Przygotowanie
do Roku Miłosierdzia
W związku z ogłoszonym przez papieża Franciszka Rokiem Miłosierdzia
trwającym od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 roku nasza parafia
pragnie poprzez, zaplanowane na najbliższy czas wydarzenia, stworzyć
okazję do lepszego poznania i zrozumienia nauczania Kościoła oraz uświadomienia sobie celu i doświadczenia łaski Roku Świętego.
Pierwsze wydarzenie parafialne odbędzie się w niedzielę 18 października
2015 roku. W tym dniu na zakończenie Mszy św. każdy będzie mógł otrzymać indywidualne błogosławieństwo kapłańskie oraz program wydarzeń.
W programie znajdziemy logo Roku Świętego i jego wyjaśnienie oraz kalendarz wydarzeń parafialnych i modlitwę. Zachęcamy do indywidualnego
odmówienia tej modlitwy w domu.
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Za przygotowanie Liturgii odpowiadają następujące rejony:
7.00 – rejon I
8.30 – rejon II
10.00 – rejon VII
11.30 – rejon III
13.00 – rejon V
17.00 – rejon VI
19.00 – rejon IV

Spotkania sąsiedzkie
Kolejny rok odnowy parafii będzie dla nas okazją do organizowania spotkań w gronie swoich sąsiadów. Zapraszamy wszystkich parafian do
udziału w tych spotkaniach. Terminy, tak jak dotychczas, będą uzgadniać
łącznicy.
W październiku zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, które odprawiane będą w niedzielę o godz. 18.00, zaś od poniedziałku do soboty o godz. 18.15.

Wydawca: Parafia Archikatedralna
20-109 Lublin, ul. Królewska 10
Zespół redakcyjny: Anna Dąbrowska, Monika Nowak, Elżbieta Urban,
ks. Grzegorz Grabarczyk, ks. Adam Lewandowski

Rok Łaski

Nie jesteś sama
Byłam pełna niepokoju! Każdy ma
swoje troski, zmartwienia i nie chodzi
mi o epatowanie swoich problemów.
Faktem jest, że do katedry przyszłam
,,poraniona’’ i z poczuciem bezsilności.
Miało to miejsce u schyłku lata ubiegłego roku. Trochę tak przypadkowo, bo
odwoziliśmy syna na dworzec PKS,
a trochę celowo, bo była to niedziela
14.09.2014 r. Usłyszałam wówczas, że
rozpoczyna się cykl inicjatyw duszpasterskich o nawróceniu. Uczestniczyłam w nich na mszach, które kończyły
się indywidualnym błogosławieństwem. Na tygodniu też do katedry
leciałam jak na skrzydłach, która raptem
była mi po drodze (oficjalnie nie należę
do parafii katedralnej) – przed Oblicze
Matki Bożej. I jak tu przelać na papier:
myśli, uczucia, moc sakramentów oraz
zasłuchanie w Słowo Boże, którego
odczuwałam niesamowity głód. Powoli, bo na to potrzeba było czasu podnosiłam się, prostowałam, jak chory powracający do zdrowia. Wolno, bez lęku
wychodziłam do ludzi. Tyle dobrego
doświadczyłam, a przypisanie sobie
choćby ,,ułamka procenta” jakiejś zasługi, byłoby nietaktem z mojej strony
,,Choć potrzebny jest stale mój mały
wysiłek, chęć wybierania prawdziwego
dobra, czyli woli Boga i powierzanie się
Jezusowi” (List do parafian z lutego
2015 r.) Jedyne, co zrobiłam – to przystąpiłam do sakramentu pokuty i pojednania, stamtąd przyszedł ratunek,
pomoc od Boga i człowieka.
Tu w katedrze usłyszałam słowa
,,nie jesteś sam”, wtedy 14.09.2014 r.
gdy byłam tak bardzo skupiona na
sobie i te same słowa: ,,nie jesteś
sam” 07.06.2015 r. na zakończenie
cyklu o nawróceniu. Dla mnie tamte,
wtedy usłyszane słowa i te niedawno,

choć brzmią tak samo, były jakby
wypowiedziane w dwóch różnych językach…
To był trudny i piękny czas! Dziękując za niego Bogu i Matce Przenajświętszej, proszę przyjąć tą drogą ode
mnie serdeczne podziękowania za sam
pomysł, inicjatywę, trud przygotowań
i realizację tego dzieła o nawróceniu,
rozłożonego w czasie. Niech tych parę
słów napisanych może trochę nieporadnie, będzie wyrazem wdzięczności
trudnej do wyrażenia na piśmie.
(Z listu do księży z katedry z dnia
18.06.2015 r.)
Ewa

Otwarte serce
Informacja o wyjeździe łączników
z naszej parafii do Szewny była dla
mnie dużą radością, gdyż na tych
wyjazdach jest niesamowity klimat.
Ludzie są przyjaźni, życzliwi i ciepli.
Takie wydarzenia wzmacniają moją
wiarę w Boga i napełniają mnie pozytywną energią, są dla mnie też wielką
wartością, gdyż spotykam się z życzliwością rodzin, które nas przyjmują.
Podczas tego spotkania u rodziny pani
Wiesi wymieniłam swoje doświadczenia dotyczące wiary. Stwierdziłam, że
mimo różnych przeszkód, które pojawiają się w moim życiu, trzeba zawierzyć je Bogu, mieć dla Niego otwarte
serce, a wtedy poczuję, że nie jestem
sama i bezradna. Po wysłuchaniu świadectw uświadomiłam sobie, że Bóg
jest przy mnie w każdym momencie
mojego życia i kocha mnie taką jaką
jestem. Potrzeba zaufać Bogu, choć
czasem to bardzo trudne. Musiałam do
tego dojrzeć i nauczyć się ufać Bogu.
Teraz wiem, że mam dla Niego zawsze
otwarte serce.
Grażyna

Miłosierni jak Ojciec
Rozpoczynamy w naszej parafii dziewiąty rok realizacji programu soborowej
odnowy parafii. Poprzez wydarzenia
chcemy zastanawiać się, co to znaczy
żyć miłosierdziem. Inspiracją dla proponowanych inicjatyw duszpasterskich
stał się ogłoszony 11 kwietnia Rok Święty Miłosierdzia. Papież Franciszek chce
uczynić bardziej jasną misję Kościoła
jako świadka miłosierdzia. Jubileusz rozpocznie się 8. 12. 2015 r., w uroczystość
Niepokalanego Poczęcia NMP i zakończy się 20. 11. 2016 r., w niedzielę Chrystusa Króla wszechświata. Tradycja
Roku Świętego, czyli Jubileuszu datuje
się w Kościele na rok 1300. Początkowo
był celebrowany co 100 lat, później co
25 lat – ostatnio w roku 2000. Ten Rok
Święty jest natomiast tematyczny w jego centrum znajduje się Boże Miłosierdzie. Duchowy charakter roku jubileuszowego polega na przebaczeniu,
odpuszczeniu grzechów otwartemu dla
wszystkich, na możliwości odnowienia
relacji z Bogiem i z bliźnimi.
Z Jubileuszem wiąże się również
odpust. W Roku Świętym Miłosierdzia
zyskuje on szczególne znaczenie. Ważne jest, aby pamiętać o Sakramencie
Pojednania i uczestnictwie we Mszy
świętej oraz refleksji nad miłosierdziem.
Konieczne jest, aby towarzyszyło temu
wyznanie wiary i modlitwa za papieża
oraz w intencjach, które nosi w sercu.
Rok Święty będziemy przeżywać
w świetle słów Jezusa: „Bądźcie miłosierni jak Ojciec” (Łk 6,36). Z tego
wezwania Pana pochodzi hasło - „motto” Jubileuszu, a na 1 stronie listu przedstawione jest jego logo. Stanowi ono
syntezę Roku Jubileuszowego. Przedstawia wizerunek Jezusa ze śladami
ran, który bierze na plecy zagubionego
człowieka, ukazując nam swe niezmier-

ne miłosierdzie. Widzimy tu Dobrego
Pasterza, który przytula, dotyka aż do
głębi ciało człowieka, czyniąc to z taką
miłością, która przemienia życie. Dobry
Pasterz bierze na plecy niejako ludzkość,
ale Jego wzrok łączy się ze wzrokiem
człowieka. Chrystus widzi oczami Adama, a Adam oczami Chrystusa. Każdy
z nas, dostrzegając w Jego wzroku
miłość Boga Ojca, może odkryć swą
godność oraz piękną przyszłość.
Cała scena umiejscowiona jest
w formie tak zwanej mandorli (z wł.
migdał). Trzy koncentryczne kształty
owalne o kolorze coraz jaśniejszym
sugerują ruch Chrystusa, który wyciąga człowieka z nocy grzechu i śmierci.
Z drugiej strony, głębia ciemniejszego
koloru oznacza też niezmierną głębię
miłości Ojca, który wszystko przebacza. Hasło Miłosierni jak Ojciec – to
propozycja życia miłosierdziem, aby
każdy z nas biorąc przykład z Boga Ojca
nikogo nie sądził i nie potępiał, lecz
wybaczał oraz dawał miłość i przebaczenie bez miary (por. Łk 6,37-38)
Jubileusz jest to szczególny czas
łaski, aby każdy mógł odkryć oblicze
Boga, Ojca miłosiernego, który wzywa
wszystkich, by wrócili do Niego.
Zachęcamy do wejścia na drogę miłosierdzia. Gdy przekroczymy Dzrzwi
Święte, wejdziemy w przestrzeń Bożego Miłosierdzia. Będziemy uczyć się
jak przyjmować i obdarzać przebaczeniem, jak czynić miłosierdzie oraz
otwierać serce dla innego.
Niech Rok Święty
będzie dla
wszystkich wierzących prawdziwym
momentem spotkania z miłosierdziem
Boga. Niech ten Jubileusz stanie się
żywym doświadczeniem bliskości
Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego
czułości.

