
Z Maryją ku WspólnocieZ Maryją ku WspólnocieLina do Boga

Wydawca: Parafia Archikatedralna
20-109 Lublin, ul. Królewska 10

Zespół redakcyjny: Anna Dąbrowska, Monika Nowak, Elżbieta Urban,  
ks. Grzegorz Grabarczyk, ks. Adam Lewandowski

Chyba nikt nie pragnie czuć się osamotnionym, niepotrzebnym, albo pozostawio-
nym samemu sobie. Widzimy jednak, że takie sytuacje są codziennością naszego 
życia. Świadomi tego faktu, w kolejnym, zaplanowanym na ten rok wydarzeniu para-
fialnym, będziemy starali się odkryć, że w tych trudnych chwilach jest z nami Duch 
Święty. 

W niedzielę 3 marca 2019 roku będziemy mogli powrócić myślą do naszych 
„duchowych śmietników” – sytuacji w których czuliśmy się osamotnieni, niepotrzeb-
ni, odizolowani, przeżywający porażki, gdy nasze ludzkie więzi osłabły – by zrozu-
mieć, że drogą do ich przezwyciężenia jest ufna modlitwa w mocy Ducha Świętego. 
Dlatego, po błogosławieństwie kończącym każdą Mszę świętą, kapłan – wraz ze 
służbą liturgiczną i łącznikami, uda się do drzwi katedry. Stamtąd, aż do ołtarza, przed 
którym ustawiony będzie krzyż, rozciągnie linę – symbol naszego kontaktu z Duchem 
Pocieszycielem, który jest w nas nieustannie obecny i prowadzi na spotkanie z Jezu-
sem. Zostaniemy zaproszeni, by przejść tę samą drogę i obudzić w sobie wiarę, że 
pełna zaufania modlitwa i przywołanie obecności Ducha Świętego, wyrywa nas 
z poczucia osamotnienia. Pod dojściu do krzyża, każdy otrzyma osobistą „linę” – dzie-
siątek różańca, by mając go przy sobie, nieustannie chwytać się pomocy łaski Bożej. 

Za przygotowanie Liturgii odpowiadają rejony:
godz. 7.00   – rejon VII
godz. 8.30   – rejon VI
godz. 10.00   – rejon IV
godz. 11.30   – rejon III
godz. 13.00   – rejon I
godz. 17.00   – rejon II
godz. 19.00   – rejon V

Spotkania sąsiedzkie
Tak jak dotychczas przypominamy i zachęcamy do organizowania spotkań sąsiedz-

kich. Będą one okazją do budowania wzajemnych relacji, wspólnej modlitwy oraz dzie-
lenia się doświadczeniem wiary.

Rekolekcje wielkopostne
Tegoroczne rekolekcje odbędą się w dniach 7-10 kwietnia. Słowo Boże będzie głosił 

o. Mirosław Pilśniak, dominikanin z Warszawy. Serdecznie zapraszamy. w mocy 
Ducha

Osamotnienie 
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Na pomoc… Boskie 112Rekolekcje
Od lat, od kiedy jestem łącznikiem, sta-

ram się uczestniczyć w rekolekcjach 
organizowanych dla tej wspólnoty. Waż-
na jest też tematyka spotkań, wybrana 
zgodnie z wydarzeniami w Kościele. Taki 
sposób rekolekcji pozwala mi lepiej je 
przeżyć, mogłam zadawać pytania i otrzy-
mać na nie bezpośrednio odpowiedź. 
Można było porozmawiać szczerze 
i otwarcie podzielić się swoim życiowym 
doświadczeniem. Rekolekcje to czas two-
rzenia indywidualnej i głębokiej więzi 
z Duchem Świętym. To okazja do prawdzi-
wego spotkania z Bogiem i drugim czło-
wiekiem. Bardzo duże znaczenie mają dla 
mnie te spotkania, w szczególności zaś 
rozmowy z innymi uczestnikami rekolekcji 
w czasie wolnym.

Joanna

Brama
Przyznam, że w życiu przeżywałam 

dobre i złe chwile. Zawsze oddawałam się 
Bogu i Maryi, a od dłuższego już czasu 
polecam moje sprawy Duchowi Święte-
mu. W listopadzie uczestniczyłam w reko-
lekcjach, których tematem była właśnie 
Osoba Ducha Świętego. Prowadzący 
uświadomili mi, w jaki sposób działa ów 
Duch Święty, gdy tylko zwrócę się do Nie-
go o pomoc. Jednym z elementów, pomoc-
nych w zrozumieniu przekazywanych tre-
ści, była przygotowana z dwóch pachoł-
ków brama. Na jednym z nich umieszczo-
ny był napis „Duch Święty”, a na drugim 
„teraz”. Więc wiem, że On działa. Nie kie-
dyś tam, tylko tu i teraz. Muszę się tylko 
na Niego otworzyć.

Halina

Żyć chwilą obecną
W listopadzie odbyło się w naszym 

rejonie spotkanie sąsiedzkie. Rozmawiali-
śmy na nim na temat życia w mocy Ducha 
Świętego. Mówiliśmy, że życie w mocy 
Ducha, to życie tu i teraz. Kiedy rozważam 
te słowa i staram się odnieść do swojego 
życia, widzę jak często moje myśli wraca-
ją do przeszłości albo wybiegają do przo-

du. Jak często przez to doświadczam 
poczucia winy oraz lęku. Trwanie w chwi-
li obecnej jest dla mnie niezwykle trudne. 
Mimo to chcę tak żyć, chcę każdego dnia 
uczyć się życia w mocy Ducha oraz 
doświadczać Bożej miłości.

M.

Teraz wiem…
Jesienią, w listopadzie, brałam udział 

w rekolekcjach dla łączników. Dla mnie 
była to okazja do poznania odpowiedzi na 
nurtujące mnie pytania: Kim dla mnie jest 
Duch Święty? Czy tylko białą gołębicą? 
(bo tak najczęściej widziałam Ducha 
Świętego). I poznałam, że to właśnie On 
prowadzi mnie do Boga, jest trzecią Oso-
bą Trójcy Świętej, jest zawsze przy mnie 
i wypełnia moje życie. To przez modlitwę 
do Ducha Świętego otwieram się na 
innych ludzi i odwrotnie – inni na mnie. 
Słuchając w skupieniu treści, które były 
głoszone – jakbym czuła obecność Ducha 
Świętego. Zdałam sobie sprawę, że On 
jest TU i TERAZ. Ze mną. Rekolekcje były 
mi bardzo potrzebne, gdyż odczułam, że 
Duch Święty mieszka we mnie.

Grażyna

W tym roku próbujemy uczyć się żyć 
w mocy Ducha Świętego. Potrzeba dwóch 
elementów: uważności na chwilę obecną i aktu 
wiary, że w niej jest ze mną Duch Trójcy. 
Przyglądając się naszym więziom z ludźmi, 
mogliśmy zaprosić Ducha Świętego, by Jego 
miłość ożywiała je.

Jednym z najważniejszych, a zarazem naj-
trudniejszych przeżyć każdego z nas jest 
doświadczenie osamotnienia. Nawet osoby 
żyjące w kochającej się rodzinie, wśród bli-
skich czy przyjaciół, mają takie chwile, 
w których czują się niezrozumiane, kiedy dru-
ga osoba zrani, gdy inni nas denerwują 
swym zachowaniem lub my ich irytujemy. 
Bo nawet piękne ludzkie więzi mogą przy-
nieść poczucie niewystarczalności. 

W cierpieniu, smutku, chorobie, żałobie 
po śmierci czy zdradzie, potrzebujemy pocie-
chy, bliskości. Jednak zdarza się, że nawet 
gdy przychodzi wsparcie ze strony bliskich, 
i tak w głębi pozostajemy sami ze swym 
bólem. W decydujących chwilach – także 
kiedyś w godzinie śmierci – w gruncie rze-
czy jesteśmy sami.

Poczucie osamotnienia może łączyć się 
z frustracją, pustką, poczuciem bycia niepo-
trzebnym, nieważnym czy wręcz bezwarto-
ściowym, zagubieniem i nawet rozpaczą. 
Możemy nawet czuć się jak porzuceni przez 
Boga. Stąd niekiedy próbujemy ten dokuczli-
wy stan zagłuszyć albo od niego uciec: przez 
oglądanie filmów, siedzenie w internecie i wir-
tualne relacje, zatracenie w pracy, nałóg 
zakupów, objadania się, uzależnienia... Sza-
moczemy się, a wobec przeżywanego stanu 
czujemy się jakby bezradni. I to właśnie może 
być błogosławiony moment – kiedy runęło 
moje poczucie radzenia sobie z sobą samym, 
z innymi, z życiem. 

Osamotnienie – jeśli się z nim otwarcie 
zmierzę – może stać się wielką szansą na 
moje nawrócenie. Oto w obliczu niewystar-
czających więzi, „za małej miłości”, mej bez-
silności, niemocy, mogę zwrócić się ku 
Temu, Który jest większy od tego świata. 
Osamotnienie rzuca mnie na burzliwe morze 
niepokoju, lęku, bezsensu, bólu. By te fale 
mnie nie zatopiły, mogę chwycić linę 
ratunkową –„uchwycić się” Ducha Świę-
tego, który we mnie jest. Próbuję zawie-
rzyć Mu ten właśnie moment, moje tak 
trudne TERAZ, nawet nie czując Bożej obec-

ności. Chrystus obiecał, że przez Ducha 
Świętego pozostanie ze mną na zawsze. Tu 
chodzi o moment przemiany postawy i myśle-
nia – by bardziej zawierzyć Bogu niż innym, 
sobie i wszystkiemu, co odczuwam. 
Aktem wiary (opierając się, jakby wspinając 
po linie nieustannej modlitwy Ducha w mym 
wnętrzu) zostawiam mój lęk, osamotnie-
nie i zwracam się do Boga, który mnie 
naprawdę kocha i JEST, JEST ze mną. 
Wtedy objawia się moc Ducha Świętego. 
Przychodzi ze światłem nadziei, wnosi pokój 
i sens. Zmienia się me myślenie – doświad-
czam, smakuję, że nie we mnie, ani w uczu-
ciach bliskich, lecz w Bogu jest Źródło życia. 
Znakiem jest głęboki pokój i radość. Ta lina 
jest dla nas zawsze dostępna – zamocowana 
w zwycięskim Krzyżu Chrystusa. Ode mnie 
tylko zależy, czy wobec sytuacji osamotnie-
nia zamknę się w sobie jak w grobie, czy sta-
nie się to dla mnie bramą do nowości życia, 
gdy złapię się tej liny łączącej z Bogiem.

Dla wielu z nas liną – pomocą w „uchwy-
ceniu się” Ducha Świętego może być 
powtarzanie słów Jezu, ufam Tobie lub 
wzięcie do ręki koronki różańca. To nie chodzi 
o magiczny gest czy przedmiot, jak nas 
ostrzegał św. Jan Paweł II, lecz by odmawia-
jąc różaniec otworzyć się na światło rzucane 
przez jego tajemnice na nasze życie, wejść 
z Maryją na drogę poznania Jezusa, „pozwo-
lić się uzdrowić i przemienić przez Ducha 
Świętego. Z więzi z Chrystusem, wynikającej 
z faktu, że Maryja jest Matką Boga, wypływa 
moc błagania, jakie do Niej kierujemy, powie-
rzając Jej matczynemu wstawiennictwu 
nasze życie (TERAZ) i godzinę śmierci”.

„O, błogosławiony różańcu Maryi, 
słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bo- 
giem; więzi miłości, która nas jedno-
czysz z aniołami; wieżo ocalenia od 
napaści piekła; bezpieczny porcie w mor-
skiej katastrofie. Każda dusza może 
zerwać pęta złego, chociażby była nimi 
najbardziej związana. Każdy może się 
uchwycić liny ratunkowej, którą Królo-
wa Niebiańskich Róż zrzuca z Nieba roz-
bitkom tonącym na wzburzonym morzu 
tego świata. Nie potrzeba bogactw, 
potęgi ani mądrości, aby dokonać naj-
trudniejszych dzieł podjętych ku chwa-
le Bożej. Jeśli wszystko wykonujemy 
według otrzymanych wskazówek 
i z głęboką ufnością, to potrzeba tylko 
jeszcze jednej rzeczy: czystej intencji, 
która sprowadza z Nieba nadprzyrodzo-
ną pomoc” 

Bł. B. Longo

Chrystus wyzwolił Piotra z lęku, który 
owładnął jego duszą na wzburzonym morzu. 
Chrystus i nam pozwala przetrwać najtrud-
niejsze chwile w życiu, jeżeli z wiarą i nadzie-
ją zwracamy się do Niego o pomoc. «Odwa-
gi! Ja jestem, nie bójcie się!» (Mt 14, 27). 
Mocna wiara, z której rodzi się nadzieja, cno-
ta tak bardzo dziś potrzebna, uwalnia czło-
wieka od lęku i daje mu siłę duchową do prze-
trwania wszystkich burz życiowych. „Nie 
lękajcie się Chrystusa! Zaufajcie Mu do koń-
ca! On jedyny «ma słowa życia wiecznego»” 

św. Jan Paweł II


