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Archidiecezja
nie jest już 
osierocona
– mówił
bp Mieczysław Cisło, 
wyrażając radość
po odczytaniu 
dokumentu 
z decyzją
Benedykta XVI. 
Administrator 
archidiecezji 
odczytał komunikat 
nuncjusza 
apostolskiego 
w Polsce w kurii 
metropolitalnej 
w samo południe
 26 września. 
Dokładnie w tym 
samym czasie 
został on ogłoszony 
w Warszawie, 
w siedzibie 
episkopatu, 
w obecności 
nominata.
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Mamy 
nowego 
pasterza

Nowy 
metropolita 
lubelski
bp Stanisław 
Budzik
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Gość lubelski

T o człowiek z charakterem 
i dużym doświadczeniem 
ogólnokościelnym – mówił 

bp Mieczysław Cisło i  zaprosił 
biskupów pomocniczych, zebra-
nych kapłanów i media do modli-
twy w intencji obecnego arcybi-
skupa i  jego zmarłego w  lutym 
poprzednika.

Wszechstronny biskup
Nowy pasterz archidiecezji, 

to biskup tytularny Hólar. Należy 
do Rady Stałej Komisji Wspólnej 
Przedstawicieli Rządu RP i  KEP 
oraz do Zespołu do Rozmów z Ro-
syjskim Kościołem Prawosławnym. 
Przewodniczy Kościelnej Komisji 
Konkordatowej i do tej pory pełnił 
funkcję Sekretarza Generalnego 
Konferencji Episkopatu Polski.

Urodził się 59 lat temu w Łęka-
wicy koło Tarnowa. Po ukończeniu 
I LO w Tarnowie wstąpił do Wyż-
szego Seminarium Duchownego. 
Święcenia kapłańskie przyjął 29 
maja 1977 roku z rąk bp. Jerzego 
Ablewicza. Pierwsze lata kapłań-
stwa przeżył jako wikariusz naj-
pierw w  Limanowej, a  potem w 
katedrze w Tarnowie. Po studiach 
z dogmatyki na Wydziale Teolo-

gicznym Uniwersytetu w  Inns-
brucku w 1988 roku obronił pracę 
doktorską. Potem przez krótki czas 
znów pracował jako wikariusz, tym 
razem w parafii św. Maksymilia-
na w Tarnowie. Do 1990 roku był 
dyrektorem Caritas Diecezji Tar-
nowskiej, a następnie zorganizował 
Wydawnictwo Diecezji Tarnow-
skiej „Biblos” i kierował nim.

Mimo obowiązków nie tracił 
związku ze światem nauki. Od 1989 
roku wykładał w Wyższym Semi-
narium Duchownym w Tarnowie, 
a przez kilka lat był jego rektorem. 
W latach 1997–2004 był wykładow-
cą na kursie licencjacko-doktor-
skim w Papieskiej Akademii Teo-
logicznej w Krakowie. Trzynaście 
lat temu na mocy decyzji Rady Wy-
działu Teologicznego PAT otrzymał 

stopień doktora habilitowanego 
nauk teologicznych. W roku 2002 
został profesorem nadzwyczajnym 
PAT. Autor i redaktor kilkunastu 
książek oraz stu kilkudziesięciu ar-
tykułów, kierował też powstaniem 
kilku prac doktorskich i kilkudzie-
sięciu magisterskich. Miał również 
związki z dziennikarstwem, bo za-
siadał w radzie programowej Radia 
Dobra Nowina.

24 lutego 2004 r. Jan Paweł II 
mianował go biskupem pomocni-
czym diecezji tarnowskiej i bisku-
pem tytularnym Hólar (Islandia). 
Święcenia biskupie przyjął 3 kwiet-
nia w bazylice katedralnej w Tar-
nowie. Udzielił mu ich bp Wiktor 
Skworc. Od czterech lat jest Sekre-
tarzem Generalnym Konferencji 
Episkopatu Polski. 

Ze wzruszeniem do Lublina 
Obecnego pasterza diecezji 

i zmarłego niedawno abp. Józefa 
Życińskiego łączyło wiele. Przed 
laty ks. Stanisław Budzik był rzecz-
nikiem prasowym ordynariusza 
diecezji tarnowskiej bp. Życińskie-
go. Ten ostatni był też jego współ-
konsekratorem podczas święceń 
biskupich. Obaj byli biskupami 
w Tarnowie, obaj też – w Lublinie. 
Tuż po ogłoszeniu nominacji metro-
polita lubelski wyznał, że te związki 
wiele dla niego znaczą. – Będę je-
chał tą samą drogą, którą wiozłem 
go czternaście lat temu z Tarnowa. 
Świadomość, że będę jego następcą, 
przyprawia mnie o głębokie wzru-
szenie, czuję, że jego obecność mnie 
wspomaga, że jestem zobowiązany 
podjąć jego dziedzictwo – mówił 
bp Stanisław Budzik.

Ruszyły już przygotowania 
do ingresu bp. Budzika do kościo-
ła lubelskiego. Będzie to jedno 
z największych wydarzeń w życiu 
diecezji ostatnich lat. Uroczystośc 
planowana jest na 22 października 
o godz. 11.00. – To bardzo dobra data. 
Tego dnia po raz pierwszy będziemy 
obchodzić liturgiczne wspomnie-
nie bł. Jana Pawła II. Jest to też dzień, 
w którym w 1978 roku nowy papież 
rozpoczynał uroczyście swój pon-
tyfikat. Będziemy więc łączyć się 
duchowo z tamtym wydarzeniem 
sprzed 33 lat, kiedy w naszej archi-
diecezji powitamy nowego arcybi-
skupa. To wielka radość – podkreśla 
ks. Maciej Staszak, ceremoniarz 
archidiecezjalny.

Joanna Mazurek

Adres redakcji: 20-950 Lublin,
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
Telefon/faks (81) 534 61 36
Redagują: ks. Rafał Olchawski – dyrektor 
oddziału, Agnieszka Gieroba, 
Justyna Jarosińska, Joanna Mazurek

lublin@gosc.pl
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Lubelski Kościół ma nowego pasterza

Ruszyły przygotowania 
do ingresu

W samo południe 
26 września odczytano 
komunikat nuncjusza 
apostolskiego w Polsce. 
Informuje w nim,  
że bp Stanisław 
Budzik  został nowym 
arcybiskupem 
metropolitą 
lubelskim i Wielkim 
Kanclerzem KUL.
Ingres zaplanowano 
na 22 października 
w archikatedrze 
lubelskiej o godz. 11.

– Świadomość, że będę jego następca, przyprawia mnie o głębokie 
wzruszenie, czuję, że jego obecność mnie wspomaga – mówi 
o abp. Józefie Życińskim nowy metropolita lubelski
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W yzwanie, które można pod-
jąć tylko wtedy, jeżeli jest się 

wewnętrznie przekonanym, że gdy 
Pan Bóg stawia przed nami trudne 
zadanie, równocześnie daje nam 
siłę, abyśmy to zadanie mogli zre-
alizować. Chrystus mówił kiedyś do 
świętego Pawła Apostoła, a dzisiaj 
powtarza to często wielu z nas: Wy-
starczy ci mojej łaski. Moc bowiem 
w słabości się doskonali. 

W papieskim miesiącu
Podejmę posługę duszpasterską 

w Lublinie w październiku. Jest to 
miesiąc papieski. Miesiąc, w któ-
rym wspominamy wybór Jana 
Pawła sprzed trzydziestu trzech 
lat. Obchodzimy Dzień Papieski, 
kiedy po raz pierwszy będziemy ob-
chodzić wspomnienie liturgiczne 
nowego błogosławionego. Będzie-
my wspominać słowa, które po-
wiedział wtedy, na początku swo-
jego pontyfikatu: Nie lękajcie się! 
Otwórzcie Chrystusowi wszystkie 
drzwi i wszystkie granice. Przede 
wszystkim – trzeba to tak rozu-
mieć – granice naszych serc, drzwi 
naszych serc. Czasem zamknięte.  
Decyzja Ojca Świętego ozna-
cza dla mnie także zakończe-
nie mej pracy na stanowisku 
Sekretarza Generalnego Kon-
ferencji Episkopatu Polski.  
Na zebraniu plenarnym w Przemy-
ślu księża biskupi wybiorą, za trzy 
tygodnie, mojego następcę. Już dzi-
siaj chciałbym bardzo serdecznie 
podziękować Księżom Biskupom za 
to, że powierzyli mi takie fascynują-
ce stanowisko i za braterską współ-
pracę w trosce o Kościół w Polsce. 
Są tu zgromadzeni pracownicy 
Sekretariatu, panie, panowie, sio-
stry zakonne, księża. Chciałbym 
wszystkim bardzo serdecznie po-
dziękować za kompetentną i gorli-
wą pracę, za tworzenie wspaniałej 
rodzinnej wspólnoty w tym domu.

Archidiecezja z tradycją
Moje myśli biegną teraz w kie-

runku archidiecezji lubelskiej. 
Serdecznie pozdrawiam Kościół, 
który jest w Lublinie i w bogatej 
chrześcijańską tradycją archidie-
cezji. Pozdrawiam dzieci i  mło-
dzież, rodziny, osoby samotne 
i cierpiące. Pozdrawiam siostry 
i  braci życia konsekrowanego. 
Pozdrawiam kapłanów i biskupów, 
moich najbliższych współpracow-
ników. Serdeczne pozdrowienie 
przesyłam w kierunku licznych 
w Lublinie uczelni, zwłaszcza Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego. Młodzieży, która w tych 
dniach rozpoczyna nowy rok 
studiów.

Gdzie jest Bóg, 
tam przyszłość

Ojciec Święty Jan Paweł II skie-
rował do nas takie wezwanie, na 
początku nowego tysiąclecia, by 
czynić Kościół domem i szkołą ko-
munii. Te słowa stały się inspiracją 
dla programu duszpasterskiego 
Kościoła w Polsce w ostatnich la-
tach i te słowa chciałbym uczynić 
też moim własnym programem 
i programem dla Kościoła, które-
mu mam służyć. Mianowicie czy-
nić archidiecezję lubelską domem 
i  szkołą komunii. Komunii – to 
znaczy takiej jedności i wspólnoty, 
która bazuje na miłości; która jest 
wspólnotą serc otwartych na Boga 
i otwartych na człowieka.

A więc możemy podsumować: 
Nie lękajcie się! Te słowa Jana Paw-
ła II stały się inspiracją piosenki, 
pieśni śpiewanej często przez ludzi 
młodych: Nie lękajcie się! Bóg jest 
miłością! To słowa Benedykta. Nie 
lękajcie się! Trwajcie mocni w wie-
rze. Nie lękajcie się! Bo jak powie-
dział Ojciec Święty Benedykt XVI 
niedawno w Niemczech: Gdzie jest 
Bóg, tam jest przyszłość! • 

■ R e k L A m A ■

Pierwsza wypowiedź bp. Stanisława Budzika po ogłoszeniu nominacji

Pozdrawiam Kościół w Lublinie

Nowy arcybiskup lubelski podczas swojego pierwszego 
przemówienia w siedzibie episkopatu

Decyzja Ojca Świętego Benedykta o mianowaniu 
mnie arcybiskupem metropolitą lubelskim stanowi 
dla mnie, to zrozumiałe, wielkie wyzwanie. 
Wyzwanie wielkie i trudne – mówił po odczytaniu 
komunikatu nuncjusza apostolskiego w Polsce 
nowy arcybiskup lubelski. 
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C hcemy, żeby nauka dotarła do 
wszystkich zainteresowanych, 
żeby nie stała się hermetyczna, 
żeby można było wejść do uczel-

ni, instytutów i pracowni i zobaczyć, co 
tam się dzieje. Festiwal ma także pokazać 
wykorzystanie nauki w życiu codziennym 
– tłumaczył, otwierając imprezę, prof. 
Edward Pałys, przewodniczący Komitetu 
Naukowego i Organizacyjnego.

Tegorocznym koordynatorem wydarze-
nia był Uniwersytet Przyrodniczy, a hasłem 
słowa „Nauka w służbie przyrody”. Podczas 
ponad 1300 festiwalowych godzin odbyło się 
1800 edycji projektów, w formie prezentacji, 
pokazów, wykładów, wystaw, konkursów, 
koncertów i wstępów do laboratoriów. Swoje 
podwoje otworzyły m.in. uczelnie i instytuty 
naukowe Lublina, Dęblina, Puław, Zamościa, 
Stalowej Woli i Tomaszowa Lubelskiego. W nie-
dzielę lublinianie mogli uczestniczyć w Pikni-
ku Naukowym, z ogromną ilością naukowych 
stoisk i atrakcji dla zwiedzających w każdym 
wieku. W Festiwal Nauki wpisywał się także 
Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych 

TYGIEL 2011, podczas którego 
żacy dzielili się ze sobą swo-
imi pasjami.

– To było ciekawe prze-
życie. Okazuje się, że można 
się uczyć nie tylko w szkole 
– ocenia Lubelski Festiwal 
Nauki Joasia, gimnazjalistka.

Czy jakość projektów 
dorównywała ich ilości? 
Niekoniecznie. – Byliśmy 
na trzech pokazach. Nie-
które były przygotowane 
bardzo dobrze, ale trafi li-
śmy na jeden wykład, któ-
ry był nużący i nieciekawy. 

W projekcie porównującym 
Szkocję i Wielką Brytanię 
trafne było to, że prowadzą-
cy wzywali uczestników do 
konkursów. Dla uczniów to 
była aktywizacja, słuchali 
tego, co do nich mówiono. 
Najgorzej, kiedy projekt 
to tylko wykład, a  do tego 
nieciekawie wygłoszony – 
dzieli się spostrzeżeniami 
Agnieszka Bardzel, nauczy-
cielka z Wojciechowa. •

Od wikliny do aspiryny
„Jak uZYskaĆ energiĘ Z alg?”, „W jaki sposób 
mikroorganizmy urozmaicają sobie życie?”, „Co się 
zieleniło w starożytnej Grecji?” – to tylko trzy z ponad 
800 projektów naukowych, w których między
17 a 23 września uczestniczyli mieszkańcy regionu.

tekst i zdjęcia
Joanna MazURek

joanna.mazurek@gosc.pl
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„Najedzony” 
kleszcz
Poniżej
Po PRawej: 
Strukturę roślin, 
której nie widać 
gołym okiem, 
można było 
zobaczyć pod 
stereoskopem 
podczas Pikniku 
Naukowego
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Od wikliny do aspiryny
Naukowcy Uniwersytetu Medycznego zaprosili na wizytę do Ogrodu Roślin Leczniczych. 
Można tam było się dowiedzieć, co dzieje się z rośliną, zanim jako lek w pudełku trafi 
na apteczną półkę 
Po lewej: Publikacje o swoim patronie prezentował Instytut Jana Pawła II
PieRwsze od lewej: Magister Roman Zając z KUL-u udowadniał, że anioły w Biblii wcale nie 
miały pyzatych buzi i złotych loczków
dRUgie od lewej: W takim inhalatorze ultradźwięki generują energię potrzebną
do uzyskania pary, z którą rozpylany jest preparat, np. olejek lawendowy albo miętowy 
PowYżej: Zamiast tradycyjnych lekcji, wielu nauczycieli zaproponowało uczniom udział 
w festiwalowych pokazach
na dole: Festiwalowi towarzyszyły wystawy. Ta pokazywała mikrofotografi e uzyskane 
za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Można było na nich zobaczyć 
organizmy, rośliny, materiały chemiczne i przemysłowe w ogromnych powiększeniach

Podczas projektu „Z kamerą za pan brat” 
każdy mógł sprawdzić, jak wygląda 
zajęcie reportera. – Wiele osób uważa 
fi lmowanie za łatwą zabawę. My 
pokazujemy, że to ciężka praca i że trzeba 
pamiętać, iż kamera rejestruje absolutnie 
wszystko – tłumaczył prowadzący Łukasz 

Kaczmarek
Po lewej: Tak duże krocionogi jak ten, 
który pokazuje dr Grzegorz Kania 
z Uniwersytetu Medycznego, można 
spotkać w Afryce, jednak ich mniejsi 
bracia występują także w Lublinie…  
oBok …   i wyglądają tak

pokazujemy, że to ciężka praca i że trzeba 
pamiętać, iż kamera rejestruje absolutnie 
wszystko – tłumaczył prowadzący Łukasz 

Kaczmarek
Po lewej: 
który pokazuje dr Grzegorz Kania 
z Uniwersytetu Medycznego, można 
spotkać w Afryce, jednak ich mniejsi 
bracia występują także w Lublinie…  
oBok 

pokazujemy, że to ciężka praca i że trzeba 
pamiętać, iż kamera rejestruje absolutnie 
wszystko – tłumaczył prowadzący Łukasz 

Kaczmarek
Po lewej: 
który pokazuje dr Grzegorz Kania 
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Wykonując utwory 
religijne, bardziej 
niż w przypadku 
innych wiemy o czym 
i przede wszystkim 
dla kogo śpiewamy 
– zapewniały artystki 
z zespołu Asilum, 
jednego z finalistów 
wydarzenia.

T egoroczny finał świdnickiej 
imprezy odbył się 24 wrze-

śnia w  muszli koncertowej przy 

Miejskim Centrum Usług Socjal-
nych, ale festiwalowe wydarzenia 
ruszyły już dzień wcześniej. Trzy 
zespoły wzięły udział w  warsz-
tatach, które prowadzili dla nich 
artyści z najwyższej półki muzyki 
chrześcijańskiej w Polsce – Gospel 
Rain. – Były to warsztaty wokalne 
i aranżacyjne. Młode zespoły mogły 
czerpać z dwudziestoletniego do-
świadczenia Gospel Rain, ale i z ich 

życzliwości, bo udzielali nie tylko 
muzycznych rad – mówi Paulina 
Niezbecka, koordynatorka festiwa-
lu.  Do finału zakwalifikowało się 
osiem zespołów.  Najlepsi okazali 
się artyści z Pandamusic, drugie 
miejsce jury przyznało zespołowi 
Mój Tata, a trzecie Zespołowi Oka-
zjonalnemu. Nagroda publiczności 
trafiła do Mojej Rodziny i również 
do Pandamusic. Oprócz finalistów,  

świdniczanie mogli 
posłuchać koncertu 
zespołu Tomek Ja-
siński Band (laureata 
nagrody publiczno-
ści zeszłorocznej edycji), a na koniec 
gwiazdy wieczoru – Gospel Rain.

Wydarzenie odbyło się w ra-
mach XI Międzynarodowego Fe-
stiwalu Stróżów Poranka. 
 Joanna Mazurek

Nietypowy happening na placu 
Litewskim pokazała 25 września 
lublinianom młodzież uczest-
nicząca w projekcie „Aktywne 
Rozwijanie Talentów”.

P rojekt wpisywał się w  pro-
gram „Młodzież w działaniu”, 

a realizowali go młodzi z lubelskiej 
Bursy Szkół Artystycznych wraz 
z kolegami z Klubu Komputerowo-
Ekonomicznego z litewskiej Uteny. 

Przez kilka wrześniowych dni 
uczestniczyli m. in. w warsztatach, 
zajęciach integracyjnych i wyciecz-
kach.   – Przez projekt chcieliśmy 
budować spójność i tolerancję mię-
dzy młodymi Litwinami i Polakami, 

rozwijać ich zdolności muzyczne, 
teatralne i plastyczne. Happening 
wyrażał alternatywną wizję Euro-
pejskiej Stolicy Kultury – tłumaczy 
koordynator działań Urszula Bis-
singer--Ćwierz. jm
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Podczas happeningu grupy muzyczna, plastyczna i teatralna początkowo wystąpiły osobno, a potem wspólnie. – Ta synergia była przesłaniem 
– mówiła Urszula Bissinger-Ćwierz

pod
patronatem
„Gościa”

Polacy i Litwini rozwijali talenty 

Dwa narody – taka sama młodzież

II Ogólnopolski 
Festiwal Muzyki 
Chrześcijańskiej 

„Maranatha”

Boże 
granie

Pandamusic zachwycił zarówno jurorów, jak i publiczność  
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Już za tydzień 
zadecydujemy, 
kto zajmie 
27 miejsc w Sejmie 
przypadających 
Lubelszczyźnie. 
W poprzednim 
numerze 
prezentowaliśmy 
kandydatów z okręgu 
nr 6, tym razem 
przedstawiamy 
okręg nr 7 (Chełm), 
dla którego 
przeznaczonych 
jest 12 mandatów. 

O kręg chełmski obejmuje 
swym zasięgiem miasta: 
Chełm, Zamość, Biała Pod-

laska i powiaty: bialski, biłgorajski, 
chełmski, hrubieszowski, krasno-
stawski, parczewski, radzyński, 
tomaszowski, włodawski, zamojski.

Zwarci i gotowi
Podobnie jak w  okręgu szó-

stym, lubelskim, listę PiS otwiera 
kobieta, dotychczasowa posłanka 
Beata Mazurek, jedna z  najak-
tywniejszych posłanek w polskim 
Sejmie. Drugi jest  poseł Sławo-
mir Zawiślak, który w roku 2010 
bezskutecznie ubiegał się o fotel 
prezydenta Zamościa. Z trzeciego 
miejsca wystartuje Ernest Bejda, 
dawny zastępca Mariusza Kamiń-
skiego, byłego szefa CBA.

Listę PO otwiera przewodni-
czący Platformy w regionie Stani-
sław Żmijan. W ławach poselskich 
zasiada nieprzerwanie od 2001 r. 
Zasłynął z faktu bycia wiernym 
do końca (wbrew swoim partyj-
nym kolegom) Januszowi Pali-
kotowi, a ten w podziękowaniu, 
po opuszczeniu partii, namaścił 
go swoim następcą. Drugi w ko-
lejce po mandat jest także obecny 
poseł Mariusz Grad, bratanek 
znanego ministra skarbu Alek-

sandra Grada 
i  jednocześnie 
szef struktur 
PO w powiecie 
tomaszowskim.

Specjalistka 
od aktywizacji 
obszarów wiej-
skich Hanna 
Mazurkiewicz 
jest trzecia na li-
ście Platformy i wraz z czwartą 
Elżbietą Kucharską uhonorowa-
ną w tym roku tytułem Kobieta 
Lubelszczyzny, stanowi swojego 
rodzaju przerywnik w  wśród 
startujących posłów. Tuż za nimi 
ponownie dotychczasowy poseł, 
Grzegorz Zaniewicz.

Gwiazdy i gwiazdki
Listę PSL otwiera najbardziej 

doświadczony parlamentarzysta 
z Lubelszczyzny, nasza regional-
na gwiazda hazardowej komisji 
śledczej Franciszek Stefaniuk. Po-
słem jest nieprzerwanie od 1989 r. 
– w wyborach do Sejmu kontrak-
towego startował z ZSL, potem re-
prezentował PSL. Był też wicemar-
szałkiem Sejmu III kadencji. Pan 
poseł znany jest z poetyckiego za-
cięcia. Drugi na liście jest partyjny 
kolega Stefaniuka, także poseł Ta-
deusz Sławecki. Dla odmiany zasia-
dał on w komisji śledczej ds. śmierci 
Barbary Blidy, a w latach 2001–2003 
piastował stanowisko wiceministra 
edukacji narodowej i sportu. Tuż 
za nimi na trzecim miejscu jedna 
z najbardziej znanych kobiet Lu-
belszczyzny wojewoda Genowefa 
Tokarska. Pani wojewoda, zanim 
objęła stanowisko w administracji 
rządowej, przez 18 lat sprawowa-
ła funkcję wójta gminy Biszcza. 
Jest  pierwszą w  historii Lublina 
kobietą na stanowisku wojewody.

Prawnik Michał Malec jest 
„jedynką” na liście PJN. Na dru- 
giej pozycji w okręgu chełmskim 
znalazł  się Stanisław Kuć, kan- 
dydat na  prezydenta Chełma 
w  ubiegłorocznych wyborach. 
Pierwszą trójkę na liście zamyka 
Ryszard Sobczuk z  Tomaszowa 
Lubelskiego.  jj

Kandydaci do Sejmu z okręgu nr 7

Bo to ważna gra
Szkoda, 

że chętni 
do udziału 

w wyborach 
to przede 

wszystkim 
ci niemający 

jeszcze prawa 
głosu
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Gość lubelski

Kurs dla parafialnych animatorów służby liturgicznej

Reżyser przed ołtarzem
Dyskretny, 
staranny i przede 
wszystkim pobożny 
– to podstawowe 
cechy przyszłego 
ceremoniarza. 
Wszystkiego innego 
nauczy się podczas 
comiesięcznych 
spotkań.

N ajważniejsza będzie formacja, 
bo żeby poprawnie spełniać 

swoją funkcję „technicznie”, trze-
ba znać liturgię, wiedzieć, czym 
jest, co  znaczą jej  poszczególne 
części, gesty, szaty liturgiczne 
itd. – tłumaczy ks. Maciej Staszak, 
moderator Archidiecezjalnego 
Centrum Formacji Liturgicznej, 
które organizuje kurs. – Będziemy 
także mówić trochę o jej historii, 

bo  przecież liturgia ma dwa ty-
siące lat i pewne rzeczy są wyni-
kiem procesu, tradycji, która trwa 
w Kościele, a sięga czasów Jezusa 
Chrystusa – dodaje.

Jak wyjaśnia, ceremoniarz 
przygotowuje liturgię przed jej roz-
poczęciem i  czuwa nad jej  prze-
biegiem, zwłaszcza jeśli jest roz-
budowana, jak podczas Triduum 
Paschalnego, wizytacji biskupiej, 

bierzmowania czy odpustu para-
fialnego. Współpracuje przy tym 
z księdzem, organistą, kościelnym 
i oczywiście z ministrantami. To od-
powiedzialne zadanie. – Trzeba być 
nie tylko koordynatorem, ale i re-
żyserem. Należy dopilnować, żeby 
każdy zajął swoje miejsce, żeby 
w  odpowiednim momencie lek-
torzy podeszli do  przeczytania 
czytań, a psałterzysta do odśpie-

wania psalmu czy żeby odpowied-
nio wcześniej przygotowali  się 
niosący dary podczas procesji. To 
szereg spraw, które trzeba skoor-
dynować – podkreśla ceremoniarz 
archidiecezjalny. 

Chęć udziału w  kursie moż-
na zgłaszać e-mailowo, pisząc na ad-
res m.staszak@kuria.lublin.pl. 
Zaproszeni są ministranci z całej 
archidiecezji, ale tylko tacy, którzy 
uczą się co najmniej w III klasie gim-
nazjum. Na zajęciach będą się spo-
tykali raz w miesiącu. Kurs zakoń-
czy się podczas Archidiecezjalnej 
Pielgrzymki Służby Liturgicznej 
do Wąwolnicy. Tam „absolwenci” 
dostaną błogosławieństwo do peł-
nienia funkcji ceremoniarza.  
 Joanna Mazurek

– Ceremoniarz przygotowuje 
liturgię przed jej rozpoczęciem 
i czuwa nad jej przebiegiem 
– tłumaczy ks. Maciej Staszak

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo zaprasza

Szkoła świadomych obywateli
Zabiorą na wycieczkę, pomogą 
odrobić lekcje, rozwinąć kieł-
kujące w  młodych umysłach 
zainteresowania czy po prostu 
porozmawiają – wolontariusze 
czekają na uczniów ze swoim cza-
sem i umiejętnościami.

Z ajęcia są przygotowane z myślą 
o dzieciach ze szkół podstawo-

wych i o gimnazjalistach.
Odbywają się w dwóch lubel-

skich ośrodkach, „Teatr” i  „Bliź-
niak”, od poniedziałku do piątku. 
Zaczynają się o godz. 15.00 i trwają 
do 19.00. Co ważne dla rodziców, 
nie obciążają domowego budżetu, 
bo są bezpłatne, a dają ich pocie-
chom coś więcej niż wiedzę i roz-
rywkę. – Przez wszystkie zajęcia, 
które prowadzimy, chcemy reali-
zować naszą misję: dobrze wycho-
wywać młodych ludzi. Chcemy, 
by w  przyszłości byli dobrymi 
obywatelami, ale  też sprawnie 
działali w  życiu gospodarczym. 
Przygotowujemy z nimi obchody 

ważnych świąt 
k o ś c i e l n y c h 
i  narodowych, 
a  na  koniec 
roku jeździmy 
z naszymi pod-
opiecznymi na 
p i e l g r z y m k ę 
– tłumaczy Elwi- 
ra Wasak z Fun- 
dacji. 

Szczęśliwe Dzieciństwo ma pro-
pozycje także dla młodych w wieku 
od 16 do 19 lat. W Akademii Młodzie-
żowej uczą się m.in. organizowania 
akcji społecznych i pracy w zespole. 
– Staramy się nauczyć ich przedsię-
biorczości. Wykonują zadania, które 
zwykle są powierzane dorosłym: 
przygotowują akcje (ostatnio np. re-
mont mieszkania ubogiej rodziny) 
w dzielnicy, parafii czy szkole, pozy-
skują na nie sponsorów. Dorośli tyl-
ko im w tym pomagają. Dzięki temu 
młodzi ludzie zdobywają konkretne 
umiejętności z zarządzania czy mar-
ketingu – dodaje E. Wasak. jm

Zapisy i informacje:
Na zajęcia dla dzieci i gimnazjalistów w godz. 15.00–19.00:
„Teatr” ul. jezuicka 17/2, lublin
„bliźniak” ul. ks. m. słowikowskiego 1, tel. 81 747 48 59
Na Akademię Młodzieżową w godz. 9.00 – 16.00:
tel. 81 745 71 62, 
e-mail: marketing@fsd.lublin.pl

– Chcemy 
wychowywać 

młodych 
na dobrych 
obywateli, 
sprawnych 

także w życiu 
gospodarczym 

– tłumaczy 
Elwira Wasak
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