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W krzyżu zbawienie...
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Wchodząc (...)  na tę drogę, obiecaj sobie przemianę. Nie myśl o tym, że ma być szybko. Albo niezbyt trudno. Albo, 
że trzeba. Wyjdź z miejsca, które znasz, do miejsca, które dopiero odkryjesz. Od siebie, którego znasz, do siebie 
odmienionego. Nie trać czasu. Wyjdź, aby znaleźć lepszy czas. Szukaj lepszego siebie.

ks. Jacek Stryczek

III Ekstremalna Droga Krzyżowa  w Łęcznej, 23 marca 2018 r.
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DZIAŁO SIĘ W PARAFII
Grudzień

04.12.2017
Odpust parafialny ku czci św. Barbary 
Uroczysta Msza św. ku czci patron-
ki parafii była sprawowana o godz. 
18.00. Celebransem i kaznodzieją był 
ks. Jan Tadyniewicz – wikariusz z Bazyliki 
pw. Narodzenia NMP w Chełmie, nasz 
parafianin. Eucharystię zakończyła 
procesja z Najświętszym Sakramentem 
i uroczyste „Te Deum.”

09.12.2017
Akcja „Mikołaj o Tobie nie zapomni”

Dzięki hojności wielu wiernych, do 
dzieci i młodzieży z najuboższych ro-
dzin z terenu powiatu trafiło 120 miko-
łajowych prezentów. Akcję przepro-
wadziła Akademia Młodzieżowa przy 
współudziale świeckich.

10.12.2017
Wręczenie medalików

Po Mszy  św. o godz. 16.00, 120-osobo-
wa grupa dzieci przygotowująca się 
do I Komunii Świętej otrzymała meda-
liki.  

14-17.12.2017
Rekolekcje adwentowe

Rozważania rekolekcyjne prowadził 
ks. Stanisław Kryszczuk – prob. parafii 
Jawidz-Rokitno, która podobnie jak 
nasza wspólnota realizuje Parafialny 
Program Odnowy i Ewangelizacji. Pa-
rafianie w tych dniach składali trwałe 
dary żywnościowe dla osób w trudnej 
sytuacji materialnej. „Caritas” przeka-
zała je wielu rodzinom jako pomoc 
świąteczną.

17.12.2017
Kiermasz bożonarodzeniowy

W niedzielę przed świątynią do godz. 
13.30 można było nabyć stroiki i inne 
ozdoby świąteczne. Akcję prze-
prowadzili rodzice dzieci niepełno-
sprawnych, podopiecznych Ośrodka  
Rewalidacyjno-Wychowawczego w 
Łęcznej. Fundusze zebrane przez rodzi-
ców przeznaczone zostały na paczki 
świąteczne dla dzieci. Kupujący zaś 
zyskali piękne stroiki na wigilijny stół.

24.12.2017
Wydarzenie parafialne 

Wigilia i Pasterka
Wigilia przeżywana była jako wyda-
rzenie parafialne, którego przesłaniem 
było odnowienie więzi rodzinnych. 
Wierni zostali zaproszeni, by podczas 
wieczerzy wigilijnej przeprosić za wy-
rządzone zło, podziękować za do-
świadczone dobro oraz życzyć błogo-
sławieństwa Bożego. Dopełnieniem 
wydarzenia były życzenia składane 
podczas Pasterki: młodzieży, rodzi-
com, dzieciom i zespołowi duszpaster-
skiemu.

31.12.2017
Jubileusze małżeńskie 

W uroczystość Świętej Rodziny o godz. 

10.00 sprawowana była Msza św.  
w intencji 25 małżeństw przeżywają-
cych swoje jubileusze. Każde małżeń-
stwo otrzymało specjalne błogosła-
wieństwo oraz pamiątkowy dyplom. 

Styczeń
06.01.2018

Rozesłanie Kolędników Misyjnych
Podczas Mszy św. o godz. 10.00 ks. Pro-
boszcz udzielił uroczystego błogosła-
wieństwa ponad 160-osobowej grupie 
Kolędników Misyjnych.  

06.01.2018
Orszak Trzech Króli 

Tegoroczny Orszak zorganizowany 
ph.: Bóg jest dla wszystkich, wyruszył  
o godz. 12.00 z Placu Tadeusza Ko-
ściuszki w Łęcznej. W korowodzie, który 
przeszedł ulicami miasta licznie uczest-
niczyły rodziny. Do orszaku dołączyli 
także Kolędnicy Misyjni. Przemarsz za-
kończył się Eucharystią w kościele św. 
Barbary. 

07.01.2018
Misyjne kolędowanie 

Na misyjne kolędowanie w parafii wy-
ruszyło 28 grup kolędniczych. Akcję 
Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci 
koordynowała s. Dorota Ostolska. Ko-
lędnicy odwiedzili około 800 rodzin. Ze-
brane fundusze w wysokości 14667,5 zł 
przeznaczone zostały dla dzieci w Syrii 
i Libanie.

10.01.2018
Spotkanie Kolędników z Metropolitą

Grupa Kolędników Misyjnych z naszej 
parafii została w tym roku zaproszona 
do Pałacu Biskupiego. Dzieci i mło-
dzież przedstawiły ks. Arcybiskupowi 
scenkę misyjną, z którą w tym roku ko-
lędowały.

17.01.2018
Archidiecezjalne spotkanie 

Spotkanie Kolędników Misyjnych od-
było się w Sanktuarium Matki Bożej 
Latyczowskiej w Lublinie. Z naszej pa-
rafii uczestniczyła w nim ponad 70. 
osobowa grupa dzieci pod opieką s. 
Doroty, s. Elżbiety i s. Sylwii. Eucharystii 
przewodniczył abp Stanisław Budzik. 
Podczas Mszy św. s. Dorota wraz z in-
nymi pięcioma katechetami została 
odznaczona medalem „Lumen Mun-
di” za zasługi na polu promowania 
ducha misyjnego wśród dzieci i mło-
dzieży oraz organizowanie grup Ko-
lędników Misyjnych – najliczniejszych w 
całej diecezji. Dzieci i ich opiekunowie 
udali się również do Natalina do Oj-
ców Białych Misjonarzy Afryki. Obejrzeli 
tam muzeum z eksponatami z różnych 
stron świata.

27.01.2018
Wydarzenie parafialne

Wybory Rady Duszpasterskiej
Na Mszy św. o godz. 10.00 zostało za-
przysiężonych 111. nowych radnych, 

wybranych podczas głosowania prze-
prowadzonego w każdym bloku. Nowo 
wybrani radni złożyli przysięgę wobec 
zgromadzonej wspólnoty. Podczas 
spotkania w auli radni otrzymali z rąk ks. 
Proboszcza Akty Nominacyjne i Zeszyty 
Rady Duszpasterskiej. Na spotkaniu zo-
stała także wybrana Kapituła Rady.

Luty
02-04.02.2018

Rekolekcje Rady Duszpasterskiej
Rekolekcje odbyły się w Natalinie k. Lu-
blina, w domu Ojców Białych Misjona-
rzy Afryki. Prowadził je ks. prob. Andrzej 
Lupa oraz s. Elżbieta Łutnik. Rekolekcje 
były okazją do pogłębionej refleksji o 
sensie życia, zaangażowaniu w parafii 
i pełnionej posłudze. 

02-10.02.2018
Nowenna w intencji chorych

Podczas adoracji Najświętszego Sakra-
mentu modlitwę w intencji chorych i ich 
rodzin poprowadziły wspólnoty: PZ Ca-
ritas i Grupa Wsparcia Chorych. 

09-10.02.2018
XXVII Pielgrzymka na Jasną Górę

W nocnym czuwaniu na Jasnej Gó-
rze wzięło udział niemal 500 wiernych. 
Oprócz pielgrzymów z naszej parafii 
uczestniczyli także  wierni z parafii św. 
Józefa oraz grupa pielgrzymów z Klucz-
kowic wraz z ks. prob. Józefem Włosz-
kiem. 

11.02.2018
Kiermasz ciast

Wspólnoty formacyjne działające w 
parafii zorganizowały kiermasz. Pozy-
skane fundusze przeznaczone zosta-
ną na przygotowywane wspólnie wy-
darzenie „Noc Świadectw”.

14.02.2018
Środa Popielcowa 

Msze św. z posypaniem głów popiołem 
rozpoczęły Wielki Post.  

24.02.2018
Procesja fatimska 

22. rocznica nawiedzenia miasta i pa-
rafii przez Matkę Bożą w znaku figury 
fatimskiej. Procesja ulicami naszego 
miasta wyruszyła z parafii św. Marii 
Magdaleny do naszej świątyni.

Przyg. Justyna Majdan
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Temat kolejnego wydarzenia wpisu-
je się w okres Wielkiego Postu, który 
obecnie przeżywamy. Jest to szczegól-
ny czas, dany nam przez Boga, abyśmy 
powrócili do jedności z Nim i z tymi, 
którzy żyją wokół nas. To dobra oka-
zja, by podjąć refleksję nad własnym 
życiem, nad tym, co oddziela nas od 
Boga, osłabia więź z Nim, a także nisz-
czy relacje z bliźnimi.
Sakrament pojednania – niezbędna 
pomoc w drodze powrotu do jedności 

Wielu wiernych traktuje spowiedź 
świętą jak obowiązek, a nie dar i rzad-
ko z niego korzysta. Dla niektórych 
spowiedź stała się już rutyną i odby-
wa według stałego schematu. Zwykle 
po spowiedzi człowiek odczuwa ulgę  
i radość, że po raz kolejny Bóg ob-
darzył go swoim miłosierdziem. To 
ważne i piękne doświadczenie, ale jest 
dopiero początkiem drogi pojednania. 
Z sakramentu spowiedzi płyną kon-
kretne wezwania do przemiany życia, 
do naprawienia krzywd czyli odbudo-
wy zerwanych lub nadwątlonych re-

lacji z Bogiem i bliźnimi. Wiele osób 
zadośćuczynienie ogranicza jedynie 
do odprawienia pokuty zadanej przez 
kapłana, zapominając o dokonaniu za-
dośćuczynienia bliźniemu.

Głęboki rachunek sumienia
Powinno się go rozpoczynać od 

zaproszenia Ducha Świętego, by po-
mógł nam zobaczyć siebie tak jak 
widzi nas Bóg. Warto na początku 
podziękować za otrzymane łaski, by 
następnie pochylić się nad tym, co 
przyczyniło się do zerwania więzi  
z Bogiem i drugim człowiekiem. 
Duch Święty pomaga zobaczyć nie 
tylko sam grzech, ale i jego korzenie 
i tym samym wzbudzić żal, że sprze-
niewierzyliśmy się miłości Boga.

Gest wydarzenia
Gestem wydarzenia będzie przygo-

towanie się do spowiedzi rekolekcyj-
nej przy pomocy dołączonego do Listu 
rachunku sumienia. Solidnie przepro-
wadzony rachunek i szczere wyznanie 
grzechów, powinny wzbudzić pragnie-
nie zadośćuczynienia Bogu i bliźnie-

mu. Należy uczynić wszystko, co moż-
liwe, aby naprawić wyrządzoną szkodę 
(na przykład oddać rzeczy ukradzione, 
przywrócić dobrą sławę temu, kto zo-
stał oczerniony, wynagrodzić krzywdy). 
Wymaga tego zwyczajna sprawiedli-
wość – podaje Katechizm Kościoła Ka-
tolickiego,  1459.

Gestem liturgicznym będzie przy-
jęcie Komunii św. w intencji konkret-
nego bliźniego, z którym jest nam 
trudno żyć w jedności.
Wykorzystać czas i łaskę

Pan Bóg po raz kolejny daje nam 
szansę, byśmy mogli wzrastać ducho-
wo i w swoim życiu przynosić dobre 
owoce. Wejdźmy na drogę nawrócenia 
do Boga i jedności z bliźnimi. 

s. Elżbieta Łutnik

Przez pokutę do jedności
Być chrześcijaninem to w mocy Ducha Świętego podejmować drogę nawróce-
nia do Boga i jedności z bliźnimi – brzmi cel wydarzenia ewangelizacyjnego, 
które przeżywać będziemy podczas rekolekcji parafialnych.

Wydarzenie parafialne
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 Bóg, Honor, Ojczyzna – Ideały Akademii Młodzieżowej

W Roku Jubileuszu 100-lecia odzy-
skania przez Polskę Niepodległości,  
a także w Roku Świętego Stanisława 
Kostki, chcemy w sposób szczególny 
zwrócić uwagę na działającą w pa-
rafii Akademię Młodzieżową, której 
program wychowawczy oparty jest 
o chrześcijańskie i patriotyczne ide-
ały: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Akademia Młodych serc,
to modlitwy pełna pierś,
ku ojczyzny większej sławie
prowadź Święty Stanisławie.

Z hymnu AM
20 lat temu kierownikiem świetlicy pa-
rafialnej została s. Alicja Prejzner fmm. 
– Historia zatacza krąg i tak się zdarzy-
ło, że trafiłam do Łęcznej ponownie – 
mówiła s. Alicja, podczas uroczystych 
obchodów 20-lecia Akademii Młodzie-
żowej.
20 lat współpracy z FSD

– Prowadząc świetlicę zastanawia-
łam się nad programem wychowania 
dzieci – opowiadała s. Alicja. – Cudow-
nym zrządzeniem Bożej Opatrzności 
spotkałam Agnieszkę Nowicką, która 
opowiedziała mi o programie Fundacji 
Szczęśliwe Dzieciństwo. Na początku 
zareagowałam sceptycznie: Co ona opo-
wiada? Jakieś spółki, akcje, giełdy, konta 

osobiste, tablice maklerskie… Z choinki 
się urwała,  gdzież to dla dzieci. Później 
z innych stron docierały do Siostry in-
formacje, że Fundacja Szczęśliwe Dzie-
ciństwo robi bardzo dużo dobrego dla 
dzieci i młodzieży. Zaprosiła prezesa 
FSD Wacława Czakona do Łęcznej,  
a po paru spotkaniach podpisała umo-
wę o wzajemnej współpracy. To było  
10 maja 1997 r. 

– Weszłam w tę współpracę, ponieważ 
program AM opiera się na idei personali-
zmu chrześcijańskiego, chce wychowywać 
człowieka, kształtując nie tylko jego sferę 
fizyczną, intelektualną, ale także ducho-
wą – wyjaśniała. 
Dzieci stały się bardzo aktywne

Kiedy powstały pierwsze spółki, nie-
zwykłe było to, że od razu dało się za-
uważyć jak szybko dzieci się zmieniają. 
Na początku wykazywały pasywną po-
stawę, natomiast później stały się bardzo 
aktywne. Parafianie nawet pytali siostrę: 

cd. str. 5
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Podziękowania dla s. Alicji
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Młodość nie uwzględnia w swoich pla-
nach starości. Tymczasem starzenie się  
i śmierć są nieuchronne, brzmi może ba-
nalnie, ale też poważnie i niekiedy prze-
rażająco. Odsuwamy tę myśl na później. 
Dopiero starcze niedomagania dziad-
ków, rodziców są impulsem do refleksji. 

Blaski i cienie starości
Wiek metrykalny niekoniecznie 

niesie starość z gamą niedomagań. 
Ludzie starsi realizują pasje, pomagają 
wnukom. Z czasem jednak pogarszają 
się predyspozycje umysłowe i zmysło-
we, dopada smutek z powodu samot-
ności. Człowiek zaczyna odczuwać swą 
bezużyteczność. 

Starzenie się ma charakter indywi-
dualny i jest uwarunkowane różnymi 
czynnikami. Jedni przyjmują starość  
z pogodą ducha i tworzą niepowtarzalne 
ciepło domowego ogniska, inni  zacho-
wują się, jakby mieli pretensje do mło-
dych o to, że są młodzi i zdrowi. Takie 
osoby opacznie odczytują nawet najlep-
sze intencje i zamiary pomocy przez bli-
skich. Ta agresja może być formą obrony 
przed bezsilnością, sposobem wołania  
o miłość. Życie z takim człowiekiem sta-
je się nieraz prawdziwą udręką. 

Pismo Święte o starości
Jednym ze sztandarowych tekstów 

biblijnych o starości jest fragment 
Księgi Mądrości Syracha: Synu, wspo-
magaj swego ojca w starości, nie za-
smucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet 
rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie 
pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. 
Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie 
w zapomnienie, w miejsce grzechów za-
mieszka u ciebie. Szacunek dla rodzi-
ców nakazuje także czwarte przykaza-
nie: Czcij ojca swego i matkę swoją. 

Jan Paweł II podkreślał, że cechą 
cywilizacji prawdziwie ludzkiej jest 
szacunek i miłość do ludzi starych, 
dzięki którym mogą się oni czuć żywą 
częścią społeczeństwa.  

Jedni twierdzą, że Panu Bogu nie udała się starość, bo wi-
dzą tylko więdnące ciało, a nie dostrzegają bogactwa świa-
ta duchowego. Inni odczytują ją jako zamysł Boży i należy 
wyrazić nań zgodę, by wydobyć z tego czasu całe bogactwo 
ponadczasowych wartości.

Młodość i starość  
spotykają się w rodzinie

Starsi ludzie nie potrzebują wiele od 
młodych, jedynie czasu przebywania 
z nimi. A to okazuje się najtrudniejsze. 
Okruchy czasu dawane w pośpiechu 
powodują największe wyrzuty sumienia 
po śmierci dziadków czy rodziców. Jak  
w filmowym kadrze przesuwają się 
zaniedbania odwiedzin, brak zainte-
resowania i ciągłe usprawiedliwianie  
z powodu pracy i innych obowiązków. 
Wielki pokój mają ci, którzy zrobili 
wszystko, by umierający bliscy mogli 
godnie odejść. Niektórzy w obecno-
ści swoich dzieci okazują lekceważenie 
rodzicom, teściom czy dziadkom. Nie-
trudno wyobrazić ich sobie za lat 30, 
wiecznie narzekających na nieczułość 
bliskich, a jednak spragnionych życzli-
wości, której sami nikomu nie dali. Już 
Cyceron pisał przed wiekami, że brzemię 
lat jest lżejsze dla tego, kto czuje się szano-
wany i kochany przez młodych.

Ogniwo 
w długim łańcuchu dziejów

Ludzie starsi często nie nadążają 
za zmieniającymi się czasami, jednak 
nadal przydatne  mogą okazać się ich 
rady i wskazania. Niezwykle cenne 
jest przekazanie przez nich tradycji  
i zwyczajów rodzinnych czy głębokiej 
wiary. To chodzące biblioteki mądro-
ści, strażnicy bezcennego dziedzictwa 
ludzkiego i duchowego oraz historii na-
rodu. Służą dojrzałymi radami, łagodzą 
spory i pomnażają mądrość. Człowiek 
starszy może stać się nauczycielem ży-
cia, ma też do wypełnienia inne ważne 
zadanie: przekazać Ewangelię nowym 
pokoleniom. Wielu wnuków poznaje 
podstawy wiary dzięki dziadkom. Ko-
lana rozmodlonych babć to najszybsze 
pogotowie modlitewne w rodzinie. 

Papież Franciszek zwracając się do 
seniorów mówił: Warto prosić o łaskę, 
abyśmy nie sądzili, że historia kończy 

się na nas. Myśmy jej nie rozpoczęli  
i nie zakończymy jej. Historia bez nas 
będzie się toczyć dalej. Powinniśmy 
zatem prosić o pokorę, dzięki której 
będziemy uważali siebie za ogniwo w 
wielkim łańcuchu historii. Papież daje 
za przykład świętych Joachima i Annę, 
rodziców Maryi i dziadków Pana Jezu-
sa. Oni wierzyli w przyszłe pokolenia  
i przekazali im swą mądrość. 

Czas doświadczeń 
ułomności ciała

Kiedy słabną siły fizyczne, czasem 
umysłowe, dochodzi obłożna choroba, 
to  jesteśmy skazani na pomoc innych. 
Dobrze, jeśli są to najbliżsi. Czasem nie 
jest to możliwe. Dla najbliższej rodziny 
jest to trudne wyzwanie i pewien spraw-
dzian miłości i szacunku. Osobom w 
podeszłym wieku należy także towarzy-
szyć duchowo. Zapewnić im możliwość 
przystąpienia do sakramentów, w tym 
namaszczenia chorych i wiatyku.

Jan Paweł II w liście Do moich Braci 
i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku pi-
sał: Kiedy Bóg przyzwala, abyśmy cier-
pieli z powodu choroby, samotności lub 
z innych przyczyn związanych z pode-
szłym wiekiem, zawsze obdarza nas też 
łaską i mocą, byśmy z jeszcze większą 
miłością włączali się w ofiarę Jego Syna 
i głębiej uczestniczyli w realizacji Jego 
zbawczego zamysłu. Możemy być pew-
ni, że On jest Ojcem bogatym w miłość 
i miłosierdzie! 

Czyż to nie w cierpieniu Bóg staje 
się nam bliski? Nieraz ułomność ciała 
jest ostatnią szansą na nawrócenie, je-
dyną drogą przyjścia Boga do człowie-
ka. Mogą wtedy usłyszeć zbawienne 
słowa: Odpuszczają ci się grzechy. Czy 
czegoś więcej potrzeba człowiekowi na 
tę jedyną i ostatnią drogę? 

Krystyna Sochan

Starość

Emaus 
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Czas żałoby

Najważniejsze i jednocześnie najtrud-
niejsze jest to, co dzieje się we wnętrzu 
osoby przeżywającej żałobę. Ostatecz-
nie zerwane relacje z bliskimi, świado-
mość nieodwracalności zdarzeń jest 
bardzo silnym przeżyciem w sferze 
emocji, myślenia i zachowania. Jedno-
cześnie może to być czas szczególnego 
dojrzewania, kiedy trzeba stanąć wo-
bec pytań o rzeczy ostateczne. 

Dojrzewamy przez całe życie, na-
bieramy coraz większego doświadcze-
nia, a zdarza się, że najszybciej dojrze-
wamy na łożu śmierci. Wtedy widzimy 
te wartości, które są najważniejsze, ta-
kie jak: wiara, nadzieja, miłość, relacja 
z Bogiem.

Żałoba jako czas rozstania jest nam 
bardzo potrzebna. Przeżywanie smutku 
i żalu jest naturalne, gdy tracimy możli-

wość kontaktu z bliską osobą. Zdarzają 
się sytuacje, kiedy ludzie przeżywając 
żałobę, wyłączają się z życia, stają się 
apatyczni, nie chcą kontaktu z innymi. 
Jest to rodzaj nadmiernego wyrazu sta-
nu emocjonalnego. Z drugiej zaś strony 
powinniśmy podchodzić do tego czło-
wieka z wielką delikatnością. Każdy  
z nas posiada inną wrażliwość i odpor-
ność na trudne przeżycia. Nieoceniona 
jest wtedy umiejętność towarzyszenia 
człowiekowi w takich momentach ży-
cia. Powiedzenie, że czas leczy rany, jest 
w pewnym stopniu prawdziwe, ale dla 
człowieka przeżywającego żałobę tu 
i teraz, nie jest ono wielkim pociesze-
niem. 

Czas przeżywania żałoby przez ży-
jących wydaje się bez znaczenia dla 
zmarłego. Jeżeli jednak będziemy pa-

trzyli na śmierć jako przejście do ży-
cia wiecznego, gdy będzie on czasem 
szczególnej modlitwy w intencji bli-
skiej osoby, to stanie się on niezwykle 
ważny dla zmarłego, a także dla nas 
samych. Może być szansą na nawró-
cenie, spojrzenie na świat, drugiego 
człowieka i na Pana Boga w całkowicie 
inny sposób.

Leszek Kozioł

Żałoba to okres następujący bezpośrednio po odejściu kogoś dla nas 
ważnego, z którym ziemskie relacje zostały zerwane w sposób osta-
teczny. Przeżywany żal wyraża się w sposobie ubierania, rezygnacji 
z zabaw czy określonych rozrywek. Zewnętrzne okazywanie żało-
by jest rodzajem sygnalizowania otoczeniu, że jest to dla nas czas  
o szczególnym znaczeniu.

Ja jestem zmartwychwstaniem  
i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby  

i umarł, żyć będzie. J 11,25-26

Bóg, Honor, Ojczyzna
Co wyście zrobili z tymi dziećmi, że one 
tak się pozmieniały? 
To było niesamowite. Widać było, że 
dzieci chcą coś robić, angażować się,  
że jakieś nowe życie w nie wstępuje.
„Legitymacja” studenta AM

– Każdy wychowawca i instruktor 
nosił przy sobie obrazek – wspominała 
s. Alicja. W poniedziałek modlili się 
za całą Akademię, we wtorek za dzieci  
z Akademii, w środę za wychowawców 
i współpracowników, w czwartek za 
dobroczyńców, w piątek za Ojczyznę, 
w sobotę za wszystkie dzieci, którym 
w jakikolwiek sposób jest źle na świe-
cie, a w niedzielę dziękowali za dobro, 
jakie Bóg czynił w Akademii. – To była 
taka legitymacja, z którą codziennie 
chodziliśmy – podkreślała.
Wielka sprawa

– Dotarliśmy do dorosłych absol-
wentów Akademii – mówił obecny 
na łęczyńskiej uroczystości Wacław 
Czakon, prezes FSD. – Podkreślali, że 
tutaj nauczyli się wiary w Pana Boga, 

Symbole Akademii Młodzieżowej 
Pismo Święte – ideał Bóg
Wskazuje, że Biblia jest drogowska-
zem w życiu, zawarte są w niej naj-
ważniejsze przykazania i wskazówki, 
którymi należy się kierować.
Chleb lub kłosy zboża – ideał Honor 
Symbolizuje pracę, jest także znakiem 
służby i pomocy drugiemu człowie-
kowi.
Flaga Polski – ideał Ojczyzna 
Patron - św. Stanisław Kostka

sprawnego działania w organizacji.  
W Łęcznej jest podobnie. Wychowanie 
jest rzeczą prostą, pewnie można zrobić 
dużo więcej, ale to jak pracują z dzieć-
mi siostry w Łęcznej to wielka sprawa.
Wychowanie patriotyczne

– W Akademii zawsze ważne było 
i jest wychowanie patriotyczne. Dzieci 
i młodzież brały udział w obchodach 
świąt narodowych: 11 listopada i 3 Maja 
– wspominała Agnieszka Nowicka, jed-
na z pierwszych wychowawczyń w AM, 
dziś pracownik MOPS-u w Łęcznej.
Pierwszy wychowanek

Jubileusz AM świętował także 
pierwszy wychowanek, Łukasz Jawor-
ski. W 1996 r. przyszedł do świetlicy 
jako 9-letni chłopiec. 

– Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy 
przyszedłem do świetlicy to później nie 
mogłem zasnąć, nie mogłem się doczekać, 
żeby jak najszybciej tam pójść – wspomi-
nał. – W Akademii byłem około pięciu 
lat, poznałem wiele osób, zawrałem przy-
jaźnie. To był bardzo wartościowy czas. 
Dużo się tutaj nauczyłem, polecam. 

Marzena Olędzka

Młodzież z AM składa kwiaty pod pomnikiem 
T. Kościuszki podczas uroczystości 3 Maja

Fo
t. 

w
w

w.
w

hi
te

la
br

ad
or

s.
ca

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 p
ar

afi
i

cd. ze str. 3



6

Emaus 
nr 104 rok 2018

Drodzy Parafianie!
Od naszego rozstania minął już ponad rok. Wiele się w tym czasie u mnie wy-

darzyło. Prosto z Łęcznej poleciałam do Londynu na półroczną naukę angielskiego. 
Szybko się okazało, że był to prawdziwy prezent od Pana Boga. Nie tylko miałam 
czas na naukę (szkoła językowa, wspólnota złożona właściwie z samych Brytyjek czy 
codzienne kontakty z ludźmi, media itd.), to dodatkowo miałam czas na odkrywanie 
piękna tego miasta i kraju. Umożliwiała mi to  moja przyjaciółka ze szkoły średniej, 
która, podobnie jak wielu innych naszych rodaków, tam znalazła swój  drugi dom. 

Po intensywnym czasie wysiłku intelektualnego miałam okazję, by zażyć nieco 
ruchu, bo wakacje spędziłam w naszej lubelskiej wspólnocie, gdzie zostałam posłana 
do kuchni. Po wypoczynku z rodziną i załatwieniu formalności, dnia 13 września 
ubiegłego roku postawiłam pierwsze kroki na filipińskiej ziemi.

Cóż mogę powiedzieć o tym jedynym kraju Azji, w którym  dominują katolicy, 
po zaledwie pięciu miesiącach pobytu? Z pewnością jest to kraj zaskakujący. Zaraz 
po przyjeździe rzuca się w oczy jego europejskość, czy może bardziej amerykań-
skość (edukacja, zaopatrzenie, miłość do wszystkiego co z USA). Na drugi rzut oka 
odkrywamy tu Azję, zwłaszcza w mentalności ludzi (ogromny szacunek do rodziny,  
starszych), ale też niestety w koszmarnej korupcji czy ruchu ulicznym. Dlatego tak 
ważne jest poznawanie historii kraju, by zrozumieć czemu taki kształt ma on teraz. 
Na to między innymi poświęciłam ten czas. Miałam również możliwość odwiedze-
nia kilku ciekawych miejsc, czy rozpoczęcia nauki miejscowego języka. 

Byłam we wspólnocie przyjęcia w Quezon City, gdzie oprócz sióstr FMM z Fili-
pin są również siostry z Myanmar, Indonezji, Wietnamu i Konga, które przyjechały 
na studia teologiczne, pedagogiczne lub naukę języka angielskiego. Taki układ po-
zwolił mi dosyć spokojnie przeżyć ten pierwszy czas aklimatyzacji.

 Teraz, w sensie dosłownym, siedzę już na walizkach, bo od 11 lutego zmieniam 
wspólnotę. Sariaya to mniejsze miasto, bardziej prowincjonalne i ubogie. Mamy tam 
wspólnotę, która prowadzi szkołę, właściwie od przedszkola do matury oraz pracuje 
w duszpasterstwie parafialnym. Od nowego roku szkolnego, czyli 1 czerwca, podej-
mę pracę w szkole średniej jako nauczycielka charyzmatu naszego zgromadzenia. 
Tutaj w szkołach, które są prowadzone przez zgromadzenia zakonne jest możliwość 
uczenia duchowości założyciela. Przyznam, że bardzo mnie ta perspektywa cieszy, 
ale im bliżej, tym bardziej dostrzegam trudności. Jezus nigdy mnie nie zostawił sa-
mej sobie, więc wierzę, że tym razem będzie podobnie. 

Gdyby przyszło mi wybrać fragment Pisma Świętego, który podsumowywałby 
ten ostatni czas to sięgnęłabym do Ewangelii według św. Jana: Jeżeli ziarno wpadłszy 
w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno... Często, bez względu na to jak bardzo 
staramy się być otwarci, zetknięcie z nową rzeczywistością owocuje powolnym obu-
mieraniem naszych oczekiwań, nieuświadomionych często wyobrażeń o innych, ale 
też o sobie. To niezbędne, by opróżnić, zanim się pozwoli Bogu napełnić na nowo, 
tym co On chce, by dać Mu szansę na nowy początek.

I na koniec dwie myśli, które w tym czasie mi towarzyszą, a które pomagały  
w trudnych chwilach. Pierwsza mówi o próbach, przed którymi stajemy. Pan Bóg 
nie daje ich nam po to, by nas przetestować, ale po to, byśmy zrobili kolejny krok w 
wierze i zaufaniu. A drugą usłyszałam od znajomego misjonarza, kiedy skarżyłam 
się jak nieużyteczna tu na razie jestem. – Twoją pierwszą misją jest twoje własne 
nawrócenie, które za sobą pociągnie innych do Jezusa, reszta to tylko konsekwencja 
tego – powiedział mi.

Kochani! Dziękuję Wam za wszystkie dowody życzliwości i pamięci. Pamiętam  
o Was w modlitwie i proszę o nią. Niech Was Pan błogosławi i strzeże!

s. Anna Skołuba fmm
Filipiny, 8 luty 2018 r.

List z Filipin 
od s. Anny Skołuby

S. Anna z siostrami studentkami, w tle 
cmentarz zakonny w Tagaytay

Z młodzieżą podczas tygodnia powołanio-
wego na uniwersytecie w Baguio

Z siostrami podczas tygodnia powołaniowe-
go na uniwersytecie w Baguio

Z polskimi misjonarzami podczas wspólne-
go świętowania 11 Listopada
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Świadectwo
Żywa wiara, to zdolność do podej-

mowania decyzji walki z samym sobą 
dla Chrystusa, walki z własnymi słabo-
ściami, ograniczeniami, wygodnictwem 
w różnych sytuacjach życiowych. To 
gotowość do przywracania w sobie rów-
nowagi pomiędzy duchem a ciałem, aby 
mieć życie w sobie.  

Doskonałą okazją do realizacji bo-
żych cnót stała się dla naszego małżeń-
stwa Ekstremalna Droga Krzyżowa. Z 
tytułu wieku, może i tliły się w naszych 
myślach rozterki: czy sprostamy? Jednak 
entuzjazm wiary nie pozwalał nam wąt-
pić. Ruszyliśmy z kościoła św. Józefa w 
gęstniejące z każdą chwilą mroki okolic 
Łęcznej, w okryte podziwem i mgłą ta-
jemnicy wiary, podmokłe nadwieprzań-
skie łąki. 

Z godziny na godzinę, z coraz więk-
szym trudem pokonywaliśmy uśpione 
dróżki tajemnic naszej wiary. Odnaj-
dując światełkami latarek kolejne stacje 
Drogi Krzyżowej, przy których klęcząc 
i rozważając Mękę Chrystusa, krzepili-
śmy się, obierając tę cząstkę, która była 
dla nas najważniejsza. Przedziwne po-
łączenie: trudu, zmęczenia, ciemności  
i modlitwy, przy klęczącym gronie mo-
dlących się współtowarzyszy, wzmagało 
w nas nieodparte poczucie spotkania z 
Chrystusem w sercu i we wspólnocie 
Kościoła. 

Przeświadczenie, że o to właśnie 
chodziło. To coś o wiele piękniejszego  
i głębszego i rzeczywiście chwytającego 
za serce, niż fundowane sobie ulotne 

przyjemności. Odkrywaliśmy znacze-
nie jedności z Chrystusem na Krzyżu, 
równocześnie spajała nas coraz silniej-
sza więź jedności między nami. I coraz 
większa radość z posiadania siebie w 
dawaniu siebie, czyniąca nas wspólnotą, 
a nawet przyjaciółmi, bośmy przecież 
razem walczyli. 

Mimo degradującego ciało utru-
dzenia, pojawiającego się bólu, senno-
ści, oczu zmęczonych ciemnością, było  
w nas zwycięstwo. Ulga z powoli roz-
widniających się ciemności. I już u celu, 
klęcząc przed ołtarzem w świątyni św. 
Marii Magdaleny, czuliśmy czas nad-
chodzącego Wielkiego Tygodnia, Paschy  
i Zmartwychwstania. 

Mieliśmy pewność, że pełniąc Jego 
wolę zachowaliśmy się jak trzeba. Wtedy 
już czułem i teraz po roku nadal czuję się 
szczęśliwy.

Ekstremalna  
Droga Krzyżowa

Tegoroczne trasy:
Czerwona św. Faustyny – 42 km, koń-
czy się w kościele św. Marii Magdaleny
Czarna św. Marii Magdaleny – 29 km, 
kończy się w kościele św. Marii Mag-
daleny
Biała św. Jana Pawła II – 41 km, koń-
czy się w Archikatedrze Lubelskiej
Zielona św. Piotra – 56 km, kończy się 
w Archikatedrze Lubelskiej
Brązowa św. Brata Alberta – 44 km, 
kończy się w Rogóźnie
W opracowaniu jest trasa do max. 10 km

III Ekstremalna Droga 
Krzyżowa w Łęcznej

Jacek Majdan

Tegoroczna EDK odbędzie się 23 
marca, na tydzień przed Wielkim 
Piątkiem.  Rozpocznie się Mszą św. 
o godz. 18.00 w kościele św. Józefa 
w Łęcznej. Opiekunem duchowym 
EDK jest ks. Dawid Gawin, wika-
riusz w tej parafii.
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Rok Jubileuszu 
100-lecia odzyskania 

przez Polskę Niepodległości
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 

w ub.r. podjął uchwałę ustanawia-
jącą rok 2018 Rokiem Jubileuszu 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Tym samym zło-
żył hołd pokoleniom Polaków, 
którzy przyczynili się do odzyska-
nia przez niepodległości. 

Módlmy się za Ojczyznę, by już 
nigdy nie utraciła suwerenności.Fo
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Katolicki savoir-vivre (13)
Modlitwa uwielbienia po Komunii Świętej 
Za wielki dar zbawienia, odkupienia, odpuszczenia win i zaprosze-
nia do wiekuistej uczty, oddnajdujemy w sercu potrzebę wdzięcz-
ności. Stąd po Komunii św. jest czas na modlitwę dziękczynienia  
i uwielbienia. Najpierw osobiście, w ciszy serca przeżywamy radość 
ze spotkania Mistrza z Nazaretu, a potem uwielbiamy Boga modli-
twą lub śpiewem we wspólnocie Kościoła. 

Do dziękczynienia po Komunii św. 
zachęcają dokumenty kościoła oraz 
święci. Św. Teresa od Jezusa mówi-
ła: Zważcie, że te chwile po Komunii 
świętej jest to czas, w którym dusza 
może zebrać zyski niezmierzone. Jezus 
najsłodszy jest z nami, nie traćmy tych 
chwil tak drogich i jak najbliżej staraj-
my się z Nim połączyć, boski Majestat 
Jego bowiem nie zwykł skąpo płacić za 
pobyt swój w gospodzie naszej, jeśli tyl-
ko dobre znajdzie w niej przyjęcie. 

Przeżywając osobistą radość po 
przyjęciu Pana w Komunii św., która 
jest najdrogocenniejszą chwilą, mo-
żemy nie mówić nic, trwać w sku-
pieniu i słuchać co Jezus będzie mó-
wił do nas i iść za wezwaniem łaski. 
Możemy wzbudzać akty uwielbienia 
i miłości, uniżać się przed nieskoń-
czoną wielkością Zbawiciela, łączyć 
się z uwielbieniem Maryi, aniołów  

i świętych jako dopełnieniem naszej 
niegodnej modlitwy.

Wspólna modlitwa uwielbienia, 
która w naszej parafii przygotowy-
wana jest przez wiernych i odczy-
tywana z ambony przez przedsta-
wiciela zgromadzenia, powinna 
charakteryzować się następującymi 
elementami: po pierwsze jest to mo-
dlitwa całej wspólnoty eucharystycz-
nej, a więc wyrażamy się w imieniu 
wszystkich, używając sformułowań: 
uwielbiamy Cię, wysławiamy Cię,  
a nie w imieniu własnym: uwielbiam, 
wysławiam, kocham Cię. Ponadto, 
modlitwa ta powinna składać się 
z aktów uwielbienia, dziękczynie-
nia, chwały i czci. Niewskazane jest 
wplatanie do tej modlitwy próśb, 
bo prośby przedstawialiśmy w czasie 
liturgii. Nie jest to również czas na 
przepraszanie czy przebłaganie, bo 

to również czyniliśmy w czasie litur-
gii eucharystycznej. Modlitwa uwiel-
bienia to oddanie chwały i czci Panu, 
Bogu Wszechmogącemu, który jest 
Święty.

Bóg, od którego tak wiele otrzy-
mujemy, dając w zamian tak niewiele, 
jest godzien, abyśmy składali Mu nie-
ustannie hołdy uwielbienia i czci oraz 
dziękowali za Jego łaskawość, za cuda, 
które dla nas czyni i łaski, którymi nas 
nieustannie obdarza.

Napisanie modlitwy uwielbienia 
nie jest łatwe, a nawet bardo trudne. 
Powinniśmy jednak starać się uczynić 
ją jak najpiękniejszą, przecież wypo-
wiadamy ją w imieniu całej wspólnoty 
zgromadzonej na Eucharystii, bez-
pośrednio Bogu żywemu, który jest  
w niebie. Ta modlitwa nie powinna być 
zbyt długa. 

przyg. Violeta Miłosz 

 80 lat jak jeden dzień 

Jest bardzo skromną osobą. Zapytana 
o to, jak długo wspiera Parafialny Ze-
spół Caritas, odpowiada: A co ja tam 
pomagam, zaledwie 15 lat. 
Jakoś zleciało...

Wiek nie jest dla niej przeszkodą w 
angażowaniu się. – Jakoś zleciało tyle lat 
w dobrym działaniu i w dobrym zdro-
wiu – mówi – Cieszę się, że ludzie mnie 
zaakceptowali. Jak są zbiórki do pusz-

ki to podchodzi do mnie wielu znajo-
mych. Ludzie zwykle są hojni.
Uczy się pracy z komputerem

Pani Danuta martwi się, że nie jest 
tak sprawna jak inne panie z Carita-
su, bo jak mówi: one lepiej znają się 
na komputerze. Sama też uczy się tej 
trudnej sztuki. Należy do Katolickiego 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
przy parafii św. Marii Magdaleny, któ-
re organizuje szkolenia komputerowe 
w bibliotece. – Już teraz troszkę wiem, 
troszkę umiem posługiwać się kompute-
rem – tłumaczy. – Na emeryturze nie 
jest nudno – wyjaśnia.
Zgrany zespół

Caritas to według niej dobry i  zgra-
ny zespół, jest zadowolona, że może 
sprostać różnym zadaniom. Martwi się 
jednak o te zadania, których już nie po-

dejmie. – Jeśli chodzi o przygotowanie 
modlitwy, to za bardzo się do tego nie 
garnę – mówi. – Młodzi nieraz chcieliby, 
żeby wszystko starsi robili, a przecież to 
oni mają najwięcej siły – zauważa. 
Potrzebujących jest dużo

Do Caritasu zachęcił ją ks. Stanisław 
Zając, opiekun rejonu, w którym pani 
Danuta mieszka. Dzięki przynależności 
do wspólnoty może pomagać innym, 
ulżyć ludziom w ich problemach. Chce 
służyć im radą i wsparciem ducho-
wym, nie tylko  pomocą materialną. 
– Potrzebujących jest dużo, a pieniędzy  
z MOPS-u nie starcza dla wszystkich – 
wyjaśnia. Tłumaczy, że rodziny najczę-
ściej są zadowolone z pomocy i z tego, że 
jest ktoś, kto się nimi interesuje. Niektó-
rym przecież brakuje pieniędzy na wy-
żywienie czy opłacenie mieszkania. 

Pani Danuta Bednarska jest wolon-
tariuszką w Parafialnym Zespole 
Caritas. Nie byłoby w tym nic nie-
zwykłego, gdyby nie obchodzony nie 
tak dawno jubileusz. W ub.r.  pani 
Danuta ukończyła 80 lat. Wciąż ma 
się dobrze i póki starczy sił chce dalej 
służyć pomocą innym.

cd. na str. 10
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Kodeń

Poznajemy okoliczne sanktuaria

Sanktuarium Maryjne w Kodniu 
zwane jest Częstochową Podlasia, 
a cudowny obraz tytułowany: Mat-
ka Boża Kodeńska, Matka Boża 
Gregoriańska lub Matka Boża  
z Guadalupe. Historia pojawienia 
się tego obrazu w Kodniu jest nie-
zwykła i z pewnością nadaje się na 
scenariusz filmu sensacyjnego.

Sanktuarium w Kodniu
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Powróćmy do Galilei,  
aby zobaczyć Jezusa  
zmartwychwstałego!

Słynne w Polsce sanktuarium
Renesansowy kościół pw. św. Anny 

wybudowany został w  latach 1629-
1635. Jego fundatorem był książę Mi-
kołaj Sapieha. Kościół jest jednym  
z najbardziej znanych sanktuariów 
maryjnych w Polsce.
Cudowny obraz

Obraz znajduje się w ołtarzu głów-
nym, przedstawia Maryję w królew-
skiej szacie, trzymającą na lewym ręku 
Dzieciątko, w prawym berło, symbol 
władzy królewskiej. 
Błogosławiona wina

Kodeń przez kilka stuleci należał do 
jednej z gałęzi potężnego rodu Sapie-
hów. W 1629 r. pobożny Mikołaj Sapieha 
rozpoczął budowę świątyni wzorowanej 
na bazylice św. Piotra w Rzymie. Kiedy 
poważnie zachorował wybrał się na piel-
grzymkę do Rzymu. Tam został przyjęty 
przez papieża Urbana VIII i zaproszony 
na Mszę św. do prywatnej kaplicy papie-
skiej. W ołtarzu kaplicy znajdował się 
obraz Madonna de Guadelupe. W cza-
sie Mszy św. odprawianej przez Papieża, 
książę doznał cudownego uzdrowienia. 
Wtedy też postanowił ukraść obraz. Plan 
swój zrealizował przekupując papieskie-
go zakrystiana. Mimo pościgu, udało 
mu się uciec z obrazem i dowieźć go do 
Kodnia.
Ekskomunika dla magnata

Papież za ten niesłychany czyn uka-
rał magnata ekskomuniką. Mimo ogło-
szenia kary, Sapieha wrócił z obrazem 
do kraju. Obraz Matki Bożej Gregoriań-
skiej został uroczyście wprowadzony do 
kaplicy zamkowej, a po ukończeniu prac 
przy świątyni, umieszczony w głównym 
ołtarzu, gdzie znajduje się do dzisiaj. 
Pokutna pielgrzymka

Po wielu staraniach ze strony Sa-
piehów, Papież darował winę magna-
towi i zażądał, by w ramach pokuty 
odbył pielgrzymkę do Rzymu, co ksią-
żę uczynił przebywając całą trasę pie-
szo. Tam ponownie został przez niego 
przyjęty. Papież nie tylko przyjął prze-
prosiny, ale też hojnie obdarował skru-
szonego winowajcę. Sapieha przywiózł 
do kodeńskiej bazyliki wiele relikwii 
świętych. Najważniejsze jednak było 
to, że Ojciec Święty pozwolił zatrzy-
mać ukradziony obraz. Tę burzliwą hi-
storię opisała Maria Kossak-Szczucka 
w książce Błogosławiona wina. 

W 1723 r. obraz Matki Bożej został 
ukoronowany koronami papieskimi. 
Nowi opiekunowie sanktuarium

Po powstaniu styczniowym parafia 
w Kodniu została zlikwidowana, a ob-
raz wywieziony do klasztoru jasnogór-
skiego, gdzie przebywał przez 52 lata. 
W 1927 r. obraz wrócił do kościoła w 
Kodniu, w tym też roku sanktuarium 
zaopiekowali się Misjonarze Oblaci 
Maryi Niepokalanej.
Uroczystości odpustowe 
2 VII - święto Matki Bożej Kodeńskiej;
26 VII - odpust parafialny - wspomnie-
nie św. Anny 
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
- odpust w kościele Ducha Świętego na 
Kalwarii
14-15 VIII - Główny Odpust Diece-
zjalny Wniebowzięcia  NMP
8 IX - Święto Narodzenia NMP i dzięk-
czynienie Bogu za plony ziemi.

przyg. Barbara Zielińska

Galilea jest miejscem pierwszego po-
wołania, gdzie wszystko się zaczęło! 

Powrócić tam, powrócić do miejsca 
pierwszego powołania. Jezus przecho-
dził nad brzegiem jeziora, kiedy rybacy 
zarzucali sieci. Wezwał ich, a oni zosta-
wili wszystko i poszli za Nim.

Także dla każdego z nas u źródła 
drogi z Jezusem jest jakaś 
„Galilea”. „Pójść do Galilei” oznacza 
coś pięknego, oznacza dla nas odkrycie 
na nowo naszego chrztu jako żywego 
źródła, zaczerpnięcie nowej energii  
u korzeni naszej wiary i naszego do-
świadczenia chrześcijańskiego. Powrót 
do Galilei oznacza przede wszystkim 
powrót tam, do tego żywego punk-
tu, w którym Boża łaska dotknęła 
mnie na początku drogi. To od tej 
iskry mogę rozpalić ogień na dzisiaj, na 
każdy dzień, i zanieść ciepło i światło do 
moich braci i sióstr. 

Wielkanoc, Papież Franciszek

Życzenia wielkanocne
Oby w waszych sercach, 

w waszych rodzinach i wspól-
notach zabrzmiało orędzie 

Zmartwychwstania 
wraz z ciepłym światłem 

obecności Jezusa żywego: 
obecności, która rozjaśnia, 
daje pociechę, przebacza, 

rozpogadza... 
Chrystus zwyciężył zło 
u samych jego korzeni: 

On jest bramą zbawienia, 
szeroko otwartą, aby każdy 
mógł znaleźć miłosierdzie. 
Zanieście wszystkim radość  

i nadzieję Chrystusa 
Zmartwychwstałego.

Papież Franciszek
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ks. Proboszcz

Czas nawrócenia
Wielki Post skłania nas do sięgnię-

cia w głąb siebie. Z całą wyrazistością 
odkrywamy wtedy prawdę, że do cier-
pienia Jezusa przyczyniają się także 
nasze grzechy. – To nie gwoździe Cię 
przebiły lecz mój grzech, to nie ludzie 
Cię skrzywdzili lecz mój grzech… – 
śpiewamy w Wielkim Poście.

Uświadomienie sobie własnej sła-
bości i grzechu jest pierwszym kro-
kiem ku porządkowaniu swego życia. 
Następnym jest pragnienie zmiany, do 
której zaprasza nas Jezus, kolejnym 
wytrwałe kroczenie drogą Bożych 
przykazań. Wszystko wiemy, a jednak 
przekonujemy się jak trudno nam wy-
trwać na drodze nawrócenia. 

Szczególne lekarstwo
Wielki Post daje nam nadzieję na 

zmianę życia. Jeśli dobrze go wyko-
rzystamy, dostrzeżemy, że zmiana jest 
możliwa. Kościół proponuje wiernym 
szczególne lekarstwo: modlitwę, post 
i jałmużnę. To właśnie one pozwalają 
wyjść z własnej skorupy potrzeb i za-
chcianek, by dostrzec potrzeby innych. 
Uporządkowanie naszego życia to także 
uporządkowanie naszych relacji z Bo-
giem i bliźnimi. Podejmowane przez 
nas postanowienia wielkopostne przy-

Parafia pod

noszą radość i zadowolenie z siebie, 
jesteśmy dumni, że wytrwaliśmy. Lecz 
czy o to chodzi Jezusowi? Czy nie bar-
dziej oczekiwałby czynów pełnych mi-
łości, życzliwości wobec innych? Czy 
nie cieszyłby się bardziej, gdyby Jego 
dzieci żyły w zgodzie i pojednaniu? 

Rekolekcje parafialne
Proces nawrócenia to nie tylko po-

jednanie się z Bogiem, ale również 
otwarcie na bliźniego. Podczas reko-
lekcji wielkopostnych będziemy prze-
żywać wydarzenie parafialne związane 
z pogłębionym rachunkiem sumienia, 
przed przystąpieniem do sakramentu 
pokuty i pojednania. To jest ten pierw-
szy krok: zobaczyć, co nas oddala od 
Boga i bliźniego, i że dzieje się tak  
z naszego powodu. Dlatego w każdej 
chwili możemy ten stan zmienić. 

Papieskie orędzie
W Orędziu na Wieki Post Papież 

Franciszek życzy: „Niech światło Chry-
stusa, chwalebnie zmartwychwstałe-
go, rozproszy ciemności naszych serc  
i umysłów”, abyśmy wszyscy mogli na 
nowo przeżyć doświadczenie uczniów 
z Emaus. Słuchanie Słowa Pana i kar-
mienie się Chlebem eucharystycznym 
sprawi, że nasze serce będzie mogło 
znów płonąć wiarą, nadzieją i miło-
ścią. Niech ta nadzieja prowadzi nas 
po drogach naszego nawrócenia.

Prace przy kościele
Zamówione są dwa zamykane kon-

fesjonały oraz ławki przyścienne. Zo-
staną one zamontowane pod chórem. 
Wykonanie tych prac przewidziane jest 
w najbliższych miesiącach.

Po zapłaceniu zaległych zobowiązań 
za prace wcześniej wykonane, w kasie 
parafialnej mamy 52 tys. zł. Za wszelkie 
ofiary składam serdeczne Bóg zapłać.

10

Zachęcam przede wszystkim członków Kościoła, aby z 
zapałem podjęli drogę wielkopostną, czerpiąc wsparcie z jał-
mużny, postu i modlitwy. Jeżeli niekiedy wydaje się, że miłość 
gaśnie w wielu sercach, nie jest tak w sercu Boga! On daje 
nam wciąż nowe okazje, abyśmy mogli znów zacząć kochać. 

Papież Franciszek

 

Łęczna wyglądała inaczej
Pani Danuta zamieszkała w Łęcznej 

w 1955 r. – Nie miałam jeszcze 18 lat 
jak zaczęłam tu pracować – wspomina 
– Wtedy Łęczna nie wyglądała tak jak 
dzisiaj, to było miasto handlowe, rynki 
były zabłocone, gdyż co poniedziałek  
i piątek odbywały się tu targi. Było mnó-
stwo koni i polne błoto. 
Z dziećmi chodziło się nad Wieprz

Pani Danuta pracowała w szkole,  
a później w przedszkolu, lubiła swoją 
pracę. Czasem wychodziła z dziećmi 
nad rzekę. – Tam, gdzie Świnka wpadała 
do Wieprza była kładka i tamtędy cho-
dziliśmy z dziećmi nad rzekę. Tam było 
bardzo ładnie. Szkoła mieściła się tam, 

gdzie obecnie jest Urząd Miasta. Póź-
niej, kiedy pani Stefania Pawlak budo-
wała nową szkołę, tą przy ulicy Piłsud-
skiego, nauczyciele pomagali zbierać 
pieniądze na budowę. 
Ciężkie czasy

– Prosiło się to Spółdzielnię Miesz-
kaniową to Urząd Miasta, a nawet 
zwykłych ludzi o pieniądze na szkołę 
– wspomina – Zbieraliśmy na wyposa-
żenie, potrzebne były firanki, właściwie 
wszystko, wyżywienie dla dzieci też. 
Dzieci przychodziły z daleka, nawet  
i spod Ludwina, trzeba je było podpro-
wadzić, bo dla nich taka droga była nie-
bezpieczna. Takie to były czasy. 

80 lat jak jeden dzień 
cd. ze str. 8

Caritas na spotknie grupy przygotowała Jubi-
latce niespodziankę – wspaniały tort.

Marzena Olędzka
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
Parafialnego Zespołu CARITAS

za rok 2017

Czy wiecie, że...
To już 25 lat!

W lutym br. mija 25 lat od czasu 
powołania w parafii zespołu chary-
tatywnego. Podczas rekolekcji Rady 
Duszpasterskiej, które odbyły się w 
dniach 12-14 lutego 1993 r. na temat 
roli świeckich w życiu parafii, powo-
łany został m.in. zespół charytatywny. 
Jego zadaniem była pomoc osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji. 

W tym okresie pracowało w ze-
spole 40 wolontariuszy. Udzielono 
pomocy materialnej na ok. 783 ty-
siące złotych. Dziś członkowie PZ 
Caritas mile wspominają różne akcje, 
mające na celu pozyskanie środków, 
m.in.: loterię fantową podczas Para-
fialnego Festynu 3 Majowego, sprze-
daż własnoręcznie robionych żłób-
ków, figurek Pana Jezusa, baranków 
wielkanocnych, a także akcję: Mikołaj 
na telefon.

PRZYCHODY:
  6.981,00 składki pracowników kopalni
  2.560,00 wpłaty indywidualne
12.582,60 comiesięczne zbiórki do puszki
  9.118,88 puszki wystawiane okazjonalnie
  9.001,96 wartość art. spożywczych zebranych na paczki świąteczne
  3.189,27 zysk ze sprzedaży kartek świąt., świec wigilijnych i chlebków
     
43.433,71 przychody ogółem

ROZCHODY:
12.000,00 wartość talonów spożywczych CARITAS
     174,00 obiady dla dzieci w szkole
  7.395,29 wartość talonów do apteki
  1.496,00 dofinansowanie do biletów autobusowych
  3.400,00 dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży
  9.001,96 wartość paczek świątecznych
     200,00 wyprawka szkolna
     228,50  zakup reklamówek, kopert, kartek, koszty Dnia Chorego.
     650,00 opłacenie badań lekarskich
     200,00 wpłata za kalendarze do Caritas Archidiecezji

34.745,75 rozchody ogółem

Ponadto:
W dniach 2-10 lutego 2017 r.  prowadziliśmy nowennę w intencji chorych 

przed Światowym Dniem Chorego.
12 marca 2017 r. sprawowana była Msza św. w intencji wszystkich darczyńców 

i ofiarodawców Caritas. Pracownicy kopalni, którzy przekazują co miesiąc składkę 
na Caritas, otrzymali imienne zaproszenia, podziękowania, a także zaświadczenie 
dla celów podatkowych.

13 maja 2017 r. imiennie zaprosiliśmy chorych na Mszę św. w ich intencji połą-
czoną z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych.

6 grudnia 2017 r. odbyło się rozdanie paczek mikołajowych dla dzieci, które 
przygotowali parafianie w ramach akcji Mikołaj o Tobie nie zapomni, koordynowa-
nej przez Akademię Młodzieżową.

Poza tym:
Uczestniczymy w comiesięcznych katechezach tematycznych prowadzonych 

przez Księdza Proboszcza.
Przygotowaliśmy w kościele adorację Najświętszego Sakramentu w pierwszy 

czwartek września 2017r., a także rozważania Drogi Krzyżowej 7 kwietnia 2017r.
PZ Caritas
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26Przyg. Marek Sochan

Czytelnicy, którzy nadeślą prawidłowe roz-
wiązanie do 30 kwietnia 2018 r., wezmą 
udział w losowaniu nagród. Odpowiedzi 
prosimy przesyłać na adres redakcji EMAUS. 

17 5

9

13

15

Hasło krzyżówki z nr 103 Emaus brzmiało: I my czekamy na Cie-
bie, Pana. Nagrody za prawidłowe rozwiązanie otrzymują: Joanna 
Jóźwina, Marcin Mrozik, Katarzyna Wołos. 
Po odbiór nagród zapraszamy do biblioteki w niedzielę od godz. 
16.45 do 19.15.

Krzyżówka
POZIOMO:  
1. Święto obchodzone 25 marca; 8. … natury lub 
Abrahama; 9. Brat Mojżesza; 11. Do chowania 
głowy; 13. Skrót Księgi Izajasza; 14. Australijski 
struś (bez pierwszej litery); 15. Bratanek Abraha-
ma; 17. Ogół biskupów danego kraju lub danej 
prowincji kościelnej; 18. W powiedzeniu czyni 
je wiara; 19. Skrót Listu do Rzymian; 22. Mówią, 
że nie sługa; 23. Żona perskiego króla Aswerusa, 
ocaliła Żydów przed zagładą; 24. Miasto greckie 
w Azji Mniejszej; 26. Skrót Księgi Zachariasza 
(wspak); 28. Szata liturgiczna arcykapłana staro-
żytnego Izraela (Wj 28, 6-14); 29. Bywa, że leży 
odłogiem; 30. Kierowany przez premiera; 31. 
Człowiek niebędący osobą duchowną; 32. Skrót 
oznaczający świętego; 34. Akademia Sztuk Te-
atralnych (skrót); 37. Święte do namaszczeń; 38. 
Droga odprawiana w Wielkim Poście; 39. Ojciec 
Abla; 40. … Oliwny; 41. Czas ją leczy.
PIONOWO: 
1. Mesjasz Pan; 2. Skrót napisu, który Piłat naka-
zał umieścić nad głową Chrystusa na Krzyżu; 3. 
Marnotrawny …; 4. Darowanie win; 5. Pan, który 
szukał miliona; 6. „Najkrótsze” z polskich miast; 
7. Wielki trwa 40 dni; 10. Jeden z proroków mniej-
szych; 12. Tam dwaj uczniowie rozpoznali Jezu-
sa po łamaniu chleba; 14. Jeden z darów Trzech 
Króli; 16. Główna rzeka Syberii; 20. Kazał ściąć 
Jana Chrzciciela; 21. Gorzkie w Wielkim Poście; 
23. Autor księgi Starego Testamentu; 25. Matka 
Tymoteusza (2 Tm 1,5); 27. Imię apostoła, który 
zastąpił Judasza Iskariotę; 29. Wiosną na gałęzi; 
31. Popielcowa; 33. Z nadzieją i miłością; 34. Je-
den procent hektara; 35. Antonim przodu; 36. Wy-
płynęła wraz z krwią z przebitego boku Chrystusa; 
38. Skrót Listu do Koryntian.

Na zdjęciu ks. Mirosław Wróbel przewodniczy liturgii odnowienia przyrzeczeń małżeńskich w Kanie 

Galilejskiej. Jest to niezwykle wzruszający moment dla każdego małżeństwa
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Parafia św. Barbary  
w Łęcznej organizuje  
w ferie przyszłego roku  
tygodniową pielgrzymkę 
do Ziemi Świętej. Popro-
wadzi ją  biblista KUL ks. 
prof. dr hab. Mirosław 
Wróbel. Dokładny termin, 
program pielgrzymki oraz 
jej koszt zostanie podany 
w ogłoszeniach i na stro-
nie internetowej. Warto 
rezerwować miejsca  
i odkładać pieniądze na  
tę szczególną pielgrzymkę. 
Zachęcamy parafian do 
wspólnego wyjazdu.  
Zgłoszenia w zakrystii.

Jezus zaprasza Cię  
do Ziemi Świętej


