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Pogrzeb arcybiskupa Józefa Życińskiego

Pasterz u czystych źródeł

W  sobotę 19 lutego o godz. 
11 dzwony w kościołach 
całej diecezji obwieściły, 

że rozpoczyna się uroczysta Msza 
pogrzebowa za duszę śp. ks. abp. Jó-
zefa Życińskiego. W nabożeństwie 
uczestniczyły tysiące wiernych, 
liczne grono biskupów, przedsta-
wicieli duchowieństwa, osób za-
konnych i reprezentantów władz 
państwowych z prezydentem Bro-
nisławem Komorowskim na czele.

Na  początku liturgii, której 
przewodniczył nuncjusz apostol-
ski abp Celestino Migliore, ks. bp 
Mieczysław Cisło odebrał z rąk Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
pośmiertne odznaczenie dla abp. 
Życińskiego. Krzyż Wielki Orde-
ru Odrodzenia Polski otrzymał on  
„za wybitne zasługi w działalności 
duszpasterskiej oraz osiągnięcia 
w pracy naukowej i dydaktycznej, 
za chrześcijańskie świadectwo hu-
manizmu i tolerancji”. Prezydent, 
ubolewając nad przedwczesną 
śmiercią arcybiskupa, powiedział 
m.in., że  był on  bardzo ważnym 
uczestnikiem polskiego życia pu-
blicznego, człowiekiem dialogu 
i intelektualnej odwagi, który wal-
czył z nienawiścią i pogardą wobec 
drugiego człowieka.

Homilię wygłosił kard.  Ka-
zimierz Nycz. Wzywał w  niej 

do wdzięczności za wielki dar, jakim 
była osoba śp. Arcybiskupa. – Za-
tem na pytanie, kogo dziś żegnamy, 
najpełniej odpowiemy wtedy, gdy 
powiemy, że  żegnamy pasterza 
dobrego, który niestrudzenie sta-
rał się w życiu, przyporządkowując 
wszystkie talenty i wszelką wiedzę, 
być pasterzem dobrym, znając owce, 
kochając je, szukając i prowadząc 
do  czystych źródeł – stwierdził 
metropolita warszawski (obszerne 
fragmenty tej homilii publikujemy 
na  str. IV–V). Wśród osób, które 
żegnały abp. Życińskiego, oprócz 
przedstawicieli państwa i hierar-
chów kościelnych, była młodzież. 
– Przy Tobie, będąc małymi, czu-
liśmy się ważni – mówiły Marlena 
Palec i Aneta Cieciora. Zmarłego 
Pasterza wspominali również nie-
pełnosprawni, z  którymi spoty-
kał się wiele razy. – Dla nas, chorych 
i niepełnosprawnych, byłeś osobą 
wyjątkową. Tak bardzo Cię kochali-
śmy, ty nigdy nas się nie wstydziłeś 
– mówiła Agnieszka Zańko. Na koń-
cu ciało zmarłego zostało złożone 
w krypcie katedralnej, gdzie wierni 
mogą modlić się za śp. Arcybiskupa 
już od niedzieli 20 lutego.

Ks. Rafał Olchawski

– Do odejścia 
był już duchowo 
dojrzały, przede 
wszystkim przez 
głęboką wiarę, 
wprost dziecięcą, 
która tęskni 
za niebem – 
powiedział 
ks. bp Mieczysław 
Cisło, administrator 
archidiecezji 
lubelskiej.

Ciało arcybiskupa spoczęło w katedralnej krypcie
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Licznie zgromadzeni kapłani 
pożegnali swego pasterza
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 Abp Życiński był ordynariuszem diecezji tarnowskiej od 1990  
do 1997 roku 
poniżej: Mieszkańcy Chełma pożegnali arcybiskupa w bazylice 
Narodzenia NMP

Klerycy czuwali przy trumnie całą noc 
poniżej: Kard. Józef Glemp przypomniał, że abp Życiński
kochał ludzi i Kościół

Tarnów, 15 lutego. Uroczystej 
Mszy św. za duszę swojego poprzed-
nika przewodniczył w  katedrze 
biskup tarnowski Wiktor Skworc, 
a  koncelebrowali ją m.in. abp 
Damian Zimoń, bp Artur Miziński 
oraz ks. prof. Michał Heller, przy-
jaciel zmarłego. Abp. Życińskiego 
żegnało kilkuset księży i  wielu 
świeckich. – Dziękujemy Bogu za 
bezkompromisowe świadectwo 

wiary i życia śp. arcybiskupa Józe-
fa – powiedział w żałobnej homilii 
bp W. Skworc. – Ziarno jego życia 
obumarło, ale, jak poucza dzisiejsza 
Ewangelia, wydaje kłos, owocuje; 
przymnaża ziaren na nowy siew. 
Myślę, że także Kościół tarnowski 
w Roku Jubileuszowym skorzysta na 
tym zasiewie tym bardziej, iż zyskał 
w niebie nowego orędownika w oso-
bie swego dawnego pasterza.

Lublin, Wyższe Metropolital-
ne Seminarium Duchowne, 
16–17 lutego. Swojego pasterza 
i ojca pożegnali alumni, wycho-
wawcy i siostry zakonne pracujące 
w seminarium. Powitaniu trumny 

z ciałem przewodniczył bp Mie-
czysław Cisło, administrator archi-
diecezji lubelskiej. Później odbyły 
się m.in. modlitwa brewiarzowa 
i całonocne czuwanie poszczegól-
nych roczników, a rano – Msza św.

Lublin, Kościół Akademicki 
KUL, 17–18 lutego. Czuwanie 
w  intencji Wielkiego Kanclerza 
KUL rozpoczęły nieszpory. Następ-
nego dnia odbyła się Msza św. pod 
przewodnictwem kard. Józefa 
Glempa. – On kochał Kościół Chry-
stusowy, dlatego szedł do ludzi, cza-
sem do ludzi dziwnych, bo odkry-
wał w nich choćby ułamek dobra 

Bożego. Kochał Kościół Chrystusa 
w całej prawdzie – powiedział były 
prymas. Po Eucharystii w uroczy-
stej procesji trumna z ciałem zosta-
ła przeniesiona do archikatedry. 
Tam sprawowane były Msze św. 
z udziałem młodzieży oraz osób 
konsekrowanych, a przez całą noc 
– czuwanie modlitewne lubelskich 
dekanatów.

Chełm, 16 lutego. W bazylice 
Narodzenia NMP lubelskiego 
metropolitę pożegnali chełmia-
nie. – Rzucała się w  oczy jego 
niezawodna obecność wszędzie 
tam, gdzie człowiek spragniony 
Ewangelii i sakramentów chciał 

spotkać Boga. Także wszędzie tam, 
gdzie człowiek chory, opuszczony, 
samotny, dotknięty nieszczęściem 
oczekiwał postawy solidarności ze 
strony innych ludzi, a zwłaszcza 
Kościoła – podkreślał podczas 
Mszy św. bp Józef Wróbel.

Lublin, Kuria Metropolitalna, 
17 lutego. Trumna z ciałem św. 
abp Józefa stanęła w miejscu jego 
codziennej modlitwy – kaplicy. 
Najpierw modlił się brat zmar-

łego, ks. prof. Wojciech Życiń-
ski, później domownicy pałacu 
biskupiego, a następnie Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego odmówili 
pracownicy kurii.

Ostatnia podróż 
metropolity lubelskiego



III
G

o
ść N

iedzielN
y

27 lutego 2011
Gość lubelski

K ościół arcybiskupa Józefa 
Życińskiego był Kościołem 
świadectwa, odwagi, namy-

słu i dialogu – powiedział Adam 
Michnik w Trybunale Koronnym 
w przeddzień uroczystości pogrze-
bowych metropolity lubelskiego. 
Dyskusja, która miała się toczyć 
na podstawie książki „Przeciw 
antysemityzmowi 1936–2009”, 
autorstwa redaktora naczelnego 
„Gazety Wyborczej”, wymagała 
obecności abp. Życińskiego. Ponie-

waż go zabrakło, wieczór ten, jak 
powiedział prowadzący spotkanie 
dominikanin ks. Tomasz Dostatni, 
stał się swoistym hołdem jego pa-
mięci i wielkiego zaangażowania 
w dialog chrześcijańsko-żydowski.

Ks. Alfred Wierzbicki, jeden 
z  prelegentów, szczególnie pod-
kreślał, że  arcybiskup miał za-
wsze świadomość, iż Żydzi to nasi 
starsi bracia w wierze. – To abp Ży-
ciński stworzył centrum dialogu 
katolicko-żydowskiego i umieścił 

je w seminarium po to, by w tym 
kierunku kształtować młodych 
kapłanów. To, co  nam zostawił, 
to wielkie dziedzictwo, które nie-
wielu ludzi po sobie pozostawia 
– mówił. Współorganizator spo-
tkania, prezydent Lublina Krzysz-
tof Żuk opowiadał o niesamowitej 
otwartości metropolity na drugie-
go człowieka i zdolności do wyróż-
niania każdego, z kim rozmawiał. 
– On zawsze działał w myśl dewi-
zy: szukajmy tego, co  nas łączy, 
a nie tego, co dzieli. Głos podsu-
mowujący część wspomnieniową 
miał publicysta Tomasz Wołek, 
który stwierdził, że główną zale-

tą arcybiskupa było to, iż nie był 
on zapatrzony w przeszłość, chciał 
czerpać z niej inspirację, ale żyć 
w teraźniejszości. – Odejście abp. 
Życińskiego to strata dla polskiej 
debaty publicznej – dodał.

Podczas spotkania zaprezen-
towano dwa krótkie filmy. Jeden 
– przedstawiający postać księdza 
Romualda Jakuba Wekslera Wasz-
kinela i jego historię. Drugi – po-
święcony działaniom abp. Józefa 
Życińskiego na rzecz pojednania 
chrześcijańsko-żydowskiego. Pro-
jekcję zakończyły słowa biskupa 
– Też jestem Józef, Wasz brat.

Justyna Jarosińska

Wspominali kapłana, naukowca, człowieka...
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Ostatnimi czasy „Gość Nie-
dzielny” dociera do Lublina w śro-
dowe wieczory. Każdego czwart-
ku rano najnowszy numer trafiał 
na biurko abp. Józefa Życińskiego. 
Jeśli tylko nigdzie nie wyjeżdżał, 
zawsze miał czas, by go przejrzeć.

K iedy Józef Życiński został 
biskupem lubelskim, w na-

szej diecezji nie było lokalnego 
wydania „Gościa Niedzielnego”. 
– Trzeba to zmienić. Chciałbym, 

żeby ludzie mogli wybierać po-
śród różnych tytułów prasy kato-
lickiej – usłyszał od nowego me-
tropolity ks. Janusz Kozłowski, 
pierwszy dyrektor lubelskiego 
GN, który był odpowiedzialny 
za jego wprowadzenie i dystry-
bucję w diecezji.

W 1998 roku ukazał się pierw-
szy numer z  naszym lokalnym 
dodatkiem. Byłam jedną z pierw-
szych osób, które go  wówczas 
tworzyły. Raczkująca redakcja 
na  spotkaniu z  biskupem usły-
szała wtedy, że  dostaje wolną 
rękę do tego, by pisać o rzeczach 
ważnych i ciekawych, jeśli trzeba 
–  także o  trudnych dla Kościo-
ła i  kontrowersyjnych. Więcej 
spotkań, jak ma wyglądać nasza 
praca, nie było. Odczytywaliśmy 
to  zawsze jako wyraz zaufania. 
Wiemy, że z niektórymi naszymi 
tekstami biskup mógł polemizo-
wać, ale nigdy nie usłyszeliśmy, 

że o czymś pisać nam nie wolno. 
Gorąco zachęcał księży do tego, by 
promowali czytelnictwo prasy ka-
tolickiej wśród swoich parafian, 
sam robił to, pisząc listy odczyty-
wane podczas Mszy świętych. Był 
nie tylko naszym czytelnikiem, 
ale i autorem. Ilekroć prosiliśmy 
o  jakiś komentarz do  bieżących 
wydarzeń, mogliśmy na niego li-

czyć. Mimo licznych obowiązków, 
pamiętał zawsze o przesłaniu nam 
oraz naszym Czytelnikom życzeń 
świątecznych.

Spotykaliśmy się z biskupem 
często, bądź to  na  korytarzach 
kurii, gdzie mieści się nasza re-
dakcja, bądź to na różnych uro-
czystościach, sympozjach, odpu-
stach, o których pisaliśmy. Zawsze 
wtedy do  nas podchodził, witał 
się, zamieniał słowo. Na począt-
ku wielu dziennikarzy różnych 
mediów (w tym także ja) dziwiło 
się, że  biskup nas pamięta, zna 
nasze imiona, z czasem pamiętał 
także, kto z nas ma dzieci. Wiemy, 
że  modlił  się za  nas – zarówno 
za każdego indywidualnie, pod-
czas Mszy św. odprawianych dla 
pracowników kurii, jak i za dzieło 
„Gościa Niedzielnego” i naszych 
Czytelników. Teraz my modlitwą 
możemy się odwdzięczyć.

Agnieszka Gieroba
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Spotkanie w Trybunale Koronnym 
poświęcone abp. Życińskiemu

Też jestem 
Józef

Miał być jednym z prelegentów zorganizowanej 
po dziesięciu latach w Lublinie debaty z cyklu 
„Przekraczać mury”. Jego miejsce przy stole było 
jednak puste.

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

lublin@goscniedzielny.pl

Redakcyjne wspomnienie o metropolicie lubelskim

Był naszym czytelnikiem i autorem
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Umiłowani 
Bracia i Siostry, 
wszyscy zebrani tu 
uczestnicy pogrzebu 
śp. Arcybiskupa 
Józefa Życińskiego.

D ziś w archikatedrze lu-
belskiej kończy się dro-
ga życia na ziemi Wasze-
go pasterza, nauczyciela 

i profesora, naszego współbrata 
w Konferencji Episkopatu, waż-
nego myśliciela i intelektualisty, 
zatroskanego o Kościół, Ojczyznę, 
Europę i świat. Kończy się ziemska 
droga dobrego człowieka. I choć po 
ludzku jesteśmy tym zaskoczeni, 
zasmuceni, to przecież wierzymy, 
że on żyje w Bogu i  jest z nami, 
także dziś i  w  całej przyszłości 
w tajemnicy świętych obcowania, 
na każdej sprawowanej Euchary-

stii, gdy jesteśmy w łączności ze 
zmarłymi.

Dla Arcybiskupa Józefa skoń-
czył się czas, który jako kategorię 
przynależną do życia ziemskiego 
rozważał w  swojej filozofii. Jest 
wieczność Boga. Jest dom Ojca, do 
którego zmierzał całe życie, dom, 
w którym „ani oko nie widziało, 
ani ucho nie słyszało, co dobry Bóg 
przygotował dla tych, którzy Go mi-
łują”. Tę prawdę o życiu i śmierci 
przypomina nam dziś Bóg przez 
pogrzeb Księdza Arcybiskupa. 
Żyjemy na ziemi, ale żyjemy dla 
nieba. Chodzimy różnymi droga-
mi życiowych powołań i zadań, ale 
wszystkie one schodzą się w tej jed-
nej drodze, najważniejszej, drodze 
do domu Ojca.

Życie daje dzień po dniu
[…] Wiele powiedziano i napi-

sano w ostatnim czasie o zmarłym 

Arcybiskupie Józefie. Nie można 
nawet w wielkiej syntezie powie-
dzieć tego dziś, zresztą nie ma takiej 
potrzeby. Pozostaje wdzięczność 
Panu Bogu za ten niezwykły dar 
dla Kościoła, Polski i świata. Wielki 
człowiek, znakomity uczony i myśli-
ciel, gorliwy kapłan, ważny Pasterz 
Kościoła w Polsce. Pozostaje modli-
tewna wdzięczność Bogu oraz śp. 
Arcybiskupowi Józefowi za to, kim 
był, i za to, co po sobie pozostawił.

Jest jeszcze jedno zasadnicze 
pytanie: Co było i co jest kluczem, 
którym można otworzyć i zrozu-
mieć bogatą osobowość Księdza 
Arcybiskupa Józefa? Co było ele-
mentem integrującym i  syntety-
zującym to jego wielowymiarowe 
człowieczeństwo? W tym momencie 
trzeba nam powrócić do słowa Bo-
żego dzisiejszej liturgii. Wszystkie 
czytania prowadzą nas do prawdy 
o Dobrym Pasterzu. W księdze Eze-
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Pasł sprawiedliwie
Pogrzeb 
abp. Józefa 
Życińskiego. 
Publikujemy 
obszerne 
fragmenty 
homilii 
kardynała 
Kazimierza Nycza 
wygłoszonej 
podczas Mszy 
pogrzebowej 
19 lutego.
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chiela Bóg wypowiada znamienne 
słowa: „Ja sam będę szukał moich 
owiec, sam będę je pasł, zagubioną 
odszukam, skaleczoną opatrzę, cho-
rą umocnię, a tłuste będę ochraniał. 
Będę pasł sprawiedliwie”. Człowiek 
może zaufać Bogu, może czuć się 
bezpieczny [...]. Zapowiedź Ezechie-
la spełnia się w Chrystusie, który 
siebie nazywa Dobrym Pasterzem. 
Dobry Pasterz zna swoje owce, 
życie oddaje za owce, prowadzi do 
czystych źródeł wody, prowadzi na 
zielone pastwiska. Dobry Pasterz 
nieustannie ma świadomość, że są 
także inne owce, które nie są z tej 
owczarni, i te trzeba szukać, zna-
leźć i przyprowadzić z miłością do 

owczarni. Chrystus, Dobry Pasterz, 
dzieli się z ludźmi w pełnieniu misji 
pasterskiej w Kościele. Poniekąd ze 
wszystkimi, ale szczególnie z tymi, 
których wyświęca na kapłanów, 
a zwłaszcza konsekruje na bisku-
pów. Jest nieustannie niedości-
gnionym wzorem dla wszystkich 
pasterzy Kościoła.

Z chwilą konsekracji biskupiej 
do każdego z wyświęconych odno-
szą się słowa o Pasterzu Dobrym, 
który zna owce, kocha, szuka, trosz-
czy się o ich zbawienie, życie daje 
dzień po dniu, cieszy się z każdej 
jednej odnalezionej dla Chrystusa. 
Do każdego pasterza odnoszą się 
także słowa przypomniane przez 
św. Pawła: Dobry Pasterz to szafarz 
Bożych tajemnic, a zatem nie właści-
ciel słowa Bożego i sakramentów, 
ale pokorny sługa, szafujący tym, 
co Boże. A od szafarza już tutaj się 
żąda, aby każdy z nich był wierny.

W  słowie dzisiejszej liturgii 
znajdziemy odpowiedź na pytanie 
o klucz do wielowymiarowej osoby 
Arcybiskupa Józefa. Jest tym sło-
wem i rzeczywistością słowo Pa-
sterz. Zatem na pytanie, kogo dziś 
żegnamy przede wszystkim, najpeł-
niej odpowiemy wtedy, gdy powie-
my, że żegnamy Pasterza Dobrego, 
który niestrudzenie starał się w ży-
ciu, podporządkowując wszystkie 
talenty i  wszelką mądrość, być 
pasterzem dobrym, znając owce, 
kochając je, szukając i prowadząc 
do czystych źródeł. Wszyscy, którzy 
go znali jako biskupa w Tarnowie 
i Lublinie, zwłaszcza ci, którzy go 
znali bliżej, potwierdzą, co było dla 
niego najważniejsze. On kochał lu-
dzi i kochał Kościół, zależało mu na 
zbawieniu wszystkich. Przez osobi-
stą modlitwę, prostą, dziecięcą, któ-
rej było bardzo dużo w jego życiu, 
z czym się zresztą nie obnosił. Przez 
z pasją głoszone słowo Boże, czasem 
ostrzejsze niż miecz obosieczny, 
przez posługę sakramentów i całe 
pasterzowanie chciał być i był na 
pierwszym miejscu pasterzem. 
Gdyby mu postawiono pytanie, 
kim jest najpierw i  najbardziej, 
człowiekiem uczonym, filozofem 
czy biskupem, z pewnością odpo-
wiedziałby – biskupem, z całą tro-
ską oczywiście o formację ludzką, 
naukową, duchową i intelektualną, 
zawsze podporządkowaną temu 
najważniejszemu powołaniu.

Dał się przepasać
[…] W pewnym sensie spraw-

dziły się w jego życiu słowa Jezusa 

wypowiedziane do świętego Pio-
tra po zmartwychwstaniu: „Gdy 
byłeś młody, opasywałeś się sam 
i chodziłeś, gdzie chciałeś. Gdy się 
zestarzejesz, wyciągniesz swoje 
ręce i inny cię opasze”. Dał się Chry-
stusowi przepasać i poprowadzić. 
Skoro powiedziałem „tak”, mówił, 
wszystko inne musi być służebne 
wobec biskupstwa. Po kilku latach 
widać było, że tak jest w rzeczywi-
stości. Płacił za to ogromną cenę, 
zwłaszcza swoją morderczą pracą, 
by być Pasterzem Dobrym w obu 
diecezjach, a równocześnie utrzy-
mać rytm pracy naukowej, publicy-
stycznej – co było Jego pasją.

To, że jako biskup był dla swoich 
wiernych, a równocześnie zosta-
wił po sobie 50 książek i kilkaset 
artykułów, uczestniczył w kilku-
set konferencjach naukowych na 
całym świecie, było pewnie jedną 
z przyczyn Jego wczesnego odejścia. 
Chciał żyć intensywnie i krótko – 
często o tym wspominał. Myślę, że 
często wypowiadał w modlitwie 
brewiarzowej słowa psalmu: „Rze-
kłem, w połowie moich dni odejść 
muszę”. Odszedł spracowany po 
ludzku człowiek, w połowie swo-
ich dni, a tak bardzo był potrzebny 
Kościołowi, Polsce i światu.

Odszedł człowiek wierny 
i otwarty, wierny Bogu i Kościoło-
wi, a otwarty na współczesny świat 
i jego problemy, otwarty na ludzi, 
na świeckich w Kościele, otwarty na 
świat mediów. Doskonale wiedział, 
że Kościół nieobecny w kulturze, 
w nauce, w życiu społecznym i po-
litycznym, w środkach masowego 
przekazu będzie niebezpiecznie 
zamkniętym Wieczernikiem, 
niepełniącym misji Chrystusa, 
który mówi: „Idźcie na cały świat 
i  nauczajcie wszystkie narody”. 
Wiedział też, że otwartość bez 
podstawowej wierności może pro-
wadzić na współczesne manowce. 
Znał też dylemat dwu skrajnych 
sytuacji. Z jednej strony człowiek 
wpadający w ręce pseudopasterzy 
współczesności, często niegodzi-
wych. Z drugiej zaś człowiek błą-
kający się bez pasterza.

Czasy świadomej działalności 
Księdza Arcybiskupa dobrze zna-
ły obydwa te niebezpieczeństwa. 
Pierwsze – fałszywi pasterze – 
bardziej było znane do roku 1989. 
Tamci, wykreowani pseudopa-
sterze, mieli receptę na szczęście 
ludzi. Ich metodą była przemoc 
i  wszechobecna propaganda. 
W tamtym czasie posługa myśle-

nia Księdza Arcybiskupa Józefa 
była nieoceniona. Stawiał zdecy-
dowanie zagadnienie prawdy, ob-
nażał kłamstwo i absurdy systemu. 
Ukazywał piękno wolności. Także 
dziś nie brakuje niebezpiecznych 
pseudopasterzy. Ta Jego obecność 
w imię wierności i otwartości także 
w dyskursie publicznym była od-
ważna i cenna dla Kościoła i Polski, 
czego przykładem było mianowanie 
Księdza Arcybiskupa na Synod Bi-
skupów o Europie. Równocześnie ta 
działalność przysparzała mu wiele 
krytyki, wielu polemistów, a czasa-
mi zdecydowanych nieprzyjaciół. 
Jako człowiek niezwykle wrażliwy, 
nawet jeśli na zewnątrz wyglądał na 
twardego i odpornego, przeżywał te 
sytuacje niezwykle głęboko, płacąc 
za to wysoką cenę swojego zdrowia.

Ludzie wielcy, którzy wyprze-
dzają swoją epokę, widzą dalej 
i głębiej, są wielkim skarbem Ko-
ścioła i świata. Takim był Ksiądz 
Arcybiskup Józef. Biskup wielkiej 
wiedzy i mądrości, biskup wielkiej 
gorliwości i pracowitości, biskup 
zaangażowania ekumenicznego 
i  międzyreligijnego. Bliski pro-
stym ludziom podtarnowskiej wsi 
i uczonym z uniwersyteckiego Lu-
blina, Krakowa i Warszawy. Biskup 
Romów z Limanowej, partner do 
rozmowy z młodymi z przystanku 
Woodstock oraz pomagający dys-
kretnie przychodzącym do Niego 
ludziom ubogim. Biskup – Pasterz 
Dobry.

Arcybiskupie Józefie, polecamy 
cię Bogu w Trójcy Świętej Jedyne-
mu. Prosimy Chrystusa Zmar-
twychwstałego, Pasterza Dobrego, 
by za twoje pasterskie prowadzenie 
ludzi przeprowadził cię do krainy 
życia. Wybacz w niebie wszystkim, 
którzy cię nie potrafili i nie chcieli 
zrozumieć, którzy opornie przyj-
mowali twoje poglądy. Wybacz 
także nam, żeśmy cię nie zdążyli 
poznać do końca, zwłaszcza że nie 
potrafiliśmy wykorzystać całego 
potencjału Twoich możliwości.

Bracia i  Siostry. Miał Ksiądz 
Arcybiskup wiele zainteresowań 
i pasji. Wśród nich była poezja Her-
berta i Twardowskiego. Polecajmy 
miłosierdziu Bożemu zmarłego 
Arcybiskupa Józefa słowami wier-
sza-modlitwy napisanego przez ks. 
Twardowskiego w  szpitalu war-
szawskim, w dniu swojej śmierci 
18 stycznia 2006 roku: „Zamiast 
śmierci/ racz z uśmiechem/ przyjąć 
Panie/ pod Twe stopy/ życie moje/ 
jak różaniec”. •

Pasł sprawiedliwie
– Bliski prostym 
ludziom podtarnowskiej 
wsi i uczonym 
z uniwersyteckiego Lublina, 
Krakowa i Warszawy. 
Biskup Romów z Limanowej, 
partner do rozmowy 
z młodymi z przystanku 
Woodstock oraz pomagający 
dyskretnie przychodzącym 
do Niego ludziom ubogim. 
Biskup – Pasterz Dobry 
– mówił kard. Kazimierz Nycz
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500 km tras 
rowerowych 
połączy najbardziej 
interesujące miejsca 
Lubelszczyzny.

J uż w  czerwcu w  2012 roku, 
jak zapowiadają współorga-
nizatorzy przedsięwzięcia, 

Lokalna Grupa Działania „Zielony 
Pierścień” z Nałęczowa, będziemy 
mogli przejechać rowerem trasę 
od Pszczelej Woli pod Lublinem, 
aż do Baranowa nad Wieprzem. 
Powstanie nowych tras związane 
jest z rozwojem Bursztynowego 
Szlaku Greenways, który ma się 
zaczynać w  Budapeszcie, biec 
przez Słowację, dolinę Wisły aż 
na Hel. 

– Czekam na te nowe trasy 
z niecierpliwością – mówi entuzja-
sta dwóch kółek pan Stefan, miesz-
kaniec Puław. – Jeśli rzeczywiście 
uda się zrealizować tak ambitne 
plany, to skorzysta na tym cała 
Lubelszczyzna. 

– Jeśli dodatkowo zapewnimy 
dobre zaplecze, profesjonalne 
usługi i atrakcje, to turyści będą 
nas odwiedzać nie tylko przejaz-
dem – zauważa Józef Majewski, 
właściciel jedynego w Polsce i Eu-
ropie muzeum nietypowych ro-
werów w Gołębiu. Jego placówka 
już znalazła się w przewodniku po 
lubelskim szlaku.

Dzięki rozwojowi turystyki ro-
werowej na zarobek liczą właścicie-
le przyszlakowych sklepów. Wielu 
gości spodziewać się także mogą 
wszyscy, prezentujący w  żywy 
sposób zanikające zawody, m.in. 
kowalstwo, garncarstwo, tkac-
two. Takich miejsc na trasie będzie 
sporo, jak chociażby wielokrotnie 
nagradzane Muzeum Kowalstwa 
i Wojciechowskie Muzeum Regio-

nalne, Kuźnia Romana Czernieca 
czy Regionalna Izba Tradycji i Młyn 
w Celejowie. Przedsięwzięcie ma 
zostać sfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
w części przez gminy. Jak podaje 
Zbigniew Pacholik, prezes Lokal-
nej Grupy Działania „Zielony Pier-
ścień”, koszt przygotowania takich 
tras wynosi ok. 2 milionów zł.

Bursztynowy Szlak Green-
ways to międzynarodowy szlak 
prowadzący przez Polskę, Sło-
wację i Węgry, śladami starożyt-
nej trasy, którą transportowano 
bursztyn znad Morza Bałtyckie-
go nad Adriatyk. Podróżując nim 
dzisiaj, można podziwiać zna-
ne historyczne miasta i  wiele 
obiektów znajdujących się na 
Liście Światowego Dziedzictwa  
UNESCO. Szlak łączy ludzi i miej-
sca o bogatych i różnorodnych tra-
dycjach kulturowych, rękodzielni-
czych i kulinarnych. Już wkrótce 
Lubelszczyzna wpisze się w jego 
krajobraz. jj

– Nie mam pracy, mam za to coraz 
mniejszą nadzieję, że cokolwiek 
znajdę. Jestem za stara dla nowe-
go pracodawcy, pieniędzy na za-
łożenie działalności też raczej nie 
dostanę – mówi pani Krystyna. 

M a 45 lat i nie wie, co dalej ro-
bić. Regularnie odwiedza 

Miejski Urząd Pracy w Lublinie. 
Osób w podobnej sytuacji jest w 
Lublinie i całym województwie 
coraz więcej. We wszystkich 
urzędach pracy na Lubelszczyź-
nie zarejestrowanych jest ok. 120 
tysięcy bezrobotnych. W samym 
tylko Lublinie, jak podaje rzecznik 
prasowy MUP Monika Różycka-
Górska, bez pracy na koniec 
stycznia pozostawało 16 940 osób. 
Połowa to kobiety. W porównaniu 

z końcem grudnia 2010 liczba ta 
wzrosła o 860 bezrobotnych. – Tak 
dużo rejestrujących się w naszym 
urzędzie to skutek kryzysu oraz 

likwidacji zakładów pracy – in-
formuje Monika Różycka-Górska. 

W porównaniu z końcem roku 
2009 zanotowano w rejonie skok 

bezrobocia o 13 procent. Proble-
mem jest także brak pieniędzy na 
założenie własnej działalności i 
staże dla absolwentów. Pośrednia-
ki na aktywizację bezrobotnych 
mają w tym roku o prawie 70 pro-
cent mniej środków. 

Nie lepsza sytuacja jest też 
wśród pracujących na Lubelsz-
czyźnie. Ciągle pozostajemy w 
krajowym ogonie, jeśli chodzi o 
zarobki. Z badań przeprowadzo-
nych przez firmę Sedlak &Sedlak 
wynika, że w żadnym mieście wo-
jewódzkim w Polsce nie zarabia 
się mniej niż w Lublinie. Także 
małe, prywatne firmy mają pro-
blemy finansowe, a ludzie w nich 
zatrudnieni problemy z wyegze-
kwowaniem należnych pensji. 

jmj

Nowe możliwości dla cyklistów w regionie

Szlakiem bursztynu

Lubelski rynek pracy w zapaści

Przeżyć w „Polsce B”

W Lublinie na 17 tys. bezrobotnych czeka w gablocie urzędu pracy 
kilkanaście ofert...
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Dla miłośników dwóch kółek 
urokliwa Lubelszczyzna będzie  
nie lada gratką
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Gdy usłyszałem 
skandowane przez 
megafon: „Nowotór 
płuca dosięga tylko 
buca”, odruchowo 
wyrzuciłem 
niedopałek – 
śmieje się palacz 
Paweł, student  
IV roku ekonomii.

W ielkie rakowe komórki 
z papieru, transparenty, 
balony, ulotki i wykrzy-

kiwane przez megafon samodzielnie 
wymyślone hasła – tak świętowali 
połączony z Dniem Walki z Rakiem 
„dzień hakowicza” uczniowie I LO 
im. S. Staszica w Lublinie. 

Było głośno, wesoło, ale też pro-
fesjonalnie. Happening zorganizo-
wany przez licealistów na placu Li-
tewskim, dotyczący walki z rakiem 
płuc, wzbudzał wyjątkowe zainte-
resowanie przechodniów, zarówno 
niepalących, jak i palaczy. 

Czwarta odsłona haka
Już po  raz kolejny uczniowie 

z Liceum Ogólnokształcącego im. 
S. Staszica biorą udział w ogólno-
polskim programie „Mam haka 
na raka”. Jego istotą jest włączenie 
młodych ludzi w kampanię, która 
będzie promowała profilaktykę 
nowotworową. 

W czwartą edycję programu za-
angażowana jest 5-osobowa grupa 
dziewczyn wraz z opiekunką Mał-
gorzatą Drozd. Ich zadaniem, jak 
i innych zarejestrowanych w Polsce 
grup, jest przede wszystkim prze-
kazywanie podstawowych infor-
macji na temat chorób nowotwo-
rowych i sposobów zapobiegania 
im wśród lokalnej społeczności. 
– Same musiałyśmy się wielu rze-
czy dowiedzieć, żeby informować 

ludzi, jak mają przeciwdziałać 
powstawaniu nowotworów – 
mówi Agnieszka Konarzewska, 
członkini zespołu ze  „Staszica”. 
Działania, które podejmują po-
szczególne grupy, są punktowane 
przez specjalną komisję. Stanowi 
to pierwszy etap konkursu, którego 
celem jest wyłonienie najbardziej 
aktywnej drużyny i najlepszego 
pomysłu na kampanię. Kolejnym 
elementem akcji jest Warsztat Kre-
atywny, ukazujący uczniom tajniki 
tworzenia kampanii społecznych. 
Wiedzę tę będą mogli wykorzystać 
do późniejszego przygotowania ta-
kiego wydarzenia. 

Życie – główna nagroda
– Główną nagrodą programu 

jest nagranie profesjonalnego kli-
pu reklamowego, prezentowanego 
w całej Polsce w postaci ogólnokra-
jowej kampanii społecznej – mówi 
Julia Jaglewicz, członkini ekipy 
ze „Staszica”. – Nie jest to dla nas 
najważniejsze, nie  skupiamy  się 
na nagrodzie. Wygraną jest każde 
uratowane ludzkie życie.

– Będziemy ciężko pracować 
do końca pierwszego etapu konkur-
su, czyli do 28 lutego – dodaje Kinga 
Witkowska, także zaangażowana 
w przedsięwzięcie. – Chcemy, by jak 
najwięcej lublinian mogło się dowie-

dzieć, jak przeciwdziałać rakowi. 
Z naszą kampanią wchodzimy nawet 
do przedszkoli.

Podczas akcji licealiści rozdali 
na ulicach Lublina ponad 200 ulotek, 
przeprowadzili ankiety wśród 50 
osób i zebrali setki podpisów po-
pierających walkę z rakiem. Przed 
nimi, w trakcie pierwszego etapu 
konkursu, jeszcze zbiórka maskotek 
dla Lubelskiego Hospicjum Małego 
Księcia i przygotowanie spotkań 
z lekarzami onkologami dla całej 
szkoły. 

 Justyna JarosińskaLicealiści liczą, że ich działania prozdrowotne przyniosą rezultaty 
wśród lublinian

Kampania „Mam haka...” w Lublinie

Nie bądź burakiem 
– walcz z rakiem

■ R e K L A M A ■
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– Nie zapomnę nigdy 
dwóch wydarzeń 
z życia wspólnoty: 
peregrynacji 
obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej 
we wrześniu 
2005 roku i walki 
z żywiołem 
w wiosennych 
miesiącach 2010 roku 
– mówi Bogumiła.

P riorytetem teraz jest usunię-
cie skutków powodzi, m.in. 

wyremontowanie zalanej pleba-
nii – mówi ks. administrator Piotr 
Wiracki. Problem z odnowieniem 
czy odbudowaniem swojego domu 
ma ciągle wielu parafian. – Stara-
my się pomagać wszystkim w miarę 
możliwości. Nie jest łatwo ocenić, 
kto tej pomocy potrzebuje najbar-
dziej – dodaje kapłan. Zniszczo-
ne budynki, plantacje – to tylko 
niektóre ze skutków kataklizmu. 
Wielu ludzi straciło nadzieję i siłę 
do życia. Trudno jest im podjąć wal-
kę, by przetrwać następny dzień. 
Czasami myślą nawet o samobój-
stwie. – Zapalić małe światełko 
nadziei dla tych, którym powódź 
zabrała sens życia, to w chwili obec-
nej główne zadanie duszpasterskie 
– przyznaje ks. wikariusz Leszek 
Tałanda. W takich okolicznościach 
na dalszy plan trzeba odsunąć za-
montowanie kupionych wcześniej 
organów. – Kiedyś na pewno za-
śpiewają na dwadzieścia głosów 
w naszym kościele – przekonuje 
ks. Piotr.

Chłopcy  
chcą być strażakami

– Widzę, jak w szkole na prze-
rwach dzieci bawią się w powódź – 
opowiada Anna Michalik, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Braciejowi-
cach. Chłopcy chcą być strażakami 
i walczyć w przyszłości z powodzią. 
Na ich rysunkach nieustannie po-
wraca motyw wielkiej wody. Nau-
czyciele, katecheci, księża nie mogą 
pozwolić, by ta  katastrofa była 

stałym punktem odniesienia dla 
najmłodszych parafian. W związku 
z tym dzieci są włączane do organi-
zacji różnych imprez, co pozwala 
im na nowo doświadczyć radości 
życia. W  kościele parafialnym 
i w kaplicy pw. Matki Bożej Nieu-
stającej Pomocy w Braciejowicach 
brały one udział w programie upa-
miętniającym 11 listopada. Oddały 
cześć Janowi Pawłowi II, uczestni-
cząc w Dniu Papieskim. Cieszyły się 
również podczas wystawienia 
jasełek. – Kuligi, ogniska, spotka-
nia opłatkowe, wspólne wyjazdy 
sprawiły, że  dzieci mogły odpo- 
cząć od ciągłych rozmów o tragedii 
– podsumowuje ks. Leszek.

Maryja i eleni
Parafia powstała 7 marca 1924 

roku na mocy dekretu biskupa Ma-
riana Leona Fulmana. Swym zasię-
giem obejmuje obecnie 19 wiosek. 
Fundatorami kościoła parafialnego 
byli Jan i Maria Kleniewscy. Zapro-

jektował go Kazimierz Skórewicz, 
profesor Politechniki Warszaw-
skiej, a  konsekrował ks.  biskup 
Stefan Wyszyński 24 czerwca 1948 
roku. – Nasza parafia liczy ok. 3300 
wiernych. Tyle osób nie jest w sta-
nie zapełnić wielkiego kościoła. 
Jednak dwa razy zdarzył się cud. 
W  2001 roku podczas koncertu 
Eleni na rzecz poszkodowanych 
w powodzi, a następnie podczas 
peregrynacji obrazu Pani Jasno-
górskiej w 2005 roku budynek był 
wypełniony po brzegi – z uśmie-
chem wspomina ksiądz proboszcz 
Jerzy Hanaj. 

 Ks. Rafał Olchawski

Panorama parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zagłobie

Dzieci bawią się w powódź
Zdaniem 
proboszcza

– ważnym 
wydarzeniem, 
które zgromadziło 
rzesze wiernych 
i wszystkim 
zapadło 

głęboko w pamięć, oprócz 
nawiedzenia obrazu matki 
bożej w 2005 roku, były 
obchody 80-lecia parafii. 
wierni modlili się pod 
przewodnictwem  
ks. abp. józefa Życińskiego 
z licznymi gośćmi.  
moi parafianie czują się 
odpowiedzialni za Kościół, 
mają świadomość, 
że parafia to nasze wspólne 
dobro i dzieło. widzę 
jednak, że wymagania 
dzisiejszego świata, pogoń 
za dobrobytem sprawiają, 
że trudno jest im budować 
małe wspólnoty parafialne. 
zgromadzenie starszych, 
ale przede wszystkim 
młodzieży na regularnych 
spotkaniach modlitewnych 
jest bardzo trudne. myślę, 
że to jedno z ważniejszych 
wyzwań duszpasterskich  
dla księży pracujących 
w parafii zagłoba.

Ks. Jerzy Hanaj

urodzony 10 marca 1945 r., 
święcenia kapłańskie przyjął 
17 czerwca 1969 r. proboszczem 
parafii pw. matki bożej 
Królowej polski w zagłobie  
jest od 2001 r.

Zapraszamy na Msze św. 
niedziele: 8.30, 10.30, kaplica 
w braciejowicach – 12.00, 16.00; 
lipiec i sierpień: 8.30, 10.00, 
kaplica w braciejowicach – 11.30
dni powszednie: 7.30, 8.00

– W końcu pokonamy konsekwencje klęski żywiołowej – mówi  
ks. administrator Piotr Wiracki. powyżej: Dzieci chętnie angażują 
się w organizację kościelnych i państwowych uroczystości


