
Śniegu nie było, ale było 
świątecznie. Na Stare Miasto 
w Lublinie przyszło tysiące 
mieszkańców, by świętować 
razem. Wigilia Starego Miasta 
od kilku lat gromadzi nie tylko 
lublinian, 
ale i wielu gości.

Począwszy od bram prowa-
dzących na Stare Miasto, dało się 
odczuć wyjątkowy świąteczny kli-
mat. Choinki poustawiane na uli-
cach, udekorowane m.in. przez 
uczniów różnych szkół, które 
włączyły się w organizację wigi-
lii, stoły nakryte białymi obrusa-
mi, ozdoby świąteczne i oczywi-
ście wigilijne potrawy serwowa-
ne przez kucharzy z lubelskich re-
stauracji. Pomysł zorganizowania 
przedświątecznego spotkania na 
Starym Mieście pojawił się sześć 
lat temu podczas spotkania w 
Teatrze NN. Bardzo przychylnie 
przyjęli je mieszkańcy Starówki, 
którzy zadeklarowali pomoc. Tak 
jest od siedmiu lat. Z roku na rok 
coraz więcej instytucji, placówek 

oświatowych i osób pry-
watnych włącza się w to 
przedsięwzięcie. 

Spotkanie rozpo-
częła Msza święta na 
placu Po Farze, której 
przewodniczył abp Jó-
zef Życiński. Życzył on wszyst-
kim, by pokój Boży strzegł na-
szych serc i myśli. Po Euchary-
stii między ludzi weszli harcerze 
i anioły, którzy rozdawali opła-

tek. Nie zabrakło tak-
że prezentów przygo-
towanych dla najmłod-
szych. Udało się zrobić 
ponad 300 paczek. Jak 
przystało na wigilijną 
wieczerzę, odbyło się 

także wspólne kolędowanie. 
Nad całością spotkania czuwa-

li ojcowie dominikanie, którzy od 
początku wigilijnych spotkań są 
ich współgospodarzami. A
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ZA DWA TYGODNIE
 Parafia w POLICHNIE
 O jednej z NAJSTARSZYCH SZKÓŁ
    w Polsce
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Maciek ma cztery lata. Na święta 
czeka już od kilku tygodni, znie-

cierpliwiony, gdyż nie ma śniegu. W 
końcu jednak przyznaje, że śnieg nie 
jest najważniejszy, bo i tak wspólne 
ubieranie choinki z całą rodziną, potem 
kolacja i śpiewanie kolęd odbędzie się 
niezależnie od tego, czy spadnie śnieg, 
czy nie. Choć jest najmłodszy w rodzi-
nie, zna chyba najwięcej zwrotek kolęd. 
Zapytany, dlaczego lubi te święta, mówi 
z prostotą dziecka – bo to są takie pięk-

ne święta, najpiękniej-
sze chyba. Zgadzamy 
się z Maćkiem i życzymy 
naszym Czytelnikom, by 
święta Bożego Narodzenia 
były zwyczajnie piękne, ro-
dzinne i ciepłe, a nadcho-
dzący nowy rok przynosił 
więcej dobrych dni.  

Maciek 
Kłębukowski 
choć ma cztery 
lata, wie, 
że święta mogą 
być piękne, 
nawet jeśli nie 
spadnie śnieg

AGNIESZKA PRZYTUŁA
redaktor wydania

Większość z nas lu-
bi święta Bożego 

Narodzenia. Kojarzą się 
nam z ciepłem, radością, 
rodzinną atmosferą. Jak 
jednak przygotowalibyśmy 
się do nich, gdybyśmy wie-
dzieli, że mogą to być na-
sze ostatnie święta w życiu. 
Czy wtedy też czekaliby-
śmy z radością na wigilijną 
wieczerzę? Pewnie reakcje 
byłyby różne. W tym nume-
rze „Gościa Niedzielnego” 
piszemy o pani Bogusławie, 
która od kilku miesięcy leży 
w hospicjum i nie wie, czy 
te święta spędzi jeszcze na 
ziemi czy już niebie. I wca-
le z tego powodu nie jest 
smutna, więcej, to od niej 
właśnie można uczyć się 
prawdziwej radości życia. 
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Wigilia Starego Miasta

Pod gołym niebem

Wigilia Starego 
Miasta gromadzi 
z roku na rok 
coraz więcej 
uczestników
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Szczególne przygotowanie
SZASTARKA. Mikołaj do pa-
rafii w Szastarce przybył mimo 
kłopotów ze śniegiem. Były pre-
zenty, ale też modlitwa i recy-
tacja przygotowanych specjal-
nie wierszyków. Najważniejsze 
jednak było przygotowanie 
do przeżycia świąt Bożego 
Narodzenia. W tym roku by-
ły to nie tylko rekolekcje ad-
wentowe prowadzone przez ks. 

Pawła Szymańskiego, duszpa-
sterza młodzieży z Lublina, ale 
także  budowa specjalnej szop-
ki, która stanęła w pobliżu ko-
ścioła. W budowę zaangażowa-
li się szczególnie rodzice dzie-
ci, które przygotowują się do 
przyjęcia Pierwszej Komunii 
Świętej. Proboszczem parafii 
w Szastarce jest ks. Zbigniew 
Kasprzyk.

Święty Mikołaj w kościele parafialnym w Szastarce
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Szopki z Europy
PARK LUDOWY. Wystawę 
szopek krajów Unii Europejskiej 
można oglądać w Lublinie od 
17 grudnia do 31 stycznia. 
Odbywa się ona w Centrum 
Targowym w Parku 
Ludowym. Inicjatorem i 
organizatorem tej wy-
stawy jest dr Graziano 
Monastero, prezes M.G. 
Poland Sp. z o.o.; po-
mysłodawcą i kurato-
rem – dr Alfredo Troisi, 
który jest Sekretarzem 
Generalnym Fundacji 
Verona per l’Arena, jak 
również nadintenden-
tem Międzynarodowego 

Muzeum Narodzenia Pańskiego 
w Betlejem. Wystawa szo-
pek poświęcona jest papieżo-
wi Janowi Pawłowi II. Dzięki 
niej możliwe jest przedstawie-

nie bożonarodzenio-
wych tradycji europej-
skich. Lublin jest dru-
gim miastem, poza 
Włochami, które gości 
ekspozycję. W czasie 
swojej pierwszej edy-
cji w Mediolanie wysta-
wa weszła do programu 
wydarzeń uświetniają-
cych sześciomiesięczną 
prezydencję włoską w 
Unii Europejskiej.

Konkurs historyczny
ŚWIDNIK. Miejski Ośrodek 
Kultury w Świdniku w 25. rocz-
nicę wprowadzenia stanu wojen-
nego ogłosił konkurs na wspo-
mnienia ze stanu wojennego pt. 
„Wspomnienia świdnickich spa-
cerów”. Historię Świdnika i jego 
mieszkańców, obejmującą ten 
czas, należy przedstawić w for-

mie pisemnej i dostarczyć lub 
nadesłać do 31.01.2007 r. na 
adres: Miejski Ośrodek Kultury, 
ul. Wyszyńskiego 14, 21-040 
Świdnik, lub adres internetowy: 
mok@mok. swidnik.pl, z dołą-
czonym imieniem i nazwiskiem 
autora wspomnień oraz adre-
sem zwrotnym.

Więcej niż płomyk
CARITAS. Po raz kolejny odbyła 
się akcja Caritas Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom, podczas któ-
rej sprzedawano świece. Ze środ-
ków finansowych, pozyskanych 
w ramach Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom, lubelska cen-
trala Caritas na rok szkolny 2006/
2007 m.in. ufunduje stypendia 
socjalne dla 142 osób, progra-
mem stypendialnym „Skrzydła” 
obejmie 33 osoby, 101 uczniom 
opłaci obiady w szkołach, a w 
okresie ferii zimowych i waka-
cji zorganizuje wypoczynek dla 
1150 dzieci i młodzieży. Caritas 

Archidiecezji Lubelskiej przygo-
towała 80 000 świec, 
które do 24 grud-
nia rozprowa-
dzali wolon-
tariusze para-
fialnych zespo-
łów Caritas i 
szkolnych kół 
Caritas.
Świeca Caritas 
na wigilijnym 
stole to też 
wyraz łączno-
ści z potrze-
bującymi.

towała 80 000 świec, 
które do 24 grud-
nia rozprowa-
dzali wolon-
tariusze para-
fialnych zespo-
łów Caritas i 
szkolnych kół 

Świeca Caritas 
na wigilijnym 
stole to też 
wyraz łączno-

Wolontariusze nagrodzeni
KRAŚNIK. Podczas finału lo-
kalnego etapu konkursu pod 
hasłem „Barwy wolontaria-
tu” w Kraśniku uhonorowa-
no najaktywniejszych wo-
lontariuszy. Kapituła konkur-
su pod przewodnictwem ks. 
Grzegorza Majkuta wyróżni-
ła wolontariuszy w trzech ka-
tegoriach. Kategoria pierw-
sza to praca na rzecz dzieci, 
w tym niepełnosprawnych. Tu 
wyróżniono Sylwię Cichoń i 
Dawida Gawina oraz Łukasza i 

Mateusza Kolaszków. Oni mię-
dzy innymi utworzyli drużynę 
harcerską dla dzieci niepełno-
sprawnych na terenie Zespołu 
Szkół w Kraśniku. W drugiej 
kategorii konkursu, czyli pra-
cy z osobami starszymi, wy-
różniono Beatę Bielak za pra-
cę z osobami w DPS. W ka-
tegorii trzeciej, czyli promo-
cji wolontariatu, wyróżnienia 
otrzymały: Barbara Wójtowicz, 
Małgorzata Kołodziejczyk, 
Barbara Flis i Anna Szymczyk.

Jubileusz wydawnictwa
GAUDIUM. 17 grud-
nia Wydawnictwo 
Archidiecezji Lubelskiej 
„Gaudium” obchodzi-
ło trzydziestolecie. Z 
tej okazji w archika-
tedrze została odpra-
wiona uroczysta Msza 
święta pod przewod-
nictwem arcybiskupa Józefa 
Życińskiego. „Gaudium” wyda-

je książki o tematyce re-
ligijnej, z pogranicza re-
ligii i sztuki, podręczni-
ki szkolne oraz akade-
mickie. Ostatnio nakła-
dem wydawnictwa uka-
zały się głośna książ-
ka „Jan Paweł II do ar-
tystów. Artyści do Jana 

Pawła II” oraz publikacja z serii 
Biblioteka Pana Cogito.

Ma sto lat
MUZEUM NA ZAMKU. Ma 
już 100 lat, ale wciąż jest w 
świetnej formie. Mowa o mu-
zeum na Zamku Lubelskim. 
Minął wiek, odkąd istnieje jed-
no z najstarszych i największych 
muzeów w Polsce. Na tak dłu-
gą historię składa się 1700 wy-
staw, około 16 tysięcy zabytków, 
a także 6 milionów odwiedza-
jących. Na rocznicową uroczy-

stość przybyli włodarze miasta, 
arcybiskup Józef Życiński, przed-
stawiciele uczelni oraz byli pra-
cownicy muzeum. Muzeum na 
Zamku Lubelskim zostało wielo-
krotnie docenione przez eksper-
tów. Posiada między innymi ty-
tuł „Ambasadora Roku” oraz sze-
reg wyróżnień w ogólnopolskich 
konkursach na wydarzenia mu-
zealne roku.
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Jak Lublin upamiętnił 25. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Z opornikiem w uchu
Właśnie szłam do pracy, kiedy 
niedaleko katedry zobaczyłam tłum. 
Z głośników płynął Karczmarski, 
a przechodzący obok mnie ludzie 
ściskali w rękach wielkie płachty 
jakiejś gazety. Mimo zimna, 
choć i tak było o wiele cieplej niż 
25 lat temu, pod siedzibą lubelskiej 
„Solidarności” zaczęło się zbierać 
coraz więcej osób.

Starsi przechodzili szybko, za-
bierając ze sobą oryginalny tekst 
odezwy Regionalnego Komitetu 
Strajkowego z 14 grudnia 1981 ro-
ku. Inni chwytali „Opornik” – jeden 
z 3 bezpłatnych numerów miesięcz-
nika stworzonego przez młodzież 
działającą przy Akademii Oby-
watelskiej specjalnie na tę oka-
zję.13 grudnia minęło ćwierć 
wieku od wprowadzenia w Polsce 
stanu wojennego. Na 
dłużej zatrzymywa-
li się młodsi, przy-
prowadzani tu przez 
swoich nauczycieli. 
Klasa matematyczno-fi-
zyczna z liceum Zamojskiego przy-
szła tu razem ze swoją wychowaw-
czynią. Chwilę później w płynące z 
głośników świadectwa uczestników 
wydarzeń sprzed 25 lat zaczęli się 
wsłuchiwać młodzi ludzie z Gim-
nazjum nr XIII. Tego dnia Jolanta 

Abramowicz, nauczycielka 
WOS-u i historii, przypro-
wadziła tu jeszcze 3 in-
ne klasy. Nastolatki, które 
stan wojenny znają tylko z książek, 
teraz mogły wręcz dotknąć historii 
sprzed 25 lat, wkładając w dziurki 

w uszach maleńkie oporniki, które 
być może nosili także ich rodzice, 
protestując przeciwko rozwiąza-
niom politycznymi proponowa-
nym przez ówczesne władze. – 
„To bardzo potrzebna inicjaty-

wa – tłumaczyła Monika Krzykała 
z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr 
NN”, jedna z organizatorek akcji – 
szczególnie dla tych młodych ludzi. 
Aby czas, który został tu przywoła-
ny, stał się dla nich jeszcze bardziej 
zrozumiały, wolontariusze Akade-
mii Obywatelskiej postanowili zre-
alizować z tej okazji nietypowy pro-

jekt. Wydali książkę. Kwa-
dratowa okładka, dookoła 
uśmiechnięte twarze mło-
dych ludzi, a w środku da-

ta: „13.12 rówieśnicy”. – „Kiedy za-
częliśmy myśleć o przygotowaniach 
tego projektu, pomyślałem, że mo-
że to być doskonała okazja do prze-
kroczenia kolejnej bariery – barie-
ry wieku – mówi Piotr Skrzypczak 
z Akademii Obywatelskiej. A skoro 
jednym z założeń było to, że chce-
my uciec od patosu i martyrologii – 
pomysł nasunął się sam: pokażemy 
młodych współczesnych i ich rówie-
śników sprzed 25 lat. Tak powsta-
ła opowieść nastolatków, tych ży-
jących dzisiaj oraz ich rówieśników 
ze stanu wojennego, którzy w ten 
sposób chcieli zniwelować różnicę 
ćwierci wieku, jaka ich dzieli, aby 
lepiej zrozumieć, czym był 13 grud-
nia 1981 roku. Wielkie gratulacje 
należą się organizatorom tej akcji 
pod siedzibą lubelskiej „Solidarno-
ści” oraz nauczycielom, którzy ze-
chcieli przyprowadzić tu swoje kla-
sy na nietypową lekcję historii. 

DOŁĄCZ DO AKADEMII
Akademię Obywatelską tworzy zespół wolontariuszy, którzy poza zajęciami w 
szkołach i na uczelniach postanowili robić coś ważnego. Interesują się wszystkim, 
co dotyczy historii miasta i regionu, kultury, edukacji, aktywności, polityki, wo-
lontariatu, ekologii, samorządności, animacji i integracji społecznej. Prowadzą 
spotkania, warsztaty, dyskusje, a przede wszystkim poprzez realizowane projek-
ty pokazują, że w sensowny sposób można poprawić „naszą szarą zakomplek-
sioną rzeczywistość”. – „Żyjemy w najbiedniejszym regionie Unii Europejskiej. 
Oto nasz środek świata” – mówią i cieszą się, że mogą go zmieniać. Na lepsze. 
Akademia Obywatelska powstała na przełomie 2004/2005 roku przy Ośrodku 
„Brama Grodzka – Teatr NN”. Pomysłodawcą i inicjatorem tej idei był Tomasz 
Pietrasiewicz, dyrektor ośrodka. „Opornik” można dostać w siedzibie AO – ul. 
Grodzka 34, w sklepie Cynamonowym – ul. Grodzka 21 oraz w Bramie Grodzkiej. 
Internauci mogą zajrzeć do wirtualnego wydania gazety na www.ao.lublin.pl.
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WOJENNYM
– Dla 
mnie naj-
b a rd z i e j 
demorali-
z u j ą c y m 
znak iem 
stanu wojennego by-
ły awanse personal-
ne osób, które miały 
stanowić symbol tej 
Polski, którą przed-
stawiano jako Polskę 
normalizacji, w któ-
rej nie ma błędów 
sprzed 1980 roku. 
(…) Podobnie gdy pa-
trzę na praktykę po-
zbawiania funkcji lu-
dzi wybranych w de-
mokratycznych wybo-
rach, rektorów uczel-
ni, redaktorów na-
czelnych gazet, któ-
re odzyskały prestiż, 
i wprowadzania na 
ich miejsce osób ule-
głych, niereprezentu-
jących żadnego sty-
lu, szukających wła-
snej kariery, oceniam 
stan wojenny nega-
tywnie. Perspektywa 
25 lat pokazuje, że 
Kościół zachował się 
po jego wprowadze-
niu w sposób dojrza-
ły i odpowiedzialny, 
dając nadzieję i oka-
zując tyle pomocy, 
ile mogliśmy w tam-
tych warunkach oka-
zać: duchowieństwo 
opiekowało się rodzi-
nami internowanych, 
księża dojeżdżali do 
miejsc internowania 
i, śmiem twierdzić, 
że na trzech pozio-
mach działania ten 
egzamin z solidarno-
ści z narodem był po-
zytywnie zdany. 

Wypowiedź za KAINa znak oporu kobiety zakładały 
zamiast kolczyków oporniki
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Tu można było 
dotknąć historii

nika stworzonego przez młodzież 
działającą przy Akademii Oby-
watelskiej specjalnie na tę oka-
zję.13 grudnia minęło ćwierć 
wieku od wprowadzenia w Polsce 

stan wojenny znają tylko z książek, 
teraz mogły wręcz dotknąć historii 
sprzed 25 lat, wkładając w dziurki 

w uszach maleńkie oporniki, które 
być może nosili także ich rodzice, 
protestując przeciwko rozwiąza-
niom politycznymi proponowa-
nym przez ówczesne władze. – 
„To bardzo potrzebna inicjaty-

wa – tłumaczyła Monika Krzykała 
z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr 
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Małe pokoje. W 
każdym dwa łóż-
ka, umywalka, lu-
stro. Pacjenci chcieli 

mieć lustra. Wchodzę do pokoju, 
w którym od trzech miesięcy leży 
Bogusława Dąbrowska. Wsparta 
na poduszkach uśmiecha się i wi-
ta ze mną, jakbyśmy były dobry-

mi znajomymi, które umówiły się 
na herbatkę. Zaraz – myślę – je-
stem w hospicjum, miejscu na-
znaczonym szczególnym cierpie-
niem, skąd wielu idzie prosto do 
domu, ale nie tego rodzinnego 
na ziemi, ale tego w niebie. Chcę 
rozmawiać o świętach Bożego 
Narodzenia z ludźmi, dla których 
prawdopodobnie będą to ostat-
nie święta w życiu. Trochę się bo-
ję zacząć, bo mam wrażenie, że 
wśród tych cierpiących chorych 
rozmowa o radosnych świętach 
jest wielkim paradoksem. A jed-
nak się mylę, sądząc, że tu miesz-
ka tylko smutek. Pani Bogusława 
znowu mnie zaskakuje. Tym ra-
zem swoją bezpośredniością i po-
dejściem do tematu. Patrzy na 
mnie i mówi: – Przecież to nie ma 
znaczenia, czy ja te święta spędzę 
tu, na ziemi, czy tam, w 
niebie, radość będzie ta 
sama. Oczywiście, chcia-
łabym pojechać do do-
mu, podzielić się opłat-
kiem z moimi dwie-
ma córkami i ich rodzi-
nami, ale jeśli Pan 
Bóg powie mi: 
„Bogusia te 
świę-

ta spędzimy razem w 
niebie”, to nie będę dys-
kutować.

Babcia jest 
niesamowita
Naszej rozmowie 

przysłuchuje się wnucz-
ka pani Bogusławy, Natalka. Mło-
da, śliczna dziewczyna, z dłu-
gimi blond włosami, patrzy na 
swoją babcię, a potem mówi do 
mnie: – Babcia jest niesamowita. 
Też tak myślę, choć znam ją do-
piero od kilku chwil.

Pani Bogusława ma 64 lata. Jej 
walka z rakiem zaczęła się 34 lata 
temu. – Wtedy się bałam. Miałam 
małe dzieci, wspaniałego męża. 
Choroba przyszła niewiadomo 
skąd, jak to z chorobami bywa – 

opowiada z uśmiechem 
chora, której chyba nig-
dy nie opuszcza poczu-
cie humoru. – Zawierzy-
łam wtedy wszystko Pa-
nu Bogu i Maryi i zyska-
łam ponad 30 lat. Wy-
chowałam córki, wy-

kształciłam je, doczeka-
łam ich ślubów, dzieci. 

Mam za co dziękować. 
Pan Bóg był ze mną 

i w radosnych, i w 
trudnych momen-

tach mojego ży-
cia, i jest ze mną 
teraz, dlatego 

nie ma to aż 
takiego zna-
czenia, czy 
święta Bo-

żego Narodzenia spędzę w domu 
ziemskim czy tym niebieskim.

Rozrywkowa 
dziewczyna
Pani Bogusława nie cier-

pi. Jeszcze nie. Dostaje leki, 
które uśmierzają jej ból. Kie-
dy mi o tym opowiada, w jej 
oczach pojawiają się łzy i za-

czyna łamać się głos. 
– Przepraszam, że pła-
czę – mówi – ale to ze 
szczęścia. Jestem świa-
doma tego, że fakt, iż 
znalazłam się w ho-
spicjum, gdzie otacza-
ją mnie opieką wspa-
niali ludzie, i to, że 
nie odczuwam bólu, 

to wielka łaska. Ilekroć to so-
bie uświadomię – płaczę ze 
szczęścia. Wiem, że to mo-
że się zmienić, że może jutro 
przyjść ból, ale dlaczego mam 
się martwić o jutro. Jak jutro 
zacznie mnie boleć, to jutro 
zacznę płakać. Chcę wykorzy-
stać dziś jak tylko się da. Ja je-
stem rozrywkowa dziewczyna. 
Poszłabym jeszcze zatańczyć, 
gdybym mogła, tylko na przy-
zwoitą zabawę, bo nieprzy-
zwoitych rzeczy to ja nienawi-
dzę – dodaje z naciskiem.

Proszę wyjść po mnie

– Ja się śmierci nie boję. Je-
stem na nią gotowa i to daje 
mi radość życia. Nie znaczy to 
oczywiście, że nie mam trudnych 
chwil, ale wtedy różaniec do rę-
ki i z Maryją jest łatwiej. Wie-
rzę, że Ona otworzy mi jakieś ok-
no w niebie, jeśli drzwi okazały-
by się zbyt ciasne – opowiada pa-
ni Bogusława. Mówiąc o śmierci, 
nie opowiada o czymś abstrakcyj-
nym. Niemal każdego dnia jest 
świadkiem czyjegoś zgonu. Pod-
czas jej trzymiesięcznego poby-
tu w hospicjum, na tej samej sa-
li zmarły trzy kobiety. – Pierwsza 

Czy te święta 
spędzę tu, 

na ziemi, czy już 
w niebie, zależy od 

Pana Boga. Przecież to 
nie ma znowu tak wielkiej 

różnicy. Śmierci się nie 
boję, ale jak Bóg pozwoli 

spędzić Wigilię
z najbliższymi, będę 

ze wszystkich sił 
dziękować, jak nie, będę 

na nich spoglądać 
z niebieskiego okna.

tekst i zdjęcia
AGNIESZKA PRZYTUŁA

łam ponad 30 lat. Wy-
chowałam córki, wy-

kształciłam je, doczeka-
łam ich ślubów, dzieci. 

Mam za co dziękować. 
Pan Bóg był ze mną 

i w radosnych, i w 
trudnych momen-

tach mojego ży-
cia, i jest ze mną 
teraz, dlatego 

nie ma to aż 
takiego zna-
czenia, czy 
święta Bo-

ma córkami i ich rodzi-
nu Bogu i Maryi i zyska-
łam ponad 30 lat. Wy-

ałe pokoje. W 
każdym dwa łóż-
ka, umywalka, lu-
stro. Pacjenci chcieli 

mieć lustra. Wchodzę do pokoju, 
w którym od trzech miesięcy leży 
Bogusława Dąbrowska. Wsparta 
na poduszkach uśmiecha się i wi-
ta ze mną, jakbyśmy były dobry-

z niebieskiego okna.

AGNIESZKA PRZYTUŁA

ałe pokoje. W 

stro. Pacjenci chcieli 
mieć lustra. Wchodzę do pokoju, 
w którym od trzech miesięcy leży 
Bogusława Dąbrowska. Wsparta 
na poduszkach uśmiecha się i wi-
ta ze mną, jakbyśmy były dobry-

ma córkami i ich rodzi-
nami, ale jeśli Pan 
Bóg powie mi: 
„Bogusia te 
świę-

łam ponad 30 lat. Wy-
chowałam córki, wy-

kształciłam je, doczeka-
łam ich ślubów, dzieci. 

Mam za co dziękować. 
Pan Bóg był ze mną 

i w radosnych, i w 
trudnych momen-

tach mojego ży-
cia, i jest ze mną 
teraz, dlatego 

nie ma to aż 
takiego zna-
czenia, czy 
święta Bo-

z niebieskiego okna.

AGNIESZKA PRZYTUŁA

Hospicjum to też życie

statnie na ziemi święta?

Przy łóżku 
każdego chorego 
stanęła szopka 
lub świąteczny 
stroik

O

Pani Bogusława 
Dąbrowska 
– jestem gotowa 
na wszystko, jak 
Bóg da, spędzę 
święta z rodziną, 
jak nie, popatrzę 
na nich z nieba
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z moich współtowarzyszek miała 
na imię Berta. Kiedy zmarła i pa-
nowie zabierali ją z sali, powie-
działam do niej „Pani Berciu, pro-
szę wyjść po mnie, kiedy przyj-
dzie moja kolej”. Wierzę, że tak 
będzie. 

Opowiadając swoją historię, 
prosi mnie, żebym napisała ko-
niecznie, że to hospicjum to wiel-
ki dar, a pracujący w nim ludzie 
to aniołowie w ludzkiej posta-
ci. Lekarze, pielęgniarki, wolon-
tariusze. Zawsze gotowi do po-
mocy. Razem z chorymi potrafią 
się i śmiać, i płakać. – Kiedy sta-
jemy w obliczu takiego cierpie-
nia, możemy tylko z pokorą po-
chylić głowę. Zrobić wszystko, co 
w naszej mocy, by chory nie cier-
piał, a jednocześnie uznać naszą 
niemoc. Przychodząc do chorych, 
najpierw jesteśmy ludźmi, potem 
lekarzami – mówi doktor Mariusz 
Sałamacha.

Nie stracić chwili

Nie wszyscy są jak pani Bo-
gusława. Większość się martwi i 
niepokoi. Jednak ku zdziwieniu 
wielu, nie martwią się o siebie, 
ale o swoich bliskich i ich przy-
szłość. Jak sobie dalej poradzą, co 
będzie z niepozałatwianymi spra-
wami, z zostawionymi w połowie 
zadaniami. Niektórzy zachowują 
się tak, jakby śmierć ich nie do-
tyczyła. Jednocześnie szukają ka-
płana, by móc porozmawiać, by 
zapytać, czy ten mały Jezus, któ-
ry zaraz się narodzi, będzie 
dla nich miłosierny. Hospi-
cjum znajduje się na granicy 
życia i śmierci. – Większość 
modli się o zdrowie, a równo-
cześnie na pytanie, czy wie-
rzą w to, że Pan Bóg może 
ich uzdrowić, odpowiadają 
„nie”. Rzadko ktoś modli się 
słowami „bądź wola Twoja” 
– opowiadają towarzyszący 
od wielu lat umierającym 
wolontariusze. Przy-
znają też, że wciąż od 

chorych wiele się uczą. – W pa-
mięci utkwiła mi jedna z pacjen-
tek, którą odwiedziłam pewne-
go słonecznego dnia. Przymykały 
się jej oczy, więc zapytałam, czy 
jest śpiąca. Odpowiedziała mi, że 
tak, ale boi się zasnąć, by nie stra-
cić ani chwili piękna za oknem. 
Uświadomiła mi wtedy, że wie-
le chwil umyka nam niezauważo-
nych – opowiada pani Helena Le-
wandowska.

Ostatnie spojrzenie

Swoim chorym w chwili odej-
ścia chce towarzyszyć rodzina. 
Przychodzą i czuwają. Hospicjum 
jest świadkiem wielu pogodzeń, 
wyjaśnienia nieporozumień, prze-
baczenia, które następuje czę-
sto przy łóżku konającego. Prze-
de wszystkim jednak hospicjum 
jest świadkiem miłości. – 
Kiedy zbliża się konanie, 
rodzina chce być przy 
swoim bliskim. Boi się 
odejść nawet na chwilę, 
by nie zostawiać go sa-
mego, by nie odchodził 
z tego świata sam. Jest 
to dla rodzin tak ważna 
sprawa, że nie chcą słu-
chać, kiedy mówi się im, 
by odpoczęli, że ta ostat-

nia faza jeszcze trochę potrwa. 
Odpowiadają, że zmęczenie nie 
jest ważne, że nie mogą stra-
cić ostatniego spojrzenia swoje-
go bliskiego – opowiada pani Ma-
ria Drygała, wolontariuszka i pre-
zes hospicjum.

Hospicjum to często ostat-
nie miejsce chorych na ziemi, to 
taki dom na koniec życia. Dla-
tego zawsze można tu przyjść. 
Usiąść przy swoim bliskim, ko-
chanym. Zwyczajnie być. Nie ma 
godzin odwiedzin ani szpitalne-
go rygoru. Tu nawet można mieć 
życzenia dotyczące menu, jeśli 
tylko potrawę można przygoto-
wać w hospicyjnej kuchni. Czę-
sto pachnie ciastem, jak w domu, 
bo i ciasto piecze się dla pacjen-
tów. Teraz pachnie choinką. Ga-
łązki świerku na stolikach przy 
łóżkach, świece, gwiazdy betle-

jemskie. Bliscy przycho-
dzą z opłatkiem. Skła-
dają życzenia, płyną łzy 
wzruszenia, słychać ko-
lędy. A potem robi się ci-
cho. W tej ciszy obecne 
jest wyczekiwanie. Bóg 
się rodzi. Dla większo-
ści z podopiecznych ho-
spicjum rodzi się po raz 
ostatni na ziemi. szłość. Jak sobie dalej poradzą, co 

będzie z niepozałatwianymi spra-
wami, z zostawionymi w połowie 
zadaniami. Niektórzy zachowują 
się tak, jakby śmierć ich nie do-
tyczyła. Jednocześnie szukają ka-
płana, by móc porozmawiać, by 
zapytać, czy ten mały Jezus, któ-
ry zaraz się narodzi, będzie 
dla nich miłosierny. Hospi-
cjum znajduje się na granicy 
życia i śmierci. – Większość 
modli się o zdrowie, a równo-
cześnie na pytanie, czy wie-
rzą w to, że Pan Bóg może 
ich uzdrowić, odpowiadają 
„nie”. Rzadko ktoś modli się 
słowami „bądź wola Twoja” 
– opowiadają towarzyszący 
od wielu lat umierającym 

chać, kiedy mówi się im, 
by odpoczęli, że ta ostat-

ostatni na ziemi. 

Hospicjum to też życie

statnie na ziemi święta?

Studenci 
odbywający 
praktyki 
w hospicjum 
– to miejsce 
uczy nas radości 
w trudnych 
chwilach

MOIM 
ZDANIEM

MARIUSZ SAŁAMACHA
Lekarz

Kończąc studia medycz-
ne, każdy z nas chciał 

tak leczyć pacjentów, by 
ich wyleczyć. W hospicjum 
nastąpiło zderzenie z inną 
rzeczywistością. Tu trzeba 
na co dzień zaakceptować 
fakt, że człowiek umiera, a 
opieka paliatywna nastawio-
na jest przede wszystkim 
na to, by zapewnić chore-
mu najlepszą jakość życia w 
stanie terminalnej choroby 
nowotworowej. Naszym za-
daniem jest zminimalizowa-
nie cierpienia. Nie chodzi tu 
tylko o cierpienie fizyczne. 
Choremu nie da się pomóc 
bez rozmowy, bez pochyle-
nia się nad nim całym, jego 
troskami i radościami. Nie 
można chorego oszukiwać, 
a jednocześnie trzeba być 
odpowiedzialnym za własne 
słowa. Nie jest sztuką powie-
dzieć: zostało panu kilka ty-
godni życia. Przekazywanie 
takiej wiadomości jest pro-
cesem, za który lekarz jest 
odpowiedzialny. Nie można 
odbierać nadziei, a jedno-
cześnie nie można też da-
wać płonnej nadziei. To bar-
dzo ważne, bo nadzieja jest 
tym, co pozwala ludziom 
żyć i przyjmować to, co ich 
spotyka każdego dnia, i to 
nie tylko w związku z cho-
robą. Chory w swoim mnie-
maniu czuje się gorszy, bo 
wiele jego dotychczasowych 
funkcji jakby ucieka. Kiedy 
jednak pomoże się chore-
mu zaakceptować jego stan, 
mimo wszystko potrafi być 
szczęśliwy.
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Lubelska szopka

Miejskie kolędowanie h
Świątecznie

Zbliżają się święta Bożego 
Narodzenia. Dla mnie, jak z 
pewnością dla większości Po-
laków,  czas szczególnie rado-
sny. Tą radością chcę się po-
dzielić z innymi, dlatego po-
stanowiłam pierwszy raz w 
życiu napisać do redakcji list. 
Mieszkam w małym miastecz-
ku na Lubelszczyźnie i za nic 
nie zamieniłabym tego miej-
sca na inne. Pewnie w wiel-
kich miastach są wielkie moż-
liwości, których u nas nie ma, 
ale przecież najważniejsze w 
życiu są zwykłe codzienne 
sprawy. Idą więc święta, któ-
re uczą mnie wielkiej radości. 
Jest tak pewnie dlatego, że na 
co dzień brakuje w mojej ro-
dzinie czasu, by wszyscy usie-
dli przy stole nakrytym obru-
sem, by nikt się nigdzie nie 
spieszył, byśmy mogli nacie-
szyć się sobą. A w święta mo-
żemy to zrobić. Już się cie-
szę na myśl o zielonej choin-
ce, która stanie w naszym do-
mu, którą dzieci będą ubie-
rać rankiem w wigilię. Zapew-
ne jak zwykle trochę się przy 
tym pokłócą, bo każde bę-
dzie chciało zawiesić na czub-
ku drzewka gwiazdę, a prze-
cież gwiazda jest tylko jedna. 
Co roku jest tak samo. Trój-
ka moich synów przekomarza 
się, który z nich ją przycze-
pi, choć i tak wiedzą, że zrobi 
to mój mąż, czyli ich tato, że-
by było sprawiedliwie. A kie-
dy przyjdzie wieczór, podzie-
limy się białym opłatkiem, zje-
my kolację, rozpakujemy pre-
zenty. Nie będzie to nic wiel-
kiego, ale i tak drobiazgi każ-
demu sprawią radość. Potem 
zaś fałszując okropnie, bo nikt 
z nas nie potrafi śpiewać, nu-
cić będziemy kolędy, aż przyj-
dzie pora, by udać się na Pa-
sterkę. Nasze święta będą ta-
kie zwyczajne – przez to ta-
kie piękne. Życzę więc wszyst-
kim, którzy będą czytać mój 
list, by potrafili cieszyć się ze 
zwyczajnych rzeczy.

ELŻBIETA BANASIK

Jeszcze nie tak dawno pomysł 
dotyczący budowy szopki miej-
skiej przed lubelskim ratuszem 
budził kontrowersje. Byli oczy-
wiście zwolennicy i przeciw-
nicy. Dziś już nikt nie dysku-
tuje, bo szopka stała się nie-
odłącznym elementem Bożego 
Narodzenia w mieście.

Po wyborach samorządo-
wych, kiedy w lubelskim ratu-
szu zmieniły się władze, nie-
którzy zadawali pytanie, czy i w 
tym roku stanie szopka z żywy-
mi zwierzętami i sceną, na któ-
rej będą kolędować różne ze-
społy. Szopka stanęła jak zwy-
kle. Pomysł, który jeszcze kilka 
lat temu wywoływał burzliwe 
dyskusje, dziś jest powszechnie 
akceptowany. Szopka stała się 
miejscem rodzinnych spacerów 
świątecznych i sceną, na której 
prezentują się młode talenty. 
Począwszy od przedszkolaków, 
przez uczniów szkół podstawo-

wych i gimnazjów, a skończy- 
wszy na znakomitych artystach 
– wszyscy uważają szopkę w 
Lublinie za doskonałe miejsce 
do wspólnego kolędowania i 
dobrej zabawy. W tym miejscu 
już koncertowali Krzysztof Cu-
gowski, Beata Kozidrak, 
Mieczysław Szcześniak. 
W tym roku też nie za-
braknie najmłodszych 
i gwiazd. Zaczyna się 
wszystko w Boże Na-
rodzenie, 25 grudnia, 

o godzinie 17, od występu ka-
pucynów z przyjaciółmi, a po-
tem artystów Teatru Muzyczne-
go. W drugi dzień świąt w szop-
ce wystąpią znakomite chóry 
„Kairos” i „Bracia”. Kolejne dni 
to m.in. kolędy w wykonaniu 

zespołu Sofa, Formacji 
Jazzu Tradycyjnego „Old 
Jazz Players” a także ze-
społu Burdon z Ukrainy. 
Kolędowanie w szopce 
potrwa do 6 stycznia.

 P

Z listu Metropolity

Boże Narodzenie
Drodzy Czytelnicy  
lubelskiego „Gościa 
Niedzielnego”
Łamiąc się opłatkiem i wyraża-
jąc słowa najlepszych życzeń, 
możemy postawić sobie pytanie: 
jak reagowano by współcześnie 
na przyjście Jezusa? Czy starczy-
łoby dla Niego miejsca w świą-
tecznej ramówce telewizji, któ-
ra musiałaby przez to zrezygno-
wać z informowania o skanda-
lach i sensacjach?  Czy najbar-
dziej medialnym wydarzeniem 
z okolic Betlejem nie okazała-
by się ostatecznie rzeź niemow-
ląt? Czy Trzech Mędrców spie-
szących do Betlejem nie przywi-
tałyby dziś grupki krótko ostrzy-
żonych osobników z transparen-
tami: „Jezus tylko dla naszych! 
Obcokrajowcom – zdecydowa-
ne nie!”?
Być może w stajni betlejemskiej 
trzeba byłoby wprowadzić spe-

cjalne sektory dla polityków, 
ażeby nie dochodziło tam do 
konfliktów, których echa sły-
szymy tak często. Pełne gorz-
kiej zadumy słowa św. Łukasza 
„nie było dla nich miejsca” uzy-
skują dziś nowy sens, gdy dla 
Jezusa brakuje miejsca w waż-
nych dziedzinach kultury i ży-
cia społecznego. 

Dla przesłania Bożych Narodzin 
najważniejsze jest jednak miej-
sce w naszym życiu i naszym 
sercu. Zechciejmy znaleźć to 
miejsce w duchu solidarności 
z zatroskaną Świętą Rodziną. 
Kiedy Bóg przychodzi do nas 
jako bezsilny i bezbronny, 
przyjmijmy Go z wrażliwością 
pasterzy i radością aniołów. 
Serdecznie życzę wszystkim 
Czytelnikom, aby Jego przyj-
ście niosło Boże światło w na-
sze codzienne mroki. Niech to 
przyjście wyzwoli nas z niepo-
koju i smutku, niosąc radość, 
która w Betlejem zjednoczyła 
wszystkich ludzi dobrej woli.

Wasz Pasterz
ARCYBISKUP JÓZEF

Lublin, Boże Narodzenie 2006 

Szopka przed 
lubelskim 
ratuszem 
to miejsce 
wspólnego 
kolędowania
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Wierzchowiska. Mała wieś  
na granicy diecezji lubelskiej.  
Tu się urodził, wychował, a potem 
wracał przez wiele lat dzisiejszy 
metropolita warszawski,  
a wcześniej lubelski kapłan  
i rektor KUL abp Stanisław Wielgus.

Wiekowy drewniany dom, w 
którym do dziś mieszka siostra 
biskupa Stefania Mróz, pamięta i 
małego Staszka, który się w nim 
urodził, i większego już Stanisła-
wa, który nawet na pastwisko za-
bierał ze sobą książki. Tak zapa-
miętali go mieszkańcy rodzinnej 
wsi i najbliższa rodzina. Siostrze-
nica biskupa Renata Kiszka nie-
wiele pamięta osobiście z przyjaz-
dów wujka do Wierzchowisk, bo 
była mała, ale w rodzinnych opo-
wieściach zawsze wuj Stanisław 
wraca jako chłopak, który nie roz-
stawał się z książką. Czytał wszę-
dzie, gdzie się dało, i przedkładał 
lekturę nad wygłupy z kolegami.

Chłopak jak trzeba

– Pamiętam go dobrze od 
dziecka, bo jestem starsza od nie-
go. Moja mama i ojciec biskupa 
to było rodzeństwo. Nasze rodzi-
ny, tak jak i dziś, mieszkały po są-
siedzku, więc dużo czasu spędza-
liśmy razem – opowiada pani Ma-
ria Lenart, kuzynka biskupa Stani-
sława Wielgusa.

Między zagrodami do dziś 
pozostała furtka, żeby nie trze-
ba było chodzić dookoła. Pracy 
na wsi nie brakowało nigdy. Każ-
de z dzieci miało do wykonania 
swoje obowiązki i nawet nikt nie 
wyobrażał sobie, że mogłoby być 
inaczej. – Staszek od dziecka był 
chłopakiem jak trzeba – wspo-
mina pani Maria. – Był grzeczny, 
nikomu krzywdy nie zrobił i za-
wsze pilnie się uczył, choć pracy 
w gospodarstwie było dużo.

Niejeden ksiądz

Wszyscy chłopcy we wsi wie-
dzieli co to kosa, widły, obor-
nik. Późniejszy biskup też wie-
dział. – Pamiętam, jak ze swo-

im ojcem, czyli moim 
wujkiem, chodził w po-
le i razem kosili i wozi-
li snopki. To, co utkwi-
ło mi w pamięci, to je-
go gotowość do tego, by 
rodzicom ze wszystkich 
sił pomagać – opowiada 
kuzynka biskupa.

Do kościoła od zagrody Wiel-
gusów były 3 kilometry. Słońce 
czy deszcz, błoto czy śnieg nie 
miały znaczenia – do kościoła za-
wsze szła cała rodzina. Wspól-
na codzienna modlitwa, szacu-
nek dla tradycji i ojczyzny były 
czymś tak naturalnym, że nikt się 
nad tym nie zastanawiał. To przy-
nosiło owoce. Z rodziny, z któ-
rej pochodzi abp Stanisław Wiel-
gus, wyszło pięciu kapłanów. Tak-
że jeden z synów pani Marii Le-
nart jest księdzem – dziś pracu-
je w Kazachstanie na misjach. – 
Myślę, że swoim przykładem ży-
cia do kapłaństwa mego syna po-
ciągali także inni kapłani z naszej 
rodziny, w tym i dzisiejszy arcybi-
skup warszawski Stanisław – mó-
wi pani Maria.

Miłość do ziemi

Nawet kiedy opuścił Wierz-
chowiska i poszedł do gimna-
zjum do Lublina, a potem wstą-
pił do seminarium i został księ-
dzem, często wracał do Wierz-
chowisk, do swego rodzinnego 
domu. Ludzie na wsi pamiętają 
go jako młodego księdza, któ-
ry przyjeżdżał do rodziców sy-
renką i razem z innymi szedł w 
pole kosić, czy wyrzucał obor-
nik z obory.

– Kiedy przyjeż-
dżał do rodziców, za-
wsze chodził oglądać 
pole. Interesowało go, 
jak wszystko rośnie, ja-
kie będą zbiory. To był 
wypracowany w gospo-
darstwie chłopak, które-

mu zamiłowanie do ziemi pozo-
stało nawet jak był już księdzem 
i naukowcem – dodaje kuzynka 
biskupa. 

Mieszkańcy Wierzchowisk są 
dumni z tego, że pośród nich uro-
dził się i wychował taki człowiek. 
 AGA
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Przez Lublin do Warszawy

Biskup, który lubi chodzić w pole
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w którym urodził 
się biskup
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Zawsze gotowi do pomocy, 
zwyczajnie obecni  
i na modlitwie, i wśród 
chorych, i w parafialnych 
grupach, i w codziennym 
życiu. Kapucyni  
z parafii św. Franciszka  
i Niepokalanego Serca 
Maryi na Poczekajce.

Przy parafii znajdu-
je się seminarium Braci 
Mniejszych Kapucynów, z 
czego parafianie cieszą się 
ogromnie i korzystają z 
wynikających z tego faktu 
korzyści.

To duża i bardzo zróż-
nicowana parafia. Nie moż-
na powiedzieć, że tworzą 
ją ludzie starsi czy młodsi. 
Są tutaj po prostu wszy-
scy. – Ludzie to najwięk-
szy skarb – cieszymy się 
z każdego i chcielibyśmy 
dotrzeć do każdego z pa-
rafian – mówi ojciec Wal-
demar Grubka, proboszcz 
parafii.

Bogactwo 
wspólnot
Wystarczy tylko chcieć, 

a z pewnością znajdzie się 
wspólnota, w której każ-
dy może znaleźć miejsce 
dla siebie. Są grupy, które 
w sposób szczególny gro-
madzą młodzież czy dzie-
ci, ale jest wiele takich, w 
których swoje miejsce od-
najdują dorośli. Jak przy-
stało na franciszkańską pa-
rafię, prężnie działają tak-
że wspólnoty o duchowo-
ści franciszkańskiej, a wie-
lu wiernych, choć oficjal-
nie nie należy do żadnej 
ze wspólnot, ma szczegól-
ne nabożeństwo do św. 

Franciszka, gromadząc się 
w każdy wtorek na no-
wennie do tego świętego. 
Wielką cześć odbiera w 
tej parafii także ojciec Pio 
– jeden z najsłynniejszych 
kapucynów na świecie. 

W modlitwie siła

Parafia żyje modlitwą. 
Nie tylko każdego dnia 
we Mszy świętej uczest-
niczy duża grupa para-
fian, ale wierni przycho-
dzą także na specjalne 
spotkania modlitewne – 
jak choćby adorację krzy-
ża czy nabożeństwa fa-
timskie, które odbywają 
się w każdą pierwszą so-
botę miesiąca i 13. dnia 
każdego miesiąca. – Na-
sza parafia ma szczegól-
ny rys maryjny  ze wzglę-
du na wezwanie parafii 
i żywy kult Matki Bożej, 
który przed laty zaszcze-
pił ludziom o. Henryk 
Cieniuch, wieloletni pro-
boszcz tej parafii – opo-
wiada o. Waldemar.

Kościół na Poczekaj-
ce ma też duże możliwo-
ści organizacyjne, z któ-

rych często korzysta. Do-
bre zaplecze – liczne sal-
ki, amfiteatr i stary koś-
ciół – sprzyja organizo-
waniu spotkań, konfe-
rencji i różnych akcji. – 
Nas, duszpasterzy, cieszy 
ogromnie, gdy w parafii 
rodzą się nowe inicjatywy, 
kiedy ludzie sami przy-
chodzą i mówią, że ma-
ją jakiś pomysł i chcieliby 
coś zrobić. Jeśli wierni sa-
mi przychodzą z inicjaty-
wą, oznacza, że dobrze 
czują się w parafii i trak-
tują to miejsce jako swoje 
– mówi ojciec proboszcz. 
Naszą radością jest gazet-
ka parafialna „Zwiastun”,  
poprzez którą co miesiąc 
trafiamy do naszych para-
fian i sympatyków.

Pomysłów i planów 
nie tylko duszpasterskich 
jest wiele. Ojciec pro-
boszcz chciałby w najbliż-
szym czasie także zająć 
się ostatecznym wykoń-
czeniem wystroju kościo-
ła, szczególnie prezbite-
rium. To jednak zadanie 
długofalowe, które z Bo-
żą pomocą z pewnością 
się uda. AGA

 

O. WALDEMAR 
GRUBKA

Pochodzi z Lubartowa. Świę- 
cenia kapłańskie przyjął 22 
maja 1995 roku. Pracował 
w Lublinie i Łomży. Od tego 
roku jest proboszczem pa-
rafii na Poczekajce.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Ogromną radością są ludzie. To oni prze-
cież tworzą parafię i do nich jesteśmy posła-
ni. Moim mottem duszpasterskim jest to, że-
by ludziom pomagać. Chciałbym bardzo do-
trzeć do tych z parafian, którzy rzadko lub 
wcale nie chodzą do kościoła. Naszym zada-
niem jako duszpasterzy jest szukanie takich 
osób. Współczesne duszpasterstwo nie mo-
że tylko zamknąć się w kościele. Trzeba iść do 
ludzi, którzy gdzieś giną przez różne zdarze-
nia swojego życia. Okazją do docierania do ta-
kich osób będzie choćby wizyta duszpasterska. 
Poza tym dla wiernych zwyczajnie trzeba mieć 
czas. Jeśli ktokolwiek przychodzi do naszej fur-
ty klasztornej, by porozmawiać, prosić o radę 
czy spowiedź, nigdy nie odchodzi z kwitkiem. 
Codzienne życie i duchownych, i świeckich po-
lega na tym, by wspólnie czynić dobro. Można 
to robić w różny sposób, bo jesteśmy różni, ale 
w tym też tkwi nasze bogactwo.

Porządek Mszy świętych
  Niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00  

i 18.00
 Dzień powszedni: 6.30, 7.15, 8.00 i 18.00
 Święta: 6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 16.30 i 18.00

PANORAMA PARAFII
Parafia kapucynów na Poczekajce

Liczą się ludzie
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