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DZIAŁO SIĘ W PARAFII
11.06.2020

Wydarzenie parafialne 
Uroczystość Najświętszego Ciała  

i Krwi Chrystusa
Podczas Eucharystii w postawie 
wdzięczności Bogu za Jego dary, w 
szczególny sposób wierni obejmowali 
modlitwą wszystkich zaangażowa-
nych w służbę parafii . Po Euchary-
stii wyruszyli ulicami miasta w tra-
dycyjnej procesji do czterech ołtarzy.
Parafianie wzięli w niej licz-
ny udział , stosując się do zaleceń 
związanych z zachowaniem odpo-
wiedniego dystansu społecznego. W 
tym roku ze względu na epidemię 
nie odbyło się tradycyjne dzielenie 
się chlebem.

13.06.2020
Podsumowanie roku pracy

W sobotę odbyło się spotkanie osób 
odpowiedzialnych za realizację 
Programu Odnowy i Ewangelizacji 
w naszej parafii: kapłanów, sióstr i 
świeckich . Celem była ocena mija-
jącego roku duszpasterskiego. 

18.06.2020
Oktawa Bożego Ciała

Po wieczornej Mszy św. licznie zgro-
madzeni wierni wyruszyli w procesji 
eucharystycznej do czterech ołtarzy 
usytuowanych wokół kościoła. 

 20.06.2020
Sakrament bierzmowania

35. osobowa grupa młodzieży przy-
jęła z rąk ks. bpa Józefa Wróbla sa-
krament bierzmowania. Na zakoń-
czenie uroczystości otrzymali także 
egzemplarze Pisma Świętego. Do sa-
kramentu dojrzałości chrześcijań-
skiej przygotowywał ich ks. Marcin 
Modrzejewski .

27-28.06.2020
I Komunia Święta

W sobotę i niedzielę odbyły się I Ko-
munie Święte. Pana Jezusa do swe-
go serca przyjęło ok. 100 dzieci . Do 
godnego przyjęcia tego sakramentu 
dzieci przygotowywali: Teresa Okoń 
i ks. Karol Madejek. 
W niedzielę dzieci pożegnały swe-
go katechetę ks. Karola, który został 
skierowany do pracy w parafii pw. 
NMP Nieustającej Pomocy w Lubli-
nie.

26.06.2020
Zakończenie roku szkolnego

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
4 oraz ZS im. K.K. Jagiellończyka i 
Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 
wraz z nauczycielami i dyrekcją 
uczestniczyli we Mszy św. dzięk-
czynnej za miniony rok szkolny. 

LIPIEC
03.07.2020

22 Piesza Pielgrzymka 
do Matki Bożej Płaczącej

O godz. 8 sprzed kościoła św. Ma- Przyg. Justyna Majdan
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rii Magdaleny w Łęcznej wyruszy-
ła piesza pielgrzymka dekanatu 
łęczyńskiego do Archikatedry Lu-
belskiej. Z uwagi na obowiązujące 
obostrzenia, pielgrzymi wyruszyli 
w dwóch 50. osobowych grupach, 
pod przewodnictwem ks. Janusza 
Rzeźnika, proboszcza parafii św. 
Marii Magdaleny oraz ks. dziekana 
Stefana Misy, proboszcza z para-
fii św. Józefa. Na pielgrzymi szlak 
wyruszyło ponad 100 osób, wśród 
nich także parafianie św. Barbary w 
Łęcznej.

05.07.2020
Podsumowanie roku pracy 

Domowego Kościoła
Podczas Mszy św. o godz. 18 kręgi 
Domowego Kościoła Rejonu Łęczyń-
skiego pw. ks. Jerzego Popiełuszki, 
dziękowały Bogu za kolejny rok pra-
cy formacyjnej. Eucharystii prze-
wodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. 
prob. Andrzej Lupa. Po Eucharystii 
na parafialnym placu odbyła się 
tradycyjna agapa. Świętowanie za-
kończył Apel Jasnogórski, życzenia 
owocnych wakacji i kapłańskie bło-
gosławieństwo ks. Marka Maja.  

  20-24.07.2020
Warsztaty filmowe

Akademia Młodzieżowa zorganizo-
wała wakacyjne warsztaty filmowe 
dla młodzieży w wieku od 12 do 28 
lat.

25.07.2020
Modlitwa w intencji kierowców

We wspomnienie św. Krzysztofa, 
wierni modlili się za wstawiennic-
twem patrona kierowców o Boże bło-
gosławieństwo. Po Mszy św. kapłani 
poświęcili czterokołowe i dwukoło-
we pojazdy. Zebrane tego dnia ofiary 
przeznaczone zostały na misje.

SIERPIEŃ
04-14.08.2020

42. Lubelska Piesza Pielgrzymka 
na Jasną Górę

Tegoroczna pielgrzymka z uwagi na 
obostrzenia związane z pandemią 
była swego rodzaju sztafetą modlitwy 
podczas, której uczestnicy codzien-
nie wymieniali się na pielgrzymim 
szlaku. Pielgrzymom przyświecało 
hasło „Soli Deo”, nawiązujące do 
roku beatyfikacji ks. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego. 4 sierpnia po Mszy 
św. w Archikatedrze Lubelskiej piel-
grzymi dekanatu łęczyńskiego wy-
ruszyli na trasę w liczącej 150 osób 
kolumnie, składającej się z trzech 
50-osobowych grup, by przejść 
pierwszy etap pielgrzymki . Kolejne 
etapy nasi pielgrzymi przeżywali  
dojeżdżając autokarem na pątniczy 
szlak w dniach : 7 sierpnia (czwarty 
dzień pielgrzymki) oraz 13 sierp-
nia (dziesiąty dzień pielgrzymki). 

Można było także wesprzeć fundusz  
„Idę z Tobą” oraz złożyć intencje, 
które pielgrzymi zanieśli przed tron 
Matki Bożej.

16.08.2020
Zbiórka dla Bejrutu

W niedzielę po Mszach św. para-
fianie mogli wesprzeć finansowo 
dotkniętych tragedią mieszkańców 
Bejrutu. Zebrano 2560 zł .

22.08.2020
Ogólnopolska Pielgrzymka Parafii

W tym roku ze względu na pan-
demię nie odbyła się tradycyj-
na pielgrzymka parafii realizują-
cych Parafialny Program Odnowy 
i Ewangelizacji . Wspólna celebracja 
Mszy św. miała odbyć się w Ada-
mowiźnie, gdzie mieszka ks. Mie-
czysław Nowak, pierwszy dyrektor 
Polskiej Grupy Promotorów. Uczest-
niczyli w niej jedynie reprezentan-
ci PGP. Ks. Mieczysław obchodził 
wówczas 85. urodziny i 60-lecie 
posługi kapłańskiej.

WRZESIEŃ
01.09.2020

Rozpoczęcie roku szkolnego
Msza św. o godz. 8 sprawowana dla 
szkół średnich, o godz. 9 dla Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Łęcznej.

01.09.2020
81. rocznica wybuchu II wojny św.
O godz. 16 na placu Powstań Naro-
dowych odbyły się powiatowe uro-
czystości związane z  rocznicą wy-
buchu II wojny św. Wartę honorową 
przy krzyżu zaciągnęli żołnierze 2 
Lubelskiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej. Okolicznościowe przemó-
wienia wygłosili włodarze miasta i 
powiatu, Apel Poległych poprowa-
dziła młodzież z ZSG w Łęcznej, 
modlitwę za zmarłych odmówił ks. 
prob. Andrzej Lupa. Na zakończenie 
pod krzyżem zostały złożone kwiaty 
i wieńce.

04-08.09.2020
Charytatywna zbiórka makulatury
Dzięki zaangażowaniu parafian , 
zebrane fundusze przeznaczono na 
potrzeby świetlicy działającej przy 
naszej parafii .

08.09.2020
Dożynki parafialne

Msza św. o godz. 10 sprawowana 
była w intencji mieszkańców Suf-
czyna. Uczestnicy dziękowali Bogu 
za tegoroczne plony.

13.09.2020
Spotkanie Posłańców

Podczas spotkania ks. prob. Andrzej 
Lupa przedstawił zebranym cel no-
wego roku duszpasterskiego.
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25 X 2020
Wizytacja biskupia

Hasło: Przyjdźcie do mnie wszyscy
Cel: Będziemy odkrywać zaprosze-

nie Jezusa na Świętą Ucztę, uczestni-
cząc  w Eucharystii sprawowanej przez 
biskupa lubelskiego podczas wizytacji 
parafii. Podejmiemy wówczas modli-
twę za parafię i Kościół powszechny.

Gest: Modlitwa za parafię i Kościół 
powszechny.

27 XII 2020
Niedziela Świętej Rodziny

Hasło: Miłość nie pamięta złego
Cel: Będziemy odkrywać, że  przyj-

mując zaproszenie Jezusa na Ucztę,  
przez modlitwę o trwałość małżeństw, 
możemy pomóc bliźnim.

Gest: Modlitwa za małżeństwa za-
grożone rozpadem.

21 II 2021
25-lecie nawiedzenie parafii przez 

Figurę MB Fatimskiej
Hasło: Abyśmy byli razem
Cel: Będziemy odkrywać zaprosze-

nie Jezusa na Eucharystię, jako okazję 
do bycia razem.

Gest: Modlitwa różańcowa z sąsia-
dami, tak jak to było 25 lat temu.

11 IV 2021
Niedziela Miłosierdzia Bożego
Hasło: Korzystajmy ze skarbca Ko-

ścioła!
Cel: Będziemy odkrywać, że Jezus 

zaprasza nas na Ucztę, by obdarzać nas 
swoimi darami.

Gest: Odmówienie Koronki do Bo-
żego Miłosierdzia, by uzyskać odpust 
zupełny.

23 V 2021
Zesłanie Ducha Świętego

Hasło: Z Duchem Świętym nigdy 
nie jesteś sam

Cel:  Będziemy odkrywać Eucha-
rystię, jako zaproszenie Jezusa do wyj-
ścia z samotności.

Gest: W niedzielę Zesłania Ducha 
Świętego przekażemy spotkanym osobom 
pozdrowienie: Mocy Ducha Świętego.

s. Elżbieta Łutnik fmm

Wydarzenia parafialne
Jezus zaprasza nas 
na Świętą Ucztę

Rok duszpasterski 2020-2021
Pięć wydarzeń 

ewangelizacyjnych

Cel RokU DUsZpasteRskiego
Wszyscy parafianie do czerwca 2021roku będą odkrywali zaprosze-
nie Jezusa na Świętą Ucztę podczas wydarzeń parafialnych. tę war-
tość grupy sąsiedzkie będą pogłębiały na swoich spotkaniach, a 
zaangażowani włączali się w inicjatywy formacyjne.
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Zmiany w parafii

Został przeniesiony na urząd wikariu-
sza parafii NMP Nieustającej Pomocy w 
Lublinie. W Łęcznej pracował od 2015 r., 
uczył katechezy w Szkole Podstawowej 
nr 4, odpowiadał za przygotowanie dzie-
ci do I Komunii Świętej. Opiekował się 
Liturgiczną Służbą Ołtarza, grupą har-
cerzy: dziewcząt i chłopców oraz wspól-
notą Szkoła Modlitwy. – Szczególnym 
doświadczeniem w tej parafii był dla mnie 
duży kontakt z wiernymi – podkreślał.

ks. karol Madejek

Po rocznym urlopie dla podratowania 
zdrowia, s. Dorota została skierowana 
do pracy we wspólnocie sióstr w Za-
kopanem, gdzie będzie pracowała jako 
katechetka. 

W parafii św. Barbary w Łęcznej 
pracowała przez 12 lat. Tutaj uczyła 
katechezy w Szkole Podstawowej nr 4. 
W 2000 r. zainicjowała w parafii akcję 
Kolędników Misyjnych, grupa łęczyń-
skich kolędników należy dziś do naj-
większych w Polsce. W 2016 r. wraz z jej 
przedstawicielami została zaproszona 
do Pałacu Prezydenckiego na wspólne 
kolędowanie. W 2019 r. za swoje zasłu-
gi na rzecz misji została uhonorowana 
przez Komisję Episkopatu Polski ds. 
Misji medalem „Benemerenti in Opere 
Evangelizationis”. 

Od lutego do końca czerwca prze-
bywała w Ziemi Świętej na tzw. roku 
sabatycznym. 

Przez ostatnie trzy lata pracował w Archika-
tedrze Lubelskiej. 25 czerwca został skiero-
wany go do pracy w naszej parafii. 

s. Dorota ostolska fmm

– Cieszę się, że mogę wrócić w miejsce, gdzie zaczynałem 
swoje kapłaństwo. Wiele się tutaj nauczyłem – mówił. W 
Łęcznej ks. Paweł pracował w latach 2007-2012. Obecnie 
będzie uczył katechezy w Szkole Podstawowej nr 4, opie-
kował się Liturgiczną Służbą Ołtarza oraz wspólnotami 
młodzieżowymi.

ks. paweł grzebalski
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Jak uczy historia, Ojczyzna nasza albo 
będzie prawa i mocna, albo nie będzie 
jej wcale. Dzieje naszego narodu nie 
jeden raz potwierdziły tę tezę.
katolik też wyborca

Prawo wyborcze to wielki dar i 
przywilej demokracji. To od niego 
tak wiele zależało, zależy i zależeć bę-
dzie. Każdy pojedynczy głos oddany 
do urny ma określone skutki i konse-
kwencje. Prawie zawsze dokonuje się 
wybór moralny, wartości zgodnych z 
Ewangelią bądź jej zaprzeczeń. A jeśli 
katolik opowiada się za tym co niszczy  
i niweczy tkankę narodu, Kościoła? 
Odpowiedź jedna: w wolności danej 
od Boga powinien wybierać dobro, 
a nie zło. Czy może być mu obojętne 
uświęcenie nie tylko siebie, ale i po-
tomnych? Każdy wybór dziś tworzy 
określony grunt dla przyszłych poko-
leń, ma określone następstwa. Niektó-
re już uwidoczniły się w powyborczym 
krajobrazie naszych miast, gdzie Jezus 
Chrystus może być nawet tęczowy. 
Trzeba Go ośmieszyć i wykorzenić, 
byleby nie był świętością.
krokodyle łzy 
i samorozgrzeszenie

Ileż to łez w oczach matek i ojców, 
babć i dziadków z powodu dzieci i 
wnuków, które żyją tak, jakby Boga 
nie było? Czy zawsze to wyłączna wina 
potomnych? A może to dorośli tak za-
dbali o ich uświęcenie? Narzekanie na 
złe czasy i zły świat to tylko samoroz-
grzeszenie, które tak wielu katolików 
funduje sobie poza Kościołem, do któ-
rego formalne przyznaje się. Statystyki 
ochrzczonych w żaden sposób nie są 
zbliżone do procentowych wyborów 
wartości zgodnych z Ewangelią – nie 
mówimy o osobach kandydatów, nie 
chodzi tu o personalia.(Pewnie nie 
było kandydata na miarę ideału wizji 
każdego wyborcy). To samorozgrze-
szenie jest na tyle niebezpieczne, że 
z łatwością może pogrążyć przyszłe 
pokolenia w zamęcie ideologicznym, 

który pod płaszczykiem nowoczesno-
ści wypierze mózgi z myślenia katego-
riami rodziny, państwa, narodu, Ko-
ścioła. Nowe ideologie, obce nie tylko 
Kościołowi, narodowi ale i człowie-
czeństwu wciskają się skutecznie do 
serc i umysłów, zwłaszcza ludzi mło-
dych. Dzieje się to szybciej niż nam się 
wydaje. I dlaczego dziwisz się babciu, 
że wnuczek popiera eutanazję? Prze-
cież też ją popierałaś swoim głosem 
wrzuconym do urny.
Nauka zawsze w porę

Niezależnie od wieku, zdobytego 
wykształcenia, wszystkim ludziom 
Kościoła (duchownym i świeckim) 
potrzebne są studia dla dobra duszy, 
Kościoła i Ojczyzny. To nie jest wiel-
ki wysiłek intelektualny, ale zwykła 
powinność. Prawo Boże jest proste, 
zwyczajne, wymaga tylko konsekwen-
cji w konfrontacji z rzeczywistością. 
Niech zatem nie dziwi nas tęczowy 
wizerunek Chrystusa czy znieważony 
obraz Matki Bożej i durszlak zamiast 
tiary, jeśli nie stać nas na konsekwen-
cję. Gender wypełni nam przestrzeń 
sumień i umysłów, którą oddajemy 
dobrowolnie m.in. przy urnach wy-
borczych. Konwencja Stambulska pod 
hasłami uwolnienia od przemocy ko-
biet (nie wiadomo czyjej) też z pozoru 
wydaje się zasadna. Tylko z pozoru. 
Zatem budujmy nie na pozorach, a na 
realiach.
Jesteśmy jedno

Wybory nie zakończyły sporów. 
Obiektywnie polityczny spór o Polskę 
oczywiście istnieje nadal. Podsycanie 
go w kategoriach religijnych, kultu-
rowych czy cywilizacyjnych może 
poczynić z nas śmiertelnych wrogów. 
Nie dajmy sobie wmówić, że nimi je-
steśmy. Jeśli wydaje się nam, że jeste-
śmy już pogubieni i bezradni w gąsz-
czu zła tego świata, ocen i opinii, to 
znaczy, że stoimy na właściwym brze-
gu oceanu zaradności. Gdzie kończy 
się ludzka zaradność tam staje Jezus. 

Możemy jak Chrystus oddać Bogu 
naszą bezsilność, przestać walczyć, 
oskarżać i narzekać. Nigdy wcześniej 
Jego władza i moc  nie była tak wielka 
jak w tym momencie, gdy nie mógł  
poruszyć się przybity  do krzyża. 
Wtedy poruszyła się moc Boga. Jeste-
śmy predestynowani do dóbr ducho-
wych, może nawet nie zdając sobie z 
tego sprawy. Możemy jeszcze łączyć w 
jedno pod płaszczem Kościoła, które-
go siły i mocy  tak wielu nie docenia. 
Odwołując się znów do historii – Bi-
twa Warszawska odmieniająca losy 
Europy i świata, uczy nas zawierze-
nia. Zatem módlmy się za Ojczyznę, 
za Polaków  wierzących i niewierzą-
cych, za sprzymierzeńców i oponen-
tów politycznych. Czyńmy to także 
za przykładem i wstawiennictwem 
wielu Świętych, patronów Polski  i w 
jedności z Nimi, którzy tak bardzo ją 
umiłowali. Wszyscy jesteśmy dziećmi 
jednej Matki Ojczyzny Polski.
Modlitwa św. Jana pawła ii

Boże, Stworzycielu świata odnów 
dla nas cuda Twojego miłosierdzia: 
ześlij swojego Ducha, by działał w głę-
bi naszych serc, aby wrogowie dojrzeli 
do dialogu, przeciwnicy uścisnęli sobie 
dłonie, a ludzie żyli w zgodzie. Pomóż 
nam poświęcić się szczeremu dążeniu 
do prawdziwego pokoju, który kładzie 
kres kłótniom; do miłości, która prze-
zwycięża nienawiść; do wybaczenia, 
które rozbraja wszelką zemstę. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Krystyna Sochan

Nie pękaj polsko!
powyborczy krajobraz tylko pozornie podzielił nasz kraj. to 
nie wygrani czy przegrani są najważniejsi, pomijając nawet 
odniesienie personalne. to polska – ojczyzna ma zwycię-
żać, by była dostatnia nie tylko w dobra materialne, ale za-
sobna w dobra duchowe, bo tylko taka ostać się może.
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eucharystia – uczta
Przytoczony fragment Ewangelii 
przedstawia moment ustanowienia 
Eucharystii, która narodziła się pod-
czas uczty związanej z dorocznym 
świętem Paschy. 
Baranek ofiarny

Święto Paschy przypominało wyj-
ście Narodu Wybranego z niewoli 
egipskiej. Obchodzono je w Jerozoli-
mie, bo tutaj znajdowała się świątynia 
i tylko tutaj można było złożyć Bogu 
w ofierze paschalnego baranka. Bara-
nek ofiarny przypominał noc wyjścia z 
Egiptu: wtedy krwią baranka Izraelici 
naznaczyli swoje domy i tak dostąpili 
ocalenia (por. Wj 12, 7-13). 

Z pokolenia  na  pokolenie wspo-
minano to wydarzenie i dziękowano 

a gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: „Bierz-
cie, to jest Ciało moje”. potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili 
z niego wszyscy. i rzekł do nich: „to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie 
wylana. Zaprawdę, powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu 
aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym”. (Mk 14, 22- 25)

Bogu za cud wyjścia z niewoli. Druga 
część obchodów święta Paschy odby-
wała się w domu, gdzie na świątecznej 
uczcie gromadziła się rodzina. 
Wieczerza starego przymierza

Wieczerza miała swój ustalony 
obrzęd i posiadała sakralny charak-
ter. Przygotowane potrawy, zwłaszcza 
gorzkie zioła i przaśny chleb, przypo-
minały niewolę egipską. Podczas tej 
wieczerzy spożywano ofiarowanego 
w świątyni baranka. Modlitwy odma-
wiane nad kielichem z winem nawią-
zywały do wydarzeń tej świętej nocy 
i przypominały o przymierzu Boga 
ze swym ludem, wyrażały nadzieję na 
przyjście oczekiwanego Mesjasza. 
Wieczerza Nowego przymierza

W Wieczerniku ma miejsce ostat-

nia  paschalna wieczerza Starego Przy-
mierza i pierwsza Nowego Przymie-
rza. Jezus zmienia znaczenie chleba 
paschalnego. Dla Żydów chleb ten 
symbolizował troskę Boga o Izraela w 
czasie wędrówki przez pustynię. Teraz 
chleb ten staje się Ciałem Jezusa. Wino 
staje się symbolem przymierza Boga z 
Nowym Ludem odnowionym przez 
ofiarę Jezusa. O tym nowym przy-
mierzu możemy przeczytać w księdze 
proroka Jeremiasza (Jr 31,31-34). Bóg 
zapewnia w niej, że pewnego dnia za-
początkuje Nowe Przymierze, które 
doprowadzi do głębokiej przemiany 
ludzkie serca i do przebaczenia grze-
chów. Świętym Pokarmem staje się 
więc sam Chrystus. 

ks. Paweł Grzebalski

Czas przeczytać Biblię 

Z powodu pandemii wyjazd do naj-
piękniejszych sanktuariów Włoch i 
grobu św. Jana Pawła II, organizowany 
przez naszą parafię z racji 100. rocznicy 
urodzin Papieża, został przełożony na 
inny, bezpieczny i bliżej nieokreślony 
termin. Na szczęście nie tylko za grani-
cą można zwiedzać i poznawać ciekawe 
miejsca, Polska również ma piękne za-
kamarki, które warto zobaczyć. 

W tym roku zachwycałam się pięk-
nymi okolicami Lubelszczyzny. W Na-
łęczowie odwiedziłam park zdrojowy, 
pijalnię wód mineralnych, palmiar-
nię, pałac Małachowskich, muzeum 
Stefana Żeromskiego oraz muzeum 
Bolesława Prusa. Nałęczów jest uzdro-
wiskiem, sprzyjający mikroklimat i 

rehabilitacja pomagają cierpiącym na 
choroby kardiologiczne w szybkim 
powrocie do zdrowia.

Kolejnym punktem mojej wakacyj-
nej wyprawy był Kazimierz Dolny. Po-
dziwiałam urokliwy rynek i renesanso-
we kamienice, byłam na Górze Trzech 
Krzyży, na zamku, przy bulwarze 
nadwiślańskim, w pięknym wąwozie 
korzeniowym, w Albrechtówce i przy 
wiatraku w Mięćmierzu. Zarówno Ka-
zimierz Dolny, jak i znajdujący się nie-
opodal Janowiec słyną z przepięknych 
widoków. I rzeczywiście takie są.

Odwiedziłam także Sandomierz. 
Miasto słynie z przepięknego rynku, 
bramy opatowskiej, zamku, bazyliki 
katedralnej, muzeum figur woskowych 

ojca Mateusza, podziemnej trasy tury-
stycznej, bulwarów, a także wąwozu 
Królowej Jadwigi i Gór Pieprzowych. 

Ostatnim punktem mojego waka-
cyjnego wyjazdu była Częstochowa.  
Zawsze chętnie wracam na Jasną Górę, 
ponieważ jest bliska mojemu sercu. 

Monika Chmiel

Planowałam w tym roku wyruszyć 
do najpiękniejszych sanktuariów Włoch
– Rok 2020 na długo zapadnie mi w pamięć – wspomina Monika, na-
sza parafianka. – Pandemia koronawirusa, obostrzenia, a także nakaz 
noszenia maseczki stały się częścią dnia codziennego. A ja w kwietniu 
tego roku planowałam wyruszyć na pielgrzymkę...
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W 100. rocznicę
urodzin Jana Pawła II

s. Dorota ostolska fmm od lutego do koń-
cza czerwca przebywała w Ziemi Świętej. 
Na zdjęciu – przy ikonie Matki Kościoła na-
pisanej na murze dzielącym Betlejem i Jero-
zolimę. S. Dorota prosi nas wszystkich, by w 
podzielonym świecie modlić się do Maryi o 
pomoc

ModlitWA do MAtki Bożej,
któRA oBAlA MuRy

Przenajświętsza Matko Boga, 
przyzywamy Cię jako Matkę Kościoła,

Matkę wszystkich cierpiących chrześcijan. 
Błagamy Cię, przez Twoje żarliwe wstawien-

nictwo, byś obaliła ten mur,
mury naszych serc i wszystkie mury, 
które rodzą nienawiść, przemoc, lęk  

i obojętność między ludźmi i narodami.
Ty, która swoim „fiat” zmiażdżyłaś 

starodawnego Węża, zgromadź nas i zjednocz 
pod Twoim dziewiczym płaszczem,

chroń nas od wszelkiego zła i na zawsze 
otwórz w naszym życiu bramy Nadziei.

Spraw, by w nas samych i na tym świecie naro-
dziła się cywilizacja Miłości

płynąca z Krzyża i Zmartwychwstania
Twego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, na-

szego Zbawiciela, który żyje i króluje  
na wieki wieków. Amen

Drodzy młodzi przyjaciele
wybierajcie drogę bohaterów

Dzisiaj, kiedy coraz więcej młodych osób rezygnuje z nauczania szkol-
nej katechezy, chcę wam przypomnieć słowa św. Jana Pawła II, który 
nauczał, że droga do pełni człowieczeństwa wiedzie przez stawianie 
sobie wymagań i ich realizowanie. I tylko taka droga daje nadzieję na 
szczęście i uszczęśliwienie innych.

– Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was nie wy-
magali – mówił Papież. – Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego 
życia musicie od siebie wymagać. To znaczy właśnie „więcej być”. 
(...) Ta moc, która płynie z Chrystusa, która zawiera się w Ewangelii, 
jest potrzebna, aby od siebie wymagać.

Drodzy rodzice przynosząc wasze dzieci do chrztu przyjęliście 
przed Bogiem zobowiązanie: prosząc o chrzest dla swojego dziec-
ka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby 
zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas 
nauczył Jezus Chrystus. Gdzie zatem Wasza troska, skoro tak ła-
two zgadzacie się by wasze dzieci nie uczestniczyły w katechezie?  
Troszczycie się o pokarm, ubranie, wykształcenie Waszych dzieci, 
chcecie by ustawiły się w życiu... A co z ich życiem wiecznym? Dla-
czego jesteście na to obojętni? Nie zostawiajcie swych dzieci na pa-
stwę egoizmu i życiowej łatwizny, wskazujcie im drogę bohaterów, 
która wiedzie jednak przez wyrzeczenia i trudy.

Jako wspólnota Kościoła nie możemy patrzeć obojętnie na od-
chodzenie młodego pokolenia od Boga. To jest nasz wyrzut su-
mienia, że nie potrafiliśmy młodym pokazać tak Chrystusa, by stał 
się dla nich Przyjacielem, towarzyszem drogi życia. Inaczej rze-
czywiście spełni się obawa Chrystusa: Czy jednak Syn Człowieczy 
znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?  (Łk 18, 8).

W interesie społeczeństwa jest wychowanie szlachetnych, mło-
dych ludzi, zdolnych przyjąć odpowiedzialność za losy Polski i 
świata. Bez kształtowania sumienia młodego pokolenia będzie to 
niemożliwe.

ks. Andrzej Lupa, Wasz proboszcz

Nakładem wyd. esprit ukazała się 
książka, będąca zapisem wywiadu 
z papieżem Franciszkiem, a doty-
cząca Jana pawła ii. 
Papież Franciszek zaprasza nas, byśmy 
wraz z nim na nowo sięgnęli do głębi pro-
roczego nauczania Jana Pawła II. 

Był wielki! Pamiętam, że pewnego 
dnia odbywało się w Rzymie nabożeństwo 
różańcowe. To była sobota. Wziąłem w 
nim udział i byłem zbudowany, widząc, 
jak ten człowiek modli się na kolanach do 
Matki Bożej, z oddaniem i żarliwością, od 
której wzrosło moje serce. Dlatego ja rów-
nież zdecydowałem się zabrać głos w trak-
cie procesu kanonizacji i przy tamtej okazji 
podkreśliłem jego głębokie nabożeństwo 
do Matki Bożej, dawanie świadectwa mo-
dlitwą, łagodnością, normalnością.

„

„
ZaPrasZamy 

do biblioteki parafialnej 
w każdą niedzielę 
w godz. 16.15-19.15
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– Przez większość mego pobytu na 
misjach pracowałam w Sariaya, miej-
scowości która leży trzy godziny drogi 
od Manili, stolicy Filipin – opowiada 
s. Ania. – Nadal tam pracuję. Nasza 
wspólnota od prawie stu lat prowadzi 
tam szkołę dla 1600 uczniów. Około 
100 z nich uczy się za darmo, ponie-
waż ich rodziców nie stać na opłatę 
czesnego. 
Dzielnica na śmietniku

Najuboższą dzielnicą Sariaya jest 
Balete Dumpsite. Tam rozpoczęłam 
swą pracę na Filipinach i dlatego je-
stem najbardziej związana z losem jej 
mieszkańców.

Balete to niewielki obszar przy 
drodze wjazdowej do miasta. 30 lat 
temu powstało tu wysypisko śmieci. 
W krótkim czasie wokół wysypiska 
zamieszkało kilka rodzin, które żyły z 
tego, co tam znalazły i sprzedały. Na 
wysypisku mieszka już trzecie poko-
lenie tych rodzin, obecnie jest ich 30.  
W domkach z dykty

Ich sytuacja zmieniła się dwa lata 
temu, gdy zarząd miasta przeniósł wy-
sypisko na mniej rzucające się w oczy 
miejsce. Teren ogrodzono, posprząta-
no, posadzono drzewa, ale losem 30 
rodzin, mieszkających obok w dom-
kach z dykty, blachy i banerów nikt z 
urzędu się nie zainteresował. Śmieci 
usunięto, ale pozyskiwanie ich i segre-
gacja to jedyny fach jaki mieszkańcy 
znali. Teraz zbierają śmieci w mieście, 
przywożą do swoich domów, segregu-
ją i pozyskane artykuły sprzedają.
Modlą się razem i wspierają

W tym samym czasie świeccy pra-
cownicy naszej parafii zaczęli odwie-
dzać tych mieszkańców, by po wstęp-
nym rozpoznaniu ich sytuacji, zacząć 
budować Basic Eclesial Community. 

Chodzi o jedną z metod ożywienia lo-
kalnego Kościoła, poprzez łączenie ro-
dzin w większe wspólnoty, które mo-
dlą się razem, wspierają i dzielą wiarą.
katecheza z dożywianiem

Niedługo potem z siostrą Angie, 
która jest pracownikiem parafii, zaczę-
łyśmy prowadzić katechezę dla dzieci 
z tej dzielnicy. Już na początku widać 
było, że dzieci nie mogą skupić się na 
zajęciach, bo są głodne...
godność człowieka

Dzięki wsparciu diecezji kieleckiej, 
z której pochodzę, uruchomiłyśmy 
program katechezy połączony z pro-
gramem dożywiania. Z czasem zaję-
cia rozszerzyłyśmy na rodziców, była 
to katecheza z naciskiem na godność 
człowieka. Chciałyśmy, by zapragnęli 
zmiany w swoim życiu. Początkowo 
naszym miejscem spotkań był dach 
przy sklepiku, ale z pomocą mieszkań-
ców udało nam się wybudować pro-
sty budynek, w którym mamy zajęcia. 
Służy on też za miejsce różnych lo-
kalnych spotkań przy okazji chrztów, 
urodzin, pogrzebów. To jeden z pierw-
szych kroków w budowaniu poczucia 
wspólnoty tej społeczności.

projekt wioski
Jednocześnie szukałyśmy fundu-

szy, by przeprowadzić całą wspólnotę 
w bardziej godne miejsce. Stworzyły-
śmy projekt wioski, która oprócz do-
mów dla każdej rodziny ma na swoim 
obszarze kaplicę, świetlicę dla dzieci, 
piekarnię i warsztat. Oprócz zmiany 
miejsca zamieszkania chciałyśmy po-
móc im w zmianie zawodu i docelowo 
uchronić kolejne pokolenie przed ży-
ciem na śmietniku. Nie jest to proste, 
ale jest możliwe – siostra Angie ma 
takie doświadczenia z Manili. Projekt 
wioski zakłada budowę 32 domków 

wolnostojących z małym ogródkiem 
warzywnym przy każdym. 
konkretni ludzie

Za tymi historiami stoją konkretni 
ludzie – mówi s. Ania. – Jednym z nich 
jest Jayson, zawsze uśmiechnięty, chęt-
ny do pomocy, bystry chłopiec, który 
marzy, by być żołnierzem. Ponieważ 
jest najstarszy z rodzeństwa, porzucił 
szkołę i przyucza się do zawodu. Dru-
gą osobą jest Hannalyn, dziewczyna 
która potrafi ładnie rysować. Zapytana 
o wymarzony zawód mówi, że chcia-
łaby zostać nauczycielką, jednak z jej 
oczu można wyczytać, że nie wierzy, 
by było to możliwe...

Jeśli możesz – pomóż
Jeśli ktoś ma możliwość wspomóc 

materialnie te dzieci i ich rodziny, 
może to zrobić wpłacając pieniądze 
na konto sióstr z dopiskiem „Filipiny 
- stypendium” lub „Filipiny – wioska”.

Konto bankowe:
Zgromadzenie Sióstr Franciszka-

nek Misjonarek Maryi 
Bank PEKAO SA, 
I Oddział w Warszawie 
75 1240 1037 1111 0010 1699 8840

wysłuchała Marzena Olędzka
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Dzieła 
Kościoła
Działalność dobroczynna  
kościoła w świecie prowadzo-
na jest od wieków. Również 
dzisiaj kościół przez misjonarzy 
i wszystkie osoby wspierające, 
kontynuuje to dzieło. 
W sierpniu w naszej parafii gościła  
s. Anna Skołuba, która w latach 2011-
2017 pracowała tu w Świetlicy Opie-
kuńczo-Wychowawczej. Z Łęcznej 
wyruszyła na Filipiny.

S. Ania Skołuba ze studentami Akademii Młodzieżowej, z którymi pracowała w Łęcznej. 
Opowidała im o swojej obecnej posłudze wśród najuboższych na Filipinach

S. Ania z dziećmi z najuboższej dzielnicy
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aniele Boży, stróżu mój...
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy, ciała mego
I zaprowadź mnie 
do żywota wiecznego. Amen

Aniołowie
W całym swoim bycie aniołowie są 

sługami i wysłannikami Boga, są wyko-
nawcami Jego rozkazów. Oto Ja posyłam 
anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie 
twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, 
które ci wyznaczyłem. (Wj 23, 20). 

Aniołowie zwiastują tajemnicę 
Wcielenia Słowa Maryi, Jego narodze-
nie pastuszkom, Jego zmartwychwsta-
nie świętym niewiastom, a apostołom 
Jego triumfalne przyjście po raz wtóry 
pod koniec czasów. Aniołowie służą Je-
zusowi po kuszeniu na pustyni i anioł 
umacnia Go w ogrodzie w Getsemani. 

Aniołowie uczestniczą w sposób 
widzialny w początkach Kościoła: 
najpierw uwalniają dwunastu aposto-
łów uwięzionych przez Żydów, potem 
Piotra, uwięzionego po raz wtóry. In-
terweniują, by skierować działalność 
apostołów i ich współpracowników na 
kraje pogańskie.

Anioł Stróż
Jezus mówi do swych uczniów: 

Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żad-
nym z tych małych; albowiem powia-
dam wam: Aniołowie ich w niebie wpa-
trują się zawsze w oblicze Ojca mojego, 
który jest w niebie (Mt 18,10). Ten ustęp 
Biblii sprawił, że w Kościele powstała 
nauka na temat osobistego anioła stró-
ża. Ojcowie Kościoła interpretowali ten 
ustęp jako wiarę w to, iż od chwili naro-
dzin, wszyscy mają swego anioła stróża. 

kult liturgiczny 
Kult Kościoła odnosi się do trzech 

postaci, które w Piśmie Świętym są 
wymienione po imieniu: Michał – Mi-
cha-El znaczy bowiem: Któż jak Bóg, 
Gabriel – jego imię związało się z tajem-
nicą Wcielenia Syna Bożego i  oznacza 
Mocą moją Bóg, Moc Boża, Rafał – Ra-
fa-El znaczy Bóg uzdrawia. Wspomi-
namy ich 29 września. Święto Aniołów 
Stróżów obchodzimy 2 października. 

żadnej pracy się nie boją…
Anioł Stróż jest dobrym doradcą. On 

wstawia się do Boga za nami. Wspiera 
nas w naszych potrzebach, czuwa nad 
nami pośród niebezpieczeństw i upad-
ków. (...) Ich obecność przenika i ota-
cza całą historię wieków (…) Dlatego 
naszym pragnieniem jest, aby wzrósł 
kult Aniołów Stróżów. Każdy człowiek 
ma swojego anioła i  każdy może roz-
mawiać z aniołami – mówił św. papież 
Jan XXIII. 
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W sosnowym lasku przy domu pa-
rafialnym znaleźć można jesienią 
podgrzybki, kozaki oraz maślaki. W 
tym roku obrodziły głównie maślaki. 
Przepisem na pyszne grzybowe da-
nie dzieli się ks. Proboszcz. 

składniki
400 g świeżych maślaków
300 g kartofli
1,5 główki cebuli
3 ząbki czosnku
2 pomidory
50 ml oliwy
40 g masła
100 ml śmietany oraz kefiru
2 kromki chleba
liście laurowe
sól, 
pieprz
posiekany koperek

anioł stróż z dziećmi na kładce 
dzieła Hansa Zatzki

oprac. Violeta Miłosz
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Gotować każdy może...
Maślaki z parafialnego lasku, zapiekane z kartoflami,
serwuje ks. proboszcz andrzej lupa. Zapraszamy para-
fian do dzielenia się sprawdzonymi przepisami.

Wykonanie
Grzyby należy umyć, obrać ze skórki 
i sparzyć gorącą wodą, następnie 
pokroić w plasterki i smażyć 5 min. 
na 1/2 części masła. Podsmażone 
grzyby przekładamy do garnka, do-
dajemy obrane, pokrojone i pozba-
wione pestek pomidory, sól, pieprz. 
czosnek i liść laurowy. Zalewamy 
śmietaną z odrobiną kefiru i dusimy 
pod przykryciem około 10 min. Dla 
zagęszczenia sosu można dodać 
kromkę czerstwego chleba.

Kartofle obieramy, kroimy w pla-
sterki i podsmażamy na złoty kolor 
na oliwie. Cebulę kroimy w półpla-
sterki i smażymy na pozostałej części 
masła. Do podduszonych grzybów 
dodajemy podsmażone kartofle i 
cebulę. Całość zapiekamy przez 15 
min. w piekarniku nagrzanym do 230 

Fo
t. 

ks
. A

. L
up

a
stopni. Przed podaniem porcje moż-
na posypać siekanym koperkiem. 

Danie dla czterech osób. 
Smacznego!
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sanktuarium Matki Bożej szkaplerznej
w Nabrożu

poznajemy sanktuaria
lubelszczyzny

Kiedy 25 maja 1944 r. w wyniku podpalenia doszczętnie spłonęła 
świątynia – ocalał tylko ołtarz z obrazem matki Bożej z Dzieciąt-
kiem – miejscowa ludność nie miała wątpliwości, że to cud...

Wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej 
datowany jest na XVIII w. Koronacja ob-
razu odbyła się 13 lipca 2002 r. Na głowy 
Madonny i Dzieciątka nałożono pozła-
cane korony. Aktu koronacji dokonał 
abp Bolesław Pylak. 

Wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej 
był otaczany kultem już w czasach wojen 
napoleońskich, zachowało się z tego cza-
su około 60 wot. Kult umocnił się jeszcze 
w 1944 r., gdy z pożaru świątyni cudow-
nie ocalał ołtarz z obrazem Matki Bożej. 
Obraz został wtedy przeniesiony przez 
partyzantów do pobliskich Tyszowiec, 
gdzie pozostawał przez cztery lata. 16 
lipca 1948 r. bp Stefan Wyszyński wraz 
z dziesięciotysięczną rzeszą wiernych 
przeniósł obraz do Nabroża. 

Parafia i świątynia w Nabrożu
Parafia w Nabrożu została erygowa-

na 15 listopada 1411 r. Pierwsza świą-
tynia pw. Najświętszej Maryi Panny i 
Wszystkich Świętych została ufundo-
wana przez Jana Sumika i jego żonę 
Agnieszkę. Uległa zniszczeniu podczas 
potopu szwedzkiego. W 1684 r. dziedzic 
Nabroża Jan Łaszcz ufundował muro-
waną świątynię. Kościół pw. Wniebo-
wzięcia NMP konsekrował w 1690 r. bp. 
chełmski Stanisław Święcicki. 

Teren parafii i okolic był doświad-
czany działaniami powstańczymi okre-
su walk o wolność i niepodległość Pol-
ski. W latach 1900–1902 kościół został 
wyremontowany i rozbudowany. Od-
nowiony kościół został konsekrowany w 
1907 r. przez bpa lubelskiego Franciszka 
Jaczewskiego. 

Walki narodowościowe
Nabróż i okolice przez wieki zamiesz-

kiwała głównie ludność polska i ukraiń-
ska. W okresie II wojny światowej tereny 
te stały się polem walk i rozgrywek naro-
dowościowych i wyznaniowych. Płonęły 
wsie, były napady grabieże, morderstwa 
(np. zabójstwo popa, zabójstwo pro-
boszcza ks. Władysława Jacniackiego), 
trwała nieustanna akcja odwetowa. 25 
maja 1944 r. kościół został doszczętnie 
zniszczony wskutek podpalenia.  

Cudowny obraz Matki Bożej Nabro-
skiej otaczany jest szczególnym kultem 
wiernych. Świadczą o tym piesze piel-
grzymki i liczne wota, pochodzące na-
wet z okresu wojen napoleońskich
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„Kościół  kocham i rozu-
miem” – to niezwykle ciekawa 
książka, zaledwie 32-letniego 
Krzysztofa Porosło, wykładow-
cy na Papieskim Uniwersytecie 
w Krakowie. Wiedzie nas ona 
dojrzałością rozpatrywanych 
zagadnień poprzez chrześci-
jańską tożsamość, naznaczoną 
logiką „paradoksów”.

„Ci jednak, którzy w życiu 
wiary decydują się na uczciwe 
myślenie, dochodzą w pew-
nym momencie do trudności 
w niej – do pytania, na które 
nie znajdują łatwych i po-
wierzchownych odpowiedzi . 
Stają przed ścianą z napisem 
paradoks” - objaśnia autor.

Ten paradoks można po-
konać tylko skokiem wiary, o 
czym pisał późniejszy papież 
Benedykt XVI. W tę rzeczywi-
stość paradoksu trzeba wejść i 
pogłówkować nad nim, ale też 
skoczyć w nieznane w akcie 
wiary, bo w nim odsłania się 
jedność tej „paradoksalnej” 
natury Kościoła: bosko-ludz-
kiej, ziemsko-niebieskiej, wi-
dzialno-niewidzialnej.

Do tego aktu wiary potrzeb-
na jest miłość. O tej relacji 
mówił bł . kard. John Henry 
Newman: Wierzymy, ponieważ 
kochamy.

Mimo, że miłość ta nieła-
twa jest, a może właśnie dla-
tego, mówimy: wierzę w jeden , 
święty, powszechny i apostolski 
Kościół .

Zachęcam do sięgnięcia po 
książkę, która dostępna jest w 
naszej parafialnej bibliotece .

Na skrzydłach 
wiary

Jacek Majdan

Sanktuarium Nabroskiej Pani
Ze względu na cudowne ocalenie ob-

razu, kościół zyskał rangę sanktuarium. 
Co roku przychodzą do niego liczne 
pielgrzymki, zwane kompaniami. Naj-
starsza i najbardziej znana jest kompa-
nia tyszowiecka. 

Kościół posiada wiele zabytków 
m.in.: protokół wizytacyjny bpa chełm-
skiego Remigiusza z 1637 r., monstran-
cję z poł. XVIII w., misę chrzcielną z 
XVI w., ornat z XX w., mszał z 1905 r., 
organy wykonane przez Kazimierza So-
biechowskiego z Bydgoszczy. 

W pobliżu świątyni mieści się Kal-
waria Nabroska. Około 100 m od ko-
ścioła zlokalizowany jest cmentarz pa-
rafialny, na którym znajduje się wiele 
zabytkowych grobowców oraz nagrob-
ków żeliwnych i kamiennych.

Odpust Matki Bożej Szkaplerznej 
przypada 16 lipca. Przy odsłanianiu Cu-
downego Obrazu parafianie śpiewają 
własną pieśń:

Witaj Nabroska Matko jedyna.
Uproś nam łaskę u Swego Syna.
Uproś nam łaskę Niepokalana.
Uproś Maryjo, Matko kochana.

przyg. Barbara Zielińska



Lupa‚

ks. Proboszcz

Z początkiem września rozpoczynamy 
kolejny rok duszpasterski w parafii.  Od 
wiosny, kiedy na świecie pojawił się ko-
ronawirus, wiele się zmieniło. Patrząc 
na tę nową rzeczywistość od strony 
wiary, mamy odkrywać jakie to stanowi 
dla nas wezwanie i czego oczekuje od 
nas Bóg? Może słowa Jezusa: Starajcie 
się naprzód o królestwo Boga i o Jego 
sprawiedliwość, a to wszystko będzie 
wam dodane, staną się dla nas inspiracją 
do poszukiwania sposobów życia w tej 
nowej rzeczywistości.

Odkrywanie tego, co najważniejsze
Lekceważenie zagrożenia byłoby 

brakiem rozsądku, ale podobnym bra-
kiem rozsądku jest również zatrzymanie 
się na lęku i strachu. Trzeba nam dalej 
troszczyć się o Królestwo Boże, nie 
zaniedbywać tego, co prowadzi nas do 
wieczności. Jeżeli Bóg zezwolił na takie 
doświadczenie wobec ludzkości to zna-
czy, że widzi w nim możliwość wzra-
stania i okazję do wykazania się święto-
ścią. Jest to również okazja do odkrywa-
nia tego, co w życiu jest najważniejsze. 

Pokarm, który daje życie
Od września ubiegłego roku podczas 

wydarzeń parafialnych odkrywaliśmy 
sakrament Eucharystii, jako ten, który 
daje życie. Przypominało nam o tym 

hasło wmieszone na ścianie ołtarzowej. 
Bardzo mnie ono poruszało w czasie 
tzw. lockdownu, kiedy świątynia była 
pusta... Czy ktoś z nas mógł wcześniej 
przypuszczać, że dar jakim jest Eucha-
rystia może być dla nas niedostępny? Że 
to, co było w zasięgu ręki może być nie 
osiągalne, że nie będziemy mogli sko-
rzystać z pokarmu, który daje życie?

Niech to doświadczenie będzie za-
chętą do stałego korzystania z darów 
jakie daje nam Bóg. Nie możemy już 
być tak pewni, że zawsze będziemy 
korzystać ze Mszy świętej, spowiedzi, 
spotkania sąsiedzkiego itp. Dobrze je-
żeli to doświadczenie nauczyło nas po-
kory. Korzystajmy zatem ze wszystkich 
możliwości podążania ku Bożemu Kró-
lestwu. 

Sprawy materiale 
Ograniczenia związane z pandemią  

zaciążyły też nad budżetem parafial-

nym. Nie było wielu tac i nie odbyły się 
w pełni zbiórki dokonywane przez Rad-
nych. Jednak dzięki zasobom z ubiegłe-
go roku mogliśmy zrealizować zapla-
nowane wcześniej zadania materialne: 
do odnowionej zakrystii ministranckiej 
zostały wstawione nowe meble, wyda-
liśmy kwotę 38 tys. zł. Wymurowany 
został parkan od strony cmentarza za 
kwotę 50 tys. zł. Zmiany personalne w 
parafii stały się okazją do podęcia re-
montu mieszkań w domu parafialnym: 
odnowione zostało jedno mieszkanie u 
księży i jedno u sióstr. 

Z ostatniej zbiórki Radnych ze-
braliśmy 25 467 zł.  Mam nadzieję, że 
ofiary złożone we wrześniu i z racji 
wizyty duszpasterskiej, pozwolą nam 
zakończyć rok bez większych długów. 
Za wszelkie ofiary i zatroskanie o naszą 
parafię składam serdeczne Bóg zapłać.   
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starajcie się naprzód o króle-
stwo Boga i o Jego sprawie-
dliwość, a to wszystko będzie 

wam dodane.
mt 6, 31-33

Parafia pod

taaaki gość!

W połowie lipca na spotkanie grupy 
przybył wyjątkowy gość. Jakież było za-
skoczenie młodzieży, kiedy okazało się, 
że jest nim nowo mianowany biskup 
archidiecezji lubelskiej, ks. Adam Bab. 
Przez wiele lat był on odpowiedzialny za 
duszpasterstwo młodych i rzeczywiście 
bardzo szybko nawiązał przyjacielskie 
relacje z uczestnikami spotkania. 

Ks. Biskup opowiadał młodym o swej 
nowej posłudze i cierpliwie odpowiadał 
na niezliczone pytania, np. Jak czuł się, 
kiedy powiedziano mu o nominacji? 

Wspominał także czas, kiedy sam 
jako młody chłopak przygotowywał się 
do posługi lidera w Katolickim Stowa-
rzyszeniu Młodzieży, na kursach prowa-

dzonych w Łęcznej. Wzajemne dziele-
nie życiem i wiarą mogło trwać bardzo 
długo. Młodzież opowiadała o sobie, 

Mimo, że lipiec i sierpień to miesiące wakacyjne, wspólnota mło-
dzieży dorosłej pole Miłosierdzia, nie zawiesiła swoich spotkań. oka-
zało się, że było warto, bo...

swoich zaangażowaniach, a także zain-
teresowaniach i pracy. 

Takiego spotkania jeszcze w para-
fii nie było, na pewno zostanie ono na 
długo w pamięci młodych osób. 

s. Elżbieta Łutnik fmm

16 lipca z młodzieżą Pole Miłosierdzia spotkał się nowo mianowany bp Adam Bab
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Z kroniki parafialnej

„Pierwsze dożynki
14 sierpnia 1988 r. zostały rozpoczęte 

roboty ziemne pod dom katechetyczny. 
3 września 1988 r. uzyskaliśmy pozwole-
nie na rozpoczęcie budowy domu para-
fialnego. Tego też dnia o godz. 11.30 od-
były się pierwsze dożynki mieszkańców 
Suffczyna. Przyniesiono piękny wieniec, 
kosz z owocami, proporzec i chleb. W 
tym dniu na mszy św. cała parafia dzie-
liła się chlebem. Z tej okazji wpłynęła od 
mieszkańców Suffczyna ofiara pieniężna 
w wysokości 70 tys. zł.

Od września zostały zatrudnione 
dwie katechetki na pół etatu: pani Marta 
Jaczyńska i pani Alicja Kłoda z Łęcznej.

laurki dla Papieża
Dnia 16 października 1988 roku 

przypada X rocznica pontyfikatu Papie-
ża Jana Pawła II. W przeddzień odbyło 
się czuwanie modlitewne od godz. 18-
tej do 21-ej. Z tej okazji w całej Polsce 
w każdym kościele o godz. 17-tej biły 
dzwony. W naszej parafii dzieci naryso-
wały dla Papieża piękne laurki. Najład-
niejsze zostały wysłane do Watykanu.

13 listopada 1988 r. – (niedziela) – 
przybycie organistki Marty Stawowy, 
studentki IV roku muzykologii KUL-u.

Na czas zimy przerwano prace bu-
dowlane domu katechetycznego na 
okres od listopada do kwietnia 1989 r.

Pierwszy odpust
4 grudnia odbył się pierwszy od-

pust ku czci św. Barbary. uroczystość tę 
uświetnił swym przybyciem ks. biskup 
Bolesław Pylak, ordynariusz diecezji. 
Odprawił mszę św. o godz. 18.00 w in-
tencji górników i ich rodzin oraz po-
święcił nowy obraz św. Barbary nama-
lowany przez Jadwigę Maj z Kraśnika. 

We mszy uczestniczyła orkiestra KLZW 
oraz dziesięciu górników w strojach ga-
lowych. [...]

26 grudzień 1988 r. – przybycie no-
wego księdza Andrzeja Dołby do naszej 
parafii, prosto po święceniach kapłań-
skich, które odbyły się 10 grudnia 1988 
r. Uroczysta msza św. prymicyjna odbyła 
się 26 grudnia1988 r. o godz. 11.30.

W środę 15 lutego 1989 r. o godz. 
19.00 rozpoczyna się cykl spotkań w ra-
mach katechez dla dorosłych.

i komunia Święta
W sobotę 19 lutego 1989 r. będzie 

w kaplicy odprawiana dodatkowa msza 
św. o godz. 16.00. Będzie to msza św. dla 
dzieci klas II i ich rodziców. Uroczystość 
pierwszej Komunii św. będzie w tym 
roku w dwu grupach: 7 i 14 maja.

Pierwsza Rada duszpasterska
12 marca 1989 r. na mszy św. w kapli-

cy o godz. 8.30 odbyło się zaprzysiężenie 
Rady Duszpasterskiej naszej parafii. [40 
osób - przyp. red. na podst. Protokołu 
wizytacji dziekańskiej w parafii z dnia 11 
listopada 1989 r.]

16 kwietnia 1989 r. o godz. 11.30 – 
uroczyste przyjęcie do grona ministran-
tów 19 chłopców.

i Święto Młodych w Łęcznej
12-14 kwietnia 1989 r. – I Święto 

Młodych w Łęcznej organizowane przez 
Duszpasterstwo Młodzieży „Źródło”, 
działające w parafii św. Marii Magdale-
ny. [W programie m.in. koncert Agaty 
Budzyńskiej – przyp. red. na podstawie 
plakatu promującego wydarzenie.]

Budowa kościoła
31 maja 1989 r. uzyskaliśmy pozwo-

lenie na budowę kościoła. Głównym 
nadzorcą został inż. Edward Mirowski.

Biblioteka parafialna
Przy naszej kaplicy rozpoczęła swoją 

działalność biblioteka parafialna, która 
czynna jest we wtorki od 17 do 18 i w 
niedzielę od godz. 9 do 13. [Organizacją 
biblioteki na prośbę proboszcza ks. Ada-
ma Lewandowskiego zajęła się Maria 
Dymel, nauczyciel bibliotekarz. Niewiel-
ki początkowo księgozbiór mieścił się 
w szafce – przyp. red. na podst. strony 
internetowej biblioteki]. [W bibliotece 
znajduje się 420 woluminów – przyp. na 
podst. protokołu wizytacji dziekańskiej 
w parafii z dnia 29 grudnia1989 r.]

Z protokołu wizytacji dziekańskiej
[Fragmenty protokołu z wizytacji. 

Dziekan Łęczyński ks. kan. Jan Chu-
dzik, Rogóźno 29.12.1989 r.] 

W nowo powstałej parafii jest oko-
ło 8000 wiernych – młode małżeń-
stwa. Kościelnym jest Henryk Chapu-
ła z Łęcznej. Na uwagę zasługuje to iż 
ksiądz proboszcz od św. Magdaleny 
wspomaga budowę oddając na ten cel 
jedną tacę miesięcznie. 

Na terenie parafii znajduje się jedna 
szkoła stopnia podstawowego, licząca 
1600 dzieci bez klas zerowych. Kate-
chezę prowadzą: ks. mgr Piotr Kawałko  
ks. mgr Andrzej Dołba, katechetka p. 
Alicja Kłoda i Zofia [...]. Przy parafii są: 
Kółka Różańcowe – 2, Kręgi Rodzin – 
16 małżeństw, Oaza Młodzieżowa – 30 
osób, Ministranci – 40 osób.

Ksiądz Proboszcz z chwilą przyjścia 
do Łęcznej gorliwie zabrał się do pracy 
duszpasterskiej i budowy kościoła. Pra-
cy ogrom. Materiałów zgromadzono 
bardzo dużo, ofiarność wiernych róż-
na, kłopoty finansowe są wielkie, ciągłe 
braki.

kolejne karty kroniki parafialnej
W tekście zachowana została oryginalna pisownia.

Bp Bolesław Pylak poświęcił obraz św. Barbary
Cz.4
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Hasło krzyżówki z nr 2(113)/2020 emaus brzmiało: Miej miłosierdzie dla nas i ca-
łego świata. Nagrody za prawidłowe rozwiązanie otrzymują: Józef Jóźwina, Do-
minika kamińska, Małgorzata tymoszczuk.
Po odbiór nagród zapraszamy do biblioteki w niedzielę od godz. 16.45 do 19.15.
Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesyłać do 31 października 2020 r.

krzyżówka
POZIOMO:  
1. Drugie imię Jezusa; 6. Zakwas do ciasta; 10. Litur-
giczny albo szkolny; 12. Okrągła budowla; 15. Cho-
dzi wspak; 16. Król Judy nazywany też Ozjaszem (2 
Krl 15,1); 17. Bywa, że spala na panewce; 19. Astat 
na tablicy Mendelejewa; 21. … z Cyreny; 23. Do-
skonały zmysł kipera; 25. Wyparł konia; 28. Piąty w 
piosence Budki Suflera; 30. Mszalna szata kapłana; 
32. Relikwia z Turynu; 35. … za grzechy; 37. Skrót 
Księgi Aggeusza; 38. Skrót Listu do Rzymian; 39. 
„… pyta, nie błądzi”; 40. Wyznawca kościoła; 44. In-
fuła biskupa; 46. Ścisły u fizyka; 47. Imię z elemen-
tarza; 48. Współpracownik św. Pawła (Dz 19,22); 49. 
Przynęta; 51. Dzieło Noego; 52. Pierwszy człowiek.
PIONOWO: 
1. Jan … Pasek z Gosławic, polski pamiętnikarz epo-
ki baroku; 2. Synowa Noemi; 3. Marnotrawny lub 
pierworodny; 4. Może być fizyczny lub psychiczny; 
5. Skrót Księgi Sofoniasza; 7. Ojczyzna Matki Te-
resy; 8. Jutrzenka; 9. Konkurentka Adidasa i Pumy; 
11. Greckie miasto portowe; 13. Gnębienie chłopów 
pańszczyźnianych; 14. Składane na ołtarzu podczas 
mszy; 18. Pierwsza i ostatnia litera alfabetu; 20. 
„Bądź wola …, jako w Niebie tak i na ziemi”; 22. 
Oręż Zbyszka z Bogdańca; 24. Babcia Jezusa; 26. 
Oszczepem albo dyskiem; 27. Kodeks pracy (skrót); 
28. Skrót Biblii Tysiąclecia; 29. Skrót Listu do Gala-
tów; 31. Pożywka dla bakterii; 33. Skrót Ewangelii 
wg św. Łukasza; 34. Dobra – głoszona przez aposto-
łów; 35. Z niego Bóg stworzył kobietę; 36. Obawa, 
niepokój; 38. Wieczne Miasto; 40. Młodzieńczy albo 
podeszły; 41. Krewny matki; 42. Niejedna na pięcio-
linii; 43. Czarna albo wieczna; 45. Antypoda omegi 
w alfabecie greckim; 49. Skrót Księgi Wyjścia; 50. 
Skrót Księgi Barucha.
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Wspaniały Jubileusz
W tym roku ks. Mieczysław No-
wak, pierwszy dyrektor Polskiej 
Grupy Promotorów Ruchu dla 
Lepszego Świata, autor wielu 
książek o tematyce religijnej, 
obchodził 85 urodziny i 60-le-
cie posługi kapłańskiej. Uro-
czystej Mszy św. sprawowanej 
w Adamowiźnie przewodził 
Metropolita Warszawski kard. 
Kazimierz Nycz.  

Nie było tradycyjnej pielgrzymki. Parafia ks. Mieczy-
sława Nowaka miała w tym roku gościć pielgrzymów 
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Parafii, niestety ze wzglę-
du na pandemię w uroczystym Jubileuszu wzięła 
udział tylko niewielka grupa reprezentantów PGP.

pamiątkowe zdjęcie z delegatami PGP. Warto wiedzieć, że ks. Mieczy-
sław inicjował w Łęcznej Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji
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