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ZA TYDZIEŃ
  O trójce dzieci, które ZNALA-

ZŁY NOWĄ RODZINĘ
  O tym, co ważnego dzieje się w 

naszej diecezji, czyli „GAUDIUM” 
POLECA NOWE PUBLIKACJE
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Już za tydzień! Czujecie 
zapach ciasta i choinki 

zielonej? Pewnie jeszcze du-
żo rzeczy na głowie, może 
ostatnie prezenty do kupie-
nia, może dom do wysprzą-
tania, może.... Ale pocze-
kajcie! Proszę, poczekajcie 
chwilę. Wiecie, że to Bóg się 
narodzi? Naprawdę Bóg! A 
skoro tak, to chyba ta biega-
nina nie jest najważniejsza. 
Muszę zajrzeć w swoje ser-
ce, to najważniejsze porząd-
ki, jakie czekają mnie w tym 
tygodniu. Chyba znajdę czas, 
żeby się zatrzymać, przygo-
tować się lepiej, może po-
czytać trochę o Panu Bogu. 
Nie zapomnę też o „Gościu 
Niedzielnym” – i Wam rów-
nież gorąco go polecam. 

Wracała do domu ze szkoły i całe dnie 
spędzała, wyglądając przez okno. 

Siostry wybrały się do szkoły dziewczynki 
i po rozmowie z pedagogiem zaprosiły ją 
na sobotę i niedzielę do swojego domu. 
Halinka się bała. Nie wiedziała, czego 
ludzie od niej chcą. Ku zdumieniu sióstr, 
wieczorem, kiedy przyszedł czas powrotu 
do domu, oznajmiła, że nie wraca, że zo-
staje z nimi. Oczywiście nie było to takie 
proste. Siostry pojechały porozmawiać z 
bratem dziewczynki, nie zastały go jed-
nak w domu. Zostawiły kartkę z informa-
cją, gdzie jest jego siostra. Był rok 1991. 
Udało się doprowadzić do tego, że jedna 

z sióstr została opieku-
nem prawnym Halinki. 
To było pierwsze dziec-
ko w domu Kapucynek w 
Lublinie. 

Więcej na str. IV–V

NAJPIERW BYŁA HALINKA
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K Mała Sylwia 
na kolanach 
s. Karoliny czeka 
na nową rodzinę

AGNIESZKA PRZYTUŁA
redaktor wydania

Prezydent w Lublinie

Będziemy metropolią
Lublin ma szanse stać się 
prawdziwą metropolią, potrzeba 
tylko pieniędzy i jeszcze 
raz pieniędzy, ale o to raczej 
nie powinniśmy się bardzo 
martwić po wizycie w Lublinie 
prezydenta elekta Lecha 
Kaczyńskiego. Obiecał on, 
że będzie dążył do tego, by rozwój 
ściany wschodniej był jedną 
z preferencji obecnego rządu. 

Lech Kaczyński przyjechał 
do Lublina, aby zrzec się funkcji 
przewodniczącego Unii Metropo-
lii Polskich, do której należy tak-
że nasze miasto. – Nie ulega wąt-
pliwości, że Lublin jest metropo-
lią, trudno jednak nie dostrzec, 
że są w Polsce dużo bardziej roz-
winięte tereny – mówił Prezydent 
elekt. Brak lotniska, szybkiego po-
łączenia z Warszawą, brak auto-
strady prowadzącej na Wschód, 
obwodnic, na przykład w Kuro-
wie i Puławach – to tylko niektó-
re braki wymienione przez Le-

cha Kaczyńskiego. We-
dług deklaracji prezyden-
ta, ma to się niebawem 
zmienić, gdyż zamierza 
on dążyć do zrównowa-
żonego rozwoju kraju 
zarówno terenów wiej-
skich i małych ośrodków, 
jak dużych metropolii. – 
Sytuacja wschodnich re-
gionów Polski nie jest ani 
dobra, ani łatwa, a zanie-
dbania tego regionu są ogromne. 
Dlatego problemy Lublina, Bia-
łegostoku, Rzeszowa są bardzo 
istotne. Lublin wydaje się mieć 
szczególnie trudną sytuację – mó-

wił na konferencji pra-
sowej Prezydent elekt. 
Jak trudna jest ta sytu-
acja, mieszkańcy Lubel-
szczyzny wiedzą najle-
piej. Brak pracy, brak in-
westorów, brak perspek-
tyw. A to wszystko dlate-
go, że lokujący swój ka-
pitał wybierają tereny z 
dobrą komunikacją i in-
frastrukturą, o której na-

sze miasto wciąż marzy. Jest szan-
sa, że marzenia się spełnią, choć 
konkretów podczas wizyty Prezy-
denta elekta mieszkańcy Lublina 
nie usłyszeli.  A

Lech Kaczyński 
wraz 
z prezydentem 
miasta 
Andrzejem 
Pruszkowskim 
i Lidią Dzierbą 
podczas 
konferencji 
w Lublinie
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Kalendarz maryjny

Prezydencki Mikołaj

Spadł z nieba
ŚWIDNIK. W listopadzie 
Świdnik zyskał nowe miasto 
partnerskie. Tym razem to 
Soleczniki na Litwie. Oba mia-
sta łączy postać pilota Tadeusza 
Góry. Litewskie miasteczko le-
ży 40 km od Wilna. W 80 pro-
centach zamieszkiwane jest 
przez Polaków. Kontakty mię-
dzy miastami nawiązały się tro-
chę przypadkowo już w 1938 

roku. Zapoczątkował je świd-
niczanin, wspomniany wcześ-
niej pilot, który… spadł z nie-
ba w Solecznikach, kończąc 
swój rekordowy przelot szy-
bowcem. Za ten wyczyn otrzy-
mał on medal Lilienthala z nu-
merem pierwszym – najwyż-
sze odznaczenie szybowników. 
Soleczniki są siódmym mia-
stem partnerskim Świdnika.

LUBLIN. Prezydent Andrzej 
Pruszkowski zaprosił ponad 
500 dzieci – podopiecznych z 
18 świetlic opiekuńczo-wycho-
wawczych, współpracujących z 
Wydziałem Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Lublin – na im-
prezę mikołajkową, która odby-
ła się w sobotę 3 grudnia w kinie 
Kosmos w Lublinie. Była to już 
trzecia impreza tego typu. Pod 
koniec ubiegłego roku prezy-
dent zaprosił dzieci na zabawę 
mikołajkową, a w czerwcu na 

imprezę z okazji Dnia Dziecka. 
Zabawę poprowadzili aktorzy, 
którzy przygotowali program 
artystyczny o zwyczajach mi-
kołajkowych w różnych krajach 
świata. Były również konkur-
sy z nagrodami, a następnie 
dzieci obejrzały film „Kurczak 
Mały” i otrzymały paczki ze 
słodyczami. Mikołajki zostały 
zorganizowane w ramach re-
alizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

MEDIOLAN. Dziesiątki tysię-
cy młodych ludzi z całej Europy, 
także z naszej archidiecezji, przy-
gotowują się już do noworocz-
nego spotkania w Mediolanie. 
Tradycyjnie od 28 grudnia do 
1 stycznia odbędzie się tam 
28. już Europejskie Spotkanie 
Młodych. To kolejny etap 
„Pielgrzymki zaufania przez zie-
mię” – inicjatywy podjętej przez 
tragicznie zmarłego w tym ro-

ku brata Rogera ze wspólnoty w 
Taizé. Archidiecezjalne radio eR 
podało, że w Lublinie młodzi wy-
jadą na spotkanie z sześciu punk-
tów. Jednym z nich jest Centrum 
Duszpasterstwa Młodzieży. Jak 
mówi Aneta Biedrzycka z dusz-
pasterstwa, Centrum ma jesz-
cze kilka wolnych miejsc na no-
woroczny wyjazd. W sumie z 
całej archidiecezji wyjedzie do 
Mediolanu ponad 600 osób.

KRAŚNIK. Przedszkola, pod-
stawówki, gimnazja – wszystkie 
placówki oświatowe w Kraśniku 
mają uzyskać certyfikat ISO. 
Termin – luty przyszłego ro-
ku. To zarządzenie burmistrza 
miasta. System zarządzania ja-
kością, zgodny z międzynaro-
dową normą ISO 9001–2000, 

wprowadziły już trzy kraśni-
ckie szkoły. Jedną z nich jest 
Gimnazjum nr 1, które certyfi-
kat odebrało w listopadzie. Ta 
norma w zasadzie została przy-
gotowana dla przedsiębiorstw 
produkcyjnych, ale dobrze pro-
wadzone placówki oświatowe 
także mogą ją uzyskać.

Miasto z certyfikatem 

Są jeszcze miejsca

„GAUDIUM”. Trady- 
cyjnie już Wyda-
wnictwo Archidiecezji 
Lubelskiej „Gaudium” 
wydało Kalendarz 
Maryjny. W tym ro-
ku tematem przewod-
nim kalendarza jest 
papież Jan Paweł II w 
Lublinie. Fotografiom przed-
stawiającym spotkania z Ojcem 
Świętym na Lubelszczyźnie to-

warzyszą zdjęcia przy-
rody z naszego regio-
nu. W wydawnictwie 
tym jak zwykle można 
znaleźć zapis poszcze-
gólnych dni wraz z po-
daniem solenizantów 
obchodzących danego 
dnia imieniny, ale i za-

znaczono wszystkie święta za-
równo kościelne, jak i pań-
stwowe.

Wolontariusz Lubelszczyzny
GALA WOLONTARIATU. 5 
grudnia, w Międzynarodowy 
Dzień Wolontariusza, lubelskie 
Centrum Wolontariatu wyróż-
niło „ochotników miłości bliź-
niego” z całej Lubelszczyzny, 
nominowanych przez róż-
ne placówki. Przyznano 
także tytuł Organizacji 
Przyjaznej Wolontariuszom. 
Tytuł Wolontariusza Roku 
Lubelszczyzny przyznano 
Renacie Dobrzyńskiej, dzien-
nikarce radia eR, koordynator-
ce programu Gorący Patrol, 
przez wiele lat związanej z 
Katolickim Stowarzyszeniem 
Młodzieży. Renata przyznała, 
że czuje się trochę skrępo-

wana. Bo nie po to jeździ na 
dworzec, żeby dostawać kwia-
ty (choć – dodała – czasami też 
dostaje je od „swoich” bez-
domnych). Gratulujemy ser-
decznie.
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Renata Dobrzyńska  
(pierwsza z prawej) odbiera nagrodę  
z rąk Ewy Dados

Korona zdobyta
SZKOŁA ŚW. JADWIGI. O 
koronę królowej św. Jadwigi 
walczyli uczniowie szkół pod-
stawowych, którzy wzięli 
udział w konkursowych zma-
ganiach literackich i plastycz-
nych. Rozstrzygnięcie kon-
kursu odbyło się 1 grudnia. 
Koronę w zmaganiach litera-
ckich zdobyła Beata Ślemp, 
zaś w kategorii plastycznej nie 
przyznano pierwszego miej-
sca. Najwyższe, czyli w tym 

wypadku drugie miejsce za-
jął Łukasz Nieć. Hasłem tego-
rocznego konkursu były słowa 
„Myśląc ojczyzna”. Podobnie 
jak w zeszłym roku, prace pla-
styczne zostały wystawione na 
licytację, a dochód uzyskany z 
ich sprzedaży został przezna-
czony na cele charytatywne. 
W tym roku zebrane pienią-
dze przekazano fundacji po-
magającej polskim szkołom na 
Wschodzie.
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Bezpłatne porady prawne

Zyskaj rozwiązanie
Korzyści mają z tego obie strony. 
Mieszkańcy Lubelszczyzny mogą 
za darmo zasięgnąć porady 
prawnej, zaś młodzi prawnicy 
nabierają doświadczenia  
w praktycznym wykonywaniu 
zawodu. A to wszystko za sprawą 
fundacji „Instytut na rzecz 
państwa i prawa”.

Lubelski program pomocy 
prawnej w sprawach administra-
cyjnych potrwa jeszcze tylko do 
końca grudnia, więc nie zostało 
dużo czasu tym, którzy chcieli-
by z niego skorzystać, a napraw-
dę warto. Wiele osób boryka się 
z różnymi kłopotami, które swój 
finał mogą znaleźć w sądzie. Nie-
stety, także wielu zwyczajnie nie 
stać na zasięgnięcie porady praw-
nej w kancelarii. Dla takich właś-
nie osób, które nie mogą sobie 
pozwolić na płatne korzystanie z 
porad prawnych, fundacja „Insty-
tut na rzecz państwa i prawa” uru-
chomiła specjalny program. Swo-
ją pomocą służą w nim studen-
ci prawa i administracji. W spra-

wach, które przekraczają 
ich kompetencje, swoją 
wiedzą dzielą się współ-
pracujące z programem 
kancelarie.

Realizowany pro-
gram pomocy doty-
czy spraw administra-
cyjnych, czyli takich, które koń-
czą się wydaniem jakiejś decyzji 
przez organ administracji. W za-
kresie tym mieszczą się sprawy 
dotyczące na przykład podzia-
łu nieruchomości, zamiana dział-
ki z rolnej na budowlaną, dota-
cje mieszkaniowe i kłopoty do-
tyczące mieszkań komunalnych 
oraz ubezpieczeń społecznych. 
Ponadto pomoc można uzyskać 
także w pisaniu różnych wnio-
sków i skarg, m.in. do rzecznika 

praw pacjenta, wniosku 
o podłączenie energii 
elektrycznej, w zakre-
sie prawa uchodźczego 
i wszelkich innych spra-
wy codziennego życia.

– Wiele osób, któ-
re do nas przychodzą, 

nie ma orientacji, czy ich prob-
lem mieści się w zakresie prawa 
administracyjnego. Jeśli jest to 
możliwe, odsyłamy te osoby do 
Uniwersyteckiej Poradni Praw-
nej, gdzie także za darmo stu-
denci prawa służą pomocą, ale 
w takich dziedzinach, jak pra-
wo karne, cywilne i także admi-
nistracyjne – mówi koordynator 
projektu Justyna Milczanowska.

Do tej pory z programu po-
mocy prawnej skorzystało kilka-

dziesiąt osób. Większość z klien-
tów to osoby starsze, ale nie ma 
ograniczeń wiekowych. Zdarza-
li się także studenci, którzy szu-
kali informacji związanych z uzy-
skaniem materialnej pomocy dla 
osób uczących się. 

Każdy, kto zgłasza się ze swoją 
sprawą, może liczyć na to, że dy-
żurujący zapoznają się ze stanem 
faktycznym dotyczącym proble-
mu, zrobią ksero dokumentów 
i przygotują opinie na piśmie. 
Zainteresowanie programem jest 
tak duże, że fundacja planuje na-
pisanie kolejnego projektu, któ-
ry umożliwiłby udzielanie bez-
płatnych porad prawnych także w 
przyszłym roku. AP

GDZIE I KIEDY
Bezpłatne porady prawne  
w sprawach administracyjnych: 
ul. Chopina 14/70 w Lublinie. 
Dyżury – poniedziałek i śro-
da: 9.00–13.00, wtorek: 11.30– 
–15.30, czwartek: 13.00–17.00.



Od lewej Agnieszka 
i Edyta, 
wolontariuszki, 
oraz Justyna 
Milczanowska, 
koordynator 
programu

W parafii Najświętszego Zbawiciela w Lublinie

Loteria św. Mikołaja
Każda okazja do obdarowa-
nia drugiego człowieka sprawia 
radość. Nie było jej końca w 
parafii Najświętszego Zbawiciela 
w Lublinie, gdzie do najmłodszych 
parafian przyszedł św. Mikołaj.

„Loteria św. Mikołaja” – tak 
od 10 lat nazywają członkowie 
parafialnej Akcji Katolickiej dzień 
spotkania z tym ulubionym przez 
dzieci świętym. Była to okazja nie 
tylko do wspólnego spotkania, 
ale także do modlitwy i śpiewu 
radosnych pieśni religijnych. Ku-
pując los na loterii, dzieci nie tyl-
ko otrzymywały prezent od św. 
Mikołaja, ale jednocześnie włą-
czały się w charytatywne dzieło 
pomocy potrzebującym, ideą bo-
wiem realizowanej akcji jest oto-

czenie opieką dzieci z ubogich 
rodzin z tej parafii poprzez dofi-
nansowanie obiadów w szkolnej 
stołówce. 

Po „Loterii św. Mikołaja” wszy-
scy oczekują na kolejne wyda-
rzenie wprowadzające w nastrój 
Świąt Bożego Narodze-
nia. Ostatni dzień przed 
feriami świątecznymi w 
Szkole Podstawowej nr 
4 w Lublinie jest szcze-

gólnie uroczysty. Uczniowie, ro-
dzice oraz nauczyciele przeżywa-
ją tajemnicę Wcielenia podczas 
szkolnych Jasełek. Całość realizują 
katecheci przy współudziale chęt-
nych nauczycieli, według włas-
nego scenariusza. Od lat dzie-

ci bardzo chętnie anga-
żują się w przygotowa-
nie i wystawienie jase-
łek. Uczą się poetyckich 
tekstów, śpiewają kolę-

dy i przeżywają ewangeliczne wy-
darzenie. W tym roku przewod-
nią myślą jest tajemnica czasu, w 
którym Bóg wchodzi w życie czło-
wieka. Stąd tytuł spektaklu: „Gdy 
nadeszła pełnia czasu”. Przeżywa-
jąc aktualne wydarzenie odejścia 
do wieczności Ojca Świętego Jana 
Pawła II, w tegorocznym montażu 
pojawi się postać Papieża i usły-
szymy jego głos. Szczególną uwa-
gę widzów zawsze zwraca bar-
wna scenografia oraz kostiumy 
aktorów. Z doświadczenia takich 
działań w parafii i w szkole moż-
na wysnuć wniosek, że warto or-
ganizować tego rodzaju spotka-
nia, ponieważ nie tylko uczą pięk-
nej polskiej tradycji, ale i sprawia-
ją wiele radości. 

MARTA DOMAŃSKA

Jasełkom SP nr 4  
w Lublinie  
od lat towarzyszą 
piękne stroje
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Te dzieci są nam tylko 
powierzone – mówią 

siostry. U nas czekają 
na nowych 

rodziców. Na mamę 
i tatę, o których marzy 

każde dziecko. Im szybciej 
do nich trafią, tym lepiej. 

Siostry zadbały o naj-
drobniejsze szczegóły. 
Każdy pokój ma swój 
niepowtarzalny kolor, 

pasujące do niego drobiazgi, na-
wet żyrandole pasują do kolo-
ru ścian. A jednak, mimo naj-
większych starań, to wciąż  tyl-
ko miejsce oczekiwania. Siostra 
Anna trzyma na kolanach dwu-
letnią Sylwię. Dziewczynka pi-
je herbatę z butelki, wtulając 
się w ramiona opiekunki. Ona 
jeszcze nie wie, że można ina-
czej, że są dzieci, które mają 
mamę i tatę. Starsze dzieci wie-
dzą. Wiele z nich pamięta swój 
rodzinny dom. Nawet jeśli by-
ło to straszne miejsce, to jed-
nak była ich rodzina. Teraz, w 
domu dziecka prowadzonym w 
Lublinie przez siostry Kapucynki 
Najświętszego Serca Jezusa, cze-
kają na nowe rodziny. Lepsze. 

Panienka z okienka

Kiedy osiemnaście lat temu 
siostry przybyły z Italii do Lubli-
na, chciały po prostu zajmować 
się tym, do czego zostały powo-
łane – nieść pomoc potrzebują-
cym, szczególnie najmłodszym. 
Jak? Mówią, że to Pan Bóg wska-
zał im drogę. Można powie-
dzieć, że przypadkiem, albo że 
z łaski Bożej. Jedna ze studentek 
opowiedziała siostrom o 11-let-
niej Halince. Jej rodzice zmar-
li, mieszkała ze starszym, pra-
wie pełnoletnim bratem. Ludzie 
nazywali ją panienką z okien-

ka. Wracała do domu ze szkoły 
i całe dnie spędzała, wyglądając 
przez okno. Siostry wybrały się 
do szkoły dziewczynki i po roz-
mowie z pedagogiem zaprosiły 
ją na sobotę i niedzielę do swo-
jego domu. Halinka się bała. Nie 
wiedziała, czego ludzie od niej 
chcą. Ku zdumieniu sióstr, wie-
czorem, kiedy przyszedł czas 
powrotu do domu, oznajmiła, 
że nie wraca, że zostaje z ni-
mi. Oczywiście nie było to takie 
proste. Siostry pojechały poroz-
mawiać z bratem dziewczynki, 
nie zastały go jednak w domu. 
Zostawiły kartkę z informacją, 
gdzie jest jego siostra. To był 
rok 1991. Nie było uregulowań 
prawnych, które określałyby jas-
no, czy można siostrom powie-
rzać dzieci. Udało się jednak do-
prowadzić do tego, że jedna z 
sióstr została opiekunem praw-
nym Halinki. To było pierwsze 

dziecko w domu kapu-
cynek w Lublinie.

W każdym 
wieku
Cztery lata zajęło 

załatwianie formalności 
prawnych, które umoż-
liwiłyby siostrom pro-
wadzenie domu dzie-
cka. W końcu się uda-
ło. Od 1995 roku oficjal-
nie placówka rozpoczęła swoją 
działalność. W domu jest miej-
sce dla 16 wychowanków. W 
statucie zapisano, że siostry bę-
dą sprawować opiekę nad dzieć-
mi od 3 do 18 lat. Życie jednak 
zweryfikowało te plany. Jeśli jest 
potrzeba, pod opiekę sióstr tra-
fiają także młodsze dzieci.

– Każde dziecko jest dla 
nas wyjątkowe i niepowtarzal-
ne, każdemu staramy się po-

święcić maksimum na-
szej uwagi. Jednak je-
śli jest w domu 16 wy-
chowanków, w tym kil-
koro maluchów, nie je-
steśmy w stanie każ-
demu poświęcić ty-
le czasu, ile miałby w 
prawdziwej rodzinie. 
Nawet najlepsze wa-
runki i najtroskliwsza 
placówka nie zastąpią 
dziecku mamy i taty – 

opowiada siostra Marianna.

Dzieci nam powierzone

Dla każdego dziecka sio-
stry starają się znaleźć prawdzi-
wy dom. Zawsze zaczynają od 
sprawdzania, czy istnieje moż-
liwość, by dziecko wróciło do 
swojej własnej rodziny. Czasa-
mi jest to możliwe. Przyczyną, 
dla której dziecko trafia do pla-

Odwiedziliśmy zakonny dom dziecka

Czy ty jesteś moja mama?
tekst 

AGNIESZKA PRZYTUŁA

zdjęcia 
KATARZYNA LINK

W domu dziecka 
prowadzonym 
przez siostry 
kapucynki  
w Lublinie. 
Czas spędzany 
z dziećmi 
sprawia wiele 
radości, jednak 
nic nie zastąpi 
prawdziwej 
rodziny
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cówki, może być bieda, czy nie-
zaradność, wtedy jest szansa na 
powrót. Trudniej jest w przypad-
ku rodzin z patologiami. Zawsze 
jednak siostry starają się zrobić 
wszystko, by dziecko w placów-
ce przebywało jak najkrócej.

– To są dzieci nam powie-
rzone, nie dane na własność. 
Oczywiście my się do nich bar-
dzo przywiązujemy i rozsta-
nie nie jest łatwe, ale chce-
my przede wszystkim szczęś-
cia dzieci, więc robimy wszyst-
ko, by mogły żyć w normalnych 
rodzinach. Jak się kogoś ko-
cha, to jego szczęście jest na-
szym szczęściem. Kiedy dzie-
ci czują się kochane, pięknieją, 
to ogromnie nas cieszy – mó-
wią siostry.

Miłość wymaga

Codzienne życie w domu to 
także obowiązki. Starsze dzie-
ci odpowiedzialne są za okre-
ślone miejsca, dbają o porzą-
dek. Mogą też pomagać sio-
strom w opiece nad młodszy-
mi dziećmi i w pracach domo-
wych.

– W wychowaniu nie chodzi 
o to, by kogoś wyręczyć, ale na-

uczyć. Chcemy, aby dzieci czu-
ły się tutaj jak u siebie, czyli by-
ły także współodpowiedzialne za 
dom, oczywiście w takim zakre-
sie, na ile ich wiek na to pozwala 
– opowiadają siostry.

Nie znaczy to, że życie w 
domu jest sielanką. Przeciwnie, 
każde dziecko tęskni za rodzi-
ną. Czasami się buntuje, domaga 
się więcej uwagi, czy ma preten-
sje do sióstr. Zdarza się, że usta-
wicznie zadaje siostrom pytanie: 
„Kiedy mama przyjdzie?”. 

– Są sytuacje, na które nie 
możemy nic poradzić. Kie-
dy najmłodsze odprowadzamy 
do przedszkola, widzę, jak ob-
serwują inne dzieci. Widzą, że 
przychodzą z mamą lub z tatą, 
a ono nie. Mają wtedy w sobie 
tak wielki i głęboki smutek. By-
ła u nas kiedyś trzyletnia dziew-
czynka, która niemal każdemu 
zadawała pytanie, czy ty jesteś 
mama. Dla niej to słowo było 
puste, nie wiązało się z żadną 
konkretną osobą – opowiada 
siostra Marianna.

Małe cuda

Zdarza się także, że dzieci 
cierpią z powodu nieuregulo-

wania ich sytuacji prawnej. Nie 
mogą wtedy znaleźć nowej ro-
dziny. Jest to dla nich szczegól-
nie trudne, kiedy inni wycho-
wankowie odchodzą z placów-
ki. Zadają wtedy pytane: „Dla-
czego nie ja?”.

– Są to często tak skompli-
kowane sytuacje, że po ludzku 
nie widzimy możliwości, że-
by je rozwiązać. Mówimy wte-
dy dzieciom, że modlimy się 
o rozwiązanie sytuacji i wielo-
krotnie rzeczywiście doświad-
czamy cudów – opowiada sio-
stra Magda.

Przez pewien czas w pla-
cówce przebywały trzy siostry. 
Dwie z nich trafiły do rodzi-
ny zastępczej, a trzecia zosta-
ła. Nie chciała nigdzie pójść. 
Postanowiła czekać na swo-
ją mamę, aż wyjdzie z wię-
zienia. Niestety, mama będąc 
na wolności, nigdy się nie zja-
wiła. Dziecko każdego wie-
czoru płakało, zadając pyta-
nie: „A ja?”. Siostry wiedziały, 
że rodzina, która wzięła dwie 
młodsze siostry, nie ma wa-
runków, by zabrać ją do sie-
bie. Pojechały więc do ośrod-
ka adopcyjnego po poradę. 
Tam pani powiedziała, że znaj-
dą rodzinę. Później przyzna-
ła, że wyrzucała sobie te sło-
wa, bo szanse były niewielkie. 
A jednak. Następnego dnia 
do ośrodka zgłosiła się ro-
dzina po 5-letniego chłopca. 
Jednak po rozmowie z panią 
pedagog, która opowiedzia-
ła o 12-letniej dziewczynce u 
sióstr, zdecydowali się wziąć 
ją do siebie. To był cud.

Niemal wszystkie rodziny, 
które adoptowały dzieci prze-
bywające w placówce u sióstr, 
wciąż pozostają w kontakcie 
z domem. Przysyłają kartki na 
święta, zdjęcia dzieci, dzielą 
się ich sukcesami. Każdy ta-
ki list to dowód miłości. I o to 
przecież chodzi, by być kocha-
nym. 

CHWILE SZCZEGÓLNE
SIOSTRA MAGDALENA
– Jesteśmy tutaj 
dla dzieci. Po to, 
by mogły czuć 
się bezpieczne, 
by mogły przyjść, 
pogadać, przytu-
lić się. Każde dziecko, które 
przebywa u nas, jest wyjątko-
we. Każdemu staramy się po-
święcić jak najwięcej czasu, 
ale same też w różnych sytu-
acjach skłaniane jesteśmy do 
różnych refleksji. Niedawno 
jeden z małych chłopców, 
będąc w kaplicy, robił w kie-
runku Matki Bożej taki gest, 
jakby chciał sobie wyjąć ser-
ce i Jej dać. Zapytałyśmy go 
potem: „Patryk, dałeś serce 
Matce Bożej?”, a on na to 
powiedział krótko: „A ty da-
łaś?”. To skłania do reflek-
sji. Dzieci często zupełnie 
nieświadomie przypomina-
ją nam o prostych, ale jakże 
ważnych w życiu człowieka 
wierzącego rzeczach.

SIOSTRA MARIANNA
– Wzruszył mnie 
ostatnio nasz 
mały wychowa-
nek, któremu 
powtarzałyśmy, 
że modlimy się 
do Pana Jezusa, aby dał mu 
nową mamę i tatę. Chłopiec 
ten biegał po kaplicy, gdy my 
modliłyśmy się na różańcu, 
nagle zatrzymywał się przed 
krzyżem i pytał głośno Pana 
Jezusa: „Dasz mi mamę i ta-
tę?”. Kiedy po jakimś czasie 
zjawiła się nowa rodzina, za-
stanawiałyśmy się, jak po-
wiedzieć dziecku, że to właś-
nie oni będą jego rodzica-
mi. Zapytałam, czy wie, kto 
u nas dzisiaj był – „a może 
to mama i tata, pamiętasz, 
jak prosiliśmy Pana Jezusa o 
nową  rodzinę?”. On z roz-
brajającą szczerością zapy-
tał mnie wtedy: „A pytałaś?”. 
Chodziło mu o to, czy py-
tałam Pana Jezusa, że to są 
właśnie oni. Było w tym tyle 
prostoty i szczerości, że wte-
dy dotarło do mnie, co zna-
czyły słowa Jezusa, aby stać 
się jak dziecko.

Odwiedziliśmy zakonny dom dziecka

Czy ty jesteś moja mama?
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„Miasto ocalenia” i „Dzieje 
jednego obrazu. Opowieść o 
Cudownej Ikonie Matki Boskiej 
Chełmskiej” autorstwa Józefa 
Zięby, to najnowsze książki 
opowiadające o Chełmie. 

Ich prezentacja odbyła się 1 
grudnia w Wojewódzkiej Bibliote-
ce Publicznej im. H. Łopacińskie-
go. Przed kilkoma laty Józef Zię-
ba rozpoczął cykl wspomnienio-
wy o swoim życiu. „Miasto ocale-
nia” to już drugi tom wspomnień, 
po „Wspomnieniach wołyńskich”, 
obejmujący tym razem lata 1943–
1951. Autor ukazuje życie Chełma 
w schyłkowym okresie okupacji 
hitlerowskiej i pierwszych latach 
po wyzwoleniu. Wszystko widzia-
ne z perspektywy kilkunastolet-
niego chłopca. Wiele miejsca po-
święcono życiu młodzieży, szkole, 
harcerstwu, ministrantom, a prze-
de wszystkim profesorom i kole-
gom z ławy szkolnej. Pojawiają się 
nazwiska osób, które zasłużyły się 
dla Lubelszczyzny. Pikanterii do-
daje fakt, iż z tego powodu autor 
spotkał się z pretensjami, zwłasz-
cza ze strony protestantów, któ-
rych przedstawił z perspektywy 
ławy szkolnej, a nie późniejszych 
lat. Autor zapowiada wydanie ko-
lejnego tomu wspomnień, który 
tym razem miałby obejmować la-
ta lubelskie. 

Druga pozycja jest wyjątko-
wa. Choćby ze względu na to, że 
opowiada o obrazie, otaczanym 
dawniej i dziś wielkim kultem, 
zarówno przez katolików, jak i 
prawosławnych. „Dzieje jednego 

obrazu (...)” to 
literacka opo-
wieść o tysiąc-
letnich losach 
cudownej iko-
ny, łaskach, ja-
kimi obdarzała 
swoich wiernych, a także o spo-
rach i konfliktach wyznaniowych 
pomiędzy Polakami a Ukraińca-
mi. Legenda mówi, że jej auto-
rem miał być św. Łukasz Ewan-
gelista. Badania potwierdziły, że 
powstała w czasach Bizancjum 
między XI a XII w. Ma w sobie 70 
proc. oryginalnego zapisu. Tak 
więc, jest to unikat na skalę świa-
tową. Do końca nie wiadomo, 
kto ją sprowadził do Chełma. 
Historycy spierają się, że mógł 
to być książę ruski Włodzimierz 
lub Daniel Halicki. Do roku 1915 
ikona najczęściej przebywała w 
Chełmie, aczkolwiek nie zawsze. 
Różne były jej losy. W końcu tra-
fiła w prywatne ręce rodziny Ko-
robczuków na Ukrainie. Do 1996 
r. nikt poza nimi nie wiedział o 
jej istnieniu. Panowało przeko-
nanie, że bezpowrotnie zaginę-
ła. Jakże wielkie było zdziwienie 
konserwatora zabytków, które-
mu w tajemnicy ją pokazano, ze 
względu na jej stan, który wyma-
gał konserwacji. Od tamtej pory 
trwają nieustannie prace konser-
watorskie. Co ciekawe, nie zano-
siło się na to, że taka książka zo-
stanie napisana przez Józefa Zię-
bę. Dopiero, gdy ujrzał ikonę w 
Łucku, zdecydował się na jej na-
pisanie.  
 MG

Chełm

Miasto, jakiego  
nie znamy

Kiedy malowali na chodniku 
jedno z haseł, przyjechała policja. 
Gdy wyjaśnili, dlaczego to robią, 
policjanci zaproponowali, żeby 
namalować może jakieś hasło 
pod komisariatem. A to wszystko 
w ramach Akcji Rozbudzania 
Entuzjazmu w Bychawie.

Inicjatorem tego wyjątkowe-
go chyba w skali kraju pomysłu 
jest Leszek Asyngier jr z Bychaw-
skiego Centrum Kultury. Okaza-
ło się, że wcale wiele nie trzeba, 
aby wśród mieszkańców wywo-
łać dosyć niezwykłe poruszenie. A 
to wszystko za pomocą rymowa-
nych haseł „wysprejowanych” na 
chodnikach. Akcja trwała cztery 
miesiące. Za aprobatą burmistrza 
Bychawy Andrzeja Sobaszka i dy-
rektora BCK-u Mariusza Nawła-
tyny, począwszy od sierpnia, co 
miesiąc pojawiało się nowe hasło 
wzorowane na „wierszach chod-
nikowych” poety Michała Zabło-
ckiego. Pod osłoną nocy pomy-
słodawca wraz ze swym pomocni-
kiem Łukaszem Karasiem tworzy-
li kolejne napisy. Pierwszy z nich 
(sierpniowy) to: „Upiększajmy te-
raźniejszość, przyjdzie sama lep-
sza przyszłość” Było to też naczel-
ne hasło całej akcji. Kolejne hasła, 
które pojawiły się w Bychawie to: 
„W świecie ludzkich słabości bądź 
menedżerem miłości”, „Każda ro-
dzina to drużyna, grając wspólnie 
zawsze wygrywa” i ostatnie „Nie-
ważne, w co grasz, roz-
sądzi cię czas”. 

– Na początku wszy-
scy się dziwili i nie wie-

dzieli, czemu ma to służyć – 
opowiada pomysłodawca przed-
sięwzięcia – ale przy tworzeniu 
kolejnych haseł ludzie się za-
trzymywali, czytali i pytali zacie-
kawieni, jakie będą następne. 

Organizatorom w pamięci 
utkwiło kilka szczególnych sy-
tuacji, np. podczas pracy nad 
drugim hasłem podjechał pa-
trol policji. Po krótkich wyjaśnie-
niach policjanci zaproponowa-
li, żeby namalować im coś takie-
go przy komisariacie, to może 
byłoby troszkę lepiej. Zaskocze-
niem było także, kiedy do malu-
jących podeszła starsza pani. – 
Myśleliśmy, że będzie oburzona 
lub potraktuje nas jak zwykłych 
wandali, tymczasem po przeczy-
taniu naszego dzieła pochwali-
ła nas i dodała (wyznając wcześ-
niej, iż przeżyła już 80 wiosen), 
że trzeba się szanować i kochać, 
to i Pan Bóg zdrowia da – opo-
wiadają organizatorzy. 

Szczególnie miłym wspo-
mnieniem jest rozmowa z pew-
ną mieszkanką Bychawy, któ-
ra przyznała, że wszystkie ha-
sła śledzą i zapisują skrzętnie 
jej córki. 

– Cieszy mnie, kiedy słyszę, 
jak bychawskie dzieciaki z pa-
mięci recytują treść wszystkich 
wierszy chodnikowych – mó-
wi pomysłodawca akcji. Doda-
je także, że ma tylko nadzie-
ję, iż w jakiś sposób udało mu 
się rozpalić w społeczeństwie, 
którego jest częścią, jakąś po-
zytywną iskierkę i że mieszkań-

cy Bychawy zaczerpnę-
li coś z tych haseł i wy-
korzystają to w swoim 
życiu. A

Bychawa

Wierszem  
przez życie

Przywracanie 
entuzjazmu  
w Bychawie
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W bibliotece im. 
H. Łopacińskiego 
o swojej książce 

opowiadał  
Józef Zięba
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KUL świętował 40-lecie Soboru Watykańskiego II

Blaski i cienie 
polskiego kapłaństwa
8 grudnia minęło 40 lat od za- 
kończenia Soboru Watykań-
skiego II, bez którego trud-
no wyobrazić sobie współ- 
czesny Kościół. Z tej okazji w 
lubelskiej Alma Mater dysku-
towano o tym, co pozostało z 
soboru, jakie jest jego dziedzi-
ctwo. 

Jednym z problemów, które 
poddano dyskusji, była kondy-
cja polskiego kapłaństwa 40 lat 
po zakończeniu soboru. Mówił 
o tym bp Stanisław Budzik z die-
cezji tarnowskiej.

– W Watykanie podkreśla 
się, że sytuacja naszego Kościo-
ła jest wyjątkowa: pełne semi-
naria, nowe wydziały teologicz-
ne, wielu wiernych na niedziel-
nej Mszy św., wysoki procent ka-
tolików przyjmujących Komunię 
św., dynamiczny rozwój ruchów 
i stowarzyszeń katolickich – mó-
wił Ksiądz Biskup. 

Z perspektywy krajowej wy-
gląda to trochę inaczej. Ksiądz 
Biskup najpierw wymienił plu-
sy. – Zauważam troskę 
kapłanów o tradycyjne 
formy duszpasterstwa 
– mówił – na przykład 
uczestnictwo w piel-
grzymkach, pomoc cho-

rym i niepełnosprawnym, praca 
w szkołach, animacja ruchów re-
ligijnych, moderowanie stowa-
rzyszeń kościelnych, wykorzy-
stywanie współczesnej techni-
ki w dziele ewangelizacji, cze-
go owocem jest fenomen prasy 
parafialnej. Wrażliwość na ludz-
ką biedę, ofiarność i bezintere-
sowność. 

Pojawiają się jednak i cienie, 
jak bezkrytyczna postawa wo-
bec siebie, brak gorliwości dusz-
pasterskiej, a także dobrego 
kontaktu ze świeckimi i współ-
pracy z nimi oraz brak pogłębio-
nej wiedzy teologicznej. Wśród 
innych słabości polskiego kapła-
na prelegent wymienił materia-
lizm i zamykanie się w sobie i w 
swoich problemach. Zaznaczył, 
iż niewystarczająca praca nad 
sobą i osłabiona odporność na 
stresy może prowadzić nieraz 
do nadużywania alkoholu i kło-
potów z celibatem. 

 Wyrażono jednak nadzie-
ję na zwycięstwo dobra nad 
przejawami słabości. Aby minu-

sy nie przeważały nad 
plusami, „kapłana nale-
ży kształtować w du-
chu Soboru Watykań-
skiego II” – skonstato-
wał Ksiądz Biskup. MG

Bp Stanisław 
Budzik z diecezji 
tarnowskiej  
był gościem  
sesji na KUL

Festiwal teatralny

Betlejem Lubelskie
Przenoszą widza w magiczny 
świat. Opowiadają o Bożym 
Narodzeniu w różnych językach 
i na różne sposoby, a to 
wszystko w Betlejem Lubelskim, 
organizowanym przez Teatr  
H.Ch. Andersena w Lublinie.

Festiwal zapoczątkował w 
2001 roku dyrektor lubelskiego 
teatru Włodzimierz Fełenczak. 
Do Lublina zaproszono teatry nie 
tylko z całej Polski, ale i z za-

granicy, by na swoistym festiwa-
lu bożonarodzeniowym pokazały 
przedstawienia związane z tą te-
matyką. Tak się zaczęło. Pomysł 
okazał się znakomity, tym bar-
dziej  że obok doskonałych spek-
takli były także koncerty i czas na 
poważne dyskusje. Pojawiły się 
nawet zakusy, by przenieść festi-
wal z Lublina do Warszawy, ale or-
ganizatorzy na szczęście nie zgo-
dzili się. Tak więc do Lublina zno-
wu zjadą aktorzy i liczni widzo-
wie, by na trzy dni przenieść się 
w trochę inny świat. 

PROGRAM FESTIWALU
Piątek, 16 grudnia
9.00: „Ludowa Szopka Polska”, Teatr im. H. Ch. Andersena (widownia)
10.00: „Szopka Polska”, Stowarzyszenie Promocji Artystycznej – Białystok (sa-
la prób)
17.00: „Rygorka – Jasna Gwiazda”, Brzeski Teatr Lalek – Białoruś (sala 
prób)
19.00: Rockowy koncert kolęd – zespół ZIYO (widownia)
Sobota, 17 grudnia
10.00: „Pastorałka”, Studio teatralne Blum – Poznań (sala prób)
12.00: Spotkanie dyskusyjne „Szopka i Żydzi” (foyer)
16.00: „Krzesanki”, Scena Młodych Studio P – Toruń (sala prób)
Niedziela, 18 grudnia
12.00: „Biegnijcie do Szopki”, Teatr Lalki i Aktora Wałbrzych (widownia)
14.30: Kolędowanie w ramach „Wigilii Starego Miasta”, Teatr im. H.Ch. 
Andersena (Rynek)
15.00: „Szopka Bożonarodzeniowa”, Scena Lalkowa im. J. Wilkowskiego w 
Kwidzynie (sala prób)
17.00: „Dramat o Bożym Narodzeniu – Wertep”, Teatr Trilika – Moskwa 
(widownia)



„Biegnijcie do szopki” – Teatr Lalki i Aktora z Wałbrzycha
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LUBELSKI

Rośnie w oczach.  
Tak można powiedzieć  
o budującym się przy 
ulicy Skierki w Lublinie 
kościele. W ciągu ostatnich 
miesięcy nie tylko udało 
się znacząco posunąć  
do przodu prace, ale  
i otworzyć parafialną 
stronę internetową, 
wprowadzić do kościoła 
figurę Matki Bożej 
Fatimskiej no i rzecz 
chyba najdonioślejsza 
– wmurować kamień 
węgielny.

Kiedy na szczycie bu-
dującej się wieży stanął 
krzyż, radość parafian by-
ła ogromna. Teraz z dale-
ka widać, że wśród blo-
ków, w sercu osiedla, sta-
je kościół. Aż trudno uwie-
rzyć, że w ciągu dwóch lat 
udało się tyle zrobić.

– To zasługa moich 
parafian. Ich ofiarność i 
zaangażowanie w szuka-
nie darczyńców na rzecz 
budowy budzi mój po-
dziw i wdzięczność. Nie 
tylko sami dzielą się z 
parafią swoimi często 
skromnymi dochoda-
mi, ale i zachęcają swo-
ich krewnych i znajo-
mych z całego świata do 
wspierania naszej budo-
wy – opowiada ks. Le-
szek Szuba, proboszcz 
parafii.

To wielkie zaangażo-
wanie wiernych sprawi-
ło, że gdyby chcieć stwo-
rzyć mapę geograficzną, 
skąd pochodzą darczyń-
cy parafii, objęłaby ona 
niemal cały świat.

Papieski kamień
Niezwykłym wyda-

rzeniem było wmurowa-
nie kamienia węgielne-
go w mury kościoła. Do-
konał tego abp Józef Ży-
ciński podczas uroczy-
stości, która zgromadzi-
ła nie tylko wiernych z 
parafii, ale i wszystkich 
tych, którzy odpowiada-
ją za budowę i projekt 
kościoła. Kamień wę-
gielny pochodzi z sank-
tuarium Matki Bożej w 
Oropie, czyli z rodzin-
nych stron patrona para-
fii błogosławionego Pio-
tra Jerzego Frassatiego.

– Kamień węgielny 
w naszym kościele przy-
pomina nam także o Pa-
pieżu Polaku Janie Paw-
le II, który to właśnie 
dokonał jego poświęce-
nia podczas pielgrzym-
ki do Polski. Miało to 
miejsce w Sandomierzu 
w 1999 roku. Dlatego 
też umieszczony został 
na nim herb papieski. 
Obok kamienia wmuro-
waliśmy tablicę z infor-
macją o jego pochodze-
niu i o tym, kto dokonał 
jego wmurowania – mó-
wi ks. Leszek.

Wspólnota ducha
W planach probosz-

cza jest zakończenie 
jeszcze w tym roku prac 
przy konstrukcji dachu. 
Jeśli pogoda na to po-
zwoli, plany uda się zre-
alizować. Kolejny etap to 
przykrycie dachu. To chy-
ba największy wysiłek fi-
nansowy, jaki staje teraz 
przed parafią. Wszyscy 
jednak są przekonani, że 
z Bożą pomocą podołają 

temu wyzwaniu. Ksiądz 
proboszcz zapytany, kie-
dy można się spodziewać 
pierwszej Mszy świętej 
w murach nowego koś-
cioła, odpowiada, że być 
może uda się tam odpra-
wić Pasterkę.

– To są plany, zobaczy-
my, czy uda się je zrealizo-
wać – mówi proboszcz.

Wielką radość pa-
rafianom sprawił także 
abp Józef Życiński, któ-
ry podczas uroczystości 
wmurowania kamienia 
węgielnego ogłosił, że 
ksiądz proboszcz otrzy-
muje tytuł kanonika.

O postępach prac i ak-
tualnościach z życia pa-
rafii od listopada można 
także przeczytać na stro-
nach internetowych pod 
adresem www.frassati.ku-
ria.lublin.pl AGA

KS. KAN. LESZEK 
SZUBA

Urodzony w 1963 roku, 
święcenia kapłańskie przy-
jął 10 grudnia 1988 ro-
ku. Od 1998 r. jest pro-
boszczem jednej z najmłod-
szych parafii w archidie-
cezji lubelskiej i budow-
niczym kościoła pod we-
zwaniem bł. Piotra Jerzego 
Frassatiego.

PANORAMA PARAFII  
Parafia bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Lublinie

Nad osiedlem stanął krzyż

ZDANIEM PROBOSZCZA

Listopad był dla naszej parafii miesiącem szcze-
gólnym. To nie tylko zwieńczenie wieży krzy-
żem i uroczystość wmurowania kamienia, ale tak-
że niezwykłe przeżycie dla całej wspólnoty wią-
żące się z intronizacją do naszego kościoła figury 
Matki Bożej Fatimskiej. Figura ta pochodzi z samej 
Fatimy. Dzięki wspierającym nas księżom profeso-
rom KUL Jarosławowi Popławskiemu i Marianowi 
Ruseckiemu nasza parafia nawiązała przyjaźń z 
grupą katolików z Kolonii. Oni to właśnie podaro-
wali nam ten niezwykły prezent. Teraz chciałbym 
zaszczepić moim wiernym nabożeństwo do Matki 
Bożej Fatimskiej. Myślę, że miłość do Matki Bożej, 
jaką już obserwuję wśród moich parafian, sprawi, 
że szybko pokochają to nabożeństwo.

Zapraszamy do kościoła

  Niedziele: 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00
  Święta: 8.00, 9.30 i 18.00
  Dni powszednie: 7.00 i 18.00
  Biblioteka parafialna czynna w środy: 

  w godz. 17.00–19.00, 
  w niedziele: w godz. 9.00– 12.00
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Budujący się kościół  
bł. Piotra Jerzego 

Frassatiego w Lublinie


