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Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego  
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,  

nie zginął, ale miał życie wieczne.
         J3,16-18
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DZIAŁO SIĘ W PARAFII
Wrzesień

20.09.2020
81 rocznica bitwy o Most Lubelski
Przy rondzie im. Łęczyńskich Bo-
haterów Września odbyła się uro-
czystość upamiętniająca bitwę o 
most lubelski . Po okolicznościowych 
przemówieniach ks. Zdzisław Bu-
rza poprowadził modlitwę za bo-
haterskich obrońców Ojczyzny.

Październik
Modlitwa Różańcowa

Modlitwę różańcową prowadzi-
li dorośli zaangażowani w grupach 
formacyjnych, młodzież i dzieci .

03.10.2020
Nabożeństwo „Transitus”

Uroczystość ku czci św. Franciszka 
rozpoczęła się Mszą św. w intencji 
mieszkańców Rejonu V z racji ich 
patronalnego święta. Po niej siostry 
FMM we współpracy z Akademią 
Młodzieżową i młodzieżą z Pola 
Miłosierdzia przygotowały nabo-
żeństwo „Transitus”. Ze względu na 
epidemię nie odbyła się w tym roku 
wspólna agapa.

11.10.2020
Dzień Papieski

Z racji Dnia Papieskiego na fun-
dusz stypendialny zebrano kwotę 
2592,07 zł .

11.10.2020
Wizytacja kanoniczna
Wydarzenie parafialne

Wydarzenie pod hasłem „Przyjdź-
cie do Mnie wszyscy”, prowadziło 
do odkrywania przez wiernych za-
proszenia Jezusa na Świętą Ucztę. 
Wydarzenie związane było z wizy-
tacją kanoniczną parafii przez ks. 
bp. Józefa Wróbla. Podczas Eucha-
rystii o godz. 8.30 ks. Biskup wysłu-
chał sprawozdania ks. Proboszcza. 
Po kolejnych Mszach św. spotkał się 
z Radą Duszpasterską i przedsta-
wicielami wspólnot parafialnych . 
Ze względu na pandemię wszystkie 
spotkania odbywały się w świątyni . 
Podczas ostatniej Mszy św. z udzia-
łem ks. Biskupa, parafianie wręczy-
li mu w lampkę górniczą. Tego dnia 
wierni zostali zaproszeni do modli-
twy w intencji parafii i Kościoła po-
wszechnego. 

18.10.2020
Różaniec w intencjach misyjnych

W Tygodniu Misyjnym modlitwę ró-
żańcową w intencji dzieł misyjnych 
w Kościele prowadziły siostry fran-
ciszkanki  z grupą Dzieci Maryi . 

Listopad
Modlitwa za zmarłych

Przez cały listopad trwała modlitwa 
różańcowa za zmarłych . Modlitwę  
i oprawę Mszy św. w intencji zmar-
łych przygotowywały poszczególne 
podrejony.

Przyg. Justyna Majdan

Il.
 M

ud
as

sa
r I

qb
al

 z
 P

ixa
ba

y

01.11.2020
Uroczystość  Wszystkich Świętych

Ze względu na pandemię w uroczy-
stość Wszystkich Świętych i Dzień 
Zaduszny cmentarze zostały za-
mknięte. Papież Franciszek zachę-
cił wiernych, aby przez cały listo-
pad starali się o uzyskanie odpustu 
zupełnego dla dusz czyśćcowych .

01.11 - 08.12.2020
Sztafeta Modlitewna 
Ruchu Światło-Życie

W całej Polsce i poza jej granicami 
trwała różańcowa sztafeta modli-
tewna „Pokój Tobie, Polsko, Oj-
czyzno Moja”. Każdego dnia inna 
diecezja podejmowała całodobową 
modlitwę w intencji Ojczyzny. Ruch 
Światło-Życie Archidiecezji Lubel-
skiej modlił się 13 listopada. 

1-8.11.2020 
Zostań iskrą Bożej Miłości

W oktawie uroczystości Wszystkich 
Świętych , każdy mógł włączyć się 
w ogólnopolską modlitwę „Róża-
niec Do Granic Nieba”. Wydarzenie 
miało charakter pokutny za grzechy 
aborcji dokonane w Polsce. 

11.11.2020
102 rocznica Odzyskania  

Niepodległości
Msza św. w intencji Ojczyzny spra-
wowana była pod przew. ks. Pro-
boszcza. Uczestniczyły w niej 
władze miasta i powiatu, przed-
stawiciele instytucji oraz KZ NSZZ 
„Solidarność” LW Bogdanka S.A. 
Kazanie patriotyczne wygłosił ks. 
Marcin Modrzejewski . Po Mszy św. 
uczestnicy indywidualnie prze-
szli na Plac Powstań Narodowych, 
gdzie złożono kwiaty i zapalono 
znicze pod odsłoniętym tego dnia 

pomnikiem bohaterów walk o wol-
ną Ojczyznę. Spod kościoła wyru-
szyła także grupa motocyklowa ze 
Stowarzyszenia Motorowego Patria 
Łęczna. 

01-12.11.2020
Nieprzerwana modlitwa w rejonach 

archidiecezji lubelskiej
Poszczególne rejony Domowego Ko-
ścioła podjęły nieprzerwaną mo-
dlitwę różańcową w intencjach :  
o pokój społeczny, jedność, wzajem-
ną miłość, ochronę życia i ustanie 
pandemii .

12.11.2020
Modlitwa rejonu pw. ks. Jerzego 

Popiełuszki
Modlitwę w naszym rejonie roz-
poczęła 11 listopada Msza św. w 
kościele św. Barbary. Uczestniczy-
ły w niej kręgi Domowego Kościoła 
z trzech łęczyńskich parafii oraz z 
Rogóźna. Mszy św. przewodniczył  
moderator diecezjalny Domowego 
Kościoła ks. Jerzy Krawczyk. Słowo 
Boże wygłosił ks. Marek Maj, mode-
rator rejonu. Po Eucharystii odby-
ło się modlitewne czuwanie przed 
Najświętszym Sakramentem. O pół-
nocy rozpoczęła się 24-godzinna 
modlitwa różańcowa.

29.11- 31.12.2020
Ogólnopolskie rekolekcje 

W pierwszą niedzielę adwentu roz-
poczęły się ogólnopolskie, interneto-
we rekolekcje w formie 33-dniowego 
czasu ćwiczeń duchowych, prowa-
dzące do aktu oddania się Jezusowi 
przez Maryję. 

ODDANIE33.pl 
Oddaj się Maryi tak jak zrobił to Jezus!

Te rekolekcje można rozpocząć 
w dowolnym czasie.

Projekt ODDANIE33 to 33 dni przygotowania do całkowitego oddania się 
Matce Bożej, a za Jej pośrednictwem Jezusowi.  Tę drogę duchową polecali  
i osobiście praktykowali wszyscy papieże XX wieku.
Duchowość całkowitego oddania się Matce Bożej to sprawdzona i pewna 
droga duchowa, która otrzymała pełne błogosławieństwo Kościoła. 
Droga oparta na Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi 
Panny świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort.
Rekolekcje organizowane są przez Fundację Tota Tua i polecane przez prze-
wodnicącego Komisji Episkopatu Polski. 
Wszystkie rozważania potrzebne do odbycia rekolekcji znajdują się na stronie 
www.oddanie33.pl
To rekolekcje – czołg. (…) wiedz, że te rekolekcje przejadą po twoim terenie z mocą 
ciężkiego sprzętu, ale nie po to by doprowadzić do zgliszczy, ale po to by pozostawić za 
sobą pałac piękny tak, że aż dech zapiera – fragment świadectwa Kamilli.
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Niedziela Świętej Rodziny będzie dla nas 
okazją do włączenia się w wydarzenie 
ewangelizacyjne. Jezus zaprasza nas na 
Ucztę, gdzie przez modlitwę o trwałość 
małżeństw możemy pomóc bliźnim. 

Dlaczego takie wydarzenie?
We współczesnym świecie, w któ-

rym króluje tymczasowość, budowa-
nie jedności małżeńskiej wydaje się 
coraz trudniejsze. Małżonkowie nie 
są w stanie pokonać piętrzących się 
przed nimi trudności, co w efekcie 
prowadzi do rozpadu rodziny. 

Swoistym znakiem czasu jest wspól-
ne mieszkanie „na próbę”, niechęć do 
deklaracji i trwania w stałym związku. 
Stąd modlitwa o trwałość małżeństw 
wydaje się być naglącym zadaniem. 

Wiele rodzin potrzebuje wsparcia, 
by mierzyć się z różnymi kryzysami, 
na skutek których cierpią także dzie-
ci. Zdarza się, że dobywanie pieniędzy, 
wygoda, egoizm, zabieganie o rozwój 
osobisty sprawia, że brakuje czasu na 
troskę o drugiego człowieka, o to „by 

innym ze mną było dobrze”.  
Jak możemy pomóc?
Każda Eucharystia jest zaprosze-

niem do ofiarowania intencji, w której 
pragniemy ją przeżywać. Niech Msza 
św. sprawowana w uroczystość Świętej 
Rodziny stanie się dla nas okazją do 
modlitwy w intencji małżeństw za-
grożonych rozpadem. Można również  
w tej intencji ofiarować modlitwę oso-
bistą i rodzinną, a także podjąć modli-
tewną krucjatę. 

Odpowiadając na Boże zaprosze-
nie, możemy skutecznie pomóc bliź-
nim i uratować niejedno małżeństwo 
zagrożone rozpadem.

Wspólnota
Parafia jest wielką rodziną, w któ-

rej powinniśmy troszczyć się o siebie 
nawzajem. Niech nasze włączenie się  
w modlitwę będzie wyrazem tej troski.  
O ile sytuacja pandemiczna pozwoli, Ju-
bilaci podczas liturgii Mszy św. otrzyma-
ją specjalne błogosławieństwo.

s. Elżbieta Łutnik fmm

Modlitwa o trwałość małżeństw
Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miło-
ści i do dobrych uczynków. Hbr 10, 24
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Święta Bożego Narodzenia są wyjąt-
kowe pod wieloma względami. To, co 
czyni je wyjątkowymi, to powszechne 
okazywanie sobie nawzajem uprzej-
mości, czułości czy po prostu miłości.

Moje najpiękniejsze wspomnienie 
związane ze Świętami Bożego Naro-
dzenia to czas dzielenia się opłatkiem 
podczas kolacji wigilijnej przed kilko-
ma laty. Jak każdego roku podchodzi-
liśmy do siebie nawzajem, żeby złożyć 
życzenia, podzielić opłatkiem i uca-
łować lub uściskać. Kiedy podeszłam 
do mojego taty, on w męskim stylu – 
krótko, zwięźle i na temat wyartykuło-
wał swoje życzenia dla mnie. Podzieli-
liśmy się opłatkiem, a ja rozpoczęłam 
swoje życzenia. Potem pierwszy raz w 
życiu przytuliłam się do niego. To nie 
był zwykły przytulas. 

Tata nie lubi okazywać czułości, nie 
jest wylewny w uczuciach. Ma pewne-
go rodzaju skorupę wytworzoną przez 
doświadczenia wyniesione z domu 
rodzinnego i przez pewne znaczące 
porażki życiowe, które niemal zrujno-
wały życie jemu i naszej rodzinie. 

Kiedy go objęłam, mocno się 
wzbraniał, ale ostatecznie uległ i od-
wzajemnił ciepło towarzyszące rado-
ści i otwartości serca. Jestem przeko-
nana, że warto było chociaż ten jeden 
raz w życiu wymusić na tacie, żeby 
pozwolił się przytulić swojej dwu-
dziestokilkuletniej córce. Obok wielu 
trudnych wspomnień z mojego dzie-
ciństwa, które dotyczyły ojca, dobrze 
jest mieć jedno wyjątkowe, bożonaro-
dzeniowe – związane z tatą. Zwłaszcza 
wtedy, kiedy taka miłość wywołuje  
u pozornie najtwardszego człowieka 
na ziemi jednocześnie łzy wzruszenia, 
załamanie głosu i poddanie się obję-
ciom. Boże Narodzenie to prawdziwie 
wyjątkowy czas. 

Lena

WarTo Było chociaż  
TeN JedeN raz W życiu...Wydarzenia parafialne

Niedziela  
Świętej Rodziny

27 grudnia 2020 r.

Miłość nie pamięta złego.
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urszula Fac
Mama ks. Tadeusza przez siedem 
lat mieszkała z rodziną w parafii 
św. Barbary w łęcznej. Była na-
uczycielką w szkole podstawowej 
w zofiówce, uczyła tam biologii  
i matematyki.  W parafii należała 
do wspólnoty Szkoła Modlitwy, 
pomagała prowadzić Poradnię 
rodzinną, pisała także w czasopi-
śmie emaus. zmarła w 1996r., jej 
najmłodsze dziecko, Tadeusz, miał 
wtedy 7 lat. 

– Słyszałem historie o różnych znanych osobach, których mamy 
były namawiane do aborcji,  długo nie wiedziałem, że podobna 
sytuacja dotyczyła także mnie... – mówi ks. Tadeusz Fac. 

– Zawsze wracam do Łęcznej z sen-
tymentem, bo ta parafia mnie wycho-
wała –  opowiada ks. Tadeusz. – Tutaj 
wzrastałem duchowo najpierw w Oazie 
Dzieci Bożych, później w Oazie Mło-
dzieżowej. Byłem też ministrantem, do 
tej służby przy ołtarzu przygotowywał 
mnie ks. Mariusz Kozina. Nie wiem 
czy dzisiaj byłbym księdzem, gdyby 
nie ta formacja – stwierdza.
Jestem tu traktowany jak tutejszy

– Pierwsze myśli, by zostać kapła-
nem pojawiły się w gimnazjum, ale 
może wynikały z tego, że moja naj-
starsza siostra wstąpiła do zakonu – 
zastanawia się. – Co roku jeździłem 
na oazy wakacyjne, tam poznawałem 
kleryków, w liceum uczestniczyłem 
w dniach skupienia w seminarium  
i chyba te doświadczenia w dużej mie-

Ks. Tadeusz pochodzi z Łęcznej, tutaj mieszkał do 15 roku życia.  
W Emaus opowiada o swojej mamie, kapłaństwie i marszach zwo-
lenników aborcji. 

rze zaważyły o wyborze kapłańskiej 
drogi. Ostateczna decyzja zapadła po 
maturze. Później, po święceniach ka-
płańskich, bardzo zależało mi, aby 
odprawić w Łęcznej drugą mszę pry-
micyjną. Do dzisiaj czuję się związany 
z parafią św. Barbary, jestem tu trak-
towany jak tutejszy, zwłaszcza przez 
księdza proboszcza.
Miałem świetny start w kapłaństwo

Po święceniach kapłańskich przez 
pięć lat pracowałem w parafii Naj-
świętszej Marii Panny Matki Kościoła 
w Świdniku. To jedna z największych 
parafii w archidiecezji. Wiele się w 
niej działo, a mi bardzo to odpowiada-
ło, m.in. dlatego, że przypominały mi 
się czasy, kiedy jako nastolatek cho-
dziłem do św. Barbary. Proboszczem 
w tej pierwszej parafii był mój ojciec 
duchowny z seminarium, był tam też 
młody skład księży. Miałem naprawdę 
świetny start w kapłaństwo i możliwość 
zdobycia bogatego doświadczenia. 
Wyrabiam się bez problemu

Później zostałem przeniesiony 
do Lublina, do bardzo młodej parafii 
pw. św. Jana Pawła II. Jako że jestem 
tam jedynym wikariuszem, spoczywa 
na mnie praca z dziećmi i młodzieżą,  
z czego bardzo się cieszę. Uczę ósme 
klasy i dzieci w przedszkolu, przygo-
towuję dzieci do I Komunii Świętej  
i młodzież do bierzmowania. Mam 
pod opieką służbę liturgiczną, scholę 
dziecięcą, oazę młodzieżową i dzie-
cięcą, dwa Kręgi Domowego Kościo-

Na zdjęciu rodzina ks. Tadusza 
podczas jego Mszy św. przymicyj-
nej, sprawowanej w parafii św. Bar-
bary w Łęcznej w dniu 15 czerwca 
2014 r.
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Mama 
jest dla mnie  
osobą świętą
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ła, a od niedawna pełnię funkcję mo-
deratora rejonowego Ruchu Światło 
Życie. W czasach covid-u część pracy 
duszpasterskiej przeszła do internetu, 
więc wyrabiam się bez problemu, jest 
też czas wolny.

Jeśli chodzi o komunikację z oazą, 
lektorami czy uczniami, to bez mediów 
społecznościowych: Facebooka i Mes-
sengera, trudno byłoby mi sobie pora-
dzić.
Są takie momenty...

Ostatnio zabrałem na Facebooku 
głos w ważnej dla mnie sprawie. Są 
takie momenty, kiedy czuję, że trzeba 
wyrazić swoją opinię. Pierwszy raz 
zrobiłem to w formie osobistego świa-
dectwa. Mocno poruszył mnie spór do-
tyczący aborcji, a właściwie to, że ze 
Strajkiem Kobiet utożsamiają się oso-
by, które jednocześnie utożsamiają się 
z Kościołem, w tym również moi zna-
jomi. To mną wewnętrznie  wstrząsnę-
ło i po rozmowach z kolegami księżmi 
postanowiłem wyrazić swoją opinię. 
Wiele osób dało mi później znać, że to 
świadectwo było dla nich ważne. 
Tato stanął po stronie mamy i mojej

W 1986 roku mama, zaraz po uro-
dzeniu siostry, zaczęła chorować na 
wirusowe zapalenie wątroby. Ta cho-
roba w ciągu 10 lat doprowadziła ją do 
śmierci. Czyli kiedy nosiła mnie pod 
sercem, już jakiś czas borykała się z tą 
chorobą. Kiedy lekarz dowiedział się, 
że mama jest w ciąży powiedział jej, 
że powinna dokonać aborcji, bo ciąża 
zagraża jej zdrowiu. Wiem z opowie-
ści taty, że mama od razu powiedzia-
ła, że to wykluczone. Tato oczywiście 
stanął po stronie mamy i mojej, który 
wtedy byłem pod jej sercem. Lekarz 
uważał, że ciąża spotęguje skutki cho-
roby, a okazało się, że dodała jej chęci 
do życia i na organizm mamy wpłynę-
ła pozytywnie. Możliwe, że zmarłaby 
wcześniej, gdyby nie moja obecność.
Jestem z niej dumny i jej wdzięczny

Odeszła, kiedy miałem siedem lat, 
więc moje wspomnienia o niej są tylko 
migawkami... Nie jestem pewien czy 
pamiętam jej głos, wydaje mi się że tak. 
Pamiętam pojedyncze sceny, obrazy 
oraz jej czułość, opiekę i troskę o mnie. 

Byłem najmłodszy z rodzeństwa 
więc nie ma co ukrywać, że by-
łem jej oczkiem w głowie. Pamię-
tam też nasze ostatnie spotkanie 
w szpitalu w Lublinie.

Uważam moją mamę za 
osobę świętą, wiele osób daje 
mi o niej niesamowicie dobre 
świadectwo. Jestem też dum-
ny, że mam taką mamę. Czuję 
jednocześnie względem niej 
wdzięczność, że jestem i że 
żyję. To zasługa jej odważnej postawy.
Prawo nas ogranicza 
i chroni jednocześnie

Nie mogę pojąć dlaczego ludzie 
wierzący wypowiadają się przeciw 
życiu. Jestem tym bardzo zdziwiony. 
Uważam, że wiele osób uległo pewnej 
manipulacji. Już samo hasło Strajku 
Kobiet „Wybór nie zakaz” jest pewne-
go rodzaju manipulacją, bo kiedy się 
człowiekowi powie, że zabiera się jego 
wolność, to łatwo pozyskać go na swo-
ją stronę. A przecież w naszym życiu 
w wielu sprawach nie mamy wyboru, 
ogranicza nas prawo i to prawo jedno-
cześnie nas chroni. 

Mój kolega, który mieszka przy pa-
rafii archikatedralnej i widział pierw-
sze protesty ze swojego okna, mówił 
mi, że agresja tłumu, wydała mu się 
przerażająca.

Gdyby w Strajku Kobiet w jaki-
kolwiek sposób uczestniczyła moja 
mama, to czułbym się strasznie… Bo 
to byłby dla mnie sygnał: „Zobacz 
synu, popieram akcję, która dąży do 
tego, że można uśmiercać niepełno-
sprawne dzieci przed urodzeniem. 

Czyli gdybyś ty był niepełnosprawny, 
to dzisiaj byś tu ze mną nie siedział, 
ale miałeś szczęście, byłeś zdrowy to 
cię nie zabiłam”... 
Z większym przekonaniem

Dzisiaj potrzeba jasnej i konkretnej 
wypowiedzi ze strony ludzi wierzących, 
bo walka idzie na śmierć i życie – do-
słownie! Uważam, że powinniśmy być 
w tej kwestii bardzo czytelni i przejrzy-
ści. Wielu moich znajomych daje świa-
dectwo swojego opowiadania się za ży-
ciem. To świadectwo dają także ludzie, 
których nie kojarzę jako zaangażowa-
nych w Kościele. Bardzo się tym cieszę 
i z całego serca im za to dziękuję. 

Naszą największą troską jako Ko-
ścioła jest prowadzenie ludzi, także sie-
bie, do zbawienia. Wierzę, że z każdej 
rzeczy Pan Bóg wyciągnie jakieś do-
bro. Być może cała ta sytuacja pomoże 
komuś określić się, zmienić swoje my-
ślenie, zrozumieć coś, umocnić wiarę. 
Może będzie okazją do nawrócenia,  
a dla ludzi jednoznacznie opowiadają-
cych się za Bogiem i za życiem – mo-
mentem jeszcze większego zjednocze-

Rodzina razem w święta. Od lewej: 
tata Grzegorz, siostry Marcelina, Pau-
lina, Tadeusz i mama Urszula

We wspomnieniach pozostały tylko migawki, obrazy...
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z czym kojarzą się wam święta Bo-
żego Narodzenia?

– Z narodzeniem Pana Jezusa, 
pierwszą gwiazdką, spotkaniami  
w gronie rodzinnym, dzieleniem się 
opłatkiem, śpiewaniem kolęd,  choin-
ką i prezentami, Świętym Mikołajem, 
pójściem do kościoła na Pasterkę, 
Panem Jezusem w żłóbku, stajenką  
i dekoracjami świątecznymi.
Jak przeżywacie te święta?

– Najczęściej Wigilię spędzamy u 
babci i dziadka. Zanim tam pójdzie-
my rodzice włączają nam komputer 
i słuchamy kolęd, razem z rodzicami 
ubieramy choinkę, zakładamy bomb-
ki i inne ozdoby. Kiedy już przyjdzie-
my do dziadków, wspólnie z ro-
dzeństwem wypatrujemy  pierwszej 
gwiazdki. Ona przypomina nam, że 
narodził się Pan Jezus. Potem, jak 
już  się pojawi gwiazdka idziemy do 
stołu, który jest nakryty białym ob-
rusem.  Babcia pod obrus zawsze 
wkłada sianko. Przy stole dziadek 
rozpoczyna modlitwę i czyta Ewan-
gelię o narodzeniu Pana Jezusa. 
Potem rozdaje opłatek, którym się 
dzielimy ze wszystkimi i składamy 
sobie życzenia. Pod choinką bab-
cia kładzie figurkę małego Jezuska,  
a później wszyscy śpiewamy kolędy. 
ile osób jest u was na Wigilii?

– Zazwyczaj jest 16 osób: babcia, 
dziadek, mama, tata, dwóch wujków 
i dwie ciocie, rodzeństwo i my. Jest 

z nami także ciocia Kasia, z nią łą-
czymy się przez Internet. Ciocia jest 
Franciszkanką Misjonarką Maryi i te-
raz jest na misjach w Peru. Składamy 
jej życzenia i ciocia też nam przesyła 
życzenia i śpiewa nam kolędy, my 
też jej śpiewamy. Jak ciocia Kasia 
była jeszcze w Polsce to jeździliśmy 
w święta do niej do Łabuń, Radomia, 
Warszawy, do klasztorów, gdzie 
mieszkała z innymi siostrami. 
co najbardziej lubicie z dań wigilij-
nych?

– Kluski z makiem! To jest popi-
sowe danie dziadka. Dziadek dodaje 
tam mak, miód i rodzynki. Lubimy 
też pierogi z grzybami i kapustą, ku-
tię, uszka, barszcz z uszkami, karpia, 
struclę makową, bigos z grzybami  
i ziemniaczki, a także śledziki – wyli-
czają dziewczynki. – Ja lubię najbar-
dziej soczek z suszu, który robi bab-
cia z mamą... i cukierki na choince 
– dodaje najmłodsza Kasia. 

I jeszcze chcemy powiedzieć, że 
przed świętami zawsze piekłyśmy  
z ciocią pierniczki, potem je  dekoro-
wałyśmy i wieszałyśmy na choince. 
Rodzice mówili, że będziemy mogły 
je zjeść po świętach i my czekałyśmy 
na nie tak bardzo długo... Pierniczki 
bardzo ładnie wyglądały, było na nich 
dużo lukru i różnych posypek. Bardzo 
je lubimy, bo są słodziutkie.
z czym jeszcze kojarzy się wam Boże 
Narodzenie? 

Święta zwykle spędzamy u babci i dziadka
helenka, Basia i Kasia, parafianki św. Barbary, odpowiadają o świętach 
Bożego Narodzenia w ich rodzinie.

nia we wspólnocie i sposobnością do 
dawania pięknego świadectwa.
Patrzeć Bożymi oczami

Zdaję sobie sprawę, że o pewnych 
sprawach łatwiej mi się mówi, bo  
jestem księdzem, a nie rodzicem i nie 
staję przed takimi jak oni wyborami. 
Jednak przy całej złożoności problemu, 
czyli między innymi braku odpowied-
niego wsparcia dla kobiet stojących 
przed tragicznym wyborem, presji 
otoczenia, za małej pomocy państwa 

dla osób niepełnosprawnych, jest pe-
wien fundament, piąte przykazanie 
Dekalogu, które powinno być dla nas 
wszystkich jasnym wyznacznikiem: 
Nie zabijaj! Ten sam wyznacznik stoi 
też na straży naszego życia. I dodajmy, 
wynika on nie tylko z katolickiej wiary. 

Zobaczmy, że Maryja jako Matka 
znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, 
a jednak z wiarą i ufnością przyjęła 
wiadomość o macierzyństwie. Świę-
ty Józef mógł Ją oddalić, mógł o Niej 

pomyśleć różne rzeczy, ale on patrzył 
na to, co się dzieje Bożymi oczami. 
Udzielił Jej ogromnego wsparcia.
Święta Bożego Narodzenia

Na czas Bożego Narodzenia życzę 
wszystkim, aby starali się szukać woli 
Pana Boga, modlili się o dar zaufania,  
a jednocześnie szukali wsparcia u ludzi, 
którzy mogą im to wsparcie okazać.  
I abyśmy wszyscy z pomocą Pana Boga 
umieli cieszyć się życiem, bo życie jest 
piękne. Abyśmy zawsze byli promoto-
rami życia, ufając, że kiedyś naszym 
udziałem będzie życie wieczne.

Wysłuchała Marzena Olędzka

Mama jest dla mnie osobą świętą
cd. ze s.5

– Ze śniegiem i sankami, a także 
z kolędowaniem misyjnym i chodze-
niem od domu do domu, by głosić 
Dobrą Nowinę, że Jezus się narodził.
dlaczego bierzecie udział w Kolęd-
nikach Misyjnych?

– To sprawia nam przyjemność  
i zbieramy pieniążki dla innych dzie-
ci. Chcemy pomagać dzieciom, które 
są biedniejsze od nas i żyją w krajach, 
gdzie panuje głód, choroby, gdzie 
dzieci nie mogą chodzić do szkoły  
i muszą ciężko pracować, a niekiedy 
nawet walczyć.  
Jaka jest wasza ulubiona kolęda? 
Helenka: Przybieżeli do Betlejem pa-
sterze, Kasia: Lulajże Jezuniu, Basia: 
A ja lubię wszystkie kolędy.

Rozmawiała s. Elżbieta Łutnik

Fot. Archiwum rodzinne
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Uczta eucharystyczna
W poprzednim numerze mogliśmy 

przeczytać o znaczeniu uczty Paschalnej 
w Starym Testamencie oraz jakie miała 
znaczenie dla Żydów. Pan Jezus usta-
nowił sakrament Eucharystii w święto 
Paschy. Wziął chleb i wypowiedział sło-
wa „To jest ciało moje” (Mk 14, 22) i na-
dał temu gestowi nowe znaczenie: oddał 
się nam cały i pozostał z nami. Biorąc 
kielich powiedział: „Ten kielich jest No-
wym Przymierzem we Krwi mojej” (1 
Kor 11, 25) – ukazał siebie jako prawdzi-
wą ofiarę, w której znajdują wypełnienie 
wszystkie obietnice Starego Testamentu.
 Święta uczta

Ustanowiona  Eucharystia  staje  się  
Świętą Ucztą apostołów i przyszłych 
uczniów Chrystusa. Eucharystia jest 
ucztą dziękczynną za Odkupienie i 
głoszeniem Zmartwychwstałego Pana. 

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)

Ustanowienie Eucharystii w czasie 
uczty Paschalnej podkreśla jedność  
i jej wspólnotowy charakter. 

Dla Izraelitów „jeść z kimś chleb” 
oznaczało bliską zażyłość (np. Ps 41, 
10). W Uczcie eucharystycznej Jezus łą-
czy nas ze Sobą samym i wymaga takiej 
samej łączności wzajemnej od nas ze 
współbraćmi. Dopiero we wspólnocie 
dokonuje się nasze „przejście do Ojca”. 
Łączność z Chrystusem ma prowadzić 
do łączności z całym Kościołem, Mi-
stycznym Ciałem Jezusa.

Msza św. jest zadatkiem mesjańskiej 
uczty eschatologicznej, jaką będzie nie-
bo (Ap 19, 7). W Eucharystii Jezus przez 
komunię jednoczy się z nami, w niebie 
my zjednoczymy się z Nim i będziemy 
przeżywali radość z obecności Pana. 
Prośmy o to za każdym razem, gdy od-
mawiamy modlitwę Pańską: „przyjdź 

Królestwo Twoje”. Przez Eucharystię 
możemy dotykać tajemnicy Ciała i Krwi 
Chrystusa ponieważ Msza św. włącza 
nas w ofiarę Jezusa. 

Dar otrzymany jest nie tylko łaską, 
ale i zadaniem do wypełnienia dla tych, 
którzy słyszą w słowach: „Idźcie, ofiara 
spełniona” także nakaz, by nakarmie-
ni Ciałem i Krwią, szli z miłością Jego 
między braci, by o Nim świadczyć nie-
zachwianie aż przyjdzie.

Może trudno jest pojąć cud, który 
dokonuje się w liturgii Mszy św. Uczest-
nicząc w Eucharystii, nie rozwiązujemy 
religijnej zagadki, ale powinniśmy po-
zwolić Jezusowi coraz bardziej kształto-
wać nasze życie, przez świadome i po-
korne uczestnictwo. Eucharystia jest dla 
wszystkich wierzących. Przez nią może-
my wchodzić w rozumną służbę Bogu. 

  ks. Paweł Grzebalski

czas przeczytać Biblię cz. 2

Fo
t. 

ec
hi

 e
ch

i z
 P

ixa
ba

y

W październiku pożegnaliśmy Walentego Bąbelewskiego – malarza i górnika

Święta Barbara Matka Boża Łęczyńska Malarz i Jezus

Walenty Bąbelewski znany był łęczyńskiej 
społeczności ze swej malarskiej pasji. Jego 
cykle „Moja robota w kopalni” i „Rada-
ry wiary” wystawiane były w wielu miej-
scach, także w parafii św. Barbary i św. Jó-
zefa w Łęcznej (gdzie przynależał). 

Przy okazji wystawy w naszej parafii, 
pan Walenty ofiarował portret jej pa-
tronki – św. Barbary (zob. fot. powyżej). 
Zawsze ważna była dla niego wiara. Dzię-
kował Bogu za lata pracy w kopalni, Jemu 
zawierzał całe życie.  

Do Łęcznej przybył przed 40 laty  
z Zagłębia Dąbrowskiego, z Będzina.  
W Emaus nr 79/2011 i nr 80/2012 znaj-
duje się wywiad z panem Walentym. Za-
chęcamy do poznania bliżej tej nietuzin-
kowej postaci.

Marzena Olędzka



Święci na pomoc 
Ponieważ mieszkańcy nieba, będąc głębiej zjednoczeni 
z chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzają cały Kościół 
w świętości (…) nieustannie wstawiają się za nas u ojca, 
ofiarując Mu zasługi, które przez jedynego Pośrednika 
między Bogiem i ludźmi, Jezusa chrystusa, zdobyli na 
ziemi. 

Pośrednictwo świętych
Jednym ze sposobów zwrócenia się 

do Boga jest prośba o wstawiennictwo 
Jego świętych. Święci i święte Pańskie 
przebywają z Bogiem w niebie i mogą 
przedstawić mu naszą sytuację. Nasza 
łączność ze świętymi jest więc możliwa 
i wskazana.

Pragną nam pomagać
Żyjąc w pełni Miłości pragną tą Mi-

łością dzielić się z nami, którzy pozo-
stajemy jeszcze w ziemskiej pielgrzym-
ce. Pragną nam pomagać, wspierać, aby 
Chwała Boża objawiała się na Ziemi,  
a my byśmy wzrastali w miłości Boga 
i bliźniego. Prosząc ich o pomoc w na-
szych sprawach, dajemy im możliwość  
pełnienia miłości.

Braterska miłość
Nie tylko jednak ze względu na sam 

ich przykład czcimy pamięć mieszkańców 
nieba, ale bardziej jeszcze dlatego, żeby 

umacniała się jedność całego Kościoła  
w Duchu przez praktykowanie braterskiej 
miłości. (...) obcowanie ze świętymi łączy 
nas z Chrystusem, z którego, niby ze Źró-
dła i Głowy, wypływa wszelka łaska i ży-
cie Ludu Bożego. (Lumen Gentium)

Większy pożytek...
Św. Tereska od Dzieciątka Jezus 

przed śmiercią powiedziała: Czuję, że 
moje posłannictwo się rozpocznie: po-
ciągania dusz do kochania Boga tak jak 
ja Go kocham… wskazywania im mojej 
małej drogi. Jeżeli dobry Bóg spełni moje 
pragnienia, będę spędzać moje niebo na 
ziemi aż do końca świata. Tak chcę, aby 
moim niebem było czynienie dobra na 
ziemi. Również św. Dominik zapewniał 
przed śmiercią: Nie płaczcie, będziecie 
mieli ze mnie większy pożytek i będę 
wam skuteczniej pomagał niż za życia.

Modlitwy w potrzebie
Prośba o wstawiennictwo może być 

wyrażona własnymi słowami w prostej 
i krótkiej formie, z serca. Możemy też 
korzystać z zatwierdzonych przez Ko-
ściół tekstów modlitewnych. Są to mo-
dlitwy do Świętego, nowenny a także 
litanie. Warto pamiętać o liturgicznym 
wspomnieniu patrona, aby w tym dniu 
szczególnie oddać Mu cześć i prosić  
o potrzebne łaski.

Wspaniały dar
Mamy wielu świętych patronów:  

z chrztu, bierzmowania, a także patro-
nów rejonów, mamy patronkę naszej 
parafii, patronów diecezji i ojczyzny. Są 
również patroni od konkretnych spraw, 
wykonywanych zawodów. Powinniśmy 
więc jak najczęściej korzystać ze wspa-
niałego daru ich orędownictwa.

Skoro wszyscy wierzący tworzą jedno 
ciało, dobro jednego jest przekazywane 
innym – pisał św. Tomasz z Akwinu.

oprac. Violeta Miłosz

8

Gotować każdy może...
Podróżnik, kapitan Leszek Kozioł radzi tym, którym się marzą 
letnie podróże, jak przygotować prawdziwą, pyszną sałatkę 
grecką.
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solidnie oregano, nie solimy ponieważ 
ser  feta i oliwki zawierają wystarczającą 
ilość soli. Dodajemy oliwę z oliwek, mie-
szamy i na końcu lekko skrapiamy octem 
balsamicznym lub winnym (nie wolno 
zamieniać kolejności, ponieważ warzy-
wa mogą mieć kwaśny posmak – czyli 
najpierw oliwa, później ocet). Na koniec 
kładziemy na wierzch plastry sera feta, 
polewamy lekko oliwą – na plastry sera 
można dodać do smaku odrobinę pie-
przu i gotowe.  Smacznego!
Moja żona poleca ją również. Mówi, że 
bardzo lubi tak przygotowaną sałatkę. 

Leszek Kozioł
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Grecka kuchnia uznawana jest za jed-
ną z najsmaczniejszych i najprostszych 
na świecie. Proponuję przepis na łatwą  
w przygotowaniu, prawdziwą sałatkę 
grecką, smaczną, zdrową i możliwą do 
zrobienia z wykorzystaniem dostępnych  
u nas produktów. 
Składniki na dwie porcje: 
2 pomidory, 1 papryka, 1 ogórek (lub 2 
mniejsze), 1 średnia cebula czerwona, 
oliwki czarne bez pestek (1 słoiczek), ser 
typu feta, oliwa z oliwek, oregano, ocet 
balsamiczny lub winny.
Przygotowanie: 
Pomidory i ogórki kroimy w duże niere-
gularne kawałki i rozdzielamy do dwóch 
misek, cebulę kroimy w plastry i dodaje-
my do warzyw, podobnie robimy z papry-
ką, dodajemy oliwki, przyprawiamy dość 
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Sanktuarium Matki Bożej Opieki w Zamościu

Poznajemy sanktuaria
Lubelszczyzny

Trzy wieki temu w zamościu pewien człowiek posądzony został o po-
pełnienie poważnego występku. zatrzymano go w wartowni garni-
zonowej, czyli na tzw. odwachu. Szukając pomocy w nieszczęściu, na 
drzwiach swego więzienia namalował obraz Bogurodzicy, jako opie-
kunki utrapionych. Jest on czczony do dzisiaj w katedrze zamojskiej.

Z więzienia do katedry
Jaka była dalsza historia cudownego 

obrazu? Po gorącej modlitwie z więźnia 
opadły łańcuchy, a obraz Matki Bożej 
otoczyła światłość. Niedługo potem 
obraz wycięto z drzwi wartowni i za-
wieszono na zewnątrz budynku, aby lu-
dzie mogli się przed nim modlić i dzię-
kować za otrzymane łaski. W pobliżu 
ołtarza widniał napis: Maryja Matka 
Miłosierdzia i opiekunka wszystkich 
sług swoich.

Starania o przeniesienie obrazu 
z odwachu do Kolegiaty Zamojskiej 
podjął ks. kanonik Andrzej Wątróbski. 
Dzięki jego zabiegom 19 lutego 1803 r. 
obraz został uroczyście przeniesiony 
do kościoła. W pobliżu ołtarza wid-
niał napis: Maryja Matka Miłosierdzia 
i opiekunka wszystkich sług swoich.

O łaskach i cudach otrzymanych 
przez pośrednictwo Matki Bożej Opie-
ki świadczą liczne wota rozmieszczone 
wokół obrazu. Najstarsze z nich po-
chodzą z początku XIX w. 

Księga Łask
W zachowanej Księdze Dozna-

nych Łask ks. Michał Witawski pisze, 
że wierni doznawali ich bardzo wiele. 
Także i on sam, modląc się przed tym 
Wizerunkiem, otrzymał łaskę powro-
tu do zdrowia z ciężkiej choroby nogi: 
Niżej wyrażony mający lat 70 sumie-
niem kapłańskim zaznaję, jako na kola-
nie lewym zrobiła się gula (…) jak kula 
wielkiej armaty. Tak około lat 15 albo 16 
na kolanie była. W dzień św. Łukasza w 
wieczór ta gula sama, bez pomocy ludz-
kiej, pękła… ku zdziwieniu wszystkich  
i samych doktorów, którzy przyznali 
Bogu i Matce Jego i okazaną dla mnie 
niegodnego tę łaskę.

Osobne święto
Już w 1803 r. istniało w Kolegiacie 

osobne święto, wyznaczone na Dzień 
Opieki Najświętszej Panny w miesią-
cu listopadzie, zwane świętem Beatis-
simae (Mariae) Patrocinii. Od 1804 
r. obchodzono je w dniu 8 września,  

Łaskami słynący obraz Matki Bożej 
Opieki zwanej Odwachowską
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Encyklika Ojca Świętego Fran-
ciszka „Fratelli Tutti . O bra-
terstwie i przyjaźni społecz-
nej” to doskonałe lekarstwo na 
bolączki chorej od grzechów, 
rozgoryczonej, żyjącej w cha-
osie zniszczonego środowi-
ska, ludzkości . Jej brzemiona 
dźwigamy wszyscy, a zwłasz-
cza ci , którzy już tylko w nie-
bie upatrują ratunku. Napra-
wieniem zaistniałej sytuacji 
jest zrozumienie, iż mądrością 
ludzkiego serca jest miłość 
Boża, obejmująca wszystkich 
ludzi , będąca podstawą godno-
ści każdego człowieka. 

Papież Franciszek mówi 
o ludziach , którzy w swoim 
racjonalnym wartościowaniu 
kierują się „jeszcze innymi 
prawymi wartościami” – wy-
chodząc im naprzeciw. W 
ludzkich sercach drzemie mi-
łość. Siła tej miłości pozwala 
objąć swoim dobrem wszelkie 
działania polityczne, umoż-
liwiając uwzględnianie barier 
wynikających z dysproporcji 
ekonomicznych , historycz-
nych , geograficznych , inte-
lektualnych . Pośród bolączek 
nękających ludzkość od zara-
nia dziejów, Papież pochyla 
się z troską nad odchodzeniem 
od kary śmierci , nazywając 
nawet dożywocie powolną karą 
śmierci . 

Pośród rozlicznych rozwa-
żań , Franciszek podąża u boku 
ubogich , chorych , odrzuco-
nych , ostatnich , pragnąc wiel-
kością tej miłości objąć wszyst-
kich , pośród których chce żyć.

Na skrzydłach 
wiary

Jacek Majdan

w święto Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny. Powodem przeniesienia 
święta były liczne prośby ludu wiej-
skiego, dla którego tamten czas nie był 
wygodny ze względu na mrozy i zimno.

Święto obchodzono bardzo uro-
czyście z wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu i dwoma kazaniami, ran-
nym i nieszpornym. Podczas nabo-
żeństwa przygrywała specjalna kapela.

Kult Matki Bożej Opieki w Kate-
drze Zamojskiej trwa nieprzerwanie 
do czasów dzisiejszych. Dają temu 
wyraz przede wszystkim w uroczy-
stość odpustową, 8 września, w święto 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 
Każdego tygodnia, we wtorek o godz. 
8.00, odprawiana jest przed obrazem 
Msza św. i nabożeństwo połączone  
z podziękowaniami i prośbami. Wtedy 
też odmawiana jest specjalna modli-
twa do Matki Bożej. 

Koronacja Obrazu
12 czerwca 1999 r. Jan Paweł II 

podczas wizyty w Zamościu, poświęcił 
dwie korony do cudownego obrazu. 
Uroczystej koronacji wizerunku doko-
nał Prymas Polski kard. Józef Glemp 
w dniu 9 września 2000 r. na Rynku 
Wielkim w Zamościu.

 przyg. Barbara Zielińska
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Lupa‚

ks. Proboszcz

Świat w którym żyjemy stawia nas wo-
bec nowych wezwań. Niekoniecznie go-
dzimy się na nie, bo burzą nasz spokój, 
wprowadzają niepewność, zamieszanie, 
a nawet prowadzą do utraty wolności  
i swobód. 

Myślę, że warto było by przyjrzeć 
się pewnej lekcji pokory jaką otrzymali-
śmy od życia. Mentalność współczesne-
go człowieka związana jest z przekona-
niem, że ma on prawo do wszystkiego 
i nad wszystkim ma władzę. Może 
wszystko kontrolować, wszystko po-
wiedzieć i nikt niczego nie może mu za-
braniać. Gdy ktoś ośmiela się mieć inne 
zdanie wtedy pojawia się agresja. Wy-
starczy przypomnieć sobie wszelkiego 
rodzaju debaty i wypowiedzi publiczne. 

Czego to jest wyrazem? 
Współczesna rzeczywistość poka-

zuje jak trudno dzisiejszemu człowie-
kowi pogodzić się z tym, że nie on jest 
panem życia i śmierci. Z bezradnością 
dostrzega, że niewielki wirus zawładnął 
całą znaną mu rzeczywistością i ją so-
bie podporządkował. To rodzi rozgory-
czenie, bunt wyrażony w protestach, a 
nawet i agresję. Jednak tak nie musi być. 

Rzeczywistość współczesnego czło-
wieka staje się okazją do zweryfikowa-
nia jego miejsca w świecie i spojrzenia 

na to kim jest i jakie są jego prawa i obo-
wiązki? 

Życie pokazuje, że teraz jest czas na 
większą solidarność międzyludzką i tro-
skę o siebie nawzajem, bo jedynie ona 
daje nam szansę przetrwania. Dzisiaj, 
bardziej niż kiedykolwiek, można po-
wiedzieć: Wszystko w ręku Boga.

Św. Paweł powiada: Jest zaś rzeczą 
wiadomą, jakie uczynki rodzą się z cia-
ła: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bał-
wochwalstwo, czary, nienawiść, spory, 
zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, 
niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, 
hulanki i tym podobne. (...) Owocem zaś 
Ducha jest: miłość, radość, pokój, cier-
pliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 
łagodność, opanowanie. (Ga 5, 19-23)

Bóg nie zostawia nas samych, ale 
udziela swych owoców, byśmy dzięki 
nim pokonali wszelkie przeciwności  
i niebezpieczeństwa. 

Niedługo będziemy przeżywali 
święta Bożego Narodzenia. Chrystus 
rodząc się w nędznych warunkach po-
kazuje nam, że wartość życia i człowie-
czeństwa nie zależy od zewnętrznych 
okoliczności i stanu zdrowia. Życie 
człowieka samo w sobie jest wartością 
i jest przez Niego umiłowane. Bóg tak 
umiłował nas, że oddał za nas swojego 
Syna. Wspomnienie Bożego Narodze-
nia sprawia, że stajemy się dla siebie 
bardziej ludzcy i pokazuje, że człowiek 
może wybierać właściwą drogę.

Sprawy materiale w parafii
Zadania zaplanowane na bieżący rok 

zostały zrealizowane. Z ostatniej zbiórki 
Radnych mamy kwotę 21 954 zł. Mam 
nadzieję, że ofiary złożone we wrześniu 
i z racji opłatka pozwolą zakończyć rok 
bez większych długów. Obecnie podjęte 
zostały prace związane z zainstalowa-
niem bramy i furtek do placu z altaną.

Za wszelkie ofiary i zatroskanie  
o naszą wspólnotę parafialną składam 
serdeczne Bóg zapłać. 
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owocem zaś ducha jest: mi-
łość, radość, pokój, cierpli-
wość, uprzejmość, dobroć, 

wierność, łagodność, 
opanowanie.

Parafia pod

Osoby ks. Piotra Pawlukiewicza nie 
trzeba nikomu przedstawiać. Jest 
znany z prowadzenia wielu rekolek-
cji. To także autor książek o tematyce 
religijnej, kaznodzieja, doktor teolo-
gii pastoralnej. 

Dwa miesiące po udzieleniu ostat-
niego wywiadu, który miał być począt-
kiem cyklu autobiograficznych książek, 
zmarł w wieku 60 lat. Pozostawił po 
sobie bogaty dorobek życia, z którego 
czerpią młodzi ludzie, a także i osoby 
starsze. 

Z książki, będącej zapisem rozmo-
wy ks. Piotra z Renatą Czerwicką, moż-
na dowiedzieć się m.in. o jego mło-
dzieńczych latach, o tym jak wszedł na 
drogę kapłaństwa, a także o trudach 

dnia codziennego z „Panem Parkin-
sonem” (chorobą, z którą borykał się 
wiele lat). Wywiad strumyk charaktery-
zuje się niewielką objętością, jest łatwy  
i prosty w odbiorze, dostarcza jednak 
wielu wzruszeń. Czytelnik z łatwością 
staje przy ks. Pawlukiewiczu i rozważa 
poruszane wydarzenia. Dużym atutem 
książki jest szata graficzna, która uj-
muje swoją formą. Książka jest bogata 
w fotografie z życia duchownego, które 
przybliżają jego osobę. 

Zachęcam do sięgnięcia po książkę 
znajdująca się w naszej parafialnej bi-
bliotece. Dowiecie się z niej, w jaki spo-
sób Pan Bóg kieruje życiem człowieka  
i co w życiu ma prawdziwą wartość.

Monika Chmiel

Z braku  rodzi się lepsze... 
Wywiad strumyk
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Z kroniki parafialnej

4 grudnia 1989 r. w naszej parafii od-
był się kolejny odpust parafialny ku czci 
św. Barbary. Uroczystość tę uświetnił 
swym przybyciem ks. Biskup Pomocni-
czy Ryszard Karpiński. Odprawił mszę 
św. o godz. 11.30 w intencji górników  
i ich rodzin. 

Biskup przywiózł do naszej parafii 
Dekret erygujący parafię pod wewa-
niem św. Barbary w Łęcznej, przez wy-
łączenie terenu z parafii pw. św. Marii 
Magdaleny w Łęcznej. W skad nowej 
parafii wejdzie: Osiedle XL-lecia [dziś 
jest to osiedle  Niepodległości – przyp. 
red.] (z wyjątkiem cmentarza), ul. Polna 
– od strony osiedla oraz wieś Suffczyn. 
Siedzibę nowej parafii ustanowiono 
przy nowobudowanym kościele pw. św. 
Barbary w Łęcznej. We mszy św. uczest-
niczyła orkietra KLZW oraz górnicy  
w strojach galowych.

31 XII 1989 r. W związku z apelem 
o pomoc dla Rumunii, do którego we-
zwał Biskup Lubelski Bolesław Pylak, 
zorganizowano w naszej parafii jak i we 
wszystkich parafiach diecezji zbiórkę 
pieniężną (...) oraz w Uroczystość Świę-
tej Bożej Rodzicielki – 1 I 1990 roku. 
Zebrane fundusze przeznaczone będą 
na zakupienie darów rzeczowych, które 
zostaną przesłane do dyspozycji Kościo-
ła w Rumunii. [W całej Polsce organizo-
wano wówczas pomoc humanitarną dla 
walczących z dyktaturą Nicolae Ceauşe-
scu Rumunów – przyp. red]. 

3 III 1990 r. w niedzielę na Mszy św. 
o godz. 16.00 grupa chłopców z naszej 
parafii po rocznym przygotowaniu zo-
stała uroczyście przyjęta do grona mi-
nistrantów.

3 V 1990 r. Za zgodą księdza Bi-

skupa po raz pierwszy w naszej parafii 
Święto 3 Maja – Matki Bożej Królowej 
Polski –  było obchodzone jako uroczy-
stość odpustowa czyli oprócz głównego 
odpustu ku czci św. Barbary 4 grudnia, 
będziemy obchodzili drugi odpust (...). 
Dzień ten jest świętem narodowym, 
dlatego podczas głównej Mszy św.  
o godz. 10.00 włączyły się różne ugru-
powania Miasta Łęcznej. Gościem na-
szym w tym dniu był ks. Antoni Troni-
na profesor KUL, który wygłosił Słowo 
Boże, następnie wierni z obu parafii  
w Łęcznej procesjonalnie przeszli uli-
cami miasta pod pomnik Tadeusza Ko-
ściuszki, który został poświęcony. 

Aby uświetnić drugą część odpustu 
Rada Duszpasterska naszej parafii zor-
ganizowała festyn na stadionie Górnika 
Łęczna, który rozpoczął się o godz. 14.00 
i trwał do późnych godzin wieczornych. 
Cieszyliśmy się liczną frekwencją para-
fian oraz gości. Została zorganizowana 
loteria fantowa, dochód z której prze-
znaczony zostanie na budowę kościoła. 

Młodzież zorganizowała kiermasz 
książek o tematyce religijnej, w sprzeda-
ży były także słodycze i napoje. Odby-
ły się również występy folklorystyczne 
z udziałem Zespołu Tańca Ludowego 
UMCS [i kapeli podwórkowej z Łęcznej 
– przyp. red.] . 

Świętowanie drugiej części odpustu 
przy pięknej pogodzie zakończył mecz 
piłki nożnej. [Wydrzenie zostało odno-
towane w powstałej w 1990 r. pierwszej 
prywatnej gazecie regionalnej: „Dzień. 
Gazeta Lubelska”. 9 maja ukazał się w 
niej artykuł pod tytułem „Księża zdjęli 
sutanny i wygrali mecz”. Cytat pochodzi 
z wklejonego do kroniki wycinka arty-

kułu – przyp. red.] „Rzadko się zdarza, 
aby ćwierć miasta zgromadziło się na 
jednej imprezie, a tak było w niedzielę 6 
maja br. w Łęcznej. Przeszło 5 tysięcy wi-
dzów przyszło na stadion Górnika Łęcz-
na, by dopingować drużyny księży i gór-
ników z Bogdanki, spotykając się już po 
raz trzeci w podobnym meczu. Wygrali 
duchowni 1:0, po bramce ks. Tomasza 
Traczykiewicza. (...) Piłkę z autografami 
graczy sprzedano na aukcji za 300 tys. 
złotych! (...) Pogoda piękna, atmosfera 
świąteczna – w jej utrzymaniu pomagała 
konferansjerka z humorem prowadzona 
przez ks. Mieczysława Puzewicza.

Dochód z imprezy – będący przedłu-
żeniem 3-Majowego odpustu w parafii 
św. Barbary – w postaci ofiar, które zło-
żyli widzowie, przeznaczony został na 
budowę kościoła w osiedlu górniczym.

Całości patronowała Rada Duszpa-
sterska na czele z ks. proboszczem Ada-
mem Lewandowskim. Przedsięwzięcie 
ze wszech miar udane i godne naślado-
wania. (Victor)”

[6 V 1990 r.] (...) rozpoczął się Ty-
dzień Modlitw o powołania do służby w 
Kościele. Z tej okazji gościliśmy Siostry 
Franciszkanki Misjonarki Maryi, które 
przyjechały do nas z Łabuń, by z nami 
wspólnie się modlić oraz zaprezentować 
swoje Zgromadzenie i jego rolę w życiu 
Kościoła Powszechnego.

13 V 1990 r. na Mszy św.  o godz. 
11.30 jedna z grup dzieci klas II licząca 
120 osób przystąpiła do I Komunii św. 
Druga (...) w niedzielę 20 V 1990 r.

1-3 VI 1990 r. Na terenie odbydwu 
parafii odbyło się II Święto Młodych.  
[W niedzielę odbył się recital Agaty Bu-
dzyńskiej – przyp. red.].

Z kart kroniki parafialnej... 
W tekście zachowana została oryginalna pisownia.

3 V 1990 r. Ks. Janusz Rzeźnik poświęcił 
pomnik Tadeusza Kościuszki

Cz.5
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Hasło krzyżówki z nr 3(114)/2020 Emaus brzmiało: Pokładam nadzieję w Panu, 
ufam Jego słowu. Nagrody za prawidłowe rozwiązanie otrzymują: Regina Dra-
bik, Magdalena Rubaszko, Paulina Skowronek-Cholewa.
Po odbiór nagród zapraszamy do biblioteki w niedzielę od godz. 16.45 do 19.15.
Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesyłać do 31 stycznia 2021 r.

Krzyżówka

POZIOMO:  
1. Oficjalne uznanie przez Stolicę Apostolską święto-
ści; 6. Smakowity na jeden ząb; 9. Potwierdza ją wy-
jątek; 11. Do tego miasta nie chciał się udać Jonasz; 
12. Osiem dni po Bożym Ciele; 13. Przypięta klamer-
ką do spodni; 15. Msza Święta; 18. Skrót Ewangelii 
wg św. Marka; 20. Posługuje się językiem migowym; 
21. Święta ... od Dzieciątka Jezus; 23. Terminarz; 25. 
… et labora; 27. Człowiek wynajmujący się do pracy; 
28. Gazu lub hamulca w aucie; 29. Solenizantka z 25 
października – patronka sędziów; 31. Spotkanie spor-
towe piłkarzy; 32. Duży ogród w mieście; 33. Bywa 
udzielany uchodźcy; 35. … Świętej Rodziny do 
Egiptu; 37. Król z jasełek; 38. Skrót Księgi Psalmów.
PIONOWO: 
1. Bosa zakonnica; 2. W stroju Adama; 3. Kraj z ru-
inami wieży Babel; 4. Mąż Sary, ojciec Izaaka; 5. 
Prorok posłany do Niniwy; 7. „We żłobie Mu położy-
ła … pod główeczki”; 8. „… grają Króle witają, pa-
sterze śpiewają”; 10. Ukrzyżowany wraz z Jezusem; 
14. Lewa lub prawa w sercu; 16. Kraj nad czterema 
morzami; 17. ... warta świeczki; 19. Kupowany w 
worku; 20. Lek na bóle brzucha; 22. Namaścił Da-
wida na króla; 23. Miasto nad Nidą; 24. Rzeka jak 
Wisła szeroka (w piosence); 25. Cnota żołnierza; 26. 
Cztery u wozu (wspak); 30. U Szekspira w parze z 
Julią; 31. Dawne cło pobierane na rogatkach;  33. „… 
Maria Gratia Plena”; 34. Bywa, że się kręci w oku; 
36. Pies Ali.
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EMAUS. Pismo Rady Duszpasterskiej 
Parafii św. Barbary w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 97 
21-010 Łęczna
e-mail: emaus-pismo@tlen.pl

Mesjasz przychodzi

Figura Matki Bożej Brzemiennej z Nazaretu

W betlejemskiej Grocie światłość rozbłyska
Świat przystaje w zadumie.
Mesjasz przychodzi jako Dziecię.
Jego rączki otwarte zapraszają wszystkich 
Do uścisku miłości w Domu Chleba.
Jego Ciało w blasku Wieczernika
Staje się Chlebem Życia.
Pan mały i ubogi
Przychodzi do swojej Oblubienicy,
Której na imię Ludzkość,
Aby oznajmić Dobrą Nowinę,
Jak bardzo dla niej oszalał z Miłości. 

Ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel
Biblijne tajemnice różańca

– W noc Bożego Narodzenia przychodzi największa niespodzianka: Najwyż-
szy to małe dziecko; Słowo Boże jest niemowlęciem, czyli „niezdolnym do 
mówienia”; witają Go prości pasterze, zaskoczeni przez aniołów podczas 
nocnej pracy. Obchodzenie Bożego Narodzenia to przyjęcie na ziemi niespo-
dzianek nieba – mówi nam papież Franciszek. Przyjmijmy tę Bożą Niespo-
dziankę z miłością i dzielmy się Nią z innymi. Fo
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