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W chwili zamknięcia 
tego numeru było 
wiadomo, że choć 
w większych miastach 
regionu prezydentów 
udało się wyłonić 
w pierwszej turze, 
to lublinianie będą 
musieli pójść do urn 
jeszcze raz.

Z nacznie lepsza od  ostatniej 
frekwencja (42,85 proc.) w na-
szym województwie dała nam 

jeden z pierwszych wyników w kraju. 
W Lublinie uprawnionych do głoso-
wania było 275 tys. osób, na całej Lu-
belszczyźnie – 1,75 mln. Do pójścia 
do urn zachęcał abp Józef Życiński. 
– Udział w  głosowaniu to  wyraz 
troski o nasze małe ojczyzny, a prze-
prowadzenie w nich zmian na lepsze 
wymaga konkretnych ludzi, których 
dziś wybieramy – mówił.

Były niespodzianki
Najbardziej zacięta walka toczy-

ła się między kandydatami na prezy-
denta Lublina. Do drugiej tury przeszli 
Krzysztof Żuk (PO) z 31,15-procento-
wym poparciem i Lech Sprawka (PIS) 
z 31,87 proc. głosów. Pewnego rodzaju 
porażką był na pewno wynik przodu-
jącej w sondażach Izabeli Sierakow-
skiej (własny komitet), która otrzymała 
17,94 proc. Wśród liczących się kandy-
datów Zbigniew Wojciechowski (wła-
sny komitet) otrzymał, mimo świetnej 
kampanii wyborczej, jedynie 14 proc. 
głosów.

W  Chełmie jednoznacznie wy-
grała Agata Fisz. Zdobyła 66,68 proc. 
głosów przy frekwencji wynoszącej 
45,47 proc. Tam więc drugiej tury 
nie będzie. Natomiast w chełmskiej 
Radzie Miasta najwięcej mandatów, 
bo dziewięć, dostał komitet „Postaw 
na  Chełm”, a  siedem – Platforma 
Obywatelska. Drugiej tury wyborów 
prezydenckich nie będzie też w Pu-

ławach, gdzie niezależny kandydat 
Janusz Grobel otrzymał 68,3-procen-
towe poparcie.

Tort pokrojony
Ciekawa sytuacja powstała w Kra-

śniku. Tam w drugiej turze wyborów 
na burmistrza spotkają się dwaj nie-
zależni kandydaci – Piotr Czubiński, 
który zdobył 33,78 proc. głosów, i Miro-
sław Włodarczyk, na którego głosowa-
ło 43,19 proc. wyborców. W Świdniku 
wygrał z 55,57 proc. dotychczasowy 
burmistrz Waldemar Jakson. Również 
w Krasnymstawie nie zmienił się bur-
mistrz i z wynikiem 55,11 proc. zwy-
ciężył Andrzej Jakubiec. W najbar-
dziej poszkodowanej przez powódź 
gminie w Polsce, Wilkowie, leżącym 
na terenie naszej diecezji, frekwencja 
wyborcza wyniosła 62,26 proc., a wój-
tem po raz czwarty został Grzegorz 

Teresiński (66,1 proc.), który wybory 
wygrał bez robienia kampanii.

Najlepszy wynik do Rady Miasta 
w Lublinie uzyskało Prawo i Sprawie-
dliwość, zdobywając 37,95 proc. gło-
sów, drugie miejsce zajęła Platforma 
Obywatelska z  33,72-procentowym 
poparciem. Według wstępnych wy-
ników, trzecie miejsce w głosowaniu 
do Rady Miasta zajął Komitet Wybor-
czy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 
Jego wynik to 10,49 proc. Próg wybor-
czy przekroczyły też listy: Sierakow-
skiej (7,15 proc.) i Wojciechowskiego 
(5,40 proc.).

W  chwili zamykania numeru 
znaliśmy informacje z 90 proc. proto-
kołów dotyczących wyborów do Sejmi-
ku Wojewódzkiego. Z wynikiem 28,56 
proc. zwyciężył PIS; 23,03 proc. miał 
PSL, 22,76 proc. – PO, a SLD uzyskało 
12,78 proc. jj
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co duchowe, zależy 
w dużym stopniu od tego, 
co materialne. Dowiodły 
tego organizowane 
już po raz drugi 
Lubelskie Targi Sakralne 
„LubSacro”. Znalazły się 
tam zarówno przedmioty 
wyposażenia świątyń, 
takie jak obrazy, figury 
czy szaty liturgiczne, jak 
i stoiska z informacjami 
o pielgrzymkach. 
I chociaż nie zastępują 
one pracy nad sobą, 
to w rozwijaniu relacji 
z Panem Bogiem 
są dużą pomocą. Więcej 
o „LubSacro” można 
przeczytać na str. IV–V.

Wybory samorządowe 2010

Dogrywka w stolicy

krótko

Raz rower,  
raz narty
Rekreacja. 22 listopada 
został oddany do użytku 
kolejny odcinek ścieżki 
rowerowej nad Zalewem 
Zemborzyckim. nowy 
fragment ma długość 
ponad 2 km i prowadzi 
od Zajazdu pod 
kasztanami do mostu 
na Bystrzycy przy  
ul. Cienistej. inwestycja, 
której koszt oscyluje 
w okolicy 2,3 mln zł,  
jest pierwszym 
z trzech projektów 
przygotowanych przez 
Mosir. W planach 
jest wybudowanie 
akademii golfa  
nad zalewem, a także 
miasteczka ruchu 
drogowego w Parku 
Ludowym. Ścieżka 
rowerowa w okresie 
zimowym będzie pełniła 
funkcje trasy narciarskiej.

Jeremi jeszcze nie ma praw wyborczych, ale wyrabia sobie dobry nawyk
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– dyrektor oddziału, Agnieszka Gieroba, 
Justyna Jarosińska, Joanna Mazurek, 
Bartosz Rumiński
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Pieniądze dla żaka

Jeszcze nowocześniej

Lubelszczyzna polata

Warsztaty z BMI

Dzień ludzi o wrażliwych sercach

Drzwi do tajemnicy

Lublin. 19 listopada w  Sali 
Widowiskowej Teatru Muzycz-
nego marszałek województwa 
Krzysztof Grabczuk wręczył 
stypendia studentom osiągają-
cym wybitne wyniki w  nauce. 
Otrzymało je 185 żaków reprezen-
tujących szkoły wyższe z terenu 

całego województwa lubelskie-
go. Każdemu studentowi będzie 
wypłacane regularnie przez 5 
miesięcy 200 zł brutto. Łączna 
suma przeznaczona na stypendia 
to 185 tys. zł. Pieniądze pochodzą 
w całości z budżetu województwa 
lubelskiego.

Krasnystaw. 16 listopada w Przed-
siębiorstwie Gospodarki Komunal-
nej otwarto nowy zestaw pompowo-
-hydroforowy na Stacji Uzdatniania 
Wody. Zestaw pomp został zamonto-
wany i uruchomiony dzięki zakoń-
czeniu II etapu modernizacji stacji. 

Dzięki modernizacji Krasnostawska 
Stacja Uzdatniania Wody wyposa-
żona jest w zestaw hydroforowy 
pomp II stopnia, tłoczących wodę 
do  miasta. Całkowita wydajność 
zestawu w pełni zaspokaja potrzeby 
Krasnegostawu w wodę.

Świdnik. 15 listopada na  lotni-
sku w Świdniku uroczyście pod-
pisano akt erekcyjny i poświęco-
no plac budowy lotniska dla Lu- 
belszczyzny. W  ten sposób ofi-
cjalnie rozpoczęto prace budow-
lane. Uroczystość, w której udział 
wzięli parlamentarzyści, przed-
stawiciele władz państwowych 
i samorządowych, środowisk lo-

tniczych i duchowieństwa odby-
ła się przed hangarem aeroklubu. 
Obecny na tym wydarzeniu metro-
polita lubelski abp Józef Życiński 
poświęcił plac budowy. Tablica 
z treścią aktu erekcyjnego odsło-
nięta przez honorowych gości uro-
czystości zostanie w przyszłości 
umieszczona w budynku termi-
nalu lotniska.

Lublin. Od 16 do 20 listopada 
w ramach Międzynarodowego 
Festiwalu Performance w Lubli-
nie gościła grupa performerów 
Black Market International. To 
artyści, którzy często występu-
ją indywidualnie, ale też jako 
grupa BMI. Podczas pięciu dni 
festiwalu codziennie odbywały 

się warsztaty, wykłady i prezen-
tacje poszczególnych artystów. 
Nowością tegorocznej imprezy 
były warsztaty prowadzone po 
raz pierwszy przez członków 
BMI. Ich udział w lubelskim festi-
walu były jednym z punktów ich 
jubileuszowego tournée z okazji 
25 lat współpracy.

Lublin. 19 listopada odbyły  się 
Wojewódzkie Obchody Dnia Pra-
cownika Socjalnego. Ich organiza-
torami były Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w  Lublinie, 
Wydział Polityki Społecznej 
Lubelskiego Urzędu Wojewódz-
kiego oraz ks. Waldemar Sądecki, 
duszpasterz Środowiska Pomocy 
Społecznej. Uroczystość zainau-
gurowała Msza św. w archikate-
drze lubelskiej, celebrowana przez 

abp. Józefa Życińskiego. Podczas 
obchodów wręczone zostały 
odznaczenia państwowe, medale 
i listy gratulacyjne osobom i insty-
tucjom, które swoją pracą wnio-
sły szczególny wkład w  pomoc 
potrzebującym. Dzień Praco- 
w nika Socjalnego prz y pa-
da na  21 listopada i  został 
ustanowiony na  mocy usta-
w y o  pomocy społecznej z 
29 listopada 1990 roku.

Stypendia za wybitne wyniki otrzymało aż 185 studentów

Przecięcie wstęgi zainicjowało działanie nowego zestawu pomp 
hydroforowych

Wyczekiwany moment rozpoczęcia budowy lotniska skupił 
przedstawicieli wielu środowisk
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Lublin. O tym, jak walczyć z cho-
robą, o terapii i praktyce diagno-
stycznej dyskutowali lekarze 
terapeuci i  rodzice dzieci auty-
stycznych podczas ogólnopolskiej 
konferencji „Człowiek i autyzm. 
Autyzm i Polska”. Odbywała się 

ona w Colegium Maius Uniwer-
sytetu Medycznego 19 i 20 listo-
pada. Autyzm to wynik zaburzeń 
neurologicznych, występuje raz 
na 500 osób. 
Cztery razy częściej u chłopców 
niż u dziewczynek. Jest to cho-

roba  wciąż  nieuleczalna. Leka-
rze i terapeuci  podkreślali,  jak 
ważna jest  socjalizacja dzieci 
cierpiących na autyzm. Już nie-
bawem powstanie pierwsze 
w Lublinie przedszkole dla dzieci 
autystycznych.
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Św. Mikołaj w kościele na Poczekajce

Patron od prezentów

Około 120 dzieci z parafii czeka 
na świąteczne paczki. 
Ich marzenia pomagają 
spełniać ludzie dobrej woli.

D zięki pieniądzom przekazanym przez 
podatników w ramach 1 proc. na konto 

Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii „Pocze-
kajka” oraz wsparciu sponsorów, parafian 
i uczniów najmłodsi parafianie i w tym roku 
będą mogli liczyć na  wizytę św. Mikołaja. 
Przyniesie on paczki tym, które z różnych 
powodów nie mogłyby liczyć na jakiekolwiek 
prezenty. Takich dzieci, uczniów podstawó-
wek, jest około 120. Zostały one wytypowane 
przez nauczycieli i pedagogów szkolnych.

Każde dziecko napisało list do św.Mikoła-
ja, a święty stara się zrealizować ich marzenia. 
Oprócz zabawek przyniesie słodycze i owoce. 
Jednymi z jego najważniejszych pomocników 
są uczniowie, szczególnie szkół ponadpod-
stawowych, którzy w klasach przygotowują 
paczki, czasem dla jednego dziecka, czasem 
dla kilku. – W tym roku stowarzyszenie chce 
dotrzeć z paczkami także do 80 dzieci z te-
renów popowodziowych z gminy Wilków – 
mówi proboszcz parafii o. Waldemar Grubka. 
Każdy może włączyć się w akcję. Stowarzysze-

nie zaprasza także rodziców, którzy chcieliby, 
żeby św. Mikołaj wręczył paczkę i ich pocie-
sze. Bo to oni najlepiej wiedzą, o czym dzieci 
marzą.

Święty Mikołaj zawita do parafii 5 grud-
nia. Spotkanie z nim odbędzie się w amfite-
atrze o godz. 14.30. W programie, oprócz roz-
dawania prezentów, jest także przedstawienie 
Królewna Śnieżka w wykonaniu młodzieży 
i konkursy.

jj

Sympozjum w kościele 
pw. św. Maksymiliana 

Kolbego

Świętość jest 
przygodą

Nie bał się ryzyka, a tego, jak osiągnąć sukces, 
mógłby się od niego uczyć niejeden współ-
czesny biznesmen. Tajemnice męczennika 
KL Auschwitz odkryła konferencja zorga-
nizowana przez lubelską parafię pod jego 
wezwaniem.

C hcemy poznać jego sposób myślenia i 
działania jeszcze sprzed wojny, bo śmierć 

męczeńska w oświęcimskim obozie była już 
tylko kropką nad „i” – tłumaczył proboszcz 
ks. Marek Sapryga. O założycielu Niepokala-
nowa, wydawcy jednego z najpoczytniejszych 
przedwojennych miesięczników i popularnego 
dziennika, założycielu radia i misjonarzu, któ-
ry całkowicie zawierzył Matce Bożej, lubelskim 
parafianom opowiadali ojcowie franciszkanie. 
Parafia otrzymała od nich relikwie świętego.

Hasło trzydniowej konferencji, która odby-
wała się od 19 do 21 listopada, zachęcało: „Nie 
gaście ducha św. Maksymiliana”. Wpisała się 
ona w Rok Kolbiański, który rozpoczął się 
14 sierpnia w Niepokalanowie. Jego obchody 
potrwają do 15 sierpnia przyszłego roku i mają 
przypomnieć wielkie przesłanie skromnego 
franciszkanina. Hołd dziełu męczennika oddał 
także Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza-
jąc rok 2011 Rokiem św. Maksymiliana Marii 
Kolbego.

Joanna Mazurek

Pragnienie zaglądnięcia do paczki bywa 
silniejsze od chęci dostania cukierków

Ks. Marek Sapryga z relikwiami 
św. Maksymiliana, 
które parafii przekazał gwardian 
klasztoru w Niepokalanowie 
o. Stanisław Piętka (po lewej)
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Zostań pomocnikiem 
świętego
Wszyscy, którzy chcieliby pomóc 
w sfinansowaniu paczki (jej koszt 
to 60 zł), mogą się jeszcze zgłaszać 
w sekretariacie św. Mikołaja w poradni 
rodzinnej przy parafii lub w zakrystii 
po Mszy św. Pieniądze można także 
przekazywać na konto bankowe parafii.
Parafia rzymskokatolicka niepokalanego 
serca Maryi i św. Franciszka z asyżu,
al. kraśnicka 76, 20-718 Lublin
nr konta: 47 1240 2500 1111 0010 1318 0734
(z dopiskiem „Pomocnik św. Mikołaja”)
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T argi sakralne są skiero-
wane głównie do duchow-
nych, ale  chyba jeszcze 
ciekawsze dla świeckich. 

Można się na nich dowiedzieć na 
przykład, jak się pisze (i że właśnie 
pisze się, a nie maluje) ikony, gdzie 
ksiądz zaopatruje się w sutanny, 
czy choćby – jak i dokąd wyjechać 
na pielgrzymkę. Swoje produkty 
i usługi zaprezentowało blisko 70 
wystawców. Ilości ofert nie sposób 
wyliczyć. Było oświetlenie, nagło-

śnienie, technologie grzewcze, 
rzeźbiarstwo, malarstwo, witra-
żownictwo, ludwisarstwo, szaty 
i przedmioty liturgiczne, a nawet 
fotele relaksacyjne i  specjalne 
urządzenia z  myślą o  wiernych 
z wadami słuchu.

Każdy z  trzech dni imprezy 
miał swój motyw przewodni. 
Pierwszego dnia były nim piel-
grzymki, drugiego – nowoczesne 
technologie i materiały budowlane 
dla kościołów, a trzeciego – renowa-
cja i konserwacja zabytków oraz 
systemy alarmowe i  przeciwpo-
żarowe. – Ksiądz musi być po bu-

downiczym, architektem wnętrz, 
konserwatorem zabytków i orga-
nizatorem pielgrzymek, a przy tym 
ekonomem, żeby zorganizować 
na to wszystko pieniądze – mówili 
odwiedzający „LubSacro” kapłani. 
Dużą popularnością cieszyły się 
stoiska prezentujące nowoczesne 
systemy grzewcze i  możliwo-
ści zminimalizowania kosztów 
zużycia energii do  oświetlenia 
kościołów.

Co za szopka!
Drugiego dnia imprezy od-

był się panel dyskusyjny „Poezja 

i sacrum”. Targom towarzyszyły 
też wystawy sztuki sakralnej (ma-
larstwo, ikona, mozaika) i szopek. 
Ta druga miała „podpowiedzieć” 
duszpasterzom, siostrom zakon-
nym i kościelnym, jak udekorować 
kościół na nadchodzące święta Bo-
żego Narodzenia. Dużych i małych 
rozmiarów postaci z betlejemskiej 
stajenki można było nie  tylko 
podziwiać. – Specjalizujemy  się 
w różnej wielkości szopkach, za-
równo do kościołów, jak i do do-
mów. – tłumaczył wystawca spod 
Częstochowy. – Nasza tegoroczna 
nowość to szopka ruchoma, która 
jest mała i zmieści się pod choinką. 
– dodał, prezentując stajenkę, która 
zainteresowała wielu zwiedzają-
cych targi.

W bliskiej odległości od tam-
tego usytuowało się stoisko, które 
uderzało wielością kolorów i wzo-
rów. Były tam m. in. rzeźby, obrazy, 
tkaniny i naczynia. – Jesteśmy Sto-
warzyszeniem Misji Afrykańskich 
– wyjaśniał ks. Paweł Mąkos. – Wy-
stawiamy dzieła sztuki stworzone 
przez artystów z Afryki. Chcemy 
przybliżyć ten kontynent w innym 
wymiarze niż znany z mediów ob-
raz miejsca pełnego wojen i chorób.

Targi, które w tym roku odby-
wały się między 16 a 18 listopada, 
stwarzały możliwość nawiązania 
współpracy i wymiany doświad-
czeń nie  tylko odwiedzającym, 
ale i samym firmom. – Zdobywa-
my mnóstwo kontaktów i możemy 
zaprezentować wszystkie nasze 
produkty – mówiło dwoje młodych 
wystawców z  Krakowa, którzy 
na  swoim stoisku z  dewocjona-
liami ustawili przede wszystkim 
wiele rodzajów świec.

Dzwon na miarę świątyni
Wystawcy mogli też rywali-

zować. Spośród zgłoszeń, które 
wpłynęły do  konkursu na  Pro-
dukt Roku, komisja konkursowa 
główną nagrodę przyznała Ludwi-
sarni Felczyńskich z  Taciszowa 
za dzwon kościelny. Wyróżnienia 
w tej samej kategorii otrzymały:  
e-parafia.net (za tworzenie para-
fialnych stron internetowych), za-
kład produkcji urządzeń grzejnych 

Prawo do piękna
Lubelskie Targi Sakralne. Wchodząc do hali Międzynarodowych 
Targów Lubelskich, chciało się przyklęknąć. Bijące dzwony, 
grane na organach pieśni kościelne, a dookoła witraże i obrazy. 
Organizowane po raz drugi „LubSacro” jeszcze bogatszą  
niż w zeszłym roku ofertą przyciągnęło ludzi  
nawet spoza archidiecezji lubelskiej.

Wystawa sztuki sakralnej prezentowała m.in. mozaiki
tekst i zdjęcia
Joanna Mazurek

jmazurek@goscniedzielny.pl
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Izoterma z  Kamieńca Wrocław-
skiego (za system kompleksowego 
ogrzewania kościoła) oraz firma 
Metaloplastyka z Siedlec (za naczy-
nie na wodę święconą). W kategorii 
„wystrój stoiska i forma promocji 
targowej” najlepsza okazała się Sca-
pha, producent szat liturgicznych. 
Tu również przyznano wyróżnie-
nia – trafiły one do  środowiska 
twórczego Droga Ikony i  firmy 
Justa Wójcik Spółka Jawna.

O gustach się dyskutuje
„LubSacro” otworzył lubelski 

metropolita abp  Józef Życiński. 
– Wierni przychodzący do  na-
szych kościołów mają prawo 
do poczucia piękna, mają prawo 
do odnalezienia tego, co wyzwala 
w duszy najbardziej wrażliwe po-
kłady. Dlatego zespolenie naszych 
działań po to, ażeby piękno było 

pięknem, nastrajając do  modli-
twy, wprowadzając w przestrzeń 
sacrum, jest  czymś ogromnie 
ważnym – powiedział, dziękując 
organizatorom i wystawcom oraz 
podkreślając obecność na targach 
także przedstawicieli Kościoła 
prawosławnego.

Arcybiskup przyznał, że cza- 
sem otrzymuje z  parafii listy 
ze skargami, że proboszcz nie chce 
umieścić w  kościele podarowa-
nego obrazu. – Gdyby wieszano 
wszystkie obrazy, które pojedyn-
czo komuś się podobają, to wtedy 
reszta bałaby  się chodzić do  ko-
ścioła, bo ma odmienne poczucie 
estetyki – tłumaczył. – Ogromnie 
ważne jest, żebyśmy spotyka-
jąc  się na  wspólnocie modlitwy, 
w doświadczeniu duchowej więzi 
potrafili czuć się swojsko w prze-
strzeniach piękna i tej wrażliwości 

estetycznej, która łączy nas wszyst-
kich, a nie dzieli – podkreślał.

– My, wierni, chodząc do ko-
ścioła myślimy bardzo duchowo: 
chcemy się modlić. A żeby tak mo-
gło być, gdzieś z tyłu zawsze scho-
wany jest ten ktoś, kto musi chodzić 
mocno po ziemi, który dopomoże, 
żeby, mówiąc prozaicznie, nie cie-
kło po ścianach, a budynki sakralne 
służyły przez wiele kolejnych lat 
– zwracała z kolei uwagę Beata Go-
rajek, prezes Międzynarodowych 
Targów Lubelskich. Podkreślała, 
że dostępność w jednym miejscu 
wielu rozwiązań dla problemów, 
z którymi na co dzień borykają się 
duszpasterze, przynosi także du-
chowe korzyści. – Będą mieli wię-
cej czasu dla nas, ażebyśmy mogli 
rozmawiać z nimi o tym, po co tak 
naprawdę przychodzimy do świą-
tyni – dodała. •

Szeroki asortyment świec

Stoiska wydawców katolickich zachęcały promocjami

Czy warto organizować „LubSacro”?
Ks. Ryszard Wróbel, klemensów
– Bardzo często jeżdżę na targi sacro expo do kielc. 
W tym roku nie mogłem tam być, więc przyjechałem 
na „Lubsacro”, ale jestem zadowolony. to miniatura 
tamtych targów. Jak na tak skromną powierzchnię 
wystawową oferta jest tu dość szeroka.

Małgorzata Leszek, garbów-Cukrownia
– Warto organizować takie targi. Można zobaczyć 
mnóstwo ciekawych rzeczy, których na co dzień 
w sklepach się nie widzi. Jakość usług i produktów 
jest z górnej półki. W dodatku wystawcy przyjechali 
z całego kraju. Jest też styczność z producentem, więc 
można na przykład negocjować ceny.

Elżbieta Krauze, Lublin
– Myślę, że „Lubsacro” jest za słabo rozreklamowane, 
bo zwiedzających nie jest wielu. Ja przyszłam, żeby 
zgłębić sztukę robienia witraży i pisania ikon. impreza 
bardzo mi się podoba, zwłaszcza że interesuje mnie 
sztuka średniowiecza.

Pisanie ikon to trudna 
i długotrwała praca

Ornaty dostępne były wersjach bardziej i mniej ozdobnych
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Jak wzbudzić 
w sobie zapał do 
głoszenia Chrystusa 
i wypracować 
skuteczną linię 
działania? 
Odpowiedzi na te 
pytania będzie można 
poznać na spotkaniu 
w lubelskim 
seminarium 
duchownym.

F orum organizuje Inicjatywa 
Ewangelizacyjna „Przystanek 

Jezus w Lublinie”. Ma ono skupić 
środowiska archidiecezji, którym 
bliskie jest ewangelizowanie. Są to 
m.in. wspólnoty neokatechume-
nalne, Odnowa w Duchu Świętym, 
Ruch Światło–Życie, duszpaster-
stwa akademickie, oddziały Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży. Ale słuchaczem może być 
każdy. – Chcemy im zaproponować 
wspólne działanie – tłumaczy je-
den z organizatorów, ks. Michał 
Zybała. – Odkryliśmy, że chociaż 

wiele osób myśli podobnie, to czę-
sto brakuje im impulsu do podjęcia 
działania. Właśnie dlatego groma-
dzimy się na forum, żeby razem się 
modlić i rozmawiać o tym, w którą 
stronę ma iść ewangelizacja – tłu-
maczy. Efektami takich spotkań 
są projekty realizowane przez 
kolejny rok. Jednym z nich było 
ewangelizowanie na juwenaliach, 
innym – rekolekcje prowadzone 
w szkołach.

„Przystanek Jezus w Lublinie” 
odbędzie się w środę, 1 grudnia, 

w budynku MSD przy ul. Pryma-
sa Stefana Wyszyńskiego 6. Roz-
pocznie się o godz. 16 dyskusją, po 
której uczestnicy wezmą udział 
we Mszy św. pod przewodnic-
twem ks. abp., a na koniec w aga-
pie. Tym razem tematem spotka-
nia będzie pytanie: „Co zrobić, 
aby głoszenie było owocne?” – Za-
prosiliśmy organizatora dyskotek 
ewangelizacyjnych z Łodzi, ks. 
Michała Misiaka, żeby zapytać go, 
czy taka forma przynosi efekty, 
a więc, czy w ogóle ma sens. Nie 

ma ewangelizacji bez uprzedniej 
kontemplacji, dlatego gośćmi spo-
tkania będą też członkowie Mię-
dzynarodowej Katolickiej Szkoły 
Modlitwy i Ewangelizacji „Dzie-
ci Światłości”, którzy opowiedzą 
o swoich doświadczeniach – do-
daje ks. Michał Zybała.

Joanna Mazurek

szczegółowe informacje  
o iii Forum ewangelizacyjnym 
dostępne są na stronie  
www.przystanekjezus.pl

III Forum Ewangelizacyjne „Przystanek Jezus w Lublinie”

Dobra Nowina w rytmie disco?

16 i 17 listopada na KUL-u odby-
wała się międzynarodowa kon-
ferencja.

K atolicy nie powinni oczeki-
wać wdzięczności, ani że na-

tychmiast wszystkich nawrócą. 
Zamiast tego muszą przyjąć posta-
wę życzliwości, modlitwy, wyraża-
jącej solidarność duchowej więzi. 
To nasza chrześcijańska postawa 
wobec tych, którzy nie doświad-
czyli łaski wiary – mówił abp Jó-
zef Życiński, kierownik Katedry 
Relacji Między Nauką a  Wiarą, 
w kontekście konferencji „Nauki 
przyrodnicze a nowy ateizm”.

Określenie „nowy ateizm” po-
wstało w 2006 r. Pierwotnie okre-
ślało grupę brytyjskich i amery-

kańskich ateistów 
zafascynowanych łatwością wy-
jaśniania rzeczywistości przez teo-
rię ewolucji. Podczas konferencji 
odbyła się m.in. dyskusja panelowa 
na temat: „Czy jest możliwa racjo-
nalna debata z nowym ateizmem?”, 
z udziałem naukowców z kilku pol-
skich uczelni. Lubelski metropolita 
przewodniczył Mszy św. za śp. ks. 
prof. Józefa Turka, wieloletniego 
pracownika Wydziału Filozofii. 
Konferencję zorganizowały Kate-
dra Relacji między Nauką a Wiarą 
KUL, Instytut Filozofii Przyrody 
i Nauk Przyrodniczych KUL oraz 
Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk 
Przyrodniczych Polskiego Towa-
rzystwa Filozoficznego.

jm

Pod
patronatem
„Gościa”

Spotkaniom może się przysłuchiwać każdy
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Wystąpienie jednego z prelegentów

Nauki przyrodnicze a nowy ateizm

Nie oczekuj wdzięczności
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K asia i Darek Klimkowie kil-
ka lat temu uczestniczyli 
w Katowicach w spotkaniu 

dla małżeństw, które prowadzi-
li Magda i Wiesław Grabowscy. 
Tak bardzo im się spodobało, że 
postanowili w ten właśnie sposób 
poprowadzić ewangelizację wśród 
przyjaciół i znajomych z Domowe-
go Kościoła w Lublinie.

Szybciej niż sygnał 
radiowy

Na początku działalności za-
praszali głównie ludzi z lokalnego 
Ruchu Światło–Życie. Na pierw-
szą konferencję przyszło 40 osób. 
Spotkania odbywały się w parafii 
pw. św. Andrzeja Boboli. Z czasem 
zaczęły napływać zgłoszenia od 
małżeństw nie tylko z całej diece-
zji, ale także innych części Polski 

– m.in. z Zabrza i Poznania. Salka 
parafialna przestała wystarczać. 
Dziś muszą wynajmować duże 
sale, które są w stanie pomieścić 
minimum sto osób – tyle było na 
ostatniej konferencji. – Na po-
czątku informacje o spotkaniach 
przekazywaliśmy głównie przez 
Radio eR, teraz wiadomość o kolej-
nej konferencji rozchodzi się szyb-
ciej niż sygnał radiowy – śmieje 
się Darek.

Profesjonalnie
Na każdą konferencję ściąga-

ją do Lublina twórców programu 
„Służba rodzinie”, państwa Gra-
bowskich. – Mają oni konkretne 
i naprawdę przydatne narzędzia do 
pracy z małżonkami – mówi Kasia.

Warsztaty dla par małżeńskich 
organizowane są po to, by każdy 

mógł się przekonać, jakim błogo-
sławieństwem jest pielęgnowany 
związek. W czasie spotkania nie 
ma miejsca na uzewnętrznianie 
własnych problemów, czego mogą 
się obawiać szczególnie mężowie. 
Prowadzący są perfekcyjnie 
przygotowani, potrafią też nie-
jednokrotnie rozbawić słucha-
czy. Natomiast wszelkie zadania 
wykonywane w parach małżon-
kowie przeprowadzają w zaciszu 
domowym.

Każda zorganizowana przez 
nich konferencja kończy się prze-
prowadzeniem ankiety wśród 
uczestników. Jest ona oceną spo-
tkania i jednocześnie wyrażenia 
ochoty do uczestnictwa w dalszych 
warsztatach. Dzięki temu państwo 

Klimkowie ostatnio bardzo często 
wysyłają zaproszenia do Chełma.

Na ostatni guzik
Oboje bardzo zachęcają do 

uczestnictwa w takich spotkaniach. 
– Można wszystko dopiąć na ostatni 
guzik: umeblować mieszkanie, do-
robić się samochodu, wykształcić 
dzieci, zwiedzić pół świata, a prze-
oczyć to, co najważniejsze i obudzić 
się, gdy związek rozpryśnie się jak 
bańka mydlana albo, w najlepszym 
razie, będzie tylko jałowe – mówi 
Kasia. – A czas podarowany sobie 
na uczestnictwo w konferencji bę-
dzie na pewno zyskiem nie tylko 
dla małżonków, ale i dla całej ro-
dziny – potwierdza Darek.

Justyna Jarosińska

■ R e K L A m A ■

Konferencja dla małżeństw w Lublinie

I żyli długo...

Kiedy i gdzie?
najbliższe spotkanie („Małżeńskie porządki”) odbędzie się 
w Lublinie 11 grudnia. Wszelkie informacje i zapisy 
pod nr. tel.: 691 480 206 lub mailem: kid.klimek@wp.pl.

Kasia i Darek Klimkowie z lubelskiego Domowego Kościoła  
po raz piąty organizują spotkania dla par po ślubie  
we współpracy z Ruchem Światło–Życie i Służbą Rodzinie

„Wierni przyrzeczeniu” – pod tym hasłem  
odbędą się warsztaty dla małżonków,  
którzy chcą wzmocnić swój związek.
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Początki istnienia 
krężnickiej parafii 
sięgają XIV w. Trudno 
odtworzyć jednak 
dokładnie jej dzieje 
bo w ciągu stuleci 
kościół, a wraz z nim 
parafialne archiwum, 
trawiły pożary.

P ierwsza historyczną wzmiankę 
o parafii spotykamy u history-

ka Jana Długosza. Opisuje on tę 
miejscowość jako „wieś z kościołem 
parafialnym drewnianym ku czci 
św. Floriana”. Relikwie św. Floriana 
sprowadzono z Rzymu w roku 1185. 
Długosz podaje, że do parafii nale-
żały wioski: Krężnica, Strzeszkowi-
ce, Mętów, Czerniejów, Bystrzyca, 
Babin, Osmolice, Prowiedniki, 
Lissokalice i Rawszyce. W okresie 
reformacji właściciele Krężnicy 
przyjęli wyznanie ewangelickie 
i nie byli zbyt przychylni parafial-
nemu kościołowi katolickiemu. 
Przez pewien czas świątynia była 
nawet w rękach protestantów. Ale 
czasy się zmieniły. Dziś na terenie 
parafii mieszkają dwie protestanc-
kie rodziny, które są z nią w bardzo 
przyjaznych stosunkach.

Siła żywiołu
W 1595 roku doszczętnie spło-

nęły kościół i okoliczne budynki 
parafialne. Przez prawie 40 lat 
parafia funkcjonowała bez świą-
tyni. W tym czasie proboszczowie 
Zemborzyc byli równocześnie 
proboszczami krężnickimi. Trud-
no ustalić, w którym roku kościół 
został odbudowany. Natomiast 
z zachowanych dokumentów wia-
domo na pewno, że w połowie XVII 
wieku już istniał. Niestety – niedłu-
go. W roku 1883 pożar ponownie 
zniszczył świątynię, a wraz z nią 
wszystkie przedmioty kultu i doku-
menty parafialne. Jedyna pamiątką 
po niej jest piękna, do dziś używana 
monstrancja przedstawiająca go-
rejące miłością Serce Pana Jezusa. 
W roku 1885 parafianie wybudo-
wali kościół, który się zachował do 
dziś. Konsekrowany został w 1890 

r. przez biskupa lubelskiego ks. 
Franciszka Jaczewskiego. Wojny 
szczęśliwie go oszczędziły i po raz 
pierwszy remontowano go dopiero 
w 1969 r.

Wspólne dzieła
Parafia pw. św. Floriana jest 

mała, ale działa prężnie. Wiernych 
jest tu zaledwie 1700, ale udało się 
wśród nich stworzyć i  Legion 
Maryi, i kółko różańcowe, i gru-
py modlitewne, takie jak Odnowa 
w Duchu Świętym, czy Kościół Do-

mowy. Swoje spotkania mają tak-
że dzieci skupione w ruchu Dzieci 
Maryi. Proboszcz ks. kan. Marian 
Bartnik jest też bardzo dumny ze 
Stowarzyszenia Integracji Spo-
łecznych, w którym udzielają się 
aktywni i emerytowani nauczy-
ciele. Opiekują się oni biblioteką 
parafialną, pomagają dzieciom 
w lekcjach, rozwożą dary ludziom 
potrzebującym.

Na terenie parafii działa też 
prężnie stowarzyszenie Emaus. 
W jednym domu wspólnotowym 

mieszka blisko 30 osób. Są wśród 
nich osoby niepełnosprawne, bez-
domne, nawet uchodźcy. Starają 
się być samowystarczalni. – Nie do 
przecenienia jest fundacja „Mię-
dzy nami”, która również ma swą 
siedzibę na terenie krężnickiej pa-
rafii – dodaje proboszcz. – Przez 
warsztaty terapii zajęciowej wy-
chodzi ona na przeciw potrzebom 
ludzi niepełnosprawnych umy-
słowo szczególnie ze środowisk 
wiejskich.

W kościele św. Floriana od 11 lat 
trwa remont, który przeprowadza-
ny jest etapami. Wyremontowane 
zostały już dach, wieża, wymienio-
ne okna. Ostatnio przy odnawianiu 
podłóg proboszcz wydobył daw-
no zapomniane figurki świętych. 
Na remont czeka jeszcze parkan 
i okoliczne kapliczki. Ale wszyst-
ko w swoim czasie – mówi ksiądz 
Marian. Justyna Jarosińska

Panorama parafii. pw. św. Floriana w Krężnicy Jarej

Po próbach ognia

Jedna z większych corocznych uroczystości w parafii – I Komunia 
Święta

Odrestaurowane wnętrze świątyni

Zdaniem 
proboszcza

– największą 
radością mojej 
parafii są wierni. 
Cieszę się, że 
zawsze chętnie, 
szczególnie 
społeczność 

szkolna, uczestniczą 
we wszelkich akcjach 
podejmowanych przez 
parafię. sami też angażują 
się w szereg działań na rzecz 
dobra wspólnego. Bardzo 
bym pragnął, żeby jeszcze ci 
parafianie, którzy niedawno 
osiedlili się w krężnicy, chcieli 
bardziej integrować się 
z naszą parafią, bo wszyscy 
są dla mnie jednakowo 
ważni. i na pewno parafia 
rozwijałaby się bardziej, 
gdyby więcej ludzi poczuło się 
za nią odpowiedzialnych.

ks. Marian Bartnik

urodzony w 1954 r., święcenia 
kapłańskie przyjął 12 czerwca 
1977 r. Jest doktorem teologii,  
kanonikiem honorowym 
kapituły lubelskiej, proboszczem 
w krężnicy Jarej od 1999 r.

Zapraszamy  
na Msze św. 
W dni powszednie: 7.00
W niedziele: 7.30, 11.30, 17.00

Ja
Ce

k 
ła

Bi
g

a
Zd

Ję
Ci

a 
Ju

st
yn

a 
Ja

ro
si

n
sk

a


