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Wpisując się w program 
duszpasterski Kościoła w Polsce 
(rok 2011 – W komunii z Bogiem i 
rok 2012 – Kościół naszym do-
mem), chcemy na nowo podjąć i 
pogłębić w sobie fakt naszego 
Dziecięctwa Bożego – naszych 
relacji z Bogiem i roli Kościoła, 
jaką pełni w przeżywaniu tych 
relacji. 

Spodobało się Bogu zbawić 
nas nie pojedynczo, ale we wspól-
nocie – w Kościele, który założył 
Jezus Chrystus. Każde Zgroma-
dzenie Eucharystyczne ma na celu 
umacnianie więzi i relacji z braćmi 
i siostrami, ale też z Panem Bo-
giem. Mocniejszym akcentem w 
budowaniu tych relacji są rekolek-
cje wielkopostne i adwentowe. 

Jeszcze mocniejszym i bar-
dziej pomocnym w oczyszczaniu i 
usuwaniu różnych barier i złych 
przyzwyczajeń, w prostowaniu 
krętych dróg naszego życia są 
MISJE ŚWIĘTE. W duchu dzięk-
czynienia za 25 lat naszej parafii 
przeżywać będziemy taki czas 
zatrzymania. Skorzystajmy z tego 
czasu łaski. Niech natłok różnych 
spraw życia nie zepchnie na plan 
dalszy ćwiczeń, które zdarzają się 
raz na 10 lat. I nie odkładajmy tego 
na później, bo nie mamy pewno-
ści, czy doczekamy następnych. 

Prośmy w naszej modlitwie o 
łaskę dla siebie, dla naszych bli-
skich i całej Parafii, aby był to czas 
zbawienia, szczególnie dla oddalo-
nych, i aby Chrystus, Dobry Pa-
sterz, mógł nas wszystkich zgro-
madzić. 

Prośmy, byśmy wielbiąc 
Boga i dziękując Mu za piękną 
świątynię – owoc pracy naszych 
rąk – mogli lepiej rozumieć i głę-
biej przeżywać prawdę, że Kościół 
jest naszym domem, a rodzina – 
Domowym Kościołem 

Z serdecznym pozdrowieniem 
w Chrystusie 
Duszpasterze 

Zjednoczenie z Chrystusem jest 
jednocześnie zjednoczeniem  

z wszystkimi, którym On się daje. Nie 
mogę mieć Chrystusa tylko dla siebie 

samego. Komunia wyprowadza mnie z 
koncentracji na sobie samym i kieruje 
ku Niemu, a przez to jednocześnie, ku 
jedności z wszystkimi chrześcijanami. 

Benedykt XVI 
Deus Caritas est, nr 14 

KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM 



PAŹDZIERNIK 2011 Nr 10/163 2 

 

Ojciec Święty Benedykt XVI w dniu 
26. września 2011 r. mianował Arcybisku-
pem Metropolitą Lubelskim, biskupa tytu-
larnego Hólar i sekretarza generalnego 
Konferencji Episkopatu Polski, Stanisława 
Budzika. 

Metropolita Lubelski urodził się 25 
kwietnia 1952 w Łękawicy koło Tarnowa. 
Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. 
Jerzego Ablewicza 29 maja 1977 r. Dokto-
rat z teologii uzyskał w Innsbrucku 
(Austria). Habilitował się na Wydziale 
Teologicznym Papieskiej Akademii Teo-
logicznej w Krakowie. 

Był dyrektorem diecezjalnej Caritas, 
sekretarzem Komisji Episkopatu ds. Wy-
dawnictw Katolickich, konsultorem Rady 
Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich, 
delegatem ds. Ruchu Światło-Życie, 
członkiem Rady Programowej tarnowskie-
go Radia Dobra Nowina, dyrektorem die-
cezjalnego wydawnictwa „Biblos”. 
W latach 1998-2004 był rektorem Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Tarno-
wie i wykładowcą teologii dogmatycznej 
w miejscowym Instytucie Teologicznym. 
Papież Jan Paweł II mianował go bisku-
pem pomocniczym diecezji tarnowskiej. 
Sakrę biskupią przyjął 3 kwietnia 2004 
roku. Hasło jego biskupiego zawołania 
brzmi: „In virtuti crucis” („W mocy krzy-
ża”). 

Od czerwca 2007 r. pełnił funkcję 
sekretarza generalnego Konferencji 
Episkopatu Polski. Jest doktorem habi-
litowanym teologii, profesorem nad-
zwyczajnym Papieskiej Akademii Teo-
logii w Krakowie, członkiem Rady 
Stałej KEP, Komisji Wspólnej Przed-
stawicieli Rządu RP i KEP, przewod-
niczącym Kościelnej Komisji Konkor-
datowej, przewodniczącym Rady Pro-
gramowej KAI oraz członkiem Zespo-
łu do rozmów z Rosyjskim Kościołem 
Prawosławnym. 

Na konferencji, tuż po otrzymaniu 
nominacji, powiedział m.in.: „Decyzja 
Ojca Świętego Benedykta XVI o miano-
waniu mnie Arcybiskupem Metropolitą 
Lubelskim stanowi dla mnie, to zrozumia-
łe, wielkie wyzwanie. Wyzwanie wielkie 
i trudne. Wyzwanie, które można podjąć 
tylko wtedy, jeżeli jest się wewnętrznie 
przekonanym, że gdy Pan Bóg stawia 
przed nami trudne zadanie równocześnie 
daje nam siłę, abyśmy to zadanie mogli 
zrealizować. (…) 

Podejmę posługę duszpasterską w 
Lublinie w miesiącu październiku. Jest to 
miesiąc papieski. Miesiąc, w którym 
wspominamy wybór Jana Pawła sprzed 
trzydziestu trzech laty, obchodzimy Dzień 
Papieski, kiedy po raz pierwszy będziemy 
obchodzić wspomnienie liturgiczne nowe-
go błogosławionego. Będziemy wspomi-
nać słowa, które powiedział wtedy, na 
początku swojego pontyfikatu: Nie lękaj-
cie się! Otwórzcie Chrystusowi wszystkie 
drzwi i wszystkie granice. Przede wszyst-
kim trzeba to tak rozumieć, granice na-
szych serc, drzwi naszych serc. Czasem 
zamknięte. (…) 

Ojciec Święty Jan Paweł II skiero-
wał do nas takie wezwanie na początku 
nowego tysiąclecia, by czynić Kościół 
domem i szkołą komunii. Te słowa stały 
się inspiracją dla Programu Duszpaster-
skiego Kościoła w Polsce w ostatnich 
latach i te słowa chciałbym uczynić też 
moim własnym programem i programem 
dla Kościoła, któremu mam służyć. Mia-
nowicie, czynić Archidiecezję Lubelską 
domem i szkołą komunii. Komunii, to 
znaczy takiej jedności i wspólnoty, która 
bazuje na miłości; która jest wspólnotą 
serc otwartych na Boga i otwartych na 
człowieka. A więc możemy podsumo-
wać: Nie lękajcie się! Te słowa Jana 
Pawła II stały się inspiracją do piosenki, 
pieśni śpiewanej często przez ludzi mło-
dych: Nie lękajcie się! Bóg jest miłością! 

To słowa Benedykta. Nie lękajcie się! 
Trwajcie mocni w wierze. Nie lękajcie się! 
Bo jak powiedział Ojciec Święty Bene-
dykt XVI niedawno temu w Niemczech: 
Gdzie jest Bóg tam jest przyszłość! (Biuro 
Prasowe KEP). 

Dziękujemy Ojcu Świętemu Bene-
dyktowi XVI za nominację Arcybiskupa 
Metropolity Lubelskiego Stanisława Bu-
dzika. Prosimy Boga o wszelkie łaski i o 
dary Ducha Świętego potrzebne do pełnie-
nia tak odpowiedzialnej i zaszczytnej 
funkcji. Prosimy też Matkę Bożą i św. 
Antoniego o patronat nad arcybiskupią 
posługą w Kościele Lubelskim. 

 
Ingres Abp. Stanisława Budzika do 

Archidiecezji Lubelskiej odbędzie się 22 
października o godz. 11.00. 

episkopat.pl 

ABP METROPOLITA LUBELSKI STANISŁAW BUDZIK 
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1 października - Św. Teresy od  
Dzieciątka Jezus (1873-1897) 
Mając 15 lat wstąpiła do klasztoru kar-
melitanek za dyspensą papieża Leona 
XIII. Była niezwykle dojrzała ducho-
wo. Starała się doskonale spełniać 
wszystkie obowiązki. Nazwała to 
„małą drogą dziecięctwa Bożego”. Wi-
dząc, że miłość Boga jest zapomniana, 
oddała się Bogu jako ofiara za zbawie-
nie świata. Swoje przeżycia opisała w 
księdze „Dzieje duszy”. 
3-4 października — Siódma rocznica 
nawiedzenia naszej parafii Matki Bo-
żej w kopii Jasnogórskiego Wizerunku 
w 2004 roku. 
4 października - Św. Franciszka       
z Asyżu (1181-1226) 
Początkowo pragnął być rycerzem. Po 
niewoli, w jakiej przebywał w Perugii, 
zaczął poszukiwać najdoskonalszego 
wypełnienia woli Bożej i Ewangelii. 
Znalazł je w życiu „brata mniejszego” 
- ubogiego i posłusznego. Jeszcze 
przed śmiercią jego przykład pociągnął 
ponad 5000 osób, które wstąpiły do 
założonego przez niego zakonu. Fran-
ciszek (wraz ze św. Klarą) stworzył dla 
kobiet II zakon kontemplacyjny. Dla 
świeckich założył III zakon. 

5 października – Św. Faustyny  
Kowalskiej (1905-1938) 
Wstąpiła do zakonu sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia. Wykonywała prace w 
ogrodzie, w kuchni, piekarni, na furcie. 
Miała jedno pragnienie: uświęcić się w 
pracy i cierpieniu. Była obdarzona da-
rem modlitwy kontemplacyjnej. Na 
polecenie spowiednika spisała swe 
mistyczne przeżycia w „Dzienniczku”, 
który stanowi perłę duchowości chrze-
ścijańskiej. Ogłosiła na nowo przesła-
nie o Miłosierdziu Boga. Na podstawie 
jej objawień został namalowany obraz 
Zbawiciela z podpisem „Jezu, ufam 
Tobie”, znany na całym świecie. 

KALENDARIUM 

Już minęły wakacje, a tak nie-
dawno dziękowaliśmy Bogu za rok 
szkolny. Gdy słuchamy słów Ewan-
gelii o cudownym połowie ryb w 
Jeziorze Galilejskim, to może nie-
którzy przenoszą się myślami nad 
morze, na jeziora, bo tam spędzali 
wakacje. 

Dziś spotykamy się w kościele 
w dniu rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. 71 lat temu dzieci, tak 
jak i wy, chciały z radością rozpo-
cząć nowy rok szkolny. Nie dane im 
było uczyć się w szkole. Trzeba 
było pochować książki i tornistry, i 
z duszą na ramieniu przeżywać każ-
dy dzień, bo wojna i okupacja nie-
miecka trwała pięć lat. 

Dzisiaj żyjemy w wolnej Oj-
czyźnie. Nie możemy jednak za-
pomnieć o tych, którzy za jej wol-
ność oddali życie. Warto porozma-
wiać z tymi, którzy jeszcze pamię-
tają tamte czasy, choć jest ich już bar-
dzo mało. 

Dziś przychodzimy do kościoła 
świadomi swoich słabości i chcemy za-
prosić Pana Jezusa do naszego życia w 
nowym roku szkolnym. Zaprosić Go na 
lekcje… zaprosić po prostu do szkoły. 
Musicie być świadomi, że On chce być z 
nami i chce nam pomagać. Mówił prze-
cież: Ja jestem z wami aż do skończenia 
świata. Szanuje On jednak naszą wol-
ność i jeśli ktoś nie zechce, to nie będzie 
się narzucać. Ważne jest nasze zaanga-
żowanie, nasza systematyczność w na-
uce. Wszystko trzeba sobie jakoś po-
układać i od początku potraktować po-
ważnie swoje obowiązki. (…) Wtedy i 
Pan Jezus będzie błogosławił i dawał 
potrzebne łaski. O własnych siłach, jak 
pokazuje cudowny połów ryb, niewiele 
można zdziałać. Całą noc łowiliśmy i nic 
nie złapaliśmy – mówili rybacy. (…) A 
wystarczyło, aby Jezus powiedział, by 
wypłynęli na głębię i zarzucili sieci, a 
ryb było tak wiele, że nie mogli ich sami 
wyciągnąć. To jest to Boże działanie w 

NOWY ROK SZKOLNY 

życiu człowieka. Róbmy, co do nas 
należy, ale nie zapominajmy o tym, że 
Jezus daje łaskę, potrzebne światło. 
(…) 

W Biblii opisane jest wydarzenie 
rozmnożenia chleba. Pewien chłopiec 
miał pięć chlebów i dwie ryby. Jezus 
to pobłogosławił i kazał rozdać lu-
dziom. I okazało się, że „Tych zaś, 
którzy jedli, było około pięciu tysięcy 
mężczyzn, nie licząc kobiet i dzie-
ci” (Mt 14,21). I jeszcze zostało dwa-
naście koszy ułomków. Ale ważne 
było, że ten chłopiec dał swój wkład. 
My też, licząc na pomoc Jezusa, musi-
my dać swój wkład. (…) 

Życzę wam, by Chrystus był zawsze 
obecny i w waszym życiu szkolnym, i w 
rodzinnym. Niech ten nowy rok szkolny 
będzie czasem wzrastania w wiedzy, 
mądrości, ale i łaski. Byście stawali się z 
lekcji na lekcję coraz lepsi i aby nauczy-
ciele zauważali ten fakt waszej przemia-
ny. (…) Ten całościowy wzrost jest bar-
dzo ważny, gdyż można być człowie-
kiem bardzo wykształconym, a jedno-

cześnie biednym pod wzglę-
dem duchowym, bo niewie-
rzącym. Dlatego księża i kate-
chetki wraz z całym gronem 
pedagogicznym będą z wami 
współpracować, byście wzra-
stali nie tylko pod względem 
intelektualnym ale i ducho-
wym. Temu będą służyć różne 
nabożeństwa, rekolekcje, spo-
wiedź pierwszopiątkowa. (…) 
Niech Chrystus, który obiecał 
swoją pomoc, wspiera was 
przez cały rok szkolny. 

Nowy rok szkolny dla uczniów ZSO nr 4 rozpoczął się 1 września od Mszy św. w 
kościele św. Antoniego o godz. 8.00. Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił 
ks. Proboszcz Stanisław Róg. Przytaczamy obszerne fragmenty jego homilii. 

Naszym Drogim Soleni-
zantom: ks. Łukaszowi     
Mudrakowi i ks. Łukaszowi 
Wasiowi składamy najser-
deczniejsze życzenia zdro-
wia, błogosławieństwa Bo-
żego i życzliwości ludzkiej. 

Niech Maryja, św. Antoni 
i św. Łukasz Ewangelista 
wypraszają u Jezusa łaski 
potrzebne w pracy duszpa-
sterskiej. 

Inauguracja roku szkolnego— 1 września 2011 
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2-8 października—Tydzień  
Miłosierdzia 
Tydzień Miłosierdzia jest szczególnym 
czasem głoszenia, świadczenia i propago-
wania miłosierdzia. 67. Tydzień Miłosier-
dzia będzie obchodzony pod hasłem 
„Komunia z Bogiem źródłem miłosier-
dzia”. 
Dobry przykład postawy miłosierdzia 
wobec bliźnich płynie z postawy bł. Jana 
Pawła II, który w spotkaniu z drugim 
człowiekiem zawsze promieniował miło-
ścią. Pokazywał światu, jak wiele może 
uczynić dla braci jeden człowiek. Przy-
glądając się postaci i owocom Jego posłu-
giwania możemy powiedzieć, że zapał, 
siła i mądrość, z jaką działał, wynikała z 
intensywnej kontemplacji Boga, z której 
czerpał niewyobrażalną moc do poszuki-
wania w całym świecie zagubionych, 
ubogich, zapomnianych i opuszczonych 
przez wszystkich braci i sióstr Chrystusa. 

7 października - Matki Bożej  
Różańcowej 
Pius V ogłosił święto Matki Boskiej Zwy-
cięskiej po zwycięstwie floty chrześcijań-
skiej nad turecką pod Lepanto 7 paździer-
nika 1571 r. Klemens XII wprowadził je 
pod obecną nazwą w 1716 r. dla całego 
Kościoła. 
9 października – XI Dzień Papieski 
„Jan Paweł II - Człowiek modlitwy” 
XI Dzień Papieski rozpoczyna w tym 
roku tydzień wdzięczności Polaków za 
pontyfikat Jana Pawła II. Jest to naturalny 
odruch naszych serc, które czują obowią-
zek podziękowania Bogu za ten niezwy-
kły dar modlitwą dziękczynną oraz po-
przez wydarzenia artystyczne i kultural-
ne, a zwłaszcza przez zgłębianie papie-
skiego nauczania. Będziemy mieli także 
okazję wspomóc akcję Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”, wspierającej mate-
rialnie i duchowo rzeszę stypendystów z 
całej Polski.  

KALENDARIUM COŚ ODESZŁO NA ZAWSZE 

Dwie skrajne pory 
roku – zima i lato – przy-
wołują sentymentalne 
wspomnienia dawnych 
lat, stają się przedmiotem 
refleksji, budzą tęsknotę 
za odległym czasem dzie-
ciństwa. Zima kojarzy się 
zwykle z okresem Boże-
go Narodzenia, kieruje 
myśli do Wigilii w domu 
rodzinnym. Lato przenosi 
w przestrzeń, do otaczają-
cej przyrody, do zjawisk i 
wydarzeń. 

Północno-zachodnia 
część kielecczyzny – za-
razem Małopolski – two-
rzyła wówczas specyficz-
ny klimat więzi międzyludzkich w bli-
skości z Bogiem. Ten mały świat zamy-
kał się głównie w obrębie parafii i okoli-
cy. Dominującą wówczas postacią i naj-
większy autorytetem był ksiądz pro-
boszcz. Wielkim szacunkiem otaczani 
byli wikary, nauczyciele w szkole, rodzi-
ce, dziadkowie, a nawet sąsiedzi, którzy 
często służyli radą i pomocą w każdej 
potrzebie. Wujka, ciocię, babcię i dziad-
ka całowało się przy powitaniu w rękę. 
Moja babcia, podobnie jak i inne, nie 
dawała prezentów czy pieniędzy, bo nie 
miała emerytury, ale czasem przyniosła 
dojrzałą gruszkę lub jabłko, przytuliła. 
Czuło się bicie jej serca, bo babcia dzie-
liła się nim z nami. 

Szczególnym dniem była niedziela. 
Z różnych stron szły do kościoła tłumnie 
grupy wiernych, nawet z odległości 
7 kilometrów. I nikt się nie spóźniał. 
Piaszczysta droga z wyżłobionymi kole-
inami nie sprzyjała marszowi – na pobo-
czu była wydeptana ścieżka. Czasem 
pieszych wyprzedzała furmanka, dzwo-
niły jadące ścieżką rowery. Po drodze do 
kościoła mijało się kilka kapliczek 
i krzyży, którym każdy przechodzień 
oddawał pokłony. Wśród pieszych zwra-
cały szczególnie uwagę pochylone syl-
wetki starszych pań, ich wytrwałość i 
wiara. Jedna dłoń opleciona różańcem, 
w drugiej chusteczka z „wdowim gro-
szem”. Często obok szedł wnuczek, któ-
ry niósł babci buty i swoje świeżo pobie-
lone kredą tenisówki. Buty zakładało się 
tuż przed kościołem. 

W tamtym czasie dużo mówiło się o 
Bogu. Do rzadkich zwrotów należało: 
dzień dobry, do widzenia. Spotykanych 
na drodze, czy domowników pozdrawia-
ło się słowami: Niech będzie pochwalo-
ny Jezus Chrystus. Przy pożegnaniu mó-
wiło się; Idźcie z Bogiem – Zostańcie z 
Bogiem - Szczęść Boże. 

Czas zaciera ślady tamtego, odległe-
go świata. Gorzej pamięta się dźwięki. 
Gaśnie więc cykanie świerszczy, rechot 
żab, śpiew skowronków, szum falują-
cych łanów zbóż. 

ROMAN WOŁCZYK 

Widzi się jeszcze w myślach chaty 
kryte słomą, piaszczyste drogi, żuraw 
skrzypiący nad studnią i leżącą obok niego 
balię. Szczególnie latem balia spełniała 
rolę domowej „łazienki”. Tu odbywało się 
pranie, mycie. Napełniona świeżą wodą 
służyła do pojenia inwentarza. 

Obraz powojennej biedy dopełniał 
widok wędrujących żebraków, którzy w 
wyniku działań wojennych stracili dom i 
najbliższych. Najczęściej wybierali na 
miejsce odpoczynku rozstaje dróg, okolicę 
krzyża czy kapliczki. Na ciepłym, ogrza-
nym słońcem kamieniu siadał strudzony 
samotnik, zjadał kromkę chleba, żegnał się 
i szedł dalej donikąd. Po drodze pukał do 
drzwi mijanych domów, prosząc o kawa-
łek chleba czy kubek wody, bo chleb nie 
w każdym domu był. 

Tamte strony odwiedzam co najmniej 
raz do roku. Wracam do domu niepocie-
szony, bo zastaję tam zupełnie inny świat. 
Coś odeszło na zawsze. Pewne skojarzenia 
z tamtą małopolską wsią można znaleźć na 
obrazach Józefa Chełmońskiego, bo nawet 
współczesne skanseny nie odzwierciedlają 
tamtego czasu. 

Infrastruktura i współczesność wyraź-
nie zmieniła oblicze tamtego środowiska, 
choć nie tylko tam. Gorzej, że weszła czę-
ściowo do ludzkich wnętrz. Wartość czło-
wieka ocenia się nierzadko na podstawie 
marki samochodu, na podstawie jego dzia-
łania kosztem innych. Urzeczeni wynalaz-
kami, które ułatwiają z pewnością życie, 
ale zmęczeni krzykiem reklam, błyskotek, 
obiecanek, tracimy wiarę w Boga i szacu-
nek dla drugiego człowieka. Zaciera się 
granica między dobrem a złem. 

Jest nas katolików w kraju ponad 
90 procent, a ciągle od lat pozwalamy 
się spychać przez mniejszość na pobo-
cze. Patrzymy obojętnie na wiele bul-
wersujących spraw i wydarzeń. Trak-
tujemy je lekceważąco lub akceptuje-
my. W takim klimacie rozkwita zło. 
Czy przed nadchodzącymi wyborami 
prosimy Ducha Świętego o światłość 
umysłu? Czy słuchamy jeszcze swoje-
go sumienia? 
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13 października - Bł. Honorata  
Koźmińskiego (1829-1916) 
Był kapucynem, wybitnym kaznodzie-
ją i spowiednikiem. Swoją głęboką 
religijnością i troską o człowieka zjed-
nywał wielu ludzi dla Chrystusa. Zało-
żył szereg zgromadzeń zakonnych, w 
tym kilkanaście bezhabitowych, tzn. 
utajonych przed rosyjskim zaborcą. 
Zgromadzenia podejmowały prace 
charytatywne i apostolskie m. in. 
wśród młodzieży szkolnej i rzemieślni-
czej, w fabrykach, wśród ludu wiej-
skiego, w przytułkach dla ludzi starych 
i upośledzonych. 

15 października – Św. Teresy z Avila 
(1515-1582) 
Była karmelitanką. Przeprowadziła 
reformę swojego zakonu. Część życia 
spędziła w podróżach, na pertrakta-
cjach z władzami duchownymi i świec-
kimi, wygłaszaniu konferencji o odno-
wie życia zakonnego. Z pomocą św. 
Jana od Krzyża przedsięwzięła rów-
nież reformę karmelitów. Łączyła kon-
templację z aktywnością i umartwie-
niem. Napisała wybitne dzieła literatu-
ry mistycznej. Za największe uważana 
jest „Twierdza wewnętrzna”.  
15 października 2005 r. – rocznica 
zakończenia peregrynacji obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej  
w Diecezji Lubelskiej 
Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej w 
rodzinach naszej parafii rozpoczęło się 
16 października 2005 r. 
16 października – 33. rocznica wybo-
ru bł. Jana Pawła II na Stolicę  
Piotrową 

KALENDARIUM RÓŻANIEC OCALENIEM ŚWIATA 

Różaniec św. jest jedną z najpotężniejszych modlitw Kościo-
ła. Bez różańca trudno by było wejść człowiekowi w tajemnicę 
Bożej miłości i cierpienia. Trudno byłoby rozważać żywot Jezusa 
oraz Maryi. O istocie różańca mówią nam objawienia Maryi. 
Matka Boża cały czas prosi o modlitwę różańcową w intencji 
grzeszników i za cały świat. Miejsc objawień było wiele. 

Matka Boża pojawiała się z różańcem w dłoniach i gorąco 
zachęcała do jego odmawiania w takich miejscach jak np. Gietrz-
wałd (w Polsce na Warmii). Udokumentowano tu blisko 160 
objawień. Maryja ukazywała się dwóm dziewczynkom: Justynie 
i Barbarze. Wielokrotnie wyrażała życzenie modlitwy: „Życzę 
sobie, abyście codziennie odmawiali Różaniec”. W Fatimie 
(Portugalia) Maryja sześciokrotnie ukazała się trojgu pastusz-
kom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie. „Odmawiajcie codziennie 
różaniec za pokój dla świata i koniec wojny” - mówiła. W Lour-
des (Francja) Matka Boża z przewieszonym przez ramię różań-
cem 18 razy objawia się 13-letniej Bernadetcie. „Ja jestem Nie-
pokalane Poczęcie” - tak Maryja przedstawiła się ubogiej paster-
ce 25 marca 1858 roku, apelując jednocześnie o modlitwę za 
grzeszników. W Banneux (Belgia) Matka Zbawiciela z diamen-
towo lśniącym różańcem przewieszonym przez ramię ukazała się ok. 8 razy 12-letniej Ma-
rietcie, przekazując dziewczynce, że jest Matką Ubogich, że przychodzi, aby ludziom ulżyć 
w cierpieniu i dać cudowne źródło dla wszystkich narodów, jakim jest właśnie  modlitwa 
Różańcowa. 

Różaniec odgrywał też ważną rolę w życiu świętych. Modlitwa ta utwierdzała ich w 
wierze i nadziei, chroniła przed pokusami oraz atakami złego ducha. Mając zawsze różaniec 
przy sobie czuli się bezpiecznie i spokojnie. 

Te wszystkie objawienia Najświętszej Panny, cuda, orędzia, jakie miały miejsce na zie-
mi, dają świadectwo słowom Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto Matka Twoja” - Matka każde-
go człowieka. Nie tylko katolika, nie tylko człowieka dobrego o czystym sercu, ale przede 
wszystkim grzesznika. Człowieka słabego, jak małe dziecko, które pod czujnym okiem Mat-
ki musi się uczyć odróżniać zło od dobra. I taki jest człowiek wobec Matki Bożej. Taki powi-
nien być. Bez Maryi droga do owocnego obcowania z Bogiem jest trudna do pokonania. Ona 
najlepiej wie, czego oczekuje od nas Jej Syn. Nie lękajmy się zaufać Maryi. Ona nie jest po 
to, żeby nas zgubić, ale żeby znaleźć i zaprowadzić do Jezusa. Maryja ratuje całym swoim 
sercem duszę grzesznika, bo jest jego Matką. Nie złości się, nie krzyczy, nie grozi palcem. 
Ona nie traci nadziei, tylko czeka, modli się i KOCHA. 

MAGDALENA MICHOŃ 

CHĘCINY I KRAINA GADÓW 
W dniu 17 września 2011 uczestnicy zajęć socjoterapeutycznych w Świetlicy Opie-

kuńczo-Wychowawczej przy parafii. św. Antoniego Padewskiego, dzięki dotacji Urzędu 
Miasta Lublin Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, wybrali się na wycieczkę do 
Chęcin i do Kielc. W Chęcinach zwiedziliśmy ruiny zamku, po czym udaliśmy się do 
Kielc do Krainy Gadów. Tam mogliśmy zobaczyć różne ich rodzaje: gekony, węże, żół-
wie, jaszczurki itp., poznać jak żyją, czym się odżywiają. Zrobiliśmy sobie pamiątkowe 
zdjęcia, po czym udaliśmy się do pobliskiej karczmy na ognisko z kiełbaskami. Był to 
ostatni etap naszej wycieczki, na której humory, atmosfera i pogoda bardzo dopisały. 

Tekst i fotografia: Agnieszka Woś 
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16 października - Św. Jadwigi Śląskiej 
(1174-1243) 
Była żoną księcia Henryka I Brodatego. 
Przeżyła śmierć męża i prawie wszystkich 
dzieci. Jej syn, Henryk Pobożny, poległ w 
bitwie z Tatarami pod Legnicą. Ostatnie 
lata życia spędziła w ufundowanym przez 
siebie klasztorze cystersek w Trzebnicy. 
Zasłynęła z pobożności i czynów miło-
sierdzia. 
18 października - Św. Łukasza,  
Ewangelisty (I w.) 
Był lekarzem. Przyłączył się do św. Paw-
ła, gdy ten odbywał drugą podróż misyj-
ną. Był z nim w Rzymie, a także podczas 
trzeciej podróży misyjnej. Według trady-
cji jest autorem Ewangelii oraz Dziejów 
Apostolskich. Zawdzięczamy mu więk-
szość wiadomości o dzieciństwie Jezusa. 
Umarł prawdopodobnie śmiercią natural-
ną w wieku 84 lat. Kopią jednego z obra-
zów św. Łukasza jest wg legendy Ikona 
Jasnogórska. 
23 października— Niedziela Misyjna 
W tym dniu rozpoczyna się 85. Światowy 
Tydzień Misyjny. Po raz kolejny Ojciec 
Święty Benedykt XVI z okazji Światowe-
go Dnia Misyjnego skierował do nas orę-
dzie misyjne (pod hasłem: Zglobalizowa-
ny świat pilnie potrzebuje Ewangelizacji), 
przypominając, że Kościół ze swej natury 
jest misyjny a zadanie ewangelizacji jest 
nadal bardzo pilne. Tydzień Misyjny jest 
dla okazją rozpalenia ducha misyjnego 
oraz zwiększenia naszego zaangażowania 
w dzieło Ewangelizacji. 
24 października – Bł. Jana Balickiego 
(1869-1948) 
Urodził się w Staromieściu (obecnie Rze-
szów). Po ukończeniu przemyskiego se-
minarium duchownego i przyjęciu świę-
ceń (1892 r.) odbywał w latach 1894 - 97 
studia specjalistyczne na papieskim uni-
wersytecie gregoriańskim w Rzymie, 
gdzie uzyskał doktorat z teologii. W la-
tach 1897 - 1932 był profesorem teologii 
dogmatycznej w seminarium duchownym 
w Przemyślu, a od roku 1928 rektorem 
tegoż seminarium. Swoją troską duszpa-
sterską obejmował szczególnie zaniedba-
ne moralnie dziewczęta. Był cenionym 
spowiednikiem i kierownikiem ducho-
wym. Jego beatyfikacji dokonał w sierp-
niu 2002 roku Jan Paweł II podczas Mszy 
św. na krakowskich Błoniach. 
Grób błogosławionego znajduje się w 
Bazylice archikatedralnej Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny i św. Jana 
Chrzciciela w Przemyślu. 
29 października — 11. rocznica konse-
kracji naszego kościoła, której dokonał śp. 
Abp Józef Życiński. Od tego momentu 
nasza świątynia stała się budynkiem prze-
znaczonym do wyłącznej służby Bożej. 
Dziękując Bogu za naszą świątynię wspo-
minamy jej budowniczych, wszystkich 
kapłanów i osoby konsekrowane wywo-
dzące się z naszej parafii oraz obecnie i 
dawniej w niej pracujące. Pamiętamy 
również o tych, co odeszli już do domu 
Pana. 

KALENDARIUM ZAKORZENIENIE W WIERZE 

Była kiedyś piękna, młoda palma. 
Zapowiadało się, że wyrośnie na wyso-
kie, okazałe drzewo. Ale pojawił się zły 
człowiek, któremu przeszkadzało wszyst-
ko, co piękne, więc postanowił zniszczyć 
delikatne drzewko. Położył na nim ka-
mień, by nie mogło piąć się do góry, bo 
przytłaczał je ciężar. Zaczęło się wygi-
nać. Podejmowało różne próby, by nadal 
rosnąć. Wreszcie znala-
zło wyjście: zaczęło 
zapuszczać głębokie 
korzenie, co sprawiło, że 
łodyga rośliny wzmocni-
ła się, wybujała. Kamień 
spadł. Palma stała się 
jeszcze piękniejsza i 
silna. Bardzo szybko 
pokonała przeciwnika. 

Taką też zasadę 
postępowania miał na 
myśli św. Paweł, gdy 
pisał w Liście do Kolo-
san: „Jak więc przyjęli-
ście naukę o Chrystusie 
Jezusie jako Panu, tak w 
Nim postępujcie: za-
puśćcie w Niego korze-
nie i na Nim dalej się 
budujcie, i umacniajcie 
się w wierze, jak was 
nauczono, pełni wdzięcz-
ności” (Kol 2, 6). 

Matka, która przy-
chodzi z dziećmi do tej kaplicy, pragnie 
by zakorzeniły się one w Chrystusie. 
Młodzi, obecni tu wśród nas, chcą to sa-
mo osiągnąć. Starsi są już zakorzenieni, 
ale starają się jeszcze mocniej ugrunto-
wać korzenie zapuszczone w Chrystusa. 
Bo dopiero wtedy, gdy jesteśmy z Nim, 
wszystko możemy. „Beze Mnie – powie-
dział Jezus - nic uczynić nie możecie” (J 
15, 5b). Kto jest z Nim, jak był z Nim 
nasz patron, św. Antoni Padewski, ten 
wszystko dokona. Miał rację Henryk 
Sienkiewicz, który włożył w usta pana 
Zagłoby słowa, wypowiedziane podczas 
toastu na weselu Kmicica w ostatnich 
zdaniach Potopu: „Niech, gdy ciężkie 
czasy nadejdą, wspomną na nas i nie de-
sperują nigdy, bacząc na to, że nie masz 
takowych terminów, z których by się viri-
bus unitis [wspólnymi siłami] przy bo-
skich auxiliach [wstawiennictwach] pod-
nieść nie można”. 

Zakorzenienie w Chrystusie idzie 
nam tutaj łatwiej, bo jesteśmy w kaplicy, 
otoczeni podobiznami świętych polskich, 
którzy nas poprzedzili w drodze do 
wiecznej chwały. Głęboko zakorzenili się 

w Chrystusie, dlatego osiągnęli szczyty 
świętości. 

Święty Paweł nie omieszkał jeszcze 
dodać: „Baczcie, aby kto was nie zagar-
nął w niewolę przez tę filozofię będącą 
czczym oszustwem, opartą na ludzkiej 
tylko tradycji, na żywiołach świata, a 
nie na Chrystusie” (Kol 2, 8). Jakże 
często jesteśmy na co dzień oszukiwa-

ni! Wystarczy włączyć 
telewizor czy radio, aby 
się o tym przekonać. 
Ale trzeba umieć rozpo-
znać, co jest prawdą, a 
co kłamstwem; co służy 
dobru, a co ma celowo 
wprowadzać w błąd, 
oszukać, zmanipulować. 
Komuś na tym zależy i 
po coś.  
Jeszcze nie tak dawno, 
w okresie PRL-u-, 
wmawiano nam, że ist-
nieje tylko jeden 
„słuszny” pogląd na 
świat, który określono 
jako naukowy. Ten ma-
terialistyczny światopo-
gląd głosił, że Boga nie 
ma, a człowiek pocho-
dzi od małpy. Po latach 
runął jak domek z kart.  
Nie odwracajcie się 
plecami od Chrystusa. 

Bądźcie zawsze z Nim, przychodźcie do 
Jego świątyni. Mówię to, gdyż w na-
szych rodzinach byli ludzie głęboko 
zakorzenieni w Chrystusie. Sprawujemy 
dziś za nich Najświętszą Ofiarę, wymie-
niamy ich imiona i nazwiska ze czcią 
przy ołtarzu. Jedną z tych osób był śp. 
Mieczysław Wieliczko, profesor Uni-
wersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 
wybitny historyk. Związany od począt-
ku z powstaniem i rozwojem parafii 
p.w. św. Antoniego. Miał w tym proce-
sie swój szczególny udział. Ksiądz pra-
łat Stanisław Róg napisał, że to Profe-
sor zaproponował układ witraży w ka-
plicy i kościele. To zaangażowanie wy-
nikało z jego duchowości, z jego zako-
rzenienia w Chrystusie. 

Był też głęboko zakorzeniony w 
Jaśle, mieście, z którego pochodził i w 
którym nieoczekiwanie zmarł, gdy po-
jechał tam z wykładem. Zakorzenił się z 
czasem także w naszym środowisku 
lubelskim.  

Ksiądz proboszcz Stanisław Róg 
zadbał o to, by mogła się ukazać      

(Ciąg dalszy na stronie 7) 

KS. EDWARD WALEWANDER 

Staraniem ks. prałata Stanisława Roga w Wydawnictwie Polihymnia ukazała 

się niedawno publikacja pt. „Profesor Mieczysław Wieliczko. Moje z nim roz-

mowy”. Jej autor, ks. prof. Edward Walewander, na mszy św. o godz. 18.00 w 

naszym kościele dokonał dnia 7 września 2011 r. pierwszej prezentacji książki. 

Redakcja 
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niewielka książeczka o śp. Mieczysławie 
Wieliczce, z której można się trochę do-
wiedzieć o jego ojcu i matce, o jego uko-
chanym rodzinnym mieście, a także o 
Lublinie, gdzie studiował i gdzie potem 
przez wiele lat pracował na uniwersyte-
cie. 

Mieczysław Wieliczko miał bardzo 
dobrych i pobożnych rodziców. Ze wzru-
szeniem wspominał ich, gdy odbierał na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
prestiżową Nagrodę Naukową im. Ireny i 
Franciszka Skowyrów. Aż zapłakał z 
wdzięczności, że miał taką dobrą matkę, 
która potrafiła dzielić się tym, co miała, z 
innymi. A nie miała za wiele, bo po woj-
nie było ciężko. Dzieliła się i wtedy, gdy 
owdowiała i została sama z dziećmi. 
Człowiek jest wielki wtedy, kiedy potrafi 
dzielić się z innymi, i to nie dlatego, że 
później Bóg to kiedyś wyrówna i nie da 
się prześcignąć w swojej dobroci.  

Kiedy prof. Wieliczko zamieszkał w 
Lublinie, przychodził codziennie na pry-
marię, poranną mszę św. do tutejszego 
kościoła. Siadał zawsze w ławce w pierw-
szym rzędzie, blisko ołtarza. Był pracow-
nikiem uniwersytetu, na którym, podob-
nie jak gdzie indziej, wbijano do głowy 
podstawy marksizmu-leninizmu. On wie-
dział, że to kłamliwa, prymitywna propa-
ganda, bo był zakorzeniony w Chrystusie. 
Z tego zakorzenienia wyrosło też bogac-

(Ciąg dalszy ze strony 6) two witraży, o których była już mowa. 
On zaproponował Księdzu proboszczo-
wi, by jeden z nich przedstawiał św. 
Benedykta, ojca duchowości zachod-
niej, opata, który w Prologu do napisa-
nej przez siebie Reguły, przeznaczonej 
dla zakonników i wszystkich chrześci-
jan, napisał: „słuchaj, synu, nauk mi-
strza i nakłoń ku nim ucho swego ser-
ca”. Miał zamiar napisać artykuł o św. 
Benedykcie do „Głosu św. Antoniego”. 
Zobowiązał się do tego. Ale już nie 
zdążył się wywiązać. Wyprzedziła go 
nagła śmierć, która przerwała jego 
twórczość naukową w okresie najwięk-
szej aktywności. Zrobiłem to za niego z 
przyjaźni, jaka nas łączyła, by dotrzy-
mać danego przezeń słowa i by zacho-
wać ciągłość serii artykułów z dziedzi-
ny duchowości katolickiej.  

Śp. prof. Mieczysław Wieliczko, 
parafianin parafii św. Antoniego, jakby 
użycza mi dzisiaj głosu i prosi, bym w 
jego imieniu, w imieniu wielu ojców i 
matek, powiedział: Kochajmy Chrystusa i 
Jego Kościół. Módlmy się, by prymaria 
była dla wszystkich czymś drogim. Niech 
i wieczorne msze św. będą nadal oblega-
ne, tak jak to jest dzisiaj. Niech wśród nas 
kwitnie życie modlitewne, bo nasz Mistrz, 
Jezus Chrystus, jest wzorem takiego głę-
bokiego rozmodlenia. On często całą noc 
modlił się do Boga. Nie była to byle jaka 
modlitwa. To była całonocna gorliwa 

Środki przekazu – prasa, telewizja, 
radio, Internet – to także jest dar od Boga. 
Ale, jak z każdym darem, można go wy-
korzystać dobrze lub źle. Poprzez środki 
przekazu można zdziałać wiele dobra. 
Dobrze jest więc wykorzystywać je zgod-
nie z wolą Pana Boga. Dlatego potrzebna 
jest modlitwa za osoby w nich pracujące, 
bo to od nich zależy jak zostaną wykorzy-
stane. Osoby pracujące w mediach i po-
sługujące się nimi powinny odnosić się z 
szacunkiem do prawdy oraz szanować 
godność każdej osoby. 

Nie jest to takie proste. Trzeba za-
uważyć, że jeśli ktoś jest właścicielem np. 
kanału telewizyjnego, to ci którzy mu 
podlegają nie mogą się sprzeciwiać jego 
woli, bo pewnie straciliby pracę. Jeśli 
właściciel jest człowiekiem wiary, to i 
jego pracownicy będą propagować takie 
zasady. Jeśli jednak jest to człowiek prze-
ciwny wierze i Kościołowi, to jego pra-
cownicy będą tworzyć programy zgodne 
z poglądami właściciela. Widać to np. po 
wiadomościach w różnych kanałach tele-
wizyjnych. Jakże inaczej są one przedsta-
wiane i komentowane. Poza tym na ca-
łym świecie dokonuje się jednocześnie 
dużo wydarzeń i trzeba wybierać tylko 
niektóre z nich, aby o nich poinformo-
wać. Wybór tych informacji też zależy od 
człowieka, od jego postawy życiowej i 
poglądów. 

rozmowa z Ojcem. Dopiero skutkiem takiej 
modlitwy powołał dwunastu apostołów! 
Później przemierzał z nimi Ziemię Świętą i 
przemawiał do tłumów, o czym jest mowa 
w Ewangelii (Łk 6, 12-19). 

Człowiek zakorzeniony, rozmodlony, 
wie, jak przemawiać. Nigdy nie będzie 
dyletantem. Zawsze będzie się go chętnie 
słuchać. To, co jest zakorzenione w Bi-
blii, powie swoim słowem, zrozumiałym, 
jak zrozumiała jest przekazana nam 
Ewangelia. 

Może ta niewielka książeczka o na-
szym parafianinie śp. prof. Mieczysławie 
Wieliczce będzie dla wielu inspiracją do 
przemyśleń w życiu rodzinnym, sąsiedz-
kim, zakonnym. Jest w niej przedstawio-
ny ideał profesora, jest niejedna myśl, 
która może nas zainteresować, zainspiro-
wać. 

Kto może, niech pogłębia swoją wia-
rę. Nie ułatwiajmy pracy złym ludziom, 
którzy kładą kamień na piękną koronę 
palmy. Sami bądźmy palmą, która zako-
rzeni się głęboko. Nic nas wtedy nie zdo-
ła pokonać: ani oszustwa, ani oszczer-
stwa, ani wyimaginowane zarzuty. Święty 
Antoni powtarzał często, że Chrystus jest 
z nami po wszystkie dni, aż do skończe-
nia świata (por. Mt 28, 20) i nikt na Nim 
się nie zawiedzie, kto jest z Nim. Nie 
zawiedzie się ten, kto się modli, kto czy-
ta, kto rozmyśla, kto bierze do ręki budu-
jące książki. 

POTRZEBNY SZACUNEK DLA PRAWDY 
KS. MARIUSZ SALACH 

Najczęstszymi informacjami są takie, 
że ktoś kogoś zabił, gdzieś wybuchła bom-
ba, ktoś się kłóci, jest klęska żywiołowa. 
Dobrych wiadomości jest mniej, mimo, że 
dzieje się na świecie wiele dobra. Wybiera-
ne są więc wiadomości negatywne, bo gdy 
dzieje się coś dobrego, to ludzi to tak „nie 

chwyta”. Ludzie wolą złe wiadomości. I 
przedstawiany jest obraz świata, w którym 
dzieje się dużo zła. 

Ponadto ze środkami przekazu związa-
ne są pieniądze. Aby mieć tych pieniędzy 
więcej, trzeba wychodzić naprzeciw tzw. 
oczekiwaniom. Dlatego w telewizji najwię-
cej jest kryminałów, filmów sensacyjnych, 
rzeczy skandalicznych i nieprzyzwoitych. 
To człowieka bardziej fascynuje. 

Korzystając ze środków masowego 
przekazu, powinniśmy zawsze używać 
własnego rozsądku, posłuchać jednej 
wersji informacji, drugiej i wyciągnąć z 
nich właściwe wnioski. Nie powinniśmy 
powtarzać bezmyślnie usłyszanych opinii 
i informacji, ale wszystko oceniać w 
świetle używać rozumu i wiary. 

Papież Benedykt XVI mówi, że 
środki masowego przekazu mają budzić 
w ludziach solidarność, pobudzać do 
zgody i wzajemnego rozumienia. Kiedy 
w wiadomościach jest wiele nienawiści, 
to w człowieku po pewnym czasie także 
rodzi się poczucie nienawiści. Nie jest 
to postawa chrześcijańska. Chrystus 
mówi, że chrześcijanin nie walczy prze-
ciwko ludziom, ale miłuje i szanuje 
każdego człowieka. Dlatego też środki 
masowego przekazu mają szanować 
człowieka jako osobę, przedstawiać 
seksualność po Bożemu, doceniać mał-
żeństwo, promować rodzinę. 

Pewien doświadczony katecheta 
powiedział, że oglądanie przez dwie 
godziny telewizji powoduje, że czło-
wiek ma już mentalność antychrześci-
jańską, przeciwną wierze. I aby wrócić 
do myślenia chrześcijańskiego powi-
nien przynajmniej dwie godziny się 
modlić i rozważać Słowo Boże. Dlatego 
korzystajmy ze środków masowego 
przekazu z umiarem. 
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DAWIDOWA BROŃ 
Ks. Mikołaj Newski swoje konferen-

cje oparł na historii Dawida walczącego z 
Goliatem, który stanowi symbol zła i 
grzechu. Dawid wziął w ręce swój kij i 
„wybrał sobie pięć gładkich kamieni ze 
strumienia, włożył je do torby pasterskiej, 
którą miał zamiast kieszeni, i z procą w 
ręce skierował się ku Filistynowi” (1 Sam 
17,40). 

„Kilka tygodni temu byłem u swojego 
przyjaciela na Słowacji – mówił na pierw-
szej konferencji. – Razem studiowaliśmy 
na KUL-u. (…) Na biurku zobaczyłem 
obrazek z obliczem Matki Bożej i słowa-
mi wypowiedzianymi przez Nią: Daję 
wam broń przeciwko Goliatowi. Oto wa-
szych pięć kamieni: Modlitwa na różańcu-
modlitwa sercem; Eucharystia; Pismo 
Święte; Post; miesięczna spowiedź. Wie-
działem już wtedy, że będę miał w Lubli-
nie Dni Skupienia i ucieszyłem się, że to 
sama Matka Boża podsunęła mi ich temat. 
(…) 

Na konferencjach skupimy się przede 
wszystkim na trzech kamieniach w walce 
ze złem: modlitwie, Eucharystii i Piśmie 
Świętym. (…) 

ZŁO I DOBRO 
Patrząc na świat możemy mówić, że 

jest w nim wiele dobra, ale też i wiele zła. 
Zło reklamuje się więcej niż dobro. (…) 
Napełnia nas to nieraz smutkiem, goryczą, 
może i rozczarowaniem, niezrozumieniem. 
Doświadczamy wielu trudności i prób w 
życiu. Jakie miejsce mamy zająć w takim 
świecie złości, przemocy, podstępu? Złu 
mamy przeciwstawić miłość, czystość i 
mądrość Ewangelii. Nie należy się bać zła, 
bo przecież do tego świata posyła nas Jezus. 
(…) Idziemy w Jego Imieniu, z Jego Mocą, 
jak Dawid, który walczył z Goliatem i zwy-
ciężył. Nie trzeba mu było pięciu kamieni. 
Zwyciężył pierwszym. Ważne, by nie było 
w nas strachu przed złem. Ważne byśmy 
zawsze stawali po stronie dobra, po stronie 
Boga. (…) 

W tej walce potrzebujemy przede 
wszystkim modlitwy, zwłaszcza na różańcu. 
Potrzebujemy zjednoczenia z Chrystusem w 
Eucharystii, potrzebujemy Słowa Bożego, 
poprzez które Pan nas umacnia i wskazuje 
drogę do siebie. Potrzebujemy także postu, 
bo jak mówi Jezus, jest takie zło, przeciw 
któremu możemy się przeciwstawić tylko 
poprzez post i modlitwę. Potrzebujemy też 
spowiedzi, oczyszczenia swego serca przed 
Bogiem i doświadczenia Jego miłosierdzia i 
miłości, która patrzy i na nasz grzech, i na 
nasze serce. (…) 

PIERWSZY KAMIEŃ 
MODLITWA 

 
KTO SIĘ DOBRZE MODLI 

Na jednej Mszy świętej ksiądz zapytał 
ludzi: Kto umie się dobrze modlić, niech 
podniesie rękę – mówił ks. Mikołaj w 
dalszym ciągu pierwszej konferencji. – 
Wśród wielu obecnych na Liturgii było 
widać tylko dwie podniesione ręce. Była 
to ręka małego chłopca, a gdzieś w środku 
kościoła ręka małej dziewczynki. Słuchali 
nauki kapłana i spontanicznie reagowali 
na jego słowa, nie zwracając uwagi na 
otoczenie. Dzieci w swojej prostocie, nie-
winności i zaufaniu mogą o sobie powie-
dzieć, że umieją modlić się. Mogą to po-
wiedzieć z taką spontanicznością i prosto-
tą, że nikt ich nie będzie podejrzewać o 
pychę. 

Henry Newman w książce 
„Powrót marnotrawnego syna” pi-
sze: Jestem powołany, aby wejść do 
wewnętrznej świątyni mojego wła-
snego istnienia, którą sam Bóg stwo-
rzył, aby w niej przebywać. Jedyną 
drogą do tego miejsca jest modlitwa, 
nieustanna modlitwa. Jesteśmy świą-
tynią Ducha Świętego. Wyobraźcie 
sobie, że głęboko w naszym wnętrzu 
jest świątynia, w której chce przeby-
wać Bóg. Świątynia, która ma być 
miejscem modlitwy. 

Romano Guardini w książce 
„Wprowadzenie do modlitwy” pisze: 
Modlitwa jest wewnętrzną potrzebą, 
łaską i wypełnieniem – ale modlitwa jest 
także powinnością, wymogiem i samoza-
parciem. Przeto potrzebujemy ćwiczeń, 
potrzebne jest nam wprawianie się w 
modlitwie, uczenie się modlitwy, jej 
światło, ale i jej szkoła. 

Nasza szkoła modlitwy jest szkołą 
Jezusa Chrystusa. Usposobienie, cała 
osoba Pana Jezusa jest skierowana do 
modlitwy. (…) W Ewan-
gelii widzimy Go modlą-
cego się na górze, w 
Wieczerniku, w Ogro-
dzie Oliwnym, a na ko-
niec na krzyżu. Na 
szczycie ludzkiej sławy i 
uniżenia. (…) 
NA FUNDAMENCIE 

WIARY 
Nieraz słyszymy, 

a może i sami tak uważa-
my, że mamy się modlić, 
gdy mamy do tego jakieś 

wewnętrzne nastawienie, kiedy modlitwa 
jest aktem spontanicznym serca. (…) Mo-
dlić trzeba się zawsze. Modlitwa ma być 
praktyką systematyczną, codzienną. Mo-
dlitwa jest wysiłkiem. Z prac, które co-
dziennie wykonujemy, jest pracą najcięż-
szą. Potrzebne jest to, aby wyrzekając się 
siebie, stanąć przed Panem i Jego słuchać, 
mówić do Niego, poznawać Jego wolę. 

Modlitwa nie powinna być uzależniona 
od naszego nastroju. Owszem, ważne są 
uczucia i nastrój. Nie powinniśmy na modli-
twie szukać jakiś dobrych uczuć! Nie trzeba 
ich szukać, ani sztucznie wywoływać. Te 
dobre przyjdą same, jako nagroda za prze-
obrażone, zmienione życie, za wierność i 
wytrwałość w modlitwie. Skutecznie może-
my modlić się tylko, budując na fundamen-
cie żywej wiary. A wiara będzie żywa i 
głęboka tylko wtedy, kiedy będziemy szu-
kać Go własnym sercem. 

RAZEM Z CHRYSTUSEM 
Według Matki Teresy: Modlić się, ozna-

cza przede wszystkim, być jedno z Chrystusem. 
Modlitwa nie jest niczym innym, jak zupełnym 
zdaniem się, zupełnym zjednoczeniem się z 
Chrystusem. Módlmy się jeden za drugiego, 
abyśmy umożliwili Jezusowi w nas i przez nas 
kochać miłością, którą miłuje Jego Ojciec. 
(…) 

Często mówimy o trudnościach, bra-
ku skupienia w czasie modlitwy. Jedną z 
przyczyn mogą być różne cielesne niedo-
magania, choroby. Ale ważna jest także 
postawa, którą zajmujemy podczas modli-
twy. Ale i zdrowi ludzie nieraz mówią: 
Podczas modlitwy zasypiam. Pytam: Jak 

(Ciąg dalszy na stronie 9) 

JAK KAMIENIE DAWIDA 
Co roku Rodzina Różańcowa naszej parafii organizuje Rekolekcje Różańcowe. Ze 

względu na Misje Święte, które odbędą się w październiku, tym razem zorganizowane 
zostały 10 i 11 września Dni Skupienia Żywego Różańca. Prowadził je ks. Mikołaj 
Newski, ojciec duchowny w Seminarium w Gródku Podolskim na Ukrainie. 

Program dni skupienia był bardzo bogaty. Obejmował konferencje, adoracje Naj-
świętszego Sakramentu i modlitwy: Różaniec i Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz 
Msze św. Spotkania odbywały się w kaplicy tygodniowej, w kościele oraz w domu 
katechetycznym. W sobotę na spotkaniach odmówiono wszystkie części Różańca. 

RÓŻAŃCOWE DNI SKUPIENIA W PARAFII ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO 
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się modlicie? Odpowiedź: Na leżąco. By-
łoby dziwne, gdybyśmy nie zasypiali. 
Duch ma wpływ na ciało, ale i ciało na 
ducha. Przeto postawa podczas modlitwy 
może pomóc mojemu skupieniu. (…) 

Dalszą ważną sprawą jest przygotowa-
nie się do modlitwy. Na początku starajmy 
się o chwilę wyciszenia, podczas której 
skierujemy serce i myśli ku Bogu. (…) 
Potrzebujemy sobie uświadomić, że jeste-
śmy tu jedynie dla modlitwy. Wszystko 
inne jest nieważne, staje się drugim pla-
nem. (…) 

Drugim krokiem w modlitwie jest 
uświadomienie sobie Bożej obecności. 
Człowiek powie: Tutaj jest Bóg żywy, 
święty, prawdziwy. Jestem przed Nim, 
będę z Nim rozmawiać. Trzeba uświado-
mić sobie, z kim się rozmawia, przed kim 
się staje. (…) Nie mogę przecież z zaufa-
niem, szczerością rozmawiać z kimś, kogo 
nie znam. 

Dalszy krok w modlitwie. Zapytać sie-
bie, kim jest Bóg, którego obecność prze-
żywam? Kim On jest dla mnie? Czy jest 
tym, kogo pragnę poznawać i coraz bar-
dziej kochać, i z którym pragnę przeby-
wać? 

Trzecim krokiem w modlitwie jest oglą-
danie, kontemplacja Jego świętej Twarzy. 
Jest to coś obrazowego, bo przecież Bóg 
nie ma twarzy, jak my. Bóg to On sam, to 
Osoba. On jest Tym, Który Jest. Tym, 
który zna mnie samego. Jest to spogląda-
nie na Boga, jak na Osobę, wpatrywanie 
się w Niego, zachwycanie się Nim. To 
uświadomienie sobie Bożej obecności. 
(…) 

Może pojawić się w nas pytanie: Jak 
mam stanąć przed Bogiem ze swoim grze-
chem? Jeśli mogliśmy przed obliczem 
Bożym uczynić grzech, to i możemy 
przyjść do Niego ze swoim grzechem. Św. 
Faustyna pisze w Dzienniczku, że modlić 
się powinna każda dusza. I sprawiedliwa, 
bo inaczej utraci swoją sprawiedliwość; i 
grzeszna, bo nigdy nie podniesie się ze 
swoich grzechów. (…) Podczas modlitwy 
otrzymujemy dar poznania Bożej woli. 
Pan Jezus nieraz trwał na modlitwie przez 
całą noc (Łk 6,12), np. przed początkiem 
działalności, przed powołaniem Aposto-
łów, czy w ogrodzie Oliwnym. Tym daje 
nam przykład jak starać się walczyć o 
poznanie Bożej woli. 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 

NAŚLADOWAĆ JEZUSA 
I MARYJĘ 

Ale to nie tylko poznanie, 
bo przez modlitwę Pan daje 
nam siły do przyjmowania i 
wypełniania swojej woli. Bo 
modlitwa daje człowiekowi 
siły, aby przekroczył granicę 
swojej ograniczoności i przy-
jął, i wypełnił to, co wydaje się 
niemożliwym: przebaczenie, 
dar z siebie, ofiara, służba, 
męczeństwo. (…) Św. Jan Ma-
ria Vianney mówi: Nie potrafi-
my się modlić, ale dobry Bóg 
pozwala nam rozmawiać ze 
sobą. Nasza modli-

twa jest kadzidłem, które Mu 
się najwięcej podoba. Ten 
sam święty mówi: Dzieci mo-
je, macie małe serce, ale mo-
dlitwa je rozszerza i czyni 
zdolnym miłować Boga. Mo-
dlitwa daje nam przedsmak 
nieba, jakby do nas zstępowa-
ło coś z raju. Ona nas nigdy 
nie zostawi bez słodkości, ona 
jest miodem, który wypełnia 
duszę i czyni wszystko słod-
kim. W wytrwałej, wiernej 
modlitwie zmartwienia roz-
puszczają się jak śnieg na 
słońcu. (…) Ważne jest, aby 
modlitwą wypełnić czas, któ-
ry dany nam został dla nasze-
go uświęcenia i zbawienia. 

Szczególną modlitwą ma 
być dla nas Różaniec, który 
jest zbudowany na Ewangelii, 
na Słowie Bożym. (…) W 
Różańcu rozważamy życie Jezusa, Ma-
ryi - osób, które najbardziej miłujemy i 
które nas najbardziej kochają, abyśmy 
patrząc na ich życie, mogli je naślado-
wać. (…) Jezus daje nam wystarczająco 
dużo łaski, byśmy przez modlitwę mogli 
poznać Jego wolę i ją wypełnić, byśmy 
uczyli się trwania przy Nim, w Jego 
miłości i upodabnianiu się do Niego. 
(…) Przez modlitwę zwyciężamy świat, 
zwyciężamy samych siebie”. 
 

DRUGI KAMIEŃ 
EUCHARYSTIA 

 
Po adoracji Najświętszego Sakra-

mentu i modlitwie różańcowej, uczestni-
cy Dni Skupienia przeszli do domu ka-
techetycznego, gdzie zorganizowany 
został poczęstunek. O godz. 15.00 w 
kościele nastąpiło wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu. Po odmówieniu 
Koronki do Bożego Miłosierdzia, ks. 
Mikołaj wygłosił konferencję o Eucha-
rystii. 
 

CIAŁO I KREW 
NA ŻYCIE WIECZNE 

„Drugi kamień Dawida – mówił – to 
Eucharystia. Matka Boża wskazuje na 
Eucharystię, jako pomoc w walce z 
grzechem i złem. Mówi, że w niej jest 

źródło mocy i życia, droga do zjednocze-
nia z Bogiem. On jest obecny tu pod po-
stacią chleba. Sam do nas przychodzi, by 
dając siebie, prowadzić nas ku większemu 
zjednoczeniu z sobą drogą coraz większej 
miłości. (…) 

Jezus w synagodze nauczał: Ja 
jestem chlebem żywym, który zstąpił z 
nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, 
będzie żył na wieki. Chlebem, który ja 
dam, jest moje ciało za życie świata 
(Jan 6,51). (…) Św. Paweł pisze, że w 
Wielki Czwartek w Wieczerniku (…) 
Pan Jezus tej nocy wziął chleb i dzięki 
uczyniwszy połamał i rzekł: To jest 
Ciało moje za was [wydane].       

Czyńcie to na moją pamiątkę! Podob-
nie, skończywszy wieczerzę, wziął kie-
lich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym 
Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie 
to, ile razy pić będziecie, na moją pa-
miątkę! Ilekroć bowiem spożywacie 
ten chleb albo pijecie kielich, śmierć 
Pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego 
też kto spożywa chleb lub pije kielich 
Pański niegodnie, winny będzie Ciała 
i Krwi Pańskiej. Niech przeto czło-
wiek baczy na siebie samego, spoży-
wając ten chleb i pijąc z tego kielicha 
(1 Kor 11,23-28). (…) 

Nowotestamentalne opisy przedsta-
wiają nam różne, ale w całości zgodne 
świadectwa o ustanowieniu i sprawowa-
niu sakramentu Eucharystii. Opisy ustano-
wienia Eucharystii mamy w Pierwszym 
liście do Koryntian, w Ewangeliach św. 
Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. A Dzie-
je Apostolskie przedstawiają nam najstar-
szą Tradycję sprawowania Eucharystii 
(Dz 20,7-11). 

Eucharystia jest sakramentem, w 
którym jest obecny Jezus pod postaciami 
chleba i wina w swoim Ciele i Krwi, aby 
stawać się bezkrwawą ofiarą Niebieskie-
mu Ojcu, a nam wierzącym daje siebie, 
jako pokarm dla duszy. Jest światłem i 
szczytem całego naszego chrześcijańskie-
go życia. (…) 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 

RÓŻAŃCOWE DNI SKUPIENIA W PARAFII ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO 

Poświętne. Obraz św. Rodziny 
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Eucharystia jest sakramentem na tyle, 
na ile jest w niej obecny Chrystus, który 
ofiaruje się nam jako pokarm dla duszy. 
Eucharystia jest ofiarą na tyle, na ile w 
niej Chrystus daje się Bogu Ojcu, jako 
ofiarny dar. (…) Celem sakramentu jest 
uświęcenie człowieka. Celem ofiary jest 
uwielbienie Boga. 

Św. Franciszek Salezy tak pisze w dziele 
„Filotea – Wprowadzenie do życia pobożne-
go”: Słońcem wszystkich duchowych ćwi-
czeń, sercem wszelkiej pobożności i duszą 
każdej pobożności, droga Filoteo, jest naj-
świętsza ofiara Mszy świętej i Komunia 
Święta. Msza święta jest najwyższym i najdo-
skonalszym przejawem Bożej czci, centrum 
chrześcijańskiej pobożności, szczytem nasze-
go uwielbienia Boga. W wielkości, godności 
i owocach, jakie daje, nic na świecie jej nie 
dorówna. We Mszy Świętej i Najświętszym 
Sakramencie prawdziwie przebywa Bóg w 
swojej osobie wśród nas i działa we wszyst-
kich duszach dobrej woli szczodrą miarą 
swojej miłości i łaski. (…) 

Podczas Eucharystii słyszymy słowa: 
Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje... 
Bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Co 
myślał Jezus, kiedy mówił podczas 
ostatniej wieczerzy: To jest moje ciało? 
Słowo ciało w biblijnej terminologii 
oznacza jedną część człowieka, która w 
jedności z innymi częściami, to znaczy z 
duszą i duchem tworzą całego człowie-
ka. W mowie Jezusa słowo ciało ozna-
cza całego człowieka, całe życie od na-
rodzenia do śmierci. Jezus w Eucharystii 
zostawił nam cały swój żywot, od pierw-
szej chwili wcielenia, aż po mękę i 
śmierć. (…) 

Potem Chrystus mówi: To jest krew 
moja. Wyraz krew także oznacza w Piśmie 
część ciała. Krew w Piśmie Świętym 
oznacza także ofiarę, śmierć. Przecież 
krew uważano wtedy za źródło życia, jej 
przelanie oznaczało śmierć. Krew, to życie 
człowieka. Eucharystia jest sakramentem 
ciała i krwi Pana, a to znaczy jego życia i 
śmierci! 

OFIAROWAĆ SWOJE ŻYCIE 
A teraz odnieśmy to do siebie. 

Kiedy przychodzimy na Mszę świętą, 
mamy zjednoczyć się z Jezusem i du-
chowo ofiarować razem z Nim swoje 
ciało i swoją krew. Ofiarować to, co i 
Jezus - swoje życie i swoją śmierć. Kie-
dy ofiarujemy swoje ciało, dajemy 
wszystko, co składa się na nasze kon-
kretne życie: czas, zdrowie, siły, umie-
jętności, niepowodzenia i wszelkie tru-
dy, i swoje osiągnięcia, to wszystko, co 
składa się na nasze życie. 

Kiedy razem z Jezusem ofiarujemy w 
kielichu swoją krew, przedstawiamy, że i 
my w tej chwili ofiarujemy swoją śmierć. 
Śmierć, to nie tylko męczeństwo dla Jezu-
sa. Śmiercią jest wszystko, co nas już 
teraz upokarza, uniża, przytłacza, co nam 
nie przynosi sukcesu. Śmiercią są nasze 
choroby, utrapienia - wszystko, co nas 
umartwia. (…) W czasie Mszy św. ofia-
rowujemy Jezusowi całe swoje życie. 
(…) 

(Ciąg dalszy ze strony 9) Ale to jeszcze nie wszystko. Kiedy 
wyjdziemy z Mszy Świętej mamy iść 
dalej drogą ofiary i próbować w co-
dzienności ofiarować braciom i siostrom 
swoje ciało: tzn. swój czas, siły, służbę, 
inaczej mówiąc, swoje życie. Jest to 
potrzebne, abyśmy im mogli powie-
dzieć: weźcie i jedzcie i abyśmy ich 
skutecznie nakarmili (…). Ofiarujmy im 
i swoją krew – to co nas umartwia: ofia-
ry, samozaparcie się. 

Dzięki Eucharystii nie ma już życia 
nieużytecznego dla świata. Nikt nie po-
winien pytać: Po co żyję? Po co jestem 
na tym świecie? Jesteś na świecie dla 
bardzo ważnego celu: masz się stać ży-
wą ofiarą, Eucharystią razem z Jezusem. 
Wszystko, co ktokolwiek by zostawił 
dla siebie, jest stracone, dlatego że czło-
wiek ma to, czym obdarza innych. 

Ktoś powiedział: Rano na Mszy 
Świętej jestem kapłanem, a Jezus jest 
ofiarą. W ciągu dnia Jezus jest kapła-
nem, a ja ofiarą. Św. Leon Wielki napi-
sał: Nasze uczestnictwo w ofierze Chry-
stusowego Ciała i Chrystusowej Krwi 
nie ma innego celu jak ten, abyśmy się 
stali tym, co spożywamy. 

I  tak  zawsze, kiedy będziecie spo-
żywali ten chleb i pić ten kielich, zwia-
stujecie śmierć Pana, aż powróci (por. 
1Kor 11,26). Te słowa Apostoła Pawła 
brzmią w jednej z aklamacji po przeisto-
czeniu: Głosimy śmierć Twoją, Panie 
Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwsta-
nie i oczekujemy Twego przyjścia w 
chwale. W samym sercu Mszy św. jest 
ukryte oczekiwanie na przyjście Pana. 
Pierwsi chrześcijanie wołali: Marana 
tha – Przyjdź Panie Jezu. W tym duchu 
Eucharystia nie gasi pragnienia Bożej 
obecności, ale je rozpala. 

Eucharystia, Jezus Eucharystyczny 
ma stać się centrum naszego życia. To 
życie powinno toczyć się dla Niego i 
wokół Niego. (…) Ważne jest, abyśmy, 
będąc na Eucharystii, nie byli tylko ty-
mi, którzy patrzą i zachwycają się Jezu-
sem. Mamy przyjmować Go do swojego 
serca. (…)  

Czasami mamy problem: Czy mogę 
przystąpić do Komunii Świętej? Czuje-
my się tak niegodni... Trzeba sobie 
uświadomić, że z naszej strony tylko 
ciężki grzech może być przeszkodą w 
przyjmowaniu Eucharystii. Eucharystia 
nie jest pokarmem dla aniołów, ale jest 
pokarmem dla „podróżujących", jest 
sakramentem ustawicznej podróży, 

przejścia z teraźniejszości do wieczności. 
Św. Faustyna pisze, że aniołowie za-
zdroszczą nam dwóch rzeczy: Eucharystii 
– przyjmowania do serca samego Boga – 
(…) i… cierpienia. (…) Briegge McKen-
na, irlandzka klaryska pisze: W słowie 
Pana poznaję kierunek dla drogi mego 
życia. W Eucharystii przyjmuję pokarm, 
który mi daje siły wypełniać to, co usły-
szałam w Ewangelii. Jest potrzebne, aby-
śmy się nauczyli żyć z chleba, tzn. ze zjed-
noczenia z Chrystusem”. 

Ks. Mikołaj zwrócił też uwagę na 
ogromną rolę adoracji eucharystycz-
nych jako umocnienie wiary w obec-
ność Chrystusa pod postaciami eucha-
rystycznymi. „On z miłości do nas stał 
się więźniem tabernakulum. I nieraz 
zostaje sam, jak kiedyś w ciemnicy. 
Warto przychodzić choć na chwilę i 
stanąć przed Jezusem z wdzięcznością 
za to, że jest tak blisko nas i że staje 
się pokarmem dla nas (…), aby być 
pokarmem na życie wieczne dla każ-
dego”. 

Po modlitwie różańcowej trwała ado-
racja do Mszy św. o godz. 18.00. 

 

TRZECI KAMIEŃ 
PISMO ŚWIĘTE 
 

Kolejna konferencja, już w niedzielę, 
odbyła się o godz. 10.30 w domu kateche-
tycznym. Ks. Mikołaj mówił o Piśmie 
Świętym. 
 

CZYTAĆ I POZNAWAĆ 
„Pismo święte składa się z 46 ksiąg 

Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego 
Testamentu. Było napisane (inspirowane) 
pod natchnieniem Ducha Świętego. A 
więc jest to dzieło Boże, ale i ludzkie. (…) 
Natchnieni autorzy spisali je w duchu 
czasu, w którym żyli i pracowali, w stylu i 
mowie swego czasu. 

Pismo Święte nie jest podręcznikiem 
powstania świata i jego historii, chociaż w 
nim możemy znaleźć wiele cennych infor-
macji na te tematy. Pismo Święte jest 
przede wszystkim natchnioną księgą i w 
niej odkrywamy drogę zbawienia, drogę 
ku Bogu. Biblia jest świętą księgą, bo jest 
Słowem Bożym i mówi o Bogu, a także 
odkrywa i wyjaśnia Boże tajemnice, które 
dotyczą człowieka powołanego do święto-
ści. 

Dlatego jest ważne, aby Pismo czytać 
i poznawać (a najbardziej Ewangelie), bo 
życie bez słowa Bożego jest ciemne jak 
noc. Jednocześnie nasze życie mamy for-
mować pod wpływem Pisma Świętego, bo 
Pismo bez życia jest jak dusza bez ciała. 
Kto często i z uwagą czyta, zgłębia te tek-
sty, zaczyna nad nimi rozmyślać i odkry-
wać ich różne znaczenia. 

Ważne, aby czytać i wyjaśniać na-
tchnione teksty zgodnie z Tradycją i 
nauczaniem Kościoła. Św. Augustyn 
mówi: Nie uwierzyłbym Ewangelii, gdy-
by mnie do tego nie prowadził autorytet 
Katolickiego Kościoła. Jeszcze przed 

(Ciąg dalszy na stronie 11) 
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LECTIO DIVINA 
Jedną z metod czytania Pisma 

Świętego jest nią Lectio Divina, tak 
zwane Boże czytanie, święte czytanie. 
Jest to ćwiczenie, za pomocą którego 
chrześcijanin uczy się poznawać Biblię i 
realistycznie konfrontować swoje życie 
ze Słowem Bożym. 

Lectio oznacza czytanie. Ale 
Lectio, to coś więcej, niż szybkie, nie-
dbałe czytanie Biblii; nie jest to także 
naukowe studiowanie. (…) Celem Lec-
tio jest dojście poprzez czytanie Pisma 
do intymnego spotkania z Bogiem. Jest 
to czytanie z rozważaniem. (…) Lectio 
jest Divina, to znaczy Boże albo święte, 
bo jej przedmiotem jest Pismo Święte. 
To spotkanie człowieka przez Pismo z 
Bożym Słowem, ale i z samym Bogiem, 
spotkanie w dialogu, w rozmowie. 
Takim sposobem, z Lectio rodzi się 
Oratio - modlitwa. 

Patrystyczna metoda Lectio 
Divina jest bardzo prosta. Ma trzy 
główne części: Lectio, Meditatio i 
Contemplatio. Mówimy o jeszcze jednej 
części, jest nią Oratio. To modlitwa, 
która jest odpowiedzią na poznaną w 
medytacji prawdę o Bogu i o sobie. 

Lectio (czytanie) składa się z 
uważnego przeczytania jakiegoś nie-
wielkiego fragmentu Pisma Świętego, a 
także zapoznania się z odnośnikami i 
komentarzami do danego tekstu. (…) 

Meditatio (rozmyślanie) ma 
opierać się na trwałych, moralnych war-
tościach poznanego tekstu. Ważne jest 
zadanie sobie pytania, co to słowo mó-
wi do mnie i o mnie? Jakie posłanie 
Boga jest do mnie skierowane? Czego 
to Słowo ode mnie oczekuje? Może 
zmiany w życiu, w relacjach, w podej-
ściu do spraw, ludzi...? 

Contemplatio (spoglądanie, 
trwanie) przedstawia konkretny obraz 
Pisma i prowadzi nas wprost do osoby 
Jezusa Chrystusa. Contemplatio ozna-
cza zachwycenie, spoglądanie, pobożne 
trwanie w ciszy przed Tym, który jest 
końcowym celem mojej modlitwy. Jest 
to modlitwa milczenia w Bożej obecno-
ści. Myśl i usta odpoczywają, a spojrze-
nie jest skierowane na Pana. Tylko ser-
ce czuwa, trwa w modlitwie bez słów, a 
wola pragnie, wysila się zjednoczyć z 
Jego wolą. W praktyce te momenty 
ciężko oddzielić. Lectio, 
Meditatio, (oratio), Con-
templatio ciągle przepla-
tają się ze sobą, jedno 
wynika z drugiego i 
otwiera drogę do następ-
nego. 

Według św. Igna-
cego głównym celem 
rozmyślania i kontempla-
cji Pisma Świętego jest 
wyproszenie sobie we-
wnętrznego poznania 
Pana, który dla nas stał 
się Człowiekiem, abyśmy 
Go więcej miłowali i na-
śladowali. (…) 

Dojrzałym owocem całej drogi Lectio 
Divina jest Actio-czyn. Pismo Święte 
(…) czytamy i rozważamy po to, aby w 
nas zrodziły się dobre rozwiązania, a 
także wzmacniająca i pocieszająca siła 
Ducha Świętego, który pomaga nam je 
wprowadzić w życie. Chodzi o to, 
abyśmy lepiej postępowali i przez 
modlitwę odkryli, co mamy robić i 
abyśmy to zrobili z wewnętrznej potrzeby 
serca miłującego Pana. 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus po-
wiedziała: Dlatego że Jezus wstąpił do 
Nieba, mogę go naśladować według jego 
stóp, które pozostawił. Jakie gorące te 
stopy, jaki przyjemny zapach mają! Wy-
starczy mi spojrzeć do Ewangelii, a wiem, 
którą ścieżką, w którym kierunku mam iść. 
 

ODDYCHAĆ BIBLIĄ  
JAK POWIETRZEM 

Trzeba nam na nowo odkryć Boże 
Słowo i dawać mu miejsce, które mu się 
należy. (…) Kapucyn B.J. Stivar powie-
dział: Prorocy księgi napisali, przyszli 
nasi ojcowie i wprowadzili je w życie. 
Ci, co przyszli po nich, nauczyli się ich 
na pamięć, ale potem przyszło pokole-
nie, które skopiowało je i odłożyło do 
szuflady. (…) Św. Hieronim mówi, że 
nieznajomość Pisma Świętego jest nie-
znajomością Chrystusa. Słowem Bożym 
mamy oddychać, jak powietrzem. Pismo 
Święte, to księga, która nie powinna 
stać na półce, ale na stole. Jak chleb, 
który każdy może wziąć i jeść, ile chce. 
Ważne jest przechodzenie od „pisanego 
słowa” do „słowa żywego”. (…) Nie 
bójmy się otwierać księgi Pisma Świę-
tego i chociaż parę minut dziennie po-
święćmy na poznanie Słowa Bożego, na 
poznawanie Chrystusa i abyśmy dzięki 
temu mogli kroczyć drogą Chrystusa i 
Jego przykazań”. 

 
Spotkanie w domu katechetycznym 

zakończyło się odmówieniem części 
chwalebnej Różańca i odśpiewaniem mo-
dlitwy Anioł Pański. Wszyscy uczestnicy 
Dni Skupienia otrzymali od ks. Probosz-
cza Stanisława Roga wspomnienie o prof. 
Mieczysławie Wieliczko napisane przez 
ks. prof. Edwarda Walewandera. 

Dni Skupienia zakończyła Msza św. o 
godz. 12.30, podczas której Słowo Boże 
głosił również ks. Mikołaj Newski. 

nawróceniem usłyszał tajemniczy głos: 
Weź i czytaj, weź i czytaj! Otworzył 
księgę i zaczął czytać akapit, na który 
padło jego spojrzenie - Rz.13,13-14. 

Niedługo po tym w swoich Wyzna-
niach powie Bogu: Nie wątpię w to, że Cię 
kocham. Jestem o tym przekonany. Swoim 
słowem zraniłeś me serce, a ja Cię umiło-
wałem” (Wyznania, 10. księga, 6. akapit). 
Dla lepszej orientacji Pismo Święte 
już w XIII w. Księgi podzielono na 
rozdziały, a w XVI na wiersze. Pismo 
Święte jest jedyną księgą, która zosta-
ła przetłumaczona na ponad 2100 języ-
ków. Ciągle powstają nowe tłumacze-
nia. 
 

TRZY POWODY 
Istnieją co najmniej trzy powody, 

zgodnie z którymi trzeba poznawać 
Pismo Święte. Pierwszym jest poucze-
nie. W biblijnych tekstach możemy 
znaleźć wiele informacji o dawnych 
wydarzeniach i kulturach wielu naro-
dów. Można dowiedzieć się o dziejach 
narodu wybranego, o innych wielkich 
cywilizacjach i narodach. O ich ducho-
wych i kulturalnych osiągnięciach, ale 
i o różnych niepowodzeniach i nad-
użyciach, na skutek których cierpiały 
całe pokolenia. (…) 

Drugim powodem jest formacja czło-
wieka. Są tu prawdy, które mają trwałą 
wartość. Zgłębiając je, poznajemy poucze-
nia o tym, co jest moralnie dobrym, a co 
złym. 

Po trzecie, Pismo Święte napełnia i 
uświęca człowieka. Podczas czytania 
człowiek przeżywa spotkanie z Bogiem, 
który go napełnia. Prawda o Bogu i czło-
wieku obecna w słowach Pisma Świętego, 
jest zdolna napełnić serce i umysł człowie-
ka prawdami, które go nieraz przewyższa-
ją. Nie chodzi tu tylko o naukę, ale więcej, 
o to, że Pismo Święte może być 
„miejscem” spotkania człowieka z Bo-
giem. Jest to tajemnicze spotkanie, które 
wypełnia i uświęca człowieka, a to jest 
więcej, aniżeli jakakolwiek inna radość na 
świecie. 

W czytaniu Pisma Świętego jest 
bardzo ważne, aby wierzyć, że jest ono 
inspirowane przez Boże natchnienie, że 
jest to księga inna od wszystkich. (…) 
Po drugie, ważne jest, aby modlić się 
przed i po czytaniu Pisma Świętego. 
Przez modlitwę przygotowujemy się na 
to, aby Duch Święty podczas czytania 
nam pomagał, i abyśmy wewnętrznie 
żyli zgodnie z tym, co przeczytaliśmy. 

Dobrze jest przeczytać kilkakrot-
nie całe Pismo Święte, oczywiście nie 
naraz. W czytaniu ważne jest, by nie 
opuszczać wprowadzenia do Biblii, 
czy poszczególnych ksiąg. Ważne jest 
także korzystanie z przepisów, komen-
tarzy. Trzeba czytać tak, aby umieć 
swobodnie orientować się w całości 
tekstu i poszczególnych księgach. 
Ważne jest także wyjaśnianie tekstów 
zgodnie z wiarą i Tradycją całego Ko-
ścioła. (…) 

(Ciąg dalszy ze strony 10) 
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za głoszone nauki w imieniu Żywego Różańca składają ks. Mikołajowi 
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U schyłku lata, znajomi z błyszczącymi 
oczami opowiadają o odbytych pielgrzym-
kach i różnych formach wypoczynku, ja cie-
szę się z uroczystych chrztów Lenki i Paweł-
ka w mojej najbliższej rodzinie oraz z tego, 
że starsze dzieciaki, które przyjechały do nas 
na wakacje, wnosiły swoim pobytem radość i 
pobudzały do organizowania ciekawych za-
jęć; jestem wdzięczna losowi, że mogłam 
uczestniczyć w niektórych koncertach orga-
nowych, poświęconych w te wakacje pamię-
ci Jana Pawła II i że starczało mi sił na spo-
tkania z przyjaciółmi i zwykłe, ale jakże waż-
ne codzienne zajęcia. Każdy przeżyty przez 
nas dzień niesie zarówno małe szczęścia, jak 
też troski i problemy. 

Wielu ludzi potrzebuje do funkcjonowa-
nia o wiele silniejszych przeżyć, np. podróż-
nicy, alpiniści. Słucham aktualnie czytanych 
pamiętników Moje bieguny, polarnika Marka 
Kamińskiego. Dla niego, zmagania z zim-
nem i lodem stały się źródłem poznania i 
sprawdzenia siebie oraz sposobem na prze-
zwyciężanie własnych słabości. 

Zdarzają się również okresy w naszym 
życiu, gdy żyjemy jedynie z dnia na dzień. 
Nie jesteśmy zadowoleni, narzekamy, ale też 
nie próbujemy niczego zmieniać. Obserwuje-
my wówczas życie innych i nieraz zazdrości-
my im lub ranimy ich nadmiernym krytycy-
zmem. Jednocześnie sami stajemy się zbyt 
zadufani, bądź też zgorzkniali i zniechęceni. 
Brak nam często bodźca, który pomógłby 
przywrócić równowagę, dostrzec sprawy 
najważniejsze, pobudzić do działania. Oka-
zuje się, że w naszej codzienności jest wiele 
zdarzeń i przeżyć weryfikujących nasze po-
stawy, skłaniających do życiowych bilansów 
i przypominających, po co żyjemy. Mogą to 
być także słowa. Potrzebujemy jedynie 
uwrażliwić się na nie i umieć je dostrzec. 

Uczestnicząc niedawno w Mszy św. ża-
łobnej, żegnałam znajomą osobę. Z usłysza-
nej wówczas homilii wyniosłam zdanie, któ-
re poruszyło mnie zarówno swoją głębią, jak 
i życiową mądrością. Kapłan przytoczył 
wschodnią maksymę (przysłowie), że gdy 
umierający zamyka oczy, otwiera je innym, 
żyjącym. Dobrze się dzieje, gdy czyjaś 
śmierć pociąga za sobą pozytywne zmiany w 
bliskich i łatwiejsze odkrywanie przez nich 
tego, co w życiu ważne, co dobre, a co nale-
ży skorygować (np. poprawić relacje w ro-
dzinie, przewartościować własne przekona-
nia o bliskich, itp.). Przyznam, że sama z 
biegiem lat, coraz lepiej rozumiem i doce-
niam swoich nieżyjących już rodziców; mo-
tywy ich działania, nawet intuicję w wycho-
waniu córek. Zatarły się niedoskonałości i 
wady (któż jest od nich wolny?), widzę pięk-
ne strony ich życia i postępowania, a nawet 
odkrywam takie pozytywne cechy charakte-
ru, które wydaje się, odziedziczyły po dziad-
kach moje dzieci. 

Najczęściej na trudne sytuacje reagujemy 
właściwie, chociaż wcześniej nie zastanawia-
liśmy się, jak postąpilibyśmy w konkretnej 
sytuacji. W programie Szymona Hołowni 
Ludzie na walizkach (TVP Religia), młoda 

WARTO OTWORZYĆ OCZY 
JANINA SWÓŁ 

kobieta opowiadała o tym, jak wiele sko-
rzystała z oczekiwania na urodzenie się 
dziecka, chociaż od początku była świado-
ma, że posiada ono wadę genetyczną i jego 
życie będzie trwało chwilę wypełnioną 
cierpieniem. Potem dodała, że jeszcze 
bardziej wartościowy był czas, gdy synek 
przyszedł już na świat i przez trzy tygodnie 
mogła wykonywać przy nim zabiegi pielę-
gnacyjne, ochrzcić oraz darzyć miłością. 
Na pytanie, skąd brała siłę, wymieniła 
oczywiście zasady chrześcijańskie, warto-
ści wyniesione z domu, ale też we-
wnętrzną, jakby wrodzoną potrzebę pomo-
cy bezbronnemu, choremu dziecku (ażeby 
mogło zaistnieć i doznać miłości). Stwier-
dziła, że te przeżycia zachowa na całe ży-
cie i z pewnością będą one wpływały na jej 
dalsze postępowanie i podejmowane decy-
zje. 

Wokół nas ludzie często postępują 
spontanicznie i heroicznie, a niejednokrot-
nie zmagają się z losem latami. Chociażby 
misjonarz z Madagaskaru, który po prze-
byciu najcięższej odmiany malarii, nie 
może już pracować na misjach, ale nadal 
twierdzi, że nie zamieniłby swojego życia 
na inne (z wrześniowej homilii w naszej 
świątyni). Ktoś skacze ratować tonącego, 
inny staje w obronie słabszego, wielu opie-
kuje się chorymi i potrzebującymi pomo-
cy. 

Najczęściej większość z nas w sytu-
acjach codziennych zachowuje się przy-
zwoicie. Zbierane przez nas doświadcze-
nia, gdy stajemy na wysokości stojących 
przed nami zadań, jak również te drobne, 
codzienne, pozornie niewiele znaczące, 
nazywam naszym bogactwem. Są bezcen-
ne, zwłaszcza wówczas, gdy spotykają nas 
niepowodzenia, jakieś, czasami długotrwa-
łe działania, włożony trud, okazują się 
bezowocne, albo za dobre serce 
„dostajemy po głowie” (nie wspominając o 
jakiejkolwiek wdzięczności). Bywa, że 
dopada nas choroba, samotność, czarne 
myśli, stajemy się nadwrażliwi. Nie zaw-
sze i nie wszystkim starcza wówczas sił. 
Może zabraknąć również w takiej chwili 

pozytywnego bodźca, osoby, która wesprze, 
słowa przywracającego nadzieję. Codziennie 
stykamy się w mediach i w środowisku z 
najbardziej tragicznymi w swojej istocie i 
skutkach reakcjami na takie odczucia 
(samobójstwa, agresja wobec bliskich i nie-
winnych osób z otoczenia, wreszcie zobojęt-
nienie i egoistyczne zamykanie się we wła-
snym świecie). Podejmując próbę pomocy 
sobie lub drugiemu człowiekowi, spróbujmy 
sporządzić życiowy bilans. Ten ekonomicz-
ny termin naprawdę można przełożyć na 
nasze życie. Zawsze możemy w nim znaleźć 
jakieś dobre przeżycia, doświadczenia, przy-
pomnieć spotkane osoby, usłyszane słowa, 
wszystko, co jest naszym bogactwem. Nie 
jest tak, że nic nie wyszło, wszystko było 
złe, że jesteśmy zupełnie bezużyteczni. Gdy 
to zrozumiemy, jak w biblijnych przypowie-
ściach o uzdrawianiu przez Jezusa niewido-
mych, otworzą się oczy i będziemy mogli 
znów postępować do przodu, albo jak św. 
Paweł pod Damaszkiem, zupełnie zmienić 
własne widzenie świata. Nie wpadajmy tyl-
ko od razu w desperację. Dajmy sobie czas. 
Nie tylko zbliżający się listopad, czy potem 
koniec roku, są dobrym czasem na osobiste 
bilanse; możemy je dokonywać nawet każ-
dego dnia. W przypowieści o gospodarzu, 
Jezus mówi, że werbował on robotników do 
swej winnicy o różnej porze, ale (pomimo, 
że nie wszystkim to się podobało) płacił 
wszystkim jednakowo. Tak ostatni będą 
pierwszymi, a pierwsi ostatnimi (Mt.20). 

Październik, 2011                                                                           

INTENCJE PAPIESKIE  
PAŹDZIERNIK 

Ogólna: Za chorych w fazie termi-
nalnej, aby wiara w Boga i miłość 
braci wspierały ich w cierpieniach. 
Misyjna: Aby obchody Światowej 
Niedzieli Misyjnej pobudzały w 
ludzie Bożym zapał ewangelizacji 
oraz wspierania dzieł misyjnych 
modlitwą i pomocą ekonomiczną 
najbiedniejszych Kościołów.  

II Krucjata Modlitwy 
w Intencji Ojczyzny 

O dobre wybory parlamentarne. 

PAŹDZIERNIKOWE 

NABOŻEŃSTWA 
Przez cały październik o 

godz.17.30 w naszym kościele 

będą nabożeństwa różańcowe. W 

środy, ze względu na Nowennę 

do Matki Bożej Nieustającej Po-

mocy, nabożeństwo będzie rozpo-

czynało się wcześniej tzn. o 

17.15.  
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BÓG CZEKA—POZWÓLMY MU DZIAŁAĆ 

Podsumowując Światowe 
Dni Młodzieży Ojciec Święty Benedykt 
XVI powiedział: „W kilku słowach oczy-
wiście nie mogę opisać tak intensywnych 
chwil, jak te, które przeżyliśmy”. Papież 
miał w tym miejscu na myśli cztery dni 
madryckich Światowych Dni Młodzieży. 
Dla mnie Światowe Dni Młodzieży rozpo-
częły się w nocy 7 sierpnia z chwilą wyru-
szenia z Lublina pięćdziesięcioosobowej 
grupy młodych ludzi i trwały do przedpo-
łudnia 24 sierpnia. Każdy kolejny dzień to 
nowe miejsce (Praga, La Salette, Barcelo-
na, Albuñuelas, Melegis – miasteczka w 
prowincji Grenada, gdzie spędziliśmy 
kilka dni, a w drodze powrotnej Paryż), 
nowe doświadczenia, nowi ludzie, inny 
język. Szczególnie wspominam malowni-
czo położone La Salette, gdzie dwoje dzie-
ci w 1846 roku doświadczyło smutku Matki 
Bożej płaczącej nad ludźmi, którzy przeklinają 
używając Imienia Syna Bożego i pracują w 
niedziele. 

Madryt, to moje pierwsze Światowe Dni 
Młodzieży. Byłam oczywiście w Częstocho-
wie w 1991roku, ale mając 6 lat pamiętam 
jedynie, że było ciasno i duszno. Należę do 
pokolenia JPII, ale nigdy nie czułam się zapro-
szona na uroczyste dni młodych, które Ojciec 
Święty bł. Jan Paweł II zainaugurował w 1985 
roku również specjalnie dla mnie. Zawsze 
wydawały mi się one odległe (Sydney, Kolo-
nia, Toronto…), nieosiągalne (ze względu na 
koszty), a zatem nie wchodzące w zakres mo-
ich marzeń i planów. Prawdopodobnie tak też 
byłoby i tym razem, gdyby nie spotkania stu-
dentów. Na jednym z nich ks. Łukasz M. pytał 
wszystkich po kolei „Chcesz jechać na Świato-
we Dni Młodzieży?”. Wystarczyło niepewne 
„tak”, które, jak się okazało kilka miesięcy 
później, osiągnęło moc sprawczą. Wiele razy 
chciałam się wycofać ze swojej pochopnej 
decyzji sądząc, że poza bolesnym spłacaniem 
długów nie przyniesie ona ze sobą niczego 
dobrego. Jak widać Pan Bóg miał inne plany. 

Zaufałam Mu, bo przecież skoro rzucił 
mnie na głęboką wodę, to teraz już nie może 
mnie zostawić. Autokar, którym podróżowa-
liśmy mieścił młodzież z kilku parafii, stąd 
niepewność, czy będę umiała się z nimi do-
gadać. Obaw było więcej niż pewników, ale 
On ciągle dawał odwagę i siły do poznawa-
nia nowych osób, wyciągania ręki do potrze-
bującego, uśmiechu na twarzy, kiedy brak 
wypoczynku dokuczał coraz bardziej. Jego 
potęgę dostrzegałam w pięknie zmieniające-
go się krajobrazu, w życzliwych słowach 
otaczających mnie ludzi, w podarowanej 
„kanapce”, gdy duch ochoczy, ale ciało sta-
wało się słabe. 

Czwartego dnia dotarliśmy do krainy sa-
dów pomarańczowych – małej miejscowości 
Melegis w diecezji Granada na południu Hisz-
panii. Tam ze śpiewem na ustach, jak najszla-
chetniejszych gości przywitały nas tamtejsze 
gospodynie. Trudno opisać towarzyszące temu 
wrażenia. Pomyślałam sobie „Kim my właści-
wie jesteśmy? Mały człowieczek, nawet nie 
rozumiem, co do mnie mówią, mogę się jedy-
nie uśmiechać”. Ale w tamtym momencie nie 

byłam człowieczkiem. Tych kilka hiszpań-
skich kobiet, odświętnie ubranych z radością 
i zatroskaniem na twarzach sprawiły, że po-
czułam się jak posłana przez Niego, wybra-
na, aby właśnie tu być świadkiem Chrystusa, 
Jego wielkiej miłości. Nie wiedziałam jesz-
cze, jak to zrobię, bo nie znałam ani słowa po 
hiszpańsku, ale przecież nie byłam sama, On 
był. Po przywitaniu panie zaprosiły nas do 
kościoła, gdzie (co niespotykane w Polsce) 
czekały na nas weselnie zastawione stoły. 
Zaciśnięte ze wzruszenia gardło i łzy cisnące 
się do oczu nie pozwalały wydusić nawet 
słowa, kiedy jeden z księży rozpoczął modli-
twę przed posiłkiem. Całą wdzięczność za 
okazane serce i życzliwość musiało pomie-
ścić jedno, nieudolne „gracias” (dziękuję), 
kilka uścisków i pocałunków. Byłam zmę-
czona, ale panie przygotowały dla nas jesz-
cze część artystyczną, gdzie chciały nauczyć 
nas kilku tradycyjnych hiszpańskich tańców i 
piosenek. Czy mogliśmy im odmówić? 

Największą trudnością była bariera języ-
kowa. Podobno na ŚDM wystarczy porozu-
miewać się po angielsku. Ponadto cztery lata 
francuskiego w liceum. Pomyślałam, że so-
bie poradzę. Miejscowi ludzie mówili do nas 
tylko w języku ojczystym, łącznie z tamtej-
szym kapłanem. Wieczorem, gdy księża 
przydzielali nam noclegi do poszczególnych 
rodzin, zostałam przydzielona do Carmen, 
pani, która w swojej pracy przez długi okres 
posługiwała się językiem francuskim. U 
Boga nie ma przypadków, o ile potrafimy 
mu zaufać. 

Madryt to ogromne i bardzo bogate 
miasto. Wielu mieszkańców, a w tych 
dniach było nas jeszcze więcej. Jedni przy-
jechali doświadczyć duchowego umocnie-
nia, inni szukali turystycznych atrakcji, a 
jeszcze inni… trzeba by ich zapytać. Uwa-
żam, że my Polacy mieliśmy tam szczegól-
ną misję. Mogła ona mieć różne formy. 
Podczas Drogi Krzyżowej polegała na 
cichej modlitwie w łączności z Ojcem 
Świętym Benedyktem XVI, wczytywaniu 
się w rozważania, przyklękaniu w zadumie 
przy poszczególnych stacjach, śledzeniu 
na telebimach grup młodzieży niosących 
krzyż do każdej ze stacji. Zajęci często 
swoimi sprawami „przybyli na spotkanie z 

Benedyktem pielgrzymi” ściszali głosy w 
rozmowach, przestawali jeść, umożliwiając 
nam przeżywanie Męki Pana Jezusa Chry-
stusa. 

Najcięższym dniem była dla mnie sobota 
na lotnisku Quatro Vientos, kiedy w spiekocie 
hiszpańskiego słońca oczekiwaliśmy wieczor-
nego przybycia Ojca Świętego. Fizycznie czu-
łam się fatalnie. Właściwie, kiedy tam dotarli-
śmy trudno powiedzieć, czy to było oczekiwa-
nie fanów na koncert Shakiry, czy wspaniała 
fiesta przybyłej ze wszystkich zakątków świata 
młodzieży. Na pewno jednak nie przypominało 
to pielgrzymów oczekujących namiestnika 
Chrystusa na ziemi. 

Wieczorem nad lotniskiem przeszła 
ogromna nawałnica z wiatrem, deszczem, bły-
skawicami (podobno w centrum Madrytu nie 
było śladu deszczu). Na ok. 10 minut wygasły 
telebimy, nie słyszeliśmy głosu przybyłego na 
wieczorną adorację Ojca Świętego. I teraz 
musieliśmy zaufać Bogu. Żeby nie snuć domy-
słów, jak spędzimy noc, przemoczeni, na stoją-
co, pod mokrymi śpiworami, wzięliśmy różań-
ce i zaczęliśmy się modlić. Kończąc drugą 
tajemnicę burza zaczęła się uspokajać. Jeszcze 
tylko silny wiatr osuszył ubrania, dokończyli-
śmy modlitwę z Papieżem i każdy zmorzony 
snem pielgrzym mógł we własnym śpiworze 
przespać tę błogosławioną noc, której Pan Bóg 
tak mocno dał siebie doświadczyć. 

Niedziela, 9 rano, trochę późno, ale ból 
żołądka nie pozwolił mi wcześniej wstać z 
miejsca. Chciałam tylko pójść umyć zęby, 
bo wiedziałam, że później nie będzie ku 
temu możliwości. Przy wyjściu z sektora 
stali wolontariusze, którzy zabronili nam 
wychodzić, bo podobno na lotnisku jest już 
Ojciec Święty. Faktycznie, na telebimie zo-
baczyłam jak papamobile przejeżdża gdzieś 
między sektorami. „Pewnie jest już blisko 
ołtarza, zaraz dojedzie i nas puszczą...” - nie 
skończyłam swojej myśli, jak samochód 
papieski skręcił w kierunku naszego sektora. 
Przez 3 sekundy, ze szczoteczką w dłoni, z 
odległości 2 metrów patrzyłam na ciepłą, 
promienną twarz starego człowieka, dla któ-
rego przejechałam kilka tysięcy kilometrów. 
Łzy zalały mi twarz. 

Bóg ciągle czeka, tylko pozwólmy mu 
działać, a sprawi w nas wielkie rzeczy. 

EWELINA KAPROŃ 

Fot. Kamil Drozdek. Noc na lotnisku Quarto Vientos 
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ZBUDOWANI NA CHRYSTUSIE 

W tym roku miałem wielki 
zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w 
XXVI Światowych Dniach Młodzieży, 
które miały miejsce w stolicy Hiszpanii 
– Madrycie. Hasłem tegorocznego spo-
tkania było: ,,Zakorzenieni i zbudowani 
na Chrystusie, mocni w wierze” (por. 
Kol 2,7). Te słowa już od samego po-
czątku naszego długiego pielgrzymowa-
nia towarzyszyły nam podczas wspólne-
go śpiewu hymnu skomponowanego 
specjalnie na okazję spotkania młodych, 
abyśmy mogli poczuć niesamowitą i 
niepowtarzalną atmosferę towarzyszącą 
temu światowemu przedsięwzięciu, jak 
również umacniać swoją wiarę, głęboko 
kontemplując prawdę zakorzenienia i 
zbudowania na Chrystusie. Naszej po-
dróży każdego dnia towarzyszyły rów-
nież słowa orędzia papieża Benedykta 
XVI skierowane do uczestników tego-
rocznego spotkania młodych. 

Nasza grupa autokarowa liczyła 
nieco ponad 50 osób. Wśród nich była 
młodzież z naszej parafii na czele z ks. 
Łukaszem Mudrakiem, młodzi z parafii 
pw. Matki Bożej Fatimskiej z ks. 
Pawłem Hodorkiem oraz młodzież z 
parafii pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej z 
ks. Mariuszem Krukiem. 

Podczas podróży do Hiszpanii 
zwiedziliśmy bardzo wiele ciekawych 
miejsc. Pierwszy dłuższy postój połą-
czony ze zwiedzaniem mieliśmy w pięk-
nej stolicy Czech – Pradze. Zobaczyli-
śmy tam między innymi zamek na Hrad-
czanach w przeszłości stanowiący sie-
dzibę królów, dziś zaś prezydenta, słyn-
ny Most Karola oraz gotycką katedrę 
św. Wita, Wacława i Wojciecha, która 
dzisiaj jest również siedzibą arcybisku-
pów praskich. Następnego dnia piel-
grzymowania dotarliśmy do pięknego 
sanktuarium w La Salette w Alpach 
francuskich. To miejsce znane jest z 
powodu objawienia Matki Bożej dwojgu 
pastuszkom w 1846 roku. Wieczorem 
mieliśmy okazję uczestniczyć w pięknej 
procesji z lampionami na cześć Matki 
Bożej Saletyńskiej prowadzonej w 
trzech językach (francuskim, niemiec-
kim i polskim). 

Kolejnym punktem naszej podró-
ży była Barcelona. Niewątpliwie naj-
większe wrażenie w stolicy Katalonii 
wywarła na mnie (wciąż nieukończona) 
potężna bazylika Sagrada Familia. Na-
stępnie udaliśmy się już na południe 
Hiszpanii do diecezji Granada, aby od-
być specjalne rekolekcje przygotowują-
ce na spotkanie z papieżem. W miejsco-
wości Melegis bardzo serdecznie przy-
witali nas miejscowi parafianie, przygo-
towując posiłek oraz organizując zaba-
wy połączone ze wspólnym śpiewem i 
tańcem. Tego samego dnia udaliśmy się 

jeszcze do Durcal, aby uczestni-
czyć w oficjalnym powitaniu 
pielgrzymów w diecezji. Pod-
czas pobytu na południu Hiszpa-
nii doświadczyliśmy szczerej 
gościnności ze strony mieszkań-
ców oraz niesamowitej atmosfe-
ry. Parafianie zapewnili nam 
obfite posiłki każdego dnia oraz 
miejsca noclegowe. Zadbali oni 
również o odpowiednią organi-
zację czasu spędzonego w ich 
diecezji: mieliśmy okazję zwie-
dzać bardzo ciekawe, piękne 
katedry i zabytki w Granadzie 
jak również spędzić czas nad 
Morzem Alborańskim (zach. 
część Morza Śródziemnego) 
oraz odpocząć na odkrytych 
basenach. Po niezapomnianym 
pobycie w diecezji Granada wy-
ruszyliśmy do celu naszej po-
dróży-Madrytu. 

We wtorek uczestniczyli-
śmy we Mszy św. inaugurującej XXVI 
Światowe Dni Młodzieży na Plaza de 
la Cibeles odprawianej przez Arcybi-
skupa Madrytu, kard. Antonio Marię 
Rouco Varela. Dość zaskakującym, a 
zarazem do głębi poruszającym mo-
mentem podczas tej Eucharystii było 
odśpiewanie w języku hiszpańskim 
znanej polskiej pieśni ,,Czarna Madon-
na”. Od środy do piątku uczestniczyli-
śmy w cyklu katechez prowadzonych 
przez pasterzy z naszego kraju: ks. bpa 
Krzysztofa Nitkiewicza (ordynariusza 
diecezji sandomierskiej), ks. bpa Mar-
ka Mendyka (biskupa pomocniczego 
diecezji legnickiej, przewodniczącego 
Komisji Wychowania Katolickiego 
Konferencji Episkopatu Polski) oraz 
ks. kardynała Kazimierza Nycza 
(arcybiskupa metropolitę warszawskie-
go). 

Niewątpliwie każdy z niecierpli-
wością czekał na pierwsze spotkanie z 
papieżem Benedyktem XVI. Miało 
ono miejsce w czwartek. Nasza grupa 
dotarła na plac Cibeles już kilka go-
dzin wcześniej, aby w radosnej atmos-
ferze oczekiwać przyjazdu papieża. Z 
minuty na minutę tłumy były coraz 
większe. W końcu nadeszła tak długo 
oczekiwana przez nas ceremonia powi-
talna papieża połączona z liturgią sło-
wa. Po raz pierwszy w życiu widzia-
łem na żywo papieża z bardzo bliskiej 
odległości (w chwili przejazdu), co 
wywarło na mnie niezapomniane wra-
żenie. Podczas homilii papież zachęcił 
nas, aby nie zmarnować danego nam 
tutaj czasu mówiąc: ,,Korzystajcie z 
tych dni, aby lepiej poznać Chrystusa i 
aby mieć pewność, że jeśli jesteście 
zakorzenieni w Nim, to wasz entu-

zjazm i radość, pragnienie przekraczania 
przeciętności, osiągnięcia tego, co naj-
doskonalsze, aż do Boga, mają zawsze 
pewną przyszłość, ponieważ życie w 
pełni przebywa już w was”. 

W piątek najważniejszym wyda-
rzeniem (obok codziennej Eucharystii 
sprawowanej w szkole) była wieczorna 
Droga Krzyżowa pod przewodnictwem 
Benedykta XVI. Wraz z grupą zajęliśmy 
miejsce nieopodal dużego telebimu, aby 
móc w skupieniu uczestniczyć w tym 
nabożeństwie. Warto w tym miejscu 
wspomnieć o różnicy między naszymi 
tradycyjnymi stacjami Drogi Krzyżowej 
a tymi rozważanymi z Następcą św. Pio-
tra (np. I stacja: Ostatnia wieczerza Je-
zusa ze swymi uczniami; II stacja: Poca-
łunek Judasza). Krzyż od stacji do stacji 
nieśli przedstawiciele młodzieży z róż-
nych krajów, jak również młodzi repre-
zentujący rozmaite grupy. 

W sobotę po porannej Mszy św. 
udaliśmy się na lotnisko Quatro Vien-
tos, aby uczestniczyć w głównych ob-
chodach XXVI ŚDM. Skwar i upał 
(ponad 40 stopni) towarzyszyły nam w 
kilkugodzinnej wędrówce w tłumie 
ludzi z całego świata na potężny plac 
lotniskowy. W końcu dotarliśmy na 
wyznaczony przez organizatorów sek-
tor i oczekiwaliśmy na wieczorne czu-
wanie prowadzone przez Papieża. 
Około godziny 20:30 rozpoczęło się 
czuwanie modlitewne połączone z 
przemówieniem Ojca Świętego do 
młodzieży. W pewnym momencie na 
miejscu spotkania zerwała się gwał-
towna burza i zaczął padać deszcz. Na 
placu zapanował lekki chaos i chwilo-
wa dezorientacja, ale po pewnym cza-

(Ciąg dalszy na stronie 15) 
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DOŚWIADCZENIE ŻYWEJ WIARY 

Światowy Dzień Młodzieży odbywał się 
w tym roku w Madrycie od 16 do 21 sierpnia. 
Spotkania młodzieży z całego świata zapocząt-
kował Ojciec Święty Jan Paweł II w 1985 ro-
ku. Jak sam wyznaje w książce «Wstańcie, 
chodźmy!», pomysł takich spotkań wziął się z 
tego, że kiedy był jeszcze biskupem krakow-
skim, odwiedzał uczestników rekolekcji oazo-
wych Ruchu Światło-Życie. Takie rekolekcje 
trwają 15 dni. Trzynastego dnia tych rekolekcji 
jest tzw. Dzień Wspólnoty. W tym dniu różne 
okoliczne grupy rekolekcyjne zjeżdżają się na 
wspólną Eucharystię i dzielą się świadectwami. 
Uczestnicy mówią, co przeżyli, co się dokona-
ło w ich życiu w czasie rekolekcji, słuchają 
Słowa Bożego, wspólnie się modlą, śpiewają, 
razem jedzą posiłki. 

Kardynał Karol Wojtyła, jako pasterz 
diecezji krakowskiej, jeździł na takie Dni 
Wspólnoty i tam widział entuzjazm wiary mło-
dych ludzi. Kiedy został papieżem, postanowił 
coś podobnego zorganizować dla młodzieży, 
tylko że na skalę światową. W 1985 roku pa-
pież Jan Paweł II zaprosił młodzież do Rzymu 
i wtedy uroczyście ogłosił ustanowienie Świa-
towych Dni Młodzieży. Od tego czasu mło-
dzież z całego świata spotyka się co dwa, trzy 

lata w różnych miejscach Ziemi, aby dzielić 
się radością i wiarą między sobą, natomiast 
w okresach pomiędzy tymi światowymi 
spotkaniami Święto Młodzieży obchodzone 
jest w Niedzielę Palmową we własnych die-
cezjach i parafiach. 

Z perspektywy już 26 lat okazuje się, że 
ustanowienie Światowych Dni Młodzieży 
było bardzo cenną inicjatywą. W minionym 
roku papież Benedykt XVI napisał, w orę-
dziu do młodych całego świata, takie słowa: 
„Była to prorocza inicjatywa, która przynio-
sła obfite owoce, pozwalając nowym pokole-
niom chrześcijan spotykać się, słuchać Słowa 
Bożego, odkrywać piękno Kościoła i przeży-
wać mocne doświadczenia wiary, które do-
prowadziły wielu do decyzji całkowitego 
oddania się Chrystusowi”. 

Widać, że takie spotkania są potrzebne, 
bo młodzież ma wówczas okazję do odważ-
nego wyznania swojej wiary, do wyrażenia 
pragnienia, że ich interesuje życie z Chrystu-
sem w Kościele. Jest to pokazywanie całemu 
światu wielkiego znaku żywej wiary mło-
dych ludzi. Takie świadectwo jest zachętą i 
pociągającym przykładem dla innych mło-
dych. 

KS. MARIUSZ SALACH 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 
EWA KAMIŃSKA 

We wtorek, 13 września w wigilię świę-
ta Podwyższenia Krzyża Świętego w na-
szym kościele odbyło się nabożeństwo fa-
timskie. Przy ołtarzu stała figura Matki Bo-
żej Fatimskiej bogato udekorowana pięknym 
wieńcem z żywych kwiatów. Nabożeństwo 
poprzedziła uroczysta Msza św. Celebrował 
ją ks. Infułat Józef Szczypa wraz z ks. Ma-
riuszem Salachem. Ewangelia w tym dniu 
opisywała Jezusa, który wraz z grupą swoich 
uczniów i wielkim tłumem spotkał kondukt 
żałobny wychodzący z miasta Nain, opłaku-
jący śmierć młodzieńca. W homilii ks. Ma-
riusz zwrócił uwagę, że dwie procesje opisa-
ne w Ewangelii, są symbolem dwóch sposo-
bów życia. Pierwsza procesja, idąca z Jezu-
sem jest znakiem życia wiarą, polegającego 
na naśladowaniu Jezusa, czego owocem jest 
radość, szczęście i doświadczanie mocy Je-
zusa mocniejszej niż śmierć. Natomiast pro-
cesja wychodząca z miasta Nain jest symbo-
lem życia bez Jezusa, którego końcem staje 
się wtedy śmierć, grób, płacz i smutek. Każ-
dy człowiek żyje idąc w jednej albo drugiej 

procesji. Ks. Mariusz zauważył, że wielu 
współczesnych ludzi żyje z daleka od Boga, 
idąc w ten sposób w procesji, której końcem 
jest śmierć. Pan Jezus natomiast przychodzi, 
aby ratować nas z rozpaczy i wezwać do 
pójścia za Nim w procesji prowadzącej do 
prawdziwego i szczęśliwego życia. Treść tej 
Ewangelii wpisuje się pięknie w przesłanie z 
Fatimy, gdzie Matka Boża od 13 maja do 13 
października 1917 r. objawiała trójce pa-
stuszków i przekazywała im orędzie do całe-
go świata, prosząc o modlitwę na różańcu, o 
nawrócenie i pokutę. 

Po Mszy św. został wystawiony Naj-
świętszy Sakrament i rozpoczęła się mo-
dlitwa różańcowa ze śpiewanymi rozważa-
niami poszczególnych tajemnic bolesnych. 
Różaniec, który prowadziły panie z Kółka 
Różańcowego Matki Bożej Bolesnej Kró-
lowej Polski, zakończył się modlitwą za 
zmarłych. Następnie rozpoczęła się proce-
sja z Najświętszym sakramentem i figurą 
Matki Bożej Fatimskiej wokół placu ko-
ścielnego, która symbolicznie przedsta-

wiała ewangeliczną procesję za Jezusem. 
Podczas procesji przy figurze Matki Bo-
żej, po obu jej stronach, szły panie z Kół-
ka Matki Bożej Bolesnej Królowej Pol-
skiz błękitnymi lampionami. Po powro-
cie do kościoła została odśpiewana supli-
kacja. Następnie ks. Mariusz przeczytał 
Modlitwę Anioła. Ks. Mariusz udzielił 
wszystkim obecnym indywidualnego 
błogosławieństwa. 

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

sie wszystko wróciło do normy i mo-
gliśmy kontynuować nasze modlitew-
ne spotkanie. Podczas przemówienia 
papież zwrócił szczególną uwagę na 
istotną rolę powołania oraz na umie-
jętność odczytania Bożego planu 
względem każdego z nas: ,,W czasie 
tego czuwania modlitewnego zapra-
szam was, abyście prosili Boga, aby 
pomógł wam odkryć na nowo wasze 
powołanie w społeczeństwie i w Ko-
ściele oraz abyście trwali w nim z ra-
dością i w wierności. Warto przyjąć w 
głębi swego wnętrza wezwanie Chry-
stusa oraz kroczyć odważnie i wielko-
dusznie drogą, którą nam proponuje!” 
Około godziny 23. papież zakończył 
sobotnie spotkanie z młodymi. 

Po burzliwej i pochmurnej nocy 
spędzonej na lotnisku nadeszła piękna, 
słoneczna niedziela. O godzinie 9:30 
rozpoczęła się Eucharystia, której prze-
wodniczył Benedykt XVI. Mszę Posła-
nia koncelebrowało około 800 biskupów 
i kilkanaście tysięcy akredytowanych 
kapłanów. W homilii papież zachęcił 
młodych do mocnego trwania w wierze: 
,,Drodzy młodzi, pozwólcie, że jako 
Następca Piotra zachęcę was do umoc-
nienia tej wiary, którą przekazali nam 
apostołowie, do umieszczenia Chrystu-
sa, Syna Bożego, w centrum waszego 
życia. Pozwólcie jednak również, abym 
przypomniał, że pójście za Jezusem w 
wierze oznacza kroczenie z Nim w ko-
munii Kościoła”. Przestrzegał również 
przed odizolowaniem się od wspólnoty 
Kościoła: ,,Za Jezusem nie można pójść 
samemu. Temu, kto ulega pokusie, by 
pójść «na własną rękę» lub żyć wiarą 
według dominującej w społeczeństwie 
mentalności indywidualistycznej, grozi 
to, że nigdy nie spotka Jezusa Chrystusa, 
lub że skończy, idąc za fałszywym Jego 
obrazem”. Po Eucharystii i modlitwie 
Anioł Pański nastąpiło pozdrowienie 
zgromadzonej młodzieży w różnych 
językach (między innymi po polsku). 
Następnie Ojciec Święty zapowiedział 
miejsce kolejnych Światowych Dni 
Młodzieży – Rio de Janeiro (2013), za-
mykając tym samym obchody XXVI 
Światowych Dni Młodzieży w Madry-
cie. 

W drodze powrotnej mieliśmy oka-
zję zwiedzić Paryż. Zobaczyliśmy tam 
między innymi słynną, gotycką katedrę 
Notre-Dame, dawny pałac królewski w 
Paryżu, obecnie muzeum sztuki – Luwr, 
oraz najbardziej znany obiekt architekto-
niczny tego miasta – Wieżę Eiffla. Po dłu-
giej podróży w końcu szczęśliwie wrócili-
śmy do kraju. Dla każdego z nas ten wy-
jazd był niewątpliwie okazją do pogłębie-
nia i umocnienia swojej wiary, jak również 
czasem głębszych refleksji o charakterze 
egzystencjalnym. Zachęcam wszystkich 
młodych do wzięcia udziału w kolejnych 
Światowych Dniach Młodzieży za dwa 
lata w Rio de Janeiro. 

(Ciąg dalszy ze strony 14) 
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W piątek 23. września – pierwszy 
astronomiczny dzień jesieni, a w kalenda-
rzu liturgicznym we wspomnienie św. 
Ojca Pio – wyruszyliśmy spod kościoła 
św. Antoniego na trzydniową pielgrzym-
kę, zorganizowaną przez ks. Łukasza Wa-
sia przy współudziale kierowcy p. Artura 
Grzelaka. Głównym jej celem było Sank-
tuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej 
Polski w Licheniu, ale po drodze zatrzy-
maliśmy się w Warszawie w dwóch miej-
scach. Pierwszym było Sanktuarium Matki 
Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekier-
kach, drugim – grób bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki na Żoliborzu. 

Powstanie Sanktuarium na Siekier-
kach wiąże się z objawieniami Matki Bo-
żej, jakie miała Władzia Papis od 3 maja 
1943 r. do 15 września 1949 r. Maryja 
przepowiedziała, że na tym miejscu po-
wstanie kościół ku Jej czci. Wybudowali 
go ojcowie pijarzy. Jego poświęcenia do-
konał Prymas Polski kardynał Józef 
Glemp we wrześniu 1994 r. Natomiast 31 
sierpnia 1997 r. kościół ten Ksiądz Prymas 
wyniósł do rangi sanktuarium maryjnego. 
Jego historię przedstawił nam o. Tadeusz 
Suślik—proboszcz parafii oraz kustosz 
Sanktuarium. Potem uczestniczyliśmy we 
Mszy św., którą odprawił ks. Łukasz. 

Na Żoliborzu modliliśmy się przy 
grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki i zwie-
dziliśmy muzeum, w którym zgromadzone 
są pamiątki związane z jego życiem i mę-
czeńską śmiercią. Ks. Jerzy został w 
okrutny sposób zamordowany 19. paź-
dziernika 1984 r. przez oprawców z SB. 
Rok temu 10 czerwca ks. Jerzy został be-
atyfikowany w Warszawie. 

Wieczorem dotarliśmy do Lichenia. 
Po kolacji uczestniczyliśmy w Sanktu-
arium Matki Bożej Bolesnej Królowej 
Polski w nabożeństwie różańcowym, które 
rozpoczęło się Apelem Jasnogórskim, a 
zakończyło procesją z obrazem Matki Bo-
żej Licheńskiej. Mimo, że był to dzień 
powszedni, w nabożeństwie uczestniczyła 
duża rzesza wiernych. Na drugi dzień, w 
sobotę, udział wiernych w nabożeństwie 
przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. 
Procesji z lampionami nie było widać koń-
ca. Widok ten napawał radością i budził 
nadzieję na odrodzenie żywej wiary w 
naszym narodzie, zwłaszcza że w nabo-
żeństwie uczestniczyło dużo młodych lu-
dzi. Nie brakowało też dzieci. 

Drugi dzień w Licheniu rozpoczęli-
śmy Mszą św. w Bazylice, a po śniadaniu 
mogliśmy posłuchać ciekawych informacji 
o Licheniu od przewodnika, który zapro-
wadził nas m.in. do apartamentów bł. Jana 
Pawła II. Ojciec Święty w czasie wizyty w 
Polsce 1999 r. pobłogosławił budującą się 
świątynię. 

Po południu pojechaliśmy do pobli-
skiego Kazimierza Biskupiego, gdzie znaj-
duje się Klasztor Misjonarzy Świętej Ro-
dziny i Wyższe Seminarium Duchowne, w 
którym kształci się 15 kleryków. Diakon 

Adam opowiedział nam historię klaszto-
ru i kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i 
Pięciu Braci Męczenników. Mogliśmy 
też zwiedzić niewielkie muzeum misyj-
ne, a także ucałować relikwie Pięciu 
Braci Męczenników, którzy zostali za-
mordowani w 1003 r. 

Warto tu podkreślić, że Misje Świę-
te w naszym kościele w dniach od 22 
października do 30 października będą 
prowadzone przez Ojców Misjonarzy 
Świętej Rodziny z ks. Bogusławem Ja-
worowskim na czele. Przyjadą oni do 
nas właśnie z Kazimierza Biskupiego. 
Ojciec Bogusław w naszym kościele 
głosił już Słowo Boże 5 i 6 lutego i pro-
sił o modlitwę w intencji Misji. 

Wieczorem po kolacji uczestniczyli-
śmy w Drodze Krzyżowej prowadzonej 
przez naszego Księdza na Golgocie. 
Zapadał zmrok i drogę oświetlaliśmy 
sobie lampionami. Na szczycie Golgoty, 
stojąc w kręgu, odmówiliśmy część bo-
lesną Różańca Świętego, po którym ks. 
Łukasz udzielił wszystkim błogosła-
wieństwa. Z pewnością każdy zapamięta 
tę niezwykłą Drogę Krzyżową. 

Trzeci dzień pielgrzymki rozpoczął 
się również Drogą Krzyżową w Lasku 
Grąblińskim, którą prowadzili p. Urszula 
Swatowska i p. Sławomir Wieleba. Po 
błogosławieństwie udzielonym przez ks. 
Łukasza ruszyliśmy w drogę powrotną. 
W czasie jazdy wiele się modliliśmy. 
Nasz przewodnik wygłosił katechezę 
dotyczącą sakramentu spowiedzi, kon-
centrując się głównie na jednym z jej 
warunków – rachunkiem sumienia. 

Pani Urszula Swatowska, zastępca 
głównej zelatorki, mówiła o wielkiej 
potędze wspólnotowej modlitwy różań-
cowej, zachęcając do zapisywania się do 
Żywego Różańca. W naszej parafii po-
wstają nowe Kółka Różańcowe: Matki 
Bożej Niepokalanej i św. Maksymiliana 
Kolbe. Nasz duchowy opiekun podkre-
ślił, jak szatan bardzo nienawidzi różań-

ca. Wspominał, że w każdym objawieniu 
Matka Boża prosi o modlitwę różańcową. 

Zatrzymaliśmy się w Niepokalano-
wie, gdzie w drewnianej Kaplicy św. Mak-
symiliana Kolbe uczestniczyliśmy we 
Mszy św., którą odprawił ks. Łukasz. 
Msza św. w tym historycznym miejscu 
miała szczególny wymiar, zwłaszcza że do 
15 sierpnia obchodziliśmy Rok Kolbiański 
i postać św. Maksymiliana była niejedno-
krotnie przywoływana. Po Mszy św. od-
wiedziliśmy niewielkie muzeum bł. Jana 
Pawła II. 

W godzinach wieczornych szczęśli-
wie dojechaliśmy do Lublina. Wszyscy 
wysiadali z autokaru szczęśliwi i zadowo-
leni, pełni wdzięczności panu Bogu za 
pielgrzymkę, za piękną pogodę, ks. Łuka-
szowi za organizację i stworzenie atmosfe-
ry modlitwy, uduchowienia, a jednocze-
śnie relaksu i radości, panu kierowcy Ar-
turowi za współudział w organizacji i bez-
pieczną oraz spokojną jazdę. Przytoczone 
świadectwa są potwierdzeniem tych słów. 

� 
Pielgrzymka moim zdaniem bardzo udana. 
Dużo dała mi przyjemna atmosfera wpro-
wadzona przez ks. Łukasza. W każdym 
miejscu, gdzie przebywałam, byłam bar-
dzo skupiona. Było dużo modlitwy – moja 
dusza została oczyszczona. 

� 
 
Dziękujemy Bogu a możliwość uczestni-
czenia w pielgrzymce, podczas której w 
spokoju ducha, bez pośpiechu, mogliśmy 
dziękować Bogu, Jezusowi i Jego Matce 
oraz świętym męczennikom za otrzymane 
łaski, za drogie nam osoby i sprawy 

Pielgrzym 
� 

Pielgrzymka bardzo udana. Ja jechałam do 
Lichenia pierwszy raz, a moja sąsiadka szósty. 
Ks. Łukasz był wspaniały. Pięknie śpiewał i 
głośno mówił. W bazylice bardzo się nam 
podobało, ale szczególnym przeżyciem ducho-
wym był wieczorny Apel Jasnogórski. Pan 
Artur - kierowca - był super! 

P I E LG R Z Y M K A  D O  L I C H E N I A  
EWA KAMIŃSKA 

Pielgrzymi przed Golgotą w Licheniu 
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PRZEŻYWAMY PIĘKNY CZAS 

Zaliczamy się w większości do ludzi 
wierzących i dajemy temu wyraz swoim 
zachowaniem. Przeciętny parafianin po-
wie, że chodzi do kościoła, może w każdą 
niedzielę i święta, więc ma prawo zaliczać 
się do grona katolików. To prawda, ma 
prawo, ale ma też i pewne obowiązki, któ-
re powinien spełniać. Nie jest to tylko 
uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii. 
Nie będę wyliczać codziennych obowiąz-
ków, które obligują nas do stałych zacho-
wań zgodnych z zasadami naszej wiary, z 
Bożymi przykazaniami. Każdy katolik 
odpowiada przed Bogiem i ludźmi za swo-
je postępowanie, powinien też rozliczać 
się z własnym sumieniem. I jako przykład-
ny chrześcijanin powinien mieć to sumie-
nie. 

Przeżywamy w tym roku wspaniały 
czas. Wciąż trwa nawiedzenie naszych 
rodzin przez Matkę Bożą w kopii Jasno-
górskiego Obrazu. W każdy czwartek ado-
rujemy Chrystusa w Najświętszym Sakra-
mencie, odmawiamy Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia. Przez dwa miesiące gościli-
śmy w parafii naszego Rodaka, ks. Woj-
ciecha Adamczyka, który podczas urlopu 
ofiarowywał nam swoją posługę kapłań-
ska. W ostatnią niedzielę września głosił 
na każdej Mszy św. Słowo Boże, dzieląc 
się swoimi przeżyciami z pracy misyjnej 
w Urugwaju. 

Od maja, każdego 13 dnia miesiąca 
oddawaliśmy cześć Matce Bożej Fatim-

skiej podczas specjalnych nabożeństw. 
Ostatnie z nich będzie w październiku. 
Na pewno te nabożeństwa, kończące się 
indywidualnym błogosławieństwem 
Najświętszym Sakramentem, pozostaną 
głęboko w naszej pamięci i sercach. 

W sobotę 1 października zaczyna 
się wspólne odmawianie Różańca Św. 
przed Najświętszym Sakramentem. Wy-
jątkowym dniem będzie 7 października – 
święto Matki Bożej Różańcowej. Tego 
dnia członkowie Żywego Różańca mogą 
uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi 
warunkami. 

Szybko zbliżamy się do bardzo waż-
nego wydarzenia w naszej parafii – do 
Misji Świętych, które odbędą się w paź-
dzierniku. Każda rodzina otrzymała spe-
cjalną ulotkę-zaproszenie z programem 
Misji. Dobrze, jeśli dostarczono je oso-
biście, gdyż w powodzi ulotek reklamo-
wych, wrzucone do skrzynek, mogły 
zostać potraktowane jako zwykła maku-
latura. 

W ostatnią niedzielę września za-
brakło w kiosku parafialnym Tygodnika 
„Niedziela”. Znajdowała się tam infor-
macja o przyznaniu przez Redaktora 
Naczelnego tego tygodnika, ks. Infułata 
Ireneusza Skubisia, medalu Mater Verbi 
naszemu ks. Proboszczowi, któremu 
serdecznie gratulujemy! 

To dobrze, że interesują nas infor-
macje na temat znanych nam osób. Ale 

smutkiem napawa, że nie zawsze wszyst-
kie egzemplarze „Niedzieli” znajdują na-
bywców. Czyżby nie interesowało katoli-
ków życie Kościoła? Nasz kiosk otrzymu-
je 50 egzemplarzy gazety na ok. 4 tys. 
mieszkań. I nie zawsze wszystkie zostają 
rozprowadzone. To też o czymś świadczy. 
A tyle interesujących wiadomości można 
znaleźć w tym tygodniku. Założyciel cza-
sopisma biskup częstochowski Teodor 
Kubina chciał, aby „Niedziela” była 
„wikarym dla proboszcza i sufraganem dla 
biskupa”. Warto propagować i czytać ten 
tygodnik, aby pogłębiać znajomość Ko-
ścioła i rozwijać swoją wiarę. Szczęść 
Boże. 

KAZIMIERA FLIS 

W Licheniu byłam już kilka razy, ale było 
to kilkanaście lat temu. Na obecnej piel-
grzymce zobaczyłam tę ogromną bazylikę 
z całym kunsztem i bogactwem. Ucieszy-
łam się, że Matka Boża Bolesna otrzymała 
godne miejsce dla siebie, aby nas tam słu-
chać i rozdawać nam swoje łaski. Ja czu-
łam się trochę zagubiona i rozproszona. 
Zrozumiałam, jak jestem mała wobec Bo-
żego Majestatu. W drodze powrotnej od-
czuwałam potrzebę głębszej modlitwy. 
Myślę, że po tej pielgrzymce przyjdzie mi 
to dużo łatwiej. 

Jadwiga 
� 

Podczas pielgrzymki parafialnej do Sank-
tuarium Mastki Bożej Bolesnej Królowej 
Polski w Licheniu w dniach 23-25 wrze-
śnia, w której mogłem uczestniczyć wraz z 
rodziną, oderwałem się od codziennych 
trudów i obowiązków. Wróciłem umoc-
niony w wierze i wyciszony, podbudowa-
ny duchowo, z „akumulatorami” podłado-
wanymi na kolejny okres mojego życia. 
Ogrom świątyni w Licheniu uświadomił 
mi, jak małym jestem człowiekiem. 
Pragnę podziękować Matce Najświętszej 
za możliwość uczestnictwa w tej piel-
grzymce. Mam nadzieję, że wyda ona z 
czasem obfite owoce, zarówno w moim 
życiu, jak i wśród wszystkich jej uczestni-
ków. 

Sławek 

(Ciąg dalszy ze strony 16) Była cicha i piękna, jak wiosna… I taką Ją 
zobaczyłam w sanktuarium na Siekierkach. 
Jakby zstąpiła właśnie z nieba. Samo wejście 
do sanktuarium zrobiło na mnie tak ogromne 
wrażenie, że pozostanie na zawsze. W Jej 
postaci uderza skromność, a zarazem wiel-
kość, dobroć i pokora. Jakby swoim płasz-
czem koloru nieba chciała otulić wszystkich 
pielgrzymów i przygarnąć ich do siebie. 
Sanktuarium urzekło mnie swoją prostotą. 
Przez obecność Maryi i Pana Jezusa staje się 
wielkie i święte. Jest ostoją spokoju i ducho-
wości. Szczęść Boże!      I.Ś. 

� 
Pielgrzymka do Lichenia 
To czas, gdzie rzeczywistość 
I spojrzenie na życie się zmienia, 
Gdzie podziękowania i troski 
Mogłam złożyć przed cudownym 
Obrazem Matki Boskiej. 
To rekolekcje pod przewodnictwem 
Wspaniałego Księdza Łukasza, 
Który przeplatając dowcipami 
Do modlitwy zapraszał, 
Podkreślał moc Różańca Świętego 
Obronną przed zakusami ducha złego. 
Pielgrzymka ta, choć krótko trwała, 
Siłę wiary mi dała. 
Chcę zaznaczyć na marginesie 
O niezwykłym pięknie Bazyliki 
Licheńskiej, Golgoty, 
Czy też Drogi Krzyżowej 
W Grąblińskim Lesie.  

Zofia Miłkowska 

Bogu niech będą dzięki za tę pielgrzymkę. 
Spędziłam piękne trzy dni na spotkaniu z 
Maryją, pełne spokoju i duchowych do-
znań. Utwierdziłam się w tym, że Maryja 
kocha nas i opiekuje się nami, a jednocze-
śnie wymaga z naszej strony modlitwy, 
szczególnie na Różańcu – za ludzi, za 
świat i o pokój. 

� 
Pielgrzymka, którą odbyliśmy do sanktuarium 
maryjnego w Licheniu była dla nas szczegól-
nym duchowym przeżyciem. DziękujęMaryi 
za dotychczasową opiekę i otrzymane łaski. 
Proszę o dalszą opiekę nad naszymi rodzinami. 
Atmosfera w grupie była bardzo miła. Prze-
wodnik duchowy był dla nas wsparciem w 
modlitwie. Potrafił także rozśmieszyć do łez. 
Było fajnie. 

� 
 
Program pielgrzymki dostarczył nam wie-
le duchowych przeżyć. Pierwszy raz mo-
dliliśmy się w bazylice Matki Bożej na 
Siekierkach w Warszawie. Największym 
przeżyciem było zwiedzanie muzeum bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu. By-
liśmy tam po raz pierwszy. 
W bazylice Matki Bożej Bolesnej w Li-
cheniu dało się dostrzec coraz więcej 
modlących się pielgrzymów. Zauważal-
ne jest także kompleksowe jej upiększa-
nie poprzez elementy historyczne i kul-
turowe. 

M.M. Mazurkowie 
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Niedziele i święta: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 (górny 
kościół – dorośli, dolny kościół - dzieci), 12:30, 
18:00 (dla młodzieży) 

Święta zniesione: 7:00, 9:30,16:30,18:00 

Dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:00, dodatkowo 
16:30 (pierwsze piątki miesiąca w roku szkolnym) 

Nabożeństwa okresowe: codziennie o 17:30. 
W pierwszą sobotę miesiąca oraz 16. dnia 
miesiąca — adoracja po Mszy św. wieczorowej 
zakończona o godz. 21:00 Apelem Jasnogórskim 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy 
czwartek od godz. 15:00 do 18:00 

Adres: ul. Kasztanowa 1, 20-245 Lublin. 

tel. 0-81 747 70 75 

Kancelaria otwarta w dni powszednie: 
7:30 – 8:00 oraz 17:00 – 17:45 
W niedzielę po każdej Mszy św. udzielane są 
informacje i przyjmowane intencje Mszy św. 
Kiosk parafialny czynny od poniedziałku do 
soboty od 7.30 do 8.30 i od 17.00 do 18.00 oraz po 
Mszy św. wieczorowej. W niedziele i święta od 
17.00 do 18.00 i po każdej Mszy św. 

Sobota, 22 października 
18:00 Uroczysta MSZA ŚWIĘTA  
na rozpoczęcie Misji Świętych 
Niedziela, 23 października 
Dzień rozpoczęcia Misji Świętych 
7:00 MSZA ŚWIĘTA z nauką misyjną 
8:00 MSZA ŚWIĘTA z nauką misyjną 
9:30 MSZA ŚWIĘTA z nauką misyjną 
11:00 MSZA ŚWIĘTA z nauką misyjną 
dla dzieci 
12:30 MSZA ŚWIĘTA z nauką misyjną 
17:30 Nabożeństwo misyjne, adoracja 
Najświętszego Sakramentu 
18:00 MSZA ŚWIĘTA z nauką misyjną 
Po Mszy Św. spotkanie misyjne  
dla młodzieży  
21:00 Apel Maryjny (przynosimy  
lampiony) 
Poniedziałek, 24 października 
Dzień osobistej refleksji 
7:00 MSZA ŚWIĘTA z nauką misyjną 
9:15 Modlitwy poranne 
9:30 MSZA ŚWIĘTA z nauką misyjną 
16:30 Spotkanie misyjne dla dzieci 
17:30 Nabożeństwo misyjne, adoracja 
Najświętszego Sakramentu 
18:00 MSZA ŚWIĘTA z kazaniem dla 
wszystkich; Po Mszy Św. spotkanie  
misyjne dla kobiet 
20:00 MSZA ŚWIĘTA z kazaniem dla 
wszystkich 
21:00 Apel Maryjny (przynosimy  
lampiony) 
Wtorek, 25 października Dzień żywej 
wiary. W czasie Mszy Świętych odno-
wienie przyrzeczeń chrzcielnych i Sakra-
mentu Bierzmowania (przynosimy  
świece) 
7:00 MSZA ŚWIĘTA z nauką misyjną 
9:15 Modlitwy poranne 
9:30 MSZA ŚWIĘTA z nauką misyjną 
16:30 Spotkanie misyjne dla dzieci 
17:30 Nabożeństwo misyjne, adoracja 
Najświętszego Sakramentu 
18:00 MSZA ŚWIĘTA z kazaniem dla 
wszystkich; po Mszy Św. spotkanie  
misyjne dla mężczyzn 
20 00 MSZA ŚWIĘTA z kazaniem dla 
wszystkich 
21.00 Apel Maryjny (przynosimy  
lampiony) 
Środa, 26 października Dzień          
przebaczenia i pojednania. 
Rozpoczynamy spowiedź misyjną           
w godzinach 9:00-11:30, 16:30-19:30 
7:00 MSZA ŚWIĘTA z nauką misyjną 
9:15 Modlitwy poranne 
9:30 MSZA ŚWIĘTA z nauką misyjną 
11:00 MSZA ŚWIĘTA z udziałem cho-
rych - z udzieleniem sakramentu Chorych 
13:30 Odwiedziny chorych w domach 

16:30 Spotkanie misyjne dla dzieci 
17:30 Nabożeństwo misyjne, adoracja 
Najświętszego Sakramentu 
18:00 MSZA ŚWIĘTA z kazaniem dla 
wszystkich.;  
po Mszy Św. II spotkanie misyjne dla 
młodzieży 
20:00 MSZA ŚWIĘTA z kazaniem dla 
wszystkich 
21:00 Apel Maryjny (przynosimy  
lampiony) 
 
Czwartek, 27 października Dzień 
rodziny chrześcijańskiej (spowiedź w 
godzinach 9:00-10:30, 16:30-19:30) 
7:00 MSZA ŚWIĘTA z nauką misyjną 
9:15 Modlitwy poranne 
9:30 MSZA ŚWIĘTA z nauką misyjną  
i uroczystość misyjna dla małżonków, 
odnowienie przyrzeczeń małżeńskich 
17:30 Nabożeństwo do świętej Rodziny, 
adoracja Najświętszego Sakramentu 
18:00 MSZA ŚWIĘTA z nauką dla  
rodziców i uroczystość misyjna dla  
małżonków, indywidualne 
błogosławieństwo rodzin 
20:00 MSZA ŚWIĘTA z nauką dla  
rodziców i uroczystość misyjna dla  
małżonków, indywidualne 
błogosławieństwo rodzin 
21:00 Apel Maryjny (przynosimy  
lampiony) 
 
Piątek, 28 października Dzień Krzyża 
i Pamięci o nieobecnych 
7:00 MSZA ŚWIĘTA z nauką misyjną 
9:15 Modlitwy poranne 
9:30 MSZA ŚWIĘTA z nauką misyjną. 
Po Mszy Św. Nabożeństwo Drogi  
Krzyżowej 
17:30 Nabożeństwo misyjne, adoracja 
Najświętszego Sakramentu 
18:00 MSZA ŚWIĘTA z kazaniem dla 
wszystkich 

20:00 MSZA ŚWIĘTA z kazaniem dla 
wszystkich. Po Mszy Świętej procesja 
ekspiacyjna za najcięższe grzechy 
(drogami parafii), nabożeństwo wdzięcz-
ności Panu Bogu za zmarłych przodków 
21:00 Apel Maryjny (przynosimy 
lampiony) 
Sobota, 29 października Dzień poświę-
cony Matce Najświętszej i Św. Józefowi 
7:00 MSZA ŚWIĘTA z nauką misyjną 
9:15 Modlitwy poranne 
9:30 MSZA ŚWIĘTA z nauką misyjną 
11.00 Nabożeństwo dla dzieci          
przedszkolnych błogosławieństwo dzieci  
i matek w stanie błogosławionym 
17:30 Nabożeństwo misyjne, adoracja 
Najświętszego Sakramentu 
18:00 MSZA ŚWIĘTA z kazaniem dla 
wszystkich; poświęcenie obrazów              
i innych dewocjonaliów 
20:00 MSZA ŚWIĘTA z kazaniem dla 
wszystkich. Uroczyste Zawierzenie    
Parafii Najświętszej Rodzinie z Nazaretu 
21:00 Apel Maryjny 
 
Niedziela, 30 października Zakończenie 
Misji Świętych 
7:00 MSZA ŚWIĘTA z nauką misyjną 
8:00 MSZA ŚWIĘTA z nauką misyjną 
9:30 MSZA ŚWIĘTA z nauką misyjną 
11:00 MSZA ŚWIĘTA z nauką misyjną 
12:30 MSZA ŚWIĘTA z nauką misyjną 
dla dzieci 
17:00 Poświęcenie krzyży domowych 
pod krzyżem misyjnym 
17:30 Nabożeństwo misyjne, adoracja 
Najświętszego Sakramentu 
18:00 Uroczysta MSZA ŚWIĘTA 
na zakończenie Misji Świętych. Po Mszy 
Św. Nabożeństwo Zakończenia, procesja 
do krzyża misyjnego, odnowienie      
przyrzeczeń Krzyżowi Świętemu, 
adoracja krzyża misyjnego, 
Błogosławieństwo Apostolskie. 

INFORMACJE 
Włodzimierz Wybranowski 1944 
Stanisław Sitnik   1942 
Mieczysław Szkutnik  1944 
Robert Santarek   1932 
Janina Jakubas   1941 
Czesława Miecznikowska 1945 

Nasz dar modlitwy: 
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, 

Chwała Ojcu, 
Wieczne odpoczywanie 

ODESZLI DO PANA 

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

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH 22-30.10.2011 
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PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ W RODZINACH 

W czwartek 15 września zakończyło się nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w bloku przy ulicy Niepodległości 26. Po 
Mszy św. o godz. 18.00 obraz został odprowadzony procesyjnie do bloku przy ul. Niepodległości 28 pod przewodnictwem ks. Mariusza 
Salacha. W odprowadzeniu wziął również udział ks. Infułat Józef Szczypa. 

Peregrynacja Obrazu Matki Bożej w rodzinach naszej parafii rozpoczęła się 16.10.2005 r. 

RÓŻAŃCOWE DNI SKUPIENIA — 10 i 11 WRZEŚNIA 2011 
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Fot. Arch. Kamila Drozdka. Uczestnicy wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży z gospodarzami, którzy gościli pielgrzymów w swoich domach i w szkole w Melegis 

25.09.2011. Uczestnicy pielgrzymki w Niepokalanowie 


