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DZIAŁO SIĘ W PARAFII
13.06.2016

Święto Patrona Rejonu VII
O godz. 18.00 została odprawiona 
Msza św. w intencji mieszkańców Re-
jonu VIII. Podczas Mszy św. został od-
mówiony akt zawierzenia rejonu przez 
wstawiennictwo św. Antoniego. 

24.06.2016
Zakończenie roku szkolnego 

Msza św. dla szkół ponadgimnazjal-
nych sprawowana była o godz. 8.00, 
a dla Szkoły Podstawowej nr 4 i Gim-
nazjum nr 2 o godz. 9.00.

26.06.2016
Zakończenie roku duszpasterskiego 
Mszę św. dziękczynną o godz. 18.00 
sprawował ks. proboszcz Andrzej Lupa.

03.07.2016
67 rocznica Cudu Lubelskiego

XVIII Dekanalna Piesza Pielgrzymka 
do Archikatedry Lubelskiej na uro-
czystości odpustowe. Pielgrzymce 
przewodniczył ks. Janusz Rzeźnik, 
proboszcz parafii św. Marii Magdale-
ny w Łęcznej oraz ks. Tomasz Fidecki 
z parafii Puchaczów. Uczestniczyło 
w niej około 100 osób z dekanatu łę-
czyńskiego. W tym roku dołączyli też 
do pielgrzymki wierni z Chełma. Na-
szą parafię reprezentowała kilkuoso-
bowa grupa wiernych.

10.07.2016
Misjonarz z Ukrainy

Podczas Mszy św. ks. Piotr Czapliński - 
misjonarz z Ukrainy, dzielił się doświad-
czeniem z pracy w swojej parafii. 

16.07.2016
Wspomnienie NMP z Góry Karmel

Podczas Mszy św. sprawowanej w in-
tencji członków KŻR pw. Matki Bożej 
z Góry Karmel kilku parafian przyjęło 
szkaplerz święty. Do parafialnej Księgi 
Rodziny Szkaplerznej wpisanych jest 
już ponad 110 osób.

19.07.2016
Święto Policji

Z okazji święta Policji o godz. 10.00  
została odprawiona Msza św. w in-
tencji policjantów i ich rodzin. Mszę 
sprawował ks. Proboszcz.

20-25.07.2016
ŚDM w Łęcznej

W dniach 20-25 lipca w naszym mie-
ście gościliśmy grupę 65. pielgrzy-
mów z Belgii. Przez te kilka dni piel-
grzymi mieszkali u rodzin w trzech 
łęczyńskich parafiach. W tym czasie 
goście zwiedzili Łęczną oraz ciekawe 
miejsca naszego regionu. Poznawali 
naszą kulturę i historię oraz nawiązali 
serdeczne relacje z rodzinami, które 
ich przyjęły. Był też czas na wspólną 
Eucharystię, adorację Najświętszego 
Sakramentu, budowanie wspólnoty  
i modlitwę. 

Spotkaniom towarzyszyła atmos-
fera radości, jedności i młodzieńcze-

go entuzjazmu. W sobotę pielgrzymi 
wyruszyli na centralne wydarzenie 
ŚDM do Lublina. Wzięli w nim udział 
młodzi goszczący w archidiecezji lu-
belskiej. 25 lipca w kościele św. Bar-
bary w Łęcznej sprawowana była 
ostatnia Eucharystia z gośćmi. Po niej 
przyszedł czas podziękowań i ser-
decznych pożegnań. O godz. 10.30 
Belgowie wyruszyli do Krakowa.

24.07.2016
Pożegnania w parafii

Pożegnanie ks. Józefa Włoszka, s. Ire-
ny Olszak i s. Anny Skołuby, która w 
listopadzie wyruszy na kurs językowy 
do Anglii, a następnie na placówkę 
misyjną na Filipinach. Ks. Józef został 
proboszczem w parafii w Kluczkowi-
cach, zaś s. Irena posłana została do 
Krzywego Rogu na Ukrainie. Do pracy 
duszpasterskiej w naszej parafii zostali 
posłani ks. Adam Janczara, s. Alicja 
Prejzner i s. Sylwia Stelmach.

25.07.2016
Św. Krzysztof patron kierowców

Błogosławieństwo kierowców i po-
jazdów z racji wspomnienia św. 
Krzysztofa.

30-31.07.2016
Młodzież z Łęcznej na ŚDM

Na centralne uroczystości Świato-
wych Dni Młodzieży wyruszyła 56. 
osobowa grupa młodych z trzech łę-
czyńskich parafii. Pielgrzymi udali się 
tam pod opieką ks. Karola Madejka  
z parafii św. Barbary i ks. Sylwestra 
Brzozowskiego z parafii św. Józefa.

03-14.08.2016
Pielgrzymka do Częstochowy 

Na rekolekcje w drodze w łęczyńskiej 
„Piętnastce” wyruszyło 50. pielgrzy-
mów, w tym 10. z naszej parafii.

04.08.2016
Święto Patrona Rejonu IV

Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya 
– święto Rejonu IV. Msza św. w inten-
cji mieszkańców sprawowana była  
o godz. 18.00. Na zakończenie Eucha-
rystii odmówiono modlitwę zawierze-
nia za wstawiennictwem Patrona. 

04-13.08.2016
Wakacje u podnóża Tatr

39. osobowa grupa dzieci i młodzieży 
z naszej parafii przebywała na letnim 
wypoczynku w miejscowości Murza-
sichle. W tym roku podczas Wakacji  
z Bogiem realizowany był program 
Przyjaciele z nieba. Dzieci brały udział 
w wyprawach w Tatry i Pieniny, miały 
też okazję  poznać kulturę góralską.  
W drodze powrotnej odwiedziły Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego w Krako-
wie-Łagiewnikach. 

Opiekę nad dziećmi sprawowali:  
s. Anna Skołuba, s. Dorota Ostolska, 
ks. Adam Janczara oraz alumn Mate-
usz Kwiatoń.

Letni wypoczynek dla dzieci orga-
nizowany jest w naszej parafii od 15. 
lat. Organizatorem wakacji jest Świe-
tlica Opiekuńczo-Wychowawcza. 

21.08.2016
Misjonarz z Ukrainy

Gościliśmy w parafii ks. Marcina 
Pidka, który obecnie pracuje na Ukra-
inie. Parafianie po Mszach św. ofiarami  
hojnie wsparli jego placówkę misyjną.

27-28.08.2016
XXVI Ogólnopolska Pielgrzymka 

Parafii w Jawidzu-Rokitnie
Tegoroczna pielgrzymka przebiega-
ła pod hasłem: Parafia: przez troskę  
o źródła do służby miłosierdzia. Uczest-
niczyło w niej ok. 40 naszych parafian.

Przyg. Justyna Majdan

Na 26. Pielgrzymce Parafii 
w Ruchu dla Lepszego Świata 
w Jawidzu-Rokitnie
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ŚDM odbyły się w szczególnym 
czasie, gdy Kościół przeżywa Jubileusz 
Miłosierdzia. Patronami tych dni byli: 
św. Jan Paweł II i św. Faustyna Kowal-
ska, apostołowie Bożego Miłosierdzia.

Pierwszym etapem ŚDM były dni w 
diecezjach. Do naszych parafii przyby-
wali młodzi z różnych zakątków świata. 

Łęczyńscy wolontariusze 
Grupa kilkunastu młodych osób 

z łęczyńskich parafii włożyła wiele 
pracy w przygotowanie, a następnie 
przyjęcie gości w naszym mieście. Już 
od ponad roku poprzez różnorodne 
inicjatywy uwrażliwiali parafian na to 
wielkie wydarzenie.

Kiedy do Łęcznej przyjechali Belgo-
wie, poświęcili im wiele czasu i serca, by 
jak najlepiej ich przyjąć i pokazać piękno 
regionu, polską gościnność i otwartość 
ludzi. Chcieli, aby młodzież mogła do-
świadczyć bogactwa wiary, ale też rado-
śnie i po chrześcijańsku się bawić.

Chlebem i solą
W programie ŚDM w Łęcznej była 

wycieczka do Poleskiego Parku Kra-
jobrazowego. Belgowie zwiedzili mu-
zeum, przeszli także ścieżką przyrod-
niczą.  W Zawieprzycach gospodarze 
przyjęli pielgrzymów ze staropolską 
gościnnością. Stowarzyszenie Chorą-
giew Zamku w Zawieprzycach powi-
tała ich chlebemi solą.

Z Burmistrzem Łęcznej 
Młodzi wraz z Burmistrzem Łęcz-

nej Teodorem Kosiarskim zwiedzili 
starą część miasta. Wraz z nim zawitali 
także do słynnej Doliny Dinozaurów. 

Mieli także okazję uczestniczyć w uro-
czystościach odpustowych w kościele 
św. Marii Magdaleny oraz w radosnym 
festynie ze wspaniałą strawą i zabawą.

Święto młodości na Arena Lublin
W sobotę 24 lipca, wszystkie grupy 

młodzieży przybyłej na świętowanie 
do archidiecezji lubelskiej, uczestni-
czyły w spotkaniu na stadionie Are-
na Lublin. Kolorowy i radosny tłum  
z wielu kontynentów, różnych narodo-
wości przybył, by razem celebrować te 
niezwykłe wydarzenia. Było to praw-
dziwe święto młodości i entuzjazmu. 

Z Papieżem Franciszkiem
Spotkania diecezjalne były tylko 

wstępem do najważniejszego momen-
tu, którym było spotkanie młodych z 
papieżem Franciszkiem w Krakowie  
i Brzegach. Trudno tak naprawdę wy-
razić wszystko, co działo się od 27 do 
31 lipca w tych miejscach. Trudno  
w pełni oddać atmosferę towarzyszą-
cą tym dniom. Na pewno był to czas 
łaski, doświadczenia braterstwa, tego, 
że idąc razem, można zmieniać świat 
na lepszy, można przyczyniać się do 
budowania mostów, przezwyciężania 
nienawiści i uprzedzeń w imię Jezusa. 

Podczas centralnych uroczysto-
ści ŚDM nie zabrakło przedstawicieli 
łęczyńskich parafii. Wyruszyli pod 
opieką ks. Karola Madejka z parafii św. 
Barbary i ks. Sylwestra Brzozowskiego 
z parafii św. Józefa w Łęcznej.

Jezus nie jest Panem komfortu
Podobnie jak jego święty poprzed-

nik Jan Paweł II, Papież Franciszek 

pokłada nadzieję w młodych, pragnie 
by stawali się apostołami miłosier-
dzia, ludźmi, którzy będą zmieniać 
świat na lepsze. W Brzegach mówił do 
młodych: Jezus jest Panem ryzyka, tego 
wychodzenia zawsze poza. Jezus nie jest 
Panem komfortu, bezpieczeństwa ani 
wygody. Aby naśladować Jezusa trzeba 
mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować 
się na zmianę kanapy na parę butów, 
które pomogą iść po drogach, o jakich 
wam się nigdy nie śniło… 

Na peryferie świata
Na zakończenie niedzielnej Mszy św. 

papież Franciszek ogłosił miejsce kolej-
nych Światowych Dni Młodych. Spo-
tkanie odbędzie się w Panamie, w 2019 
roku. W pierwszej diecezji powstałej na 
kontynencie amerykańskim.

Wspaniałe spotkanie z młodzieżą 
świata z pewnością pozostanie w ser-
cach wielu, nie tylko młodych Polaków.

s. Elżbieta Łutnik fmm

Błogosławieni miłosierni Papieża Franciszka

Na zaproszenie Papieża Franciszka wielu młodych z całego 
świata przybyło do naszej Ojczyzny, by w dniach 20-31 lipca 
2016 r. przeżywać XXXI Światowe Dni Młodzieży. Łęczyńskie 
parafie gościły 65 Belgów, wspaniałą, tryskająca radością  
i entuzjazmem młodzież. 

Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi, także  
z łęczyńskiej wspólnoty, przy stoisku powo-
łaniowym podczas ŚDM w Krakowie

Goście z Belgii, wolontariusze i parafianie z Łęcznej w kościele św. Marii Magdaleny

Kochani młodzi, nie przyszliśmy 
na świat, aby wegetować, aby 
wygodnie spędzić życie, żeby 
uczynić z życia kanapę, która nas 
uśpi. Przeciwnie, przyszliśmy z in-
nego powodu, aby zostawić ślad, 
trwały ślad. 

Papież
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„Idźcie i głoście”

Szczęść Boże! Jest Pan nadzwyczaj-
nym szafarzem Komunii św. w naszej 
parafii. Z czym wiąże się ta posługa?

- Szczęść Boże! Pierwszym kro-
kiem, by zostać nadzwyczajnym sza-
farzem Najświętszego Sakramentu jest 
uczestnictwo w kursie organizowanym 
przez Kurię Metropolitarną w Lubli-
nie. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się 
specjalne upoważnienie do tej służby 
od Księdza Arcybiskupa. 

Do zadań nadzwyczajnego szafarza 
Komunii św. należy udzielanie Komu-

nii św. w kościele, gdy jest duża ilość 
wiernych: w święta, odpusty, a także 
na polecenie celebransa, szczególnie w 
czasie Eucharystii poprzedzającej wyj-
ście do chorych.

Raz do roku szafarze wyjeżdżają na 
trzydniowe rekolekcje zamknięte, aby 
umacniać swoją wiarę.  
Co sprawiło, że został Pan szafa-
rzem? Od jak dawna pełni Pan tę po-
sługę?

- Posługę tę podjąłem w 2005 r. 
Obserwowałem kolegów, którzy już 
byli szafarzami i zapragnąłem służyć 
tak jak i oni. Duch Święty przygotował 
grunt, bo niedługo później otrzyma-
łem od Księdza Proboszcza propozy-
cję, abym przyjął tę posługę. Oczywi-
ście zgodziłem się i dziękowałem Panu 
Bogu, że uznał mnie godnym tego za-
dania.
Być szafarzem, to nieść innym Jezusa. 
Tak odpowiedzialne i zaszczytne za-
danie rodzi pewnie pytania o to: Czy 
jestem godny? Czy Jezus jest ze mnie 
zadowolony?

- Tak, te pytania pojawiają się. 
Szczególnie w trudnych sytuacjach, 
jakie zdarzają się w każdej rodzinie. 
Mamy różne charaktery, temperamen-
ty więc trudno ustrzec się niekontrolo-
wanej wymiany zdań i właśnie wtedy 
myślę, że Panu Jezusowi jest smutno.

Czy czuje Pan, że jako szafarz głosi 
Dobrą Nowinę? 

- Uważam, że tak. Dzieje się to przez 
uczestnictwo w Eucharystii poprze-
dzającej wyjście do chorych, modlitwę 
za nich, zachowanie i postępowanie  
w drodze i w mieszkaniu chorego, 
przez krótką i serdeczną rozmowę  
z chorym i tymi, którzy się nim opie-
kują, a także wspólną modlitwę.
Co jest dla Pana najpiękniejszym 
doświadczeniem w tej posłudze, a co 
bywa trudne?

- Moim szczególnym doświadcze-
niem jest wyraz twarzy osoby, do któ-
rej przychodzę, jej uśmiech, radość, że 
za chwilę Pan Jezus zawita w jej sercu. 
Trudne doświadczenia to te, kiedy Pan 
powołuje do siebie którąś z tych osób. 
Często przyzwyczajamy się do siebie,  
i wtedy jest ból rozstania, ale i radość, 
że jest u Boga, który przygotował dla 
niej bardzo dobre miejsce.
Może jest coś jeszcze, czym chciałby 
się Pan podzielić?

- Tak, chcę poziękować Panu Bogu 
za  łaskę tej służby. Pragnę pomimo 
różnych trudności, jakie napotykam 
na tym świecie, nieść dalej ten Pokarm 
naszych dusz, tym, którzy go pragną. 
Dziękuję za to dzielenie i życzę, aby 
Pan Jezus umacniał Pana w tym po-
sługiwaniu.

s. Elżbieta Łutnik fmm

Wywiad z Antonim Rakowieckim, 
nadzwyczajnym szafarzem  
Najświętszego Sakramentu  
w parafii św. Barbary.

Parafianie w służbie Bogu

Rozpoczynamy nowy cykl, związany z programem 
duszpasterskim Kościoła w Polsce: „Idźcie i głoście”,  
a także programem duszpasterskim parafii. Będziemy 
w nim prezentować osoby, które podjęły służbę Bogu 
w parafii, a także poza nią.
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Wspólnoty w parafii
Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być (...)

Jan Paweł II
Jeśli chcesz pogłębić swą wiarę,
znaleźć przyjaciół, doświadczyć  
obecności Boga, szukaj wspólnoty. 

Na spotkania zapraszają:
Kręgi Domowego Kościoła
Legion Maryi
Szkoła Modlitwy
Grupa Wsparcia Chorych
PZ Caritas
Grupy Sąsiedzkie
Koła Żywego Różańca

KŻR Rodziców
KŻR Dzieci
Oaza Młodzieżowa
Akademia Młodzieżowa
Dzieci Maryi
Dzieci Boże
Liturgiczna Służba Ołtarza
Szafarze Najświętszego Sakramentu

Nadzwyczajni szafarze 
Najświętszego Sakramentu 
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Nowy rok duszpasterski w parafii

Nowy rok duszpasterski 
Kościoła w Polsce 

Cel roku 2016/2017
Wierni parafii św. Barbary w Łęcznej, do czerwca 2017 roku, będą 
odkrywali, podczas przeżywanych wydarzeń parafialnych, że być 
chrześcijaninem to stawać się świadkiem Chrystusa, który udzie-
lając nam Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania, posyła 
nas do świata. Będą również pogłębiali tę wartość w czasie spo-
tkań Grup Sąsiedzkich i formacyjnych, a osoby zaangażowane 
będą włączały się w inicjatywy formacyjne.

„Idźcie i głoście”
Boże miłosierdzie to przestrzeń, do której zaprosił nas 
grzeszników miłosierny Ojciec. Głosem Kościoła odna-
leźliśmy samych siebie w sercach oczyszczonych Bożą ła-
ską, u brzegów źródlanych, żywych wód chrztu świętego, 
dających początek strumieniowi dziejów historii naszej 
Ojczyzny. Warto więc teraz, robiąc następny krok w wie-
rze, przywdziać zbroję chrześcijańskiej odpowiedzialno-
ści. Będzie to podejmowanie trudu pełnienia Bożej woli 
w naszych powszednich decyzjach. 

To ukazywanie oblicza Ojca zawartego w dekalogu, 
Kazaniu na górze, Ośmiu Błogosławieństwach, radach 
ewangelicznych. To działanie jednoczące nas duchem so-
lidarności z bliźnimi, przyrodą, pracą, ekonomią, sztuką. 
To także nasze prorockie, czyli odważne, głoszenie słowa 
Bożego. To ukazywanie braciom Chrystusa, zwyciężają-
cego w naszych sercach. 

Jacek Majdan

Hasło roku 
W mocy Ducha Świętego  

idziemy świadczyć o Chrystusie
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Pomocą w realizacji celu będą zapla-
nowane parafialne wydarzenia ewan-
gelizacyjne. Ich zadaniem jest pobu-
dzenie zapału i gorliwości parafian  
w wychodzeniu do innych  
z Dobrą Nowiną.

6.

5.

4.
3.

2.
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WYDARZENIA PARAFIALNE
18 IX 2016. Św. Stanisław Kostka 
Święci patronowie wspierają nas w budowaniu Kościoła

Odkrywamy wartość jaką jest pomoc świętych, także 
patronów z bierzmowania, w budowaniu Kościoła. Po-
przez wydarzenie parafialne pragniemy doświadczyć,  
że warto korzystać z ich wstawiennictwa. 
20 XI 2016. Uroczystość Chrystusa Króla 
Świadectwo wobec innych

Odkrywamy, że w sakramencie bierzmowania Bóg 
uzdalnia nas do ofiarowania Mu swojego życia. W uro-
czystość Chrystusa Króla odnowimy nasze oddanie się 
Jemu. Pragniemy doświadczyć Bożej obecności w wielu 
sytuacjach naszego życia.
XII 2016/I 2017. Wizyta Duszpasterska
Radość mężnego wyznawania wiary we wspólnocie

Podczas spotkania sąsiedzkiego, przy okazji kolędy, 
będziemy odkrywać prawdę, że Duch Święty udzie-
la nam łaski mężnego wyznawania wiary.  Pragniemy 
doświadczyć, że wspólnota Kościoła jest miejscem, gdzie 
wzajemnie się wspieramy, dodając sobie odwagi do wy-
znawania wiary. 
14 IV 2017. Droga Krzyżowa (Wielki Piątek) 
Jestem świadkiem Chrystusa

Odkrywamy wartość sakramentu bierzmowania, dzięki 
któremu stajemy się świadkami Chrystusa. Niosąc krzyż 
podczas Drogi Krzyżowej pragniemy wyrazić gotowość do 
dawania świadectwa o Chrystusie.
4 VI 2017. Niedziela Zesłania Ducha Świętego
Odnowienie zobowiązań z sakramentu bierzmowania

Odkrywamy, że poprzez sakrament bierzmowania 
chrześcijanie otwierają się na natchnienia Ducha Świętego. 
Odnawiając duchowo zobowiązania sakramentu bierzmo-
wania, czy prosząc o dary Ducha Świętego, pragniemy 
otwierać się na pełnienie woli Bożej.
15 VI 2017. Boże Ciało
Być z Bogiem i bliźnimi

Odkrywamy, że w sakramencie bierzmowania Duch 
Święty daje nam siebie, byśmy budowali jedność z Bo-
giem i bliźnimi. Pragniemy wszyscy poczuć się odpowie-
dzialnymi za tworzenie jedności w Kościele, z Bogiem  
i bliźnimi.

s. Elżbieta Łutnik fmm
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Orać, nie przestawać
Przyjechałem do Kanady w 1996 r., 

zaprosił mnie tutaj wuj. Miałem zoba-
czyć Kanadę i wrócić w Bieszczady, bo 
stamtąd pochodzę. Tak się nie stało. 
Święcenia kapłańskie przyjąłem w 1997 
r. w Toronto, w ukraińskiej greckokato-
lickiej diecezji. Udzielił mi ich bp. Izy-
dor Borecki, a następnie wysłał do Sault 
Ste. Marie, 700 km na północny zachód 
od Toronto. Przyjechałem tutaj ósmego 
marca o czwartej po południu... 

Nikt nie chciał tutaj przyjść, aby 
zastąpić poprzedniego proboszcza, 
ponieważ parafia miała duże długi. 
Nie zastanawiałem się wtedy, czy dam 
radę, czy nie, ale myślałem, że choćby 
nie wiem co, trzeba iść do przodu. Było 
bardzo ciężko, do pługa zaprzęgli i ka-
zali orać, nie przestawać.
Robimy pierogi, gołąbki, lazanie…

Do parafii zapisanych jest 95 rodzin, 
utrzymuje ją 65 rodzin. Funkcjonowa-
nie kościoła wspiera działalność zarob-
kowa. To był pomysł mojego poprzed-
nika, by w ten sposób zdobyć pieniądze 
na budowę kościoła i spłatę kredytu. 
Mamy w podziemiach świątyni kuch-
nię z pełnym wyposażeniem, robimy 
pierogi, gołąbki, lazanie, barszcz i pul-
peciki. Co czwartek przygotowujemy 
3,5 tys. pierogów i 1,8 tys. gołąbków. A 
przed świętami podwójnie. Do tej pra-
cy przychodzi około 35 osób, parafia-
nie, ale nie tylko. Jak jest ktoś na eme-
ryturze i nie chce sam w domu siedzieć 
to przychodzi, pomoże, porozmawia  
z innymi. Przy tej pracy śpiewamy, mo-
dlimy się i błogosławimy jedzenie.

Pierwotnie chodziło o spłatę dłu-
gów, a były to straszne pieniądze. Bu-
dowę kościoła podjęto 1987 r. i ukoń-
czono w 1989 r. Wszyscy byli włączeni 
w to, by parafia mogła przeżyć. Spłaci-

W odległej Kanadzie, w mieście o niezwykłej dla mnie na-
zwie Sault Ste. Marie czyli Chwała Świętej Maryi, położo-
nym nad rzeką o równie niezwykłej nazwie – Kaskady rze-
ki Świętej Maryi, znajduje się greckokatolicka parafia pw. 
Narodzenia Bogurodzicy. Proboszcz tej parafii, ks. Jarosław 
Lazoryk ukończył Greckokatolickie Seminarium przy Metro-
politalnym Seminarium Duchownym w Lublinie. Każdej nie-
dzieli uczestniczyłam tam we Mszy św., a Ksiądz specjalnie 
dla czytelników Emaus, opowiedział jak rozpoczął pracę w 
tej niewielkiej wspólnocie.

liśmy 1 mln dolarów pożyczki i ponad 
drugie tyle procentu. Spłacaliśmy 23 
lata – to dużo pierogów i gołąbków... 
Mówię, że to była droga krzyżowa. 
Później było parafialne świętowanie i 
radość, że jesteśmy już na plusie.

Każdy kto przykłada rękę do pracy 
w imieniu Boga i robi to z miłości do 
Boga, modli się. Obojętnie czy będzie 
odkurzał kościół, mył szyby, czy okna 
wycierał. Tu we wszystkim pomagają 
świeccy. Cały czas widzę w ich pracy 
Chrystusa, który sieje swoje pole.
Zapraszam do naszej parafii każdego

Kościół jest wielonarodowy, Mszę 
Świętą Jana Chryzostoma  odprawia się 
więc po angielsku. W liturgii uczestni-
czą tu Anglicy, Francuzi, Słowacy, Wło-
si, Irlandczycy, Portugalczycy... 

Moja praca parafialna to służenie 
ludziom w kościele, w szpitalach, do-
mach opieki, hospicjach, a także bycie 
kapelanem policji. Staram się być tam, 
gdzie mnie ludzie potrzebują. Zapra-
szam do naszej parafii każdego, kto 
jest zainteresowany drogą katolicką. 
Przyszedł do mnie kiedyś człowiek  
i powiedział, że nie chodzi do kościo-
ła, bo jest on pełen hipokrytów. Powie-
działem mu: Nie ma problemu, zawsze 
mamy miejsce dla jeszcze jednego.
Odwiedzam parafian 360 dni w roku

W pracy z ludźmi ważne jest dla 
mnie to, by być blisko nich, by nikt 
nie czuł się wyobcowany. Chcę wie-
dzieć jakie mają problemy i radości. 
Odwiedzam parafian przez 360 dni w 
roku i wiem o nich bardzo dużo. Może 
to śmieszne, ale pamiętam kto ma ze-
psute auto, albo kto kupił sobie nowy 
rower. Tutaj to normalne, że ludzie 
dzielą się tym, co się u nich wydarzy-
ło. Moi parafianie są bardzo dumni ze 
swoich dzieci, zwłaszcza kiedy te po-

dejmują studia.
Razem spotykamy się na początku 

września z okazji odpustu parafialnego. 
Wtedy przygotowujemy wspólnie aga-
pę. W grudniu obchodzimy święto św. 
Mikołaja, w parafii odnajduje się wte-
dy wiele dzieci. W styczniu, w święto 
Chrztu Pańskiego, dokonujemy poświę-
cenia wody, wtedy też spotykamy się  
w kuchni na wspólnej agapie. Parafianie 
nie uciekają z kościoła zaraz po Mszy 
Świętej, zostają, rozmawiają ze sobą. 
Mamy tu silne poczucie wspólnoty. 

Mam też satelitarną parafię, któ-
ra jest oddalona o 236 kilometrów na 
północ od Sault Ste. Marie. To mia-
steczko Wawa – w języku indiańskim 
jego nazwa oznacza gęś. Po wojnie 
była tam spora wspólnota greckoka-
tolicka, około 50 osób. Teraz jest sześć 
osób i też trzeba tam raz w  miesiącu 
dojechać. 
Jestem kapelanem policji już 13 lat

W tej pracy ważne jest dla mnie to, 
jak policjant reaguje na codzienne do-
świadczenia, jak widzi różne sprawy, 
czy nie krzyczy po nocach, czy nie ma 
stanów depresyjnych, czy spokojnie 
może wykonywać swoją funkcję? A je-
śli ma i chce pomocy, wtedy najczęściej 
pyta: Czy może Ksiądz ze mną pojeździć 
w czasie służby? Dużo czasu spędziłem 
kiedyś z policjantami w radiowozach. 
Odwiedzam też chorych policjantów  
w szpitalu. Jak jest jakiś incydent, czy 
coś się stanie, czy jak jest pogrzeb po-
licjanta, wtedy też tam jestem. Mam 
mundur policyjny i kamizelkę kulood-

Kanada – Łęczna
Pod wezwaniem Świętej Maryi

Ks. Jarosław Lazoryk, sprawuje Mszę św.
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porną, nie mam tylko pistoletu oczywi-
ście. Policjanci zapraszają mnie na róż-
ne uroczystości na przykład na Tydzień 
Policyjny. Ubieram wtedy galowy mun-
dur. Ludzie widzą, że policja ma swego 
duchowego opiekuna.
Miasto Maryi

To miasto jest związane z Maryją 
w szczególny sposób. Maryja jest dla 
nas nauczycielką pokory, zawierzenia, 
cierpliwości, uczy, że wiara powinna 
być nieskomplikowana, a jednak pełna 
ufności. Miałem kiedyś wielką łaskę 
być u Maryi w Nazarecie. To był czas 
na niezwykłe refleksje. 

W  Sault Ste. Marie wystawiony jest 
ogromny krzyż, w nocy jest podświe-
tlony i widać go z daleka. Jak wracam 
po krótkich wyjazdach to on sygna-
lizuje, że jestem już w domu. Zawsze 
widząc ten krzyż mówię: Bogu dzięki, 
jestem w domu, trochę tak, jak apo-
stołowie na Górze Przemienienia: Do-
brze, że tutaj jesteśmy. 
Jak Chrystusa nie ma w życiu spo-
łecznym, to jest ktoś inny

Kościół w dzisiejszych czasach stał 
się dla ludzi jedną z propozycji do wy-
boru: można iść do kina, na siłownię, 
pojechać na wakacje. Jak jest mecz 
futbolu w Detroit, to jadą na mecz,  
a do kościoła może w następną nie-
dzielę. Latem jest tragicznie, czasami 
nie widać ludzi w kościele przez dwa, 
trzy miesiące. Sumienie nie mówi im, 
że coś jest nie tak, że nieuczestnicze-
nie w życiu sakramentalnym jest grze-
chem. Ono zostało przysypane przez 
nowe kościoły: galerie, siłownie i tym 
podobne miejsca. Nie mówi się tam 
o duszy, przyszłości, życiu wiecznym. 
Zasadą staje się carpe diem, ludzie 
dążą do tego, by jak najwięcej nacie-
szyć się, nażyć, wyżyć, przeżyć. Ale jak 
nie ma Chrystusa w życiu społecznym, 
to jest ktoś inny... Stąd tyle zbrodni, 
nienawiści, zła. Coraz bardziej wi-
doczne są też działania dążące do uci-
szenia chrześcijaństwa. Najlepiej, żeby 
ludzie modlili się w domu, w kościele  
i nie pokazywali swojej wiary poza 
nim, żeby schowali krzyżyk, Pismo 
Święte. Kiedyś się z tego obudzimy. 
Ukryta perełka Kanady

Sault to małe miasto, a tak wiele 
tu piękna wokół. Wspaniałe pasmo 
górskie, ogromne jeziora: Superior, 
Huron, Michigan – wszystko jest po 

prostu blisko. Jest tu niezwykłe bogac-
two natury: niedźwiedzie, łosie, wil-
ki... Czyściutka woda, odpoczywanie, 
pływanie, plaża. Natura jest tu po pro-
stu anielska. Jeśli ktoś chce znaleźć coś 
dla siebie to na pewno znajdzie. 

Mam tutaj grupkę przyjaciół, to 
Słowak - Feliks i jego żona Chorwatka 
- Wera, Polak - Jasiu, Marzena i An-
drzej też Polacy i ja Ukrainiec. Spoty-
kamy się często, rozmawiamy o róż-
nych sprawach, także i o społecznych, 
teologicznych, moralnych. Wspieramy 
się, odpoczywamy, organizujemy wy-
pady. Człowiek jest bogaty, kiedy ma 
ludzi koło siebie.

Podaj dalej
Doświadczenia życiowe, cierpienia, 

choroby: rak, kamienie nerkowe, infek-
cje i różne inne dziwactwa, pozwoliły 
mi zrozumieć, że żyję dzięki ludziom, 
którzy mi pomagali. To była taka obec-
ność Chrystusa, który niósł chorego. 
Może dlatego łatwiej mi zobaczyć Pana 
Boga w drugim człowieku. Jest taki film 
Podaj dalej, staram się podać dalej, bo 
otrzymałem o wiele więcej, niż rozda-
łem. Trzeba znaleźć pozytywne cechy 
w drugim człowieku i je pokazać. Czło-
wiek ma w sobie zdolności do tworzenia 
wspaniałych rzeczy. 

Chcę być tym, który pomaga Bogu 
w Jego pracy. Św. Paweł w liście do Ko-
ryntian mówił, że jesteśmy pracownika-
mi na roli Bożej. Ciekawe to jest. Jestem 
prostym, zwykłym rolnikiem ze wsi na 
roli Pana Boga. Kiedyś na wsi, żeby było 
lżej w pracy, zapraszało się ludzi. Tutaj,  
w tej pracy, jest podobnie.

Marzena Olędzka 

Kościół greckokatolicki w Sault Ste. Marie
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Fot. Marzena Olędzka

W galowym mundurze kapelana Policji
Wyprawa w piękne zakątki Ontario
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Tożsamość chrześcijanina 
Chrześcijańska tożsamość wyra-

ża się i kształtuje poprzez podkre-
ślenie znaczenia własnej wiary m.in. 
przez zewnętrzne oznaki i symbole, 
które posiadamy w domach, nosimy 
na sobie, w torebce czy zawieszamy  
w samochodach. Trendy ostatnich lat 
wypierają symbole chrześcijańskie  
z przestrzeni osobistej i publicznej. 
Często pod pretekstem estetyki, no-
woczesności i tolerancji.

Bez refleksji eliminujemy symbole 
religijne ze ścian pokoju, bo chcemy 
hołdować trendom w dekoratorskiej 
modzie. Świat ozdób, biżuterii utkany 
jest różnymi symbolami. 
Amulet. Czy tylko ozdoba?

Z łatwością zamieniamy symbole 
naszej wiary na inne, co do których  
nawet nie mamy wiedzy ani świado-
mości ich znaczenia. W znacznej mie-
rze dotyczy to ludzi młodych, choć  
i dorośli stają się ofiarami manipulacji. 
Towary, ozdoby, gadżety pełne są róż-
nych znaków i symboli. Mimowolnie 
stajemy się ich posiadaczami. 

Egzorcyści twierdzą, że odwołania 
demoniczne symboli pozostają ak-
tywne, nawet jeśli są tylko ozdobą na 
fali mody. Faktem też jest, że w ostat-
nich latach wzrosło zapotrzebowa-
nie na egzorcystów. Ich świadectwa 
wskazują, że posiadanie talizmanów  
i amuletów jest otwieraniem się na 
złego ducha. 

Znany rzymski egzorcysta ks. 
Gabriel Amorth w swojej książce  
Wyznania Egzorcysty pisał, że mimo 
egzorcyzmów, ludzie posiadający takie 
gadżety, nie potrafili się uwolnić od sił 
nieczystych. Pomagało dopiero pozby-
cie się, spalenie takiej rzeczy. 

Słowo Boże mówi jednoznacznie 
Nie możecie pić z kielicha Pana i z kie-
licha demonów; nie możecie zasiadać 
przy stole Pana i przy stole demonów. 
(1Kor 10, 21).

Czy wiemy co nosimy?
Krzyż z kokardką
Ankh (onk), z racji kształtu bywa 

mylony z krzyżem Męki Jezusa Chry-
stusa. Wywodzi się ze starożytnej 
kultury egipskiej, gdzie jako hieroglif 
oznaczał życie, płodność i reinkarna-
cję. Symbolizuje egipskiego boga Ra, 
który to bóg wymagał adoracji w po-
staci orgii seksualnych. Ściśle związa-
ny z kultem płodności - znak zwany 
jest także krzyżem życia. 

Hieroglif  jest bardzo różnie inter-
pretowany. Jako agc, crux ansata ozna-
czał zapłodnienie przez Słońce. Linia 
pozioma z pętlą oznacza wschodzące 
Słońce, pionowa zaś jest jego promie-
niem. Inna interpretacja wskazuje na 
dwa pierwiastki: męski (linia piono-
wa – symbol falliczny) i żeński (część 
ankh – symbol kobiecych narządów 
rodnych). Połączenie tych dwóch pier-
wiastków w ankh jest źródłem życia. 
Dzisiaj także tłumaczy się ten symbol 
regeneracją życia poprzez narodziny  
i reinkarnację. 

Funkcjonuje jako symbol rozwią-
złości seksualnej i pogardy dziewic-
twem. W ostatnich czasach stał się 
talizmanem niektórych grup zajmu-
jących się okultyzmem i wiedzą ta-
jemną. Rozpowszechniony jest m.in. 
przez karty Tarota, malowidła na ścia-
nach piramid i mumii. Występuje na 
okładkach płyt niektórych gatunków 

muzyki. Jest noszony przez nieświado-
mych chrześcijan jako ozdoba w for-
mie wisiorka lub pierścionka.

Krzyż chrześcijan
Krzyż jest nie tylko znakiem rozpo-

znawczym chrześcijan, ale centralnym 
symbolem wiary. Przypomina ofiaro-
wane wszystkim ludziom zbawienie, 
jest świadectwem miłości Boga do czło-
wieka i znakiem naszej przynależności 
do Niego. Wskazuje, że przez chrzest 
zostaliśmy zanurzeni w Ojcu i w Synu,  
i w Duchu Świętym. 

Krzyżyk noszony na szyi jest jak wy-
znanie wiary. 

Opr. Krystyna Sochan

Jaki znak Twój?
„Czujesz się zmęczony, rozbity i pozbawiony energii? Wszyst-
ko idzie nie tak? Masz już tego dość? W takim razie koniecznie 
musisz mieć ten amulet!” – można przeczytać, przeglądając 
witryny internetowe, oferujące szczęście zamknięte w różnych, 
obcych naszej kulturze znakach. Pacyfka, czaszka, pierścień 
Atlantów, krzyż Ankh i wiele innych. Co faktycznie oznaczają?

Miej odwagę marzyć o wielkich 
rzeczach. A ja i tak zaskoczę cię 
czymś co je przekracza.
Bóg
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Gołąb
Legenda głosi, że Dom Matki Bożej w obawie przed znisz-
czeniem, został przez aniołów cudownie przeniesiony z Zie-
mi Świętej do Loreto. W oddalonej o 12 kilometrów od Puław 
miejscowości Gołąb, znajduje się XVII w., jedna z najpięk-
niejszych, replika Domku Loretańskiego.

Poznajemy okoliczne sanktuaria
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Sanktuarium
Historia gołębiewskiej parafii sięga 

początku XII w., kiedy to w miejscu 
obecnej świątyni stały dwa drewniane 
kościółki. Wzniesione zostały przez 
króla Kazimierza Sprawiedliwego. 
Połączono je w jedną parafię dopiero  
w 1419 r.  Kościół pw. Wniebowzię-
cia NMP, św. Floriana i św. Katarzyny  
i pozostałych męczenników, powsta-
wał w latach 1628-36 z inicjatywy 
proboszcza Szymona Grzybowskiego  
i kanclerza Jerzego Ossolińskiego. 

Co ciekawe, mury ceglanego ko-
ścioła są podwójne i pełniły kiedyś 
funkcję obronną. Odstęp między nimi 
wynosi około metra – zwiedzając je, 
można przejść od chóru do głównego 
ołtarza. Na chórze znajdują się piękne 
barokowe organy, dzieło lubelskiego 
mistrza. Górą biegnie też drewniana 
galeryjka. Powyżej organów znajdo-
wała się biblioteka. Ks. Grzybowski 
zgromadził tu ok. 200 woluminów, 
ostatnie zachowane trafiły do Metro-
politalnego Seminarium Duchownego 
w Lublinie. Do rangi sanktuarium ko-
ściół został podniesiony w 2001 r.

Święty Dom Loretański
Inicjatorem jego budowy był ks. 

Szymon Grzybowski, który, będąc dzie-
kanem kazimierskim, odbył pielgrzym-
kę do Loreto. Pielgrzymował tam rów-
nież kanclerz Jerzy Ossoliński, jeden  
z głównych fundatorów. Środki na bu-
dowę pochodziły także z dóbr i dziesię-
cin parafii oraz darowizn wiernych.

Santa Casa – Święty Dom w okre-
sie panowania krzyżowców w Jero-
zolimie otoczony był ogromną czcią.  
W 1219 roku modlił się tam Franciszek 
z Asyżu, funkcjonował tam też klasz-
tor. W 1263 roku muzułmanie zdobyli 
i częściowo zburzyli kościół św. He-
leny, nie burząc Świętego Domu. Aby 
uchronić go przed zniszczeniem został 
on w 1291 roku, tuż przed upadkiem 
Królestwa Jerozolimskiego, przenie-

siony do Ilirii (dzisiejsza Dalmacja), 
a następnie przez Niceforo Angelo 
przewieziony przez morze do Loreto 
w 1294 r. Rekonstrukcja objęła ukształ-
towanie terenu i trzy oryginalne ściany 
za specjalnym uwzględnieniem okna 
zwiastowania i kominka za ołtarzem. 
Legenda i jej niedokładne tłumaczenie, 
przekształciły nazwisko bizantyjskiej 
rodziny Angelo w aniołów, którzy mieli 
przenieść dom Matki Boskiej w bez-
pieczne miejsce. Umieszczona w nim 
figura NMP wkrótce zasłynęła jako po-
stać Matki Boskiej Loretańskiej. Ściany 
domu były już w XIV wieku obudowa-
ne, osobno stojącym, zabezpieczającym 
go murem z cegieł.

Kopie Santa Casa z Loreto budo-
wano w różnych zakątkach Europy.  
Dom Loretański w Gołębiu jest pierw-
szą tego typu budowlą w Polsce, jedną  
z najciekawszych i najpiękniejszych 
jakie powstały. Jest cennym obiektem 
stylu nazwanego renesansem lubel-
skim, unikatowym w formie i symbo-
lice. Ważnym elementem wystroju ze 
względu na wartość artystyczną, hi-
storyczną jak i bogatą treść, stanowią 
polichromie ścienne. 

Jaśnieje nowym blaskiem
Budowla była wielokrotnie nisz-

czona wskutek wylewów Wisły, wojen 
i najazdów. Poddawana licznym reno-
wacjom, ostatnio w latach 2011-2012, 
dziś jaśnieje nowym blaskiem

Przyg. Barbara ZielińskaFo
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Miej odwagę marzyć o wielkich 
rzeczach. A ja i tak zaskoczę cię 
czymś co je przekracza.
Bóg

ROK MIŁOSIERDZIA 
trwa do 20 XI 2016 

Brama Miłosierdzia
• W Archikatedrze  Lubelskiej, 
• W Bazylice pw. Narodzenia 

Najświętszej Maryji Panny  
w Chełmie,

• W Bazylice pw. Matki Bożej 
Kębelskiej w Wąwolnicy,

• W Bazylice pw. św. Anny  
w Lubartowie,

• W kościele pw. Miłosierdzia 
Bożego w Puławach

Wykorzystajmy ten czas łaski.
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ks. Proboszcz

Spojrzenie ku przyszłości
W czasie spotkania z młodzieżą 

Papież Franciszek mówił o tym, że 
Jezus nie jest kustoszem muzeum, ale 
kieruje nasze spojrzenie ku przyszło-
ści. Zatrzymałem się nad tymi słowami  
i pomyślałem, jak wiele dobra może 
wyniknąć z takiego spojrzenia. Do-
świadczenia życiowe najczęściej kieru-
ją nasze spojrzenie na to, co jest histo-
rią. Tak patrzymy na drugiego człowie-
ka, rodzinę, sąsiadów, parafię i świat. 
Dostrzegamy to, co jest słabością, grze-
chem, zranieniem. Rozpamiętujemy  
w czym nas inni zawiedli, okłamali 
albo zdradzili. 

Budujemy muzea pełne ekspona-
tów złych uczynków, jakich doświad-
czyliśmy od innych. Odkurzamy je, 
podpisujemy, przypisujemy konkret-
nym osobom i zdarzeniom. W takim 
muzeum na żadnej półce nie znajdzie-
my nadziei, dzięki której moglibyśmy 
budować nowe relacje z innymi. Kiedy 
jednak idziemy z naszymi grzechami 
do konfesjonału, niezmiennie prosimy 
Boga: daruj nam nasze grzechy, nie pa-
miętaj o nich. 

Papież przypomina nam, że Jezus 
zaprasza wszystkich do budowania no-
wej, lepszej rzeczywistości.

Parafia pod

Szukajmy dobra
Rozpoczynając kolejny rok duszpa-

sterski, spójrzmy w przyszłość i poszu-
kajmy w niej dobra. Ono może zaist-
nieć dzięki nadziei, którą Bóg wlewa w 
nasze serca. Pozwólmy sobie pomarzyć 
jak może wyglądać nasze życie rodzin-
ne, relacje z bliskimi, z sąsiadami oraz 
jak piękna może być nasza wspólnota 
parafialna i cały świat. 

Jeżeli zatrzymamy się w naszych 
muzeach, to zawsze będziemy mówić, 
że z tym człowiekiem, z tą rodziną, 
z tymi sąsiadami nie da się niczego 
wspólnie zrobić. Takie myślenie nie 
jest zgodne z Ewangelią, do czego in-
nego powołuje nas Bóg. Papież mówi 
nam: Stawiajcie na wielkie ideały, na te 
ideały, które szerzej otwierają serce, na 
ideały służby, które pozwolą, by wasze 

talenty wydały owoce. (...) Nie bójcie 
się marzyć o rzeczach wielkich! 

Sprawmy, by słowa Papieża zaist-
niały w naszym życiu, a zobaczymy 
cud przemiany nas samych i świata,  
w którym żyjemy. 

Prace przy Kościele
Zostały wykonane nowe kamienne 

ołtarze. Wcześniejsze zostały przenie-
sione do kaplicy Miłosierdzia Bożego. 
W październiku wykonane zostaną do-
datkowe ławki do kościoła. W między-
czasie wykonane zostały prace remon-
towe i porządkowe. Ofiary składane  
z racji odwiedzin Radnych przeznacza-
my na spłatę nowych ołtarzy i ławek. 

Za wszelkie ofiary, wyraz  zatroska-
nia wiernych o piękno naszej świątyni 
i jej funkcjonowania, składam wszyst-
kim serdeczne Bóg zapłać. 

10

Siostra Sylwia Stelmach
Przybyła do naszej wspólnoty  
z Łabuń, gdzie odpowiadała za 
prowadzenie rekolekcji dla dzieci  
i młodzieży. W naszej parafii pra-
cuje w Świetlicy Opiekuńczo-Wy-
chowawczej.

Siostra Alicja Prejzner
W październiku przybędzie do 
naszej wspólnoty s. Alicja, która w 
Warszawie pełniła funkcję przeło-
żonej wspólnoty. W parafii będzie 
pracowała z dziećmi i młodzieżą 
w Akademii Młodzieżowej. Siostra 
pracowała już w naszej parafii  
w latach 1996-1998.

Ksiądz Adam Janczara
Przybył do naszej wspólnoty z 
Krasnegostawu. Uczy katechezy 
w ZS im. K.K. Jagiellończyka, pełni 
opiekę duszpasterską nad Dzieć-
mi Bożymi, w Oazie Młodzieżowej 
i Akademii Młodzieżowej. Został 
opiekunem Rejonu VII. Odpowia-
da za dekoracje w kościele.

WITAMY W PARAFII

Bóg czegoś od ciebie oczekuje, Bóg czegoś od 
ciebie chce, Bóg czeka na ciebie. (...) Zapra-
sza cię, abyś marzył, chce ci pokazać, że świat,  
w którym jesteś, może być inny. Tak to jest: jeśli 
nie dasz z siebie tego, co w tobie najlepsze, świat 
nie będzie inny.  

Papież Franciszek, ŚDM 30.07.2016 r.
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Katolicki savoir-vivre (7)

Jezus najpierw karmił lud swoim sło-
wem, a potem chlebem. Tak jest na każ-
dej Mszy św., Chrystus karmi nas swoim 
słowem, a potem Ciałem.

Czytania
Miejscem głoszenia słowa Bożego 

jest ambona. W Ogólnym Wprowadze-
niu do Mszału Rzymskiego czytamy: 
Godność słowa Bożego wymaga, aby  
w kościele było ono głoszone z miejsca, 
na którym w czasie liturgii spontanicznie 
skupia się uwaga wiernych.

Czytający słowo Boże z ambony 
zobowiązani są do własnego świadec-
twa tym słowem. Odczytywanie słowa 
w liturgii jest zaszczytem. Głos lektora 
czy celebransa staje się nośnikiem orę-
dzia zbawienia. W Starożytności przy-
wiązywano do tej funkcji wielką wagę. 
Na grobach pierwszych chrześcijan 
znajdują się inskrypcje z zaznacze-
niem pełnionej funkcji – lektor.

Dokumenty Kościoła wskazują jak 
należy czytać słowo Boże: Tekst pisma 
powinien być prezentowany z najwyż-
szym szacunkiem, na jaki zasługuje. 
Dlatego trzeba unikać pośpiechu, któ-
ry utrudnia skupienie. Ważne jest, aby 
czytający był przygotowany do pełnie-
nia swej posługi tzn., aby wiedział co 
ma czytać i jak przeczytać. Podcho-
dząc do ambony powinien pokłonić 
się w kierunku ołtarza, który jest cen-
tralnym miejscem w czasie sprawowa-
nia Eucharystii. 

Słowo Boże powinno być czytane z 
lekcjonarza. Nie jest właściwe czytanie 
z kartki ksero. 

Czytania ułożone są w trzyletni 
cykl niedzielny: rok A, B, C oraz dwu-
letni cykl dni powszednich: rok I i II.

 Na liturgię słowa wierni przyj-
mują postawę siedzącą, która wyraża 
serdeczną otwartość Marii z Betanii, 
siedzącej u stóp Jezusa i słuchającej 
Jego słowa. Słowo Boże zawarte w czy-
taniach, ma nas lepiej usposobić do 
pełnego i owocnego przeżycia ofiary i 
uczty eucharystycznej.

Psalm responsoryjny
Psalm następuje po pierwszym 

czytaniu. Jest pewnego rodzaju klu-
czem do otwarcia serca. Psalmy zo-
stały odpowiednio dobrane do treści 
czytań tak, aby były one odpowiedzią 
na słowa Boga z pierwszego czytania. 
Bóg do nas mówi, a my odpowiadamy 
śpiewem i modlitwą. Responsorium – 
oznacza odpowiedź.

Psalmy z natury powinny być śpie-
wane. Jeśli nie można śpiewać psal-
mu, recytuje się go w sposób możli-
wie najbardziej sprzyjający medytacji 
nad słowem Bożym. We wskazaniach 
Episkopatu Polski, czytamy, że psalm 
może wykonywać mężczyzna lub ko-
bieta. Jest to proklamacja słowa Bożego 
– co czyni jedna osoba – więc nie należy 
powierzać go scholi ani chórowi.

Sekwencja
Śpiewana jest dwa razy w roku:  

w uroczystość Zmartwychwstania 
Pańskiego i Zesłania Ducha Świętego 
przed Ewangelią. Słuchamy jej w po-
stawie siedzącej.

Alleluja
Jest to śpiew na powitanie Ewange-

lii. To okrzyk uwielbienia dla nadcho-
dzącego Chrystusa. Hallelu – z hebr. 
oznacza chwalcie Jahwe. W Starym 
Przymierzu okrzyk ten często wyry-
wał się z piersi wierzących, wobec arki, 
symbolu obecności Pana. 

Śpiew Alleluja jest wyrazem rado-
ści. Jeśli psalmu się nie śpiewa Alleluja 
można opuścić, ponieważ nie powin-
no się go czytać. Werset po Alleluja jest 
wprowadzeniem do Ewangelii. 

Ewangelia
To szczyt liturgii słowa. Ewange-

lii słuchamy na stojąco na znak sza-
cunku wobec Chrystusa. Powinniśmy 
wówczas zwrócić się w kierunku am-
bony skąd jest czytana. Na początku 
czynimy znak krzyża na czole, ustach 
i sercu abyśmy słowa Jezusa lepiej ro-
zumieli, głosili i przyjęli sercem. Ten 
zwyczaj sięga IX w. Słuchając słów 

Ewangelii musimy pamiętać, że jej 
odczytywanie nie jest tylko wspo-
minaniem przeszłości lecz uobec-
nieniem zbawienia – Bóg działa tu  
i teraz. Trzeba nam ze skupieniem, 
radością, wiarą i gotowością nawró-
cenia, słuchać Dobrej Nowiny. 

Tekst Ewangelii czytany jest z 
Ewangeliarza. Podczas uroczystych 
Mszy Świętych, gdy Ewangeliarz jest 
niesiony w procesji, po odczytaniu 
słów Ewangelii przenoszony jest na 
specjalnie dla niego przygotowane 
miejsce. Wówczas powinniśmy trwać 
w postawie stojącej. 

Violeta Miłosz na podstawie książki
W. Jaroń, Katolicki savoir-vivre  
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Liturgia słowa
Po obrzędach wstępnych następuje czas słuchania słowa 
Bożego. Zanim Jezus wprowadził Apostołów do Wieczernika 
i podał im swoje Ciało i Krew, wpierw nauczał ich.

Lektor słowa Bożego 
podchodząc do ambony, 
powinien pokłonić się  
w kierunku ołtarza, który 
jest centralnym miejscem 
podczas sprawowania 
Eucharystii. 
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POZIOMO:  
1. … Ducha Świętego, inaczej Pięćdziesiątnica; 5. 
Niewierny …; 9. Traktat Nicejski w skrócie; 10. Księ-
ga liturgiczna zawierająca teksty Ewangelii; 11. La-
mówka na czapce żołnierza; 13. Otrzymane na Chrzcie 
Świętym; 14. Jeden z proroków; 16. Antonim słowa 
tak (wspak); 18. Symbol jednostki długości nanometr; 
19. W nich ziarna pszenicy; 20. Z Hercegowiną; 22. … 
za grzechy; 23. Skrót Księgi Rut; 24. Król zwierząt; 
25. Ojciec jednego z rodów kapłańskich (Ne 7,40); 
29. Zakonny lub rodzony; 30. Symbol osmu; 32. Z 
Damaszkiem; 35. Władca czeluści w Apokalipsie św. 
Jana (Ap 9,11); 37. Błogosławiony, kto się … Pana; 
38. Góra, na której przemienił się Jezus; 40. Rzeka 
dawnego państwa Damaszku (2 Krl 5,12); 41. Siostra 
Balladyny; 42. Rzeka w północno-wschodniej Polsce, 
górny bieg rzeki Netty.
PIONOWO: 
1. Stworzona na początku wraz z niebem; 2. Patron 
Polski; 3. Dla grzesznika się zamyka; 4. …, lema sa-
bachthani (Mt 27,46); 5. Duży balkon z balustradą; 
6. Skrót Ewangelii Mateusza; 7. Klątwa kościelna, 
ekskomunika; 8. Drzwi były … z obawy przed Żydami 
(J 20,19); 12. Olimpiada najkrócej (wspak); 15. Po-
mocnik kapłana w czasie mszy; 17. Kto je ma, niech 
słucha; 18. W mitologii greckiej bogini zwycięstwa; 
20. Skrót Księgi Barucha;  21. Dom zakonników; 22. 
Niech … wołają do Boga! (Jon 3,8); 26. … przebie-
ra się, choć nie nosi; 27. Pierwsza Księga Biblii; 28. 
Skrót Księgi Micheasza; 31. Skrót Księgi Sofoniasza; 
33. Nauczyciel, mistrz po hebrajsku; 34. Pierwotne 
imię Abrahama; 36. Córka Lameka i Silli (Rdz 4,22); 
39. Dawniej rządził Rosją.

Krzyżówka Hasło będące rozwiązaniem krzyżówki wyznaczają numery od 1 do 35. Czy-
telnicy, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie do 31 października 2016 roku, 
wezmą udział w losowaniu nagród. Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres 
redakcji EMAUS. 

Hasło krzyżówki z nr 96 Emaus brzmiało: Bóg 
bogaty w miłosierdzie. Nagrody za prawidło-
we rozwiązanie otrzymują: Zofia Dobrowol-
ska, Dariusz Kopeć i Krystyna Przystupa. Po 
odbiór nagród zapraszamy do biblioteki w 
niedzielę od godz. 16.45 do 19.15.
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Wakacje u podnóża Tatr

Grupa dzieci i młodzieży z naszej parafii 
na Wakacjach z Bogiem w Murzasichlu


