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Spotkanie opłatkowe Kręgów Domowego Kościoła

Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;
Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie.
Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota –
Oto co czynić wam każe
Miłość – największa cnota.
A twórczych pozbawił się ogni,
Sromotnie zamknąwszy swe wnętrze,
Kto z bratem żyje w niezgodzie,
Depcąc orędzie najświętsze.
Wzajemne przebaczyć winy,
Koniec położyć usterce,
A z walki wyjdzie zwycięsko
Walczące narodu serce.
Jan Kasprowicz

DZIAŁO SIĘ W PARAFII
WRZESIEŃ
03.09.2017
Rozpoczęcie roku formacyjnego
Mszę św. inaugurującą nowy rok pracy
Domowego Kościoła i Oazy Młodzieżowej pod hasłem „Służę więc jestem”
sprawował ks. Marek Maj.
04.09.2017
Inauguracja roku szkolnego
Sprawowane były Msze św. z prośbą
o Boże błogosławieństwo w intencji
młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów Zespołu Szkół nr 2.
08.09.2017
Parafialne dożynki w Sufczynie
Msza św. dziękczynna za plony ziemi, sprawowana była o godz. 10.00.
Mieszkańcy Sufczyna przybyli z wieńcem dożynkowym oraz ziarnem siewnym, które zostało poświęcone podczas liturgii Mszy św. Na zakończenie
dokonano Aktu Zawierzenia Kościoła
w Polsce Najświętszemu Sercu Maryi. Po uroczystym błogosławieństwie
wierni podzielili się chlebem.
17.09.2017
Poświęcenie tornistrów
Podczas Mszy św. o 11.30 zostały poświęcone tornistry i przybory szkolne
uczniów klas pierwszych. Mszą św. o
godz. 16.00 uczniowie klas III rozpoczęli
przygotowanie do I Komunii Świętej.
20.09.2017
78. rocznica bitwy o most
Uroczystość odbyła się przy tablicy
upamiętniającej poległych Łęcznian.
Wzięli w niej udział przedstawiciele
władz samorządowych, instytucji oraz
szkół. W intencji poległych w obronie
Ojczyzny odmówiono modlitwę, której
przewodniczył ks. prob. Andrzej Lupa.
23.09.2017
Pielgrzymka do MB Kijańskiej
Na pielgrzymi szlak wyruszyła 170. osobowa grupa wiernych. Konferencję
objaśniającą cel roku duszpasterskiego: „W mocy Ducha Świętego idziemy
drogą nawrócenia” wygłosił ks. Paweł
Kotowski. Do sanktuarium przybyli także pielgrzymi z parafii św. Józefa i Marii
Magdaleny w Łęcznej, a także z parafii w Milejowie i Jawidzu-Roktinie.
27.09.2017
Otwarcie i poświęcenie kompleksu
sportowego przy ZSG w Łęcznej
Uroczystość odbyła się z udziałem
władz powiatu i miasta, reprezentantów „Górnika Łęczna” oraz drużyn ze
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Gościem uroczystości był Andrzej Kita, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Sportu. Obiekty sportowe
poświęcił ks. Andrzej Lupa.
30.09.2017
Wycieczka do Zamościa i okolic
Uczestniczyło w niej 38 osób. Byli to
członkowie Akademii Młodzieżowej
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i Dzieci Maryi. Uczestnicy odwiedzili
Zamość, Ruszów i klasztor w Łabuniach.
Październik
01-31.10.2017
Nabożeństwa Różańcowe
Przez cały miesiąc trwała modlitwa
różańcowa prowadzona przez dzieci,
młodzież i wspólnoty parafialne.
03.10.2017
Transitus
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św.
w intencji mieszkańców Rejonu V z racji ich patronalnego święta. Następnie
wierni wzięli udział w nabożeństwie
Transitus, przygotowanym przez siostry
FMM, upamiętniającym przejście św.
Franciszka do Domu Ojca. Liturgii przewodniczył ks. Andrzej Lupa.
07.10.2017
Różaniec „Do Granic” w Dorohusku
W święto Matki Bożej Różańcowej ponad 70. osobowa grupa parafian wyruszyła do Dorohuska, by modlić się za
Polskę i świat. Pielgrzymkę zorganizowała „Szkoła Modlitwy”.
08.10.2017
Przedstawienie w auli
W tym roku mija 100 lat od objawień
Matki Bożej w Fatimie. Z tej okazji po
wieczornej Mszy św. wierni obejrzeli
przedstawienie przygotowane przez
Dzieci Maryi. Mali aktorzy wcielili się
w role trojga pastuszków: Franciszka,
Hiacynty i Łucji. Dzieci przygotowała
s. Dorota Ostolska.
08.10.2017
Wydarzenie parafialne
„Powrót do pierwotnej miłości”
Niedzielną liturgię przygotowały poszczególne Rejony, homilię wygłosił
ks. Karol Madejek. Na zakończenie Eucharystii dokonano Aktu Zawierzenia
Matce Bożej Fatimskiej parafii i każdej
rodziny. 13 października w 100. rocznicę objawień fatimskich wierni spotkali
się na modlitwie różańcowej w Grupach Sąsiedzkich, tak jak to miało
miejsce przed laty, kiedy zawiązywały
się pierwsze wspólnoty.
11.10.2017
Święto Rodzin
Uroczystość przygotowaną przez Środowiskowy Dom Samopomocy w
Łęcznej, rozpoczęła Msza św. o godz.
11.00. Eucharystia sprawowana była
w intencji podopiecznych i pracowników ośrodka. Liturgii przewodniczył
i homilię wygłosił ks. Andrzej Lupa.
21.10.2017
Akcja przeciwko handlowi ludźmi
młodzież ze wspólnoty Pole Miłosierdzia i Akademii Młodzieżowej, pod
kierunkiem sióstr FMM, przedstawiła na
ulicach miasta pantomimę, ukazującą problem handlu ludźmi, który istnieje również w naszej ojczyźnie.

22.10.2017
Pielgrzymka Grupy Wsparcia Chorych
W drogę wyruszyła 40. osobowa grupa parafian w tym członkowie Grupy
Wsparcia Chorych. Opiekę duchową
nad pielgrzymami pełnił ks. Paweł Kotowski. Trasa pielgrzymki wiodła przez
Gołąb, Kłoczewo, gdzie w 2016 r. odkryto relikwie św. Barbary i relikwiarz
z cząstką Krzyża św. Pielgrzymi zwiedzili
też Wolę Gułowską i Wolę Okrzejską.
Listopad
01-02.11.2017
Uroczystość Wszystkich Świętych
i Dzień Zaduszny
W tych dniach wierni nawiedzlili groby
bliskich, wzięli również udział we Mszy
św. sprawowanej na cmentarzu w intencji zmarłych.
03-30.11.2017
Modlitwa za zmarłych
Wierni na modlitwie różańcowej i Mszy
św. za zmarłych polecanych w wypominkach gromadzili się Podrejonami.
11.11.2017
Narodowe Święto Niepodległości
Powiatowe obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
rozpoczęła Msza św. w kościele św. Barbary. Poprzedził ją program patriotyczny w wykonaniu dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w
Podgłębokiem. Po Mszy św. Łęcznianie
przeszli na Plac Powstań Narodowych,
gdzie miały miejsce dalsze uroczystości.
Wieczorem w auli koncert patriotyczny
przygotowali uczniowie Szkoły Muzycznej „Yamaha” w Łęcznej. W niedzielę
w kościele św. Marii Magdaleny odbył
się koncert „Viva Polonia” z udziałem
lubelskich artystów, uczniów Szkoły Muzycznej „Yamaha” i chóru „Cordi est”.
12.11.2017
Akcja „Mikołaj o Tobie nie zapomni”
Studenci Akademii Młodzieżowej zachęcali parafian do udziału w akcji
przygotowania paczek dla dzieci.
20-22 i 24-25.11.2017
Rekolekcje dla Posłańców
Dwie tury rekolekcji dla Posłańców.
Temat: Powrót do pierwotnej miłości.
Przyg. Justyna Majdan
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Grudzień nieodłącznie związany jest z przeżywaniem Adwentu, pięknego czasu przygotowania do narodzin Zbawiciela. Jest on naznaczony
oczekiwaniem i tęsknotą.
W tym roku Adwent jest wyjątkowo
krótki, 24 grudnia będziemy celebrować
IV niedzielę Adwentu, a już wieczorem
radować się przyjściem na świat Syna
Bożego. Najpierw w naszych rodzinach,
podczas wieczerzy wigilijnej, a potem w
kościele na Pasterce.
Rodzinne święto
W dzisiejszych zabieganych czasach zbyt mało mamy okazji, by rodzina mogła być razem. Wieczerza
wigilijna jest jedną z tych nielicznych
chwil, które pozwalają cieszyć się sobą
nawzajem. Szczególny klimat serdecznego spotkania wokół świątecznego
stołu, sprzyja głębszemu przeżyciu rodzinnej jedności.
Okazja, by podziękować, przeprosić
dobrze życzyć
Poprzez wydarzenie, które będziemy
przeżywać, jesteśmy zaproszeni do odnowienia rodzinnych więzi. Na pewno
mamy za co podziękować najbliższym,
może trzeba też przeprosić i poprosić
o wybaczenie, coś naprawić, odbudować. Wieczór wigilijny to czas doświadczania rodzinnego ciepła i pokoju, jego

źródłem jest przychodzący na świat
Jezus. Przełamując się z bliskimi opłatkiem, łatwiej jest wypowiedzieć to, co
trudne, co boli, a także złożyć najlepsze
życzeniem dla bliskich. Zachęcamy do
podziękowania za dobro, przeproszenia za zło i słabość oraz życzenia sobie
nawzajem Bożych darów.
Tam, gdzie jest miłość
Pojednanie i wdzięczność to dwa
ważne klucze do tego, by Jezus mógł
narodzić się w naszych sercach. Skorzystajmy z tej okazji i podejmijmy
gest wydarzenia, by rodziła się w nas
miłość, której na imię Jezus Chrystus.
Gest liturgiczny
Podczas Pasterki przedstawiciele parafialnej wspólnoty złożą życzenia kobietom, mężczyznom, dzieciom, młodzieży
oraz zespołowi duszpasterskiemu. Przeproszą za wyrządzone zło i słabość. Następnie wspólnie zaśpiewamy wybrane
dla poszczególnych grup kolędy. Będzie
to znak, że jako parafia jesteśmy rodziną
i składając sobie wzajemnie życzenia,
pragniemy zacieśniać nasze więzi.
s. Elżbieta Łutnik fmm

Puste miejsce przy stole

Wyobraźmy sobie, że siedzimy
przy stole w rodzinnym gronie i dzwoni dzwonek do drzwi. Myślimy, że nareszcie dojechał brat, który się zawsze
spóźnia. Otwieramy drzwi i widzimy
kogoś, kto wygląda na bezdomnego,
jest zziębnięty i prosi nas o pomoc.
Co zrobić? W takiej sytuacji znalazł
się nasz ks. Proboszcz. Podczas wieczerzy wigilijnej dwóch bezdomnych
zapukało do drzwi plebanii. Poprosili
o jedzenie, które pozostało z wieczerzy
wigilijnej. Ku zdumieniu ich samych
zaproszono ich do stołu. W towarzystwie kapłanów i sióstr spożyli wieczerzę, śpiewali kolędy.
By nikt nie był sam
Większość z nas zgodnie deklaruje,
że w wigilijny wieczór przyjęłoby pod
swój dach zbłąkanego wędrowca. Teoretycznie dodatkowe nakrycie oznacza, że jesteśmy gotowi na przyjście
niespodziewanego gościa. Do rzadkości należy doświadczenie, że ktoś

Wigilijny stół przykryty białym
obrusem, wyjątkowy wieczór, niecodzienny klimat. Puste miejsce
z nakryciem ma swoją wymowę...
Tradycja
Zwyczaj ten przyjął się w XIX wieku. Symbolika wolnego miejsca związana jest z biblijną wędrówką Świętej
Rodziny. Wedle pradawnych wierzeń
wolne miejsce nawiązuje również do
pamięci o zmarłych. Ma także przypominać o bliskich, którzy z różnych
powodów nie mogą być obecni na
wigilijnej wieczerzy. To także wyraz
solidarności z ludźmi przeżywającymi święta samotnie, a także gotowości
życzliwego przyjęcia niespodziewanego gościa na wieczerzę wigilijną. Przecież nikt w ten wyjątkowy wieczór nie
powinien być sam.
A gdyby ktoś zapukał?

ADWENT
W czasie Adwentu,
jesteśmy zaproszeni, aby
poszerzyć horyzont naszych serc, aby pozwolić
się zaskoczyć przez
życie, które „nowe” przychodzi każdego dnia.
Papież Franciszek
obcy rzeczywiście puka tego wieczoru
do naszych drzwi. Jednak zapytajmy
siebie: Czy rzeczywiście pamiętamy
o samotnych i opuszczonych? Prędzej
pamiętamy o zmarłych. A może ktoś
samotny mieszka obok nas? Warto zapytać i zaproponować, by ten wieczór
spędził z nami. Wspólnoty sąsiedzkie
są miejscem troski o siebie nawzajem.
W tym szczególnym dniu ta troska nabiera specyficznego wymiaru.
Pamięć o nieobecnych
Zasiadając do wigilijnego stołu
przywołujemy pamięcią tych, którzy
może jeszcze niedawno byli z nami,
a odeszli na zawsze od tego stołu.
A jednak są z nami, bo śmierć nie zrywa więzów miłości. Zapalona świeca,
modlitwa za zmarłych będzie najmilszym wspomnieniem i zapełnieniem
pustego po nich miejsca. Ponadto, jeśli winniśmy im wybaczenie, to jest to
dobry moment, by to uczynić.
Krystyna Sochan
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Patrząc czysto po ludzku, w kategoriach zysków i strat, bycie radnym to
funkcja zgoła niepociągająca i niezbyt
wdzięczna. Nakłada określone zadania, zabiera drogocenny czas. Obliguje
nieraz do stawiania czoła nieprzychylności i braku zrozumienia. Jeśli jednak popatrzymy z Bożej perspektywy
na to, co trudne i wymagające, co nas
„kosztuje”, to z pewnością dostrzeżemy owoce Bożego działania, znaki Bożego błogosławieństwa, gdyż wielka
jest wartość tej służby.
Jak długo pełnią Państwo tę posługę?
Barbara Wiśniewska: Jestem
radną już drugą kadencję czyli od
dziesięciu lat. Będąc dzieckiem obserwowałam jak moi rodzice chętnie
podejmują działania na rzecz swojej
parafii, dlatego było dla mnie czymś
naturalnym, że również ja powinnam
służyć swojej parafii. Nie ukrywam,
że były obawy czy sprostam temu zadaniu.
Barbara Borkowska: Jestem radną dwie kadencje. Pierwszą pełniłam
sama, a w drugiej wsparcie otrzymałam od męża. Stało się tak, ponieważ
zmieniłam pracę i zaczęłam pracować
na różne zmiany, bywało że również
w niedzielę. Mąż chodził na zebrania
Rady Duszpasterskiej, ja zaś roznosiłam gazetę Emaus do rodzin w moim
bloku. Można powiedzieć, że drugą
kadencję pełnimy razem, jakoś się dopełniamy i wspieramy.
Sławomir Dejnek: Posługę radnego w parafii pełnię od samego początku, to znaczy kiedy ksiądz proboszcz
Adam Lewandowski zaproponował
mi tę służbę. Nie zastanawiając się
długo przyjąłem tę posługę, bo taka
była potrzeba. Pierwsza Rada Duszpasterska zaprzysiężona została w parafii
12 marca 1989 roku. Mija więc 28 lat.
Stanisław Olszewski: Chyba się
nie mylę, był rok 1997, kiedy proboszczem został ksiądz Stanisław Za4

jąc. Wtedy były pierwsze powszechne
wybory i pierwsze kartki wyborcze.
Ksiądz Stanisław zadzwonił do mnie
z wiadomością, że zostałem radnym
i zapytał: Co Pan na to? Moja decyzja
i odpowiedź była prosta: Jestem do dyspozycji. Tak to się zaczęło. Było bardzo
dużo pracy i podejmowane były duże
inwestycje: ocieplanie domu parafialnego, wymiana okien, organizowanie
przetargów i tak dalej. Robiliśmy to
z radością, wspierając księdza Stanisława, naszego nowego proboszcza.
Jak przyjęli tę decyzję najbliżsi?
Barbara Wiśniewska: Moje dzieci
mi pogratulowały, natomiast mąż nie
był zachwycony, jednak z czasem zaczął podchodzić do mojej posługi ze
zrozumieniem.
Sławomir Dejnek: Moja rodzina
była za tym, abym przyjął tę funkcję.
Żona uważała, że skoro Proboszcz prosi, to należy wyrazić zgodę. Jesteśmy
w Domowym Kościele i rozumiemy,
że bycie radnym to służba dla parafii.
Początki były trudne. Spotykałem się
z różnymi docinkami i uszczypliwościami ze strony parafian, a także w
pracy. Nie brałem jednak tego do serca. Starałem się z ludźmi rozmawiać
życzliwie i wyjaśniać sporne kwestie.
Obecnie ogromnie wspiera mnie żona.
Roznoszenie gazety Emaus i zbiórka
kwartalna to jej zasługa. Jestem również w Kapitule Rady, gdzie wspólnie
z Księdzem Proboszczem i radnymi
podejmujemy różne, ważne dla parafii
decyzje.
Stanisław Olszewski: Najbliżsi nie
wyrażali sprzeciwu, mam wrażenie,
że córka była dumna z tego, że zostałem radnym. Byli i są nadal dla mnie
wsparciem. Posługa radnego to była
dla mnie nowość: pierwsze spotkania rady, roznoszenie gazety Emaus...
Nigdy nie denerwowałem się przed
wyjściem do sąsiadów. Najpierw była
krótka modlitwa w tej intencji, o mą-
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W lutym 2018 r. wydarzeniem parafialnym będzie wybór nowej
Rady Duszpasterskiej. Doświadczeniem troski o wspólnotę parafialną podzielili się dotychczasowi radni: Barbara Wiśniewska, Barbara Borkowska, Sławomir Dejnek, przewodniczący
Rady Duszpasteskiej oraz Stanisław Olszewski, sekretarz Rady.

Wszyscy radni otrzymują z rąk księży rejonowych
Akty Nominacji

drość i rozwagę, a potem w drogę.
Co daje bycie radnym?
Barbara Wiśniewska: Jako radna
poczułam się współodpowiedzialna
za wspólnotę parafialną oraz dzieło
ewangelizacji, które się tu dokonuje.
Na przykład poprzez roznoszone gazety Emaus, z której wierni, zwłaszcza ci,
którzy mają rzadszy kontakt z parafią,
mogą dowiedzieć się, co się w niej dzieje. Poza tym, mogłam poznać wszystkich mieszkańców mojego podrejonu.
Okazali się miłymi ludźmi i chętnie
przyjmowali mnie w swoich domach,
a sprawy parafii nie są im obojętne.
Troszczą się o piękny wygląd naszej
świątyni i materialne potrzeby kościoła, poprzez składanie kwartalnych ofiar.
Takie podejście ludzi sprawiło, że łatwiej jest mi pełnić posługę radnej.
Barbara Borkowska: Więcej uwagi poświęcam na prace jakie wykonuje
się w parafii. Zastanawiam się też co
można jeszcze zrobić, zmienić i poprawić. Podczas roznoszenia gazety poznaję sąsiadów, pogłębiam z nimi relacje. Widzę jacy są różni. Jeden drzwi
otworzy z uśmiechem i życzliwością,
a drugi „pozdrawia” słowami: Znowu
pani przyszła… Widzę, że składki na
parafię są dla wielu problemem.
Sławomir Dejnek: Wielkim duchowym bogactwem są dla mnie rekolekcje wyjazdowe dla Rady Duszpasterskiej. Umacniają mnie w posłudze,
budują silniejsze więzi z radnymi, pogłębiają moją duchowość.
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Dotychczasowa
Rada Duszpasterska pełniła
kadencję w
latach 2013-2017
i liczyła 108
radnych

Stanisław Olszewski: Dzięki tej
służbie wzrosła moja świadomość odpowiedzialności za parafię, nie tylko w
wymiarze materialnym, ale też i duchowym. Przygotowanie liturgii Wielkiego Czwartku, pielgrzymki do Kijan
to duże przedsięwzięcia. Nigdy wcześniej nie uczestniczyłem tak często w
liturgii Mszy Świętej, ani rekolekcjach.
Teraz nie opuszczam żadnych rekolekcji wyjazdowych Rady Duszpasterskiej. Buduje się przez to wrażliwość
na sprawy duchowe. Nie zdarzyło mi
się, żeby nie chciało mi się iść na spotkanie Rady. Radnych, z którymi jestem od wielu lat, traktuję jak rodzinę.
Śmiem twierdzić, że gdybym nie był
radnym byłbym gorszym człowiekiem.
Zaangażowanie w Radzie Duszpasterskiej i w Parafialnym Zespole „Caritas”
pozwala mi dobrze zagospodarować
dany mi czas. Wystarcza go na wszystkie sprawy: rodzinne, osobiste, pracę
na działce. Bycie radnym to posługa,
która autentycznie buduje.
Czy podejmiecie Państwo tę posługę,
jeśli taka będzie wola wyborców?
Barbara Wiśniewska: Myślę, że
trzeba poczekać na wolę wyborców,
oni najlepiej ocenią moją posługę.
Wybory to dobra okazja na zmiany,
być może ktoś inny chciałby teraz pełnić tę funkcję. Dla mnie bycie radną to
cenne i wartościowe doświadczenie i
dziękuję Panu Bogu za ten czas.
Barbara Borkowska: Teraz jest
ciężko chodzić i zbierać pieniądze, jest
dużo niechęci i braku zrozumienia dla
tej sprawy. Ludzie nie chcą brać obowiązku na siebie, bronią się przed posługą. Chodząc do sąsiadów zachęcam
ich, aby podjęli tą funkcję. Najczęstsza
odpowiedź jest taka: Nie, niech pani

chodzi… Jeśli będzie taka potrzeba to
ponownie podejmę tę służbę.
Sławek Dejnek: Nie wiem czy nadal będę radnym, czasem myślę czy
już nie za długo robi to jeden i ten sam
człowiek. Może ktoś inny z nowymi
pomysłami, doświadczeniami, nowym
spojrzeniem podejmie tę posługę, taką
mam nadzieję. Jeśli nie, a taka będzie
wola wyborców, to ponownie ją podejmę na chwałę Boga i dla dobra parafii.
Stanisław Olszewski: Kilka lat
temu ksiądz proboszcz Andrzej Lupa
delegował mnie na Ogólnopolski
Zjazd Rady Duszpasterskiej w Licheniu. Opowiedziałem tam na forum,
że w naszej parafii jest 108 radnych.
Kiedy zreferowałem jak funkcjonuje
nasza rada to ludzie oniemieli ze zdziwienia. Poczułem się dumny, że jestem
w takiej parafii. Bycie radnym w naszej
parafii to zaszczyt. Zżyłem się z posługą radnego, ale to od wyborców zależy
kto będzie radnym. Uszanuję każdą
decyzję. Jeśli będzie taka ich wola to
podejmę posługę ponownie.
Dziękuję za rozmowę i świadectwo
wiary.
Jesteśmy głęboko wdzięczni za Waszą służbę. Wszystkim Radnym tej
kadencji dziękujemy za pracę i ofiarność. Wszystkich wiernych zachęcamy do podjęcia odpowiedzialności za
całą wspólnotę, poprzez uczestnictwo
w wyborach i przyjęcie służby, jeśli
taka będzie wola parafian.
Nowej Radzie Duszpasterskiej życzymy, abyście modlitwą tak gorliwą,
jakby wszystko zależało od Boga oraz
służbą tak wytężoną, jakby wszystko
zależało od Was, budowali parafię na
chwałę Pana.
Justyna Majdan

Szczęść Boże
Górniczej Braci!
W dniu Górniczego Święta życzymy górnikom
wszelkiej pomyślności.
Niech św. Barbara,
patronka górniczego
stanu, nieustannie otacza
wszystkich Górników
i ich Rodziny ochronnymi
ramionami, zapewniając
poczucie bezpieczeństwa
i pewności dnia
jutrzejszego.
Życzy redakcja
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Z parafialnej biblioteki
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acznę nietypowo… od końca
W ostatniej małej książeczce,
którą podarował nam ks. Mieczysław na
jesiennej konwiwencji w Gietrzwałdzie,
Autor powiedział tak: Myślałem, że już
nic nie napiszę. Pan Bóg chciał inaczej. I oto macie 72. książkę Nowaka…
Będzie miała tytuł: „Amen. Alleluja”.
W tym jest wszystko. Zawartość. Synteza. Mówienie Bogu TAK. Ale nie z miną
żałobnika. Radośnie i z całej duszy. Te
dwa słowa towarzyszą mi od młodości. To cały program życia. Jezusowy…
A to znaczy niezawodny… Krótkie myśli, które jak błyskawice mogą oświecić
noc. Byśmy nie zbłądzili ani nie zaryli
w przydrożnej kałuży…
Przyglądnijcie się tym słowom
To cały ks. Mieczysław: prosty, ale
wyrazisty poetycki styl, krótkie zdania, czasem tylko jednowyrazowe.
Trafiające do serca. Mające siłę przekonania opartego na zaufaniu Bogu
i doświadczeniach wielu lat kapłańskiego, niełatwego życia.
6

Poznałam go 30 lat temu
Poznałam księdza Nowaka ponad
30 lat temu jako dyrektora Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata.
Gościł mnie dwukrotnie w rodzinnym
domu w Adamowiźnie koło Grodziska
Mazowieckiego. Odwiedziliśmy go w
Gilowie, w malutkim domku z wielką
mieszkalną przyczepą obok, przeznaczoną dla gości, a potem w drugim,
już większym, niedaleko od tamtego.
Dziwiły mnie okna bez firanek, a gdy
zapytałam, dlaczego ich nie ma, odpowiedział: Mają mi zasłaniać widok na
piękno wspaniałego Bożego świata?
Nigdy! Żadnych firanek!
Taki jest
Wrażliwy na piękno przyrody, zachwycony Roztoczem, kochający kwiaty i drzewa, góry i doliny, błękit nieba,
śpiew ptaków w przestworzach… i ludzi, zwłaszcza tych prostych. Ksiądz,
rekolekcjonista, misjonarz, niestrudzony Boży Wędrowiec. Nie sposób
wyliczyć, ile przemierzył kilometrów,
ile parafii odwiedził w swoim życiu,
by głosić rekolekcje i misje, ilu ludzi
„podprowadził” do Boga… Jeżeli do
tego dodamy, że nawet założył pustelnię w Kawęczynku koło Szczebrzeszyna, którą remontował od podstaw
i mieszkał w niej przez cztery letnie miesiące, przyjmując znajomych
i przyjaciół – zobaczymy niezmierne
bogactwo jego duszy. Cenił tamtejszych mieszkańców, ich dobroć, uczciwość i religijność. Modlił się i odprawiał dla nich Msze święte…
I to wszystko jest w jego książkach
Całe życie. Zapisane od momentu, gdy jako sześciomiesięczne dziecko
„pływał” w stawie, przez lata dzieciństwa, dorastania, pracy, odpoczynku na
łonie natury do osiemdziesiątki, kiedy
powstała „Pieśń życia” – swoiste podsumowanie. „Chciałbym, by… (moja

Fot. Emaus/m.

W parafialnej bibliotece znajduje sie wiele pozycji autorstwa ks. Mieczysława Nowaka. Wyjątkową czytelniczką jego książek jest Maria Dziwiszewska,
należąca tak, jak i ks. Mieczysław do Polskiej Grupy Promotorów Ruchu
dla Lepszego Świata. Pani Maria przeczytała niemal wszystkie jego książki.
Oddajemy jej głos.
Maria Dziwiszewska

książka) była jak kromka chleba dla
tych, co jeszcze odczuwają głód. Jak
zawsze piszę dla siebie, bo potrzebuję
okruchu światła i ciepła, by żyć i wody
życia, by się rozwijać. I piszę przy okazji
dla Ciebie”. I podtytuł: „Prosta książka
o trudnych sprawach”. Może takiej właśnie potrzebujesz? Oto ona. Trzymasz
ją w ręku. Niech Cię Bóg prowadzi przy
czytaniu, jak mnie przy pisaniu… Znów
mam natchnienie, czyli jasną myśl i potrzebę wewnętrznego pisania. To nawet
coś więcej. Imperatyw. Przymus pisania.
Podzielenia się tym, co widzę, co czuję…
Zgromadziłam wiele Jego książek
Od czasu pierwszego spotkania
na moich bibliotecznych półkach
zgromadziłam wiele Jego książek.
Przywoziłam je (niektóre darowane,
z autografem) z konwiwencji Grupy
Promotorów i corocznych pielgrzymek parafii. Ksiądz umie pięknie mówić i wspaniale pisać, wierszem i prozą. Ale nawet te prozaiczne zawierają
taką głębię przeżyć i uczuć, taką siłę
przekonywania, że czyta się je z przejęciem, wraca się do nich po latach i zawsze są aktualne, świeże, ekscytujące.
Kilka tytułów
Może kilka tytułów, tych, które zapadły mi w pamięć, bo pokazywały piękno
polskich krajobrazów, wspomnienia dobra, przeżycie braterstwa, uczyły chrześcijańskich postaw, wskazywały najprostsze drogi do Boga: „Chwile sercem
zatrzymane”, „Wszystkie moje źródła”,
„W dobrych zawodach wiary”, „Pustelnik na dochodne”, „Listy do p. Antoniny”, „Smak życia”, cykl „Praca nad sobą”,
„Niegasnące iskry”, „Wyjść poza siebie”,
„Pieśń życia”. I dziesięć wydań wprost
monumentalnej, bardzo potrzebnej każdemu książki „Żyć Mszą Świętą”.

„Żyć Mszą Świętą”
Mszy św. trzeba uczyć się nieustannie – pisze w jednej ze swych książek –
I można uczyć się wszędzie. W wielkich
celebrach pod gołym niebem, we wspaniałych świątyniach, w czasie Mszy św.
sprawowanej u łoża chorego lub na
turystycznych szlakach… Ja, który odprawiam Mszę św. już 40 lat (był wtedy
rok 2000) ciągle uczę się jej na nowo od
dzieci zapatrzonych w ołtarz, od staruszek przynoszących w pomarszczonych
dłoniach całe życie i wszystkie troski
Bogu, od rodzin, które przeżywając ją
razem umacniają się w miłości…
Wskazówki ks. Nowaka
My, katolicy, wiemy, że celem naszej
ziemskiej pielgrzymki jest zbawienie
duszy. Czy naprawdę wszyscy tak myślą? Wielu błąka się po manowcach,
wielu żyje, jakby Boga nie było, wielu
jeszcze szuka… I dla nich właśnie, a tak
prawdę mówiąc dla wszystkich, przekazuję na zakończenie wskazówki ks. Nowaka z książki „Wszystkie moje źródła”:
„Dotrzeć do celu. To ważna dewiza. Życiowa. Ale najpierw taki cel trzeba mieć po to, by się nie obijać, by nie
kręcić się w kółko, by iść naprzód. Gdy
przychodzi do nas Bóg, zawsze ukazuje
drogę. Wzywa do wysiłku pokonywania siebie. Prowadzi ku lepszemu. Trzeba mieć cel na tę godzinę, na dzień, na
miesiąc, na całe życie. I potem wytrwale
zbliżać się do niego. To daje człowiekowi
satysfakcję - realizowanie postawionych
sobie celów. To go czyni pełnosprawnym, użytecznym, potrzebnym.
By dotrzeć do celu trzeba determinacji. Skupienia na tym, co chce
się osiągnąć. Mobilizacji sił. Kto łapie
dziesięć srok za ogon na raz, żadnej
z nich nie chwyci. Trzeba świadomie
skoncentrować się na jednym celu, by
pójść naprzód.
A to jest ważne, żebyś ty „chciał
chcieć”. Żebyś chciał naprawdę. I wiedział, czego chcesz. Trzeba tu wytężania świadomości. I ciągłej pamięci
o tym, do czego dążymy. I ciągłego
nawracania się do celu. Bo życie nas
tak łatwo rozprasza. Kieruje ku głupstwom. Mami. Oszukuje. Prowadzi na
manowce. Człowiek, który chce dojść
do celu, nie może patrzeć na boki.
Musi widzieć ten jeden punkt. Namierzać na niego wszystkie swoje działania. Myśli. Słowa. Czyny”.
Maria Dziwiszewska

Życzę Ci, byś był zdrowy,
ładny, inteligentny, ale najbardziej życzę, byś był człowiekiem
sumienia. Takich potrzebuje
świat i Polska. Tacy ludzie
budują lepszy świat.
***
Mamy budować wspólnotę
Kościoła. Zarówno świeccy,
jak i duchowni. Jeśli z kapłanami nie współpracuje świadomy
laikat - to na tym terenie
Kościół jeszcze nie jest założony.
ks. Mieczysław Nowak

PORADNIA
RODZINNA
Od długiego czasu trwają spory i dyskusje związane z problemem aborcji,
dotyczą sfery prawnej, moralnej.
Za Życiem – Za wyborem
Z jednej strony są organizacje Pro
Live (Za Życiem), które chcą całkowitego zakazu aborcji, są za pełną ochroną
życia od poczęcia do naturalnej śmierci i jest to także zgodne z postawą i nauczaniem Kościoła. Z drugiej strony są
organizacje Pro Choice (Za wyborem),
które walczą o niemal nieograniczony
dostęp do aborcji, dla których wartość
życia ludzkiego jest względna i zależy
od punktu widzenia. Jest to sprzeczne
z bezwzględnym szacunkiem dla życia.
Rola mężczyzny
Rzeczywistość jest taka, że są dokonywane aborcje w Polsce i na świecie.
W różnych systemach prawnych są
większe lub mniejsze ograniczenia,
ale nie na systemach prawnych chcielibyśmy się skupić. Pojawia się istotne
pytanie: Czy i jaka jest rola mężczyzny
i ojca w procederze aborcyjnym? Często
słyszymy wśród zwolenniczek aborcji:
mój brzuch – moja sprawa. Nic bardziej
mylnego, sprawa dotyczy co najmniej
trzech osób bezpośrednio: matki, ojca
i dziecka. W rozmowach, rozważaniach
na temat aborcji, faktycznie mówi się
najczęściej o kobietach, o ich postawach,
a nawet o ewentualnym ich karaniu.
A gdzie jest ojciec, mężczyzna, który
z racji swej roli powinien otaczać opieką i ochroną swoją wybrankę i wspólne
dzieci. Są świadectwa kobiet, które dokonały aborcji i które przeżywają wielki
dramat z tego powodu. Mówią, że gdyby

Aborcja a ojcostwo

nie zostały same, nigdy by do tej tragedii
nie doszło.
Syndrom Piotrusia Pana
Współcześni mężczyźni powinni w
większym stopniu zdawać sobie sprawę
jak wiele od nich zależy. Szczęście żony,
dzieci leży przede wszystkim w rękach
męża i ojca. To on potrafi zadbać o dom,
w którym wszyscy czują się dobrze i bezpiecznie, ale może też stworzyć piekło na
ziemi. Ojciec może być opiekunem i wtedy żadna kobieta i matka nie będzie się
zastanawiała nad aborcją, dziecko będzie
zawsze wielką radością. Niestety możemy
również zaobserwować niedojrzałe postawy wśród mężczyzn. Jacek Pulikowski
nazywa je syndromem Piotrusia Pana,
który charakteryzuje się skrajną niedojrzałością i nieodpowiedzialnością w
działaniu. Taki człowiek potrafi się tylko
bawić, szuka przygód i nie chce ponosić
za swoje działania żadnej odpowiedzialności. To przypomina mężczyznę, który
potrafi stać się rodzicem, ale nie chce stać
się prawdziwym i wspaniałym Ojcem.
Na szczęście możemy obserwować
w naszym otoczeniu wielu troskliwych
Rodziców, kochających Matek i równie
oddanych Ojców, którzy potrafili dostrzec w rodzinie wielką wartość.
Leszek Kozioł
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Katolicki savoir-vivre (12)

Komunia Święta

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali
Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego nie będziecie
mieli życia w sobie” (J6, 56).
Do tej wielkiej chwili powinniśmy być
przygotowani przez stan łaski uświęcającej, a także zachowanie ustanowionego przez Kościół postu eucharystycznego. Według Kodeksu Prawa
Kanonicznego Kan. 919 - § 1. Przystępujący do Najświętszej Eucharystii powinien przynajmniej na godzinę przed
przyjęciem Komunii świętej powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu
i napoju, z wyjątkiem tylko wody i lekarstwa.
Ewangeliczne słowa, które wypowiadamy po słowach kapłana: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata... przypominają nam o właściwej
postawie, z jaką mamy przyjmować
Jezusa w Komunii św. – o postawie pokory i z wiarą. Katechizm Kościoła Katolickiego 1386 mówi: Wobec wielkości
tego sakramentu chrześcijanin może jedynie powtórzyć z pokorą słowa setnika:
„Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł
do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie

uzdrowiona dusza moja”. Ten dialog ma
nam uświadomić, że komunia z Bogiem
nie jest naszą zasługą. Fakt, iż jestem błogosławiony – zaproszony na święta ucztę
i powołany do bycia z Bogiem jest efektem Bożej miłości.
Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa
w Komunii św. pogłębia zjednoczenie przyjmującego komunię z Panem.
Gładzi jego grzechy powszednie i zachowuje od grzechów ciężkich.
Kościół zobowiązuje wiernych do
przyjmowania Najświętszej Eucharystii przynajmniej raz w roku w okresie
wielkanocnym, ale gorąco zaleca przyjmowanie Jej jak najczęściej, nawet codziennie.
Według przepisów liturgicznych
przyjmowanie Komunii św. powinno
odbywać się w postawie stojącej przez
procesyjne podchodzenie, jak i w postawie klęczącej. Nie należy czekać aż
kapłan wyjdzie z Komunią św., bo
to my oczekujemy na przyjście Pana.

Sposób przyjęcia Komunii św. może
być różny w zależności od parafii.
Komunia św. jest wyrazem jedności zebranego ludu, udzielanie Jej powinno
więc odbywać się w jednolity sposób.
Jeśli w danej parafii jest przyjęty sposób
przyjmowania Komunii św. w postawie
stojącej – należy przyjąć postawę stojącą,
jeśli jest przyjęty zwyczaj przyjmowania
w postawie klęczącej należy dostosować
się. Ważne jest zachowanie jedności,
a nie zachowanie według indywidualnych zapatrywań.
Przepisy dopuszczają przyjęcie Ciała
Pana Jezusa na rękę. Wówczas kładziemy lewą rękę na prawą i następnie wkładamy Komunię św. do ust w obecności
szafarza.
przyg. Violeta Miłosz

Białoruś, Łotwa, Mołdawia, Polska, Ukraina

W tym roku mija 16 lat od kiedy ks. Stanisław na pełnym etacie rozpoczął dzieło promocji Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji. Do tego zadania
oddelegował go Metropolita Lubelski.
Pierwsza była Białoruś
Praca rozpoczęła się tam już w 2003
r. Przez te lata w parafiach realizujących
program dokonało się wiele dobrego.
Wtedy zaczynało go pięć parafii, w tej
chwili pracują trzy. Problemem jest
zmiana księży. Nowi nie zostali przygotowani do kontynuacji rozpoczętego
dzieła. Bardzo kibicuję tym parafiom
i mam nadzieję, że nie zaprzepaszczą
dotychczasowego wysiłku. Szczególna
praca dokonała się w Postawach. Zaangażowało się tam bardzo dużo współpracowników duszpasterskich. W dru8

gim etapie programu uformowało się
aż 70 Grup Sąsiedzkich.
Następna była Ukraina
Praca rozpoczęła się tam w czterech
parafiach. W tej chwili funkcjonują dwie
i można powiedzieć, że idzie im bardzo
dobrze. Można życzyć wielu innym parafiom takiej umiejętności pracy zespołowej kapłana z wiernymi. Mam tu
na myśli ks. Rusłana Karmalitę, którego wielu naszych parafian zna z wizyty
duszpasterskiej. W drugiej parafii jest ks.
Aleksander Prosjaniuk z Manikowiec.
On rozpoczął program jako pierwszy.
Świeccy stali się tam zespołem, który
można stawiać za wzór, bardzo aktywnym, podejmującym wiele samodzielnych inicjatyw. Obecnie przygotowują
się do drugiego etapu programu.

Fot. swiatmap.pl

- Kościół rodzi się w sercu każdego człowieka. Chodzi więc o to serce. Prowadzimy walkę o serce człowieka, żeby je otworzyć na Chrystusa - mówi
ks. Stanisław Zając - wspominając swoją pracę misyjną.

U ks. Rusłana sytuacja jest trudniejsza, bo w Niemirowie rozpadł się główny
zakład pracy, który dawał zatrudnienie
wielu ludziom. To niestety pociągnęło
za sobą emigrację zarobkową. Trudno
jest pracować, kiedy ludzie uformowani
odchodzą. My też tego doświadczamy w
naszej łęczyńskiej rzeczywistości.
Cieszy mnie Mołdawia
W Mołdawii i na Pridniestrowiu
funkcjonuje sześć parafii. Cztery są już
cd. s. 10

Lublin
Matka Boża Dobrej Rady – to tytuł nadany Najświętszej Maryi Pannie
w celu podkreślenia Jej roli jako pośredniczki i wychowawczyni wypraszającej u Boga oświecenie w trudnych sytuacjach, zwłaszcza wymagających roztropnych decyzji w życiu.
Słynący łaskami obraz Matki Bożej
Dobrej Rady znajduje się w ołtarzu
głównym kościoła pw. Świętego Ducha w Lublinie. Prawdopodobnie jest
to najstarszy w Polsce obraz Matki Bożej Dobrej Rady.
Szpital i kościół Świętego Ducha
Kościół pw. Świętego Ducha w Lublinie usytuowany jest przy ul. Krakowskie Przedmieście. Wybudowany
został w 1419 r. wraz z budynkiem
szpitalnym. Początkowo pełnił funkcję
przyszpitalną. Obecnie pełni on funkcję kościoła rektoralnego, w którym
mieści się siedziba Centrum Duszpasterstwa Młodzieży.
Obraz płakał krwawymi łzami
18 lipca 1642 r. w kościele miało
miejsce cudowne wydarzenie. Uczeń
kolegium jezuickiego Jakub Lenczowski modląc się przed egzaminem ujrzał łzy na obrazie Matki Bożej. Obraz
płakał cztery dni krwawymi łzami, co
potwierdzały ślady pozostawione na
chuście podczas ich ścierania.
Sporządzone zostały urzędowe protokoły z zeznaniami świadków. Wydarzenie to upamiętniają dwa obrazy w prezbiterium, pod jednym znajduje się napis:
A że prawdziwie obraz Matki Bożej płakał, na to stanęła pilna inquizitia, której wizerunek że tak było, a nie inaczej
w tym 1673 jest odmalowany.
Cudowny obraz
Obraz uznano za cudowny voce
populi czyli z rozgłosu, a nie z dekretu
papieskiego. Matka Boża była tu znana
z wielu cudownych łask. Przybywali do
Niej, prosząc o wstawiennictwo m.in.
Piotr Skarga, Stefan Czarniecki, królo-

„Mikołaj o Tobie
nie zapomni”

W listopadzie młodzież
z Akademii Młodzieżowej
rozpoczęła akcję przygotowania paczek potrzebującym dzieciom.

Fot. Internet

Pełnia życia,
do której powołany jest człowiek,
przekracza granice ziemskiego bytowania. Dlatego my Polacy, od 1050 lat
chrześcijanie, dajemy świadectwo życia w Bogu, światu i Polsce.
Jedyną granicę
spajającą skutecznie w jedno: miłość Boga i człowieka, godność osoby
ludzkiej i życie, stanowi Ewangelia.
Horyzontem, a zarazem sensem horyzontu Ewangelii życia, jest Krzyż.
Prawda, Krzyż, Wyzwolenie.
Styk ciemności,
śmierci grzechu i światła zbawczej
chwały, pełni życia w Chrystusie, darowuje nam Maryja w Różańcu. W modlitwie tej, w pełni ludzkiej rozmowie
człowieka z Bogiem, przez wieczność,
staczamy zwycięską walkę z mocami
zła na Wyżynach Niebieskich.
Dzięki łasce Chrystusa
odzyskujemy w sumieniu człowieka, narodu i świata wolność dla miłości, a nie dla grzechu. Takie zwycięstwo tożsamości z Bogiem i w Bogu,
jest gestem, który wzywa nas ludzi do
podejmowania zadań miłosierdzia, do
bezinteresownego darowania siebie
bliźniemu na co dzień. Oto centralny,
zbawczy wymiar odzyskiwania łaską
modlitwy: prawdy, demokratycznej
wspólnoty, patriotyzmu, wolności.
Przeciwnym biegunem
tej rzeczywistości jest wciągający nas
w konfrontację, śmiertelny wir spirali
kłamstwa i niesprawiedliwości. Przemocy nakręcanej przez ucisk silniejszych
nad słabszymi, tych, którzy w poczuciu
własnej wielkości, sumieniami daleko
są od Boga. Wspólnoty ludzkie ulegają
rozproszeniu tworząc: podziały, rozłamy i wzajemnie zwalczające się obozy.
Ich działania są przekleństwem. Dlatego
na naszym polskim, Bożym, a zarazem
w pełni ludzkim biegunie dobra, robimy
wszystko przy wsparciu Kościoła, aby
toczyło się ono w pokojowym rytmie
Eucharystii. Żeby dobro i piękno opierało się na Duchu Świętym. Żeby jedność duchowości komunii wspólnoty
płynąca z Eucharystii Kościoła, była
naszym pokarmem na życie świata
teraz i w wieczności.
Jacek Majdan

Poznajemy okoliczne sanktuaria

Fot. Akademia Młodzieżowa

Różaniec „Do Granic”
Wymiar dla świata i Polski

Kościół pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1

wa Maria Sobieska, mieszczanie lubelscy i okoliczni pielgrzymi.
W 1782 r. obraz przeniesiono z bocznej kaplicy do ołtarza głównego, a od
1799 r. rozpoczęto odsłanianie obrazu,
towarzyszyły tej chwili śpiewy i modlitwy.
Koronacja
Obraz był dwa razy koronowany. Datę
pierwszej trudno ustalić. Drugiej koronacji po kradzieży koron w 1911 r., dokonał biskup lubelski Franciszek Jaczewski
8 września 1913 r. Autorem cudownego
obrazu jest nieznany malarz włoskiego
pochodzenia.
Matki Bożej Dobrej Rady
Święto liturgiczne obchodzi się w
najbliższym terminie po 25 kwietnia
lub w pierwszą niedzielę po tej dacie.
przyg. Barbara Zielińska
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Parafia pod
Otwieramy się na działanie Boga
Dzisiaj, bardziej niż kiedy indziej,
potrzeba nam nadziei, w której otwierając się na działanie Boga, możemy
dokonywać przemiany naszej rzeczywistości. W najbliższym czasie weźmiemy
udział w dwóch wydarzeniach parafialnych: pierwsze ma prowadzić do odnowienia więzi rodzinnych, a okazją do
tego będzie wieczerza wigilijna, drugie
ma nas uwrażliwiać na podjęcie troski
o wspólnotę Kościoła, a okazją do tego
będzie wybór Rady Duszpasterskiej.
Potrzeba nam nadziei
Potrzeba nam nadziei, aby umieć
zobaczyć Boże światło w naszym życiu. Wiele osób opierając się na doświadczeniu, może zastanawiać się czy
warto podejmować gesty odnowy, czy
to coś zmieni? Tyle razy łamaliśmy się
opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia,
a nawet przepraszali obiecując zmianę
i dalej jest tak, jak było.
Zgadza się, takie jest doświadczenie naszego życia, ale jeżeli utracimy
nadzieję na zmianę naszego świata, na
zmianę naszej rodziny, na możliwość
większej otwartości na sąsiadów, to czy
nadal pozostaniemy uczniami Chrystusa? Święty Jan w Ewangelii napisał: Na
świecie było Słowo, a świat stał się przez
Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło
do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je
przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi

Można powiedzieć, że Adwent jest czasem, w którym chrześcijanie powinni obudzić w swym sercu
nadzieję, że z Bożą pomocą mogą odmienić świat.
Benedykt XVI, 2005
Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego
(J 1, 10-12). Bóg przychodzi do swojej
własności, do tych, którzy przez chrzest
otrzymali miano dzieci Bożych. Czy Go
przyjmiemy, czy potrafimy Go dojrzeć
w drugim człowieku?
Chrystus wybiera nas do służby
Przyjąć Boga, to spojrzeć w przyszłość z nadzieją, że On daje moc, aby
w naszych rodzinach odradzała się
miłość i zgoda, zaufanie i szacunek.
Przyjąć Go, to otworzyć się na Jego
zaproszenie do współpracy w dziele budowania Kościoła. Dobrą okazją
do otwarcia na Boga, będzie przyjęcie
posługi Radnego. Wiąże się to z dodatkowym zajęciem, ale jest też wyróżnieniem, bo to Chrystus przez Kościół
wybrał kogoś do swojej służby.
Czas Adwentu
W czasie Adwentu, jesteśmy zaproszeni, aby poszerzyć horyzont naszych
serc, aby pozwolić się zaskoczyć przez
życie, które „nowe” przychodzi każdego dnia. W tym celu należy nauczyć
się niezależności od naszych zabezpie-

czeń, od naszych skonsolidowanych
schematów, bo Pan przyjdzie w chwili,
której się nie spodziewamy. Przyjdzie,
aby nas wprowadzić w wymiar o wiele piękniejszy i większy (Anioł Pański,
Franciszek).
Prace przy Kościele
W ostatnim kwartale została wyłożona kostka na chodniku przy parkanie
od strony wejścia do kościoła. Uporządkowany został teren przy garażach
i wyłożona kostka przy wejściu do auli
parafialnej. Koszt tych prac to 48 000 zł.
Zostały zaizolowane fundamenty przy
zachodniej części domu parafialnego.
Będą montowane dwa konfesjonały
i wymieniane ławki przyścienne na drugiej stronie kościoła. Koszt tych prac
będzie spłacany po ich zakończeniu.
Z ostatniej zbiórki kwartalnej zebraliśmy 23 8210 zł. Obecnie w kasie jest
23 531 zł. Za wszelkie ofiary, wyraz
zatroskania wiernych o piękno naszej
świątyni i jej funkcjonowania składam
serdeczne Bóg zapłać.
ks. Proboszcz

Białoruś, Łotwa, Mołdawia, Polska, Ukraina cd. ze s. 8
na „piątym roku”, a dwie rozpoczynają program. Księża są otwarci i chętni
do działania. Diecezja kiszyniowska
jest maleńka, ma tylko 17 parafii. Tym
łatwiej zauważyć wielką różnicę między parafiami, które realizują program,
a tymi, które nie podejmują go. Niektórym z nich, mimo że pobudowane
zostały kościoły z pięknym zapleczem
duszpasterskim, grozi zamknięcie. Brakuje księży, którzy podjęliby owocną
pracę z ludźmi.
Dla mnie budujące jest spotkanie
z ludźmi, dla których parafie są ważne.
Na przykład w 300-osobowej parafii na
codzienną Mszę św. przychodzi 30-50
10

osób. Gdyby u nas tak było, mielibyśmy
tysiąc ludzi w kościele w zwykły dzień.
Rozmumiem różnice, jednak widać,
że potrzeba Boga u tych, którzy zostali
zewangelizowani jest większa.
Łotwa
Przez cztery lata pracowaliśmy tam
nad odnową prezbiterium (wspólnoty
kapłańskiej). Podjęta praca dotyczyła budowania relacji między księżmi,
a biskupem, umiejętności dialogu,
dzielenia i współtworzenia. Program
odnowy prowadzi tam jedna parafia
i bardzo dobrze mi się z nimi współpracuje, realizują go z dużym wyczuciem
i z sukcesami.

W Polsce
Warto wspomnieć i Polskę. W tym
roku pracę z programem rozpoczęły
cztery parafie, a dwie się przygotowują. To naprawdę dobre sygnały.
Boża sprawa
Stawiam sobie pytanie czy warto ponosić wysiłek bycia włóczęgą, wędrowcem? Z pomocą przychodzi mi wiara,
wszelkie procesy przemiany w Kościele
dokonują się powoli. My mamy pytać,
jakie tego owoce będą za 50, za 100 lat?
Marzena Olędzka

Fot. Archiwum Szymona

„Idźcie i głoście”

Pomagał Polakom w Pridniestrowiu
Szymon Osieleniec jest uczniem klasy czwartej w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. Należy do wspólnoty Pole Miłosierdzia w parafii
św. Barbary, a także do Szkoły Życia Chrześcijańskiego (Szkoły Maryi), którą prowadzą księża sercanie w Pliszczynie. Latem wyjechał na
Wschód jako świecki misjonarz.
Wszystko zaczęło się w Pliszczynie
k. Lublina, gdzie znajduje się dom rekolekcyjny księży sercanów. W czerwcu
przyłączyłem się do Sercańskiego Wolontariatu Misyjnego „Missio Cordis”
w Warszawie, a w sierpniu wyjechałem
na Pridniestrowie. Oficjalnie to teren
Mołdawii, a nieoficjalnie osobne państwo. Nie jest uznawane przez nikogo,
oprócz Abchazji i Osetii Południowej.
Cofamy się o 50 lat
Misje kojarzą się głównie z Afryką,
a ja wyjechałem do Europy Wschodniej. W Polsce myślimy, że tam żyje
się przyzwoicie, że nie ma głodu, kłopotów z wodą... A tu przekraczamy
granicę Pridniestrowia i cofamy się o
jakieś pięćdziesiąt lat.
Rokiczanki w dalekim Raszkowie
W drodze do wioski zdziwiłem
się, że zjechaliśmy z asfaltu i dalszą
trasę przebyliśmy szutrówką. Przyjechaliśmy do polskiej wioski Swoboda
Raszków. To było niesamowite, kiedy
usłyszałem jak dziewczyny nucą pod
nosem piosenki z repertuaru Rokiczanek: W moim ogródeczku, Lipka...
W klubie, gdzie się spotykają, jest dużo
polskich akcentów. W wiosce co drugi dzień odprawiane są Msze święte w
języku polskim. To też jest kultywowanie naszego języka, żeby nie wymarł.
Dzieci już od wielu lat uczą się w

szkole języka polskiego. Ta polskość
i wiara katolicka wyróżnia Swobodę
spośród innych wiosek.
Wolontariusze z Polski
Pojechałem tam z młodzieżą z Krakowa, ja opiekowałem się grupą w wieku
od 13 do 15 lat. Pomagaliśmy też księdzu
w parafii: koszenie, naprawy, malowanie
schodów i placu zabaw dla dzieci.
Spotkania z dziećmi i rodzicami
Z mieszkańcami pierwszy kontakt
mieliśmy w niedzielę, kiedy ksiądz
proboszcz Marcin Januś ogłosił, że
przyjechali wolontariusze z Polski.
Później zorganizowaliśmy półkolonie
dla dzieci. Realizowaliśmy program
W zdrowym ciele zdrowy duch. Dzieci chętnie przychodziły, spotykaliśmy
też ich rodziców. Wszyscy byli bardzo
pozytywnie do nas nastawieni. Starsi
rozmawiali w języku rosyjskim, dzieci
mówiły także po polsku. Nie miałem
żadnego problemu z kontaktem, bo
w szkole w Łęcznej uczę się języka rosyjskiego. Moi przyjaciele z Krakowa
znali angielski i włoski, ale tam mówili
po polsku. Pod koniec pobytu potrafili
powiedzieć kilka zdań po rosyjsku.
Niektórzy byli w Polsce
Młodzież ze Swobody chętnie
do nas przychodziła, niektórzy byli
w Polsce na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie oraz na Sercań-

skich Dniach Młodzieży w Pliszczynie. Przychodzili nie tylko na zajęcia
z języka angielskiego, ale i później,
by zagrać w piłkę czy w karty.
Dostawaliśmy od mieszkańców
świeże arbuzy i melony z pola. Owoce są tam bez porównania lepsze niż
u nas, duże, soczyste, ciepłe od słońca
i pachnące.
Potrzebna jest pomoc
W polskim klubie dzieci, młodzież
i dorośli wyszywają ikony z koralików,
to ciężka i misterna praca. Przywiozłem je do Polski, żeby sprzedać i zdobyć pieniądze na działalność klubu.
Wolontariat chce powołać specjalny
fundusz stypendialny. Pomoc jest im
potrzebna, ponieważ nauka po dziewiątej klasie jest płatna. Część rodzin
nie stać, by kształcić dziecko dalej.
W kontakcie
Mam nadzieję, że uda mi się pojechać w przyszłym roku, nie na pięć
tygodni, a na dwa, trzy miesiące. Mam
tam wielu przyjaciół, z którymi do dzisiaj utrzymuję kontakt. Korzystamy
z facebooka, mają też aplikację W kontakcie, piszemy tam ze sobą w języku
rosyjskim i polskim.
Spodobała mi się cisza i spokój
Na Pridniestrowiu spodobała mi się
cisza i spokój, nikt nie pędzi, nie ma
wyścigu szczurów, nie widać zazdrości,
chciwości ludzkiej. Mimo wielu zajęć
udało mi się wyciszyć i odpocząć.
Marzena Olędzka
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Niech radość
Bożego Narodzenia
napełnia nasze serca pokojem.
Niech Dziecię Jezus zrodzi nadzieję
i umocni wiarę i miłość w rodzinach.
Niech światło Betlejemskiej nocy
rozjaśnia wszelkie mroki codzienności
i prowadzi nas drogami
prawości, piękna
i dobra.

*

Krzyżówka

Czytelnicy, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie do 31 stycznia 2018 r., wezmą
udział w losowaniu nagród. Odpowiedzi
prosimy przesyłać na adres redakcji EMAUS.
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POZIOMO:
1. Poranna Msza adwentowa; 4. Miejsce narodzin Jezusa; 8. Miasto, z którego pochodził
Abraham; 9. Dokonany przez Jezusa w Kanie;
10. Chóry anielskie inaczej; 13. Jeden z Ewangelistów; 16. Chorobliwe uczucie głodu (bez
pierwszej litery); 17. Imię bohatera „Granicy”
Z. Nałkowskiej; 18. Słowo się nim stało; 20.
Pierwsza kobieta; 22. „ ... milczą, dusza śpiewa”; 23. Ona jest srebrem, a milczenie złotem;
26. Uboga, cicha w Betlejem; 27. Ojciec Izaaka;
31. „Módlcie się” po łacinie; 32. Nadokiennik;
35. „Niech się dzieje … nieba”; 36. Symbol
erbu; 37. O nieobecnej; 38. Afrykańska kuzynka żyrafy; 40. Wigilijna potrawa z kresów; 41.
Dzień łamania się opłatkiem.
PIONOWO:
1. … sumienia; 2. Bliższa lub dalsza; 3. Często
przekraczany; 4. Ciężar noszony na barkach
życia; 5. Skrót Listu do Tesaloniczan; 6. Kraj,
w którym św. o. Kolbe założył drugi Niepokalanów; 7. Skrót Księgi Micheasza; 11. Armia
Krajowa (skrót); 12. Woreczek na pieniądze,
noszony przy pasie; 14. Anonimowi Alkoholicy (skrót);; 15. … zapytania lub równości; 19.
Ewangelista, który opisał narodzenie Jezusa;
21. Pasuje jak ... do kożucha; 23. … przebiera
się, choć nie nosi; 24. Biblijny symbol Boga;
25. Skrót Księgi Abdiasza; 27. Okres liturgiczny z „roratami”; 28. Uprawia ziemię; 29. Skrót
Księgi Habakuka; 30. Płynie przez Ołomuniec;
32. Jeden z grzechów głównych; 33. Drapieżnik
z rodziny łasicowatych; 34. Na wydaniu; 38.
Anagram wyrazu tor; 39. Grał na nim Wojski.

Hasło krzyżówki z nr 102 Emaus
brzmiało: Lepszy mały czyn niż
tysiąc planów. Nagrody za prawidłowe rozwiązanie otrzymują: Wiesława Jaworska, Irena Pac, Paulina
Zbarachewicz. Po odbiór nagród
zapraszamy do biblioteki w niedzielę od godz. 16.45 do 19.15.

