
IS
SN

 1
23

2-
91

93

nr 3 (102), rok 2017 

Pi
sm

o 
Ra

dy
 D

us
zp

as
te

rs
ki

ej
Pa

ra
fii

 ś
w

. B
ar

ba
ry

 w
 Ł

ęc
zn

ej EMAUS
Czas owocnej pracy

W mocy Ducha Świętego 
idziemy drogą nawrócenia

Laski i muszle z charakterystycznym czerwonym krzyżem czekają na 
pielgrzymów wyruszających na średniowieczny szlak Camino de Santiago 
– Drogę św. Jakuba w Hiszpanii. W ubiegłym roku przemierzyło go ok. 28o 
tys. pielgrzymów. Zdaniem wielu to droga, która zmienia życie

Fot. Pixaby.com/pl



2

DZIAŁO SIĘ W PARAFII
MAJ

28.05.2017
XX lat Akademii Młodzieżowej

Obchody jubileuszu 20-lecia Akade-
mii Młodzieżowej rozpoczęła Msza 
św. pod przewodnictwem ks. prob. 
Andrzeja Lupy. Spotkanie w auli było 
czasem radosnych wspomnień. Mło-
dzież przygotowała prezentację przy-
pominającą dawne i obecne dzieje 
Akademii.

30.05.2017
Bierzmowanie 

Sakrament bierzmowania z rąk ks. Aba 
Stanisława Wielgusa przyjęła 28-oso-
bowa grupa młodzieży. Kandydaci 
przygotowywali się przez cały rok pod 
kierunkiem ks. Marcina Pydy i grupy 
animatorów. Po liturgii każdy bierzmo-
wany otrzymał egzemplarz Pisma św.

CZERWIEC
03.06.2017

Pielgrzymka Rady Duszpasterskiej
Na pielgrzymi szlak do Chełma uda-
ła się kilkudziesięcioosobowa grupa 
Radnych z naszej parafii z ks. prob. 
Andrzejem Lupą. W drodze powrot-
nej pielgrzymi zatrzymali się u państwa 
Okoniów w Cycowie na wspólne gril-
lowanie. 

04.06.2017
Zesłania Ducha Świętego 

Wydarzenie parafialne
Gestem wydarzenia było odnowienie 
zobowiązań sakramentu bierzmowa-
nia podczas liturgii Mszy św. Wierni zo-
stali też namaszczeni olejkiem radości.

04.06.2017
Msza św. prymicyjna

W uroczystość Zesłania Ducha Świę-
tego ks. Jan Tadyniewicz odprawił  
w naszej parafii Mszę św. prymicyjną. 
Homilię wygłosił ks. Mariusz Kozina, 
były nasz wikariusz. Szczególnym mo-
mentem Eucharystii było indywidual-
ne błogosławieństwo, którego udzielił 
ks. Jan wszystkim obecnym.

05.06.2017
Dzień Posłańca

Mszę św. w intencji Posłańców, Rejo-
wych i Podrejonowych oraz wszystkich 
zaangażowanych w realizację Pro-
gramu Odnowy i Ewangelizacji spra-
wował ks. prob. Andrzej Lupa. Po Mszy 
św. w auli odbyło się przedstawienie 
Rzepka w reżyserii s. Alicji Prejzner. 
Aktorami byli rodzice, pracownicy 
Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej 
i młodzież z Akademii. Dalsza część 
świętowania odbyła się przy wspól-
nym grillowaniu. 

10.06.2017
IV Archidiecezjalny  

Kongres Misyjny Dzieci
Na misyjne święto przybyło kilkuset 
małych misjonarzy z Archidiecezji Lu-
belskiej. Naszą parafię reprezentowa-

ła 32-osobowa grupa dzieci. Na za-
kończenie przedstawiły one  spektakl 
o objawieniach w Fatimie, przybliżając 
uczestnikom historię trojga małych pa-
stuszków. 

10.06.2017
Wycieczka „Caritas”   

Parafialny Zespół „Caritas” z ks. prob. 
Andrzejem Lupą udał się na coroczny 
wyjazd integracyjno - pielgrzymkowy. 
Wspólnota w tym roku zwiedzała San-
domierz.

11.06.2017
Świętowanie w Sufczynie

W niedzielę po południu grupa miesz-
kańców Sufczyna spotkała się na 
wspólnym biesiadowaniu. Zaproszono 
też ks. Proboszcza i grupę młodzieżo-
wą Pole Miłosierdzia z jej opiekunką  
s. Elżbietą Łutnik.

11.06.2017
Nowi ministranci 

Podczas Mszy św. o godz. 11.30 dwu-
nastu kandydatów zostało przyjętych 
do grona ministrantów. Mszę św. w ich 
intencji sprawował ks. prob. Andrzej 
Lupa. Kandydatów przygotowywał 
ks. Karol Madejek, opiekun Liturgicznej 
Służby Ołtarza.

11.06.2017
Wystawa malarstwa  

„Przydrożne radary wiary...”
W auli można było obejrzeć wystawę 
prac łęczyńskiego twórcy, Walentego 
Bąblewskiego. Autor przedstawił przy-
drożne kapliczki, którym towarzyszy-
ło przesłanie dla kierowców i innych 
użytkowników dróg. Wernisaż cieszył 
się zainteresowaniem parafian.

15.06.2017
Uroczystość Najświętszego Ciała  

i Krwi Pańskiej. Wydarzenie parafialne
Msza św. sprawowana o godz. 10.00 
rozpoczęła główne uroczystości Boże-
go Ciała. Po Mszy św. wierni wyruszyli 
w procesji do czterech ołtarzy. Na za-
kończenie, po uroczystym błogosła-
wieństwie podzielili się chlebem. Ge-
stem wydarzenia było podanie sobie 
dłoni i zaśpiewanie pieśni „Abyśmy byli 
jedno…”

18.06.2017
Zakończenie roku duszpasterskiego 

Ks. prob. Andrzej Lupa i ks. Paweł Ko-
towski sprawowali Mszę św., dziękując 
Bogu za miniony rok pracy i zaan-
gażowanie wiernych. Po Eucharystii 
uczestnicy obejrzeli kolejny Magazyn 
Parafialny, przygotowany przez spółkę 
medialną Akademii Młodzieżowej.

22.06.2017
Zakończenie oktawy Bożego Ciała

Po Mszy św. odbyła się procesja Eu-
charystyczna do czterech ołtarzy, 
zakończyło ją uroczyste Te Deum  
i błogosławieństwo Najświętszym Sa-
kramentem. Dzieci biorące udział  

w oktawie otrzymały indywidualne bło-
gosławieństwo i słodki poczęstunek.

23.06.2017
Zakończenie roku szkolnego

Tego dnia uczniowie szkoły podstawo-
wej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjal-
nych wraz z dyrekcją, nauczycielami  
i katechetami, dziękowali Bogu pod-
czas Mszy św. za kolejny rok pracy. 

LIPIEC
01.07.2017

Zmiany w parafii
Ks. Adam Janczara został skierowany 
do pracy w parafii w Kurowie. W naszej 
parafii pracę duszpasterską rozpocznie 
ks. Zdzisław Burza.

20.07.2017
Święto Policji

W intencji policjantów i ich rodzin spra-
wowana była Msza św. o godz. 14.00. 
Obecni też byli przedstawiciele władz 
samorządowych, straży pożarnej, ko-
palni i związków zawodowych. Na uro-
czystości przybył również podinsp. Jerzy 
Czebreszuk, zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

22-31.07.2017
Wakacje w Murzasichlu

35. dzieci z naszej parafii wyruszyło  
w Tatry na wakacje z Bogiem. Organi-
zatorem wypoczynku byli opiekunowie 
Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej, 
działającej przy parafii.

SIERPIEŃ 
13.08.2017

Jubileusz sióstr FMM
S. Dorota Ostolska oraz cztery siostry ze 
zgromadzenia Franciszkanek Misjona-
rek Maryi obchodziły 25-lecie życia za-
konnego. O godz. 10.00 sprawowana 
była jubileuszowa Msza św. dziękczyn-
na w intencji jubilatek.

19-20.08.2017
Ogólnopolska Pielgrzymka Parafii w 

Ruchu dla Lepszego Świata 
Miejscem spotkania była w tym roku 
parafia św. Mikołaja w Hrubieszowie.  
Na pielgrzymkę wyruszyła 33-osobowa 
grupa parafian. W Hrubieszowie zgro-
madziło się ok. 300 osób z różnych stron 
Polski.

Przyg. Justyna Majdan
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Wspomnienia z wakacji

Pielgrzymka życia
Moja pielgrzymka życia rozpoczęła 

się 6 lipca. Trwała 16 dni i prowadziła 
przez sanktuaria Europy w miastach 
takich jak: Ars, Paray-le-Monial, Lour-
des, Santiago de Compostela, Fatima, 
Toledo, Saragossa, Montserrat, Costa 
Brava, Barcelona, la Salette, Avignon  
i Łagiewniki. Wyruszyłam w nią wraz z 
grupą Legionu Maryi Regii w Lublinie.

Przejechaliśmy 9 tysięcy km
Marzyłam o zobaczeniu Fatimy  

i Lourdes. Mówią że, gdy czegoś bar-
dzo się pragnie, to się to spełni. Tak 
było w moim przypadku. Jechałam w 
tę daleką podróż nastawiona na du-
chowe przeżycia związane z miejscami 
objawień Matki Bożej, a także powo-
dowana zwykłą ciekawością. 

Wszystko mnie zachwycało
Przepiękne widoki, sympatyczni  

i życzliwi ludzie wszędzie tam, gdzie 
zatrzymywaliśmy się na posiłek i noc-
legi. Przede wszystkim jednak urze-
kały świątynie. Były to miejsca, gdzie 
czuło się niezwykły, Boży klimat. 
Szczególne wzruszenie przeżyłam w 
Fatimie, a także w Lourdes i La Salette. 
Wszędzie te miejsca naznaczyła swą 
fizyczną obecnością Matka Najświęt-
sza, prosząc o modlitwę różańcową. 
Sanktuaria te odwiedzają rzesze piel-
grzymów z całego świata i trwają na 
gorącej modlitwie.

W Lourdes spotkaliśmy legioni-
stów z USA, Szwajcarii, Peru i Włoch. 
Zjednoczeni pod legionowym zna-
kiem Vexillum wzięliśmy udział  
w wieczornej procesji ze świecami.

Przez sanktuaria Europy Muszla pielgrzyma
Droga, która zmienia życie
W tegoroczne wakacje odwiedziłam 

kilka miejsc w Polsce, najbardziej jed-
nak w pamięci utkwiła mi wyprawa do 
Szczyrku. Po przyjeździe do tej pięknej 
beskidzkiej miejscowości dowiedzia-
łam się, że następnego dnia rozpoczyna 
się Jakubowe Święto. 

Św. Jakub, patron tamtejszej parafii, 
ale też miasta, jest szczególnie czczo-
ny. Oficjalne uroczystości rozpoczęło 
wniesienie figury Świętego do Amfi-
teatru „Skalite”. Potem uczestniczyłam  
w bogatym w atrakcje festynie. Nie spo-
sób o nim pisać, ale warto wziąć w nim 
udział. Gorąco zachęcam. Dzień był 
wspaniałą strawą dla ducha i ciała.

Muszla pielgrzyma
Najistotniejsze w tym wydarze-

niu było dla mnie to, że poczułam się 
zaproszona na Camino de Santiago – 
Drogę św. Jakuba. To średniowieczny 
szlak pielgrzymkowy w Hiszpanii, któ-
ry w relacji wielu pielgrzymów: jest dro-
gą, która zmienia życie. Przed laty oglą-
dałam film o Camino pt. Droga życia,  
w tym roku Ślady stóp. Rozmawiałam 
też z osobami, które przemierzyły szlak. 
Kiedyś uważałam, że trzeba być szaleń-
cem, by wyruszyć w taką drogę. Teraz 
zakupiłam muszlę pielgrzyma... 

Gwiezdna Droga
Mam nadzieję, że wyruszę za rok. Do 

tej wyprawy trzeba się dobrze przygo-
tować, także kondycyjnie. Chciałabym 
przemierzyć Camino Francés (747.2 
km) – zwane Drogą Mleczną i Gwiezd-
ną Drogą. Trzeba ją przejść pieszo, moż-
na też przejechać rowerem. Nie wiem co 
będzie za rok i czy dam radę, chcę jednak 
spróbować. Per aspera ad astra – Przez 
trudy do gwiazd – mawiali starożytni.

Marzena Olędzka
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Znaki świętości
Jedno miejsce zaznaczyło się szcze-

gólnie w mojej pamięci. To Ars, gdzie 
znajduje sie dom św. Jana Vianney’a - 
patrona kapłanów i proboszczów. W 
maleńkich izdebkach zaopatrzonych 
tylko w niezbędne sprzęty znajdują się 
dwie sutanny i dwie pary butów tego 
niezwykłego człowieka. Buty są zacho-
dzone na śmierć, a podarte sutanny, 
własnoręcznie zeszywane przez Świę-
tego na okrętkę. Tak niewiele potrze-
bował, aby dokonać tak wiele w za-
chowanym, ascetycznym jak on sam, 
konfesjonale. Spowiadał często 17 
godzin. Ta sutanna, buty i konfesjonał 
były dla mnie szczególnymi znakami 
świętego kapłaństwa.

Niezwykłe wrażenie zrobiła też na 
mnie katedra Sagrada Familia w Bar-
celonie, ze względu na niepowtarzalny 
styl, w jakim została zbudowana.

Matka Boża prosi o modlitwę
We wszystkich miejscach, które 

odwiedziłam, była sprawowana Msza 
św. Przeżywałam ją głęboko i ze wzru-
szeniem, dziękując Bogu za szczęśli-
wą podróż, polecałam intencje własne  
i wszystkich, którzy prosili mnie o mo-
dlitwę. 

Piękna jest ta nasza, coraz bardziej 
niespokojna Europa i coraz głośniej 
brzmi prośba Matki Bożej o modlitwę 
różańcową i odnowę ducha, aby zacho-
wać pokój na świecie i w sercach ludzi.

Krystyna Gryckiewicz

Grupa pielgrzymów przed katedrą  
w Santiago de Compostela
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Jakubowe Święto w Szczyrku

"Droga pokuty" wiodąca w stronę 
Kaplicy Objawień w Fatimie
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„Idźcie i głoście”

Siostro Doroto, jak długo pracujesz 
w Korei Południowej?

- W sierpniu minie rok jak tutaj przy-
jechałam. Obecnie mieszkam w Seulu, 
w naszym Domu Prowincjalnym. 
Jak przygotowywałaś się do podjęcia 
nowej misji? 

- Oczekując na posłanie misyj-
ne uczyłam się przez osiem miesię-
cy języka angielskiego w Londynie. 
6 czerwca 2015 roku, dwa dni przed 
moim powrotem do Polski z Anglii, 
dowiedziałam się o posłaniu do Korei 
Południowej. W styczniu 2016 roku 
rozpoczęłam przygotowanie w Cen-
trum Formacji Misyjnej w Warsza-
wie. Do Korei przyleciałam w sierpniu 
ubiegłego roku.
Jakiej narodowości siostry pracują 
tam z Tobą? 

- W całej Korei Południowej mamy 
25 wspólnot, w których jest około 
150 sióstr Franciszkanek Misjonarek 
Maryi. W większości są to Koreanki, 
sióstr innej narodowości jest siedem: 
trzy Polki, dwie Indyjki, jedna Ame-
rykanka, jedna Wietnamka, mamy też 
jedną postulantkę z Wietnamu. Miesz-
kam w Domu Prowincjalnym. Są tu 
dwie wspólnoty: wspólnota Prowin-
cjalna, do której należę, liczy 31 sióstr, 
natomiast druga, dwunastoosobowa, 
prowadzi Centrum Pomocy dla osób 
niepełnosprawnych i osób starszych.
Czym zajmują się tam siostry?  

- Prowadzą wiele placówek dla 
dzieci: świetlice, rodzinne domy dziec-
ka dla dzieci opuszczonych, niepełno-
sprawnych i dla dzieci – uciekinierów 
z Korei Północnej. Także Centra Po-
mocy dla osób niepełnosprawnych, 
emigrantów z Wietnamu, Filipin  

i innych krajów. Prowadzimy stołów-
kę dla bezdomnych, w której dziennie 
wydawanych jest około 500 posiłków. 
Siostry pracują też w szpitalu dla trę-
dowatych, prowadzonym przez ojców 
Franciszkanów. Poza tym udzielają się 
w wielu projektach społecznych.
W jakim języku porozumiewacie się 
we wspólnocie? 

- Mówimy po koreańsku, modli-
twy i Eucharystia są również w języku 
koreańskim. Niektóre siostry mówią 
trochę po angielsku, więc na począt-
ku w tym języku się komunikowałam. 
Od razu po przyjeździe rozpoczęłam 
naukę języka koreańskiego. Również 
dzisiaj jest to mój główny obowiązek. 
Uczę się na Katolickim Uniwersy-
tecie w Seulu, codziennie po cztery 
godziny. Jadąc do Korei  myślałam, 
że tutejszego języka będę się uczyła 
po angielsku. Jednak okazało się, że 
moi nauczyciele nie mówią w języku 
angielskim, a książki są tylko po ko-
reańsku. Na początku nauka była dla 

mnie bardzo trudna. System edukacji  
w Korei dla nas Europejczyków jest 
również bardzo wymagający, gdyż 
jest to w osiemdziesięciu procentach 
nauka pamięciowa. Samo przejście z 
alfabetu łacińskiego na hangul – al-
fabet koreański, zajmuje sporo czasu. 
Jednak nie poddaję się, tym bardziej,  
że sprawia mi coraz więcej radości, gdy 
czasem już coś zrozumiem lub potrafię 
prostymi zdaniami odpowiedzieć.
Jakie były Twoje pierwsze wrażenia?

- Od pierwszego dnia weszłam  
w całkiem nową dla mnie kulturę. 
Różnic jest wiele, wspomnę choćby  
o zwyczaju zdejmowania butów. Zdej-
muje się je przed wejściem do domu 
i zakłada obuwie domowe, z kolei 
te zdejmuje się przed wejściem do 

S. Dorota Duma, Franciszkanka Misjonarka Maryi, w latach 
2000-2003 i 2008–2011 posługiwała w parafii św. Barbary w 
Łęcznej. Z czytelnikami Emaus podzieliła się doświadczeniem 
pracy misyjnej w Korei Południowej.
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W Korei Południowej
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pokoju. Często wchodząc do łazien-
ki też zdejmuje się obuwie. W wielu 
tradycyjnych koreańskich domach  
i restauracjach posiłki spożywa się 
siedząc na ziemi, dlatego wchodząc 
do domu czy do restauracji zdejmuje 
się buty. Bywałam w kościołach, gdzie 
też zdejmuje się buty przed wejściem. 
Wchodząc do pomieszczenia w bu-
tach, nawet przez nieuwagę, można 
Koreańczyków bardzo urazić.

Język koreański jak również cała 
kultura są hierarchiczne. Duże zna-
czenie ma: wiek, szkoła, którą skoń-
czyłeś lub funkcja jaką pełnisz. Jeżeli 
rozmawia się z osobą starszą od siebie 
lub osobą o wyższej randze społecz-
nej, zawsze trzeba używać specyficz-
nych form wyrażających szacunek. Na 
przykład podaje się tej osobie rzeczy 
dwoma rękami, a nie jak u nas jedną 
ręką. Takich kulturowych zwyczajów 
jest bardzo wiele i uczę się ich w co-
dziennym życiu.
Co się jada w Korei? 

- Posiłki spożywamy jedząc pałecz-
kami, więc na początku było dla mnie 
dużym problemem złapać jedzenie na 
talerzu. Ciągle coś mi wypadało z pałe-
czek zanim trafiłam do buzi. To było do-
syć zabawne choć i irytujące. Z biegiem 
czasu nauczyłam się nimi posługiwać.

Jedzenie koreańskie różni się bar-
dzo od polskiego. Podstawą jest ryż 
i kimchi. Kimchi to tutaj tradycyjna 
potrawa składająca się z fermentowa-
nych lub kiszonych warzyw: kapusty 
pekińskiej, ogórków, rzepy oraz ostrej 
papryki. Większość posiłków koreań-
skich jest bardzo ostra. Na początku 
wszystko jest nowe, więc próbuje się 
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różnych rzeczy, ale po jakimś czasie 
niestety musiałam ograniczyć się do 
jedzenia potraw nieostrych. W Korei 
je się dużo ryb i owoców morza, a tak-
że wiele specyficznych dla tego kraju 
roślin. Zaskakujące dla mnie było jak 
wiele jest różnych rodzajów ryżu i jaką 
ilość potraw można z niego przygoto-
wać, łącznie z lodami.
Czym jeszcze chcesz się podzielić?

- Można by opowiadać godzinami 
jak różny jest świat koreański od pol-
skiego. W ostatnim czasie sytuacja w 
Korei była bardzo napięta z powodu 
zdjęcia z urzędu Prezydent Park Geun 
Hiew i skandali, które wybuchły wo-
kół jej osoby. 

W Korei wciąż świeżą raną jest 
katastrofa promu Sewol z 2014 roku.  
Prom  wraz z 309 osobami zatonął 
na oczach wielu ludzi, większość pa-
sażerów to były dzieci i nauczyciele, 
udający się na wycieczkę. Z niewy-
jaśnionych przyczyn nie została im 
udzielona pomoc. 

Napięte są stosunki z Koreą Pół-
nocną, z którą Korea Południowa od 
lat jest w stanie wojny. Po wojnie kore-
ańskiej, toczonej w latach 1950-1953, 
podpisano jedynie zawieszenie broni. 
Nie wiadomo też czego można się te-
raz spodziewać po dyktatorskich rzą-
dach Kim Dzong Una. 

Proszę Was o modlitwę za posługu-
jących w koreańskim Kościele i za cały 
naród Korei Północnej i Południowej. 
Módlmy się o pokój, aby Bóg otwierał 
nasze serca na Jego słowo i abyśmy od-
dając Jemu chwałę, pełnili Jego wolę.
Dziękuję za rozmowę. 

s. Elżbieta Łutnik fmm

Byłam pod wielkim wrażeniem, kiedy po-
znawałam historię Kościoła katolickiego 
w Korei. Najbardziej poruszało mnie to, 
że jako jedyny na świecie, został zapocząt-
kowany przez katolików świeckich, a nie 
przez misjonarzy. 

W 1784 roku koreańscy dostojnicy 
usłyszawszy o nowej nauce w Chinach, 
wysłali do Pekinu swojego przedstawicie-
la – Li Sung-Huna. Odwiedził on Jezuitów 
i zafascynowany wiarą katolicką nawrócił 
się, przyjął chrzest oraz imię Piotr. Wra-
cając do Korei zabrał ze sobą katolickie 
książki w języku chińskim i Biblię. Po po-
wrocie potajemnie zaczął tworzyć wspól-
notę chrześcijańską, która rozrastała się w 
bardzo szybkim tempie, mimo, że nie było 
w niej kapłana. Kiedy po kilku latach do 
Korei udało się dostać pierwszemu kato-
lickiemu księdzu, zastał już wspólnotę li-
czącą blisko 4000 wierzących. 

Rok 1784 uznawany jest za początek 
Kościoła w Korei. W niedługim czasie 
liczył już prawie 10 tysięcy wiernych.  
Przez pierwsze lata, nie mając kapła-
na, wspólnota rozwijała się praktykując 
wiarę, czerpiąc wiedzę z Pisma Świętego  
i kilku książek. 

Rosnący szybko Kościół od początku 
był prześladowany. Trzy największe fale 
okrutnych prześladowań miały miejsce 
w latach 1801, 1839, 1846. Mimo tego  
w 1864 roku Kościół miał już 12 koreań-
skich kapłanów i około 23 tysięcy wier-
nych. Szacuje się, że w tych latach zginę-
ło śmiercią męczeńską blisko 10 tysięcy 
wiernych.

Obecnie chrześcijanie stanowią oko-
ło 13 procent społeczeństwa. Kościół 
wciąż się rozwija, co roku wiele osób 
przygotowuje się do sakramentów. Jest 
to jednak Kościół, który potrzebuje nie-
ustannej formacji i katechezy, by pogłę-
biać swoją wiarę. 
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Nowy rok duszpasterski w parafii
Cel roku duszpasterskiego 2017/2018
Wierni parafii św. Barbary w Łęcznej podczas przeżywanych wydarzeń 
parafialnych będą odkrywali, że być chrześcijaninem to w mocy Ducha 
Świętego ciągle na nowo podejmować drogę nawrócenia. Będą również 
pogłębiali tę wartość w czasie spotkań Grup Sąsiedzkich i formacyjnych.

13 X 2017 r.
100-lecie objawień fatimskich

Odnowić radość spotkania
Będziemy odkrywać, że jako chrze-

ścijanie jesteśmy zaproszeni do tego, 
by ufając mocy Ducha Świętego, dążyć 
do ideału jakim jest przyjęcie postawy 
ciągłego nawracania się.

Gest wydarzenia
Zachęcamy wszystkich wiernych, 

by w dniu 13 października spotkali się 
na modlitwie różańcowej we wspólno-
tach sąsiedzkich.

24 XII 2017 r.
Wieczerza wigilijna 

Odnowić więzi rodzinne
Będziemy odkrywać, że w obecnych, 

niełatwych dla rodziny czasach, ważne 
jest, by jako chrześcijanie podejmować 
ciągle na nowo drogę odnawiania więzi 
rodzinnych opartych na miłości. 

Gest wydarzenia
Zachęcamy wszystkich wiernych, 

by podczas wieczerzy wigilijnej złoży-
li sobie życzenia, w których podziękują 
za otrzymane dobro, przeproszą za zło  
i słabość oraz będą życzyć Bożych darów.

Styczeń 2018 r.
Wybór Rady Duszpasterskiej

Podjąć służbę w Kościele
Będziemy odkrywać, że troska o 

wspólnotę parafialną to także troska  
o wybór Rady Duszpasterskiej. 

Gest wydarzenia
 Zachęcamy wszystkich wiernych,  

do podjęcia odpowiedzialności za całą 
wspólnotę, poprzez uczestnictwo w 
wyborach i przyjęcie służby, jeśli ktoś 
zostanie wybrany. 

16 III 2018 r.
Rekolekcje wielkopostne 

- dzień spowiedzi 
Pojednanie z Bogiem i bliźnimi

Będziemy odkrywać, że być chrze-
ścijaninem, to w mocy Ducha Świętego 
ciągle na nowo podejmować drogę na-
wrócenia do Boga i jedności z bliźnimi. 

Gest wydarzenia
Zachęcamy wszystkich wiernych, 

by w ramach przygotowania się do 
spowiedzi św. skorzystali z rachunku 
sumienia wcześniej przygotowane-
go w parafii. Będzie on zamieszczony  
w Liście do Parafian.

29 IV 2018 r.
Niedziela Biblijna
Odkryć z radością, 

że Pan do nas mówi
Będziemy odkrywać, że być chrze-

ścijaninem to ciągle na nowo podej-
mować drogę nawrócenia do radości 
słuchania słowa Bożego. 

WYDARZENIA EWANGELIZACYJNE

Gest wydarzenia
Zachęcamy wszystkich wiernych,  

aby w dniu wydarzenia odczytali  
w domu fragment Pisma Świętego, in-
dywidualnie lub wspólnie: Ewangelia 
św. Jana 15,1-8.

17 VI 2018 r.
Zakończenie roku duszpasterskiego

Odkrycie wartości wspólnoty
Będziemy odkrywać, że być chrze-

ścijaninem, to ciągle na nowo odkry-
wać wartość wspólnoty parafialnej, 
sąsiedzkiej i formacyjnej. 

Gest wydarzenia
Zachęcamy wszystkich wiernych 

do podjęcia modlitwy dziękczynnej 
za naszą wspólnotę parafialną i za do-
świadczone w niej dobro.

s. Elżbieta Łutnik fmm

W Łęcznej pełnił posługę od 1 lip-
ca 2016 r. Był opiekunem Rejonu VII, 
pełnił opiekę nad Oazą Młodzieżową, 
Akademią Młodzieżową i grupą Pole 
Miłosierdzia. Był odpowiedzialny za 
dekoracje w kościele. Uczył katechezy  
w ZS im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej.

Księże Adamie, życzymy Bożego 
błogosławieństwa w dalszej posłudze.

Żegnamy
Ks. Adam Janczara
W tym roku został 
przeniesiony z urzę-
du wikariusza w na-
szej parafii na urząd 
wikariusza w parafii 
w Kurowie.

Ks. Zdzisław Burza
Z parafii Przemienie-
nia Pańskiego w Firle-
ju został przeniesiony 
na urząd wikariusza 
w parafii św. Barbary 
w Łęcznej. 

W parafii został opiekunem Rejonu 
VII, opiekun duchowy Oazy Młodzie-
żowej i Akademii Młodzieżowej. Będzie 
uczył katechezy w ZS im. K.K. Jagielloń-
czyka w Łęcznej oraz będzie odpowie-
dzialny za dekoracje w kościele.

Księże Zdzisławie, życzymy abyś 
służąc Bogu i ludziom doświadczał tu 
życzliwości i wsparcia wiernych.

Ks. Jan Tadyniewicz 
Pochodzi z naszej pa-
rafii. 27 maja przyjął 
święcenia kapłańskie. 
4 czerwca sprawował 
w naszym kościele 
Mszę św. prymicyjną.

Witamy

W czerwcu tego roku został miano-
wany wikariuszem parafii Narodzenia 
NMP w Chełmie. Będzie tam opieko-
wał się wspólnotą Oazy Młodzieżowej, 
oraz uczył katechezy w Liceum Ogól-
nokształcącym.

Księże Janie, życzymy, by Twoja 
rozpoczynająca się służba kapłańska, 
przynosiła obfite owoce.  

Życzymy
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PORADNIA
RODZINNA

W kolejnych artykułach porusza-
liśmy następujące elementy przysięgi 
małżeńskiej: miłość, wierność, uczci-
wość małżeńską i to, że nie opuścimy 
się aż do śmierci. Dzisiaj zatrzyma-
my się na ostatniej jej części: tak mi 
dopomóż Panie Boże Wszechmogący,  
w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.

Ostatni, piąty element przysięgi, w 
istocie nie jest bezpośrednim zobo-
wiązaniem małżonków wobec siebie, 
dotyczy innej rzeczywistości. Bierze-
my na świadka i wspomożyciela dla 
naszego przyrzeczenia samego Boga 
i wszystkich świętych. Jest to ważne, 
ponieważ wypełnienie składanej przy-
sięgi jest naprawdę trudne i człowiek, 
jeśli liczy tylko na siebie, często sobie 
nie radzi. 

Wezwanie na świadka Pana Boga, to 
także odwołanie do drugiego przykaza-
nia, czyli że nie będę brał Imienia Boga 
nadaremno. Nie wypełniając przysięgi 
wobec współmałżonka, nie wypełniamy 
także zobowiązania wobec Pana Boga. 
Jeżeli traktujemy naszą wiarę poważnie, 
potrafimy zaangażować się w rozwój 

swojej postawy wobec Boga i Kościoła, 
to przełoży się na nasze życie małżeńskie 
i rodzinne. Nawet ogólnie dostępne sta-
tystyki pokazują, że np. rozwody wśród 
małżeństw zaangażowanych w życie 
religijne, to duża rzadkość. Statystycz-
nie na poziomie promili, czyli ułamka 
procenta. Jeżeli traktujemy Pana Boga 
poważnie, to i On nas tak traktuje i po-
maga, kiedy tego potrzebujemy. Dotyczy 
to nie tylko sytuacji małżeńskich czy ro-
dzinnych.

Piąty, ostatni element przysięgi 
małżeńskiej pokazuje, że miłość, wier-
ność, uczciwość i trwałość małżeństwa 
to wartości, które wynikają z oczeki-
wania Pana Boga wobec małżonków. 
Gwarantują, że wypełnianie ich daje 
szczęście małżonkom i ich dzieciom.

Mówiąc o relacji współmałżonków 
do Boga, nie można pomijać najważ-
niejszego aspektu, nasze wspólne życie 
ma nas prowadzić do zbawienia. Wy-
pełnianie przysięgi małżeńskiej, to dro-
ga do świętości dla żony i męża, a także 
świadectwo dla dzieci i innych ludzi.

Leszek Kozioł

Tak mi dopomóż 
Panie Boże Wszechmogący…

Słowo z Księgi Samuela dobrze odda-
je treści zawarte na stronicach książki 
Jacqueline Cartier i Huguesa Vassala 
pt. Edith i Teresa. Święta i grzesznica. 

Jest to historia dwóch kobiet, z pozo-
ru odmiennych, ale pod wieloma wzglę-
dami bardzo sobie bliskich. Zarówno dla 
jednej jak i drugiej, motywem działania 
była miłość, która stała u podstaw róż-
nych życiowych wyborów. Każda z nich 
czuła się zdeterminowana, by osiągać 
coraz to większe i bardziej wymagające 
cele: Teresa, by osiągać wyżyny świętości 
na drodze karmelitańskiej, a Edith sła-
wę, poprzez szlifowanie talentu, którym 
obdarzył ją Bóg. 

Chociaż żyły w różnym czasie, to 
jednak ich drogi skrzyżowały się. Św. 
Teresa od Dzieciątka Jezus odegrała 
ogromną rolę w życiu Piaf. Edith do 
końca swoich dni była wierna ulu-

bionej Świętej. I właśnie ta przyjaźń 
ze Świętą stała się myślą przewodnią 
książki, napisanej w bardzo cieka-
wy sposób, jako zestawienie ze sobą 
dwóch biografii. 

Książka nieraz szokuje, zdawałoby 
się sprzecznymi obrazami, a jednak 
mającymi ze sobą wiele wspólnego. 
Czytając Edith i Teresę, człowiek za-
stanawia się jak to możliwe, by stawiać 
obok siebie te dwie historie, dwie ko-
biety żyjące zupełnie innym życiem?

Można podziwiać odwagę i kunszt 
z jakimi autorzy ukazali tę bliskość. 
Jest to książka, po której przeczytaniu 
rodzi się podziw nad tym, że Bóg na 
różny sposób znajduje drogę do czło-
wieka i często robi to wbrew logice 
ludzkiej, wbrew temu, co człowiek wi-
dzi, jak ocenia, co myśli.

Atutem tej pozycji jest możliwość 

Nie tak bowiem człowiek widzi jak 
widzi Bóg, bo człowiek patrzy na 
to, co widoczne dla oczu, Pan na-
tomiast patrzy na serce. 1 Sm 16, 7

przybliżenia biografii obydwu postaci, 
napisanych bardzo barwnie, a jedno-
cześnie zawierających wiele, mało zna-
nych a ciekawych szczegółów, dotyczą-
cych ich życia. Zachęcam do lektury  
i życzę wielu pięknych przemyśleń  
w oparciu o przeczytane treści.

s. Elzbieta Łutnik fmm 
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Gorączka Złota

Zarząd Klubu Honorowych Dawców 
Krwi przy LW „Bogdanka” S.A. przy-
słał do parafii podziękowania za udział 
wiernych w zbiórce monet 1-, 2- i 5 
gr oraz innych nominałów. Do pusz-
ki wystawionej w kościele parafianie 
wrzucili ponad 90 kg monet. Łącznie 
KHDK zebrał 490 kg monet, w tym: 
Parafia św. Barbary - 92,9 kg
Parafia Ciechanki-Zofiówka - 54,0 kg
Parafia św. Marii Magdaleny - 17,0 kg

1 lipca 2017 rozpoczęła się III Edycja 
Gorączki Złota, zachęcamy parafian 
do dalszego hojnego dzielenia się 
groszem i wrzucania go do wysta-
wionej u wejścia kościoła Skarbonki 
na złoto.

Ogólnopolska Akcja PCK oprócz 
pozyskania środków na kolonie, dzia-
łalność świetlic PCK i pomoc rzeczo-
wą dla dzieci z najuboższych rodzin 
ma także wymiar społeczny, ponieważ 
promuje ideę wolontariatu – bezinte-
resownej pomocy drugiej osobie.
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Katolicki savoir-vivre (11)
Znaki i gesty podczas Mszy św.
Liturgia to świat znaków, pod których osłoną działa sam Bóg. 
Akceptowanie porządku liturgicznego wypływa z rozumienia 
jego teologicznej głębi. Tym razem rozważamy znaczenie mo-
dlitwy Ojcze nasz i przekazanie znaku pokoju. 

Program edukacyjny dla rodziców dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

Projekt „ŁączyMY w Łęcznej” skierowany jest do rodziców dzieci z niepeł-
nosprawnościami oraz rodziców dzieci zdrowych. Akcja ma zasięg lokalny 
i niekomercyjny charakter. Zainicjowało ją Przedszkole Prywatne Casper 
w Łęcznej, a od września w jej realizację włączą się dwa łęczyńskie przed-
szkola publiczne. 

Dwa światy
Program ma zbliżyć dwa światy ro-

dzin: wychowujących dzieci zdrowe  
i dzieci z niepełnosprawnościami. Pra-
cownicy przedszkola będą organizować 
specjalistyczne spotkania i warsztaty. 
Udział w zajęciach jest bezpłatny, po-
nadto dzieci z niepełnosprawnościami 
mogą bezpłatnie uczęszczać do Przed-
szkola Prywatnego Casper w Łęcznej. 
Akcja zainicjowana została 5 kwietnia 
podczas łęczyńskich obchodów Świato-
wego Dnia Świadomości Autyzmu.  

Program akcji
Program obejmuje: rozmowy z tera-

peutami, spotkania i zabawy z psycho-
logiem, spotkania i zabawy z logopedą, 
zabawy z nauczycielem wspierającym, 
a także zajęcia z felinoterapii  oraz zaję-
cia z fizjoterapeutą. Prowadzona będzie 
również terapia z integracji sensorycz-
nej. 

Merytorycznej pomocy w realizacji 
programu udziela Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna w Łęcznej.

(m.)

Informacje o bezpłatnych  

warszt
atach i sp

otkaniach  

dla rodziców na stro
nie: 

 www.przedszk
olecasper.eu ŁączyMY w Łęcznej

Ojcze nasz – ta modlitwa mówi 
bardzo wiele o postawie z jaką zbli-
żamy się do stołu, gdzie otrzymamy 
Eucharystię. Chodzi o postawę jaką 
ma dziecko wobec Ojca, a więc za-
prasza nas, abyśmy przychodzili do 
Boga ze szczerą prostotą, synowską 
ufnością, radosną pewnością, po-
korną śmiałością i przekonaniem,  
że jesteśmy kochani (por. KKK 2778). 

Uważne i pobożne odmówie-
nie Modlitwy Pańskiej przygotowu-
je nas do przyjęcia Ciała Pańskiego.  
Św. Augustyn twierdził, że odmówie-
nie Ojcze nasz, szczególnie przed Ko-
munią św., gładzi lekkie grzechy. Jest 
jak umycie twarzy wodą. Odmawiamy 
ją stojąc. Kapłan przyjmuje postawę 
oranta – rozłożonymi rękami wskazu-
je na miłość i miłosierdzie Ojca, który 
wychodzi nam na spotkanie. 

Znak pokoju – w czasie liturgii 
kapłan lub diakon mówi: Przekażcie 

sobie znak pokoju – to wezwanie jest 
skierowane do każdego osobiście,  
a nie do wszystkich ogólnie. Chodzi 
o to, aby wybaczyć każdemu czło-
wiekowi, jeśli coś złego nam uczy-
nił, i prosić go o wybaczenie. Stojący 
obok nas w czasie Mszy św. repre-
zentuje każdego człowieka. Dlatego 
kierujemy się do niego i mówimy: 
Pokój z Tobą. 

Jeżeli jest ktoś, komu nie możemy 
z czystym sercem przekazać znaku 
pokoju, powinniśmy wyjść z kościo-
ła, zostawić swój dar i pojednać się 
z bliźnim. Dopiero potem możemy 
wrócić, by pojednać się z Bogiem, 
złożyć swój dar i przyjąć Boga w sa-
kramencie Eucharystii. 

Słowa kapłana: Pokój Pański niech 
zawsze będzie z Wami, oznaczają rów-
nież przekazanie pokoju, Bożego daru, 
którego świat dać nie może. Prosimy 
wówczas przede wszystkim o pokój 

wewnętrzny, który dał Zbawiciel. Bóg 
może uwolnić nas od wszelkiego lęku, 
On chce wypełnić nasze serca głębokim 
pokojem. 

Znak pokoju przekazujemy sobie 
przez podanie dłoni lub skinięcie gło-
wą. Nie trzeba przekazywać go każ-
demu obecnemu w kościele. Po we-
zwaniu kapłana do przekazania sobie 
znaku pokoju, wystarczy go wymienić 
z osobami stojącymi najbliżej. W nie-
których wspólnotach przekazuje się 
znak pokoju przez pocałunek. 

Kapłan może przekazać znak po-
koju usługującym, zawsze jednak po-
zostaje w prezbiterium, aby nie zakłó-
cać celebracji. Na ołtarzu znajduje się 
już nie chleb i wino, lecz Ciało i Krew 
Pana. 

przyg. Violeta Miłosz
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Lublin

Poznajemy okoliczne sanktuaria

Dzieje tego cudownego wizerunku są tak samo burzliwe, jak dzieje na-
szej Ojczyzny. W licznych niełatwych chwilach wiernym towarzyszyła 
Bogarodzica, która w słynącym łaskami Obrazie Królowej Podola i Wo-
łynia wspierała swój lud.

Refleksje nad 
Adhortacją Apostolską 

„Reconciliatio et Paenitentia”

Mówienie o Pokucie i Pojednaniu 
jest dla współczesnych mężczyzn i kobiet 
wezwaniem do odnalezienia na nowo, w 
przekładzie na ich własny język, owych 
słów, którymi nasz Zbawiciel i Mistrz, 
Jezus Chrystus, zechciał rozpocząć swo-
je przepowiadanie: „Nawracajcie się i 
wierzcie w Ewangelię” (...) – pisze Papież.

Nakłanianie ludzkiego serca do 
pojednania i pokuty to duszpasterska 
posługa jednania, zawarta w naturze 
misji Kościoła. 

Niestety podziały współczesnego 
świata sięgają głębi ludzkiego serca. 
Obrona praw wolności, życia, ludz-
kiej godności często bywa rozumiana 
opatrznie. Sensu stricte jest popiera-
niem dominacji silniejszych wobec 
słabszych. Oto siła przewrotności, czy-
niąca świat rozbitym już od podstaw. 
Oto rana grzechu pierworodnego, 
przekraczającego ciemnością granice 
człowieczeństwa. Zadana człowieko-
wi urodzonemu w przewinie, o znisz-
czonym sumieniu, od praojców, aż po 
tę ranę, którą zadaje drugiemu każdy  
z nas, nadużywając własnej wolności. 
Co więcej, grzechy najbardziej osobiste, 
każdego z nas, stają się z czasem nagro-
madzeniem, zbiorowiskiem, tworzą-
cym grzechy społeczne, wspólnoty grze-
chu całych narodów, bloków państw. 
Dochodzi do zaprzeczenia istnienia 
Boga – ateizmu, co wpływa na czczenie  
fałszywych bogów, kuszących cywiliza-
cją śmierci. Życie, jak by Boga nie było. 

Obliczem tak bolesnych ran ludz-
kości staje się tęsknota za pojednaniem, 
które musi być tak głębokie jak zadane 
rany. Musi sięgać do głębi ludzkiego 
serca, uwikłanego w grzechu.

Jacek Majdan

Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
Parafia, w której obecnie znajduje 

sie cudowny obraz Matki Bożej Laty-
czowskiej, powstała na osiedlu Widok, 
w dzielnicy Czuby. Teren ten w 1987 r. 
stanowił miejsce zgromadzenia wier-
nych na spotkaniu z Papieżem Janem 
Pawłem II. Akt erekcyjny wydał abp 
Bolesław Pylak w 1993r. 

Obraz Matki Bożej Latyczowskiej
Do Niej przez wieki przybywali 

pielgrzymi, aby błagać o pomoc i opie-
kę. Przed Nią klękali możnowładcy  
i poddani, rycerze i chłopi, ducho-
wieństwo i wierny lud. Mijały wieki, 
na Podolu i Wołyniu toczyły się wojny  
i walki bratobójcze. Przelewano nie-
winną krew. Matka Boża Latyczowska 
była świadkiem tych wszystkich wyda-
rzeń. Swym macierzyńskim wstawien-
nictwem wspomagała udręczony lud. 

Z Rzymu do Latyczowa
Miasto Latyczów leży na Ukrainie. 

Położone jest na równinie podolskiej 
u ujścia rzeki Wołk do Bugu. Wraz ca-
łym Podolem przyłączone zostało do 
Korony Polskiej przez króla Kazimierza 
Wielkiego w 1366 r. Pod koniec XVI 
wieku do miasta przybyli z Rzymu do-
minikanie. Przywieźli ze sobą kopię 
cudownego Obrazu Matki Bożej Salus 
Populi Romani z Bazyliki Matki Bo-
żej Większej. Obraz ten otrzymali od 
papieża Klemensa VIII, pobłogosławił 
im tym samym na pracę duszpasterską  
i misyjną. Od samego początku pobytu 
w Latyczowie wizerunek otaczany był 
przez wiernych szczególnym kultem  
i czcią. Cuda i niezwykłe łaski, które 
przy wizerunku Pani Latyczowskiej wy-
praszali pielgrzymi, pobudzały ich do 
jeszcze większej miłości i wdzięczności.

Burzliwe dzieje Obrazu
Gdy w 1648 r. wybuchło powstanie 

Chmielnickiego, dominikanie musie-
li wywieźć cudowny obraz do Lwowa. 
Wrócił na swe miejsce w 1722 r. Wierni 
nie zapomnieli jednak o swej Królowej. 
Kult Matki Bożej Latyczowskiej znalazł 
swój uroczysty wyraz, gdy 4 paździer-

nika 1778 r. biskup Stanisław Rajmund 
Jezierski ukoronował Obraz złotymi 
koronami papieskimi.

W 1920 r. w trakcie wojny polsko-
-bolszewickiej Obraz został wywie-
ziony do Warszawy. Stamtąd trafił do 
katedry w Łucku, gdzie w okresie mię-
dzywojennym cieszył się wielką czcią  
i miłością wiernych. W związku z utra-
tą przez Polskę po II wojnie światowej 
wschodnich terytoriów, Obraz został 
przewieziony do Lublina. Przez dzie-
sięciolecia znajdował się w zakonnej 
kaplicy sióstr Służek Najświętszej Ma-
ryi Panny Niepokalanej.

W Latyczowie i w Lublinie
28 maja 2006 r. w Krakowie Ojciec 

Święty Benedykt XVI podczas swojej 
wizyty w Polsce pobłogosławił kopię 
obrazu Matki Bożej Latyczowskiej. Zo-
stała ona zawieziona przez legata papie-
skiego do Sanktuarium Matki Bożej La-
tyczowskiej, Królowej Podola i Wołynia 
w Latyczowie. Do dziś odbiera tam na-
leżną Jej cześć.

Ponieważ dostęp Polaków do orygi-
nału Obrazu był bardzo utrudniony, ks. 
abp Stanisław Budzik podjął starania, 
aby cudowny wizerunek Maryi został 
przywrócony do publicznego kultu.  
4 października 2014 nastąpiła introni-
zacja obrazu MB Latyczowskiej w para-
fii Matki Bożej Różańcowej w Lublinie.

 Odpust w parafii przypada 7 paź-
dziernika.

przyg. Barbara Zielińska

Odpust w Sanktuarium w Latyczowie
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Kolejny rok w parafii
W nowym roku duszpasterskim 

podejmiemy refleksję nad znaczeniem 
sakramentu pokuty i pojednania. We-
zwaniem wypływającym z tego sa-
kramentu jest postawa nawrócenia. 
Nie chodzi jednak tylko o nawrócenie  
z własnych grzechów, ale o nawróce-
nie się do podążania drogą ku Króle-
stwu Bożemu. 

Podczas podsumowania minionego 
roku zauważyliśmy pewne tendencje, 
które sprawiają, że podejmowane ini-
cjatywy duszpasterskie nie przynoszą 
spodziewanych owoców. Zauważy-
liśmy pewne oznaki stagnacji, rezy-
gnacji, znużenia i obojętności. Przy-
pomnienie wydarzeń z minionych lat 
ukazywało gorliwość, entuzjazm i chęć 
zaangażowania się. 

Słowa z Apokalipsy św. Jana Apo-
stoła stają się mocnym wyrzutem su-
mienia i wezwaniem dla nas wszyst-
kich: Znam twoje czyny: trud i wytrwa-
łość (…) Ale mam przeciw tobie to, że 
odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości.
Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć 
się, i poprzednie czyny podejmij! Je-
śli zaś nie – przyjdę do ciebie i ruszę 
świecznik twój z jego miejsca, jeśli się 
nie nawrócisz. Ap 2, 2-5. 

Parafia pod

Zło najczęściej posługuje się poku-
są zniechęcenia i rezygnacji, znudze-
nia i zaniedbania. Droga nawrócenia to 
ciągła troska o gorliwość w budowa-
niu Królestwa Bożego, np. gorliwość 
w posłudze Posłańca, Radnego, ani-
matora wspólnoty sąsiedzkiej, troska  
o właściwe relacje rodzinne, sąsiedzkie, 
dobrze wykonywana praca zawodowa, 
osobista modlitwa i wzrastanie w wie-
rze, troska o życie sakramentalne. 

Wzrost każdego z nas jest wzro-
stem Królestwa Bożego i staje się ra-
dością Ojca, do którego zmierzamy. 
Bóg zapraszając nas do refleksji nad 
nawróceniem, pragnie ukazać nam jak 
piękny świat możemy budować – pe-
łen nadziei i obecności Boga. Nawró-
cenie to zgoda by Bóg nam towarzy-
szył, wzmacniał nas, gdy słabniemy, 
chwytał za rękę, kiedy toniemy. To 
zaufanie Ojcu, który wskazuje drogę 
do Siebie.

Prace przy kościele
W ostatnim czasie podjęliśmy pra-

ce przy izolacji fundamentów budynku 
parafialnego od strony kancelarii para-
fialnej. Wymieniony został zegar steru-
jący pracą dzwonów, przeprowadzona 
też została konserwacja napędu dzwo-
nów. Została oczyszczona i zakonser-
wowana ikona Jezusa w głównym oł-
tarzu. Na te prace wydaliśmy 33950 
zł. W najbliższych miesiącach będą 
zamontowane kolejne dwa konfesjona-
ły z ławkami przyściennymi. Z ostat-
niej zbiórki kwartalnej wpłynęła kwota  
22183,00 zł. Po zapłaceniu wszystkich 
zaległości za prace wcześniej wyko-
nane, w kasie parafialnej mamy kwotę 
38714 zł.

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

10

Znam twoje czyny: trud i wytrwałość (…) Ale mam 
przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej mi-
łości. Pamiętaj więc skąd spadłeś, i nawróć się, i po-
przednie czyny podejmij. Jeśli zaś nie – przyjdę do ciebie 
i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. 

Ap 2, 2-5

Ogólnopolską modlitwę przygo-
towują organizatorzy Wielkiej Poku-
ty, która na Jasnej Górze zgromadzi-
ła 15 października 2016 roku ponad 
100 tys. osób. Akcję „Różaniec do 
granic” zaakceptowała Konferencja 
Episkopatu Polski. 

7 października zbiegają się: świę-
to Matki Bożej Różańcowej i 100. 
rocznica zakończenia objawień Mat-
ki Bożej w Fatimie. W Fatimie Ma-
ryja wezwała ludzkość do modlitwy 
różańcowej. Chcemy odpowiedzieć 
na to wezwanie, dlatego naszym ha-

słem jest: Chodźmy z Maryją ratować 
świat. Czujemy, że świat, który nas 
otacza, potrzebuje ratunku. My chce-
my zaproponować sposób: różaniec – 
mówią organizatorzy. 

Odmówione będą cztery części 
różańca. Pierwszymi dwoma, w in-
tencji Polski, uczestnicy będą modlić 
się zwróceni twarzą do kraju. Na-
stępne odmówią twarzą do świata, 
by w ten sposób modlić się za świat.

Wydarzenie poprzedza trwająca 
od 13 maja Pielgrzymka do granic. 
Wyruszyła w nią grupa byłych więź-

„Chodźmy z Maryją ratować świat”
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7 października wzdłuż granic Polski stanie szpaler ludzi odmawiających 
różaniec w intencji Polski i całego świata. 

niów, którzy zobowiązali się piel-
grzymować wzdłuż granic Polski. 
Do pielgrzymki można dołączyć, 
także poprzez modlitwę.

przyg. Krystyna Sochan
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Nie marnuj jedzenia 
W Polsce marnuje się rocznie 

blisko 10 mln ton żywności, z tego  
w gospodarstwach domowych około 
2 mln ton, wynika z danych zebra-
nych w raporcie Nie marnuj jedzenia 
2016, opracowanego przez Federację 
Polskich Banków Żywności. W prze-
liczeniu każdy Polak wyrzuca ok. 52 
kg jedzenia rocznie. To daje nam piąte 
miejsce w ilości marnowanej żywności 
w całej Unii Europejskiej. Najczęściej 
wyrzucamy: pieczywo, wędliny, wa-
rzywa i owoce. W Łęcznej prawdopo-
dobnie jest podobnie.

System pomocy społecznej dla bez-
domnych, zarówno na szczeblu gminy 
czy województwa, oparty na sektorze 
samorządowym, nie jest w pełni wy-
dolny. Większe miasta w Polsce mają 
noclegownie, jadłodajnie, punkty po-
mocy sanitarnej i medycznej, schro-
niska czasowego lub stałego pobytu. 
Znaczące działania podejmują też róż-
ne  organizacje i stowarzyszenia. War-
to z niektórych brać przykład. 

Jadłodzielnie. Co to takiego?
W maju 2016 r. w Warszawie po-

wstała pierwsza w Polsce jadłodziel-
nia, dzisiaj działają one w 10 miastach. 
Pierwszą założyły Karolina Hansen  
i Agnieszka Bielska. Poznały się w orga-
nizacji Banki Żywności, zajmującej się 
pozyskiwaniem żywności, której mają 
za dużo instytucje czy sklepy, i przeka-
zującej ją potrzebującym. Pierwszą lo-
dówkę, którą ktoś oddał im za darmo, 
postawiły  na parterze Wydziału Psy-
chologii UW, gdzie pracuje Karolina 
Hansen. W Warszawie jadłodzielniami, 
a jest ich kilka, zajmuje się 15 osób. Lo-
dówki równie szybko zapełniają się jak 
i opróżniają. Podobne inicjatywy po-

wstały w wielu miastach Polski. 
Najlepsze miejsce na jadłodzielnię 

to takie, które jest otwarte dla ludzi  
i jak najdłużej czynne. Choć oczywiście 
można sobie zorganizować taką lodów-
kę i szafkę w pracy, w szkole, na osiedlu 
czy w bloku – podpowiadają pomysło-
dawcy z tych miast. Warto kopiować 
dobre pomysły na nasz grunt. 

Foodsharing czyli jadłodzielnia
Idea Foodsharingu przywędrowała 

do Polski z Niemiec. Za jego twórcę 
uważa się Raphaela Fellmera. W 2012 
r. wcielił on w życie pomysł dziele-
nia się żywnością, której kupiło się za 
dużo, lub której przygotowało się zbyt 
wiele i nie zdąży się już zjeść. Inicjaty-
wa przyjęła się w: Austrii, Szwajcarii, 
Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczo-
nych, Danii, Holandii, na Tajwanie... 
niemal na całym świecie.

Nie marnuj jedzenia, podziel się z innymi
W niemal każdym gospodarstwie domowym do śmietnika tra-
fia jedzenie. Nie musi tak być. Bardzo dobrym sposobem za-
gospodarowania nadwyżek żywności są jadłodzielnie. Może 
warto taką zorganizować i w Łęcznej, zwłaszcza, że problem 
ubóstwa i bezdomności dotyczy też naszego miasta.

Nie można dłużej tolerować fak-
tu, że wyrzuca się żywność, pod-
czas gdy są ludzie cierpiący głód. 
Wykluczeni nie są „wyzyskiwa-
ni”, ale są  odrzuceni, są „niepo-
trzebnymi resztkami”.

Ewangelii Gaudium
Papież Franciszek

W Polsce dzielenie się polega na 
tym, by zanieść żywność do ustawio-
nej w miejscu publicznym lodówki 
oraz półek na żywność. W jadłodzielni 
można zostawić żywność, ale również 
poczęstować się tym, co w niej zosta-
wili inni. Nie sprawdza się statusu ma-
terialnego osób, które ją odwiedziły. 
System działa nieodpłatnie.

W Łęcznej pomagają
Są ludzie w Łęcznej, którzy poma-

gają osobom bezdomnym i potrzebu-
jącym. Dobrze byłoby wesprzeć ich 
zaangażowanie. Ten apel skierowany 
jest praktycznie do każdego mieszkań-
ca naszego miasta, nie tylko instytucji. 
Potrafimy hojnie dzielić się groszem 
z potrzebującymi przy okazji różnych 
zbiórek, zatem i na tym gruncie okaż-
my wsparcie organizacyjne i rzeczowe, 
gdy taka inicjatywa zostanie podjęta. 
A może sami podejmiemy się tego po-
trzebnego dzieła?

Krystyna Sochan
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Czytelnicy, którzy nadeślą prawidłowe roz-
wiązanie do 31 października 2017 r., wezmą 
udział w losowaniu nagród. Odpowiedzi pro-
simy przesyłać na adresem redakcji EMAUS. 
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Hasło krzyżówki z nr 101 Emaus brzmiało: Wakacje czasem odpo-
czynku i pogłębiania wiary. Nagrody za prawidłowe rozwiązanie 
otrzymują: Wiktor Bondos, Ludwika Hanc, Kamila Lipka. 
Po odbiór nagród zapraszamy do biblioteki w niedzielę od godz. 
16.45 do 19.15.

Krzyżówka
POZIOMO:  
1. Emerytowany papież; 5. Apostoł niedowia-
rek; 10. Jerozolimskie wzgórze z Wieczerni-
kiem; 11. Ojczyzna Homera; 14. Noga za miotłę 
jej służy; 16. Aklamacja wiernego; 17. A jednak 
zdobi człowieka; 19. Skrót Księgi Daniela; 20. 
Apostoł spod krzyża; 21. Imieniny obchodzi 
8 kwietnia; 24. Popularna kawa zbożowa; 25. 
Symbol chemiczny pierwiastka samar; 27. Mat-
ka Izaaka; 28. Droga do serca wiedzie przez ... 
(l.m.); 29. Pszczela rodzina; 30. Drugi mąż Rut 
(Rt 4,13); 31. Jazdy lub cywilne; 34. Śpiewa o 
koniku na biegunach; 37. Syn Jakuba i Bilhy 
niewolnicy Racheli (Rdz 30,8); 39. 40-dniowy 
żeglarz; 40. Może być na świat; 41. Oddał życie 
za wiarę.
PIONOWO: 
1. Mistyczka szwedzka, patronka Europy; 2. 
Miasto traktatu UE; 3. W tym największy jest 
ambaras, żeby … chciało naraz; 4. Odrobina 
chleba, gryz; 6. Ozdobna szata liturgiczna; 7. 
Matka Maryi, babcia Jezusa; 8. Żona Joaki-
ma, córka Chilkiasza (Dn 13,2); 9. Odbył się 
w Gnieźnie w 1000 r.; 12. Miejsce grzebania 
i spoczynku zmarłych; 13. … Rosiewicz, pol-
ski piosenkarz; 15. Skrót Listu do Galatów; 18. 
Cherubini, serafini;  20. Grota, pieczara; 22. Pod 
wigilijnym obrusem; 23. Wstępny okres w pra-
cy (bez pierwszej litery); 26. Skrót Księgi Mi-
cheasza; 30. Solenizant z 17 maja; 31. Pieśń Da-
wida; 32. Ciemiężenie poddanych; 33. Trofeum 
rabusia; 35. Kalendarzowy lub duszpasterski; 
36. Bywa na jawie; 37. Cicha w kolędzie; 38. 
Drwiący w wypowiedzi.

W dniach 22-31 lipca dzieci z naszej parafii wyruszyły na letni wypoczynek w Tatry, do 
Murzasichla. Organizatorem wakacji z Bogiem dla 35-osobowej grupy młodych para-
fian, była działająca przy naszej parafii Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza
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