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Kolejny raz w tym roku Lubelszczy-
znę nawiedziła wielka wichura. 

Cztery osoby poszkodowane, kilkana-
ście zniszczonych samochodów, zerwa-
ne dachy, linie energetyczne i powyry-
wane z korzeniami drzewa – to kraj-
obraz po burzach i trąbie powietrznej, 
jakie przeszły w niedzielę 22 lipca nad 
Lubelszczyzną. Najbardziej ucierpiało 
jedno z gospodarstw w miejscowości 
Krzczeń w powiecie łęczyńskim. Tam 
wichura zupełnie zniszczyła budynki. 
Burza wyrządziła duże szkody także 
nad Jeziorem Białym. Zostało znisz-
czonych także wiele plantacji tytoniu i 
innych upraw. Większość poszkodowa-

nych nie była ubezpieczo-
na, teraz liczą na pomoc 
ludzi dobrej woli i lokal-
nych władz.

Już w tym tygodniu wyru-
sza po raz 29. Lubelska 
Piesza Pielgrzymka na 

Jasną Górę. Jak co roku 
pielgrzymi zabiorą ze sobą 
oprócz osobistych inten-
cji, także te, które polecą 
im ich bliscy. Wśród pątni-
ków nie zabraknie naszych 
Czytelników. Ja również 
wybieram się na wspólne 
wędrowanie do Królowej 
Polski, by polecić już 10 
rok naszej obecności w 
archidiecezji. Zapraszam 
do modlitewnej łączności 
z nami i do odwiedzin na 
trasie pielgrzymki. A w nu-
merze, jak zwykle, wiele 
ciekawych artykułów z ży-
cia Kościoła lubelskiego. 
Warto przeczytać, zapra-
szam. 

KS. KRZYSZTOF 
PODSTAWKA
redaktor wydania

Apel metropolity

Pomóżmy betankom



O modlitwę w intencji sióstr 
betanek i osób pozostających
w klasztorze w Kazimierzu Dolnym 
poprosił abp Józef Życiński
w audycji „Pasterski kwadrans”
w Radiu eR. 

– Brakuje „przełomowego 
rozwiązania” w sprawie sióstr 
betanek – powiedział abp Józef 
Życiński. Poinformował, że do 
watykańskiej kongregacji odpo-
wiedzialnej za życie konsekrowa-
ne dzwoniła była nowicjuszka w 
Kazimierzu Dolnym, z obawą, że 
napięcie wzrasta i w domu doj-
dzie do „krytycznego stanu”. Me-
tropolita podkreślił, że „nie ma 
żadnych merytorycznych powo-
dów, by stwierdzić, że w ostat-
nich dniach stan napięcia uległ 
zmianie”.

Zaznaczył jednocześnie, że 
w sprawie domu w Kazimierzu 
nie ma obecnie dobrego roz-
wiązania. – Gdyby rzeczywiście 
coś się stało wśród mieszka-
nek klasztoru, i to nie musi być 
wcale jakiś wspólny akt samo-

bójstwa, którym straszą publi-
kacje. Wystarczy, że ktoś jeden 
znalazłby się w stanie głębokiej 
depresji i usiłowałby targnąć się 
na swoje życie, natychmiast bę-
dą komentarze, dlaczego nie in-
terweniowano wcześniej, dla-
czego wcześniej nie usiłowano 
przeciwdziałać, przewidzieć ta-
kiej sytuacji – mówił. Dodał, że, 

jego zdaniem, z podobną kry-
tyką spotkałaby się interwen-
cja w tym momencie. Metropo-
lita polecił modlitwie wiernych 
„trudną psychologicznie sytua-
cję” tych osób. 

Abp Józef Życiński poprosił 
o kontakt osoby, które chciały-
by zorganizować kilka dni wypo-
czynku dla „pojedynczych dziew-
cząt”, które opuszczą wspólno-
tę w Kazimierzu, by mogły dys-
kretnie odpocząć. – Oczywiście, 
wysoce prawdopodobne jest, że 
nikt nie skorzysta z oferty, ale 
chodzi o to, by to było znakiem 
naszej życzliwości, że mieszkan-
ki domu w Kazimierzu nie są 
traktowane jako ktoś wrogi, na 
kogo patrzy się z niechęcią, ale 
że cieszyć się będziemy z ich po-
wrotu do społeczeństwa, z ich 
włączenia w normalny rytm ży-
cia – powiedział.

Wyrokiem sądu mieszkan-
ki Kazimierza obowiązane są 
opuścić dom klasztorny nale-
żący do Zgromadzenia Sióstr 
Rodziny Betańskiej. Komornik 
dał im na to czas do początku 
września. A

ZA TYDZIEŃ
  O ODKRYCIU FRESKÓW W KRAŚNIKU
  O PIELGRZYMACH na szlaku
  O RYCERZACH NA LUBELSZCZYŹNIE

WICHURA SZALAŁA
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skutków 
wichury

Abp Józef Życiński
prosi o modlitwę w intencji
sióstr betanek i pozostających
w domu w Kazimierzu kobiet
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Arcybiskup jedzie na Woodstock

LUBLIN. Metropolita lubelski 
(na zdjęciu) odwiedzi uczest-
ników Przystanku Woodstock. 
W Kostrzynie na największym 
w Europie festiwalu rocko-
wym pojawi się 4 sierpnia po 
południu. Arcybiskup Józef 
Życiński najpierw spotka się 
z młodymi ludźmi, aby po-
rozmawiać z nimi o warto-
ściach, a następnie przejdzie 
do młodych ludzi z Przystanku 
Jezus, aby razem z nimi mo-

dlić się podczas Mszy św. 
Metropolita powierza wszyst-
kich uczestników modlitwie 
lubelskich wiernych. Jak po-
dało Radio eR w swoim serwi-
sie informacyjnym, na dwuna-
stym Woodstocku organizowa-
nym przez Fundację Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
arcybiskup będzie gościem 
Akademii Sztuk Przepięknych, 
która co roku organizuje roz-
mowy o Bogu. 

Już bez popiołów
PUŁAWY. Już nie będą fruwać 
w powietrzu, ale zamienią się w 
cement. Dzięki nowej linii tech-
nologicznej Zakłady Azotowe 
Puławy uporają się aż ze 150 
tys. tonami popiołu, które co 
roku produkowała elektrocie-
płownia. W czwartek 19 lip-
ca prezes „Azotów” Krzysztof 
Lewicki oraz Wolfgang Cieślik z 
niemieckiego koncernu Steag, 
otworzyli nowoczesną instala-
cję magazynowania i załadunku 
popiołów, wybudowaną przez 
spółkę Energo Mineral. To 

pierwsza inwestycja, która po-
wstała w ramach Puławskiego 
Parku Przemysłowego. Koszt 
budowy wyniósł ok. 1,3 mln eu-
ro, a umowę między „Azotami” 
a Energo Mineral podpisano 
na 10 lat. Instalacja przynie-
sie korzyści ekologiczne i eko-
nomiczne. Puławskie „Azoty” 
przymierzają się również do 
rozpoczęcia współpracy z in-
ną niemiecką firmą, chemicz-
nym gigantem BASF, od której 
kupi technologię redukcji emi-
sji podtlenku azotu.

25-lecie kapłaństwa
OLCHOWIEC. Mszę dzięk-
czynną w 25-lecie swoich świę-
ceń kapłańskich odprawił 15 
lipca w kościele parafialnym pw. 
św. Małgorzaty w Olchowcu ks. 
Stanisław Kozyra. Gośćmi ho-
norowymi w czasie uroczysto-
ści byli księża jubilaci, koledzy 
z roku ks. Stanisława. Homilię 
wygłosił ks. Marek Kwaśniak, 

obecnie pracujący w Austrii. 
Z okazji jubileuszu delegacje 
rady duszpasterskiej, nauczy-
cieli, dzieci i młodzieży oraz 
władz samorządowych z gmi-
ny Wierzbica wręczyły jubilato-
wi kwiaty i złożyły mu życzenia. 
Proboszcz podziękował wszyst-
kim parafianom za trud w przy-
gotowaniu tej uroczystości.

Uczyli się pisać ikony
CHEŁM. Młodzieżowy Dom 
Kultury w Chełmie zorganizo-
wał na przełomie czerwca i lip-
ca warsztaty plastyczne, po-
święcone sztuce pisania ikon. 
Przygotowali je i poprowa-
dzili Jolanta Malicka i Łukasz 
Serej. W ich trakcie uczestni-
cy poznali stare sposoby ob-
róbki drewnianych płytek, sa-
modzielnie przygotowali od-

powiedni klej, kolejne grun-
ty i spoiwa potrzebne do pra-
cy. Następnie musieli się wyka-
zać wyobraźnią, nie zapomina-
jąc przy tym o zasadach, jakie 
wymagane są od artysty two-
rzącego tego typu dzieła. W ta-
ki oto sposób powstało wiele 
pięknie złoconych ikon, które 
wpisują się w prawosławne tra-
dycje regionu chełmskiego.

Twarz Lublina
LUBELSZCZYZNA. 
Zakończył się kon-
kurs na twarz mar-
ki „Lubelskie”. 
Aby wziąć w nim 
udział, nie wy-
starczyła sło-
wiańska uroda, 
ale i ładny głos, 
wiek od 20 do 30 lat 
oraz płeć. To kobieta, 
a do tego pochodząca 
z Lubelszczyzny, będzie 
reklamować nasz re-
gion. Casting na twarz 
marki „Lubelskie” za-
kończył się w czwartek 
18 lipca. Zwyciężczynię 
poznamy w sierpniu, a 

już we wrześniu po-
jawi się ona na bil-

lboardach, wystą-
pi w filmie rekla-
mowym i udzie-
li swojego gło-
su w reklamie ra-
diowej. A wszyst-

ko po to, aby jak 
najlepiej zareklamo-

wać województwo w 
innych częściach Polski. 
Projekt realizuje jed-
na z lubelskich agen-
cji reklamowych w ra-
mach programu mar-
ka „Lubelskie”, prowa-
dzonego przez Urząd 
Marszałkowski. 
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Ten symbol  
od września 
będzie promować 
Lubelszczyznę  
w ramach 
programu 
marka 
„Lubelskie”

Instruktor plastyki Łukasz Serej z uczestnikami warsztatów
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S. Briege McKenna w Lublinie

Nie prosiłam o uzdrowienie
Nigdy nie prosiłam Boga  
o to, abym została uzdrowiona, 
ponieważ nie wierzyłam, że to 
może się wydarzyć. Traktowałam 
moje cierpienie jako krzyż 
– mówi siostra Briege McKenna 
– cudownie uzdrowiona przed 
laty z reumatoidalnego zapalenia 
stawów. Irlandzka zakonnica  
z Palm Harbor na Florydzie   
3 i 4 sierpnia będzie gościem 
kolejnego Spotkania Kobiet 
Katolickich Magnificat. 

– „Wiele osób będzie za tobą 
chodzić w poszukiwaniu uzdro-
wienia, ale oni mnie nie rozpo-
znają na ołtarzu. Ja chcę, abyś 
ty poszła w świat i mówiła lu-
dziom o mojej mocy, jaka jest 
w Eucharystii. Chcę, abyś mówi-
ła im, by przychodzili i spotykali 
się ze Mną w Eucharystii, a Ja ich 
uleczę. Uwolnię ich od ich znie-
woleń i obdaruję życiem, które 
przekracza wszelkie możliwości 
wyobrażenia”. Takie słowa usły-
szała przed 30 laty s. Briege, któ-
ra od tamtej pory głosi moc pły-
nącą ze Mszy św. Irlandka już kil-
ka razy odwiedzała Polskę, m.in. 
podczas czuwania grup Odnowy 

w Duchu Świętym na Jasnej Gó-
rze w 1995 oraz 2002 roku. Od 
lat prowadzi rekolekcje dla bi-
skupów, kapłanów oraz spotka-
nia z klerykami, siostrami zakon-
nymi i grupami Odnowy w Du-
chu Świętym. Zakonnica jest zna-
na na całym świecie z pełnej pa-
sji posługi modlitwą o uzdrowie-
nie, której charyzmat odkryła po 
swoim cudownym uzdrowieniu, 
a dziś moc do tej wyczerpują-
cej posługi czerpie z Eucharystii. 
Przez dwa dni, 3 i 4 sierpnia, bę-
dzie gościć w Lublinie. W piątek 
3 sierpnia zapraszamy do kościo-
ła akademickiego KUL na Mszę 
św. o godz. 20.00, podczas której 
zakonnica poprowadzi modlitwę 
o uzdrowienie. Następnego dnia, 
w godz. 9.00–12.00 w sali 1031 
(nowy gmach, wejście od ul. Ło-
pacińskiego – 10. piętro) odbę-
dzie się seminarium: „Przyodzia-
ni w moc z wysoka...”. Po połu-
dniu, o godz. 17.00 zapraszamy 
panie na spotkanie Magnificatu, 
które tym razem zostało przy-
gotowane w holu Collegium Ja-
na Pawła II KUL (nowe wejście od 
Al. Racławickich), podczas któ-
rego s. Briege McKenna podzie-
li się świadectwem swojego ży-
cia, m.in. cudownego uzdrowie-
nia oraz posługi, z którą jeździ 
po całym świecie.  BP

ŚWIADECTWO – S. BRIEGE O MODLITWIE 
Oczywiście najważniejszym punktem mojej modlitwy jest Eucharystia, ale sta-
ram się każdego dnia spędzać 2–3 godziny przed Najświętszym Sakramentem. 
Rozpoczęłam tę praktykę wiele lat temu, gdy otrzymałam charyzmat uzdrawia-
nia. Pojechałam wtedy do klasztoru s. Angeliki w Birmingham, ponieważ by-
łam przekonana, że muszę się dużo nauczyć o uzdrowieniu. Zabrałam ze sobą 
12 książek, przeświadczona, że skoro mam tę posługę podjąć, to muszę wiedzieć 
wszystko, co na ten temat mówią eksperci. Pierwszy dzień w klasztorze upłynął 
mi więc na lekturze książki: „Wszystkie powody, dla których ludzie nie zostają 
uzdrowieni”, ale następnego dnia rano już nic nie pamiętałam. Przez następne 
trzy dni powtarzało się to w identyczny sposób. W końcu matka Angelika za-
prowadziła mnie przed Najświętszy Sakrament (sama powinnam na to wpaść) 
i wskazując na Jezusa, powiedziała: „Gdyby Bóg chciał, żebyś była Michaelem 
Scanlanem lub innym z twoich autorytetów, to by cię nim stworzył. Ale On 
chciał, żebyś była Briege McKenną, więc tu jest twój Nauczyciel”. Tego dnia zo-
stawiłam książki i postanowiłam, że jeśli tylko będzie to możliwe, to 3 lub wię-
cej godzin będę tu spędzała na osobistej modlitwie. Ta decyzja zmieniła moje ży-
cie. Ludzie czasem pytają, czy modlitwa przychodzi mi łatwo. Oczywiście że nie, 
bo po pierwsze, nie jest łatwo zostawić za sobą rozproszenia. Nie jesteśmy sta-
cjami radiowymi, żeby móc się wyłączyć z tego, z czego przychodzimy. Ale ko-
cham Pismo Święte, więc sięgam po czytania na dany dzień. Czytam je podczas 
Mszy, a potem jeszcze wielokrotnie modlę się nimi. Odmawiam także Różaniec 
i spędzam czas po prostu siedząc przed Jezusem ukrytym w Najświętszym 
Sakramencie. Bardzo wierzę w modlitwę językami. Ten dar jest jak drzewo: je-
śli jego korzenie są głębokie, to nawet wtedy, gdy przychodzi wichura – drze-
wu krzywdy to nie zrobi. Jeśli jednak korzenie są płytko – owszem. Gdy mod-
lisz się językami, modlitwa ta wprawdzie nie przynosi ci satysfakcji, nie tak jak 
w modlitwie, podczas której mówisz Jezusowi jakieś miłe rzeczy. Ale gdy mod-
lisz się w Duchu, czynisz to całkowicie przez wiarę. I modlitwa ta jest jak korze-
nie, dzięki którym twoje drzewo rośnie.

za: Szum z Nieba nr 52/2002

MAGNIFICAT TO…
„Spotkanie przy stole”, co najmniej cztery razy w roku, a w jego skład wchodzą 
następujące elementy:
  wspólny posiłek: może to być śniadanie, obiad, podwieczorek lub kolacja;
  spotkanie towarzyskie: możliwość przyjemnego spędzenia czasu w atmosferze 

przenikniętej Bożą obecnością i miłością;
  modlitwa uwielbienia: czas spędzony na wspólnej modlitwie uwielbienia Boga, 

otwartej na dary charyzmatyczne;
  świadectwo osobiste: dzielenie się doświadczeniem działania Boga w swoim 

życiu przez zaproszoną kobietę. Ten punkt programu często zachęca do uczest-
nictwa w spotkaniu i jest wyeksponowany w zaproszeniu;

  modlitwa wstawiennicza: modlitwa w intencjach osób oraz potrzeb Kościoła.
Bilety na sobotnie spotkania w cenie 20 zł – seminarium i 25 zł – Magnificat 
można nabyć w: Księgarni Fides, ul. Narutowicza 6, oraz w Księgarni Katolickiej, 
ul. Królewska (obok katedry lubelskiej). Informacje: tel. kom.: 0 600 28 78 71, 0 
607 055 034 oraz na stronie internetowej: www.magnificat.pl.



Siostra Briege podczas modlitwy wstawienniczej
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Kondycja polskiego spor-
tu jest taka jaka jest, 
to znaczy kiepska. 
Niedofinansowanie 

splata się z mętnymi układami, 
a braki w infrastrukturze z dosyć 
powszechnym przekonaniem, że 
zasługujemy na więcej. Kibice ko-
chają swoje kluby, ale często ich 
uwielbienie staje się dla klubów 
nie tylko uciążliwe, ale nawet 
niebezpieczne, jak to miało miej-
sce ostatnio w Wilnie przy okazji 
meczu Legii o Puchar Intertoto.  
Z drugiej strony bez kibiców klub 
sportowy traci w zasadzie ra-
cję bytu. Od czasu gdy lubelski 
Motor rozegrał ostatni mecz w  
I lidze, minęło 17 lat. Postępującej 
degradacji do coraz niższego po-
ziomu rozgrywek towarzyszył 
upadek ducha i zmniejszenie li-

czebności klubu kibica. 
Baza treningowa pozo-
stawiała coraz więcej do 
życzenia... Stopniowo 
lublinianie przyzwyczai-
li się do tego, że Lublin 
z piłką nożną nie ma 
zbyt wiele wspólnego. 
Sympatie i emocje coraz 
mocniej kierowały się w 
stronę żeńskiej drużyny 
piłkarek ręcznych, ope-
rującej tak wieloma na-
zwami, że w zasadzie 
tylko najwierniejsi kibice byli w 
stanie na bieżąco powiedzieć, 
jak ich ukochana drużyna aktu-
alnie się nazywa. Oczywiście był 
jeszcze żużel, ale nie wszystkim 
odpowiadał zapach motocyklo-
wego paliwa i nieustanny jaz-
got silników. Futbolowego hono-

ru regionu bronił Górnik 
Łęczna.

Powstać z popiołów

Niezauważenie dla 
mieszkańców miasta lu-
belski Motor, jak mitycz-
ny Feniks, powoli się od-
radzał. Mimo fatalnej ba-
zy treningowej i stadio-
nu, którego stan tech-
niczny (i nie tylko) wo-
ła o pomstę do nieba, 

piłkarska ekipa odbudowywała 
swoją renomę. Bez spektakular-
nych transferów, opierając się na 
własnych wychowankach (znacz-
na część z nich mogła wówczas 
grać w drużynie juniorów), Mo-
tor wrócił do III ligi, a w ostatnim 
roku pojawiły się nadzieje na po-

tekst 
KATARZYNA WIĄCEK

autorka jest dziennikarką Radia eR

Czy Motor Lublin sta nie się wizytówką Lublina?

A to polski futbol właśnie...

„Fanatycy znad 
Bystrzycy” 
– wierni fani 
Motoru kibicują 
swojej drużynie 
nie tylko  
na stadionie. 
Czy dzięki ich 
zaangażowaniu 
Motor ma szansę 
ponownie stać 
się wizytówką 
Lubelszczyzny?

Wielobarwny tłum  
z biało-żółto-niebieskimi 

flagami skanduje: 
„Był, będzie, jest! 
Motor RKS! Motor 
to my! Nasi radni 

nieporadni!”. Tak 
kibice RKS Motor Lublin 

walczyli o swój klub. 
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wrót do II. Stosunkowo nieliczna 
przez lata grupa żółto-biało-nie-
bieskich kibiców zaczęła syste-
matycznie rosnąć. Powróciły na-
dzieje, że prawdziwy sport (dla 
wielu liczy się tylko piłka nożna) 
na nowo zawita nad Bystrzycą. 
Problem w tym, że standard pił-
karskich rozgrywek II ligi w piłce 
nożnej był niemożliwy do spełnie-
nia w Lublinie zarówno od stro-
ny prawno-finansowej, jak i tech-
nicznej. Mówiąc wprost, bez da-
leko idącej pomocy miasta Mo-
tor nie miał żadnych szans na li-
cencję uprawniającą do gry. Brak 
stadionu, brak sponsora, brak jas-
nych sposobów finansowania... 
Krokiem w kierunku sprostania 
stawianym wymogom miała być 
Spółka Akcyjna „Sportowy Lub-
lin”, obejmująca wszystkie kluby i 
sekcje. Nie wyszło... 

Władzo! Do roboty!

Sukces ma wielu ojców, po-
rażka zawsze jest sierotą. Działa-
cze i politycy wzajemnie obwinia-
li się za to niepowodzenie. Roz-
taczano najczarniejsze scenariu-
sze i wizje. Odmowa utworzenia 
spółki sportowej podcięłaby wie-
lu ludziom skrzydła, ale nie kibi-
com Motoru. Skrzyknęli się po-
przez SMS-y, ogłoszenia na fo-
rach internetowych i w czwartek 
5 lipca zgromadzili się na placu Li-

tewskim w Lublinie, skąd  przeszli 
pod lubelski ratusz spotkać się z 
prezydentem Lublina, Adamem 
Wasilewskim. Lublinianie z nie-
pokojem tę manifestację obser-
wowali. Wiadomo, piłkarscy fani 
nie mają w Polsce dobrej prasy. A 
tu niespodzianka: żadnych burd, 
żadnej demolki. – Przypominam 
wszystkim, że to jest manifestacja 
pokojowa. Wśród nas mogą znaj-
dować się policjanci, którzy będą 
prowokować – udzielał ostatnich 
porad jeden z kibiców.

Prezydent 
lubi dresiarzy
Przejściu manifestacji przez 

lubelski „deptak” towarzyszyły 
okrzyki. Owszem, niektóre nawet 
całkiem wojownicze i bezkom-
promisowe. A jednocześnie peł-
na kultura. I konkretne żądanie, 
by miasto wzięło klub pod swoje 
skrzydła. Przed ratuszem kibice 
czekali na prezydenta 20 minut. 
Przywitali go gwizdami i krzyka-
mi. – Kto nie skacze, ten z ratu-
sza – skandowali, podskakując do 
góry. Przez kilka minut wykrzyki-
wali swoje hasła – Jestem dresem! 
Dzisiaj do pana przyszli dresiarze! 
Nie przeszkadza to panu? – py-
tał Paweł Grochmal, który dowo-
dził protestem. – Dlaczego pan 
sugeruje, że nie lubię dresiarzy? 
– obruszył się Adam Wasilew-

ski, prezydent miasta. Fani świe-
żo upieczonej II-ligowej drużyny 
chcieli od prezydenta finansowe-
go wsparcia dla klubu, powołania 
spółki sportowej i szybkiego do-
stosowania stadionu do wymo-
gów II ligi. Kibice wylewali swoje 
żale. Stwierdzili, że nikła ich zda-
niem pomoc dla klubu ma pod-
łoże polityczne. – Wszyscy ma-
my prawo chodzić na stadion, ale 
na który stadion? Gdzie on jest? 
– pytali prezydenta kibice. Pre-
zydent obiecał, że remont obiek-
tu zakończy się w lipcu. Kibice 
go wyśmiali, mówiąc, że robotni-
cy wylegują się na trybunach. Pre-
zydent, już w rozmowie z dzien-
nikarzami, powiedział: – Poprosi-
łem radnych, radę sportu, by pra-
cowała nad systemowym rozwią-
zaniem. To rozwiązanie powinno 
powstać do najbliższej Rady, czy-
li do końca września. Kibice zapo-
wiedzieli, że przed rozpoczęciem 
sezonu wrócą pod ratusz. Co bę-
dzie dalej – trudno powiedzieć.

Obietnice

Prezydent obiecał system sty-
pendialny, by skromne środki, ja-
kie miasto może wygospodaro-
wać na potrzeby sportu, trafiły 
rzeczywiście do zawodników, a 
nie do działaczy. Jeśli to się uda, 
za jednym zamachem osiągnie 
dwa cele – po pierwsze pozwo-
li, by sport wrócił na trwałe do 
Lublina. Po drugie przywróci wy-
chowawczy i społeczny charak-
ter pracy sportowych działaczy. 
Zbyt często bowiem zawodnicy 
byli tylko roboczymi wołami, na 
których korzystali „ustawieni” na 
lata działacze, dla których „praca 
społeczna” stała się sposobem 
na życie, i to życie wcale wygod-
ne. Jeśli to wszystko będzie owo-
cem manifestacji grupy fanów lu-
belskiego Motoru – po raz ko-
lejny okaże się, że w Polsce naj-
lepszym sposobem dochodzenia 
do sensownych rozwiązań są de-
monstracje. 

Sonda

MOTOR – MOJA 
MIŁOŚĆ

MICHAŁ BĘCZAK, 
UCZEŃ LICEUM
– Uważam, że 
miasto powinno 
pomóc klubowi. 
Tak stało się 
we Wrocławiu, 
gdzie miasto 
przeznaczyło na sport 6 mi-
lionów złotych. U nas na ra-
zie niestety niewiele słychać 
o jakiejkolwiek większej do-
tacji czy pomocy przy bu-
dowie stadionu. To, jak ro-
botnicy pracują przy jego re-
moncie, to jest zwyczajny 
skandal.

PIOTR WALCZAK, 
UCZEŃ LICEUM
– Motor jest wi-
zytówką Lublina. 
Jego awans był 
dużym sukcesem 
i miasto powin-
no teraz wspo-
móc klub, by to nie był tyl-
ko awans na jeden rok, ale by 
Motor na długo zaistniał w 
świecie polskiej piłki, nie tej 
III-ligowej, tylko tej większej.

KACPER PALUSIŃSKI, 
UCZEŃ LICEUM
– Moim zdaniem 
miasto ma obo-
wiązek wspierać 
lubelski Motor, 
bo jest to duma i 
historia Lublina. 
Od 1950 r. Motor grał na 
wysokim poziomie. Ostatnio 
widoczny był znaczny spa-
dek tej formy, ale teraz wy-
stępy w II lidze do czegoś 
zobowiązują. Obecny sta-
dion Motoru to hańba dla 
Lublina.

Czy Motor Lublin sta nie się wizytówką Lublina?

A to polski futbol właśnie...
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Pochodzę z Warszawy i problem ze stadionową agresją (niemal 
przysłowiowo związaną z chuliganami Legii) boli mnie podwój-
nie. Od 20 lat (z 2-letnią przerwą) mieszkam jednak w Lublinie 
i to miasto mnie urzekło. Zafascynowało mnie zaangażowanie 
kibiców, by naprawdę pomóc klubowi. Manifestacja pod ratu-
szem – spokojna i gorąca zarazem – obudziła we mnie nadzie-
ję, że atmosfera wokół piłki jednak się w Polsce zmienia i ban-
dyci stają się gatunkiem skazanym na wymarcie. Oby.

MOIM 
ZDANIEM

KS. DR PIOTR KIENIEWICZ

wykładowca teologii moralnej na KUL



G O Ś Ć  L U B E L S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
29

 li
pc

a 
20

07

VI

VI Koncert Kameralny w Niemcach

Anna Seniuk  
o ks. Twardowskim

Stało się już tradycją, że uroczystą 
Sumę odpustową w parafii Niemce 
poprzedzają występy znanych i 
cenionych artystów, którzy dobrą 
poezją, rozważaniami oraz piękną 
muzyką klasyczną wprowadzają 
wiernych w modlitewny nastrój. 

Również i w tym roku 29 
czerwca w murach kościoła pw. 
św. Ignacego Loyoli i śś. Piotra i 
Pawła gościła profesor Anna Se-
niuk, aktorka znana i lubiana 
dzięki licznym kreacjom teatral-
nym, jak i filmowym, 
popularna Madzia Kar-
wowska z „Czterdzie-
stolatka”. To w  jej wy-

konaniu mogliśmy wysłuchać  
pięknego wiersza o  „miłości, 
której nie widać, bo nie zasłania 
sobą” oraz wielu innych utwo-
rów ks. Jana Twardowskiego. Ar-
tystka  wraz z utworami posta-
nowiła prześledzić życie „poe-
ty od biedronek, i nie tylko”, ci-
chego, skromnego księdza kate-
chety, który powtarzał, że „właś-
ciwie poetą nie jest, a tylko pi-
sze wiersze, zaś głównym ce-
lem jego pisarstwa jest pozyska-
nie ludzkiego serca”. Toteż poe-
zja ks. Twardowskiego jest jak 
list pisany do kogoś bliskiego i 

w takiej formie  zapre-
zentowała ją pani Se-
niuk. Aktorce towarzy-
szył Marek Ulański, mu-
zyk pochodzący z Ło-

dzi. Naturalnym dopełnieniem 
koncertu była  uroczysta Msza 
św., którą celebrował ks. Józef 
Huzar. Organizatorem VI Kon-
certu Kameralnego w hołdzie Ja-
nowi Pawłowi II w XX rocznicę 
jego pobytu w Lublinie  był  ks. 
Krzysztof Galewski, proboszcz 
parafii pw. św. Ignacego z Lo- 
yoli, przy współpracy z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury w Niem-
cach. Letnie Koncerty Kameralne 
odbywają się systematycznie od 
2001 roku.

BARBARA I WITOLD JÓZEFACCY

Paszportowy Portal Informacyjny

Ułatwienia z paszportami
Bez wychodzenia z domu, za 

pomocą Internetu, osoby 
ubiegające się o paszport mo-
gą samodzielnie sprawdzić stan 
realizacji wniosku o wydanie 
paszportu. Umożliwia to uru-
chomiony niedawno z inicja-
tywy Departamentu Rozwoju 
Rejestrów MSWiA Paszportowy 
Portal Informacyjny. Wystarczy 
tylko wpisać 16-cyfrowy numer 
sprawy, umieszczony na po-
twierdzeniu złożenia wniosku, 
we właściwe pole wskazane na 
stronie internetowej MSWiA. 
Wówczas, w zależności od po-

stępu danej sprawy, pojawi się 
m.in. komunikat: „wniosek zo-
stał przyjęty”, „wniosek został 
odrzucony”, „personalizacja do-
kumentu”  bądź „paszport go-
towy do odbioru”. Pojawienie 
się tego ostatniego sygnalizuje 
interesantom możliwość zgła-
szania się do urzędu po od-
biór dokumentu. Aktualny stan 
wniosku sprawdzić można na 
stronie www.paszporty.mswia.
gov.pl. Można tam także zna-
leźć najważniejsze informacje 
dotyczące wydawania pasz-
portów. 

29. Lubelska Piesza Pielgrzymka

Ruszamy!
Trwają zapisy na 29. Pieszą 

Pielgrzymkę z Lublina na 
Jasną Górę. Do 22 lipca zgło-
szenia zbierały parafie, ale 
chętni wciąż mogą się zapisy-
wać. Jak zapowiedział w swo-
im liście metropolita, abp Józef 
Życiński, idziemy po to, aby 
od Maryi uczyć się, jak bezgra-
nicznie ufać Bogu. Aż do wyj-
ścia pielgrzymki, codziennie w 
godz. 10.00–18.00, przed lubel-
ską archikatedrą będzie czynny 
sekretariat pielgrzymkowy. W 
tym roku koszt uczestnictwa 
wynosi 70 zł. Osoby, które nie 
mogą wybrać się na szlak, mo-
gą wesprzeć działający od roku 

Fundusz Solidarnościowy „Idę 
z Tobą”. Więcej informacji na 
stronie: http://www.pielgrzym-
ka.lublin.pl/. 
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Przeżycia towarzyszące wejściu na 
Jasną Górę pozwalają zapomnieć  
o zmęczeniu

Tak wygląda strona internetowa, na której można sprawdzić stan realizacji 
wniosku o wydanie paszportu
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Ks. Krzysztof Galewski – proboszcz parafii w Niemcach jest organizatorem 
Letnich Koncertów Kameralnych w tutejszym kościele. Obok stoi Anna 
Seniuk

Z
D

JĘ
C

IA
 W

IT
O

LD
 JÓ

Z
EF

AC
KI

Anna Seniuk 
podczas 
koncertu
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Rowerem przez Polskę, czyli letni wypad  
na Lubelszczyznę

Ale model!
Jest 12 lipca, czwartkowe 
przedpołudnie. Po lubelskim 
deptaku spacerują turyści  
i tubylcy. W ogródku klubu 
i restauracji „Czekolada” 
dziennikarze Radia eR,  
jak co dzień, prowadzą  
Caffe Latem. 

Aż tu nagle, zupełnie niespo-
dziewanie, na deptak wjeżdża 
dziwny pojazd, stylizowany na 
motocykl Hendersona z 1916 ro-
ku. Ku zdziwieniu wszystkich jest 
to rower. Jego właścicielem (a jak 
po chwili się okazało – także kon-
struktorem) jest Leszek Bierski z 
Siemianowic Śląskich.

– To jest 35. rower, który uda-
ło mi się skonstruować – opowia-
da Leszek, którego sposobem na 
życie stało się projektowanie i 
konstruowanie rowerów pozio-
mych, nazywanych też rowerami 
trzeciej generacji. – Zaprojekto-
wałem w sumie 180 rowerów. By-
ły to różne konstrukcje, od drew-
nianych począwszy, poprzez sta-
lowe, aluminiowe, aż na stali pan-
cernej skończywszy. 

Wyprawa albo praca

Rower taki wygląda dziwnie, 
ale – jak zapewnia Leszek – jest 
o wiele bardziej wygodny od tra-
dycyjnego roweru. – Jadąc takim 
rowerem, mniej się mę-
czysz, ponieważ tu jest 
w zasadzie znikomy 
opór powietrza. I kręgo-
słup jest cały czas wypro-
stowany. Na potwierdze-
nie tej tezy Leszek po-
stanowił objechać swo-

im rowerem Polskę. – Pomysł nie 
zrodził się sam z siebie, ale, dzię-
ki Bogu, trafiłem na bardzo po-
datny grunt –  firmy i ludzi, któ-
rzy zechcieli mi pomóc – konty-
nuuje Leszek. – W Lublinie prze-
kroczyłem 2000. kilometr letniej 
trasy. Miłość do roweru i podró-
ży okupił utratą pracy. – Chcia-
łem wziąć bezpłatny urlop. Sze-
fowa nie miała nic przeciwko, ale 
postanowiła, żeby cała załoga za-
decydowała. Niestety, koledzy nie 
patrzyli na mnie już tak przychyl-
nym okiem. Musiałem więc wy-
brać: wyprawa albo praca. Leszek 
wybrał wyprawę i jedzie przez ca-
łą Polskę, nocując gdzie się da i je-
dząc, co ludzie dadzą. – Śpię naj-
częściej na parafiach i spotykam 
naprawdę dobrych ludzi, którzy 
karmią mnie tym, co mają. Nie na-
rzekam na głód i samotność.

Pasja na życie

Leszek ma nadzieję, że pa-
sją uda mu się zarobić na życie. 
– Mam w ręku wyjątkowy fach, 
ale nie mam pracy. Na razie nie 
ma zbyt wielu chętnych na ta-
ki rower, a nawet jeśli są, to nie 
wiedzą, gdzie go zdobyć – mar-
twi się Leszek. My wszystkich 
chętnych odsyłamy na strony in-
ternetowe Leszka www.indiv8.
eu i www.rowerindiv.prv.pl. Nie-
wątpliwie w dzisiejszym świecie 
komercji i konsumpcji taki ktoś 

„pozytywnie zakręco-
ny” jest dowodem, że 
można coś zrobić same-
mu, że pieniądze nie są 
najważniejsze, i za swo-
im marzeniem można 
iść pod prąd. 

 KW

Transmisje i programy pielgrzymkowe w mediach

Pielgrzymka  
do przejścia, posłuchania 
i podejrzenia

Radio, prasa i Internet – 
dziś już nikogo nie dzi-

wi obecność mediów pośród 
pielgrzymów zdążających 
na Jasną Górę. Swoją obec-
ność zaznaczy bardzo wyraź-
nie lubelska redakcja „Gościa 
Niedzielnego”. Jednym z ojców 
duchownych pielgrzymki bę-
dzie ks. Krzysztof Podstawka – 
dyrektor lubelskiego oddziału 
„Gościa”. Jak nam powiedział – 
idzie podziękować za lata pra-
cy w tygodniku. Także archi-
diecezjalna rozgłośnia – Radio 

eR (87,9 FM) będzie towarzy-
szyć pielgrzymom i ich bliskim 
w drodze na Jasną Górę. Na 
trasie pojawią się dziennika-
rze Radia – Lucyna Ruchała i 
Paweł Kaznowski. Pielgrzymów 
będzie można też podejrzeć 
w Internecie. Specjalny ser-
wis uruchomił katolicki por-
tal Opoka: www.opoka.org.pl. 
Poza tym warto odwiedzać in-
ternetową stronę pielgrzymki 
lubelskiej: www.pielgrzymka.
lublin.pl. 

WT

PIELGRZYMKA W RADIU ER 

  Poniedziałek–piątek
6.30; 18.15 – medytacje pielgrzymkowe
7.15; 12.15; 20.10 – informator pielgrzymkowy
9.30; 14.15; 17.15 – studio pielgrzymkowe
11.30 – pozdrowienia dla i od pielgrzymów

  Sobota
6.30; 18.15– medytacje pielgrzymkowe
7.50; 16.10 – informator pielgrzymkowy i o 20.10 w Radiu Młodych
11.15; 14.15; 17.45 – studio pielgrzymkowe

  Niedziela
6.30; 19.30– medytacje pielgrzymkowe
7.10 – wizytówka dnia i informator pielgrzymkowy
8.30; 16.15 – studio pielgrzymkowe
12.15; 20.15 – informator pielgrzymkowy
13.10 – Z Serca do Serca – koncert życzeń dla i od pielgrzymów

  Transmisje Mszy św. z trasy pielgrzymki
3 VIII, 8.30 – archikatedra 
8 VIII, 14.30 – Święty Krzyż
9 VIII, 9.30 – Skorzeszyce
11 VIII, 8.30 – Małogoszcz 
12 VIII, 10.00 – Czanca

Dokładny program na www.radioer.pl



Uwaga! Pozory 
mylą! Leszek 
Bierski z jednym 
ze swoich  
35 nietypowych 
rowerów
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LUBELSKI

Jak mówi karmelitańska 
tradycja, szkaplerz to wierzch-
nia, ochronna część habitu, z 
noszeniem którego Matka Bo-
ża związała obietnicę szcze-
gólnej opieki. Tradycja jest 
oparta na wydarzeniu niezwy-
kłego spotkania, jakie w no-
cy z 15 na 16 lipca 1252 r. 
przeżył  generał karmelitów, 
Anglik Szymon Stock. Mary-
ja obiecała wtedy szczegól-
ną opiekę nad osobami, które 
będą pogłębiać duchową więź 
z Bogiem. Dziś szkaplerz – ja-
ko zewnętrzny znak tej wię-
zi – przyjmowany jest także 
przez świeckich, ale w posta-
ci dwóch kawałków płótna z 
wizerunkiem Maryi i Jezusa, 
lub medalika.  

Lubelskie tradycje 
szkaplerzne
W Lublinie pamiątka tego 

wydarzenia obchodzona jest 
najprawdopodobniej nieprze-
rwanie od 1610 r., kiedy kar-
melici założyli w naszym mie-
ście swój klasztor. Jest nie 
tylko wspomnieniem Maryi, 
ale też okazją spotkania nie-
ustannie rozrastającej się ro-
dziny osób noszących szka-
plerz. – Przyjmują go ludzie 
w sędziwym wieku, ale tak-
że młodzi i dzieci – mówi o. 
Jarosław Janocha, przeor kar-
melitów bosych w Lublinie. 

Teraz i w wieczności

Podczas uroczystej Mszy 
św. u karmelitów na ul. Świę-
toduskiej ks. prof. Jerzy Misiu-
rek z KUL mówił m.in., że szka-
plerz ma przypominać o bu-
dowaniu więzi z Bogiem na 

wzór tego, jak to czyniła  Ma-
ryja. Z tego punktu widzenia 
może nas chronić nie tylko w 
perspektywie życia wiecznego, 
ale też doczesnego. – Można 
mówić o przypadkach cudow-
nej interwencji Bożej w życiu 
osób związanych z Maryją po-

przez szkaplerz – przypominał 
ksiądz profesor. Jak co roku, 
niewielka XVII-wieczna świą-
tynia była ściśle wypełniona 
wiernymi, których część mu-
siała zadowolić się miejscem 
na przyklasztornym dziedziń-
cu. – Byliśmy zaskoczeni, że w 
tak gorący dzień przybyło tylu 
ludzi – mówi ojciec Janocha. W 
ciągu ostatnich dziesięciu lat w 
Lublinie szkaplerz przyjęło po-
nad 7 tys. osób. 

 MONIKA SKARŻYŃSKA

Karmelici bosi – apostołowie szkaplerza

Znak więzi z Maryją 

KIEDY PRZYJĄĆ SZKAPLERZ?
Szkaplerz (łac. scapula – ramiona, plecy). Pierwotnie służył jako ochrona 
habitu w czasie pracy. Od czasów wizji św. Szymona Stocka, generała kar-
melitów, stał się znakiem opieki Maryi nad zakonem, a zarazem źródłem 
przywilejów i nową formą pobożności maryjnej w całym Kościele. Szkaplerz 
można przyjąć w ciągu całego roku, kontaktując się w tej sprawie z karme-
litami bosymi. W Lublinie można to uczynić także w każdą trzecią niedzie-
lę miesiąca po Mszy św. o godz. 15.00, w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca 
NMP przy ul. Świętoduskiej 14. Szczególnie uroczyście odbywa się to 16 lip-
ca, w dniu wspomnienia Matki Bożej Szkaplerznej.



WARTO SIĘ 
ZASTANOWIĆ

– Ludzie w obli-
czu trudów ży-
cia szukają opie-
ki i ochrony. Są 
też tacy, którzy 
pragną pogłębiać 
swoją wiarę. Zarówno dla 
jednych, jak i dla drugich 
szkaplerz staje się dro-
gowskazem. Naśladując 
Maryję, pogłębiają więź z 
Bogiem; stają się bardziej 
dojrzali w wierze i świa-
domi opieki Maryi w swo-
im życiu.  
 O. JAROSŁAW JANOCHA OCD 

 przeor lubelskich 
karmelitów bosych

Z
D

JE
C

IA
 Ł

U
KA

SZ
 K

AC
Z

AN
O

W
SK

I

U góry: Karmelici bosi z lubelskiego 
klasztoru przy ul. Świętoduskiej 
podczas modlitwy 

Obok: Święto MB Szkaplerznej 
przyciąga do klasztoru setki 
wiernych

Prawie setka lublinian przyjęła 
znak szkaplerza w tegoroczne 
święto Matki Bożej Szkaplerznej. 
To mniej więcej jedna siódma 
wszystkich wiernych z naszego 
miasta, którzy co roku przyjmują 
ten znak więzi z Maryją. 


