jana Pawła II wskazuje, jak 
wielkie znaczenie przypisuje pracy i jak wielką 
w niej widzi godność. 

Pozwolę sobie przypomnieć wciąż aktualne 
tezy tej encykliki, dotyczące moralnego ładu 
pracy, w którym pierwszorzędne znaczenie 
zawsze ma zasada pierwszeństwa pracy przed 
kapitałem, wynikająca z przyrodzonej godności 
człowieka, jako podmiotu pracy. Z tej funda-
mentalnej zasady Jan Paweł II wyprowadził 
prawo każdego człowieka do pracy, a jednocze-
śnie obowiązek władz publicznych oraz innych 
tzw. pośrednich pracodawców do przeciwdzia-
łania zjawisku bezrobocia, a także prawo do 
sprawiedliwej zapłaty, wystarczającej na utrzy-
manie pracownika i jego rodziny oraz prawo do 
wypoczynku i do ochrony życia rodzinnego. 
Wszystkie te tezy zachowały po prawie 30 la-
tach od ogłoszenia, pełny walor. 

Niezwykle aktualnie brzmi też obecnie w 
Polsce przestroga przed niebezpieczeństwem 
potraktowania pracy ludzkiej, jako „towaru” czy 
anonimowej „siły roboczej” wszędzie tam, 
gdzie „całe widzenie problematyki ekonomicz-
nej nacechowane jest przesłankami ekonomi-
zmu materialistycznego”. Bł. Jan Paweł II pisze: 
„rozwój ludzkiej cywilizacji przynosi stałe 
wzbogacenie. Równocześnie jednak nie sposób 
nie zauważyć, że w procesie tego rozwoju nie 
tylko przybywają nowe odmiany pracy ludzkiej, 
ale także zanikają inne. Przyjmując, że w zasa-
dzie jest to zjawisko prawidłowe, trzeba tym 
niemniej śledzić, czy i o ile nie wkradają się w 
nie również pewne nieprawidłowości, które ze 
względów etyczno-społecznych mogą być groź-
ne”. 

Jawne bezrobocie rynkowe stało się od 
niedawna nową, ważną kwestią społeczną naro-
du polskiego. Świadczą o tym zarówno obecne 
rozmiary, jak i przewidywana dalsza dynamika 
wzrostu tego zjawiska, a także ujawniające się 
coraz wyraźniej poważne negatywne skutki 
ekonomiczne i społeczne przymusowego braku 
pracy. 

XIX-wieczna epoka industrializacji dopro-
wadziła do upowszechnienia mechanizacji pra-
cy ludzkiej, do zastąpienia człowieka w wielu 
sposobach wykonywania pracy w przemyśle i 
rolnictwie przez maszyny. Wtedy wystąpił pro-
blem uprzedmiotowienia pracy ludzkiej w for-
mie procedur obsługiwania maszyny przez 
człowieka i eliminacji ludzi z procesu wytwa-
rzania dóbr. Już talent obserwacji Władysława 
Reymonta pozwolił mu tak oto przepowiedzieć 
wzmacnianie się procesu mechanizacji pracy: 

„człowiek stworzył maszynę, a maszyna czło-
wieka zrobiła swoim niewolnikiem: będzie się 
rozrastać i potężnieć do nieskończoności i po-
tężnieć będzie niewola ludzka”. 

Ale co znaczą słowa nauczania Wielkiego 
Polaka dla nas, w dzisiejszej Polsce? Co znaczy 
dla ludzi, którzy chcą po prostu dostać pracę, 
albo nie mają odwagi walczyć o godność pracy, 
bo boją się ją stracić – nie ujmują się za krzyw-
dzonymi, nie zakładają związków zawodo-
wych? Czyż „ewangelia pracy” w zupełnie 
nowych warunkach nie jest nadal istotną nauką 
papieską, wynikającą ciągle ze źródła, jakim jest 

godność osoby człowieka, godność, którą 
poświadczył Jezus Chrystus? Chrystus, który 
większość życia na ziemi spędził jako pra-
cownik fizyczny w warsztacie św. Józefa. 

Encykliki o sprawach społecznych i go-
spodarczych (a jest ich kilka) są ważnym 
impulsem do przemyślenia wypływającej z 
Ewangelii odpowiedzialności za cały obszar 
życia społecznego. Konieczne jest wypraco-
wywanie, z pozycji papieskiej „ewangelii 
pracy”, stanowiska w sprawach obszernie dziś 
dyskutowanych. Przecież wszyscy mamy 
poczucie, że ogarnia nas wszechmocny i trud-
ny do okiełznania kryzys. 

Człowiek otrzymał od Boga, prócz nie-
śmiertelnej, wolnej i rozumnej duszy, także 
atrybut zdolności tworzenia, dzięki czemu jest 
nie tylko przedmiotem boskiej twórczości, 
lecz także sam współtworzącym podmiotem. 
Stąd wynika zasada pierwszeństwa „pracy 
nad kapitałem" a nie „kapitału nad pracą" — 
jak to jest w kapitalizmie, stąd także prawo 
człowieka pracującego — każdego pracujące-
go człowieka — do tworzenia także rzeczy-
wistości społecznej według najlepszych zasad 
społecznej sprawiedliwości w duchu poszano-
wania Ewangelii. Warto o tym pamiętać, ale 

Z NAUCZANIA 
JANA PAWŁA II ENCYKLIKA LABOREM EXERCENS 

KS. ŁUKASZ WAŚ 

w szczególności należy przypominać tym, na 
barkach których spoczywa odpowiedzialność za 
Ojczyznę. 

Ewangelizując świat, Jan Paweł II w sposób 
szczególny podkreślał wrodzoną godność osoby 
ludzkiej, jako podstawę praw człowieka i naro-
dów. Apelował do rządów i parlamentów o 
obwarowanie tych praw normami prawa stano-
wionego – apel ten ciągle jest aktualny. Można 
odnieść wrażenie, że w wolnej Polsce nauczanie 
papieża powoli odsuwa się w zapomnienie. 
Niech słowa pokrzepienia, które daje Chrystus 
ustami Jana Pawła II staną się podporą dla 
wszystkich w ich codziennym zaangażowaniu 
w trudnej, otaczającej nas rzeczywistości. 

Najświętsza Panna już za życia ziem-
skiego była wrażliwa na ludzką nędzę i biedę, 
zarówno cielesną, jak i duchową. Jej delikat-
ne, pałające ogniem Bożej miłości serce spra-
wia, iż staje się godna współpracować z dzie-
łem zbawienia świata. Przyjmując pokornie 
Boskie zadanie, włącza się osobiście w histo-
rię zbawienia, staje się Matką Zbawiciela 
świata i Matką Boga. 

Kiedy wewnątrz Niej zaczęły bić dwa 
najświętsze Serca (jej oraz Jezusa), życie 
Maryi nabrało jeszcze większego znaczenia 
dla całego świata jak 
i dla niej samej. Od 
chwili narodzin, aż 
do śmierci Jezusa, 
cicho i z wielką ufno-
ścią rozważała w 
swym sercu Boży 
plan zbawienia. Ma-
ryja tak mocno uko-
chała człowieka, że 
pragnąc jego wyzwo-
lenia ze śmierci, bez 
słowa, w ogromnym 
bólu zgodziła się na 
niesprawiedliwy wyrok oraz przybicie do 
krzyża swojego jedynego, ukochanego 
Syna. Serce Matki Bożej zostało ściśle złą-
czone z dramatem człowieka, jakim jest 
nieposłuszeństwo i grzech oraz bólem od-
kupienia go ze śmieci. A zatem to serce 
człowieka jest centralnym miejscem, w 
którym Bóg realizuje swoją wolę, swój plan 
względem nas, gdyż to serce jest kolebką 
wiary i miłości do Boga. 

Na świecie jest dużo cierpienia, czasem 
jest ono tak wielkie i niezrozumiałe, że nie 

wolno nad tym nie płakać. Wśród pewnej grupy 
osób istnieje przekonanie, że smutek, żal, płacz 
są oznakami słabości, że ktoś jest tak zwanym 
„mięczakiem”, czyli kimś, kto nie jest twardy. 
Łzy w żadnym wypadku nie świadczą o słabo-
ści, lecz o wrażliwości serca, a wrażliwe serce o 
sile oraz wielkości ludzkiego ducha, który może 
współcierpieć w tajemniczy sposób z drugą 
osobą. 

Matka Boża jest właśnie tą, która uczy 
nas doskonałego współcierpienia i czystego 
przebaczenia. To Ona jest ze swoim Synem 

najlepszym przykładem 
całkowitego oddania się 
woli Pan Boga, jakakol-
wiek by ona była, Ona 
uczy szczerego pochyla-
nia się nad ludzkimi sła-
bościami. Pokazuje, że 
ufając bezgranicznie 
Wszechmogącemu, czło-
wiek nic nie może stracić, 
co by było dla niego do-
bre, może tylko zyskać. 
Od zwiastowania po dziś 
dzień Maryja cały czas 

współpracuje z dziełem zbawienia, które doko-
nało się dzięki wielkiemu miłosierdziu Bożemu. 
Najświętsze Serce Jezusa oraz Niepokalane 
Serce Maryi najpełniej ukazują to niezgłębione 
miłosierdzie Boga, które dało nam życie wiecz-
ne w królestwie niebieskim. Osoba ludzka wy-
zwolona od śmierci prawdziwej właśnie po-
przez miłosierdzie Pana, ma obowiązek dbać o 
czystość i prawość swego serca, bo w sercu 
człowieka jest Jego miejsce, Jego dom. Módl-
my się zawsze słowami: «Panie Jezu, uczyń 
serce moje według serca Twego!» 

PRZEMYŚLENIA 
MŁODYCH ŁZY NIE ŚWIADCZĄ O SŁABOŚCI 

MAGDALENA MICHOŃ 
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kaplicy. Mijając kościół św. Teresy, bramę 
do klasztoru Bazylianów i kościół św. Kazi-
mierza doszliśmy ulicą Ostrobramską do 
ratusza i na Rynek, gdzie ta ulica łączy się z 
ul. Wielką. Wyłoniły się kolejne kościoły. 
Wcześniej minęliśmy gmach Filharmonii o 
bogato rzeźbionej fasadzie. Widok przypo-
mniał mi wieczorny spacer po centrum 
Wiednia. Przypomniałem sobie Wenecję i 
Lwów. Wspomnienie to bardzo mnie wzru-
szyło. Pojawiły się łzy. 

Następnego dnia zwiedzamy barokowy 
kościół świętych Piotra i Pawła na Antokolu 
fundacji Michała Kazimierza Paca, hetmana 
wielkiego litewskiego. Znajduje się nim ponad 
dwa tysiące rzeźb z białego stiuku. Każdy ele-
ment ma swoje miejsce i sens, niesie jakieś 
przesłanie. Uwagę zwraca ażurowy żyrandol w 
kształcie łodzi. Kościół ma jeden z najpiękniej-
szych wystrojów barokowych. 

Kolejnym punktem zwiedzania jest 
Góra Trzech Krzyży. Białe krzyże wśród 
zieleni widoczne są z wielu miejsc Wilna. 
Upamiętniają one męczeńską śmierć fran-
ciszkanów w XIV wieku. Odwiedzamy też 
pracownię malarską, w której Eugeniusz 
Kazimierski pod kierunkiem s. Faustyny 
Kowalskiej malował obraz Miłosierdzia 
Bożego. Teraz jest tam kaplica w klasztorze 
Sióstr Jezusa Miłosiernego. Siostra Izajasza 
opowiadała nam tę historię. Mogliśmy też 
oddać hołd relikwiom s. Faustyny i bł. ks. 
Michała Sopoćko. 

Zwiedzaliśmy cmentarz na Rossie, jeden 
z czterech polskich cmentarzy o bogatej historii 
i architekturze obok Powązek, Cmentarza Ra-
kowickiego i Łyczakowskiego. Przed bramą 
cmentarz wojskowy znajduje się cmentarz z 
grobami żołnierzy walczących o Wilno w la-
tach 1918-1920 i Mauzoleum Matki i Serca 
Syna, gdzie pochowana jest matka Józefa Pił-
sudskiego i jego serce. Na cmentarzu są groby 
znanych Polaków m.in. Adama, brata Józefa 
Piłsudskiego, poety Władysława Syrokomli, 
Antoniego Wiwulskiego, twórcy Pomnika 
Grunwaldzkiego w Krakowie. Jest też pomnik 
Joachima Lelewela i wiele cennych kaplic. 

PIELGRZYMKA 
NA LITWĘ KOLEJNE SPEŁNIONE MARZENIE 

ROMAN WOŁCZYK 

Minęły trzy lata od pamiętnej piel-
grzymki do Lwowa. Nadszedł czas, by po-
znać kolejne miasto z trójkąta moich ma-
rzeń. Od młodości fascynowały mnie trzy 
ościenne miasta: Praga, Lwów i Wilno. Za-
stanawiałem się, dlaczego te trzy tak zaprzą-
tają moje myśli. Kiedyś połączyłem je linia-
mi na mapie. Okazało się, że powstał trójkąt 
prostokątny. Dla matematyka, to jakaś 
współzależność, poznanie danych i wielko-
ści zawartych w trójkącie. Dla turysty-
pielgrzyma stanowi cel poznania. 

Praga uznawana jest za perłę architektu-
ry środkowej Europy. Na tle tej europejskiej 
stolicy Lwów i Wilno pozostają w cieniu, są 
postrzegane jako stolice regionów. Mimo 
wszystko moje myśli kierowały się w stronę 
Wilna i Lwowa. Wielu Polaków, zwłaszcza 
starszych, odczuwa jakąś nostalgię do tam-
tych miast. Żyje tam jeszcze wielu Roda-
ków, czuje się tam ducha polskiego. Na sku-
tek niekorzystnych uwarunkowań historycz-
nych zostały odłączone od Polski. To wielka, 
nieodżałowana strata. Granice zostały prze-
sunięte, ale pozostała tam polska atmosfera, 
pomniki, domy i symbole, które przypomi-
nają historyczny związek z Polską. 

Z Wilnem zetknąłem się znacznie 
wcześniej. W sierpniu 1960 roku do Lublina 
przyjechała ekipa filmowa z reżyserem An-
tonim Bohdziewiczem, aby kręcić zdjęcia do 
filmu fabularnego Rzeczywistość. Fabuła 
filmu oparta była głównie na tematyce wi-
leńskiej. W wyniku selekcji znalazłem się w 
gronie statystów i wspólnie z aktorami (m.in. 
Pola Raksa, Witold Skaruch) jeździliśmy 
autokarem do Lubartowa. Tam w kościele 
św. Anny i na zewnątrz kręcono sceny fil-
mowe. Być może ten kościół przypominał 
jakąś świątynię w Wilnie. Pozostałe sceny 
kręcono w śródmieściu i na Starym Mieście 
w Lublinie. Ówczesna prasa informowała, 
że celowo wybrano Lublin, bo najbardziej z 
polskich miast przypomina Wilno. Tamten 
sugestywny obraz Wilna pozostał w mojej 
pamięci przez długie lata. Sam potraktowa-
łem tamte wydarzenia, jako przygodę. Mija-

ły lata, a we mnie rodziła się ciekawość i 
pragnienie rzeczywistości wileńskiej. Oto, 
ku mojej radości, doczekałem się wyjazdu 
do Wilna. 

Pielgrzymka zorganizowana przez p. 
Wiesławę Kramek rozpoczęła się 19 maja 
2011 r. Mszą św. o godz. 7.00, odprawioną 
przez ks. Mariusza Salacha, opiekuna du-
chowego. Ks. Proboszcz Stanisław Róg 
udzielił pielgrzymom błogosławieństwa na 
drogę, serdecznie „kropiąc” woda święco-
ną. Główny trzon grupy pielgrzymkowej 
stanowił Chór Cecyliański z dyrygentką, p. 
Małgorzatą Świecą. W takim towarzystwie 
można podróżować w nieskończoność. 
Mimo dalekiej drogi, nie odczuliśmy mo-
notonii podróży. Chórzyści umilali nam 
podróż śpiewając pieśni kościelne, patrio-
tyczne, biesiadne, weselne i rozrywkowe. 
W przerwach były wspólne modlitwy i 
śpiewy. Niepostrzeżenie znaleźliśmy się 
na Litwie. Od granicy było do Wilna ok. 
150 km. Początkowo podziwialiśmy pięk-
nie pofalowany krajobraz. Widok był tro-
chę smutny, bo wydawało się, że czas za-
trzymał się tam kilkadziesiąt lat temu. Nie-
liczne zabudowania, w większości stare, 
rzadziej nowe. Rozległe łąki wśród lasów. 
Bliżej Wilna krajobraz bardziej monoton-
ny, równinny. Miasto otoczone jest zwar-
tym pierścieniem lasów. Kiedy wyjechali-
śmy z leśnego tunelu drzew, trafiliśmy na 
piękną aleję kwitnących kasztanów. Tych 
drzew było więcej w Wilnie. W maju ma 
to szczególny urok. Z tego względu można 
je uznać za miasto kwitnących kasztanów. 

Zakwaterowanie mieliśmy w hotelu 
Panorama. Jego nazwa wzięła się pewnie 
stąd, że z okien wyższych pięter można 
oglądać panoramę wileńskiej Starówki, 
najpiękniejszej części miasta. Po kolacji 
całą grupą poszliśmy zobaczyć, jak wyglą-
da Wileńskie Stare Miasto. Powitała nas 
tam nasza przewodniczka, p. Grażyna Haj-
dukiewicz. 

Zapadał zmrok. Matka Boża Ostrob-
ramska skryła się za zamkniętym oknem 

Widok Starówki wileńskiej z hotelu Panorama 
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nie i odważnie. Nasze parafianki czytały pierw-
sze i drugie czytanie, a dwie chórzystki śpiewa-
ły psalm. Ks. Mariusz wygłosił homilię. Robił 
to w taki sposób, jakby tu wielokrotnie wystę-
pował. Kolejna pieśń Santa Maria porywała i 
unosiła zgromadzonych na Eucharystii. Paweł 
pewnie dobierał rejestry, by grać z większą 
mocą. Na zakończenie była Pieśń niewolników 
Giuseppe Verdiego. W kościele zrobiło się 
cieplej. Myślę, że nasz polski akcent zrobił 
dobre wrażenie na miejscowych uczestnikach 
Mszy św. Aż żal było wychodzić ze świątyni. 

Czas jednak gonił. Przed nami były 
jeszcze Troki—dawna stolica Litwy. Odle-
głość niewielka. Zamek w Trokach położony 
jest na wyspie. Trochę przypomina zamek 
krzyżacki w Malborku. Zwiedziliśmy tam 
kilka komnat ze zbiorami muzealnymi. Mieli-
śmy szczęście, bo trafiliśmy na występ miej-
scowego karaimskiego zespołu folklorystycz-

nego. Kilka dziewcząt i chłopiec, ubrani w 
stroje karaimskie, prezentowało miejscowe 
tańce. Występ był filmowany. Trochę niespo-
dziewanie powiało wschodnią egzotyką. W 
Trokach mieszka już niewielka grupa Kara-
imów. Cechą charakterystyczną ich architektu-
ry są drewniane domy z trzema oknami wy-
chodzącymi na ulicę: jedno dla Boga, drugie 
dla księcia Witolda, trzecie dla domowników. 
W miejscowej restauracji spożyliśmy ostatni 
posiłek przed podróżą. Były to karaimskie 
kibiny, pieczone pierogi z mięsem. 

Nasz Chór Cecyliański występuje w 
naszym kościele tylko z okazji szczegól-
nych świąt i uroczystości. Chórzyści 
śpiewają w galowych strojach. Jeśli są 
na prezbiterium, tworzą jakby ikonostas 
oddzielający ołtarz od nawy. Pięknie 
śpiewają, a potem znikają w pomiesz-
czeniach kościelnych. Myślałem często, 
że ludzie obdarzeni przez Boga odpo-
wiednim głosem, słuchem muzycznym i 
talentem do śpiewu, mają prawo różnić 
się od przeciętnych. Obawiałem się, czy 
na pielgrzymce nie będą stwarzać pew-
nego dystansu, jakiejś bariery wokół 
siebie. Jakże się myliłem. To właśnie 
chórzyści stwarzali atmosferę radości, 

W Ostrej Bramie uczestniczyliśmy we 
Mszy św. odprawionej przez ks. Mariusza 
przed obrazem Matki Bożej Miłosierdzia. Było 
bardzo uroczyście. Śpiewał nasz Chór Cecy-
liański wzbudzając ciekawość przechodniów. 
Potem zwiedziliśmy cerkiew Świętego Ducha, 
w której Ikonostas ma kształt katolickiego 
ołtarza. Jeszcze - dzielnica żydowska, uniwer-
sytet, rzut oka na Pałac Prezydencki i inne 
obiekty, przejście na plac katedralny. 

Trzeciego dnia pielgrzymki pojechali-
śmy początkowo do Ponar na obrzeżach 
Wilna. Ponary, to miejsce tragicznych wyda-
rzeń z lat 1941-1944. w tym miejscu zginęło 
Ok. 100 tys. ludzi—żołnierzy, cywilów—
mordowanych często w okrutny sposób. 
Opuszczaliśmy to miejsce pogrążeni w 
smutku. 

Pewnym odprężeniem był widok pano-
ramy Wilna z wieży telewizyjnej, z obraca-
jącego się tarasu widoko-
wego znajdującego się na 
wysokości 165 m. wyda-
wało się, że to całe miasto 
obraca się dookoła wieży 
telewizyjnej. Widoki były 
wspaniałe. Widać było 
doskonale zakole Wilii. 
Była to jakaś przygoda, 
dlatego humory nam się 
poprawiły. 

W centrum, dalszy 
ciąg zwiedzania — kate-
dra, kościół św. Anny i 
Bernardynów. O 16.00 
wzięliśmy udział we Mszy 
św. w Sanktuarium Boże-
go Miłosierdzia. Tutaj od 
2005 r. znajduje się orygi-
nalny obraz Eugeniusza 
Kazimierskiego, przenie-
siony z pobliskiego kościo-
ła św. Ducha. Była to uro-
czystość I Komunii św. dla 
sześciu chłopców z domu 
dziecka. Nasz chór uboga-
cił uroczystość wykonując 
Pieśń o Miłości. 

Podczas pobytu w Wilnie poznaliśmy 
wiele miejsc i domów związanych ze znany-
mi i zasłużonymi Polakami m.in. Józefem 
Piłsudskim, Bernardem Ładyszem, Czesła-
wem Miłoszem, Juliuszem Słowackim, Ada-
mem Mickiewiczem (zwiedzaliśmy jego 
muzeum). 

Czwarty dzień rozpoczęliśmy Mszą św. 
w kościele św. Ducha, gdzie Msze odpra-
wiane są wyłącznie po polsku. To jedna z 
najładniejszych budowli sakralnych Wilna. 
Wystrój ma rokokowy, który przyćmiewa 
inne kościoły. W kościele jest 16 dużych 
ołtarzy utrzymanych w biało-różowej tona-
cji, obficie złoconych. Zwraca uwagę ambo-
na z wtopionym w nią konfesjonałem. Z 
boku nawy głównej jest ołtarz z obrazem 
Miłosierdzia Bożego. W tym kościele Jan 
Paweł II w 1993 roku spotkał się z miejsco-
wymi Polakami. We wnętrzu odczuwa się 
chłód i jakby lęk spowodowany bogatym 
wystrojem. 

Msza św. była koncelebrowana z udzia-
łem ks. Mariusza. Chór Cecyliański zajął miej-
sce przy bocznym ołtarzu. Na organach zagrał 
nasz Paweł Jabłoniec. Chór rozpoczął Mszę 
śpiewem Gaude Mater Polonia. Śpiewał pew-

humoru i dobrego samopoczucia. Byłem 
mile zaskoczony, że są tak serdeczni i 
komunikatywni. Podobne walory do-
strzegłem u pani dyrygentki Małgorzaty 
Świecy—takt, profesjonalizm sztuki 
muzycznej, a zarazem skromność. Chór 
śpiewał dla Boga i dla nas, a także… dla 
pani dyrygentki z okazji jej urodzin. 

Cała pielgrzymka odbyła się jednak 
pod batutą pani Wiesławy Kramek, rów-
nież chórzystki. Miała ona najwięcej 
spraw na głowie, była organizatorem i 
przewodnikiem, ponadto sama śpiewała 
w chórze. Podziwiam jej zdolności orga-
nizacyjne, cierpliwość i energię do dzia-
łania. Natrudził się też pan Witold Flis, 
który dokonywał nagrań filmowych. Pan 
kierowca gwarantował nam bezpieczeń-
stwo przejazdu. Pan Paweł pięknie śpie-
wał i grał na organach. Ks. Mariusz pro-

wadził modlitwy. 
Słowo dziękujemy 
dla tych wszystkich 
ludzi czynu, to za 
mało. Niech Bóg 
obdarzy ich zdro-
wiem i łaskami na 
każdy dzień. 
Kiedyś w Lublinie 
szukałem Wilna. Te-
raz w Wilnie szuka-
łem Lublina. Jednak 
rzeczywistość wileń-
ska przerosła moją 
wyobraźnię. Można 
było, patrząc w bocz-
ne uliczki wileńskiej 
Starówki, odnaleźć 
fragmenty ulicy Ko-
walskiej, Koziej, czy 
Przechodniej. Patrząc 
na Ostrą Bramę przy-
pomniał mi się frag-
ment ul. Grodzkiej, z 
tym że pochylenie 
ulicy Ostrobramskiej 
jest w odwrotną stro-

nę. Stare Miasto w Lublinie jest na wznie-
sieniu. Wileńskie w dole. To perła baroku, 
która urzeka turystów nie tylko z Polski. 
Dzielnice, położone na wzniesieniach spo-
glądają zazdrośnie na tę kolorową dolinę, 
gdzie bije serce Wilna. 

W mojej pamięci zachowały się 
szczególnie cztery obrazy: Ostra Brama, 
wnętrze kościoła świętych Piotra i Paw-
ła, kościół św. Ducha i ten widok z holu 
czwartego piętra hotelu. Spędzałem tam 
sporo czasu, wpatrzony w Starówkę wi-
leńską. Dominowały trzy kolory—
czerwone dachy, zieleń i błękit nieba. 
Ten widok upajał, aż trudno było ode-
rwać od niego wzrok. Można było pa-
trzeć w nieskończoność, aż po jakieś 
zniewolenie. 

Po powrocie z pielgrzymki spotyka-
łem ludzi, którzy pytali, jak wygląda 
Wilno. Nie potrafiłem odpowiedzieć. 
Zresztą, czy Wilno można opisać i o nim 
opowiedzieć? Wilno trzeba zobaczyć! 
Moja odpowiedź była krótka: 

Kiedy ujrzysz Wilno—zapłaczesz. 
Twoje łzy… 
Bogu dziękować będą, 
Że mogłeś to miasto zobaczyć. 

Pielgrzymi przed Ostrą bramą w Wilnie 



CZERWIEC 2011 Nr 6/159 

16 

O MIŁOŚCI BOGA 
I SERCU JEZUSOWYM WSPANIAŁA OBIETNICA PASCHY 

Bądź wola Twoja 
Wielu z nas w czerwcu odmawia litanię 

do Serca Jezusowego. Niestety wielokrotnie 
odmawiamy tę modlitwę bezmyślnie, z 
przyzwyczajenia czy dla kontynuowania 
pięknych tradycji. Trzeba zdać sobie sprawę 
z tego, że taka modlitwa jest pusta, ponieważ 
brak w niej tego, co najważniejsze: nawiąza-
nia osobistej relacji z Bogiem. Przypomina-
my wtedy faryzeuszy mających Boga na 
ustach a w sercu – nie. Tymczasem nawiąza-
ne więzi z Jezusem jest kluczowe i podsta-
wowe w życiu wiary. Stawanie się świętym 
polega bowiem na nieustannym upodabnia-
niu naszego życia do życia Jezusa, przeku-
wania naszej woli własnej w wolę Bożą. 
Dlaczego? Dlatego, że to Bóg, jako Stwórca 
wszechświata i każdego człowieka, wie co 
jest dla nas najlepsze i tego właśnie pragnie. 
Jest więc wolą Bożą, abyśmy byli szczęśliwi 
– po to zostaliśmy stworzeni, do udziału w 
Boskiej radości istnienia. Skoro więc mamy 
(w założeniu) ten sam cel - nasze szczęście – 
co Bóg, to można by przypuszczać, że nasza 
wola jest zawsze zgodna z Jego wolą. Tak 
jednak nie jest, ponieważ nasze wyobrażenie 
o szczęściu i sposobie jego osiągania jest 
ułomne i szczątkowe, przez co nie patrzymy 
na kwestie szczęścia z właściwej perspekty-
wy. Tylko Bóg, wszechwiedzący i panujący 
nad wszystkim, wie co jest dla nas naprawdę 
dobre: nie tylko w danej chwili, ale na zaw-
sze. Kiedy więc zjednoczymy naszą wolę z 
wolą Bożą będziemy faktycznie dążyli do 
tego, co piękne i dobre. 

Pan naszą mocą 
Jednakże o naszych wątłych, ludzkich 

siłach nie jesteśmy w stanie dokonać praw-
dziwie dobrych rzeczy. Prawdę tę Jezus 
przypominał uczniom wielokrotnie: „Beze 
Mnie nic nie możecie uczynić” (por J 15,15). 
Tak jest też z naszym wzrostem wewnętrz-
nym, który dokonuje się tylko mocą Boga. 
Tylko On ma moc podźwignąć nas na wyży-
ny człowieczeństwa, które już samo w sobie 
jest wielką godnością. W Swym miłosnym 
radykalizmie Bóg idzie jednak znacznie 
dalej: chce uczynić nas uczynić uczestnika-
mi swego Bóstwa. Po to właśnie Jezus przy-
jął nasze człowieczeństwo. Tak niezwykłe 
dzieło dokonać się może jedynie przez Tego, 
który je zaplanował, a więc przez Boga. 
Ponieważ Bóg jest Miłością, to właśnie 
przez Miłość, z Miłością i w Miłości mamy 
przybliżać się do Boga. Jest to jednocześnie 
zadanie trudne jak i proste. Jego prostota 
leży w tym, że tak naprawdę to nie my bę-
dziemy je wypełniać, ale Duch Święty w nas 
działający. Musimy się jednak na Niego 
otworzyć i to nie tylko raz, ale wielokrotnie 
każdego dnia. Jest to trudne, ponieważ wy-
maga stałego wyrzekania się siebie, abyśmy 
się umniejszali, a Bóg w nas wzrastał (por. J 
3,30). Wymagania te są szczególnie ciężkie i 
odpychające, jeżeli postrzegamy Boga jako 
Osobę wielką i wspaniałą, która w swym 
majestacie jest daleka od nas i naszej nędzy. 
Tymczasem Bóg objawia się ludziom jako 
kochający Ojciec, a więc najbliższa Osoba 

(por. Rdz 1-2; stworzenie świata). Zawiera 
z nimi ponadto przymierze, wchodząc tym 
samym w relacje partnerskie (por. Rdz 
8,20 – 9,17; przymierze z Noem; Rdz 15 i 
17; przymierze z Abrahamem), a nawet 
przyjacielskie, kiedy rozmawia z Mojże-
szem „twarzą w twarz” (por. Wj 33,11). 
Bóg nieustannie troszczył się o potrzeby 
ludzi (manna, woda ze skały, wyzwolenie 
z Egiptu), ratował ich od zagłady (wąż 
miedziany, przejście przez Morze Czerwo-
ne) i zwyciężał wrogów swojego ludu 
(zburzenie murów Jerycha, zabicie Golia-
ta, zwycięstwa nad okolicznymi ludami). 
W końcu sam zstąpił na ziemię przyjąwszy 
ludzką naturę, aby poznać wszystkie nasze 
sprawy, problemy i troski. Jest więc Bo-
giem bardzo bliskim człowiekowi i chce 
towarzyszyć każdemu z nas w jego co-
dzienności.  

Oto On stoi u drzwi i kołacze 
Dlaczego jednak Bóg dziś nie działa z 

mocą jak dawniej?  To pytanie nurtuje 
wielu z nas i prowadzić może do poważ-
nych błędów w wierze. Można bowiem 
stwierdzić, że skoro Bóg nie działa, to albo 
Go nie ma, albo nie jest taki wszechmoc-
ny, albo zwyczajnie się nami nie interesu-
je. Równie niebezpieczne jest zobojętnie-
nie na kwestie działania Boga w świecie. 
Przejawów Bożej interwencji w nasze 
życie jest całe mnóstwo, tylko że nie zaw-
sze potrafimy, czy chcemy je dostrzec. 
Ponadto Bóg czeka ze swoim działaniem 
na nasze pozwolenie – On nie wejdzie do 
naszego życia nieproszony. Jeżeli jednak 
otworzymy się na Boga, to on dokona 
niezwykłych rzeczy. Obiecywał to wielo-
krotnie Jezus: i w czasie ziemskiego życia, 
i w różnych objawieniach. Szczególnie 
cenne są wizje dotyczące Serca Jezusowe-
go, które symbolizuje miłość Boga do 
człowieka. Od średniowiecza czczono 
Serce Boże jak źródło miłosierdzia, Szcze-
gólnym propagatorem tego kultu był św. 
Jan Eudes (XVII w). Jednak najcenniejsze 
są słowa objawienia Małgorzaty Marii 
Alacoque, żyjącej w XVII wieku francu-

skiej wizytce.  27 grudnia 1673 roku Małgo-
rzata dopuszczona została do tego, by spo-
częła na Sercu Jezusowym. Pan Jezus poka-
zując jej swoje Serce pełne ognia, rzekł do 
niej: "Moje Boskie Serce tak płonie miłością 
ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych 
płomieni gorejących, zamkniętych w moim 
łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim po-
średnictwem i pragnie wzbogacić ludzi swo-
imi Bożymi skarbami". Następnie Jezus 
wziął serce Małgorzaty i umieścił je symbo-
licznie w swoim Sercu. Potem już przemie-
nione i jaśniejące oddał Małgorzacie. W 
podobny sposób Jezus pragnie przemieniać i 
nasze serca, jeżeli tylko pozwolimy Mu 
działać. 

Obietnice Bożego Serca 
W czasie jednego z objawień Jezus 

powiedział: Serce, które tak bardzo umiło-
wało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do 
zupełnego wyniszczenia się dla okazania 
im miłości, a w zamian za to doznaje od 
większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięcz-
ności, wzgardy, nieuszanowania, lekcewa-
żenia, oziębłości i świętokradztw, jakie 
oddają mu w tym Sakramencie Miłości. 
Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podob-
ny sposób obchodzą się ze Mną serca służ-
bie mojej szczególnie poświęcone. Dlatego 
żądam, aby pierwszy piątek po oktawie 
Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako 
osobne święto ku czci Mojego Serca i na 
wynagrodzenie Mi przez Komunię i inne 
praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję. 
W zamian za to obiecuję ci, że Serce moje 
wyleje hojne łaski na tych wszystkich, któ-
rzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub 
przyczynią się do jej rozszerzenia.  

Jakie obietnice dał czcicielom Swego Serca 
Jezus? Warto je przypomnieć i pokrótce roz-
ważyć. 

1. Dam im łaski potrzebne w ich 
stanie 

Każdy z nas poza powołaniem do świę-
tości ma także własne, indywidualne powo-
łanie. Dlatego nie ma dwóch osób o takich 
samych cechach, talentach. Ta wyjątkowość 
ma jednak także inne skutki: każdy człowiek 
ma inne potrzeby, zarówno jeśli chodzi o to, 
czego pragniemy, jak i o obfitość dóbr. Jezus 
to doskonale rozumie, dlatego czcicielom 
Swojego Serca chce dawać „łaski potrzebne 
w ich stanie”. Będąc obdarowani wyjątko-
wymi łaskami, dostosowanymi do nas, mo-
żemy być pewni Bożej miłości i wsparcia. 
Powinniśmy też śmiało podejmować przy-
chodzące zadania: wszak sam Jezus zatrosz-
czy się o to, czego potrzebujemy. 

2. Ustalę pokój w ich rodzinach 
Czymże jest pokój? Pokój to stan ducha, 

umysłu i ciała, w którym człowiek nie od-
czuwa żadnego zagrożenia, ale z nadzieją 
patrzy w przyszłość; jest spokojny, a w jego 
sercu gości radość. Trudno jest osiągnąć 
pokój wewnętrzny, ale jeszcze trudniej za-
prowadzić go między ludźmi. Warunkiem 
międzyludzkiego pokoju jest pokój serca 
każdego człowieka, warunkiem wzajemnej 
miłości miłość każdego człowieka. Jezus 

MAKSYMILIAN KUŹMICZ 

Małgorzata Maria Alacoque 
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Przygotowanie do odpustu pro-
wadzi Ks. Tadeusz Domżał, 
który Redaktorem odpowie-
dzialnym „Niedzieli Lubel-
skiej”, a także dyrektorem Do-
mu Księży Emerytów w Lubli-
nie. W latach 1999 -2006 był 
redaktorem tygodnika polonij-
nego „Głos Katolicki” w Pary-
żu. Pracuje też w radiu eR. Od 
poniedziałku do piątku głosi 
katechezy „Światło Słowa” w 
oparciu o Listy św. Pawła. Co 
drugą niedzielę prowadzi na 
antenie Radia eR audycję 
„Kalejdoskop kulturalny” 
 
 

Piątek - 10 czerwca 
7.00 – Msza św. 

9.30 – Msza św. z udziałem ludzi chorych samotnych, 

starszych 

16.30 – Msza św. - poświęcenie samochodów, moto-

rów, rowerów 

17.30 – Nabożeństwo czerwcowe. 

18.00 – Msza św. za naszych bliskich zmarłych, za Pa-

rafian zmarłych na przestrzeni minionego roku, za 

zmarłych budowniczych i dobrodziejów tego kościoła. 

Sobota - 11 czerwca 
Dzień Nawiedzenia w naszej Parafii Relikwii bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki 
7.00 – Msza św. 

9.30 – Msza św. w intencji dzieci i rodziców obchodzą-

cych rocznicę Chrztu św. 

16.30 – Msza św. ślubna 

18.00 – Msza św. dziękczynna z udziałem Małżonków 

obchodzących jubileusz 25 i 50-lecia sakramentu mał-

żeństwa. 

Niedziela - 12 czerwca 
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
7.00, 8.00, 9.30 – Msze św. 

11.00 – Msza św. z udziałem dzieci 

12.30 – Msza św. 

18.00 – Msza św. z udziałem młodzieży 

Poniedziałek - 13 czerwca 
Uroczystość św. Antoniego Padewskiego 
7.00, 9.30. - Msze św. z nauką ogólną, 

11.00 – Msza św. Błogosławieństwo dzieci w uroczystość 

św. Antoniego. — specjalne modlitwy, zapraszamy wszyst-

kie dzieci z naszej Parafii. Rodzice przynieście je i przypro-

wadźcie do św. Antoniego. 

18.00 - Msza św. z uroczystą procesją 

Tradycyjnie w tym dniu przychodzimy do kościoła z 

lilią, symbolem niewinności i piękna. Zarówno lilie jak 

i Chlebek św. Antoniego można będzie nabyć w kiosku 

parafialnym. 

 
Przez cały czas rekolekcji można będzie przystąpić do sakra-

mentu pokuty przygotowując się do wakacji i urlopów. 

pragnie napełniać nas Duchem Świętym, który rozleje w naszej duszy po-
czucie Bożej miłości. Czując się kochani przez Boga będziemy szczęśliwi, 
a jednocześnie miłość ta promieniowała będzie na nasze otoczenia: rodzi-
nę, znajomych, sąsiadów.  

3. Będę ich pocieszał w utrapieniach 
Wielokrotnie trudne doświadczenia rodzą w nas lęk i ból. Nie jest nas w 

stanie pocieszyć ktoś, kto nie doświadczył podobnej sytuacji. Jezus poznał 
jednak cierpienie, które przezwyciężył miłością. W naszych utrapieniach Serce 
Jezusa będzie przypominać: przez Jezusowe cierpienie odkupiono cierpienia 
ludzi; przez twoje cierpienie Bóg chce odkupić człowieka. 

4. Będę im pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinie 
śmierci. 

Jezus nie jest ucieczką przed problemami, których nie powinniśmy ignoro-
wać, tylko rozwiązywać, ale Drogą do szczęścia. W labiryncie życiowych 
dylematów pójście z Jezusem i wejście w Jezusa jawi się jako najlepsze wyj-
ście. 

5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach. 
Zjednoczenie z Jezusem prowadzi do zespolenia spraw naszych z Jego 

sprawami. Przez to nasze dobre, natchnione Duchem Świętym działania stają 
się działaniami samego Boga. Któż więc będzie mógł je udaremnić? 

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia 
Przylgnięcie do miłosiernego Boga daje nam łaskę oczyszczenia się z na-

szych grzechów. Ponadto miłosierdzie, które jest „miłością działającą”, prze-
mienia człowieka i pomaga mu wyjść z małości i upadku. 

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi 
Czcząc Serce Jezusa kontemplujemy i rozważamy Jego niepojętą miłość i 

łaskawość. Tak wielka dobroć porusza serca, a Duch Święty rozpala je Swoim 
ogniem. 

8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości 
Samo bycie gorliwym nie wystarczy do uświęcenia, ponieważ o ludzkich 

siłach nie jesteśmy w stanie w stopniu heroicznym realizować Ewangelii. Dla-
tego Bóg zlewa na nas deszcz łask, a nabożeństwo do Serca Jezusowego jest 
jednym z naczyń ,do którego owe łaski możemy zbierać. 

9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca moje-
go będzie czczony 

Błogosławić to innymi słowy mówić dobrze, życzyć powodzenia. Jed-
nocześnie Boże błogosławieństwo wiąże się z łaską – nie jest tylko dekla-
racją życzliwości, ale konkretną pomocą. Błogosławieństwo domu udziela 
jego mieszkańcom sił do wzajemnego życia w miłości a także wspiera w 
codziennych troskach. Błogosławieństwo sakramentalne tworzy małżeń-
stwo, cementuje rodzinę. Dlaczego jednak czcić mamy wizerunek Serca 
Jezusowego? Aby patrząc nań oczami ciała w duszy rozważać tajemnicę 
Serca Jezusowego i poznane prawdy wcielać w życie. Serce jest symbolem 
miłości: to ona jest siłą rodziny, siłą każdego człowieka. 

10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje 
wypisane w Sercu moim 

Jeśli coś leży nam na sercu, znaczy że jest dla nas ważne. Z kolei „mieć 
kogoś w sercu” możemy rozumieć jako wyraz szczególnej troski i miłości. 
Jezus obiecuje ową wyjątkową opiekę i łaskę tym, którzy rozszerzają nabożeń-
stwo do Jego Serca. Możemy to robić na różne sposoby: zachęcać rodziców, 
rodzeństwo, dzieci, znajomych słowem i przykładem, czy też dawać świadec-
two o działaniu Jezusa w naszym życiu. 

11. Dam kapłanom dar wzruszania serc, nawet najzatwar-
dzialszych 

Poruszenie serca otwiera nas na miłość Boga. Może być łaską, która 
przychodzi sama, jak i łaską otrzymaną za pośrednictwem innych. 
Miejscem poruszenia serca jest szczególnie sakrament pokuty i głoszo-
ne Słowo Boże. Moc poruszania serca nie pochodzi jednak od człowie-
ka. Jest on tylko szafarzem czyli osobą rozdzielającą otrzymane dobra. 
Jednak działanie Boga zależy od otwarcia się szafarza Jego tajemnic na 
Ducha Świętego i łaskę. Toteż ważne jest, aby kapłani z Serca Jezuso-
wego czerpali moc do spełniania swojej posługi.  

12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, 
którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z 
rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie 
umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im 
pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.  

Tak wielka obietnica, dotycząca naszego przejścia do Domu Ojca, powin-
na zmienić nasze myślenie o śmierci, która jawi się już nie jako kres życia i 
straszny sąd, ale spotkanie z miłującym Bogiem. Możemy więc pełni nadziei 
żyć ku chwale Boga, pełni Jego miłości i radości. 

REKOLEKCJE PRZED ODPUSTEM 

KU CZCI SW. ANTONIEGO 
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Niedziele i święta: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 (górny 
kościół – dorośli, dolny kościół - dzieci), 12:30, 
18:00 (dla młodzieży) 
Święta zniesione: 7:00, 9:30,16:30,18:00 
Dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:00, dodatkowo 
16:30 (pierwsze piątki miesiąca w roku 
szkolnym) 
Nabożeństwa okresowe: codziennie o 17:30. 
W pierwszą sobotę miesiąca oraz 16. dnia 
miesiąca — adoracja po Mszy św. wieczorowej 
zakończona o godz. 21:00 Apelem Jasnogórskim 
Adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy 
czwartek od godz. 15:00 do 18:00 
Adres: ul. Kasztanowa 1, 20-245 Lublin. 
tel. 0-81 747 70 75 
Kancelaria otwarta w dni powszednie: 
7:30 – 8:00 oraz 17:00 – 17:45 
W niedzielę po każdej Mszy św. udzielane są 
informacje i przyjmowane intencje Mszy św. 
Kiosk parafialny czynny od poniedziałku 
do soboty od 7.30 do 8.30 i od 17.00 do 
18.00 oraz po Mszy św. wieczorowej. 
W niedziele i święta od 17.00 do 18.00 i po 
każdej Mszy św. 

Krzysztof Miłek   1961 
Leszek Pluta   1946 
Zbigniew Wawruch  1952 

Józef Pyra    1941 
Waldemar Bień   1924 
Edmund Bogusław  1937 
Wiesława Klępka   1942 
Marianna Tomaszewska  1912 
Edward Gasztold   1924 
 

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 
Zespół redakcyjny: Ewa i Tomasz Kamińscy 
Rada programowa: ks. Prałat Stanisław Róg, ks. Mariusz Salach, ks. Łukasz Waś 
Stali współpracownicy: Kazimiera Flis, s. Konstancja Kubiak, Janina Swół, Roman 
Wołczyk 
Skład komputerowy własny. Druk Polihymnia 
Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania i skracania wszystkich tekstów oraz 
zmianę tytułów bez uprzedniego zawiadomienia autorów 

ODESZLI DO PANA INFORMACJE PARAFIALNE 

PAPIESKIE 

Ogólna: Aby kapłani, zjednoczeni 
z Sercem Chrystusa, zawsze byli 
prawdziwymi świadkami troskli-
wej i miłosiernej miłości Boga.  
Misyjna: Aby Duch Święty obda-
rzył nasze wspólnoty licznymi po-
wołaniami misyjnymi, gotowymi 
do całkowitego poświęcenia się 
służbie szerzenia królestwa Boże-
go. 

II KRUCJATA MODLITWY 

W INTENCJI OJCZYZNY 

Za członków ruchów, aby odważ-
nie angażowali się w życie spo-
łeczne. 

INTENCJE MODLITEWNE 

NA CZERWIEC 

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza przy naszej Parafii 
pod kierownictwem Agnieszki Woś w dniu 13 maja o 
godz.16.00 zorganizowała w dolnym Kościele konkurs poświę-
cony papieżowi Janowi Pawłowi II z okazji Jego  Beatyfikacji. 
Konkurs pt: „Poezja Jana Pawła II” w którym dzieci recytowały 
wiersze Ojca Świętego, oraz konkurs plastyczny "Jan Paweł II 
w oczach dziecka". 

Zaszczyciło nas swoją obecnością 10 świetlic.  Patronat 
honorowy nad obydwoma konkursami sprawował ks. Pro-
boszcz Stanisław Róg. Jury w konkursie byli: ks. Proboszcz 
Stanisław Róg, pan Antoni Rudnik-dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Rodzinie w Lublinie, Pani Edyta Kilianek-
Hołówkowska - wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Lublinie, pan Adam Godlewski - plastyk i pani 
Marta Majkut - polonista. Przybyła także pani Monika Biał-
kowska - inspektor MOPR. 

Poezja Jana Pawła II nie jest łatwa, lecz dzieci stanęły na 
wysokości zadania. Recytację uświetniała muzyka i pokaz slaj-
dów ze zdjęciami z życia Papieża. Na zakończenie konkursu 
najlepsi otrzymali nagrody i dyplomy. 

Bardzo dziękujemy także księżom z naszej Parafii oraz Ka-
milowi Drozdkowi za pomoc. 
 

**** 
 

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza przy naszej parafii w 
roku 2011 otrzymała dotację z Gminnego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta 
Lublina na: 
-dożywianie dzieci z programem profilaktycznym, 
-zajęcia socjoterapeutyczne z programem profilaktycznym 
„Ściana szczęścia i zmartwień - czyli ja”, 
-obóz profilaktyczny z programem profilaktycznym „Tropiciele 
przygód - na tropie szczęśliwego życia”. 

WIADOMOŚCI ZE ŚWIETLICY 

W niedzielę 12 czerwca o godz. 19.00 odbędzie 
się w naszym kościele koncert organowy w wykona-
niu uczniów klasy organów prof. Jadwigi Kowalskiej 
ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Sze-
ligowskiego w Lublinie. W programie utwory m.in. 
Jana Sebastiana Bacha, Dietricha Buxtehudego i Jo-
hanna Philippa Kriegera. 

 
Organy w naszym kościele pochodzą z Holfeld w 

Bawarii. Zbudowane zostały w 1948 roku. W 1995 
roku, dzięki staraniom ks. Stanisława Fela, nasza pa-
rafia otrzymała te 26-głosowe organy, które na nowo 
złożył i przebudował organmistrz Jerzy Kukla z Biel-
ska-Białej. 

Organy posiadają obecnie 29 głosów (26 realnych 
i 3 transmitowane). Mają elektryczną trakturę gry i 
rejestrów. Instrument w oryginale znajdował się w 
jednoczęściowej szafie. Jego prospekt wyglądał tak, 
jakby dzisiejsze piszczałki prospektowe złączyć naj-
większymi w jedną całość. Po tej linii został rozdzie-

lony ze względu na 
warunki architekto-
niczne na chórze na-
szego kościoła. 
 
Organy kilkakrotnie 
służyły jako instru-
ment koncertujący. 
Mamy nadzieję, że 
teraz koncerty orga-
nowe powrócą na 
stałe do naszego ko-
ścioła. 

KONCERT ORGANOWY 

Fot. Paulina Szymczyk 
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PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 

Fot. Magdalena Paśnikowska. W sobotę 21 maja przed Mszą św. wieczorową mieszkańcy bloku przy ul. Niepodległości 20 (z lewej) 
odprowadzili obraz Matki Bożej Częstochowskiej do kościoła. Po Eucharystii obraz został odprowadzony procesyjnie pod przewodnic-
twem ks. Proboszcza Stanisława Roga i ks. Łukasza Wasia do bloku przy ul. Niepodległości 22. 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE 29 MAJA 2011 

Nabożeństwo prowadził 

ks. Mariusz Salach 
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WYDARZENIA PIERWSZOKOMUNIJNE 

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 14 maja 2011 r. na Mszy św. o godz. 18.00 

Na górze: Błogosławieństwo udzielane dzieciom prze ich rodziców przed kościołem 
Na dole: Dzieci podczas Mszy św., na której po raz pierwszy w życiu przyjęły Pana Jezusa do swoich serc. 

29 maja 2011 r. Rocznica I Komunii Świętej 


