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Życzymy wszystkim Parafianom błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i wszela-
kiego dobra w Nowym Roku. Niech Boże Dziecię napełnia Was prawdziwym pokojem, 
wiarą i miłością, dając siłę do pokonywania wszelkich trudności. Niech Dzieciątko Jezus 

wzbudzi w Was nadzieję, abyście potrafili z ufnością patrzeć w przyszłość. 
Niech radość betlejemskiej nocy na stałe zagości w Waszych sercach.
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DZIAŁO SIĘ W PARAFII
1.09.2016 

Inauguracja roku szkolnego
Msze św. z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo sprawowane były dla mło-
dzieży ze szkół ponadgimnazjalnych 
oraz dla uczniów Zespołu Szkół nr 2.

8.09.2016
Parafialne dożynki w Sufczynie

Uroczysta Msza św. dziękczynna za 
plony ziemi sprawowana była o godz.  
10.00. Mieszkańcy Sufczyna przybyli ze 
wspaniałym wieńcem dożynkowym. 

17.09.2016 
Jubileusz 20-lecia Amazonek

Amazonki z Łęcznej świętowały Jubi-
leusz 20-lecia. Mszę św. w ich intencji 
sprawował ks. Andrzej Lupa, ks. Ma-
rek Maj oraz ks. Janusz Rzeźnik. Po Eu-
charystii Amazonki i uczestnicy święta 
przeszli w Marszu Różowej Wstążki do 
Centrum Kultury.

18.09.2016
Modlitwa Bractwa Różańcowego AM

Modlitwę różańcową w intencji dobre-
go wychowania dzieci i młodzieży po-
prowadzili studenci Akademii Młodzie-
żowej. Do wspólnej modlitwy włączyli 
się rodzice, wychowawcy, siostry FMM 
i dzieci. Modlitwę zakończył akt zawie-
rzenia Maryi wszystkich młodych ludzi. 

18.09.2016
Wydarzenie parafialne

We wspomnienie św. Stanisława Kost-
ki wierni przeżywali wydarzenie pa-
rafialne pt. Kto z kim przestaje, takim 
się staje. Odkrywali prawdę, że święci 
patronowie pomagają im trwać przy 
Bogu i mogą wyprosić wiele łask. Na 
zakończenie liturgii uczestnicy ŚDM 
mówili świadectwo o działaniu Boga 
w ich życiu.

25.09.2016
Niedziela z red. Gościa Niedzielnego

Podczas Mszy św. słowo Boże głosił ks. 
Rafał Pastwa, kierownik lubelskiego 
Gościa Niedzielnego. Prosił także  wier-
nych o wsparcie parafii w Józefowie.

1.10.2016 
Nabożeństwa różańcowe

Przez cały miesiąc trwała modlitwa 
różańcowa prowadzona przez dzieci, 
młodzież i wspólnoty.

2.10.2016
Ślubowanie studentów AM

Podczas Mszy św. o godz. 10.00 czte-
rech kandydatów Akademii Młodzie-
żowej zostało przyjętych w poczet jej 
członków. Ślubowanie odbyło się w 
obecności Wacława Czakona, pre-
zesa Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo 
oraz Patrycji Brol, instruktorki AM z Lu-
blina. Po Mszy św. odbyła się wspólna 
agapa dla młodzieży i ich rodzin.

3.10.2016
Transitus

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. 
sprawowaną w intencji mieszkańców 

Rejonu V oraz sióstr Franciszkanek Mi-
sjonarek Maryi. Następnie wierni wzięli 
udział w nabożeństwie Transitus, upa-
miętniającym przejście św. Franciszka 
do Domu Ojca.

13.10.2016
Dzień Edukacji Narodowej

Mszy św. w intencji nauczycieli i wycho-
wawców przewodniczył ks. Proboszcz, 
homilię wygłosił ks. Paweł Kotowski. 
Na zakończenie kapłani udzielili na-
uczycielom i wychowawcom indywi-
dualnego błogosławieństwa. Każdy 
otrzymał też kartę różańcową. 

15.10.2016
Wielka Pokuta na Jasnej Górze

50-osobowa grupa wiernych z na-
szej parafii i okolicznych miejscowości 
wzięła udział w nabożeństwie Wielkiej 
Pokuty na Jasnej Górze.  

15.10.2016
Pielgrzymka maturzystów

Maturzyści z dekanatu łęczyńskiego 
wyruszyli na Jasną Górę, by za wsta-
wiennictwem Maryi prosić o zdanie 
egzaminów oraz powierzyć Jej swą 
przyszłość. Opiekę nad maturzystami  
z Łęcznej pełnili: ks. Paweł Kotowski, ks. 
Marcin Pyda i ks. Adam Janczara.

16.10.2016
Akcja przeciwko handlowi ludźmi 

Wydarzenie przygotowała nowo po-
wstała grupa młodzieżowa „18+”.  
W drodze do kościoła wierni mogli 
przeczytać świadectwa ludzi, któ-
rzy stali się ofiarami handlu. Młodzież 
wręczała uczestnikom Mszy św. kartki 
z modlitwą oraz zaproszeniem na wie-
czorny różaniec w intencji ofiar handlu.

23.10.2016
Modlitwa w intencji misji

Dzieci Maryi pod opieką s. Doroty 
Ostolskiej poprowadziły modlitwę ró-
żańcową w intencji misjonarzy i dzie-
ła misyjnego. Modlitwa odmawiana 
była w różnych językach i wpisała się 
w tegoroczny Tydzień Misyjny.

23.10.2016
Święto Rodzin pod hasłem  

„Rodzina wsparciem w chorobie”
Uroczystość przygotowaną przez  Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy w 
Łęcznej rozpoczęła Msza św. sprawo-
wana w intencji jego podopiecznych 
i pracowników. Dalsze świętowanie 
odbywało się w auli parafialnej. Pre-
lekcję: Rodzina wsparciem w cho-
robie wygłosił dr Tadeusz Młynar-
czyk. Świętowanie uświetnił koncert 
uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha  
w Łęcznej.

3.11.2016
Modlitwa za zmarłych

W listopadzie wierni gromadzili się 
podrejonami na modlitwie różańco-
wej i Mszy św. za zmarłych polecanych 
w wypominkach.

6.11.2016
Papieskie sadzonki

Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic roz-
prowadzało po Mszach św. sadzonki 
czarnej sosny, które są symbolem pa-
mięci papieży: św. Jana Pawła II i św. 
Jana XXIII. 

6.11.2016
Akcja „Mikołaj o Tobie nie zapomni”

Studenci Akademii Młodzieżowej za-
prosili wiernych do udziału w akcji przy-
gotowania paczek dla dzieci z rodzin w 
trudnej sytuacji finansowej. 

11.11.2016 
Narodowe Święto Niepodległości

Powiatowe obchody rozpoczęła Msza 
św. sprawowana w kościele św. Bar-
bary. Poprzedziła ją akademia patrio-
tyczna przygotowana przez uczniów  
z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 
Po Eucharystii uczestnicy przeszli na 
Plac Powstań Narodowych, gdzie od-
bywały się dalsze uroczystości. 

11.11.2016
Wieczornica patriotyczna

W niedzielę o godz. 19.00 w auli para-
fialnej odbyło się wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych. Spotkanie przy-
gotowały uczestniczki Legionu Maryi. 

13.11.2016
Kiermasz ciast Akademii Młodzieżowej
Zebrane ze sprzedaży fundusze zostały 
przeznaczone na działalność grupy.

19.11.2016
Pielgrzymka do Łagiewnik

Około 100 pielgrzymów z naszej parafii 
wzięło udział w uroczystościach w Ła-
giewnikach, gdzie wraz z pasterzami 
Kościoła dokonali Aktu Przyjęcia Jezusa 
Chrystusa za Króla i Pana.

20.11.2016
Wydarzenie parafialne

W uroczystość Chrystusa Króla parafia-
nie podczas liturgii Mszy św. podjęli akt 
ofiarowania swego życia Chrystusowi. 

20.11.2016
Koncert pieśni patriotycznych

Po wieczornej Mszy św. z koncertem 
piosenki patriotycznej w parafialnej auli 
wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej 
Yamaha w Łęcznej.

Przyg. Justyna Majdan



Liturgia adwentowa ukazuje trzy wiel-
kie postacie: Maryję, proroka Izajasza  
i św. Jana Chrzciciela. 
Maryja

Maryja jest dla nas jasną Jutrzenką. 
Została wybrana na Matkę Zbawiciela  
i to właśnie Ona w ubogiej stajni, na 
sianie rodzi Boże Dziecię. Wydaje na 
świat zapowiedzianego Mesjasza, w 
którym wypełniają się zapowiedzi pro-
roka, że naród kroczący w ciemnościach 
ujrzał światłość wielką; nad mieszkań-
cami kraju mroków światło zabłysło. 
Izajasz

Izajasz jest uosobieniem tęsknoty 
ludu Starego Testamentu. Swym wo-
łaniem wyprzedził moment przyjścia 
Pana: Drogę Panu przygotujcie na pu-
styni, wyrównajcie na pustkowiu go-
ściniec dla naszego Boga. Prorok zapo-
wiada Króla, na którym spocznie Duch 
Pański: duch mądrości i rozumu, duch 
rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni 
Pańskiej. 
Jan Chrzciciel

Święty wskazuje Jezusa, który już 
przyszedł i niedługo rozpocznie pu-
bliczną działalność. Radykalnym życiem 
i słowem poucza jak przygotować drogę 
Panu. Wskazuje na potrzebę odwraca-
nia się od grzechu oraz podjęcie poku-
ty, powstawania z nałogów, odrzucania 
wszystkiego, co zamazuje Boży obraz 
w człowieku, by mógł stać się nowym 
stworzeniem na wzór Chrystusa.

Czuwanie serca
Jezus wielokrotnie mówił o potrze-

bie czuwania, na przykład w przypo-
wieści o pannach mądrych i nieroz-
tropnych, o wiernym słudze. Znajdźmy 
więc czas na modlitwę w ciągu dnia, 
która będzie naszym czuwaniem serca.

W owocnym przeżyciu czasu Ad-
wentu pomocne są adwentowe trady-
cje, związane z nim od wieków. Msza 
święta o wschodzie słońca sprawowana 
jako Msza wotywna o Najświętszej Ma-
ryi Pannie, zwana roratami od pierw-
szych słów pieśni adwentowej rorate 
caeli (spuśćcie rosę niebiosa). Charakte-
rystyczne jest, że ta Msza św. rozpoczy-
na się przy wygaszonych w kościele 
światłach, a zapalonej specjalnej świecy 

Adwent to czas duchowego 
przygotowania i radosnego 
oczekiwania na Boże Naro-
dzenie. 

zwanej roratką. Jest ona często ozdobio-
na niebieską lub białą wstążką i wskazu-
je na Maryję, Matkę Jezusa. Przypomi-
na, że podobnie jak jutrzenka uprzedza 
wschód słońca, tak Maryja poprzedziła 
Jezusa, który się z Niej narodził. Jest ona 
dla każdego wierzącego wzorem goto-
wości na przyjęcie  Mesjasza.
Adwentowy zegar 

Znakiem oczekiwania na przyjście 
Zbawiciela są lampiony, które przyno-
simy na roraty. W parafiach przygoto-
wuje się wieniec adwentowy z cztere-
ma świecami, który jest swego rodzaju 
zegarem odmierzającym czas do Bo-
żego Narodzenia. W każdą niedzielę 
Adwentu zapalamy kolejną świecę ze 
świadomością, że już coraz bliżej do 
przyjścia Pana. 

Tradycje adwentowe praktykowane 
w naszych parafiach i domach, mają po-
móc w duchowym przeżyciu tego czasu. 
Są okazją do przemiany życia, nawróce-
nia, odkrycia bogactwa, które przynosi 
wiara, ale też zadań wynikających z sa-
kramentu chrztu i bierzmowania.

Adwent daje nam szansę zmiany 
życia. Nie pozwólmy więc zmarnować 
tego czasu. Obyśmy rozpoznali Jezusa, 
który narodzi się dla nas. Obyśmy spo-
tkali Go na drogach naszego życia i jak 
pasterze uradowali się Nim. 

s. Elżbieta Łutnik fmm
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Wielu parafian przychodzi na roraty z lampionami 

ADWENT tak jak całe nasze życie, jest czuwaniem
Jezus Chrystus przychodzi do każdego 
człowieka,  także w obecnym czasie. Zada-
niem Adwentu jest  wyostrzyć naszą wraż-
liwość na Jego przyjście w słowie Bożym,  
w wydarzeniach, w drugim człowieku… 

Znajdźmy w ciągu dnia czas 
na modlitwę, która będzie 
czuwaniem serca. Adwen-
towym oczekiwaniem.
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„Idźcie i głoście”

Róża Mika, parafianka z Łęcznej

Parafianie w służbie Bogu

Powołanie do Świeckiego 
Instytutu Misjonarek Scala-
brini to zaproszenie do pój-
ścia za Jezusem drogami 
exodusu naszych czasów. 

Róża, świecka misjonarka z Łęcznej opowiada 
o swoim powołaniu do pracy z migrantami

Życie w rękach Boga
Jako misjonarki żyjemy w ma-

łych międzynarodowych wspólnotach 
w Europie, ale również w Meksyku  
i Brazylii. Składamy śluby: ubóstwa, 
czystości i posłuszeństwa. Oddajemy 
nasze życie w ręce Boga, by mogło 
ono być odpowiedzią na Jego miłość. 
Jako osoby świeckie żyjemy darem 
konsekracji w różnych środowiskach. 
Naszym szczególnym powołaniem jest 
świadczenie o miłości Boga i bycie w 
drodze razem z migrantami i młodymi 
ludźmi, których spotykamy na co dzień 
oraz w Międzynarodowych Centrach 
dla Młodzieży, w których żyjemy.
Znaki czasu

Bł. Giovanni Baptista Scalabrini był 
biskupem, który żył w XIX w. w północ-
nych Włoszech. W trudnej ówczesnej 
rzeczywistości odkrył, że wszyscy je-
steśmy częścią jednej rodziny ludzkiej. 
Dla niego odmienność kultur, języków  
i miejsca pochodzenia stanowiła ogrom-
ne bogactwo, które mówi o naturze sa-
mego Boga. Założył zgromadzenie Mi-
sjonarzy Świętego Karola Boromeusza, 
a później także sióstr i posłał ich, aby 
towarzyszyli włoskim migrantom. 
Misjonarki Świeckie Scalabrini

Nasza wspólnota powstała 50 lat po 
jego śmierci w Szwajcarii jako odpo-
wiedź na zjawisko wzmożonej migracji 
w latach 60. Na zaproszenie Misjonarzy 
Świętego Karola Boromeusza do So-
lothurn przybyła młoda nauczycielka 
Adelia Firetti, aby prowadzić szkołę 
dla dzieci migrantów. Mimo iż wszyst-
ko było przygotowane, okazało się, że 

szkoła nie może zostać otwarta. Był to 
decydujący dla niej moment, w którym 
zrozumiała, że nie chodzi tylko o pracę 
i realizację jej marzeń zawodowych, ale 
o odpowiedź na miłość. Wtedy w jej 
sercu zrodziło się pragnienie, by całko-
wicie oddać Bogu swoje życie. Działo 
się to 25 lipca 1961 r., datę tę przyjmuje 
się za początek wspólnoty. Misjonarki 
Świeckie Scalabrini jako Świecki Insty-
tut zostały zatwierdzone przez Kościół 
w Święta Wielkanocne 1990 r.
Wybór drogi życia

Czasami zadaję sobie pytanie jak to 
się stało, że wybrałam tę drogę? Poma-
ga mi ono pamiętać, że Bóg jest obecny 
w moim życiu i że mnie prowadzi. Od-
krywam, że nawet najmniejsze zdarze-
nia są częścią Jego drogi i okazują się 
ważne dla kolejnych kroków.

 Zawsze zastanawiałam się, w jaki 
sposób mogę stać się szczęśliwa w 
życiu i to nie tylko na chwilę. Kiedy 
podczas studiów poznałam chłopaka, 
byłam przekonana, że już znalazłam 
moje szczęście. Wszystko było na 
dobrej drodze do zaręczyn i ślubu... 
W pewnym momencie obydwoje za-
uważyliśmy, że nie jest tak, jak byśmy 
chcieli i po kilku latach przyjaźni roz-
staliśmy się. Zbiegło się to z końcem 
studiów, pisaniem pracy magisterskiej 
i pytaniem: Co dalej? 
Bóg pragnie mojego szczęścia

Był to jednocześnie czas łaski...  
W nowy sposób odkryłam modlitwę, 
słowo Boże i Mszę Świętą. Zaczęła się 
budować nowa relacja z Bogiem. Nawet 
jeśli  nie znałam jeszcze odpowiedzi na 

pytanie: Co dalej?, ufałam, że Bóg ma 
jakiś pomysł na moje życie. Zaczęłam 
Go więc pytać: Czego dla mnie  pra-
gniesz? To pytanie wraz z modlitwą  
i rozmowami z kapłanem, pomogło mi 
znaleźć odpowiedź. Ważne było także 
słowo Boże z Ewangelii św. Jana: Bóg 
tak umiłował świat, że Syna swego Jed-
norodzonego dał, aby każdy kto w Niego 
wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. 
Zrozumiałam, że Bóg już zrobił pierw-
szy krok. Dał mi w Eucharystii, i ciągle 
daje na nowo, swojego Syna, bo pragnie 
mojego szczęścia. A życie wieczne to 
nie tylko szczęście odległe i na potem, 
ale zaczyna się już teraz. Było to dla 
mnie jak zaproszenie, abym również ja, 
w odpowiedzi na otrzymaną miłość, od-
dała Mu wszystko, całą siebie. 
„Tak” 

Kilka miesięcy wcześniej poznałam 
wspólnotę Scalabrini, ale nie przeszło 
mi przez myśl, że to właśnie tam Pan 
Bóg mnie pragnie. Swoje tak wypowie-
działam po czasie specjalnego przygo-
towania. 2 maja 2015 roku w Solothurn 
złożyłam śluby w obecności biskupa 
diecezji Bazylei, mojej wspólnoty, ro-
dziców i przyjaciół, ale również ponad 
pięciuset innych osób z około 40 naro-
dowości, które uczestniczyły w dorocz-
nym Święcie Scalabrini. Razem ze mną 
złożyła je również Giulia z Rzymu. 
Posłanie do Meksyku

Pierwsze posłanie misyjne zapro-
wadziło nas na około dwa miesiące 
do Meksyku, państwa naznaczonego 
wieloma kontrastami. Wielu ubo-
gich próbuje wydostać się stamtąd 
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do Stanów Zjednoczonych. Ryzykują 
wszystko dla swoich rodzin i dla lep-
szej, godniejszej przyszłości.  

Mieszkałyśmy wraz z innymi mi-
sjonarkami, które żyją w jednym  
z Międzynarodowych Centrów. Był to 
szczególny czas dotykania radości, ale 
i ran tego wspaniałego społeczeństwa.
Spotkania z Jezusem

Po tym jak wstąpiłam do wspól-
noty i przyjechałam do Stuttgartu, 
rozpoczęłam pracę jako nauczycielka 
języka niemieckiego na kursach z mi-
grantami i uchodźcami. Gdy się idzie 
za Jezusem nic nie przepada. Studia z 
germanistyki stały się szansą, by słu-
żyć innym i jednocześnie poznawać 
bliżej i od zupełnie nowej strony życie 
migrantów. 

W pewnym momencie odkry-
łam, że sama stałam się jedną z nich: 
emigrantką, która opuściła swój dom  
i przyjaciół, aby poświęcając wszyst-
ko, odnaleźć wszystko. Kursy z języka 
niemieckiego są dla mnie szczególnym 
miejscem spotkań. Z jednej strony są to 
spotkania z całym światem, z różnymi 
kulturami, religiami i z tym wszystkim 
co się tam dzieje, a z drugiej z kon-
kretną osobą. Są spotkaniem z samym 
Jezusem, który powiedział: Byłem 
przybyszem, a przyjęliście mnie. (…) 
Wszystko to, co zrobiliście dla jednego 
z tych najmniejszych moich braci, zro-
biliście dla Mnie.
Praca z emigrantami

Nauka języka kraju, do którego 
udają się migranci jest bardzo ważna. 
Pozwala im wejść w społeczeństwo, 
poczuć się jego częścią i budować 
swoje życie, zaczynając często od 
zera. Czuję ogromną radość, kiedy 
uczestnicy kursu zaczynają rozma-
wiać, opowiadać o swoim życiu i o 
tym, co mają w środku. Dzięki temu 
mogę brać udział w ich doświadcze-
niu, zmaganiach i radościach. Z dru-

giej strony zadziwia mnie, ile mamy 
różnych sposobów, oprócz języka, 
aby porozumiewać się  z innymi, za-
czynając od najprostszych gestów, czy 
też uśmiechu. Tę prostotę odkrywam 
na nowo. Porusza mnie także solidar-
ność, która jest bardzo konkretna po-
między ubogimi. Potrafią tak po pro-
stu dzielić się tym, co mają i kim są. 
Budowanie mostów

W spotkaniach między uchodźcami 
i młodymi ludźmi, którzy pomagają 
przy kursach, dochodzi do niezwykłej 
wymiany motywacji, wartości, ale 
również wiary. Świadczą o niej prześla-
dowani chrześcijanie z różnych krajów. 
Wyzwanie w naszej pracy polega na 
wsłuchiwaniu się w drugiego człowie-
ka i patrzeniu na rzeczywistość oczami 
Boga, będąc do Jego dyspozycji. Pokój 
na ziemi będzie wzrastał, kiedy będzie-
my budować go w naszych codzien-
nych relacjach z bliźnimi. Papież Fran-
ciszek mówi: pokój jest pracą ręczną. 
Integracja to nie tylko kroki ze strony 
tych, którzy przyjeżdżają, ale również 
tych, którzy ich przyjmują i w jaki spo-
sób to robią. Dla mnie wyzwaniem jest 
bycie jakby mostem między osobami 

z różnych środowisk. Tylko konkretne 
spotkanie z drugą osobą i chęć jej po-
znania może sprawić, że po obu stro-
nach będą znikać uprzedzenia i lęk,  
a wzrastać będzie wzajemny szacunek. 
Wtedy ten drugi nie będzie dla mnie 
już tylko obcym, ale kimś, kto staje się 
częścią mnie samej, za którego staję się 
odpowiedzialna.
Centra dla młodzieży

Prowadzimy także Międzynaro-
dowe Centra dla Młodzieży. Są one 
miejscem spotkań młodych ludzi po-
chodzących z różnych krajów i kultur. 
Wyrastają one z życia naszej wspólno-
ty i stylu, którym kierowali się pierw-
si chrześcijanie, dzieląc się tym, co 
posiadamy i kim jesteśmy. Podczas 
comiesięcznych, weekendowych lub 
wakacyjnych spotkań młodzi dzielą 
się swoją wiarą i pogłębiają ją poprzez 
wspólną modlitwę oraz wymianę do-
świadczeń. Dzięki spotkaniom z imi-
grantami, uchodźcami czy też więź-
niami mają oni okazję do spojrzenia na 
świat i problemy bliźnich z innej per-
spektywy i odkrycia radości płynącej  
z dzielenia się sobą. 

wysłuchała s. Elżbieta Łutnik fmm 

Zapraszamy na stronę wspólnoty: www.scala-mss.net

Chrześcijanie i muzułmanie podczas zajęć z języka niemieckiego
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B oże Narodzenie to radosny czas, 
upamiętniający przyjście Jezusa 

do wszystkich ludzi. 
Wczytując się w tekst Ewangelii 

według św. Łukasza, cofnijmy się do 
wcześniejszego wydarzenia jakim było 
Zwiastowanie. Wróćmy do czasu po-
częcia się Syna Bożego, dziewięć mie-

sięcy przed urodzeniem. Jest to wy-
darzenie, od którego możemy mówić  
o Macierzyństwie Maryi. Rozmowa 
Maryi z aniołem Gabrielem wskazuje 
na niezwykłość tego, co się dokonuje – 
na Ziemię przychodzi Bóg-Człowiek. 
Już jest, chociaż urodzi się dopiero za 
dziewięć miesięcy. 

To ewangeliczne wydarzenie jest 
dobrym odniesieniem dla nas. Gdy 
niektórzy zastanawiają się od kiedy 
zaczyna się ludzkie życie, Pismo Świę-
te mówi jasno, że Jezus przyszedł na 
świat w momencie Zwiastowania. 

Kolejnym, mówiąc dzisiejszym ję-
zykiem, prenatalnym wydarzeniem w 
życiu Maryi i Jezusa, było nawiedzenie 
św. Elżbiety. Kiedy Maryja weszła do 
domu św. Elżbiety, ta wydała okrzyk  
i powiedziała: Błogosławiona jesteś 

między niewiastami i błogosławiony 
jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, 
że Matka mojego Pana przychodzi do 
mnie?

Św. Elżbieta, napełniona Duchem 
Świętym, nazywa Jezusa, który przeby-
wa pod sercem Matki, swoim Panem, 
ona wie, że to jest Bóg-Człowiek. Jest 
to dla nas kolejna ważna wskazówka  
i nauka, pochodząca bezpośrednio  
z Biblii. Jeszcze przed urodzeniem, to 
jest człowiek, na właściwym sobie eta-
pie rozwoju. 

Kolejne wydarzenie dopełniające 
Macierzyństwo Maryi to narodziny jej 
Syna Jezusa. Każde narodzone dziecko 
jest cudem, szczególnie dla jego rodzi-
ców, a urodzenie się Tego Dziecka było 
najważniejszym wydarzeniem nie tyl-
ko dla Maryi, ale dla nas wszystkich.

Macierzyństwo Maryi

Radość świąt Bożego Narodzenia
Boże Narodzenie – myślą zawsze wra-

cam do dzieciństwa. Wprawdzie było 
mniej dostatnio, ale tak pięknie. W tym 
roku dopełnieniem radości świąt jest nasz 
malutki wnuczek, który niedawno przy-
szedł na świat jak ten długo „wyglądany”.

Babcia
Zadziwia mnie ta ogromna Tajemnica

Boże Narodzenie jest dla mnie cza-
sem wielkiej radości i pokoju. Oto Bóg 
przychodzi z nieba na ziemię, aby być ze 
mną już na zawsze i aby być z każdym 
człowiekiem, którego stworzył dla siebie, 
aby mieć na ziemi serce do kochania. 
Zadziwiam się co roku nad ogromną ta-
jemnicą niepojętej, nieogarnionej miłości 
Boga, która nie cofa się przed niczym, 
aby być bliżej swojego stworzenia. On 
chce ciągle mu Siebie dawać, kierować 
jego wzrok ku Sobie - źródłu Miłości, 
Życia, Pokoju, Radości. I pragnie, aby 
szczęśliwy był człowiek i Bóg.

Violeta
Najpiękniejsze wspomnienie

Wigilia to jedno z moich najpięk-
niejszych wspomnień z dzieciństwa. 
Tego dnia wyruszaliśmy z rodzicami na 
wspólne świętowanie do babci i dziadka. 
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Kiedy przyjeżdżaliśmy, wszyscy już na 
nas czekali. Byli także wujowie. W kuch-
ni pachniało smażoną rybą, barszczem, 
kompotem... Wszyscy się jeszcze przy 
czymś krzątali. W pokoju stała żywa, 
pachnąca choinka. Jej ubranie należało 
do mnie, siostry i taty. Cieszyły mnie te 
małe zdobne cudeńka, łańcuchy, świa-
tełka, włosy anielskie, no i cukierki sople, 
które później po kryjomu podjadałyśmy 
z siostrą, zawijając w ich miejsce ołówki. 
W pamięci pozostanie mi podniosły, ale 
i radosny nastrój. Dziadek, który ścielił 
pod stołem siano, a potem rozpoczy-
nał modlitwę i łamanie opłatkiem. 
Później były życzenia, wszyscy ści-
skali się, uśmiechali, a my, dzieci 
czekałyśmy na swoje gwiazdkowe 
prezenty. Liczyłyśmy wigilijne po-
trawy, czy zgadza się ich liczba 
i czy talerzyk dla zbłąkane-
go wędrowca się znalazł na 
stole. Potem dziadek roz-
poczynał śpiew kolęd i 
pastorałek. Boże Naro-
dzenie „pachnie”  dla 
mnie nie tylko choinką, 
ale przede wszystkim mi-
łością moich dziadków.

Moje Boże Narodzenie

Marzena



Z parafialnej  
biblioteki

Przeczytałem Młodego Mesjasza, bo 
sprowokował mnie tytuł tej książki. 
Intrygowało mnie o co tu chodzi, po-
stanowiłem więc przekonać się, czy 
moje domysły są słuszne. 

Rzeczywiście książka jest o dzieciń-
stwie Jezusa, ale nie jest to tylko opo-
wiadanie o tym, jak Jezus żył i co Go 
spotykało. Napisana jest w formie pa-
miętnika, w którym Jezus opisuje swoje 
przeżycia w tym okresie. Pisze o rela-
cjach z Bogiem Ojcem, z Maryją i Józe-
fem oraz środowiskiem, w którym żył. 

Według mnie, bardzo ciekawy jest 
opis czasu, kiedy Jezus odkrywał swoją 
tożsamość, jak dorastał do roli, którą 
wyznaczył mu Ojciec. 

Na początku ten styl ujęcia życia 
Jezusa wzbudził moją irytację. Zasta-
nawiałem się, jak autorka może tak 
pisać. Chodziło mi o formę i kontekst 
historyczny. Pytałem się, czy nie jest to 
za daleko posunięta konfabulacja, uzu-

pełnianie brakujących wspomnień zmy-
ślonymi faktami. Jednak dalsza lektura 
przyniosła uspokojenie i uznanie dla 
autorki za znajomość tła historycznego, 
tradycji i zwyczajów religijno-społecz-
nych Żydów. Zdobyła również moje 
uznanie znajomością psychologii i dużą 
intuicją w tej dziedzinie. 

Okazało się, że lektura książki Mło-
dy Mesjasz, stała się dla mnie bardzo 
ważna. Wprowadziła mnie w świat 
dziecięctwa Pana Jezusa i dała głębsze 
rozumienie Jego osoby, a także Ma-
ryi i Józefa. Jednym słowem książka 
ta bardzo mnie ubogaciła i cieszę się,  
że mogę się z Wami tym podzielić. 

Gorąco polecam tę lekturę.
ks. Stanisław Zając

Wielka Pokuta na Jasnej Górze  przy-
gotowywała miejsce dla Jezusa w na-
szych sercach. W uroczystościach Ju-
bileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za 
Króla i Pana w Łagiewnikach wzięły 
udział rzesze Polaków, przedstawiciele 
władz z Prezydentem RP na czele oraz 
duchowieństwo.

Za pośrednictwem s. Faustynuy  
i Sługi Bożej Rozalii Celakówny, Pan 
Jezus zwracał się do Polaków, ostrze-
gając przed konsekwencjami życia bez 
Boga. Polskę szczególnie umiłowałem, a 
jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wy-
wyższę ją w potędze i świętości. Z niej 
wyjdzie iskra, która przygotuje świat 
na ostateczne przyjście moje – pisała  
w Dzienniczku św. Faustyna. 

Od września 1937 r. Rozalia Cela-
kówna otrzymywała szereg proroczych 
wizji. Jezus w objawieniach domagał się 
aktu intronizacyjnego od narodu pol-
skiego: Jest ratunek dla Polski: jeżeli mnie 
uzna za swego Króla i Pana w zupełności 
przez intronizację, nie tylko w poszczegól-
nych częściach kraju, ale w całym pań-
stwie z rządem na czele. To uznanie ma 
być potwierdzone porzuceniem grzechów 

i całkowitym zwrotem do Boga. To żąda-
nie Jezusa zostało wypełnione 19 listopa-
da 2016 r. w sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Łagiewnikach. 20 listopada 
akt zawierzenia życia Jezusowi podjęty 
został w parafiach w całej Polsce.

W naszej parafii dzień ten przeży-
wany był jako wydarzenie parafialne. 
W uroczystość Chrystusa Króla wierni 
podczas Mszy św. wyznawali, że Jezus 
jest ich jedynym Królem i Panem.

Sam Akt nie rozwiąże automatycz-
nie wszystkich problemów. Najważniej-
sze jest odniesienie się do Jezusa Króla. 
Wprawdzie Jezus obiecuje, że pomoże 
zmieniać rzeczywistość w naszym Na-
rodzie, ale to my, świeccy i duchowni, 
mamy podjąć konkretne działania zmie-
rzające do tej przemiany.  Formacja du-
chowa, rozbudzenie wiary i sakramen-
talnego życia to zadanie każdego z nas. 

Króluj nam Chryste!  
Krystyna Sochan

Jezus naszym Królem i panem
19 listopada 2016 r. to historyczny moment w dziejach naszej Oj-
czyzny i Narodu. Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana 
to duchowa pieczęć zamykająca Rok Miłosierdzia i wieńcząca 
wszystkie jego wydarzenia, w tym Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski.

Dana Mi jest wszelka 
władza w niebie i na  
ziemi.
   Mt 28,18
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Pismo św. mówi o wypełnianiu obo-
wiązków rodzicielskich i trosce z jaką 
Maryja otaczała dorastającego Jezusa 
np. wtedy, gdy był ofiarowany w świą-
tyni, zgodnie z żydowskim nakazem 
wiary. Jej matczyną troskę widzimy 
również, gdy wraz ze św. Józefem szu-
kają zagubionego Jezusa i odnajdują Go 
w świątyni.

Wszystkie fragmenty Ewangelii, któ-
re mówią o Maryi, pokazują Ją jako tro-
skliwą Matkę, dbającą również o innych. 
W Kanie Galilejskiej zauważyła, że bra-
kuje już wina i prosiła Jezusa o pomoc.

Najbardziej poruszająca jest chwila, 
kiedy Maryja razem z Janem, uczniem 
Jezusa stoi pod krzyżem. Jezus zwrócił 
się do Matki: Niewiasto, oto syn twój, 
natomiast do Jana powiedział: Oto 
Matka twoja. Od tej chwili Maryja sta-
ła się Matką nas wszystkich i rzeczywi-
ście doświadczamy Jej opieki i troski.

Leszek Kozioł
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Chcą wiele zdziałać
– W grupie odnalazłam młodych, któ-
rzy tak jak ja zainteresowani są byciem 
blisko Boga i Kościoła. Wspólnota jest 
niewielka i dopiero się kształtuje, ale  
z Bożą pomocą jesteśmy w stanie zdzia-
łać wielkie rzeczy – mówi Agnieszka.

Mimo że pierwsze spotkanie od-
było się niedawno, bo 29 września, to 
zdołali już podjąć zadanie, którego ce-
lem było uświadomienie zagrożenia, 
jakie niesie młodym, szukającym pra-
cy za granicą, handel ludźmi.

Na zaproszenie skierowane z am-
bony, zgłosiło się kilka osób, z czasem 
zaczęło przybywać młodzieży. Teraz 
„18+” tworzy piętnastoosobowa grup-
ka, pełnych zapału i entuzjazmu mło-
dych ludzi.

– Przyszłam do grupy, ponieważ 
czułam potrzebę formacji – wyznaje 
Kamila – Zachęciły mnie także Świa-
towe Dni Młodzieży, w których uczest-
niczyłam. Oczekuję pogłębienia relacji  
z Bogiem i wzmocnienia mojej wiary.

Studiują, pracują, uczą się
Spotkania odbywają się w auli,  

w czwartki o godz. 19.00. Przychodzą 
osoby uczące się, studiujące, pracujące. 
Dołączyć do grupy może każdy, kto tego 
pragnie i ma ukończone 18 lat. Do wspól-
noty należą też siostry franciszkanki:  
s. Anna Skołuba i s. Elżbieta Łutnik. Opie-
kunem wspólnoty jest ks. Adam Janczara.  

– Do wspólnoty dołączyłem, aby 
poznać nowych ludzi, którzy chcą od-
kryć Jezusa na nowo i wspólnie z nimi 
przeżyć ciekawe rozmowy, podróże, 
zaangażować się w kontakt z innymi 
wspólnotami tego typu, aby wspierać się 
duchowo – tłumaczy Paweł.

Młodzież i opiekunowie wspólnie 
ustalają tematy jakie ich interesują,  
o jakich chcą rozmawiać, jak mają wy-
glądać spotkania. Pomysłów jest wiele,  
powstał już nawet plan spotkań i dzia-
łań na najbliższą przyszłość. 

– Dołączyłem do grupy, aby dzielić 
się ze wspólnotą różnymi pomysłami, 
ideami, ale także pogłębiać między-
ludzkie relacje i wspólnie pracować nad 
trudnościami – opowiada Dawid. 

Zgadzają się co do tego, że nie chcą 
być tylko biernymi odbiorcami treści, 
które oferuje świat. Pragną wyjść do 
innych, by dzielić się swoim doświad-
czeniem obecności Boga, prawdą  
o Jego miłości i miłosierdziu.

Pola Miłosierdzia
Połączyła ich idea miłosierdzia, 

którą wraz z Papieżem pogłębiali na 
Światowych Dniach Młodzieży oraz 
przygotowując się do tego wydarzenia 
w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia. 
Wiele propozycji nazwy grupy zawie-
rało słowo miłosierdzie. Zdecydowa-
li się na Pola Miłosierdzia. Nazwa ta 
dobrze wyraża szerokie przestrzenie, 
jakie są w każdym z nas, ale także 
poza nami, gdzie człowiek potrzebuje 
spotykać się z Bogiem, z Jego miłością  
i z drugim człowiekiem.

Dzieje się tu naprawdę wiele
– Poczucie jedności i wspólnoty, ja-

kiego doświadczyłem na ŚDM dało mi 
motywację by dołączyć do tej grupy – 
tłumaczy Paweł – Braterstwo i przy-
jaźń to najważniejsze, czego oczekuję. 
Dzieje się tu naprawdę wiele: są filmy, 
dyskusje, wspólne wyjazdy… W końcu 
nikt nie jest samotną wyspą. A jak wia-
domo, razem można więcej.

Minęło już trochę czasu od 
pięknego wydarzenia, którym 
były  Światowe Dni Młodzieży 
w Polsce. Nie pozostały one 
bez echa. Młodzież z naszej 
parafii odpowiedziała na 
apel Papieża i postanowiła 
„zejść z kanapy”. To właśnie 
z ich inicjatywy powstała gru-
pa, która na początku przyjęła 
nazwę „Wspólnota 18+”.

Szczęście 
to nie cel do osiągnięcia, 
ale sposób podróżowania

Wspólnota 18+

– Nie jest łatwo głosić Dobrą Nowi-
nę, a spotkania i możliwość włączenia się  
w życie Kościoła, ułatwiają realizację tego 
powołania – mówi Justyna. Klaudia zaś 
tłumaczy: Wspólnota 18+ jest dla mnie 
miejscem pełnym ciepła i miłości. Panuje 
tu doskonała atmosfera, która pozwala 
wzrastać w wierze. Jest ona dla mnie ży-
wym przykładem wiary młodych ludzi. 
Piotr zaś po ŚDM i pieszej pielgrzymce 
wiedział, że będzie potrzebował kontak-
tu z innymi młodymi, wierzącymi ludź-
mi. Dlatego tutaj przyszedł.

s. Elżbieta Łutnik fmm

18 +Ja, Ty i Jezus

Zapraszam do przyjścia, niech 
nie minie was to wspaniałe 
doświadczenie. Klaudia
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Surhów
W odległości 10 kilometrów od Krasnegostawu w kierunku 
Hrubieszowa znajduje się sanktuarium św. Łukasza w Surho-
wie, słynące łaskami od ponad 250 lat.

Poznajemy okoliczne sanktuaria
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Według miejscowej legendy w lesie 
należącym do majątku Surhów jedne-
mu z wieśniaków objawiła się Matka 
Boża razem ze św. Łukaszem. 

Miejsce święte
Okoliczni mieszkańcy zbudowa-

li na tym miejscu, z kamienia i cegły, 
erem, w którym mieszkali pustelni-
cy. Do tego miejsca zaczęli napływać 
pątnicy. Jeden z nich zamówił u arty-
sty obraz przedstawiający Madonnę  
z Dzieciątkiem, u stóp której w pozycji 
modlitewnej stoi św. Łukasz, pokornie 
w nią wpatrzony, wskazując ręką na 
grupę ludzi spoglądających ufnie na 
postać Ewangelisty.

Obraz słynący łaskami
Z czasem obraz zasłynął łaskami. 

Tutaj została cudownie uzdrowiona 
z ciężkiej choroby pani na Wojsławi-
cach, Krystyna z Lubomirskich Potoc-
ka. Z wdzięczności za otrzymaną łaskę 
ufundowała na pobliskim pagórku 
drewnianą kaplicę, dając ją pod opiekę 
pustelnikom. 

W aktach Wizytacji kanonicznej 
parafii Surhów z 1704 roku czytamy: 
Lud każdego roku w dzień św. Łukasza 
jak i w dzień Nawiedzenia N.M.P. gro-
madził się przy obrazie w liczbie 2 tyś. 
pielgrzymów.

Łukaszówka
W połowie XVIII wieku wokół 

kaplicy i pustelni zaczęli osiedlać się 
chłopi, a wieś na pamiątkę objawień 
nazwano Łukaszówką. W aktach pa-
rafii są z nazwiska wymienieni dwaj 
mieszkańcy: Hulewicz i Jurkiewicz.

Biskup chełmski J.E. Szembek w roku 
1749 o jednym z nich pisze: Pochwalamy 
staranność i dobry porządek, jaki poboż-
ny Pan Hulewicz utrzymuje w kaplicy św. 
Łukasza, przy której zamieszkuje. Jego 
zapobiegliwość, staranność i czujność wo-
kół troski o kaplicę i propagowanie kultu 
Św. Łukasza niech mu będą policzone 
za zasługę. Jemu udzielamy pasterskiego 
błogosławieństwa.

Kaplica nieraz popadała w ruinę, 
ale zawsze była odbudowywana przez 

pobożny lud, który za wstawiennic-
twem Świętego otrzymywał uzdro-
wienia. Świadczą o tym pozostawione 
kule chromych i liczne wota.

Kiedy wymarli pustelnicy, kaplica  
i rezydencja poczęły chylić się ku 
upadkowi. Obraz słynący łaskami zo-
stał uroczyście przeniesiony do ko-
ścioła parafialnego w Surhowie, gdzie 
do tej pory odbiera należytą cześć.  
W miejsce pustelni książę Udarik Ra-
dziwiłł, właściciel tych ziem i wielki 
koniuszy koronny, zbudował rezyden-
cję. Wyposażył ją w niezbędne wygody 
i otoczył obszernym ogrodem.  

Koronacja obrazu
Ze względu na liczne łaski i uzdro-

wienia wypraszane przed cudownym 
obrazem, proboszcz ks. Wojciech Dy-
dyński ufundował srebrną sukienkę 
oraz pozłacane korony dla Madonny 
i Dzieciątka, zaś dla św. Łukasza ko-
rony i pas. Koronacji obrazu dokonał 
biskup chełmski w 1780r. 

Cuda i nawrócenia
Odpusty w dzień Narodzenia Naj-

świętszej Marii Panny i św. Łukasza 
a także w uroczystość Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny, zawsze 
gromadzą rzesze wierzących z oko-
licznych parafii, którzy licznie przy-
stępują do sakramentu pokuty i Ko-
munii św. Nadal dokonują się tu cuda 
i nawrócenia. 

Przyg. Barbara ZielińskaFo
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Chciałbym żebyście pamiętali, 
że bycie szczęśliwymi nie 
oznacza posiadania nieba 
bez burz, dróg bez wypadków, 
pracy bez trudu, relacji bez 
zawiedzeń. Być szczęśliwymi to 
odnajdywać siłę w przebacze-
niu, nadzieję w walkach, pew-
ność na scenie strachu, miłość 
w nieporozumieniach. Być 
szczęśliwymi to nie tylko doce-
niać uśmiech, ale także zastana-
wiać się nad smutkiem. Nie tylko 
świętować sukcesy, ale wy-
ciągać lekcje z upadków. Być 
szczęśliwymi to przestać czuć 
się ofiarą problemów i stać 
się aktorem własnej historii. 
Nie wypierać się nigdy osób, 
które się kocha, nie rezygnować 
nigdy ze szczęścia.

Papież Franciszek

Szczęście 
to nie cel do osiągnięcia, 
ale sposób podróżowania

być szczęśliwym
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ks. Proboszcz

Chrystus czeka na każdego z nas 
W czasie ostatniego wydarzenia po-

dejmowaliśmy gest przyjęcia Chrystu-
sa jako Pana i Zbawiciela. Zaproszenie 
Chrystusa do naszego życia, to piękny 
akt wiary, oprócz niego potrzeba jednak 
odczytania Jego woli wobec nas, przy-
jęcia jej i realizowania w życiu. Okazją 
do takiego aktu wiary może stać się ko-
lejne wydarzenie parafialne, jakim bę-
dzie wizyta duszpasterska. Pragniemy 
po raz kolejny ponowić zaproszenie do 
przeżycia spotkania duszpasterskiego 
nie tylko w rodzinie, ale również i we 
wspólnocie sąsiedzkiej. To zaproszenie 
kieruje do nas także Chrystus: Gdzie 
dwóch lub trzech zgromadzi się w imię 
moje, tam ja jestem pośród nich. 

Dlaczego wspólnota sąsiedzka jest 
taka ważna? Posłużę się nauczaniem 
papieża Franciszka: Nie można wzra-
stać samemu, nie można wędrować 
samemu, w izolacji, lecz wędruje się  
i wzrasta we wspólnocie, w rodzinie.  
I tak jest w Kościele! (AG 2013.10.09)

Pan mówi do nas nie tylko w zaci-
szu serca, ale także za pośrednictwem 
głosu i świadectwa braci. Naprawdę 
wielkim darem jest możliwość spotka-
nia ludzi wiary, którzy zwłaszcza w 
bardziej skomplikowanych i ważnych 

Parafia pod

chwilach naszego życia pomagają nam 
rozjaśniać nasze serca i rozpoznawać 
wolę Pana! A we wspólnocie chrze-
ścijańskiej powinno zachodzić właśnie 
to: powinniśmy wspierać się nawzajem 
w wierze i oświecać się wzajemnie w 
Duchu Świętym, tak, aby nasze życie 
zawsze pozostawało w rękach Boga, 
który nas kocha i naprawdę wie, co jest 
dla nas najlepsze. (AG 2014.05.07)

Właśnie takie wspólnoty kościel-
ne stają się miejscem wyznania wia-
ry, wzrastania w wierze i zbliżania 
się do Chrystusa, który czeka na każ-
dego. Bez wspólnot i zaangażowania 
w parafii stajemy się jak bezdomni, 
którzy wyciągają rękę po pokarm.  
Można się karmić słowem Bożym  
i Ciałem Chrystusa, ale nie mieć swo-
jego miejsca. Okażmy naszą odwa-
gę w wierze, pokonajmy lęki, obawy  

i uprzedzenia. Niech spotkanie opłat-
kowe będzie świadectwem ludzi wie-
rzących. Mam nadzieję, że spotkamy 
się w licznym gronie naszych wspólnot 
sąsiedzkich.
Prace przy kościele

Zakończyliśmy pracę przy ołta-
rzach, w listopadzie zostały ozdobione 
mosiężnymi odlewami. Wykonana jest 
także chrzcielnica. Zrobione zostały 
nowe ławki do kościoła, które na miej-
sce starych, wstawione są między fila-
rami. Wykonaliśmy również kilka prac 
remontowych i porządkowych. Ofiary 
składane z racji odwiedzin Radnych 
przeznaczamy na spłatę ołtarzy i ławek. 

Za wszelkie ofiary, wyraz zatroska-
nia wiernych o piękno naszej świątyni 
i jej funkcjonowania, składam wszyst-
kim serdeczne Bóg zapłać. 
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We wspólnocie chrześcijańskiej potrzebujemy 
jeden drugiego, a każdy otrzymany dar realizuje 
się w pełni, kiedy dzielimy się nim z braćmi, dla 
dobra wszystkich. 

Papież Franciszek

Księże Proboszczu, dziękujemy! – głosy 
parafian: „Dziękuję, że jest taki zwyczaj-
ny w kontaktach z ludźmi”, „Mile wspo-
minam wyjazdy na różne pielgrzymki, 
jest zawsze należyta modlitwa i humor, 
zna najlepsze kawały na świecie”, „Jest 
konkretny i nazywa wszystko po imie-
niu np. podczas wizyty duszpasterskiej”, 
„Podczas spowiedzi potrafi  zainteresować 
się naszym życiem, nie tylko grzechami”, 
„Potrafi wysłuchać, jak powie się o swoich 
problemach”, „Jest zawsze gotowy do dzia-
łania, nie odkłada nic na później”.

W tym roku Ksiądz Proboszcz Andrzej Lupa obchodzi Jubileusz 30-lecia ka-
płaństwa. Sakrament święceń przyjmował z rąk Księdza Bpa Bolesława Pylaka  
13 grudnia 1986 r. w Katedrze Lubelskiej. Szanownemu Jubilatowi parafianie pra-
gną wyrazić wdzięczność za pełną poświęcenia służbę oraz złożyć najlepsze życzenia.

30. rocznica święceń kapłańskich

Czcigodny Księże Jubilacie!
Właściwiej rzec będzie – Nasz Pro-

boszczu – wdzięczni za troskę i życzliwość, 
za bycie tak blisko naszych codziennych 
spraw, z całego serca życzymy, by Twoje 
życie i kapłaństwo znaczone było radością 
i pięknem. Niech nadal Twoja zwyczajność 
z sercem na dłoni rodzi nadzwyczajne 
owoce w ludziach, którzy są Ci powierzeni  
i  zadani. Niech zawsze trud  spotyka się ze 
zwycięstwem, pytanie z odpowiedzią, nie-
wiadoma z nadzieją, której niewyczerpane 
źródło  jest  w Bogu.
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Katolicki savoir-vivre (8)

Podstawową formą przekazania prawd 
wiary i nauczania Kościoła jest kaza-
nie. Duchowny przekazuje wiernym 
prawdy Boże i poleca przestrzegać ich 
w praktyce życia. Homilia ma pomagać 
w pełnym zrozumieniu oraz oddziały-
waniu słowa Bożego na życie wiernych.

Zwyczaj objaśniania słowa Boże-
go sięga tradycji starotestamentalnej, 
kiedy to w synagogach po odczytaniu 
fragmentu Tory i księgi prorockiej, 
następowało wyjaśnienie prawa i pro-
roctwa. Mowy św. Piotra, umieszczone 
w Dziejach Apostolskich, są homiliami. 
Ojcowie Kościoła objaśniali Pisma św. 
jako obecnego w słowie Boga. 

W Konstytucji o liturgii świętej 
Sobór Watykański II stwierdza: Jako 
część samej liturgii zaleca się bardzo 
homilię, w której z biegiem roku litur-
gicznego wykłada się na podstawie tek-
stów świętych tajemnice wiary i zasady 
życia chrześcijańskiego. (KL 52) 

Głoszenie nie jest rzeczą łatwą. 
Kaznodzieja musi wniknąć w to, co 
Bóg chciał powiedzieć przez proroka, 
apostoła czy Chrystusa. Oddziaływa-
nie kapłana i wiernych jest wzajemne. 
Wiara kapłana pomaga wiernym i od-
wrotnie, wiara i otwartość wiernych 
pomaga głoszącemu. Papież św. Grze-
gorz Wielki w jednej ze swoich homilii 
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Homilia i kazanie
Podczas kazania kapłan głosi prawdy podawane przez  
Kościół, w homilii opiera się na Piśmie Świętym, wskazując na głos 
obecnego Boga.

Rok 2017 ogłoszony w polskim Ko-
ściele rokiem Świętego Brata Alber-
ta. Rozpocznie się 25 grudnia 2016  
r. – w dniu 100. rocznicy śmierci 
Świętego i potrwa do kolejnych świąt 
Bożego Narodzenia. 

Również Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej ustanowił rok 2017 Rokiem  
Adama Chmielowskiego – Brata Al-
berta. Uchwała podkreśla, że jego wiel-
ki talent oraz poświęcenie dla drugiego 
człowieka przyczyniły się do utrwalenia 
wśród Polaków najważniejszych postaw 
społecznych oraz dały im nadzieję na 
niepodległość i sprawiedliwość społecz-
ną na kolejne dziesięciolecia.  

Powstaniec
Adam Hilary Bernard Chmielow-

ski to polski patriota, który jako po-
wstaniec styczniowy w 1863 r. walczył 
w oddziałach Frankowskiego i Langie-
wicza. Jego bojowy szlak zakończył się 
30 września 1863 r. Ciężko rannemu 
musiano amputować nogę. 

Student
W 1861 r. podjął studia w Instytucie 

Rolnym w Nowej Aleksandrii – dawne 
Puławy. W 1865 r. studiował inżynie-
rię w Gandawie w Belgii, rok później 
studiował na akademii sztuk pięknych 
w Monachium. Zetknął się tam m.in. 
z A. Gierymskim, J. Chełmońskim,  

S. Witkiewiczem, L. Wyczółkowskim. 
Franciszkanin
Z tego czasu pochodzi jego naj-

słynniejszy obraz Ecce Homo, przed-
stawiający cierpiącego Chrystusa. W 
przewyższającej wszystko głębi Bożej 
miłości, odnalazł nawracające go spoj-
rzenie twarzą w twarz. 

25 sierpnia 1887 r. przywdział sza-
ry habit III Zakonu Świętego Francisz-
ka i odtąd już jako brat Albert, kuśty-
kając na sztucznej nodze, kwestował 
na rzecz najuboższych, wykolejonych, 
nędzarzy, pijaków… 

Najpiękniejszy człowiek
W ten nieoczekiwany sposób, idąc 

śladem Mistrza z Nazaretu, objawiając 
Jego miłość, osiągnął własną górę Ta-
bor. Pokolenie ludzi mu współczesnych 
nazwało go najpiękniejszym człowie-
kiem pokolenia, Polskim biedaczyną  
z Asyżu, Bratem wszystkich ludzi.

Dobry jak chleb
Istniejące dziś liczne bractwa imie-

nia św. Brata Alberta, także w Lublinie, 
niosą pomoc najbardziej potrzebują-
cym. Wspierając je groszem, stajemy 
się dobrym jak chleb. Trudno o lep-
szy, a zarazem najprostszy przykład 
szlachetnej postawy w kończącym się 
Roku Miłosierdzia.

Jacek Majdan
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Zwano Go Bratem Wszystkich Ludzi

powiedział: Bóg niekiedy odbiera słowo 
głoszącemu ze względu na niewiarę i za-
twardziałość serc słuchających. 

Homilia w niedziele i święta jest 
obowiązkowa, w dni powszednie za-
lecana. Na czas homilii przyjmujemy 
postawę siedzącą i słuchamy tego, co 
mówi do nas kaznodzieja.

Violeta Miłosz
Na podst. Katolicki savoir-vivre 

oraz Między kazaniem a homilią
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POZIOMO:  
1. Przyszło przez krzyż; 6. Chwast wmieszany  
w pszenicę; 9. „Widać jak na …”; 10. Stopień wyż-
szy od przymiotnika „mały”; 12. Bohaterka jednej 
z ksiąg biblijnych; 13. … za grzechy; 14. Jeden  
z darów Trzech Króli; 17. Skrót Księgi Nahuma; 
18. Inaczej „szlocha”; 19. „Wśród nocnej ...”; 20. 
„Czujnik” prawdomówności; 21. Skrót Księgi Izaja-
sza; 23. Miasto w Syrii, na północ od miasta Aleppo, 
w pobliżu granicy z Turcją; 24. Przaśny, tradycyjny 
chleb sporządzany przez Żydów; 25. Często towa-
rzyszy błyskawicy; 27. … zapytania lub równości; 
29. Trzeba je zwyciężać dobrem; 32. Pierwszy wśród 
Apostołów; 33. „… i swoi nie znają”; 34. Akademia 
Języka Angielskiego (skrót); 35. Kazimierz, arcybi-
skup metropolita warszawski; 37. Skrót pierwszej 
Ewangelii; 39. Encyklopedyczna albo życiowa; 41. 
Skrót Księgi Habakuka; 42. Matka żyjących; 43. 
„… et labora”; 44. Nadaje smak potrawie.
PIONOWO: 
1. Obchodzimy 2 listopada; 2. Jeden z Dwunastu; 3. 
Nadane na chrzcie; 4. Sakrament chorych; 5. Uczeń 
i następca Eliasza; 6. Żelazne pęta; 7. Znak odku-
pienia; 8. Skrót Księgi Lamentacji; 11. Dom zakon-
ników; 15. Robotnik przy krośnie; 16. Upragniona 
na pustyni; 20. Domek z tropikiem; 22. Elejson po 
polsku; 26. Większa od żaby; 28. Drzewo parkowe; 
30. Lęk, trwoga, strach; 31. Jeden z symboli Ducha 
Świętego; 34. Rzymskie pozdrowienie: witaj; 36. 
Skrót Księgi Zachariasza; 38. Bratanek Abrahama 
(wspak); 40. Skrót Listu do Rzymian (wspak).

Krzyżówka
Hasło będące rozwiązaniem krzyżówki wyznaczają numery od 1 do 25, 
umieszczone w dolnej części wybranych kwadratów. Czytelnicy, którzy nade-
ślą prawidłowe rozwiązanie do 31 stycznia 2017 r., wezmą udział w losowaniu 
nagród. Odpowiedzi prosimy przesyłać pod adresem redakcji EMAUS. 

Hasło krzyżówki z nr 98 Emaus brzmiało: Miej 
miłosierdzie dla nas i całego świata. Nagrody 
za prawidłowe rozwiązanie otrzymują: Emilia 
Batyra, Grażyna Filipowa, Danuta Wasiliew-
ska, Izabela Zakrzewska i Patrycja Zielińska. 
Po odbiór nagród zapraszamy do biblioteki  
w niedzielę od godz. 16.45 do 19.15.
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Życzenia dla Górników
Święta Barbara w dniu 4 grudnia 
roztacza swoisty patronat nieba dla  
górniczego trudu. To okazja by dobrze 
Wam życzyć. Niech każdy dzień, pod 
ziemią do nocy podobny, znaczony 
trudem i odwagą, rodzi światło nadziei 
na lepsze jutro dla Was, Waszych 
rodzin, naszego miasta i Ojczyzny. 
Niech własną  miarą dane Wam bę-
dzie radować się każdym dniem pracy, 
powrotem do domu oraz wdzięcznością 
i miłością najbliższych.

Redakcja


