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problemów dnia codziennego starze-
jących się razem długoletnich mał-
żonków, jest właśnie przyjaźń. Szczę-
śliwie przytrafić się może każdemu, 
niezależnie od wieku, powołania, nie-
zwykłych zdolności, wykonywanego 
zawodu oraz sytuacji życiowej. Jakże 
piękne i trwające długie lata były 
przyjaźnie bł. Jana Pawła II. Dziś pi-
sze się też o niezwykłych przyjaźniach 
Papieża Franciszka. Przykłady mamy 
również blisko nas. Przez środki prze-
kazu przebiegła we wrześniu ciepła 
informacja: 74- letni duchowny, ks. 
Mieczysław Stefaniuk z parafii Matki 
Bożej Częstochowskiej w Zielonce 
został laureatem piątej edycji Kon-

kursu Proboszcz Roku. Wybrany 
przez Kapitułę z grona kilkuset kan-
dydatów zgłoszonych przez parafian z 
całego kraju. Pomyślałam, że jego 
wspólnota doceniła Go za jakąś szcze-
gólną więź, która dzięki Jego tam 
obecności i pracy, wytworzyła się po-
między ludźmi. Sam zapewne skrom-
ny, animował dobre, przyjacielskie 
relacje w środowisku parafialnym, 
które stało się miejscem doświadcza-
nia Boga „z pierwszej ręki”, jak okre-
ślono podczas uroczystości w gmachu 
Sekretariatu Konferencji Episkopatu. 
Bądźmy uważni i starajmy się pielę-
gnować i strzec przyjaźni, jak wielkie-
go daru, jak najcenniejszego skarbu. 

Byłoby interesujące, gdybyśmy 
potraktowali ten tekst jako wprowa-
dzający, zachęcający do opowiedzenia 
w naszej gazecie o swoich przyjaź-
niach i o tym, jak nas zmieniały, roz-
wijały. Dopowiem jeszcze, że moja 
przyjaciółka, podczas pięknych paź-
dziernikowych dni, dzieliła się ze 
mną zachwytem nad zmieniającymi 
się z dnia na dzień kolorami liści na 
drzewach widzianych z Jej okna. I 
pomyśleć, że gdyby nie Ona, ja w 
swoim „zabieganiu” mogłabym pa-
trząc nawet na jesienną przyrodę, nie 
docenić tego piękna. Jestem Jej za to 
wdzięczna i dziękuję Bogu za tę i inne 
przyjaźnie w moim życiu. 

ukazali się Mojżesz i Eliasz. Bóg wypeł-
nia obietnice w sposób miliony razy 
przekraczający nasze oczekiwania. 
Trzeba mieć tylko wiarę starożytnych 
chrześcijan, którzy prowadzeni na 
śmierć mówili, że ojcem ich jest Jezus 
Chrystus, a matką wiara w Niego. 

Po adoracji Najświętszego Sakra-
mentu i modlitwie różańcowej odpra-
wiona została Msza św. pod przewod-
nictwem ks. prefekta Grzegorza Bog-
dańskiego. Ks. Andrzej Krasowski wy-
głosił homilię. Zauważył, że kluczowe 
jest nie tylko pytanie Chrystusa skiero-
wane do uczniów, za kogo ludzie Go 
uważają, ale, kim dla Jezusa są wszyscy 
ludzie. Dlaczego poszedł za nas na 
śmierć? Jezus przyszedł, by objawić 
miłość Boga do człowieka. „Ale jaką? – 
zapytał ks. Andrzej. – Miłość zwycię-
ską, ciągle zmartwychwstającą. (…) 
Kiedy Duch Święty tchnął w serca za-
lęknionych uczniów, mogli się wtedy 
stać apostołami tej Miłości”. 

Spotkanie zakończyło się tradycyj-
nie wspólnym posiłkiem w seminaryj-
nym refektarzu. Następne odbędzie się 
1. marca już w roku jubileuszu. 

Ewa i Tomasz Kamińscy 

drze lubelskiej. Obchody roku ju-
bileuszowego zamkną się 21 grud-
nia koncertem w Trybunale Ko-
ronnym i 22 grudnia wieczerzą 
wigilijną w Seminarium. Przygoto-
wywane są też konkursy wiedzy o 
historii Seminarium dla uczniów 
oraz publikacje m.in. Modlitewnik 
Alumna Archidiecezji Lubelskiej. 

Ks. Rektor mówił o zakończe-
niu olbrzymie prace renowacyj-
nych, w trakcie których utworzono 
m.in. muzeum prezentujące cenne 
przedmioty kultu religijnego, ręko-
pisy oraz starodruki. Ks. Rektor dzięko-
wał członkom Towarzystwa za wsparcie 
oraz modlitwę, by także sprawy material-
ne dobrze się układały. 

Konferencję o powołaniu wygłosił 
ks. Andrzej Krasowski, ojciec duchow-
ny. Mówił o Mojżeszu, człowieku nie-
zwykle wykształconym, któremu po 
zabiciu Egipcjanina i ucieczce do kraju 
Madian, cały świat się zawalił. Mojżesz 
był idealistą, ale idee doprowadziły go, 
podobnie jak i innych idealistów, doni-
kąd, do klęski i zbrodni. Ks. Andrzej 
podkreślił, że nawrócenie, to zmiana 
myślenia, że to Bóg ma rację, a nie 
człowiek. Po wielu latach służby dla 
teścia Jetry, Mojżesz czuje się zużyty 
i przegrany. A ma 80 lat. I taki stan 
wypalonego naczynia wybiera Bóg, by 
wezwać go do nowych zadań. W takim 
stanie człowiek nie może sobie przypi-
sać żadnej zasługi, tylko Bogu. I każdy 
z nas, i w każdym wieku, ma misję do 
wypełnienia. Trzeba mieć tylko wiarę, 
że Bóg zna czas, który jest najlepszy. 
Mojżesz nie wszedł do Ziemi Obieca-
nej, ale jego historia wypełniła się pod-
czas Przemienienia Jezusa na Górze 
Tabor, kiedy zdumionym uczniom 

Od powstania w grudniu 2009 r. 
Towarzystwa Przyjaciół Metropolital-
nego Seminarium Duchownego w Lu-
blinie członkowie regularnie spotykają 
się, by wspólnie przeżywać dni skupie-
nia. Tak było też 28 września 2013 r. 
Spotkanie rozpoczęło się w wypełnio-
nym kościele seminaryjnym. Wśród 
uczestników obecna była grupa na-
szych parafian, członków Towarzystwa. 
W kościele było też wielu uczniów ze 
szkół lubelskich. 

„Bardzo się cieszę się, że tak wiele 
osób jest w naszym seminaryjnym ko-
ściele – powitał wszystkich obecnych 
ks. Rektor Marek Słomka. – Jest to 
źródłem radości. Klerycy dopiero jutro 
przyjadą do Seminarium, (…) więc 
przestrzeń, w której było chłodno i pu-
sto zapełniła się wiernymi”. 

Ks. Rektor poinformował, że w tym 
roku zanotowano wzrost liczby studen-
tów pierwszego roku. Jest ich 26, w tym 
dwóch grekokatolików. Wiele uwagi po-
święcił też programowi zbliżającego się 
roku jubileuszu 300 lat Lubelskiego Se-
minarium. Obchody rozpoczną się w 
pierwszych dniach stycznia 2014 r. od 
uroczystych Nieszporów i koncertu. W 
kolejnych miesiącach będą następne sta-
cje jubileuszowe, m.in. w marcu plano-
wana jest pielgrzymka szlakiem historii 
Seminarium do Polichny, Krasnegosta-
wu i Krężnicy Jarej, gdzie seminarium 
działało podczas II wojny światowej. Po-
dziękowanie obejmie Katolicki Uniwer-
syt Lubelski oraz siostry Służki pracujące 
w Seminarium. W Wielki Czwartek, 
Msza św. krzyżma zostanie poprzedzona 
uroczystą procesją z Seminarium do Ar-
chikatedry. 7 października, w wigilię ery-
gowania seminarium, odprawiona zosta-
nie Msza św. Jubileuszowa w archikate-

Ks. Rektor Marek Słomka Ks. Andrzej Krasowski 

NADCHODZI ROK JUBILEUSZU SEMINARIUM 
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Idea budowy Świątyni Opatrzności 
Bożej jest związana z uchwałą podjętą 
przez posłów Sejmu Czteroletniego z 
1792 r. – Świątynia Opatrzności Bożej 
jest przede wszystkim wotum wdzięcz-
ności za wolną Polskę, w której żyjemy 
my wszyscy, dlatego też Świątynia 
powinna być dziełem każdego z nas – 
mówił Kazimierz Kardynał Nycz, Me-
tropolita Warszawski. Tę wolność Pol-
ska zawdzięcza Kościołowi, a zwłaszcza 
bł. Janowi Pawłowi II, Słudze Bożemu 
Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i 
bł. ks. Jerzemu Popiełuszce. 

Z wielką radością pragnę poinfor-
mować o przyznaniu miejsca naszej 
parafii - św. Antoniego Padewskiego - 
na tablicy pamiątkowej w Alei Zasłużo-
nych Darczyńców w Centrum Opatrz-
ności Bożej – Wotum Narodu. Będzie 
to ślad naszej wieloletniej ofiarności 
oraz usilnych starań i pragnień, aby 
wśród wielu inskrypcji widniała i nasza 
parafia. Na Zbiorczej Tablicy Upamięt-
niającej darczyńców zostanie umiesz-
czony napis: Parafia św. Antoniego 
Padewskiego w Lublinie, Rodzina Ró-
żańcowa. W tym miejscu należy spytać, 
skąd taki pomysł? Otóż trzeba by się-
gnąć do początków naszej pracy prowa-
dzonej przez Rodzinę Różańcową od 
samego początku powstania parafii św. 
Antoniego. Jako jedna z pierwszych 
zainicjowałam wysyłanie ofiar na budo-
wę Świątyni Opatrzności Bożej. Nasze 
pierwsze ofiary przekazaliśmy w maju 
2004 r. 

Początki budowy były bardzo trud-
ne, ale jest to jedno z najwspanialszych 
dzieł naszych architektów. Cały zespół 
wszystkich obiektów już pochłonął i 
nadal wymaga dalszych ogromnych 
funduszy. Naród polski jest ofiarny i 
zawsze potrafi stawić czoło wielkim 
zadaniom. Stąd też po kilku latach ro-
dziły się nowe pomysły i powstawały 
nowe inicjatywy w celu zdobywania 
nowych funduszy na tak ogromną świą-
tynię, Panteon, Muzeum Jana Pawła II 
i Prymasa Wyszyńskiego oraz wiele 
innych zespołów tejże budowy. 

Powstała propozycja Alei Zasłużo-
nych Darczyńców. Każdy może sobie 
tam zamówić takie miejsce, składając 
co najmniej określoną kwotę 2000 zł 
(wzwyż), bo od tego zależy wielkość 
danej tablicy i jej treść. W intencji dar-
czyńców odprawiana jest Msza św. 

wieczysta w każdy wtorek o godz. 
18.00. Została też wydana specjalna 
kolekcja medali pt. „Opatrznościowi 
Polacy”. Przedstawiają one postaci: bł. 
Jana Pawła II, sł. Bożego Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego, bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki, a w tym roku św. Andrzeja 
Boboli. Są one platerowane złotem lub 
srebrem. Każdy wpłacając odpowiednią 
ofiarę może otrzymać upragniony przez 
siebie medal. Wydane też zostały całe 
serie kolejnych obrazków polskich 
świętych w kompletach. W ciągu roku 
wydawane są odpowiednie materiały 
jak np. ilustrowane foldery pod nazwą 
„Świątynia Opatrzności Bożej”, kwar-
talnik „Dziękuję” oraz wiele różnych 
drukowanych kolorowych inspiracji. 

Nie wszyscy o tym wiedzą i nie wszyscy 
mają dostęp do tych wszystkich mate-
riałów. Świątynia jest elementem skła-
dowym kompleksu Centrum Opatrzno-
ści Bożej, w którym zawiera się również 
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wy-
szyńskiego oraz Panteon Wielkich Po-
laków, w którym pochowani są m.in.: 
ks. Jan Twardowski, ks. Zdzisław Pesz-
kowski, kapelan Rodzin Katyńskich i 

Pomordowanych na Wschodzie, 
Krzysztof Skubiszewski – pierwszy mi-
nister spraw zagranicznych odrodzonej 
Rzeczypospolitej, Ryszard Kaczorowski 
– ostatni prezydent RP na uchodźstwie, 
księża Józef Joniec, Zdzisław Król i An-
drzej Kwaśnik – ofiary katastrofy w 
Smoleńsku. 

Od 2008 roku w pierwszą. niedzie-
lę czerwca odbywają się wielkie uroczy-
stości tzw. „Święto Dziękczynienia”, 
które cieszy się wielkim zainteresowa-
niem. Dzień ten został ustanowiony 
przez Metropolitę  Warszawskiego Ka-
zimierza Nycza.  

Od dwóch lat przyjmowane są też 
różne intencje, które zostają włączone 
do zbiorowych uroczystości, sprawowa-
nych w określonych terminach. Z tej 
racji również możemy wysyłać swoje 
ofiary. Ostatnio taka Msza św. dzięk-
czynna z odpustem odbyła się 29 wrze-
śnia. 

Dla zainteresowanych przekazuje-
my informację, że można w Centrum 
nabyć serię płyt DVD – „Wielkie Sank-
tuaria Polski” – a wśród nich jest też 
DVD o Świątyni Opatrzności Bożej.  

Trzeba przyznać, że zbyt mało ludzi 
interesuje się tak bardzo ważnymi spra-
wami, które stanowią o naszej przyna-
leżności do Kościoła. Winniśmy je po-
znawać. 

Myślę, że w naszej parafii będzie 
też zorganizowana pielgrzymka do Wi-
lanowa, kiedy już zostanie wykonana 
pamiątkowa tablica w Alei Darczyń-
ców.  

Szczęść Boże 

 
Kazimiera Flis 

DLA ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ 

Dziękuję wszystkim życzliwie wspierającym modlitwą 
i ofiarą budowę Centrum Opatrzności Bożej. Zaangażowanie 
darczyńców sprawia, że wspólnie wypełniamy naszych pra-
ojców. Wraz z postępem prac rośnie duchowa wspólnota 
wiernych, a mury Świątyni Opatrzności Bożej wypełniają się 
dziękczynieniem Polaków. Z serca wszystkim błogosławię! 

Kazimierz Kardynał Nycz 

W poniedziałek 1. paździer-
nika na Mszy św. o godz. 7.30 w 
kaplicy pw. Matki Bożej, Świę-
tych i Błogosławionych Polskich 
został poświęcony przez ks. Pra-
łata Mariana Matusika Obraz 
Miłosierdzia Bożego. Obraz ofia-
rował pan kościelny Kamil Droz-
dek. Na zdjęciu kapłani z głów-
nym celebransem ks. Marianem 
i trzymającym Obraz p. Kamilem. 

OBRAZ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  

W KAPLICY TYGODNIOWEJ 

konkrety24.pl 
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Historia budowy Świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie ma 
bardzo długą historię. W 1764 
król Stanisław August Poniatowski 
zakupił dobra Ujazdów, by stworzyć 
wspaniałą rezydencję, planował 
tam także budowę Kościoła Zmar-
twychwstania na końcu zbudowanej 
przez Augusta Mocnego i Augusta 
III Sasa Drogi Krzyżowej. Prac jed-
nak ze względów finansowych nie 
podejmowano. Dopiero po uchwa-
leniu Konstytucji 3 Maja w 1791 
Sejm podjął na prośbę króla uchwa-
łę o budowie świątyni wotywnej w 
podzięce za Konstytucję. 

Idea świątyni napotykała 
ogromne opory ze względów dok-
trynalnych. Jej pomysłodawcy, na-
wiązując do idei masońskich, nadali 
jej bowiem tytuł Najwyższej Opatrz-
ności, bez odniesienia do Boga. 
Świątynię zaprojektował Jakub Ku-
bicki. 3 maja 1792 r. wmurowano 
nawet kamień węgielny, ale już 18 
maja do Polski wkroczyła armia ro-
syjska i rozpoczęła się wojna.         

16 czerwca 1792 r. musiano 
przerwać prace przy budo-
wie świątyni. 

Mimo to idea budowy 
świątyni żywa była w umy-
słach Polaków przez cały okres 
zaborów. Powrócono do niej 
po I wojnie światowej i zade-
cydowano, że kościół, tym ra-
zem już Opatrzności Bożej 
jako wotum narodowe stanie 
na Polu Mokotowskim. Oku-
pacja hitlerowska oraz dykta-
tura komunistyczna uniemoż-
liwiły realizację zwycięskiego 
projektu Bohdana Pniewskie-
go z 1938 r. 

Prymas Tysiąclecia kardynał 
Stefan Wyszyński, jako wyraz pa-
mięci o Świątyni Opatrzności wybu-
dował kościół parafialny 

pw. Opatrzności Bożej w Warszawie 
na Rakowcu przy ul. Dickensa (na 
zdjęciu). 

Inne projekty i pomysły nie zo-
stały zrealizowane. Dopiero inicjaty-
wa Prymasa Józefa Glempa w 1997 r. 
otworzyła drogę do realizacji projektu 
świątyni. W uchwale Sejmowej doty-
czącej Wotum Narodu czytamy m.in.: 
Sejm III Rzeczypospolitej uważa, że 
śluby złożone przed dwustu laty Na-
ród powinien pilnie wypełnić. Świą-
tynia Opatrzności Bożej będzie sym-
bolem wdzięczności Narodu za odzy-
skanie wolności w 1989 r., 20 lat 
pontyfikatu Ojca Świętego Jana 
Pawła II, Jubileusz 2000 lat Chrze-
ścijaństwa. W wyniku różnych kon-
kursów wybrano ostatecznie projekt 
zespołu Wojciecha i Lecha Szymbor-
skich. Świątynia zaprojektowana zo-
stała na planie krzyża greckiego, z 
czterema wejściami, zwieńczonego 
kopułą z krzyżem. 2 maja 2002 roku 
wmurowano kamień węgielny pod 
Świątynię Opatrzności Bożej w 
Warszawie. Budowa rozpoczęła się 
od symbolicznego wbicia pierwszej 
łopaty, jakiego dokonał Ksiądz Pry-
mas 23 listopada 2002 r. 

 
Tomasz Kamiński 

TRUDNE DZIEJE WOTUM NARODU 

Projekt Jakuba Kubickiego 

W dniu 1. października po Mszy św. 
o 7.30 w naszym kościele zapoczątko-
wano codzienną adorację Najświętsze-
go Sakramentu od 8.00 do 18.00, do 
wieczornej Mszy św. Adoracja zaczyna 
się od Koronki do Miłosierdzia Boże-
go i dalej przebiega w ciszy, z wyjąt-
kiem godziny 12.00 – Anioł Pański     
i 15.00 - Koronka do Miłosierdzia 
Bożego. Kościół jest otwarty cały 
dzień. Każdy może przyjść choć na 
krótką chwilę modlitwy. 

CAŁODZIENNA ADORACJA 
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

W naszym kościele od 
połowy października na 
stanowisku kościelnego 
pracuje p. Stanisław Or-
łowski, który wspiera       
p. Kamila Drozdka. Wita-
my serdecznie p. Stanisła-
wa. Obu panom życzymy 
zdrowia i sił oraz opieki 
Bożej w pełnieniu tak od-
powiedzialnej funkcji. 

NASI PANOWIE 

KOŚCIELNI 

Projekt Bohdana Pniewskiego 
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25 września 1953 r. nocą kardynał 
Wyszyński został aresztowany i wy-
wieziony z Warszawy. Był uwięziony 
przez 3 lata – w Rywałdzie, w Stoczku 
Warmińskim, w Prudniku i wreszcie 
w. Komańczy. Jego „Zapiski więzien-
ne” świadczą o tym, że nawet w nie-
woli był człowiekiem wolnym. Jego 
plan dnia świadczy o heroicznym mę-
stwie w codzienności. 

 
„Ustala się nasz tryb życia w Stoczku 
jak następuje: 
5.00 Wstanie. 
5.45 Modlitwy poranne i rozmyślanie. 
6.15 Msza święta księdza Stanisława. 
7.00 Moja Msza święta. 
8.15 Śniadanie i spacer. 
9.00 Horae minores i cząstka różańca. 
930 Prace osobiste. 
13.00 Obiad i spacer (druga cząstka 
różańca). 
15.00 Nieszpory i kompletorium. 
1530 Prace osobiste. 
18.00 Matutinum cum Laudibus. 
19.00 Wieczerza. 
20.00 Nabożeństwo różańcowe i mo-
dlitwy wieczorne. 
20.45 Lektura prywatna, 
22.00 Spoczynek”. 
(Zapiski więzienne 20.10.1953, str. 42). 

 
Był pilnowany przez kilkudziesię-

ciu strażników, funkcjonariuszy UB. 
Współczuł im tego bezsensownego 
zajęcia. W wieczór wigilijny poszedł 
do nich z opłatkiem. Miał głęboką 
świadomość przemocy i niesprawie-
dliwości, pisał listy do władz protestu-
jąc przeciwko bezprawiu, a jednocze-
śnie modlił się za swoich wrogów, 
przebaczał im i wierzył, że Bóg i tak 
zwycięży. 

Bolesny i dramatyczny czas uwię-
zienia kardynał Wyszyński uważał za 
wielką łaskę. To była jego pustynia, na 
której spotkał się z Bogiem do głębi 
swojej istoty. W odosobnieniu, w Ko-
mańczy, 16 maja 1956 roku napisał 
Jasnogórskie Śluby Narodu. Przewie-
zione potajemnie na Jasną Górę zo-
stały uroczyście złożone 26 sierpnia 

1956 roku. Na Jasną 
Górę przybyła miliono-
wa rzesza pielgrzymów. 
Prymas składał śluby w 
niewoli. Był to dla niego 
wielki ból i prawdziwa 
ofiara. W Zapiskach 
więziennych zostawił 
takie słowa: 
„26 sierpnia 1956 

 
Dzień Ślubów Naro-

du na Jasnej Górze. 
Teraz wiem prawdzi-
wie, że jestem Twoim, 
Królowo świata i Królo-
wo Polski, niewolni-
kiem. Bo dziś, w dniu 
wielkiego święta Naro-
du katolickiego, każdy, 
kto tylko zapragnie, może stanąć pod 
Jasną Górą. A ja mam pełne do tego 
prawo, mam święty obowiązek i któż 
tego goręcej pragnie niż ja? A jednak, 
mając tak potężną i tak dobrą Panią 
mam zostać w Komańczy. 

Przecież to z Twojej woli! Nikt 
takiej Potędze oprzeć się nie zdoła. 
Tylko my dwoje, Matko, możemy 
chcieć jednego. W tej chwili cała Pol-
ska modli się o moją obecność na Ja-
snej Górze. Tylko my dwoje wiemy, że 
jeszcze nie przyszedł czas, że ma się 
stać wola Twoja. W tym jest Twoja 
wielka moc, której ja ulegle się pod-
daję, jako całkowity niewolnik Naj-
potężniejszej Królowej. Bądź uwiel-
biona w tej mocy, którą mi dajesz, 
bym w pełni uznał, że największa 

moc i miłość jest w tej uległości. 
To jest Twoje królowanie nade 

mną. Uczyniłem co mogłem dla 
Twojej chwały: przygotowałem w 
dniu 16 maja tekst Ślubowania, napi-
sałem adoracje stanowe: dla kapła-
nów, dla młodzieży, dla mężów i ma-
tek. Te słowa będą mówiły za mnie do 
ludzi. A ja będę mówić tylko do Ciebie 
– za nich. Modliłem się o największą 
chwałę Twoją na dziś. Chciałem ją 
zdobyć za cenę mojej nieobecności. 
Ufam, że Królowa Niebios i Polski 
dozna dziś wielkiej chwały na Jasnej 
Górze, jestem już w pełni spokojny. 
Dokonało się dziś wielkie dzieło. 
Spadł kamień z serca. Oby stał się 
chlebem dla Narodu” (Zapiski wię-
zienne). 

 
Anna Rastawicka 

NA NIEŁATWYCH ŚCIEŻKACH ŻYCIA (6) 

TRZY LATA UWIĘZIENIA 

W związku ze zbliżającym się IV Krakowskim Festiwalem Pieśni Adwento-
wych i Bożonarodzeniowych w naszym kościele zorganizowano zbiórkę pie-
niężną, która umożliwi udział naszego Chóru w tym przedsięwzięciu. 

 
W święto Niepodległości - 11 listopada - o godz. 19.00 w naszym kościele 

odbędzie się „Wieczór patriotyczny” z udziałem Chóru Cecyliańskiego pod dy-
rekcją Małgorzaty Świecy z towarzyszeniem Artystów Lubelskich Scen Mu-
zycznych. Po koncercie zorganizowana zostanie ostatnia zbiórka, umożliwiają-
ca wydanie płyty z tego koncertu. 

 
Dziękujemy wszystkim darczyńcom za zrozumienie i wsparcie. Prosimy     

o modlitwę w intencji naszego wyjazdu do Krakowa i występu na Festiwalu. 
Małgorzata Świeca 

AKTUALNOŚCI CHÓRU CECYLIAŃSKIEGO 
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We wtorek 22. października 2013 r. 
po raz trzeci i ostatni obchodziliśmy litur-
giczne wspomnienie naszego wielkiego 
Rodaka Jana Pawła II jako błogosławio-
nego. Już w przyszłym roku, 27 kwietnia, 
zostanie on ogłoszony świętym 

Jego kult wyjdzie poza wymiar lokal-
ny i będzie obowiązywać w całym Koście-
le Powszechnym. Wypełni się słynne ha-
sło: Santo subito wypisane na transpa-
rentach w czasie pogrzebu Ojca Świętego 
8 kwietnia 2005 r. 

W czasie modlitwy różańcowej w 
naszym kościele na ołtarzu obok Naj-
świętszego Sakramentu stał relikwiarz bł. 
Jana Pawła II. Nabożeństwo prowadził 
ks. Łukasz Waś, a rozważania do tajem-
nic bolesnych przygotowały i modlitwę 
prowadziły pod kierunkiem s. Augustyny 
dzieci z klas trzecich. 

Przed Mszą św. kościelny p. Kamil 
Drozdek przyniósł piękny ornat papieski   
i położył go na ołtarzu. Na początku Mszy 
św. ks. Proboszcz Stanisław Róg i ks. 
Franciszek Bednar poświęcili ornat. Ks. 
Franciszek nałożył go na albę. Biały ornat 
z wizerunkiem Ojca Świętego Jana Pawła 
II jest darem uczestników wrześniowej 
pielgrzymki śladami Jana Pawła II, którą 

zorganizował ks. Łukasz Waś. W homilii 
ks. Proboszcz podkreślił, że jesteśmy 
szczęśliwym pokoleniem, które może się 
poszczycić tym, że znało przyszłego Świę-
tego. Ks. prof. Karol Wojtyła przez 24 lata 
przyjeżdżał z Krakowa do Lublina noc-
nym pociągiem, aby prowadzić zajęcia na 
KUL. Często po podróży wstępował wcze-
śnie rano do kościoła Dominikanów. Ks. 
Proboszcz zapytał, czy mamy świado-
mość, że po ulicach Lublina, w niezbyt 
odległych jeszcze czasach, chodził przy-
szły święty. Po 16. października 1978 roku 
przeżywaliśmy jego pielgrzymki do Pol-
ski, zapoznawaliśmy się z jego nauką za-
wartą w homiliach, listach i encyklikach. 
Ks. Stanisław zaznaczył, że mamy wiel-
kiego orędownika w niebie. Skoro już 
za jego życia dokonywało się wiele cu-
dów, o czym wiemy z licznych świa-
dectw, to tym bardziej możemy odwo-
ływać się do jego pomocy, gdy jest w 
Domu Pana. Ks. Karol Wojtyła, biskup, 
kardynał, wreszcie papież, zawsze był 
zwyczajnym człowiekiem. Miał swoich 
przeciwników i zwolenników. Prowa-
dził skromne życie i był wyczulony na 
biedę innych. Bł. Jan Paweł II, to wiel-
ki dar zwłaszcza dla nas, Polaków, ale 
jednocześnie zobowiązanie, byśmy 
wypełniali jego naukę. 

Po Mszy św. była możliwość ucało-
wania relikwii. Przypomnienie przez ks. 

Proboszcza osoby wielkiego Rodaka, jego 
wizerunek na nowym ornacie i obecność 
w relikwiach jeszcze raz przywołały at-
mosferę lat, kiedy był razem z nami. Te-
raz nadal jest obecny, choć w innym wy-
miarze. Jest żywy w naszych sercach          
i pamięci. 

 

Ewa Kamińska 

WSPOMNIENIE BŁ. JANA PAWŁA II 

Kilka lat temu pani katechetka 
Małgorzata Dec z parafii św. Józefa w 
Lublinie, postanowiła założyć Uni-
wersytet Biblijny, by w ten pogłębić 
formację wiary i wiedzę o Piśmie 
Świętym wśród dzieci i ich Rodziców. 
Rektorem tamtejszego Uniwersytetu, 
jest ks. Grzegorz Zadrożny, zaś dzie-
kanem pomysłodawczyni. 

Aby zostać studentem, należy w 
pełni uczestniczyć we Mszy Świętej czy-
li: uważnie słuchać Słowa Bożego i 
przystąpić do Komunii świętej. Na nie-
dzielne spotkanie uniwersyteckie nale-
ży przynieść indeks i uzupełnioną kartę 
pracy oraz wyuczony na pamięć werset 
z Ewangelii. Zajęcia odbywają się w 
atrakcyjnej formie: każdy otrzymuje 
indeks, jest harmonogram spotkań, są 
zaliczenia. Rozpoczęcie i zakończenie 
roku akademickiego jest bardzo uro-
czyste. Zadawana jest także praca do-
mowa na temat fragmentów Ewangelii 
i skrótów ksiąg biblijnych. Spotkania 
odbywają się w kościele po Mszy św. 
dla dzieci i trwają ok. 15 min. Uczestni-

cy przynoszą: uzupełnioną w domu 
kartę pracy i indeks. Studenci biorą 
udział także w innych spotkaniach i 
nabożeństwach okresowych jak: nabo-
żeństwa różańcowe, Roraty, Droga 
Krzyżowa, Gorzkie Żale. Po Roratach 
jest śniadanie, natomiast w Niedzielę 
Biblijną przewidywana wycieczka. 

Uczestnicy, dzięki częstemu się-
ganiu po Pismo Święte, uczą się in-
terpretacji Ewangelii i zastosowania 
jej wskazań w życiu-Słowo Boże nas 
wychowuje, dzielą się swoimi prze-
myśleniami, pogłębiają więź 
koleżeńską i rodzinną. Ko-
rzyścią zaś dla prowadzącego 
grupę jest jego własny rozwój 
i większa mobilizacja do stu-
diowania i rozważania Biblii, 
a także satysfakcja. 

 
S Augustyna postanowiła 

zaszczepić pomysł Uniwersy-
tetu w naszej parafii. Rekto-
rem naszej uczelni uniwersy-
teckiej został ks. Mariusz 
Salach. Studenci zostali po-
dzieleni na dwie grupy. 
Pierwszą grupę stanowią 
dzieci z kl. I-II i ich Rodzice. 

Dziekanami tej grupy są s. Miriam i 
p. Barbara Cioczek. Drugą grupę two-
rzą Rodzice z dziećmi kl. III – dzieka-
nem jest s. Augustyna. 

W pierwszą niedzielę, 6 październi-
ka, na rozpoczęcie Roku Akademickiego, 
ks. Mariusz Salach poświęcił indeksy i 
wręczył studentom, zaś w niedzielę 20 
października po Mszy św. o godz. 10.30 w 
dolnym kościele, uczestnicy Uniwersyte-
tu Biblijnego, mieli pierwsze spotkanie, 
na którym zostały rozdane karty pracy      
i pierwsze wpisy do indeksów. 

 

Monika Piechnik 

UNIWERSYTET BIBLIJNY 

Ks. Franciszek Bednar w nowym 
ornacie papieskim 
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Niedziele i święta: 7:00, 9:00, 10:30, 
(górny kościół – dorośli, dolny kościół – 
dzieci), 12:00, 18:00 (dla młodzieży) 
Święta zniesione: 
7:00, 9:30,16:30,18:00 
Dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:00, 
dodatkowo 16:30 (pierwsze piątki 
miesiąca w roku szkolnym) 
Nabożeństwa okresowe: 
codziennie o 17:15. W pierwszą 
sobotę miesiąca oraz 16. dnia 
miesiąca — adoracja po Mszy św. 
wieczorowej zakończona o godz. 21:00 
Apelem Jasnogórskim 
Adres: ul. Kasztanowa 1,  
20-245 Lublin. 
tel. 0-81 747 70 75 
Kancelaria otwarta w dni 
powszednie: 
7:30 – 8:00 oraz 17:00 – 17:45 
W niedzielę po każdej Mszy św. 
udzielane są informacje oraz 
przyjmowane intencje Mszy św. 
Kiosk parafialny czynny od 17.00 do 
18.00 oraz po Mszy św. wieczorowej 
(poniedziałek—sobota). Od 7.30 do 8.30 
(sobota). W niedziele i święta od 17.00 
do 18.00 i po każdej Mszy św. 

Głos św. Antoniego 
Miesięcznik parafii św. Antoniego w Lublinie, Adres: ul. Kasztanowa 1, 
20-245 Lublin; mail: antoniglos@gmail.com, tel. 81 747 70 75 
Zespół redakcyjny: Ewa i Tomasz Kamińscy 
Rada programowa: ks. Prałat Stanisław Róg, ks. Łukasz Waś 
Stali współpracownicy: Kazimiera Flis, Janina Swół, Roman Wołczyk, Monika 
Piechnik 
Skład komputerowy własny. Druk Polihymnia 
Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania i skracania wszystkich tekstów 
oraz zmianę tytułów bez uprzedniego zawiadomienia autorów 

1– WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
2– DZIEŃ ZADUSZNY 
3- RUDNICKA, TRZEŚNIOWSKA,  
 KOLONIA TRZEŚNIÓW 
4- KROKUSOWA 4,6, MODRZEWIOWA, 
 KASZTANOWA 
5- TRZEŚNIOWSKA 1, 3 
6- DASZYŃSKIEGO 2, 3, 3A 
7- DASZYŃSKIEGO 11 
8- DASZYŃSKIEGO 12, 13 
9- DASZYŃSKIEGO 15, 17, 25 
10- DASZYŃSKIEGO 19 
11- DASZYŃSKIEGO 23, 27 
12- TUMIDAJSKIEGO 2A, 2B 
13- TUMIDAJSKIEGO 2C, 4 
14- TUMIDAJSKIEGO 6, 8 
15- TUMIDAJSKIEGO 10, 12 
16- TUMIDAJSKIEGO 14, 16 

WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH - LISTOPAD 2013 

W niedzielę 20 października 2012 r. odbyło się w naszym kościele      
coroczne liczenie wiernych. W tym dniu we Mszach św. uczestniczyło 
3161 osób w tym: 1994 kobiety i 1167 mężczyzn. Komunię św. przyjęło 
1732 osoby w tym: 1206 kobiet i 526 mężczyzn. Najwięcej wiernych 
było na Mszach św. o godz. 9.00 – 613 osób i o godz. 10.30 – 879 osób. 
Aktualna liczba mieszkańców parafii wynosi 10700. 
Statystyka nie obejmuje dzieci poniżej 7. roku życia. 

INTENCJE PAPIESKIE 
 
Ogólna 
Aby kapłani, którzy prze-
żywają trudności, doznali 
pociechy w cierpieniach, 
wsparcia w wątpliwościach i utwier-
dzenia w wierności. 
Misyjna 
Aby Kościoły w Ameryce Łacińskiej 
wysyłały misjonarzy do innych Ko-
ściołów jako owoc misji kontynental-
nej. 

O większą wrażliwość i solidarność      
z osobami zepchniętymi na margines 
życia społecznego w Polsce oraz kon-
kretną pomoc bezrobotnym, starszym, 
chorym żyjącym w najbliższym są-
siedztwie.   

INTENCJE MODLITWY 

NA LISTOPAD 

INFORMACJE DOMINICANTES I COMMUNICANTES 

17- TUMIDAJSKIEGO 18, 20 
18- TUMIDAJSKIEGO 22, 
NIEPODLEGŁOŚCI 1G, 7A, 7B, 7C, 7D 
19- NIEPODLEGŁOŚCI 1 
20- NIEPODLEGŁOŚCI 3, 5 
21- NIEPODLEGŁOŚCI 2, 4 
22- NIEPODLEGŁOŚCI 6, 8 
23- NIEPODLEGŁOŚCI 7, 13 
24- NIEPODLEGŁOŚCI 9A, 13A 
25- NIEPODLEGŁOŚCI 11, 13B 
26- NIEPODLEGŁOŚCI 10, 12 
27- NIEPODLEGŁOŚCI 14, 16 
28- NIEPODLEGŁOŚCI 20, 22 
29 NIEPODLEGŁOŚCI 24, 26 
30- NIEPODLEGŁOŚCI 28, 30 
 

Modlitwa wypominkowa 
za zmarłych rozpoczyna się 

w naszym kościele 

Bronisława Tomczak  1931 
Andrzej Gaćkowski  1955 
Krystyna Krasucka  1938 
Zygmunt Rojek   1947 
Mieczysław Dębala  1945 
Mieczysław Kucharski  1936 
Jan Kuczyński   1936 
Nasz dar modlitwy: Ojcze Nasz, 

Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, 
Wieczne odpoczywanie 

ODESZLI DO PANA 

II 
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PROCESJA RÓŻAŃCOWA — 07.10.2013 
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RÓŻANIEC FATIMSKI — 13.10.2013 


