
  

LUTY 2010 Nr 2/143 
 

Im bardziej poznajemy ludzi, tym 
mniej ich kochamy. Gdy chodzi 

o Boga, jest przeciwnie: im bardziej 
się Go zna, tym bardziej się Go 

kocha. To poznanie ogarnia duszę 
tak wielką tak wielką miłością, Ŝe 

moŜe kochać i pragnąć jedynie Boga. 
 

Św. Jan Maria Vianney  

„Kto jest bez winy, niech pierw-
szy rzuci kamień”. Po słowach Je-
zusa wszyscy śydzi zaczęli się roz-
chodzić, poczynając od najstar-
szych. Świadomość grzechu jest 
obecna w kaŜdym z nas. Czasami 
jest bardziej lub mniej przygłusza-
na, ale nie ma chyba człowieka, 
który zupełnie nie czułby swojej 
słabości. I choć często nie zdajemy 
sobie z tego sprawy, wszyscy po-
trzebujemy przebaczenia; przeba-
czenia – bo zgrzeszyliśmy 
„przeciw Bogu i względem czło-
wieka”. Dlatego przed świętami 
Zmartwychwstania Pańskiego, w 
które wspominamy pokonanie 
śmierci i grzechu przez naszego 
Pana, przeŜywamy Wielki Post – 
czas właściwego spojrzenia na sa-
mych siebie. 

O to właśnie chodzi – dobrze 
uświadomić sobie, kim jesteśmy i 
kim jest dla nas Chrystus. Pomocą 
w tym stają się tradycyjne naboŜeń-
stwa drogi krzyŜowej i „Gorzkich 
śali”. Potrzeba tylko trochę chęci i 
samozaparcia i zrozumienia słów 
„kto jest bez winy…”. 

Ks. Łukasz Mudrak 
 
 
Dobrą okazją na przygotowanie 

się do przeŜywania okresu Wielkie-
go Postu jest NaboŜeństwo Czter-
dziestogodzinne, które rozpoczyna 
się w niedzielę 14 lutego po Mszy 
św. o godz. 12.30, a zakończy się 
we wtorek 16 lutego Apelem Ja-
snogórskim o godz. 21.00. 

Na stronie 17 jest szczegółowy 
program czuwania przed Najświęt-
szym Sakramentem dla poszczegól-
nych bloków i domów. 

Fot. Paulina Szymczyk 
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W dniu 13 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe 
nauczycieli. Przybyło tylko kilka pań, co nadało spotkaniu 
kameralny charakter. Opiekun Duszpasterstwa Nauczycieli 
w naszej parafii, ks. Mariusz Salach zaprasza wszystkich 
chętnych nauczycieli, nie tylko pracujących, ale i będących 
juŜ na emeryturze na spotkanie, które odbędzie się w domu 
katechetycznym 10 lutego po Mszy św. wieczorowej. 
Na zdjęciu po lewej  - uczestnicy spotkania. 

W piątek 22 stycznia odbył się opłatek SłuŜby Litur-
gicznej, na który przybyli głównie ministranci ze swoimi 
rodzicami. Na zdjęciach poniŜej  - uczestnicy spotkania 
opłatkowego. 

OPŁATEK PIELGRZYMÓW NA JASNĄ GÓRĘ I DO WĄWOLNICY 24 STYCZNIA 2010 

Na spotkanie opłatkowe pielgrzymów przybyło bardzo wiele osób, równieŜ spoza naszej parafii i Lublina. Opiekunem grupy 7. piel-
grzymki na Jasną Górę był ks. Sebastian Dec, który był równieŜ przewodnikiem pielgrzymki do Wąwolnicy. Na zdjęciu ks. Sebastian z 
paniami Teresami - pielęgniarkami i lekarzem - p. Gustawem, zwanym przez pielgrzymów Guciem. 
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2 lutego – Ofiarowanie Pańskie 
(Matki BoŜej Gromnicznej) 
KaŜdy pierworodny syn u Izraelitów 
uwaŜany był za własność Boga. Czter-
dziestego dnia po urodzeniu naleŜało go 
zanieść do świątyni w Jerozolimie, a 
następnie wykupić za symboliczną opła-
tą 5 syklów (zarobek za 5 dni pracy). W 
ten sposób Jezus po raz pierwszy zna-
lazł się w świątyni jerozolimskiej, a 
starzec Symeon poznał w Jezusie Zba-
wiciela świata. W osobach Wcielonego 
Syna BoŜego i starca Symeona spotyka-
ją się dwa przymierza: ustępuje stare, 
aby nastało nowe. W polskiej tradycji, 
dzień ten nazywa się świętem Matki 
BoŜej Gromnicznej, co podkreśla fakt 
przyniesienia do świątyni przez Maryję 
Jezusa – „Światłości na oświecenie po-
gan i na chwałę Izraela” (por. Łk 2,32). 
 
XIV Światowy Dzień śycia Konse-
krowanego. 
Od 1997 r. Kościół obchodzi 2 lutego, 
ustanowiony przez Jana Pawła II, Dzień 
śycia Konsekrowanego. Osoby konse-
krowane są dla świata znakiem ukazują-
cym, Ŝe wierne pójście za Chrystusem i 
Ŝycie według rad ewangelicznych jest 
moŜliwe. 
3 lutego – św. BłaŜeja, biskupa i mę-
czennika (+ 316) 
Był biskupem Sebasty w Armenii. 
Troszczył się o pogłębienie i umocnie-
nie wiary wśród wiernych. Podczas 
prześladowań za cesarza Licyniusza 
został aresztowany i uwięziony, a po 
okrutnych torturach ścięty mieczem. 
Św. BłaŜej słynął z leczenia chorób, 
zwłaszcza gardła. W tym dniu kapłani 
udzielają błogosławieństwa, dotykając 
gardła skrzyŜowanymi świecami i mo-
dląc się za wstawiennictwem św. BłaŜe-
ja o uwolnienie od choroby gardła i od 
wszelkiego zła. 
4 lutego – Św. Weroniki (+ I w.) 
Wytarła chustą twarz Jezusowi niosące-
mu krzyŜ na Górę Kalwarię. W zamian 
otrzymała odbity na płótnie obraz Jego 
oblicza: Vera icon — Prawdziwy wize-
runek. Jest m.in. patronką fotografów. 
W ikonografii przedstawiana jest z chu-
stą, na której widnieje wizerunek twarzy 
Chrystusa. 
5 lutego – św. Agaty, dziewicy, mę-
czennicy (+251) 
Pochodziła z Katanii na Sycylii. Po 
chrzcie postanowiła poświęcić się Chry-
stusowi. Kwincjan, prefekt miasta, pro-
ponował jej małŜeństwo. Odmowa 
wzbudziła w nim pragnienie zemsty. 
Najpierw oddał Agatę do domu rozpu-
sty i skazał na okrutne tortury, podczas 
których obcięto jej piersi. Poniosła 
śmierć, rzucona na rozŜarzone węgle. W 
tym dniu ku czci św. Agaty w kościele 
błogosławi się chleb, sól i wodę. 

KALENDARIUM 
REFLEKSJA 

PRÓśNE ICH ZAMIARY 
Tak niedawno przeŜywaliśmy Święta 

BoŜego Narodzenia, poŜegnaliśmy stary rok, 
a witaliśmy nowy 2010. Składaliśmy sobie 
wzajemnie Ŝyczenia, w których było duŜo 
optymizmu i nadziei na lepsze jutro, ale były 
teŜ Ŝyczenia w tonie niepokoju: Oby ten rok 
nie był gorszy od poprzedniego. 

Rzeczywistość, w której Ŝyjemy jest 
dwojaka. Rzeczywistość realna i rzeczywi-
stość mediów z lawiną kolorowych reklam, 
złudnych pokus, sondaŜami, sukcesami go-
spodarczymi itd. To, jak niektórzy mówią, 
odwracanie uwagi od realnej rzeczywistości. 
To po prostu zwyczajne zakłamanie, zaprze-
czenie prawdy i zakłócenie równowagi. Psy-
chika nasza cierpi z tego powodu. śyjemy w 
wewnętrznym rozdarciu. Nasze miejsce znaj-
duje się w punkcie środkowym przeciąganej 
liny. Jesteśmy przeciągani przez dobro i zło. 
Od rządzących i kierujących oczekujemy 
przykładu dobra, a brak Ŝyczliwości, zazdrość, 
zawiść i złośliwość jest nierzadko tuŜ obok 
nas. 

Zło rodzi się w pierwszym etapie najczę-
ściej w domu rodzinnym. Brak czasu, opie-
szałość, obojętność w procesie wychowaw-
czym i czasem na odwrót, przesadna miłość 
do dziecka. Pamiętajmy, Ŝe dziecko jest wizy-
tówką domu rodzinnego. 

Na wychowanie dzieci i młodzieŜy ma 
bardzo niekorzystny wpływ migracja za pracą 
i pieniędzmi. Zanika tradycja trzypokolenio-
wej polskiej rodziny. RównieŜ przekazy me-
dialne nafaszerowane złem, przemocą, odcią-
gają od BoŜych wartości. Zaciera się granica 
między dobrem a złem. Naszym jednak pra-
gnieniem jest Ŝyć w rzeczywistości opartej na 
miłości do Boga i drugiego człowieka, wolnej 
od przemocy i nienawiści. Taki obraz komuś 
jednak przeszkadza. Zło juŜ od dawna próbuje 
wejść w kaŜdą dziedzinę Ŝycia, by zdegrado-
wać człowieka. To szatan jest twórcą zazdro-
ści, nienawiści, kłamstwa i intrygi. Nie po-
zwólmy mu w nas działać. 

Kilka lat temu przebywałem w Wałbrzy-
chu. Były to dni międzynarodowego festiwalu 
teatrów ulicznych. Na największym osiedlu 
Podzamcze, na placu tuŜ obok budującego się 
kościoła (wybrano to miejsce nieprzypadko-
wo) odbył się spektakl – pokaz zła. Co cieka-
we, wcześniej nie podano informacji o treści 
przedstawienia. Na pozór było to przedstawie-
nie plenerowe podobne do wielu innych. Na 
prowizorycznie ogrodzonym miejscu krzątała 
się grupa ludzi, ustawiała jakieś elementy i 
konstrukcje z drutu i materiału łatwopalnego. 

Przygotowania przebiegały juŜ prawie w 
ciemności i szczegóły nie były zbyt widoczne. 
Kiedy zapadła ciemność, grupa wykonawców 
przywdziała czarne stroje i załoŜyła kaptury. Z 
maksymalną mocą ryknęła muzyka. Powiało 
grozą. Zapaloną pochodnią podpalano kolejne 
konstrukcje. Wyraźnie było widać było krzyŜ 
i płonącą na nim sylwetkę człowieka. To pie-
kło trwało kilkanaście minut. Gdy dopalały się 
resztki scenografii, na środek placu wy biegła 
z piłką i skakankami grupka dzieci, które roz-
poczęły radosną zabawę. Aktorzy zdjęli kap-
tury i pokłonili się publiczności. Jakie było 
moje zdumienie, kiedy cały tłum nagrodził ich 
burzliwymi oklaskami. Próbowałem wielu 
osobom zwrócić uwagę, Ŝe to domaga się 
potępienia a nie akceptacji, Ŝe jest to występ 
satanistów, ale spotkałem się z kąśliwymi 
uwagami, Ŝe jestem śmiesznym dziwakiem i 
Ŝe jest to teatr awangardowy. Wracałem mil-
czący, zdegustowany i oburzony. Czułem 
większy Ŝal do tych, którym występ tak bar-
dzo się podobał. Pomyślałem sobie, Ŝe tak 
łatwo i podstępnie moŜna wciągnąć ludzi w 
zło. 

Otuchy w przeciwstawianiu się złu doda-
ją nam słowa Marii Konopnickiej: PróŜne 
zakusy duchów złych i próŜne ich zamiary. 
Wiary i optymizmu dodają nam teŜ jeszcze 
istniejące rodziny wielopokoleniowe, choć 
niechętnie o nich wspominają media. Mój 
siostrzeniec mieszka w rodzinie czteropokole-
niowej pod jednym dachem. Do stołu zasiada 
cała rodzina z młodzieŜą i starszą babcią. W 
tej rodzinie panuje atmosfera wzajemnego 
szacunku i miłości. W moim bloku zamiesz-
kało niedawno młode małŜeństwo. Ich dwaj 
synowie (ok. 4 i 7 lat) codziennie, mimo róŜ-
nej pogody, pod opieką rodziców uczestniczy-
li w Roratach. Czasem nawet było mi ich 
szkoda, Ŝe tak wcześnie wstają, ale jest to 
piękny wzór do naśladowania. Równie pozy-
tywnie wspominam moment, kiedy na Paster-
ce wszyscy w kościele dzielili się opłatkiem. 
Nie spodziewałem się, Ŝe tak wielu ludzi, 
których prawie nie znam, spontanicznie bę-
dzie mi składać Ŝyczenia. W ich oczach wi-
działem serdeczność i Ŝyczliwość. Pamiętam, 
jak w jednej chwili zniknęło zmęczenia. 

 
Przed nami Środa Popielcowa – czas na 

rachunek sumienia i przypomnienie o naszym 
przemijaniu. Konstanty Ildefons Gałczyński 
napisał: Czasami o byle cień, człowiek ma Ŝal 
do człowieka. A Ŝycie jak cień ucieka. 

Roman Wołczyk 

Z okazji Światowego Dnia śycia Konse-
krowanego składamy naszym Siostrom Betan-
kom najserdeczniejsze Ŝyczenia zdrowia, wy-
trwałości i sił w pracy zakonnej oraz opieki 
Chrystusa Króla i Matki BoŜej — Patronów 
Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej. 

W naszej parafii pracują: s. Bernarda Ka-
czor (PrzełoŜona Domu), s. Konstancja Ku-
biak i s. Regina Nagowska.  

Wszystkim Siostrom składamy gorące Bóg za-
płać za Ŝyczliwość, serce i ofiarną posługę. 
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9 lutego – Św. Apolonii, dziewicy, mę-
czennicy (+ 248/249 ?) 
Św. Dionizy Wielki opisuje pogrom 
chrześcijan w Aleksandrii pod koniec 
248 roku lub na początku 249 r.: 
„Apolonia była juŜ podeszła wiekiem. A 
jednak poganie, nie patrząc na to, rzucili 
się na nią, zmiaŜdŜyli jej szczęki i powy-
bijali wszystkie zęby. Następnie tłum 
rozszalały Ŝądzą krwi rozpalił stos przed 
miastem i zagroził Świętej, Ŝe ją Ŝyw-
cem spali, jeśli nie będzie złorzeczyć 
Chrystusowi. Na to Święta poprosiła o 
chwilę do namysłu, a potem, gotowa na 
ofiarę, sama się w ogień rzuciła i spłonę-
ła”. 
11 lutego – NMP z Lourdes 
W 1858 roku, w cztery lata po ogłosze-
niu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, 
Matka BoŜa ukazała się Bernadetcie So-
ubirous w Grocie Massabielskiej w Lo-
urdes. Podczas osiemnastu objawień 
wzywała do modlitwy i pokuty. Poleciła, 
aby na miejscu objawień wybudowano 
kościół. Dzisiaj jest to jedno ze świato-
wych centrów kultu Maryjnego. Święto 
ustanowił Leon XII. Pius X polecił ob-
chodzić je w całym Kościele od 1907 
roku. 
11 lutego – Światowy Dzień Chorego 
W przesłaniu na 18 Światowy Dzień 
Chorego PapieŜ przypomina, Ŝe Kościół, 
wzorem Chrystusa, zawsze pamiętał o 
cierpiących. W ciągu wieków powstało 
wiele kościelnych instytucji słuŜby zdro-
wia. Jedne prowadzone są przez diece-
zje, inne utworzone zostały przez wspól-
noty zakonne. Benedykt XVI wyraŜa 
wdzięczność wszystkim pełniącym co-
dziennie „apostolstwo miłosierdzia” 
względem tych, którzy cierpią. W Roku 
Kapłańskim zwraca się do księŜy, którzy 
jako „znak i narzędzie Chrystusowego 
współczucia” powołani są do posługi 
chorym. Zachęca ich, by nie szczędzili 
sił, niosąc im wsparcie. „Czas spędzony 
przy tych, którzy są doświadczani, owo-
cuje łaską we wszystkich innych wymia-
rach duszpasterstwa” – pisze Ojciec 
Święty. Prosi teŜ chorych, by modlili się 
i ofiarowali swe cierpienia za kapłanów. 
14 lutego – św. Cyryla (826-869) i św. 
Metodego (815-885) 
Pochodzili z Tesalonik i byli rodzonymi 
braćmi. Prowadzili w IX wieku misje 
chrystianizacyjne, początkowo na Kry-
mie oraz w Bułgarii. Na prośbę księcia 
wielkomorawskiego Rościsława cesarz 
bizantyjski Michał wysłał ich na Mora-
wy, poniewaŜ znali język Słowian. 
Stworzyli 40-literowy alfabet oddający 
dźwięki występujące w języku staro-
cerkiewno-słowiańskim, nazwany póź-
niej głagolicą. Rozpoczęli równieŜ prze-
kład Pisma Świętego i pism liturgicz-
nych na ten język. W roku 1980 papieŜ 
Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami 
Europy. 

KALENDARIUM 
DZIEŃ 
SEMINARIUM PRZEKAZYWAĆ WIARĘ 

Nawiązując do niedzielnych czytań 
mówił o wielkim szacunku, jaki powinni 
mieć chrześcijanie do Pisma Świętego. W 
pierwszym czytaniu słyszeliśmy, jak pi-
sarz Ezdrasz stanął na drewnianym pod-
wyŜszeniu i czytał ludowi Słowo BoŜe, a 
lud z naboŜną czcią słuchał jego słów. 
Kaznodzieja przypomniał sytuację z po-
czątków swojej pracy duszpasterskiej. 
Pewna dziewczynka z drugiej klasy po-
proszona o przeczytanie fragmentu Pisma 
Świętego wzięła do ręki Biblię, przeczy-
tała fragment, a następnie podniosła Pi-
smo Święte i je ucałowała. Skąd dziewię-
cioletnie dziecko potrafiło pokazać tak 
zaŜyłą więź z BoŜym Słowem? Jaka edu-
kacja rodzinna jawi się w tym kontekście 
jako fundament naszej relacji z Bogiem? 
(…) MoŜna przywołać postać znanego w 
Polsce pisarza i tłumacza Romana 
Brandstaettera, który urodził się w gorli-
wej, wielodzietnej rodzinie Ŝydowskiej. 
Dopiero w drugiej części swojego Ŝycia 
przyjął chrzest, stając się katolikiem. (…) 
Na zawsze został mu w pamięci obraz 
dziadka (…) który na kilka dni przed 
śmiercią mówił: „Będziesz Biblię nie-
ustannie czytał. Będziesz kochał ją więcej 
niŜ rodziców, więcej niŜ mnie. Nigdy się z 
nią nie rozstaniesz. A gdy się zestarzejesz, 
dojdziesz do przekonania, Ŝe wszystkie 
ksiąŜki, jakie czytałeś w Ŝyciu, są tylko 
nieudolnym komentarzem do tej jednej 
Księgi”. Ks. Marek Słomka apelował, by 
czytać Biblię i wcielać jej nauki w Ŝycie, 
by ją popularyzować wśród innych, by 
zawsze była w centrum Ŝycia. 

Nawiązując do czytania z I Listu św. 
Pawła do Koryntian: „I tak ustanowił 
Duch w Kościele, najprzód apostołów, po 
wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, 

(…). CzyŜ wszyscy są apostołami,? Czy 
wszyscy prorokują? Czy wszyscy są na-
uczycielami?” (Kor 12,28-29), zaznaczył, 
Ŝe chociaŜ przez chrzest wszyscy są pro-
rokami i nauczycielami, to jednak w węŜ-
szym sensie są nimi przede wszystkim ci, 
którzy poprzez sześcioletnie studia przy-
gotowują się do przyjęcia święceń, by jak 
najlepiej przekazywać ludziom ukryte w 
Biblii treści i aby bardziej swoim Ŝyciem 
niŜ słowem przekazywać wiarę w Boga. 
(…) Co to znaczy, być dobrym księdzem? 
Czy wspaniale występować na ambonie? 
Czy doskonale organizować pielgrzymki? 
Czy z wyczuciem podchodzić do dzieci na 
katechezie? Dzisiejsza Ewangelia zwraca 
uwagę na najwaŜniejszy fundament. 
„Jezus (…) w dzień Szabatu udał się zwy-
czajem do synagogi i powstał, aby czytać. 
Podano Mu księgę proroka Izajasza. Roz-
winąwszy ją, natrafił na miejsce, gdzie 

W niedzielę 24 stycznia gościliśmy w kościele ks. prałata Marka Słomkę, Rektora 
Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Wraz z nim przybyli klerycy, którzy grali i 
śpiewali podczas liturgii. Ks. dr Marek Słomka głosił homilię na kaŜdej Mszy św. 
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17 lutego – Środa Popielcowa 
Początek Wielkiego Postu 
Rozpoczyna się okres czterdziesto-
dniowego przygotowania do Świąt 
Paschalnych. Wielki Post trwa do 
początku liturgii Mszy Wieczerzy 
Pańskiej w Wielki Czwartek. 
JuŜ w II wieku, dla lepszego przygo-
towania do przeŜycia Świąt Paschal-
nych, dodano dwa dni postu przed 
tym świętem. W Galii ku czci 40-
dniowego postu Pana Jezusa był na-
kazany w Wielki Piątek i w Wielką 
Sobotę post 40-godzinny. W III wie-
ku poszczono juŜ cały tydzień. Na 
początku IV wieku wprowadzono 
post 40-dniowy. 
Środa jako początek Wielkiego Postu 
weszła na stałe do tradycji Kościoła 
rzymskiego w 1570 r. Zwyczaj posy-
pywania głów popiołem pojawił się 
w liturgii w VIII w. W 1091 r. papieŜ 
Urban II wprowadził ten zwyczaj, 
jako obowiązujący w całym Kościele. 
W tym czasie ustalono, Ŝe popiół do 
posypywania głów ma pochodzić z 
palm poświęconych w Niedzielę Pal-
mową poprzedniego roku. W Środę 
Popielcową obowiązuje wstrzemięźli-
wość od pokarmów mięsnych i post 
ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w 
tym jeden do syta). Post obowiązuje 
powyŜej 14. roku Ŝycia, aŜ do rozpo-
częcia 60. roku Ŝycia 
 
23 lutego – bł. Wincentego Freli-
chowskiego, kapłana (1913-1945) 
W momencie 
w k r o c z e n i a 
Niemców do 
Polski  we 
wrześniu 1939 
roku był wika-
riuszem parafii 
Najświętszej 
Maryi Panny 
w Toruniu. 11 
września zo-
stał aresztowa-
ny i był wię-
ziony w kilku 
obozach. Mimo zakazu prowadził 
pracę duszpasterską i rozdzielał Ko-
munię św. Gdy zezwolono na przesy-
łanie paczek, zorganizował obozowe 
Caritas. Przedzierał się do chorych, 
by spowiadać ich i udzielać im sakra-
mentów. Zmarł na tyfus. 
Jan Paweł II 7 czerwca 1999 roku w 
Toruniu ogłosił go błogosławionym. 
Od 2003 roku bł. Wincenty Freli-
chowski jest patronem polskiego har-
cerstwa. 

KALENDARIUM 
było napisane: «Duch Pański spoczywa 
na mnie, poniewaŜ mnie namaścił i posłał 
mnie, abym ubogim niósł Dobrą Nowinę, 
więźniom głosił wolność, a niewidomym 
przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał 
wolnych, bym obwoływał rok łaski od 
Pana» (     ). Oto najgłębsza treść kapłań-
stwa, by na róŜne sposoby, zgodnie ze 
swoimi talentami i charyzmatami, darami 
otrzymanymi od Boga, na miarę osobo-
wości i pielęgnowania powołania, być 
głosicielem Ewangelii nadziei, przebacze-
nia, pokoju, radości. Być świadkiem tej 
miłości, która sprawia, Ŝe staramy się 
odkryć w kaŜdym człowieku znak Boga, 
nigdy go nie przekreślić, bo kaŜdy czło-
wiek nosi w sobie obraz Stwórcy, choć 
czasem zamazany (…). Ale ten znak Boga 
dzięki posłudze kapłańskiej moŜe zostać 
przemieniony w wielki skarb wiary. 

Ks. Rektor przypomniał, Ŝe 4 grudnia 
2009 roku abp Józef śyciński powołał do 
istnienia Towarzystwo Przyjaciół Metro-
politalnego Seminarium Duchownego w 
Lublinie. Celem tego Towarzystwa jest 
m. in. ukazywanie wiernym tego, czym 
Ŝyją klerycy i wychowawcy w Semina-
rium. Chcemy teŜ od Was uczyć się wiary, 
byśmy przygotowując się do kapłaństwa, 
rozumieli lepiej równieŜ Wasze problemy. 
Członków Towarzystwa Przyjaciół za-
pewniamy, Ŝe  w kaŜdy poniedziałek o 
poranku w kościele seminaryjnym cele-
brujemy Mszę św. we wszystkich inten-

cjach, które noszą w głębi serc. Deklaru-
jemy, Ŝe co najmniej raz w roku zorgani-
zujemy dzień skupienia. Obiecujemy 
wreszcie, Ŝe spotkamy się takŜe w semina-
ryjnych murach, które na co dzień są za-
mknięte. (…) 27 lutego odbędzie się takie 
pierwsze spotkanie, na które juŜ teraz 
serdecznie zapraszam. (…) Nie Ŝądamy 
Ŝadnej z góry określonej składki. Wierzy-
my, Ŝe na miarę Waszych moŜliwości, 
dobrowolne ofiary staną się udziałem 
kleryków, by mogli się jeszcze lepiej 
kształcić. (…) Dziękujemy Wam gorąco 
za wszelki formy wsparcia dla naszego 
Seminarium Duchownego. Dziękujemy 
zwłaszcza za Waszą gorliwą modlitwę o 
liczne i dobre powołania do słuŜby BoŜej 
w Kościele. Dziękujemy Wszechmogące-
mu Bogu za dar naszego powołania i 
obiecujemy nosić Wasze sprawy w na-
szych sercach i modlitwach. 

Po kaŜdej Mszy św. klerycy rozda-
wali wiernym kolorowe informatory wraz 
z deklaracjami przystąpienia do Towarzy-
stwa Przyjaciół Metropolitalnego Semi-
narium Duchownego w Lublinie. Semina-
rium utrzymywane jest z dobrowolnych 
ofiar wiernych Archidiecezji Lubelskiej, 
którym wspólnota seminaryjna odwdzię-
cza się ustawiczną modlitwą. 

Kontakt z Seminarium 
Tel. 81 743 65 05 
Mail: seminarium@kuria.lublin.pl 
www.seminarium.kuria.lublin.pl 

Wtedy okazało się, Ŝe redaktorzy czasopi-
sma przygotowali dla czytelników jeszcze 
dwie niespodzianki. Pierwsza to kurs 
nauki języków biblijnych – hebrajskiego i 
greckiego. KaŜdy chętny, kto włoŜy swój 
wysiłek w naukę, moŜe stopniowo pozna-
wać te dwa języki wraz z kolejnymi nu-
merami „BIBLII krok po kroku”. Druga 
niespodzianka ma wymiar bardziej du-
chowy. Redaktor naukowy nowego pisma 
– o. Paweł Trzonek, w intencji wszyst-
kich czytelników, darczyńców i przyja-
ciół miesięcznika odprawia Mszę św. w 
miejscach świętych Jerozolimy i Ziemi 
Świętej w kaŜdą pierwszą sobotę miesią-
ca. To nas do końca przekonało. Dlatego 
teŜ pragniemy zachęcić wszystkich, któ-
rzy tak jak my szukają ciekawej lektury 
biblijnej, do prenumeraty właśnie tego 
czasopisma. Informacje na temat jego 
zakupu znaleźć moŜna na stronach inter-
netowych miesięcznika LIST oraz pod 
numerem telefonu do wydawnictwa (12) 
423-11-99. 

Pierwszy bezpłatny numer miesięcz-
nika w wersji elektronicznej moŜna po-
brać ze strony internetowej Listu 
www.list.media.pl/list/biblia-krok-po-
kroku/. Gorąco polecamy! 

K.K. 
W naszej parafii działa Krąg Biblij-

ny, który spotyka się co wtorek w domu 
katechetycznym o godz. 19.00. Opiekun 
Kręgu ks. Sebastian Dec serdecznie za-
prasza wszystkich chętnych do pogłębia-
nia znajomości Pisma Świętego. 

Czytanie Pisma Świętego jest obo-
wiązkiem kaŜdego chrześcijanina. Często 
się jednak zdarza, Ŝe osoby, które nawet 
codziennie chodzą do kościoła, nie znają 
całej Biblii, nie rozumieją jej treści, nie 
umieją wykorzystać w Ŝyciu. 

Razem z męŜem poszukiwaliśmy 
ciekawej lektury, która pozwoliłaby na 
lepsze poznanie Pisma Świętego. Napo-
tkaliśmy róŜne ksiąŜki, ale wiele z nich 
wydawało nam się napisane zbyt trudnym 
językiem. W czerwcu 2009 roku ukazało 
się na rynku czasopismo „BIBLIA krok 
po kroku”. Zaprenumerowaliśmy kilka 
pierwszych numerów, aby zobaczyć, czy 
to jest to, czego szukamy. (Miesięcznik 
dostępny jest tylko w prenumeracie. Cena 
prenumeraty półrocznej to 55 zł, nato-
miast rocznej 100 zł. Rocznie wychodzi 
10 numerów). 

Na początek urzekła nas strona gra-
ficzna, gdyŜ czasopismo jest bogate w 
zdjęcia, ilustracje i mapy. Poszczególne 
numery odkrywały przed nami bardzo 
ciekawe zagadnienia, począwszy od tego, 
w jaki sposób powstawała Biblia aŜ po 
szczegółowe analizy małych fragmentów. 
Do kaŜdego numeru dodawana jest 
wkładka zawierająca jakąś część Pisma 
Świętego, a wytrwali czytelnicy wraz z 
ostatnim numerem czasopisma zbiorą w 
ten sposób całe Pismo Święte. 

Właściwie byliśmy juŜ przekonani, 
Ŝe warto zainwestować w taką lekturę, 
która pogłębiłaby naszą wiedzę religijną, 
ale zwlekaliśmy z ostateczną decyzją. 

LEKTURY 

BIBLIA KROK PO KROKU 
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W poniedziałek wieczorem 18 stycz-
nia w ramach peregrynacji po lubelskich 
dekanatach przybyły do naszej parafii 
relikwie św. Jana Marii Vianneya. Przez 
całą noc w kaplicy sióstr Betanek trwała 
adoracja relikwii. We wtorek rano reli-
kwiarz został przeniesiony do kaplicy 
tygodniowej, gdzie o godz. 7.00 została 
odprawiona Msza św. pod przewodnic-
twem ks. Proboszcza Stanisława Roga z 
udziałem naszych kapłanów. Homilię 
wygłosił ks. Sebastian Dec, który przypo-
mniał postać św. Jana Marii Vianneya, 
będącego od zeszłego roku nie tylko pa-
tronem proboszczów, ale wszystkich 
księŜy. 

Św. Jan Vianney odbył cięŜką drogę 
do kapłaństwa W tamtym czasie teologię 
wykładano tylko w języku łacińskim i 
zdawano w tym języ-
ku egzaminy, a św. 
Jan nauczył się pisać 
dopiero w wieku 17 
lat. Wychowywał się 
w czasie rewolucji 
francuskiej: Pozamy-
kano kościoły, poza-
mykano szkoły. KsięŜy, 
którzy nie zgodzili się 
podpisać aktu lojalno-
ści wobec państwa 
wygnano i potem wy-
dawano na nich wyro-
ki śmierci. (…) Jedno-
cześnie nastąpiło wiel-
kie rozpręŜenie moral-
ne. (…) Nasz święty 
pracował cięŜko na 
roli, bo jego ojciec 
miał gospodarstwo. 
Ale czuł w sercu głos powołania. JuŜ od 
dziecka „głosił” kazania swoim braciom, 
sąsiadom, choć śmiali się z niego. (…) 
Nie mógł przekonać ojca, by pozwolił mu 
zostać księdzem. Ojciec mówił: „Nie bę-
dziesz kapłanem. Trzeba pracować na 
roli”. Nie mógł go przekonać proboszcz 
ani Ŝona. Dopiero po dłuŜszym czasie 
uległ, gdy zobaczył, Ŝe  potrzeba nowych 
kapłanów. Św. Jan przygotowywał się u 
proboszcza, uczył się łaciny. Dwaj by-
strzy i elokwentni uczniowie nazywali 
św. Jana matołem, któremu nic do głowy 
nie wchodzi. Egzaminu w seminarium nie 
zdał. Uznano, Ŝe jest „za głupi”, za pro-
sty. Wtedy jego proboszcz sam go zaczął 
przygotowywać do egzaminów. Był to 
rok bardzo cięŜkiej pracy, ale egzamin 
zdał. Potem przyszło powołanie do słuŜby 
wojskowej. Nie podołał jej trudom. Ze 
względu na słabe zdrowie trafił do szpita-
la. Gdy wyszedł był bardzo słaby, a miał 
rozkaz dogonić maszerujące wojsko, padł 
z wycieńczenia gdzieś w lesie. Gdy się 
ocknął, był juŜ tak daleko, Ŝe postanowił 
zostać. Tak stał się dezerterem. Kilka lat 
ukrywał się, mając świadomość, Ŝe wyda-
no na niego wyrok śmierci za zdradę sta-
nu. Po amnestii wydanej przez Napoleona 
ujawnił się. Wtedy jego brat poszedł za 
niego do słuŜby wojskowej Św. Jan mógł 

podjąć naukę i w końcu został kapłanem. 
Początkowo pracował w rodzinnej para-
fii, gdzie dał się poznać jako bardzo gorli-
wy kapłan. Potem przeniesiono do Ars. 
Mieszkańcy przywitali go niechętnie, a 
jeden pijany wymachiwał batem i mówił: 
„My ci tu pokaŜemy, proboszczu, co po-
trafimy”. Jednak św. Jan się nie załamał. 
Postanowił oddać wszystkie wygodne 
meble, jakie były w plebanii. Wszystkie 
zapasy na zimę oddał ubogim i Ŝył nie-
zwykle skromnie. Pościł, pokutował i 
modlił się. Na początku pobytu w Ars na 
Mszy św. w niedzielę było tylko kilka 
osób. A po latach Ars stało się jednym z 
najbardziej znanych miejsc we Francji. 
Ludzie przyjeŜdŜali z całego kraju, by się 
wyspowiadać i z nim porozmawiać. Po-
czątkowo wiele wysiłku wkładał w przy-

gotowanie kazań. Potem, gdy coraz więk-
sza liczba ludzi przybywała do Ars, nie 
mógł się dobrze przygotować, a mimo to 
głosił piękne, poruszające homilie. Bar-
dzo długo spowiadał. Ktoś policzył, Ŝe 
przez czas pobytu przez Ars przewinęło 
się ok. miliona wiernych. Umarł w opinii 
świętości. Dzisiaj papieŜ Benedykt XVI 
postawił go jako wzór kapłaństwa, Ŝe 
najwaŜniejsza jest świętość osobista, Ŝe to 
jest atut, który przemawia najlepiej, prze-
mienia ludzkie serca, który przemienia 
oblicze ludzkiej ziemi. 

Wieczorem o godz. 18.00 odprawio-
na została Msza św. zbiorowa, której 
przewodniczył ks. Adam Mazur z Char-
kowa. Koncelebrantami byli: ks. Infułat 
Józef Szczypa i ks. Sebastian Dec, który 
głosił homilię. Mówił o najwaŜniejszych 
zadaniach kapłana – o głoszeniu Ewange-
lii, o sprawowaniu Eucharystii i spowie-
dzi: Kiedy rolnik nie zbierze w czas plo-
nów, to się zmarnują. (…) Podobnie jest z 
wiarą, bo Ŝniwo jest wielkie. Na świecie 
jest ponad 6 mld ludzi. IluŜ trzeba więc 
kapłanów, Ŝeby to ogarnąć? Musimy so-
bie uświadomić jedną rzecz. Całe dzie-
dzictwo Chrystusa (…) byłoby zaprze-
paszczone i zapomniane, gdyby nie kapła-
ni, gdyby nie ci, którzy głoszą Ewangelię. 
(…) Dlatego Bóg w swoim miłosierdziu 

NAWIEDZENIE 
relikwii św. Jana 

WZÓR DLA KAPŁANÓW 
wciąŜ posyła kapłanów, aby przypomina-
li, nauczali, głosili, aby BoŜe dziedzictwo 
nie zostało zapomniane. (…) Kapłan jest 
posłany po to, aby budzić sumienie, poka-
zywać co w Ŝyciu jest najwaŜniejsze, Ŝe 
(…) przyjdzie czas, kiedy trzeba będzie 
się rozliczyć przed Bogiem z całego Ŝycia. 
(…) Biada nam, gdyby nie było sakra-
mentu spowiedzi. Św. Jan Vianney bardzo 
dobrze o tym wiedział. Dlatego godzinami 
spowiadał w konfesjonale. Bywało, Ŝe 
spędzał tam 18 godzin. Nazywano go 
męczennikiem konfesjonału. (…) On wie-
dział, Ŝe bez kapłanów człowiek jest tak 
naprawdę niczym, dlatego, Ŝe kiedy po-
grąŜamy się w grzechach i oddalamy od 
Boga, (…) sakrament spowiedzi pomaga 
nam odbudować relację z Bogiem i więź z 
Kościołem. (…) Św. Jan mówił, Ŝe nie ma 

nic waŜniejszego od 
Eucharystii: „Wszystkie 
dobre dzieła razem 
wzięte nie dorównają 
ofierze Mszy, gdyŜ są to 
tylko dzieła ludzi, pod-
czas gdy Msza św. jest 
dziełem Pana Boga. 
(…). Zadziwiająca jest 
godność kapłana. Z 
całym szacunkiem do 
Matki Najświętszej św. 
J a n  p o w i e d z i a ł : 
„spróbujcie się wyspo-
wiadać przed Matką 
BoŜą, albo przed któ-
rymś z Aniołów. Roz-
grzeszą Was? Nie. Czy 
mogą dać Wam Ciało i 
Krew Pańską? Nie. 
Maryja Panna nie ma 

władzy sprowadzenia swojego Syna do 
Hostii. Choćby stanęło przed Wami dwu-
stu aniołów, nie mają oni władzy odpusz-
czania nam grzechów. Jedynie kapłan ma 
władzę powiedzieć: „Idź w pokoju. Ja 
odpuszczam Tobie grzechy”. Ks. Seba-
stian prosił za papieŜem Benedyktem 
XVI o modlitwę za kapłanów. Jest ona im 
niezwykle potrzebna. Z pełną świadomo-
ścią mogę wskazać godziny i minuty, kie-
dy modlicie się za mnie, bo to się czuje, Ŝe 
ktoś się modli, pamięta. (…)  

Myślę, Ŝe dlatego papieŜowi zaleŜało, 
by ustanowić Rok Kapłański, by ukazać 
postać św. Jana, jego modlitwę, pokutę, 
wiarę, miłość i zachęcać nas do modlitwy 
o takich właśnie kapłanów. (…) Bo ka-
płaństwo nie jest łatwe. To nie jest dostat-
nie i wygodne Ŝycie, lecz ustawiczna wal-
ka. To nie jest paradowanie, ale zmaga-
nie się z samym sobą, z ludźmi i z dia-
błem. Dlatego tak bardzo potrzebujemy 
Waszej modlitewnej pomocy. 

Po błogosławieństwie wszyscy wier-
ni mieli moŜliwość osobistej adoracji 
relikwii św. Jana Vianneya. Relikwie 
Świętego z naszej parafii zostały przewie-
zione do parafii KsięŜy Marianów na 
Bazylianówce. 

 
Redakcja 

19.01.2010. Msza św. o godz. 7.00 
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Jest ona tak cenna, Ŝe obecny Oj-
ciec Święty Benedykt XVI ogłosił Rok 
Kapłański. Patronem tego świętego cza-
su ustanowił św. Jana Marię Vianneya. 
Kapłan to niezwykły… Zdaje się, Ŝe 
dziś niemoŜliwe jest by go naśladować, 
ale czy na pewno? Stawiając wszystkim 
wiernym jego postać za wzór, PapieŜ z 
pewnością chciał, aby kaŜdy 
z jego świętości zaczerpnął 
coś dla siebie, a szczególnie 
kapłani. 

Nasza archidiecezja 
przeŜywa ten rok w łączno-
ści z relikwiami św. Jana 
Vianneya, które peregrynują 
po parafiach, aby kaŜdy 
wierny i kaŜdy kapłan mógł 
doświadczyć tego wyjątko-
wego spotkania. Jako Siostry 
Zgromadzenia, które zostało 
załoŜone w Wielki Czwar-
tek, po to by być wsparciem 
dla kapłanów, z ogromnym 
wzruszeniem i radością 
przyjęłyśmy wiadomość, Ŝe 
równieŜ i naszą kaplicę za-
konną nawiedzą relikwie św. 
Jana Vianneya. Poczułyśmy 
się wyróŜnione, a jednocześnie zapro-
szone do jeszcze głębszego zaangaŜowa-
nia w modlitwę w intencji kapłanów. 
Pracując w róŜnych parafiach mamy 
okazję z bliska zobaczyć, ile jest pracy 
w powołaniu kapłańskim, jak wielkie 
wymagania stawia się wobec kapłana… 
Nie jest łatwo im sprostać. Dlatego nasz 
Ojciec ZałoŜyciel, ks. Józef Małysiak 
załoŜył Siostry Betanki, aby pomagały 
kapłanom w pracy parafialnej, ale 
przede wszystkim wspierały księŜy swo-
ją modlitwą. 

Relikwie św. Jana Vianneya zostały 
przywiezione przez KsięŜy Salezjanów 
18 stycznia o godz. 19.00. Pozostały w 
naszej kaplicy do rana, kiedy Ksiądz 
Proboszcz razem z Ks. Infułatem Józe-
fem Szczypą przenieśli relikwie do ko-
ścioła parafialnego. Było to dla nas 
szczególnie waŜne nawiedzenie. Miały-

śmy okazję do osobistej modlitwy za 
wszystkich kapłanów, a szczególnie za 
tych, których spotkałyśmy w swoim 
Ŝyciu, zarówno tych Ŝyjących, jak i juŜ 
zmarłych. W kościele parafialnym reli-
kwie były wystawione przez cały dzień, 
do godzin wieczornych. Nasi parafianie 
chętnie korzystali z tej wyjątkowej moŜ-
liwości, tak szczególnego obcowania ze 
św. Janem Vianneyem. 

Przed wieczorną Eucharystią ks. 
Sebastian Dec poprowadził naboŜeń-
stwo ku czci Świętego. Wspólnie modli-

liśmy się za Jego wstawiennictwem za 
wszystkich kapłanów, przede wszystkim 
za tych, którzy przeŜywają kryzysy i 
trudności, polecaliśmy św. Janowi Vian-
neyowi kapłanów Ŝyjących i tych, któ-
rzy odeszli juŜ do wieczności. Na za-
kończenie tego wyjątkowego nawiedze-
nia, tak jak i na rozpoczęcie, homilię 

wygłosił ks. Sebastian Dec. 
Poranne kazanie poświęcił 
sylwetce Świętego i w poru-
szający sposób pokazał wiel-
kie zatroskanie św. Jana o 
nawrócenie parafian, wśród 
których pracował ponad 40 
lat. 
Wieczorem przypomniał 
rolę i wartość posługi ka-
płańskiej. Bez niej nie było-
by Eucharystycznego Jezusa 
i BoŜego miłosierdzia w 
sakramencie pokuty. Uwień-
czeniem spotkania ze św. 
Janem Vianneyem była 
moŜliwość ucałowania Jego 
relikwii. Po zakończonych 
uroczystościach relikwiarz 
został przekazany do para-
fii, którą opiekują się oo. 

Marianie. 
Rok Kapłański jeszcze trwa, a na-

wet, gdy się skończy, nie powinniśmy 
zapominać o wielkiej odpowiedzialno-
ści, którą w swoje ręce przyjęli kapłani. 
KaŜdego dnia potrzebują naszych mo-
dlitw, poświęcenia, pomocy i wsparcia. 
SłuŜą nam przecieŜ zawsze swoją posłu-
gą, dlatego tym bardziej pamiętajmy o 
nich, a św. Jan Vianney niech będzie dla 
nich wsparciem i drogowskazem w ka-
płańskiej posłudze! 

S. Konstancja 

NAWIEDZENIE 
relikwii św. Jana WARTOŚĆ CHRYSTUSOWEGO KAPŁAŃSTWA 

Adoracja relikwii św. Jana Vianneya w kaplicy pw. Chrystusa Króla 
ss. Betanek w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie 

NAWIEDZENIE 
relikwii św. Jana TRZY TWIERDZENIA ŚW. JANA MARII VIANNEYA 

19 stycznia 
gościliśmy w 
naszej parafii 
relikwie św. 
Jana Vianneya. 
Jego niezwykle 
bogate Ŝycie i 
droga do świę-
tości opierały 
się na trzech 
twierdzeniach. 
T wi e r d ze n i e 
pierwsze: Bóg 

powołuje nas do świętości niezaleŜ-
nie od naszych zdolności. Św. Jan 
miał wielkie problemy z nauką. 
Szczególnie cięŜko szła mu łacina. 
W seminarium, w którym wykładano 
po łacinie, nic nie mógł zrozumieć. 
Tylko dzięki interwencji rektora, 

który widząc gorliwość młodego 
Vianneya wymógł na wykładowcach 
lekcje po francusku dla kleryka Jana, 
ukończył seminarium. My równieŜ 
nie moŜemy zakładać, Ŝe: Świętość? 
To nie dla mnie. Zbyt słaby jestem. 
Odwagi! Chrystus moŜe dać nam 
moc do osiągnięcia świętości. 

Twierdzenie drugie: spowiedź 
jest wielką łaską. Św. Jan rozumiał 
wagę spowiedzi, która największego 
grzesznika oczyszcza z wszelkich 
grzechów, dlatego często długie go-
dziny spowiadał. DuŜo teŜ modlił się 
i umartwiał prosząc o nawrócenie dla 
swoich penitentów. Musimy poko-
chać spowiedź, bo nie jest to przykry 
obowiązek, ale wielka Łaska.  

Twierdzenie trzecie: Eucharystia 
to najwspanialsza rzecz na Ziemi. 

Jan Vianney głęboko wierzył w 
obecność Chrystusa w Eucharystii. 
Dlatego bardzo przeŜywał kaŜdą 
Mszę Świętą, często wiele godzin 
adorował Najświętszy Sakrament. 
Mówił teŜ, Ŝe jedna Msza jest więcej 
warta niŜ wszystkie nasze dobre 
uczynki – one są dziełem człowieka a 
Eucharystia to Ofiara samego Boga. 
KaŜdy z nas powinien silnie umiło-
wać Eucharystię, poniewaŜ jest ona 
najwspanialszym darem Boga na 
ziemi. 

Z Ŝycia św. Jana Marii Vianeya 
płynie proste przesłanie: Chcesz być 
zbawiony? Pokochaj spowiedź i Eu-
charystię, zaufaj Bogu. On ma moc 
cię podźwignąć! Oddaj się tylko w 
Jego Ręce. 

Maksymilian Kuźmicz 
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W jaki sposób człowiek moŜe współ-
pracować z BoŜą opatrznością? 
 

Bóg daje człowiekowi moŜliwość 
współpracowania ze sobą. Zapewne 
większość z nas miała do czynienia z 
taką sytuacją, gdy np. przygotowywa-
liśmy coś w kuchni czy w warsztacie – 
i podeszło małe dziecko, mówiąc: „Ja 
ci pomogę”. Tak naprawdę to dziecko 
więcej popsuło niŜ pomogło, ale miało 
satysfakcję. Jeśli byśmy mu nie po-
zwolili, to ono nigdy by się tego na-
uczyło. (…) I podobnie jest z nami. 
Wiadomo, Ŝe Pan Bóg zrobiłby lepiej 
od nas, ale On daje nam moŜliwość 
działania. (…) MoŜe więcej zepsuje-
my, niŜ pomoŜemy Panu Bogu, ale 
przynajmniej uczymy się „pomagając” 
Panu Bogu. Bóg daje człowiekowi 
moŜliwość współdziałania, współstwa-
rzania świata. (…) Stworzył On świat 
niedoskonały, by człowiek z BoŜą ła-
ską stale go udoskonalał. Świat nie 
został jeszcze ukończony. Stanie się to 
dopiero, kiedy Chrystus przyjdzie po-
wtórnie, kiedy świat przeminie ze 
wszystkim, co jest, kiedy Bóg objawi 
swoją potęgę i miłość, i dobro, które w 
nas się ukształtowało. (…) Kiedy ma-
jąc świadomość swoich słabości ułom-
ności, pracujemy nad sobą, np. przeła-
mując swój charakter, wtedy współ-
pracujemy z BoŜą łaską, z Jego opatrz-
nością, która chce nas uświęcić i udo-
skonalić. (…) 

Pan Bóg daje moŜliwość i Ŝąda od 
człowieka działania, respektując jego 

KOMPENDIUM 
KKK 56 

WSPÓŁPRACA Z OPATRZNOŚCIĄ 
wolność… A więc Bóg daje pewną 
moŜliwość, pewien dar, ale z kaŜdym 
darem związane jest zadanie i odpo-
wiedzialność. Daje nam np. odpowie-
dzialność za świat, za wychowanie 
dzieci, za doskonalenie siebie samego, 
za tych, którzy są słabsi, którzy nie 
mogą sobie poradzić z Ŝyciem itd. (…) 
Z Panem Bogiem moŜemy współpra-
cować poprzez czyn, poprzez zaanga-
Ŝowanie, przez pracę i poprzez modli-
twę. (…) Jestem przekonany, Ŝe Wa-
sza modlitwa więcej działa w (…) 
przemianie, w nawracaniu świata, w 
głoszeniu Ewangelii, niŜ samo działa-
nie księdza. (…) Modlitwa moŜe wię-
cej niŜ największe zaangaŜowanie – 
np. moje, czy innych księŜy.(…) MoŜe 
nie macie juŜ sił, by pójść i komuś 
pomóc (…), ale przez modlitwę moŜe-
cie to robić. (…) Jest jeszcze waŜniej-
sza rzecz – współpraca przez cierpie-
nie. Ktoś powie: cierpienie? Owszem 
czynienie dobra i modlitwę rozumiem, 
bo to rzeczy naturalne, ale  współpra-
cować z Bogiem przez cierpienie? (...) 
Bardzo jasno mówi o tym katechizm i 
całe nauczanie Kościoła, Ŝe cierpienia 
ofiarowane Panu Bogu mogą napraw-
dę bardzo wiele zdziałać. (…) Jan Pa-
weł II spotykając się z chorymi mówił: 
„Wy jesteście skarbem Kościoła”. 
Miał świadomość, Ŝe siłę czerpie z 
cierpienia, które inni ofiarowali Panu 
Bogu. Mało tego, on sam doświadczył 
tego cierpienia i wiemy, jak wiele to 
cierpienie przyniosło owoców. Jak 
wiele było nawróceń. Gdy papieŜ 

umierał, świat zatrzymał się na kilka 
godzin. (…) Nie byłem wtedy jeszcze 
księdzem, ale słyszałem jak księŜa 
mówili, Ŝe do spowiedzi przychodzili  
ludzie, którzy nie przystępowali do 
sakramentu pokuty przez kilkadziesiąt 
lat. Dzięki cierpieniu Ojca Świętego, 
dzięki jego ofierze Duch powiał nad 
światem. (…) 

Kiedy na Mszy św. składamy w 
ofierze Bogu Jego Syna, moŜemy teŜ 
złoŜyć w ofierze siebie samych, swoje 
doświadczenie Ŝycia, cierpień, ale 
równieŜ i chwil radosnych i pięknych. 
Całych siebie składamy Bogu i przez 
to właśnie z Nim współpracujemy. 
Bóg dopuszczając w swojej opatrzno-
ści cierpienie, chorobę, zawsze wypro-
wadza z tego jakieś dobro. Zwróćmy 
tu na historię Józefa ze Starego Testa-
mentu. Został sprzedany przez braci 
jako niewolnik, a kilka lat później ura-
tował ich od śmierci głodowej, jako 
zarządca Egiptu. Bóg róŜnymi prowa-
dzi drogami (…) Bóg dopuszcza trud-
ne sytuacje, poraŜki po to, aby później 
z tego powstało wielkie dobro, którego 
początkowo nie dostrzegamy (…) 

KaŜdy ma do wypełnienia na tym 
świecie jakieś zadanie, jakąś misję do 
spełnienia. Nie jest waŜne, czy jeste-
śmy ludźmi z pierwszych stron gazet, 
czy jesteśmy zapomniani przez 
wszystkich, (…) waŜne jest jedno – 
aby starać się spełniać wszystko z ser-
cem. (…) A kiedyś spotka nas za to 
wieka nagroda. 

Ks. Sebastian Dec 

Jeśli Bóg jest wszechmocny i trosz-
czy się o swoje stworzenia, dlaczego 
istnieje zło? 

Dlaczego Bóg dopuszcza zło? 
 
Jest to pytanie o zło, o cierpienie na 

świecie. To pytanie zadaje sobie kaŜ-
dy człowiek. Zło i cierpienie jest 
pewną tajemnicą. To znaczy, Ŝe do 
końca nie moŜna tego wytłumaczyć. 
(…) Kiedy cierpienie dotyka człowie-
ka, wówczas cierpi cały człowiek: 
cierpi jego ciało i jego dusza. Inaczej 
mówiąc, cierpi jego ciało, psychika i 
jego dusza. A zatem, nie moŜna 
wszystkiego wytłumaczyć rozumowo, 
bo rozum to tylko pewien element 
człowieka. Człowiek cierpi teŜ jesz-
cze głębiej: duchowo, emocjonalnie; 
dlatego cierpienie jest czymś, co nie 
da się wyrazić i wytłumaczyć. Szcze-
gólnie wobec wielkiego cierpienia 
ludzkie słowa są zbyt małe. Wobec 

człowieka cierpiącego moŜemy naj-
częściej mieć postawę współczucia, 
szacunku, ale czasem pozostaje tylko 
trwanie. Tak trwała Maryja pod krzy-
Ŝem - nie wypowiedziała Ŝadnego 
słowa. Tak siostry Misjonarki Maryi 
zbierają umierających na ulicach, 
opiekują się nimi, pielęgnują i towa-
rzyszą w ostatniej godzinie. Czasem 
nawet nic im nie mówią, tylko towa-
rzyszą. (…) 

ChociaŜ cierpienie i zło jest tajem-
nicą, człowiek szuka jego sensu, szu-
ka odpowiedzi na pytanie: Dlaczego? 
Człowiek tym właśnie róŜni się od 
zwierząt, które teŜ odczuwają ból, ale 
nie zastanawiają się dlaczego. Znale-
zienie odpowiedzi na pytanie:  Dla-
czego cierpimy? jest waŜne, poniewaŜ 
jeśli znamy sens cierpienia, to lepiej 
je znosimy. Stąd szczęśliwy człowiek, 
który Ŝyje wiarą, bo ona oświeca 
sprawę cierpienia i zła, i dodaje nam 

KOMPENDIUM 
KKK 57 i 58 DLACZEGO ISTNIEJE ZŁO 

siły, Ŝeby cierpienie znosić. Czło-
wiek, który nie ma wiary (…) nie ma 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego cier-
pi. I wtedy jego cierpienie i Ŝycie nie 
ma sensu. To cierpienie jest zwielo-
krotnione, bo jest bez sensu. (…) 

Religie pogańskie, które jeszcze 
wciąŜ istnieją na świecie, uwaŜają, Ŝe 
zło i cierpienie zsyła bóstwo. Są takie 
religie, które zakładają istnienie boga 
dobra i boga zła. (…) Ludzie udawali 
się do szamanów, będących jakby 
pośrednikami między ludźmi a bó-
stwem. Ci szamani wykonywali róŜne 
ryty, obrzędy, aby (…) odwrócić od 
człowieka zło. Do dziś są pozostało-
ści tego myślenia pogańskiego w ma-
gii. Ludzie idą do wróŜki, albo kogoś, 
kto ma jakąś „pozaziemską” moc, aby 
uchronić się od zła, choroby, nie-
szczęścia. 

JuŜ od czasów staroŜytnych ludzie 
zastanawiali się nad istotą zła. W my-



9 

LUTY 2010 Nr 2/143 

śleniu ludzkim na temat cierpienia 
moŜemy wyróŜnić dwa główne kie-
runki. Jeden szuka ucieczki od cier-
pienia poprzez pogodzenie się z nim. 
To np. stoicyzm, który twierdzi: Tak 
juŜ jest w Ŝyciu, Ŝe jest cierpienie, jest 
zdrowie, jest dobro i zło. Trzeba to po 
prostu zaakceptować. Bo takie jest 
Ŝycie. Jest takŜe kierunek, który bun-
tuje się przeciwko złu i cierpieniu i 
buntuje się teŜ przeciwko Panu Bogu, 
którego uwaŜa za sprawcę cierpienia. 

Jest jeszcze taki kierunek, pocho-
dzący z religii naturalnej - buddyzmu, 
który jest próbą ucieczki od cierpie-
nia. Budda, załoŜyciel tego kierunku 
filozoficzno-religijnego, twierdził, Ŝe 
cierpimy dlatego, Ŝe mamy jakieś pra-
gnienia: chcemy czegoś, ale tego nie 
osiągamy i jesteśmy rozczarowani. 
Dlatego trzeba wyeliminować pra-
gnienia, aby nie cierpieć. Przez róŜne 
techniki: medytację, ascezę, pró-
buje się dojść do stanu pełnej 
obojętności – nirwany. (…) Ale 
jest to w gruncie rzeczy ucieczka 
przed cierpieniem. (…) 

Z pomocą przychodzi nam 
sam Pan Bóg i objawia nam ta-
jemnicę cierpienia. Pierwsze 
światła na tajemnicę cierpienia 
mamy juŜ w Starym Testamen-
cie. A najpełniej tajemnicę zła i 
cierpienia objawia nam Pan Je-
zus przez swoją mękę, śmierć i 
zmartwychwstanie. 

W Księdze Rodzaju jest zapi-
sana historia Adama i Ewy, któ-
rzy byli szczęśliwi w raju. Do-
piero po grzechu, gdy odwrócili 
się od Pana Boga, weszło na 
świat cierpienie i śmierć. Księga 
Rodzaju mówi, Ŝe cierpienie i 
śmierć są skutkiem grzechu. Ale 
zaraz po grzechu Bóg nie zosta-
wia człowieka samego, lecz 
obiecuje ludziom zbawienie, do 
którego dojdzie się przez cierpie-
nie, przez walkę: Bóg mówi do 
węŜa, Ŝe z niewiasty narodzi się 
obiecany Zbawiciel, który zetrze 
głowę węŜa. (…) Później, w Starym 
Testamencie, znajdujemy coraz wię-
cej światła na sprawę cierpienia. 

Pamiętamy historię Józefa, którego 
bracia sprzedali do Egiptu. Ale dzięki 
temu został on zastępcą faraona. Jako 
zarządca Egiptu zebrał zboŜe i póź-
niej, kiedy zapanował głód, mógł tym 
zboŜem wyŜywić cały Egipt, a takŜe 
całej rodzinie swojego ojca zapewnić 
jedzenie. Z tej historii sam Józef wy-
ciąga wniosek, Ŝe Bóg posłuŜył się 
grzechem braci z niego wydobył do-
bro. (…) 

W historii Izraela widzimy, Ŝe kie-
dy naród wybrany odchodził od Pana 
Boga, wtedy zaczynały się problemy, 

róŜne najazdy, wojny i wszystkie te 
cierpienia stanowiły wezwanie dla 
narodu izraelskiego, by wrócił do Bo-
ga. Stary Testament pokazuje więc, Ŝe 
cierpienie stwarza okazję, Ŝeby wra-
cać do Pana Boga. 

W Starym Testamencie mamy jesz-
cze historię Hioba, który jest człowie-
kiem sprawiedliwym, a cierpi. To 
ukazanie cierpienia niezawinionego. 
Dla Hioba cierpienie było czasem 
próby. Na końcu jednak Hiob w swo-
im cierpieniu spotkał się osobiście z 
Panem Bogiem i doświadczył Jego 
pomocy. (…) 

W Księdze Izajasza mamy poemat 
o Słudze Jahwe, o takiej tajemniczej 
postaci, która cierpi niewinnie, ale 
cierpi za grzechy innych. Przyjmuje 
na siebie zło, cierpienie, grzech i 
umiera, aby uratować innych. Ta ta-
jemnicza postać, opisana 500 – 600 

lat przed narodzeniem Chrystusa, by-
ła zapowiedzią zbawczej śmierci Je-
zusa. 

Najbardziej tajemnica cierpienia i 
zła rozświetla się, gdy patrzymy na 
mękę, śmierć i zmartwychwstanie 
Jezusa. W Nowym Testamencie wi-
dzimy, Ŝe cierpienie Jezusa na krzyŜu, 
tak wielkie i straszne, jest skutkiem 
naszych grzechów. Pan Jezus wziął 
na siebie grzechy kaŜdego z nas i dla-
tego tak cierpi. Męka Jezusa pokazuje 
nam, Ŝe jeśli człowiek odwraca się od 
Boga, który jest źródłem Ŝycia i 
szczęścia, wówczas wpada w cierpie-
nie, w nieszczęście, w śmierć ducho-
wą. Ta śmierć duchowa moŜe potem 

przejść w śmierć wieczną. To jest 
skutek naszego odwracania się od 
Pana Boga. Ale Bóg tak szanuje i ko-
cha kaŜdego z nas, Ŝe nie czyni nas 
niewolnikami, ale daje nam wolność i 
ją szanuje. To jest tragiczna wolność, 
bo moŜemy Bogu powiedzieć: Nie i 
sprowadzić na siebie cierpienia. I Bóg 
szanuje naszą decyzję. A zatem w 
krzyŜu Jezusa objawia się nam, jak 
straszną rzeczą jest grzech. (…) 

Ale krzyŜ Jezusa objawia takŜe 
wielką miłość Boga do nas, bo Jezus 
dobrowolnie przyjął krzyŜ, cierpienie, 
śmierć (…), aby dać nam przebacze-
nie i Ŝycie. Widzimy, Ŝe Bóg daje 
nam wolność do grzeszenia, ale skut-
ki tego grzechu bierze na siebie, aby 
nas uratować od skutków naszego 
grzechu. Kto uwierzy i przyjmie 
Chrystusa, będzie mógł doświadczyć 
zbawienia od swoich grzechów. 

KrzyŜ Chrystusa objawia teŜ naj-
większą miłość człowieka do Bo-
ga, bo Jezus jako człowiek, przyj-
mując dobrowolnie cierpienie i 
śmierć, ufa do końca Bogu, swoje-
mu Ojcu. W tym objawia się naj-
większa miłość, miłość do Boga 
ponad siebie samego, ponad swoje 
plany. (…) Jezus wyrzeka się sie-
bie i przyjmuje to cierpienie z mi-
łości do Boga. 
Ponadto, Jezus cierpienie i zło, 
które przyjął na siebie na krzyŜu, 
przyjął z miłości do kaŜdego z nas. 
Przyjmowanie zła i cierpienia na 
siebie i nieodpłacanie drugiemu 
tym samym jest objawieniem naj-
większej miłości człowieka do 
człowieka. Jezus uczynił cierpienie 
i zło okazją do wyznawania miło-
ści do Boga i drugiego człowieka. 
Cierpienie i zło będzie dla nas 
zawsze tajemnicą, bo cierpienie 
dotyka całej naszej osoby. Nie da 
się tego wytłumaczyć do końca. 
Ale dzięki Słowu BoŜemu wiemy, 
Ŝe w cierpieniu jest obecny Bóg, 
jest obecny Chrystus ze swoja mi-
łością. Zaakceptować cierpienie i 

wykorzystać je w dobrym celu moŜe 
tylko ktoś, kto osobiście spotkał się z 
Jezusem, kto w czasie cierpienia nie 
zamyka serca na Boga, ale woła i mo-
dli się do Niego. Takiej osobie Chry-
stus daje Ducha Świętego, daje moc 
do dźwigania krzyŜa, do jego zaak-
ceptowania i uczynienia okazji do 
zbawienia siebie i innych. 

śyczę nam wszystkim, abyśmy w 
naszych cierpieniach szukali Chrystu-
sa i prosili Go o pomoc. A On pomo-
Ŝe nam uczynić ten krzyŜ chwaleb-
nym, zwycięskim, który nas zbawi. 

 
 

Ks. Mariusz Salach 
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NIE TYLKO DLA KANDYDATÓW 
DO BIERZMOWANIA 

WaŜne jest, aby przynajmniej dwa 
razy do roku spowiadać się. To abso-
lutne minimum. Zachęcam, aby to ro-
bić częściej. Boimy się spowiedzi. Nie 
jest ona czymś łatwym. Traktujemy ją 
często, jako zło konieczne ”Muszę 
pójść, by swoje odbębnić, usłyszeć, jak 
ksiądz zapuka…” 

Spowiedź ma swój bardzo powaŜ-
ny wymiar. Jest to spotkanie z miło-
siernym Bogiem. Przez sakrament spo-
wiedzi oczyszczamy się. Pamiętam 
spotkanie z pewną osobą, która przez 
40 lat nie była u spowiedzi, bo się bała 
księdza. Bała się, Ŝe ją wygoni, Ŝe bę-
dzie krzyczał. Dlaczego ksiądz ma 
krzyczeć, wyganiać? On jest po to, by 
pojednać z Bogiem! Kiedy udzieliłem 
jej rozgrzeszenia, to widziałem, jak 
była szczęśliwa. Mówiła, Ŝe kamień jej 
spadł z serca. (…) 

Bardzo często są spotykane po-
wierzchowne spowiedzi np.: Nikogo 
nie zabiłem, nikogo nie zgwałciłem. 
Więcej grzechów nie pamiętam. Za 
wszystkie szczerze Ŝałuję. Ciebie, Ojcze 
proszę o pokutę i rozgrzeszenie. Nie 
mogę udzielić rozgrzeszenia..... bo nie 
ma grzechów. śeby udzielić rozgrze-
szenia, musi być grzech. (…) To jeden 
ze znaków czasu, Ŝe ludzie tracą po-
czucie grzechu. Wmawiają sobie, Ŝe 
nie mają grzechu i nie potrzebują po-
jednania z Bogiem. PapieŜ Pius XII 
mówił, Ŝe jednym z największych 
grzechów współczesnego świata jest 
brak poczucia grzechu. (…) Tak jest 
wygodniej, łatwiej. 

Są tacy, którzy lekcewaŜą sobie 
grzechy powaŜne, a spowiadają się z 
grzechów, z których nie trzeba się spo-
wiadać. Pamiętam, jak na jakiejś kate-
chezie młodzi mówili: Wszystko jest 
grzechem. To juŜ nic nam nie wolno? 
To grzech.... tamto grzech...... To juŜ 
cali jesteśmy grzechem? Myślę, Ŝe 
warto uświadomić sobie, Ŝe tylko z 
grzechów cięŜkich, czyli śmiertelnych 
mamy obowiązek się spowiadać. Grze-
chy lekkie są gładzone w inny sposób 
np. przez akt Ŝalu przed Mszą św. Ale 
grzechy cięŜkie muszą być wyznane w 
sakramencie. 

Grzech cięŜki, jest to świadome i 
dobrowolne przekroczenie BoŜego 
lub kościelnego przykazania w rze-
czy waŜnej. Aby więc grzech był 
śmiertelny, muszą być spełnione trzy 
warunki: Świadomy, dobrowolny, w 
waŜnej materii (…) Oczywiście dla 

większego rozeznania sumienia warto 
spowiadać się z grzechów powszed-
nich. (…) Ale aby spowiedź była waŜ-
na, konieczne jest by wszystkie grze-
chy cięŜkie zostały wyznane. (…) 

Pierwsze przykazanie mówi: Nie 
będziesz miał bogów cudzych przede 
mną. Wierzy się w Boga, ale jest coś 
waŜniejszego – dziewczyna, chłopak, 
pieniądze, seks, alkohol, lenistwo itd. 
Nie oznacza to, Ŝe ktoś uznaje inne 
religie, ale Ŝe przed Bogiem stawia 
inne rzeczy. MoŜe to być np.: chodze-
nie do wróŜki, wiara w horoskopy, 
wróŜenie z rąk, wróŜby andrzejkowe. 
To są grzechy przeciwko pierwszemu 
przykazaniu. Nie ufamy Bogu wszech-

mogącemu tylko wróŜce, albo konste-
lacji gwiazd. (…) 

Drugie przykazanie: Nie będziesz 
brał imienia Boga swego nadaremno. 
A tak często słyszymy: O, Jezu; O, 
Matko Boska; Jezus Maria; Rany Bo-
skie. Albo ktoś wzywa imienia BoŜego 
do czczych rzeczy: Na Boga....! Ja 
tego nie zrobiłem, nie ukradłem! (…) 
Wzywa Boga na świadka. 

Trzecie przykazanie: Pamiętaj, 
abyś dzień święty święcił. Dzień święty 
– niedziela. Pamiętaj o tym... nie zapo-
minaj.... nie śpij. (…) Ktoś kiedyś po-
wiedział, Ŝe nie był w niedzielę w ko-
ściele, bo… zaspał. To cały dzień spa-
łeś? Nie, ale chodzę na jedenastą, jak 
zaśpię, to nie idę. PrzecieŜ jest jeszcze 

Msza św. wieczorem. (…) Dzień świę-
ty święcić, to np. nie odkładać lekcji 
na niedzielę. Masz całą sobotę, a nie-
dzielę zostaw wolną. Nie sprzątaj w 
niedzielę. Nie rób wtedy zakupów.  

Czwarte przykazanie: Czcij ojca 
swego i matkę swoją. Ile razy słyszy-
my: Ty, stara, to się nie znasz.... nie 
wtrącaj się..... Albo wywyŜszanie się 
nad rodziców, krytykowanie ich, trza-
skanie drzwiami. 

Piąte przykazanie: Nie zabijaj. To 
naraŜanie swojego zdrowia np. cho-
dzenie bez czapki, jak jest mróz, ucze-
nie się po nocach (a w szkole potem 
człowiek ledwo na oczy widzi). To 
palenie papierosów, picie alkoholu, 
któraś z kolei „kawka”, dopalacze. To 
wszystko są grzechy przeciwko piąte-
mu przykazaniu. 

Przykazanie szóste: Nie cudzołóŜ. 
WspółŜycie chłopaka z dziewczyna 
przed ślubem jest grzechem. I nie waŜ-
ne czy chodzisz z kimś 5 lat, czy 15. 
Nie masz ślubu, a współŜyjesz, masz 
grzech śmiertelny. Pornografia, filmiki 
„dla dorosłych”, to teŜ grzechy nieczy-
ste. Jak dorosły to ogląda, to teŜ popeł-
nia grzech. (…) 

Siódme: Nie kradnij. Nie chodzi tu 
o to, Ŝe pójdę do sklepu i wezmę sobie 
batonika do kieszeni, albo podprowa-
dzę koledze płytę, która mi się podoba. 
Chodzi tu takŜe o stosunek np. do na-
uki. KradzieŜą jest np. ściąganie w 
szkole. Nie zasługujesz na piątkę, ale 
piątkę dostajesz. KradzieŜą jest ściąga-
nie i rozpowszechnianie nielegalnego 
oprogramowania, filmów i muzyki. 
JeŜeli ktoś robi to świadomie i dobro-
wolnie, z premedytacją, i tym handlu-
je. To są juŜ  bardzo powaŜne sprawy.  

Ósme przykazanie: Nie mów fał-
szywego świadectwa przeciw bliźniemu 
swemu. Czasem ktoś rzuca na drugiego 
plotki: Słuchaj – to i to. Tylko pamię-
taj, nikomu nie mów. I poszło w 
świat..... np. nieprawdziwe świadec-
two. MoŜna tym bardzo komuś zaszko-
dzić. Albo poświadczanie nieprawdy 
np. w sądzie. To moŜe być krycie lub 
fałszywe oskarŜanie kogoś. 

Przykazanie dziewiąte: Nie poŜądaj 
Ŝony bliźniego swego. JuŜ samo umawia-
nie się na randkę z Ŝonatym męŜczyzna 
lub z męŜatką jest grzechem. Tzw. pod-
rywanie, puszczanie oczek do kogoś, kto 
ma męŜa. Na początku wygląda to bar-
dzo niewinnie. Ale potem wchodzi się w 
to coraz bardziej. 

SAKRAMENT SPOWIEDZI 

San Giovanni Rotundo. Konfesjonał św. 
o. Pio 
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W niedzielę 17 stycznia odbyło się 
spotkanie opłatkowe Rady Parafialnej i 
Duszpasterskiej. W związku z wystę-
pem zespołu śpiewaczego Brusowian-
ki, rozpoczęło się z duŜym opóźnie-
niem. MoŜe właśnie dlatego przybyła 
tylko garstka reprezentantów obu Rad 
– zaledwie 15 osób. Ale za to wytwo-
rzyła się bardzo miła i ciepła atmosfe-

ra, szczególnie za sprawą ks. Probosz-
cza Stanisława Roga, który serdecznie 
dziękował za zaangaŜowanie na rzecz 
parafii ze strony wszystkich członków 
Rad. Ks. Proboszcz powiedział: Pod 
słowem Rada kryje się cały zespół ludzi 
aktywnych. Są i tacy, którzy nigdy do 
nich nie naleŜeli, ale podejmują trud 
organizowania Ŝycia duchowego w blo-

SPOTKANIA 
OPŁATKOWE OPŁATEK RADY PARAFIALNEJ I DUSZPASTERSKIEJ 

Przykazanie dziesiąte: Nie poŜądaj 
Ŝadnej rzeczy, która jego (bliźniego) 
jest. To zazdrość. Czasem dziewczyny 
mogą sobie oczy wydrapać, bo np. 
koleŜanka przyszła w nowej bluzie za 
400 złotych. Bywa tak. 

Kiedy przykazania są świadomie 
przekraczane i w rzeczy powaŜnej, 
staje się to grzechem cięŜkim. Są cza-
sem sytuacje, Ŝe grzech popełnia się 
nieświadomie. Np. jechał ktoś samo-
chodem i nie zdąŜył zahamować, gdy 
jakaś osoba weszła na jezdnię. ChociaŜ 
ten kierowca zabił pieszego, to nie ma 
grzechu, bo nie zrobił tego celowo. Ale 
jeśli siada za kierownicę „po kielichu” 
i powoduje wypadek, to ma grzech, bo 
wie, Ŝe siadanie za kierownicę po pija-
ku  jest powaŜnym grzechem. 

Nie chcę się rozdrabniać, ale rozu-
mienie dzisiaj grzechu jest trudne. Dziś 
ludzie grzechu nie rozumieją i często 
go lekcewaŜą. (…)  

śeby spowiedź była waŜna, trzeba 
spełnić 5 warunków. 

1. Rachunek sumienia. (…) WaŜ-
ne, by wziąć jakąś ksiąŜeczkę (…) z 
rachunkiem sumienia, aby przypo-
mnieć sobie pewne sytuacje. Nie sądzi-
cie, Ŝe podsumowanie 6 miesięcy w 
ciągu 15 sekund to za mało? (…) Ktoś 
idzie z marszu do spowiedzi, mówi, Ŝe 

nie pamięta grzechów. Jak ma pamię-
tać, jeśli się nawet nie zastanowił. Do-
bry rachunek sumienia pomaga ukła-
dać Ŝycie. 

2. śal za grzechy. Nie chodzi tu o 
zalewanie się łzami. Chodzi o świado-
mość: BoŜe, wiem, Ŝe zgrzeszyłem. Je-
stem tego świadomy. Przepraszam Cię. 
śałuję tego 

3. Mocne postanowienie poprawy. 
Nie tylko idę do spowiedzi i myślę, Ŝe 
mam juŜ wszystko odbębnione, tylko 
powinienem postanowić poprawę. (…) 
Ja wiem, Ŝe wszystkiego od razu nie 
zmienimy, ale waŜne, by robić to ma-
łymi kroczkami. (…) Chodzi o kon-
kretne postanowienia. (…) 

4. Szczera spowiedź. Jedną z naj-
gorszych rzeczy jest przystępowanie 
do spowiedzi i świadome zatajanie 
grzechu cięŜkiego. Jest to grzech świę-
tokradztwa. Księdza oszukasz, siebie 
oszukasz, ale Boga nie oszukasz (…) 
Jeśli popełniłeś grzech, to trzeba go z 
siebie wyrzucić (...). Nawet jeden zara-
zek anginy wystarczy, by „rozłoŜyć” 
cały organizm. Podobnie jeden „mały” 
niewyznany grzech wystarczy, by nas 
„rozłoŜyć” duchowo. (…) 

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i 
bliźniemu. W początkach chrześci-
jaństwa za grzech cudzołóstwa trzeba 

było pokutować całe Ŝycie albo 14 
lat. (…) Dzisiaj pokuta jest zmniej-
szona, jest symboliczna, aby nas nie 
pozbawiać Eucharystii na długie lata. 
Kiedy dostajesz jako pokutę do od-
mówienia np. Litanię do św. Józefa, 
Litanię do Serca Jezusowego, Koron-
kę do Miłosierdzia BoŜego, to trzeba 
ją odmówić. Nie wolno tego zanie-
dbywać. Bez pokuty spowiedź jest 
niewaŜna. Dlatego waŜne jest, by 
zaraz po spowiedzi odprawić pokutę. 
Nie odkładać jej, by nie zapomnieć 
(...) Chrystus odpokutował za nas 
wszystkie grzechy na krzyŜu. Wziął 
na siebie naszą winę, a my przez mo-
dlitwę przyjmujemy to i dziękujemy 
Mu. 

Zadośćuczynienie bliźniemu. (…) 
Jeśli zrobiłeś komuś krzywdę, to trzeba 
to jakoś naprawić. Ukradłeś coś? Po-
winieneś to zwrócić. Skląłeś kogoś? 
Powinieneś przeprosić (…) Jeśli się 
tego nie zrobi, to spowiedź jest nie-
waŜna, niedopełniona. 

Podsumowując. Św. Jan mówi: 
Jeśli mówimy, Ŝe nie mamy grzechu, 
samych siebie oszukujemy i nie ma w 
nas prawdy. Dlatego traktujmy spo-
wiedź powaŜnie. 

 
Ks. Sebastian Dec 

ku. Peregrynacja obrazu czy figurki 
Matki BoŜej. Tym zajmują się przede 
wszystkim radni. Jak jest ktoś w bloku, 
kto czuje ten problem, to wszystko ukła-
da się pięknie. Natomiast, jak nie ma 
człowieka, to jest np. taka sytuacja – na 
80 rodzin obraz przyjmuje 30. (…) Są 
bloki, które nie mają swojego przedsta-
wiciele i nie moŜna nikogo pozyskać, 
zmobilizować, przekonać, Ŝe jest to bar-
dzo waŜne. (…) Chciałbym bardzo po-
dziękować za dobro, które działo się i 
dzieje się dzięki pracy Rad. Nie zawsze 
jest ono dostrzegane i doceniane, ale 
ufam, Ŝe Pan Bóg to widzi, oceni i do-
ceni. 

Po dzieleniu się opłatkiem i składa-
niu Ŝyczeń, wszyscy zasiedli do zasta-
wionego stołu. Długo trwały oŜywione 
rozmowy przeplatane śpiewem kolęd. 
ks. Proboszcz zachęcał przy okazji do 
wstępowania do Chóru Cecyliańskiego 
przy naszej parafii. W spotkaniu uczest-
niczyli teŜ: ks. Mariusz Salach i 
ks. Sebastian Dec. 

Redakcja 
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CHÓR CECYLIAŃSKI 

WYJAZD DO CHEŁMA 
Wiele pieśni i piosenek religijnych 

jest pięknych i głębokich w treści, lecz 
kolędy zajmują szczególne miejsce. Śpie-
wane są chętnie przez wszystkich, nieza-
leŜnie od wieku. Trochę smutno, Ŝe juŜ 2 
lutego kończy się czas ich śpiewania. 
Cieszyliśmy się więc bardzo, Ŝe nasz 
Chór w niedziele 17 stycznia został za-
proszony do Chełma, aby śpiewać pod-
czas Mszy św. w Bazylice pw. Narodze-
nia Najświętszej Maryi Panny na Górce. 

Przed wyjazdem pobłogosławił nas 
jak zwykle nasz opiekun ks. Mariusz Sa-
lach. Widok Bazyliki i jej otoczenia w 
zimowej szacie oraz serdeczne powitanie 
przez ks. proboszcza Tadeusza Kądziołkę 
sprzyjały dobremu nastrojowi. 

Na Mszy św. oraz na koncercie kaŜ-
dy z nas dał z siebie wszystko. Śpiewali-
śmy z oddaniem i zaangaŜowaniem, tak 
by brzmiało to najpiękniej, by słuchacze 
mieli prawdziwą ucztę duchową. Głos 
rozchodził się we wnętrzu kościoła wspa-
niale. Pewnie sprawiła to świetna akusty-

ka, charakterystyczna dla starych świątyń. 
Na zakończenie otrzymaliśmy gorące 

brawa. Słyszeliśmy teŜ głosy zawodu, Ŝe 
to juŜ koniec, Ŝe śpiewaliśmy za krótko. 
Chyba więc sprawiliśmy słuchaczom 
radość. Po występie ks. proboszcz Tade-
usz zaprosił nas 
jeszcze na poczę-
stunek. Dzięki 
niemu podczas 
spotkania panowa-
ła niezwykle ser-
deczna atmosfera. 
Ponadto jadąc w 
obie strony rów-
nieŜ śpiewaliśmy, 
ale nie tylko kolę-
dy. 

Jest w naszej 
parafii wielu ludzi, 
którzy mają dobre 
warunki głosowe i 
czas, ale nie chcą 
się włączyć do 

Chóru. A szkoda. Warto śpiewać w na-
szym Chórze Cecyliańskim, zwłaszcza 
dla tych chwil, podczas których widzi się 
wielkie wzruszenie na twarzach słucha-
czy. 

Zofia Wierzchowska 

Czy ma Pani czas na Ŝycie prywatne? 
A co ja mam do roboty? Mam kury, 

króliki, kaczki. W środy mamy próby. 
Czas mam wypełniony. Ja się nie nudzę. 
Lubi Pani oglądać nagrania z wystę-
pów zespołu? 

Nie. Występuję dla radości śpiewania. 
Teraz kolędujemy, co tydzień gdzieś śpie-
wamy. 
Czyli, ze duŜo się zmieniło w Pani Ŝyciu 
od momentu wstąpienia do zespołu. 

Zmieniło się, ale wiem, Ŝe Ŝyję! 
MoŜe opowie Pani jakąś śmieszną sytu-
ację związaną z zespołem? 

Śmieszna sytuacja… to znaczy nie 
wiem czy śmieszna czy Ŝałosna. Ubrano 
mnie w strój po poprzedniej kobiecie. 
Dano mi buty o numer za małe. Wytrzy-
małam, jednak schodząc ze schodów 

WYWIAD 

BRUSOWIANKI Z POLESIA 

zdjęłam buty i byłam na bosaka. A gene-
ralnie, są próby, występy, czasami ktoś 
„rypnie”, ale nie gniewamy się na siebie. 
Jakie plany ma Zespół na najbliŜszą 
przyszłość? 

W tym roku obchodzimy 35-lecie 
istnienia zespołu. W najbliŜszą sobotę 
śpiewany we Włodawie, jest tam co roku 
Festiwal Kolęd i Szczodrywek. Potem 
normalny harmonogram: Majówka pole-
ska w Kołaczach, następnie przygotowa-
nia do kazimierskich eliminacji (Festiwal 
Kapel Śpiewaków w Kazimierzu). Około 
20 lipca jest Jarmark Jagielloński. Potem 
jeszcze śpiewany w Parczewie na doŜyn-
kach. Takie są plany, a poza tym jedzie-
my, gdy nas ktoś zaprosi. 
Dziękuję bardzo za rozmowę. 

Tekst nieautoryzowany 

Anna Opajdowska: Kiedy powstał ze-
spół „Brusowianki” Polesie? 
Helena Saczewa: 35 lat temu. 
Czy jest Pani w nim od początku? 

W zespole jestem dopiero od 7 lat. Jak 
wspominał ksiądz jestem emigrantką. 
Budowałam ten kościół [św. Antoniego – 
przyp. red.], tak się jednak stało, Ŝe moje 
miejsce na ziemi znalazło się w Starym 
Brusie, tam jestem szczęśliwa. 
Dlaczego muzyka ludowa? 

Wcześniej śpiewałam u Kaniorow-
ców, to było bardzo dawno temu. Po pro-
stu jest to coś, co lubię. Śpiewamy rów-
nieŜ muzykę narodową, kościelną. Na 
początku w zespole było dwadzieścia 
osób, teraz jest nas niewiele, raptem dwa-
naście. Zespół ma wiele osiągnięć, m. in. 
I miejsce na Festiwalu Kazimierskim. 
Ma Pani na sobie piękny strój. Czy w 
codziennym Ŝyciu równieŜ występują 
elementy folkloru? Pojawiają się na 
przykład w wystroju mieszkań? Pielę-
gnowane są jakieś tradycje ludowe? 

To jest strój poleski (tam mówią jesz-
cze gwarą). Nauczyłam się tkać na warsz-
tacie tkackim i w domach w dalszym cią-
gu są robione takie spódnice. 
Czy wyobraŜa sobie Pani Ŝycie bez ze-
społu? 

JuŜ nie. Nie wyobraŜam sobie równieŜ 
powrotu do Lublina Na wsi jest mi do-
brze. 
Czy w zespole dochodzi do spięć? 

Jak w rodzinie. 
Próby, koncerty zajmują duŜo czasu. 

W niedzielę 17 stycznia gościliśmy zespół Brusowianki, który śpiewał kolędy po Mszy św. o godz. 18.00. Helena So-
czewa, prezes Zespołu, pani Helena przez wiele lat była naszą parafianką. W 2001 roku przeprowadziła się wraz z męŜem 
na Polesie Lubelskie do Starego Brusa. Z panią Heleną rozmawiała Anna Opajdowska. 

Fot. Wiktor Flis 
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ma nowe korony i sukienkę w 100 
lecie koronacji Koronami Papieskimi, 
które zostały potem skradzione. 
Obecne korony będą przekazane Mat-
ce BoŜej, jako wotum całego narodu 
polskiego i kaŜdy moŜe włączyć się w 
to dzieło. Będzie to wyraz wdzięczno-
ści i miłości do naszej Matki i Królo-
wej. 

Dla uczczenia Roku Kapłańskie-
go i podkreślenia wagi misji kapłań-
skiej postanowiliśmy ufundować pa-
miątkowy ornat. Będzie to nasz dar 
ołtarza w Wielki Czwartek. Pragnę w 
tym miejscu serdecznie podziękować 
za wszelkie ofiary oraz zainteresowa-
nie ze strony członków Rodziny Ró-
Ŝańcowej. Spotkanie opłatkowe za-
kończyło się wspólną modlitwą i od-
śpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. 
Dziękuję teŜ gorąco wszystkim, któ-
rzy nie szczędzili swojego trudu i cza-
su, aby przygotować i wziąć udział 
we wspólnym spotkaniu. 

Niezwykle waŜna była teŜ w 
styczniu wizyta duszpasterska w po-
szczególnych rodzinach. Przy usta-
wionym na stole krzyŜu i płonących 
świecach kapłan modlił się z domow-
nikami, błogosławił dom i składał 
Ŝyczenia wszelkich łask w nowym 
roku. Na pamiątkę wizyty wręczał 
piękny obrazek przedstawiający 
Świętą Rodzinę z Nazaretu z Dzie-
ciątkiem Jezus i na dole wizerunek 
Patrona Kapłanów św. Jana Marię 
Vianneya z trzema aniołkami i datą 
Roku Kapłańskiego. Na odwrocie 
zamieszczona została modlitwa-
kolęda z racji wizyty duszpasterskiej. 
Warto ją odmawiać w ciągu całego 
roku, zwłaszcza w waŜnych dla nas 
chwilach. 

We wtorek 19 stycznia w naszym 
kościele gościły relikwie św. Jana 
Marii Vianneya. Bardzo wzruszający 
był dla mnie czas tej adoracji, zwłasz-
cza moment, gdy p. organista zaśpie-
wał pieśń Pójdę kędy chcesz, którą 
zawsze śpiewał podczas prymicji. 

Cały styczeń wpatrywaliśmy się 
w stajenkę i oświetlone choinki przy 
ołtarzu, śpiewaliśmy podczas Mszy 
św. nasze polskie, jakŜe piękne i 
wzruszające kolędy. Mogliśmy wy-
słuchać w niedzielę 10 stycznia kon-
certu kolęd w wykonaniu naszego 
Chóru Cecyliańskiego pod dyr. P. 
Małgorzaty Świecy. Parafianie zaw-
sze chętnie i z wielkim zainteresowa-
niem słuchają jego koncertów. 

W ostatnią niedzielę miesiąca 31 
stycznia był obchodzony Światowy 
Dzień Pomocy Chorym na Trąd. Zo-
stał on ustanowiony z inicjatywy 
francuskiego podróŜnika, poety i 
dziennikarza Raula Follereau. Obcho-

dzony jest od 1954 
roku. Kupując po 
Mszy św. ciasto i 
wyroby misyjne, 
mogliśmy wesprzeć 
fundusz walki z tą 
straszną chorobą. 
W tym dniu gościli-
śmy ks. Jarosława 
Grzegorczyka, ser-
canina z Pliszczyna 
oraz alumnów tam-
tejszego Semina-
rium Zakonnego. 
Ks. Jarosław opo-

wiadał o pracy misyjnej naszego Ro-
daka, ks. Wojciecha Adamczyka, pra-
cującego obecnie w Urugwaju. Alum-
ni po kaŜdej Mszy św. zbierali ofiary 
na rzecz misji prowadzonej przez ks. 
Wojciecha. Szczęść BoŜe! 

Kazimiera Flis 

STYCZEŃ 
W PARAFII 

śYWY RÓśANIEC 

Ogólna: Za wszystkich ludzi nauki i 
kultury, aby poprzez szczere poszuki-
wanie prawdy mogli dojść do pozna-
nia jedynego prawdziwego Boga. 
Misyjna: Aby Kościół, świadomy 
swojej toŜsamości misyjnej, starał się 
wiernie naśladować Chrystusa i głosić 
Jego Ewangelię wszystkim narodom. 

INTENCJE PAPIESKIE 
NA LUTY 

Wielokrotnie słyszymy takie zda-
nie: Wszystko, co piękne, szybko się 
kończy. Chciałabym nawiązać do tych 
słów i powrócić jeszcze do pięknych 
przeŜyć w minionym juŜ styczniu. 
Śmiało moŜna powiedzieć, Ŝe pierw-
szy miesiąc roku kalendarzowego był 
w parafii czasem spotkań róŜnych 
grup i stowarzyszeń religijnych. 

Jak kaŜdego roku, w pierwszą 
niedzielę stycznia gościliśmy Metro-
politę Lubelskiego Józefa śycińskie-
go, który przybył na zaproszenie ano-
nimowych alkoholików, ich rodzin i 
przyjaciół z naszej diecezji. Sprawo-
wał on Mszę św. w ich intencji i 
uczestniczył w opłatku. 

Spotkanie opłatkowe Rodziny 
RóŜańcowej miało miejsce w środę 6 
stycznia. Tego wieczoru w sali świe-
tlicowej zebrała się liczna grupa 
członków śywego RóŜańca. Przybyli 
nasi księŜa wraz z ks. Proboszczem 
Stanisławem Rogiem na czele. On teŜ 
rozpoczął spotkanie od zaintonowania 
kolędy Wśród nocnej ciszy. Następnie 
złoŜył serdeczne Ŝyczenia wszystkim 
obecnym oraz ich rodzinom. Wszyscy 
składali sobie Ŝyczenia dzieląc się 
opłatkiem. Spotkanie przy wspólnym 
stole minęło na wspomnieniach i 
śpiewaniu kolęd. Nie zabrakło poczę-
stunku – róŜnorodnych ciast i owo-
ców. Było ich tak duŜo, Ŝe odchodzą-
cy do domów teŜ otrzymali porcje 
słodyczy, by ucieszyć tych, którzy 
zostali w domu. Szkoda, Ŝe zabrakło 
na spotkaniu głównej Zelatorki, p. 
Alfredy Tudruj, którą pochłonęły bar-
dzo waŜne obowiązki rodzinne poza 
Lublinem. 

P. Urszula Swatowska dziękowa-
ła serdecznie p. Teresie Mazurek, któ-
ra ze względu na stan zdrowia musia-
ła zrezygnować z prowadzenia Kółka 
RóŜańcowego pw. Św. Małgorzaty. P. 
Teresa otrzymała na pamiątkę album 
o Janie Pawle II. Podczas opłatka wy-
słuchaliśmy teŜ bieŜących informacji 
na temat naszych kontaktów z róŜny-
mi zgromadzeniami misyjnymi, a tak-
Ŝe wiadomości na temat Świątyni 
Opatrzności BoŜej w Warszawie. Bar-
dzo waŜną wiadomość wśród wszyst-
kich bieŜących spraw dotyczących 
naszych ofiar jest ta ostatnio podawa-
na przez oo Paulinów z Jasnej Góry. 
OtóŜ, Matka BoŜa Jasnogórska otrzy-

Fot. A. Kuźmicz. Ks. Sebastian Dec podczas wizyty duszpasterskiej 
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DOMEK LORETAŃSKI 
W ostatnim czasie dostałam od losu 

szansę poznania właśnie Pragi. Niezwykły 
jest herb dzielnicy, nadany na mocy przywi-
leju króla Władysława IV. W górnej jego 
części widnieje wizerunek Matki Boskiej z 
Dzieciątkiem spoczywający na Domku 
Loretańskim, podtrzymywanym przez trzy 
anioły. Część dolna herbu obejmuje znaki 
związane z praskim biskupem, Michałem 
Działyńskim (XVII w). Całość okala wie-
niec laurowy, symbol nadziei i zwycięstwa 
wiary w Chrystusa. Kopia nazaretańskiego 
domu została wybudowana przy kościele 
bernardynów z fundacji króla Władysława 
IV i królowej Renaty, którzy teŜ z Włoch 
sprowadzili statuę Madonny. Łaskami sły-
nąca figura stała się waŜnym miejscem 
pielgrzymkowym. Powstała tradycja piel-
grzymek, zwłaszcza jezuitów i pijarów ze 
swoimi studentami w soboty w okresie 
adwentowym. Dochodziło nawet do gorli-
wej rywalizacji, która grupa wypadnie oka-
zalej. W czasie srogich (jak w tym roku) 
zim, na środku zamarzniętej Wisły zdarzały 
się nawet potyczki pomiędzy młodymi 
ludźmi. AŜeby „uniknąć zgorszenia”, wła-
dze miasta zarządziły, aby grupy pielgrzy-
mowały na przemian, co drugi tydzień. 
Mieszkańcy Pragi skutecznie obronili Ka-
plicę Loretańską przed rozbiórką w okresie 
napoleońskim. 

 
DWIE ŚWIĄTYNIE 

Najtrudniejsze czasy dla Pragi przyszły 
jednak w okresie zaborów. Były między 
innymi konsekwencją klęski obu powstań. 

Dziś, pamiątką zmagań praŜan z rosyjskim 
zaborcą jest świątynia w stylu nadwiślań-
skiego gotyku konsekrowana w 1901 roku, 
piękna, z dwiema strzelistymi, widocznymi 
z daleka, 75-metrowymi wieŜami, od 25 
marca 1992 roku katedra Diecezji War-
szawsko- Praskiej. 

Dramatycznie wyglądają na fotografii 
jej późniejsze ruiny. Wycofujący się ze 
stolicy Niemcy wysadzili kościół 14 wrze-
śnia 1944 roku. Ocalały jedynie fragmenty 
ścian, na których stały posągi patronów: od 
strony zachodniej św. Floriana Męczennika 
i od wschodniej św. Michała Archanioła. 
Ponadto od strony prezbiterium ocalał obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej. Odbudowę 
ukończono w 1972 roku. 

Budowa świątyni w 1886 roku była 
podyktowana zarówno potrzebami rozrasta-
jącego się miasta, jak teŜ odpowiedzią na 
wzniesienie w 1868 roku potęŜnej, z pięcio-
ma kopułami, cerkwi pw. św. Marii Magda-
leny oraz wielu budynków carskiej admini-
stracji. W tej prawosławnej świątyni, w 
roku 1926, w podzięce za ocalenie od wy-
burzenia (co było częste po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości), umieszczono 
równieŜ ikonę Matki Boskiej Częstochow-
skiej. Teraz obie budowle sakralne, mimo 
Ŝe róŜne w stylach, stanowią o charakterze 
centrum Pragi. Dzięki Bogu, szczęśliwie dla 
współczesnych pokoleń, stały się nieaktual-
ne przesłanki propagandowe i świątynie 
równieŜ mogą czuć się siostrami (wszak 
modlący się w nich wierni mają wspólne 
chrześcijańskie korzenie). 

 

WIZYTA OJCA ŚWIĘTEGO 
13 czerwca 1999 roku Praga miała 

zaszczyt gościć papieŜa Jana Pawła II. To w 
katedrze podczas powitania, gdy rozlegały 
się okrzyki zgromadzonych wiernych: Ko-
chamy Ciebie, dostojny pielgrzym zaŜarto-
wał: Kiedy tak krzyczycie, to ja sobie trochę 
odpocznę. W homilii, wygłoszonej podczas 
Liturgii Słowa, nawiązał do historii Pragi i 
jej okolic (Cud nad Wisłą), do jej bohate-
rów (ksiądz Ignacy Skorupka- którego po-
mnik stoi przed katedrą), działających tu 
pięknych postaci kościoła (Sługa BoŜy, 
ksiądz Ignacy Kłopotowski- mający rów-
nieŜ związki z Lublinem). Wspomniał teŜ 
pochodzącego z mazowieckiej krainy, tak 
bardzo przez siebie cenionego poetę, Cy-
priana Norwida. 

 
PRASKIE ŚWIĄTYNIE 

Bardzo ciekawa jest historia obrazu 
Chrystusa Króla, autorstwa Adama Styki 
(syna Jana Styki, współautora Panoramy 
Racławickiej) w kościele księŜy pallotynów 
równieŜ na Pradze. Według wspomnień 
budowniczego kościoła, inŜyniera Stanisła-
wa Marzyńskiego, malarz, tworząc swoje 
dzieło, przeŜył wewnętrzną przemianę i 
nawrócenie. W 2000 roku w ołtarzu kościo-
ła została umieszczona trumna ze szczątka-
mi błogosławionego księdza Józefa Stanka, 
powstańczego kapelana, zamordowanego 
23 września 1944 roku. 

W latach 1928-33, jako wotum dzięk-
czynne za zwycięstwo nad bolszewikami w 
1920 roku, powstała okazała świątynia p.w. 
Matki Boskiej Zwycięskiej, pełniąca od 
1992 roku funkcję konkatedry diecezji war-
szawsko-praskiej. Tryptyk w ołtarzu głów-
nym, pędzla Bronisława Wiśniewskiego, 
ukazuje Matkę Boską Zwycięską, św. Sta-
nisława Kostkę, św. Andrzeja Bobolę, a 
dalej postacie i sceny związane z bitwą 
warszawską. W okresie PRL-u zabroniono 
eksponowania związków świątyni z Cudem 
nad Wisłą i dlatego „kontrowersyjne” sceny 
na tryptyku były przez pewien czas zasło-
nięte deskami. 

Jeszcze jedną zasługującą na odwie-
dzenie na Pradze świątynią jest Bazylika 
Najświętszego Serca Jezusowego. Jej fun-
datorami byli księŜna Maria i ksiąŜę Michał 
Radziwiłłowie. Ciekawostką związaną z 
budową był zakup i sprowadzenie 24 mo-
nolitowych kolumn granitowych, które 
pozostały po odbudowie spalonej bazyliki 
Św. Pawła za Murami. Działo się to w 1915 
roku, a więc podczas największej zawieru-
chy wojennej w Europie. PapieŜ Pius XI, 23 
sierpnia 1923 roku, nadał monumentalnej 
świątyni zaszczytny tytuł Bazyliki Mniej-
szej. Na szczęście ocalała ona podczas 

MIASTA 
I ICH ŚWIĄTYNIE PRAGA - SIOSTRA WARSZAWY 

Miastom przypisujemy nieraz cechy ludzi. Mówimy, Ŝe mają charakter. Określamy je jako bohaterskie, dumne, cierpiące, radosne 
bądź smutne. Niektóre z nich znamy i lubimy, a jeŜeli byliśmy związani z nimi osobistymi przeŜyciami, tęsknimy. Narody szczycą się 
szczególnie swoimi stolicami. Z naszej, polskiej, równieŜ jesteśmy dumni. Sądzę, Ŝe zwłaszcza przez wzgląd na jej historię, na ludzi, 
którzy o nią dbali, słuŜyli waŜnym sprawom i rozsławiali swoimi talentami, a kiedy było trzeba, bronili, nie szczędząc nawet Ŝycia. Jest 
niezwykła, chociaŜby dlatego, Ŝe powstała z dwóch, autonomicznych, dziś juŜ zrośniętych na dobre, części (miast). Są one jak dwie 
siostry przypatrujące się sobie z dwóch brzegów rzeki. Na lewym starsza- zadbana, dynamiczna, rozwijająca się; na prawym młodsza- 
mniej znana i sławna, ale równieŜ interesująca i pełna Ŝycia. Warszawa i warszawska Praga, która miejską samodzielność utraciła do-
piero w roku 1791, kiedy to oba miasta zostały połączone. 

Fot. Arch. Katedra w czasie odbudowy. Z lewej widoczne ocalałe z poŜogi wojennej 
fragmenty murów 
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ostatniej wojny. Ojciec Św. Jan Paweł II 
odprawił tu 8 czerwca 1991 roku uroczystą 
Mszę Św. inaugurującą obrady II Ogólno-
polskiego Synodu Plenarnego. Parafią i 
bazyliką opiekują się księŜa salezjanie. 

 
MIESZKAŃCY 

 
Świątynie są dla wiernych. Jaka jest 

więc współczesna społeczność Pragi? Kim i 
jacy są jej mieszkańcy? Mam bardzo pozy-
tywne doświadczenia i wiele ciekawych 
spostrzeŜeń. 

W starszych częściach miasta ludzie są 
pogodni, sympatyczni i Ŝyczliwi, czasami 
trochę wścibscy. Cechuje to najpewniej 
rdzennych praŜan, mieszkających tu od 
pokoleń, od urodzenia i mających bardzo 
róŜne korzenie rodzinne. Na ulicy bądź w 
sklepiku, moŜna łatwo rozpocząć pogawęd-
kę lub wysłuchać opowieści. Nawet idąc 
wieczorem wąskimi ulicami, po których 
przemykają tramwaje, mam, wbrew pierw-
szym wraŜeniom, poczucie bezpieczeństwa. 
Podczas wędrówek w ciągu dnia, budzą 
podziw, niespotykane juŜ w duŜych mia-
stach, mieszczące się na parterze starych 
kamienic malutkie sklepiki oraz najróŜno-
rodniejsze zakłady, warsztaty rzemieślni-
cze, przekazywane ponoć nadal jeszcze „z 
ojca na syna”. 

Dzielnica stała się równieŜ miastem 
artystów. W licznych zabytkowych budyn-
kach po dawnych fabrykach, rozgościły się 
mianowicie instytucje kulturalne: teatry, 
galerie itp. W nowoczesnych „plombach” 
pomiędzy starymi kamienicami mieszkają 
juŜ głównie ludzie młodzi, energiczni, 
przedsiębiorczy, często napływowi z róŜ-
nych części kraju. Podobnie jest w powsta-
jących nowych osiedlach. 

Nowoczesność wkracza teŜ wraz z 
postępami w budowie Stadionu Narodowe-
go. Pozostał jeszcze w pewnym stopniu 
handlowy charakter części Pragi. Mieszka i 
pracuje tu mnóstwo obcokrajowców, głów-
nie z dawnego ZSRR oraz krajów Azji. 
Istnieje niesamowita wielość języków i 
kultur. Pracująca w Agencji Tłumaczeń 
moja synowa Małgosia ma, z racji słuŜbo-
wych kontaktów z tą wielonarodową spo-
łecznością, wiele interesujących spostrze-
Ŝeń. Jej teŜ zawdzięczam motywację i 
wsparcie podczas przygotowywania tego 
tekstu. Jest lublinianką, ale w gąszczu Pragi 
czuję się juŜ jak u siebie. 

 
Staram się (w miarę sił) nadąŜać za 

młodym pokoleniem. Kiedy juŜ zrobi się 
trochę cieplej, znów powędrujemy z małą 
Blanką praskimi ulicami: Wileńską, InŜy-
nierską, Stalową, Ratuszową, aŜ do Praskie-
go Parku. Przejdziemy obok cerkwi, potem 
staniemy na chwilę naprzeciw katedry. Mi-
niemy wybieg dla brunatnych misiów, rzeź-
bę Ŝyrafy i dojdziemy pod warszawskie 
ZOO, gdzie uśmiechający się do dzieci 
starszy pan sprzedaje leciutkie, kolorowe 
balony w kształcie serca. Zapraszam do 
zwiedzenia Pragi. Zapewniam, Ŝe 
(parafrazując poetę) moŜna pokochać i inne 
miasta i innych ludzi. 

 
Janina Swół 

Redakcja: 
Co zadecydo-
wało o wybo-
rze przez 
Księdza zako-
nu Sercanów? 
Czy zaistniały 
jakieś wyjąt-
kowe okolicz-
ności, czy 
p o c i ą g n ą ł 
przykład Ŝy-
cia konkret-
nej osoby? 

 
Ks. Jarosław Grzegorczyk: KsięŜy 

Sercanów znałem od dziecka, byli w mo-
jej parafii w Sosnowcu, ale to nie było 
tak, Ŝe od razu byli oni. Miałem duszę 
wędrowcy, jeździłem na rekolekcje, inte-
resowałem się róŜnymi zakonami. Fran-
ciszkanie, Cystersi, Pijarzy. Po części 
było to teŜ zainteresowanie historią czy 
Ŝywotami poszczególnych świętych. Jed-
nak, gdy przyszło do rozeznawania, to 
stwierdziłem, Ŝe jednak Sercanie, do któ-
rych pociągało mnie „coś” więcej. Du-
chowość, język poboŜności, ale teŜ go-
ścinność i otwartość księŜy i kleryków, 
których poznałem. 

Czy Ksiądz, podobnie jak nasz Ro-
dak, ks. Wojciech Adamczyk, pracował 
na misjach? 

Jakie naleŜy mieć predyspozycje, by 
być misjonarzem? 

Nie, misjonarzem w sensie ścisłym nie 
byłem. Miałem epizody z pomocą na 
Białorusi, przez rok byłem teŜ we Wło-
szech, gdzie pomagałem w parafiach, ale 
trudno to uznać za pracę misyjną zwłasz-
cza jeśli chodzi o połoŜenie geograficzne 
tych krajów. 

Na czym polega praca misjonarza? 
Hm… to trudne pytanie, jak się nie 

było na misjach. Myślę, Ŝe po pierwsze, 
musi być inkulturacja, czyli wejście w 
kulturę danego narodu, społeczności. 
Rozpoznanie „ducha” danych ludzi. Dru-
gi etap to Ewangelia! Misjonarz jest gło-
sicielem Ewangelii, oczywiście, Ŝe samo 
głoszenie będzie miało róŜne etapy i for-
my. Czasem będzie to wprost głoszenie, a 
czasem trzeba zacząć od ośrodka zdro-
wia, szkoły, studni itd.. 

Jak moŜna zachęcić młodych, by nie 
lękali się wybrać drogi Ŝycia zakonne-
go? 

Coraz częściej myślę, Ŝe Ŝadna rekla-
ma nie ma wielkiego sensu, to jest po 
prostu sprawa Ŝycia lub śmierci, sprawa 
szczęścia lub niespełnienia. Jest taki 

WYWIAD 

WYBRAĆ SWOJĄ DROGĘ 

wiersz Romana Brandstaettera „Wy-
znanie męŜa, który nie poszedł za Pa-
nem”. Polecam, on chyba najlepiej oddaje 
to, co chcę powiedzieć, jak to jest z po-
wołaniem. 

Dziękujemy serdecznie za rozmowę i 
z okazji Światowego Dnia śycia Konse-
krowanego składamy Ŝyczenia błogo-
sławieństwa BoŜego i wytrwałości w 
powołaniu, które jest darem i tajemni-
cą, jak mówił Jan Paweł II. 

W niedzielę 31 stycznia gościliśmy w parafii ks. Jarosława Grzegorczyka, 
sercanina z Pliszczyna. Jest on kolega kursowym naszego ks. Wojciecha Adam-
czyka, który pracuje obecnie na misjach w Urugwaju. Ks. Jarosław głosił homi-
lie oraz zbierał ofiary na rzecz misji prowadzonej przez ks. Wojciecha Adamczy-
ka. Z ks. Jarosławem przeprowadziliśmy mini wywiad. 

WYZNANIE MĘśA, KTÓRY 
NIE POSZEDŁ ZA PANEM 

 
Panie, 
Przed wielu, wielu laty 
Spotkałem Cię na drodze do Je-
ruzalem. 
Była wczesna wiosna. 
Kwitły drzewa migdałowe. 
Pamiętam tę chwilę, gdy pod-
szedłszy do Ciebie, 
Spytałem, co mam uczynić, 
Aby być doskonałym. 
Odparłeś, Ŝe powinienem sprze-
dać 
Całą moją majętność, 
Pieniądze rozdać ubogim 
I iść za Tobą. 
Ogarnął mnie smutek. 
Stchórzyłem. 
Powróciłem do domu. 
A teraz jestem juŜ starcem, 
Mam liczną rodzinę. 
Mój majątek pomnoŜył się w 
dwójnasób, 
Ludzie uwaŜają mnie za szczęśli-
wego. 
Ja jednak czuję w sobie dotkliwą 
pustkę, 
Niedosyt 
I beznadziejność, 
Które nawet moim najbliŜszym 
Ujawnić się boję. 
Na pewno by mnie wyśmiali. 
Minęły lata, 
A ja wciąŜ zapomnieć nie mogę 
Tamtej wiosny 
Mojego pytania 
I kwitnących drzew migdało-
wych. 

Roman Brandstaetter 
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Słowo ministrant pochodzi od 
łacińskiego słowa minister – sługa. 
Ministrowie w rządzie to słudzy naro-
du, a ministranci, to słudzy samego 
Chrystusa. (…) Niech Jezus was 
wspiera w dobrym wyborze. NaleŜy 
się wam słowo podziękowania, Ŝe od-
powiedzieliście na Jego wołanie. Bo 
Jezus kieruje do wielu zaproszenie: 
„Pójdź za Mną”, ale człowiek jest 
wolny i moŜe powiedzieć: „Mam ba-
sen, mam angielski, mam róŜne zaję-
cia, po prostu mi się nie chce”. Pój-
ście za Jezusem wymaga na pewno 
jakiejś ofiary (…) Niech Pan Jezus 
wam wynagrodzi wasz trud. 

Nowymi ministrantami zostali: 
Piotr Auvray, Jakub Sławecki, Arka-
diusz Muszyński, Marek Matysiak, 
Bartosz Chudy, Maciej Wachek, Ty-
moteusz Młynarski. 

Wszystkim ministrantom Ŝyczy-
my wytrwałości i błogosławieństwa 
BoŜego w pełnieniu słuŜby ołtarza. 

 
Redakcja 

SŁUśBA OŁTARZA 

USTANOWIENIE NOWYCH MINISTRANTÓW 

W niedzielę 31 stycznia na Mszy 
św. o godz. 11.00 przyjęto siedmiu 
chłopców do grona ministrantów. 
Mszę św. odprawił ks. Proboszcz Sta-
nisław Róg wraz z ks. Łukaszem Mu-
drakiem. W homilii ks. Proboszcz 
powiedział m.in.: Bycie ministrantem 
to szczególne powołanie na drodze 
wiary – powiedział. - Jest tylu chło-
paków w klasach trzecich i wyŜszych. 
Do słuŜby ministranckiej moŜna się 
zapisać po I Komunii Świętej. I tylko 
chłopcy. Dziewczynki na pewno były-
by chętne. (…) Jestem księdzem juŜ 
trzydzieści parę lat i nie potrafię po-
wiedzieć, co decyduje, Ŝe właśnie tych 
siedmiu chłopców zostaje ministran-
tami. Dlaczego nie dwudziestu pięciu 
czy trzydziestu. (…) Niejedna mama 
chciałaby, Ŝeby jej syn został mini-
strantem, bo jest to słuŜba bardzo 
zaszczytna. Ministranci siedzą sobie 
na podwyŜszeniu. Niejednokrotnie nie 
ma miejsc siedzących dla dorosłych, a 
cóŜ mówić, dla takich „łebków”. Ta 
słuŜba jest jakąś nobilitacja i dla 
chłopca, i dla rodziny. I wcale nie są 

to najlepsi, najgorliwsi chłopcy. Ma-
my mogą to potwierdzić. (…) Ale mi-
nistrant musi się starać, musi być 
apostołem. (…) Ksiądz Wojtek Adam-
czyk, który jest na misjach w Urugwa-
ju, teŜ zaczynał jako ministrant, przyj-
mował komŜę, potem był lektorem i 
poszedł do seminarium. (…) Mini-
strant teŜ moŜe być misjonarzem. 
KaŜdy zresztą jest do tego powołany. 
(…) Pewna dziewczynka uczyła na 
podwórku swoje młodsze koleŜanki 
modlitwy „Ojcze nasz”. Okazała się 
ona dla nich misjonarką. (…) Mini-
strant jest szczególnie powołany i zo-
bowiązany do bycia misjonarzem. 
Niestety, często słyszę ze strony ró-
wieśników zarzuty: „On jest mini-
strantem, a jak się wyraŜa? Jaki jest 
dla nas niedobry”. „Komu więcej 
dano, od tego więcej wymagać się 
będzie” – mówił Pan Jezus. Dlatego 
ci chłopcy potrzebują naszej modlitwy 
i wsparcia, Ŝeby nie zawiedli nadziei, 
jakie w nich pokłada ks. Łukasz, Pa-
weł, który ich przygotowywał, ale 
przede wszystkim Pan Jezus. 

Niedziela 31 stycznia 2010 r. nie 
była dla mnie zwyczajna, poniewaŜ zo-
stałem przyjęty do grona Liturgicznej 
SłuŜby Ołtarza. 

Po I Komunii Św. Ksiądz Tomasz, 
potem Łukasz oraz lektor Paweł uczyli 
nas posługi w kościele. Poświęcali nam 
swój czas i wkładali w to duŜo pracy. 
Bardzo chciałem zostać ministrantem, 
gdyŜ podobało mi się jak, chłopcy posłu-
gują podczas Mszy Św. Panu Jezusowi 
w osobie kapłana. Stało się to podczas 
ostatniej Eucharystii. Gdy proboszcz 
nakładał mi komŜę byłem bardzo przeję-
ty. Ten dzień był dla mnie wspaniały. 

Jakub Sławecki kl. III d 

ŚWIADECTWO 

Na tej samej Mszy św. zostały poświęcone ksiąŜeczki do modli-
twy dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. 

W czasie Mszy św. śpiewała Schola Dziecięca, którą opiekują się 
s. Bernarda, p. Jacek Chęckiewicz i p. Barbara Cioczek 
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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 młodzieŜy) 
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) 
NaboŜeństwa 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 kaŜdy 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 kaŜdej 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. wieczornej. W niedziele i święta od 17.00-18.00 i po kaŜdej 
Mszy św. 

INFORMACJE PARAFIALNE 

Niedziela, 14 lutego 
14.00 Dereniowa, Forsy-
cjowa, Jaworowa, Nasturcjo-
wa, Palmowa, Paprociowa, 
Pigwowa, Szarotkowa, Świd-
nicka, Trześniowska, Waw-
rzynowa, śonkilowa, śurawi-
nowa 
15.00 Malinowa, Modrze-
wiowa, Przejazd, Rudnicka 
16.00 Daszyńskiego 27, 
25, 23 
17.00 Daszyńskiego 19 
18.00 - MSZA ŚWIĘTA 
19.00 – Koncert pieśni 
20.00 Daszyńskiego 17 
21.00 Daszyńskiego 15 
22.00 Daszyńskiego 13 
23.00 Daszyńskiego 12 

Poniedziałek, 15 lutego 
00.00 Daszyńskiego 11 
01.00 Daszyńskiego 3, 
3A 
02.00 Daszyńskiego 2, 
Kasztanowa 
03.00 Trześniowska 1, 3 
04.00 Tumidajskiego 22 
05.00 Tumidajskiego 20 
06.00 Tumidajskiego 18 

6.30 - Godzinki 
7.00; 7.30 - MSZE ŚWIĘTE 
08.00 Tumidajskiego 16 
09.00 Tumidajskiego 14 
10.00 Tumidajskiego 12 
11.00 Tumidajskiego 10 
12.00 Tumidajskiego 8 
13.00 Tumidajskiego 6 
14.00 Tumidajskiego 4 
15.00 Tumidajskiego 2C 
16.00 Tumidajskiego 2B 
17.00 Tumidajskiego 2A 
18.00 - MSZA ŚWIĘTA 
19.00 Niepodległości 30 
20.00 Niepodległości 28 
21.00 Niepodległości 26 
22.00 Niepodległości 24 
23.00 Niepodległości 22 
 

Wtorek, 16 lutego 
00.00 Niepodległości 20 
01.00 Niepodległości 16 
02.00 Niepodległości 14 
03.00 Niepodległości 13B 
04.00 Niepodległości 
13A 
05.00 Niepodległości 13 
06.00 Niepodległości 12 
Godz. 6.30 - Godzinki 

7.00; 7.30 - MSZE ŚWIĘTE 
08.00 Niepodległości 11 
09.00 Niepodległości 10 
10.00 Niepodległości 9A 
11.00 Niepodległości 8 
12.00 Niepodległości 7A, 
7B, 7C, 7D 
13.00 Niepodległości 7 
14.00 Niepodległości 6 
15.00 Niepodległości 5, 
Krokusowa 6 
16.00 Niepodległości 4 
17.00 Niepodległości 3, 
Krokusowa 4 
Godz. 18.00 - MSZA ŚWIĘ-
TA 
19.00 Niepodległości 2 
20.00 Niepodległości 1, 
1G 
 
Godz. 21.00 Apel Jasnogór-
ski i zakończenie adoracji 
 
Obok daru modlitwy, moŜna 
składać ofiary w naturze: 
trwała Ŝywność, ubrania, pie-
niądze dla potrzebujących, 
bezdomnych, na obiady dla 
dzieci. 

INFORMACJA 

NABOŻEŃSTWO CZTERDZIESTOGODZINNE 
14 - 16 LUTEGO 2010 

DROGA 
KRZYśOWA 

 
W kaŜdy piątek: 

16.00 — dla dzieci 
17.00 — dla dorosłych 

Po Mszy św. o 18.00 — dla mło-
dzieŜy 

 
GORZKIE śALE 

W środy—17.30 
W niedziele—17.15 

z kazaniami pasyjnymi 

NABOśEŃSTWA 
WIELKOPOSTNE 
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Zofia Łazarewicz   1929 
Stefan Mazurek   1934 
Barbara Romanek  1936 
Marianna Golema  1914 

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. 
Sebastian Dec 
Stali współpracownicy: Kazimiera Flis, s. Bernarda Kaczor, 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 

Kiedy zbliŜała się śmierć pewnego 
zamoŜnego człowieka, postanowił napi-
sać testament. (…) Wszyscy otrzymali 
jakieś bogactwa, ale jego ukochany syn 
otrzymał tylko egzemplarz Biblii. Zde-
nerwował się i rzucił go gdzieś na półkę. 
(…) Po dwudziestu latach, przy okazji 
porządków, postanowił zajrzeć do tego 
Pisma Świętego. Kiedy je otworzył zna-
lazł mnóstwo banknotów 100 dolaro-
wych, poprzekładanych pomiędzy kart-
kami. Gdyby od razu tam sięgnął, pew-
nie jego Ŝycie wyglądałoby inaczej. 

Bywa, Ŝe i my, kiedy otrzymamy 
egzemplarz Pisma Świętego – na I Ko-
munię czy bierzmowanie – odstawiamy 
je na półkę. Wyciągamy Je tylko z okazji 
wizyty księdza po kolędzie. Często jest 
ono zakurzone (…) Kiedyś byłem bar-
dzo mile zaskoczony, gdy w jednym z 
domów leŜało na stole Pismo Święte, ale 
nie było ono zwyczajne. Było tak zczyta-
ne, Ŝe rozsypywało się. Stało się ono 
wyrzutem sumienia, bo tak rzadko sięga-
my po te święte księgi. (...) 

Dzięki opatrzności BoŜej i natchnie-
niom Ducha Świętego zostały spisane 
Ewangelie i przez 2 tysiące lat są one 
nieustannie czytane. Pismo Święte jest 
najlepszym wychowawcą. Biada tym, 
którzy w procesie wychowania dzieci 
odstawią Je na półkę. (…) Z jak wielkim 
szacunkiem odnosili się do Pisma Świę-
tego śydzi (…), kiedy były prześladowa-
nia, niewola babilońska, kiedy wypędzo-
no naród z ziemi Izraelskiej. Stało się 
ono źródłem natchnienia i impulsem 
nowej nadziei. Po pewnym czasie, gdy 
śydzi powrócili, zapragnęli odbudować 
Świątynię. W jakimś zagłębieniu ściany 
odnaleźli zwoje Pisma Świętego. Na ich 
podstawie postanowili zreformować całą 
religię. Reformatorami byli Nehemiasz i 
Ezdrasz. Cały lud upadł na twarz słucha-
jąc Słów Pana. 

Dzisiaj ludzie traktują Pismo Święte 
bez naleŜytego szacunku. Niedawno 
Nergal, „piosenkarz”, na scenie znisz-
czył Pismo Święte. Kiedy dziennikarze 

pytali jego rodziców, czy im się to podo-
ba, powiedzieli, Ŝe syn jest wolny i moŜe 
sobie robić, co mu się podoba. (…) 

Prorok Samuel, jak mówi Pismo 
Święte, nie pozwolił upaść ani jednemu 
Słowu BoŜemu na ziemię (...) IleŜ razy 
przeŜywamy zgorszenie, gdy księdzu 
upadnie Komunia Święta na ziemię. (…) 

A zupełnie nie zwracamy uwagi, kiedy 
Słowo BoŜe upada. Słuchamy, a potem 
wracamy do domu i mówimy: Panie 
BoŜe, moŜe innym razem. Jak pójdę za 
pół roku do spowiedzi, to się poprawię. 
Teraz nie czas. (…) Patron Roku Ka-
płańskiego św. Jan Maria Vianney mó-
wił, Ŝe Kościół w takim samym poszano-
waniu ma Stół Eucharystii, jak i Stół 
Słowa BoŜego, z którego czerpie wolę 
BoŜą. (…) 

Mój profesor w Seminarium ma-
wiał, Ŝe Pismo Święte jest odpowiedzią 
na wszelkie ludzkie pytania i bolączki 
(…) i Ŝe potrafi zaspokoić wszelkie naj-
skrytsze pragnienia człowieka. Słowo 

BoŜe jest jak miecz obosieczny, który 
przenika do głębi. Miał takie porówna-
nie: Pismo Święte jest jak płynąca rzeka, 
szeroka i bardzo głęboka. Tylko my, idąc 
przez pustynię Ŝycia, zapominamy, Ŝe 
moŜemy do niej podejść, uklęknąć i za-
czerpnąć Ŝywej wody. (…) 

Ktoś moŜe powiedzieć: Pismo Świę-
te jest takie trudne. Po co Je czytać, sko-
ro się Go nie rozumie? Zacznij od Ewan-
gelii. Ona jest zrozumiała dla kaŜdego. 
Nie zaczynaj od Starego Testamentu 
(choć Księgi Rodzaju i Wyjścia są bar-
dzo piękne). (…) Kiedy zacząłem czytać 
Pismo Święte, wielokrotnie się zdumie-
wałem nad rzeczami w Nim zawartymi. 
Jest w Nim ogromne bogactwo. (…) 

Jeśli Słowo BoŜe nie będzie głoszo-
ne, to w sercach ludzkich nie będzie wia-
ry. Bo skąd ludzie mają mieć wiarę? Z 
telewizji, Internetu? Czy o Chrystusie 
usłyszy się na szkolnych korytarzach, na 
osiedlu? (…) Św. Paweł mówi: Wiara 
rodzi się ze słuchania, a tym czego się 
słucha jest Słowo BoŜe (…). Aby wiara 
nie zagasła, nie była jak (…) dopalające 
się ognisko, ale była ciągle Ŝywa, trzeba 
tę wiarę nieustannie karmić. I trzeba się 
modlić, by było jak najwięcej sług, któ-
rzy będą głosić Ewangelię. (…) 

Nasze Ŝycie jest pielgrzymką i jeśli 
nie chcemy zagubić się na tej drodze, 
musimy szukać drogowskazów. (…) 
Słuchając Słowa BoŜego nigdy nie za-
błądzimy. 

Ks. Sebastian Dec 
Homilia na Mszy św. dla pielgrzy-

mów na Jasną Górę i do Wąwolnicy 
24.01.2010 

HOMILIA DLA 
PIELGRZYMÓW 

SKARB PISMA ŚWIĘTEGO 

Karta z Biblii królowej Zofii. XV w. 

We wspomnienie Matki BoŜej z Lo-
urdes 11 lutego w naszym kościele bę-
dzie udzielany sakrament uzdrowienia 
chorych w czasie Mszy św. o godz. 9.30. 

Benedykt XVI w Orędziu na ten 
dzień wyraŜa wdzięczność wszystkim 
pełniącym codziennie „apostolstwo mi-
łosierdzia” względem tych, którzy cier-
pią.  
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Spotkanie opłatkowe śywego RóŜańca 
odbyło się w środę 6 stycznia po Mszy św. 
wieczorowej w sali Świetlicy Opiekuńczo-
Wychowawczej. Przybyła liczna grupa człon-
ków Rodziny RóŜańcowej. Obecni byli nasi 
księŜa wraz z ks. Proboszczem Stanisławem 
Rogiem na czele oraz ks. Infułatem Józefem 
Szczypą. Po czytaniu Ewangelii o narodzeniu 
Jezusa wszyscy składali sobie serdeczne Ŝy-
czenia i dzieli się opłatkiem. Spotkanie przy 
wspólnym stole minęło na wspomnieniach i 
śpiewaniu kolęd. Opłatek zakończył się Ape-
lem Jasnogórskim uroczystym błogosławień-
stwem. 

OPŁATEK RODZINY RÓśAŃCOWEJ 
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Fot. Paulina Szymczyk 

USTANOWIENIE MINISTRANTÓW 

31.01.2010. Kandydaci na ministrantów w dolnym kościele 

Ministranci podczas pierwszej słuŜby ołtarza Nowi ministranci składają podziękowania 

KONCERT KOLĘD CHÓRU CECYLIAŃSKIEGO 

Tradycyjnie Chór Cecyliański pod dyrekcją p. Małgorzaty Świecy wystąpił z koncertem kolęd w niedzielę 10 stycznia 2010 roku 
po Mszy św. wieczorowej. Chór wystąpił w większym składzie. Dołączyło kilka głosów męskich oraz dziewczęcych. Dziewczynki w 
białych pelerynkach wzbudziły Ŝyczliwe zainteresowanie. Występ Chóru spotkał się z gorącym przyjęciem i nagrodzony został gromki-
mi oklaskami. 


