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Niedziela Chrztu Paƒskiego
podsun´∏a nam pomys∏, by

zastanowiç si´ nad sakramen-
tem chrztu. ZapytaliÊmy na-
szych zaprzyjaênionych Czytel-
ników o to, czego chcieliby si´
jeszcze dowiedzieç. Okaza∏o
si´, ̋ e wi´kszoÊç z nas nie wie,
co na ten temat mówi na przy-
k∏ad prawo kanoniczne. Nurtu-
jà nas te˝ pytania dotyczàce te-
go, co dzieje si´ z cz∏owie-
kiem, który umiera bez chrztu.
Odpowiedzi, m.in. na te wàt-
pliwoÊci, mo˝na znaleêç w∏a-
Ênie w tym numerze „GoÊcia
Niedzielnego”. ■
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Wsytuacji zagro˝enia ˝ycia dziecka nieochrzczo-
nego tego sakramentu mo˝e udzieliç ka˝dy. Ka-

techizm KoÊcio∏a Katolickiego podaje jako zasad´:
„W razie koniecznoÊci mo˝e ochrzciç ka˝da osoba,
nawet nieochrzczona, majàca wymaganà intencj´.
Wymagana intencja polega na tym, aby chcieç uczyniç
to, co czyni KoÊció∏, gdy chrzci, i zastosowaç trynitar-
nà formu∏´ chrzcielnà, czyli wypowiedzieç s∏owa: Ja
ciebie chrzcz´ w imi´ Ojca i Syna, i Ducha Âwi´tego”.

Kodeks Prawa Kanonicznego na pierwszym miej-
scu wÊród szafarzy w sytuacjach nadzwyczajnych wy-
mienia katechist´ albo innà osob´ wyznaczonà do
udzielania chrztu przez ordynariusza miejsca, a na-
st´pnie pozosta∏e osoby. Mo˝liwoÊç ta nak∏ada do-
datkowy obowiàzek na duszpasterzy, aby przygoto-
wywali wiernych do w∏aÊciwego udzielania tego sa-
kramentu. Zw∏aszcza nale˝y zwróciç uwag´ na przy-

gotowanie pracowników s∏u˝by
zdrowia i uczniów (studentów)
szkó∏ medycznych.

CHRZEST W ZAGRO˚ENIU ˚YCIA

ZA TYDZIE¡

■ POMARA¡CZOWY LUBLIN, czyli
o tym, jak mieszkaƒcy Lublina
i studiujàcy tutaj m∏odzi ludzie
wspierali Ukrain´ w walce
o demokracj´

■ O ÂWI¢TYM nazywanym 
mocarzem Eucharystii

■ O „ETHOSIE” – co to takiego
i co mo˝na w nim znaleêç

Drodzy Siostry i Bracia,

wraz z opinià publicznà jesteÊmy do g∏´bi poru-
szeni rozmiarami ofiar trz´sienia ziemi w kra-
jach azjatyckich. W naszych sercach rodzi si´ po-
czucie solidarnoÊci z cierpiàcymi, którzy stracili
swoich najbli˝szych oraz dorobek ca∏ego ˝ycia,
a tak˝e z tymi, którzy doznali uszczerbku na
zdrowiu.

Chocia˝ i w naszej ojczyênie jest wielu cierpià-
cych niedostatki, to jednak solidarnà pomocà ogar-
niamy bliênich w pilnej potrzebie. W niedziel´,
2 stycznia 2005 r., we wszystkich koÊcio∏ach naszej
archidiecezji zorganizowaliÊmy zbiórk´ do puszek
na rzecz ofiar trz´sienia ziemi. Z uzyskanych fundu-
szy, za poÊrednictwem archidiecezjalnej Caritas, zo-
stanie przes∏ana pomoc dla tych, którzy znaleêli si´
bez dachu nad g∏owà, cierpià g∏ód lub wymagajà
pomocy medycznej.

Z g∏´bi serca dzi´kuj´ wszystkim za wszelkie
oznaki duchowej wi´zi z cierpiàcymi, jako wyraz
chrzeÊcijaƒskiej mi∏oÊci, bez wzgl´du na ró˝nice
kultury, j´zyka czy religii. Niech dobry Bóg wyna-
grodzi wra˝liwoÊç chrzeÊcijaƒskich serc.

WASZ PASTERZ

Apel Metropolity lubelskiego

O pomoc dla ofiar
trz´sienia ziemi w Azji
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Wi´cej na str. IV–V

KONTO LUBELSKIEJ CARITAS,
na które mo˝na przekazywaç Êrodki finansowe: Kredyt

Bank SA O/Lublin 79 1500 1520 1215 2000 9121 0000 „AZJA”

■

2 stycznia we wszystkich koÊcio∏ach na Lubelszczyênie
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Nie jest regu∏à,
by szafarzem
sakramentu
chrztu by∏ kap∏an
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Wieczerza
na Starym MieÊcie
LUBLIN. Fundacja Galeria na
Prowincji, Klasztor Ojców Domi-
nikanów oraz Spo∏eczny Komi-
tet Odnowy Zabytków Lublina
od pi´ciu lat sà g∏ównymi orga-
nizatorami projektu kulturalne-
go „Wigilia Starego Miasta”. Tak
by∏o tak˝e w tym roku. 19 grud-
nia na lubelskiej starówce usta-
wiono sto∏y, przy których zasie-
dli mieszkaƒcy miasta. Od same-
go poczàtku w∏àcza si´ do tej
akcji wiele organizacji, szkó∏, in-
stytucji, firm i osób prywatnych.
W spotkaniu uczestniczy∏ tak˝e
metropolita lubelski abp Józef
˚yciƒski, który w bazylice Ojców
Dominikanów przewodniczy∏
uroczystej Mszy Êwi´tej. Pod-
czas miejskiej wigilii prowadzo-
na by∏a tak˝e kwesta na rzecz
renowacji starych zabytków,
m.in. dominikaƒskiej bazyliki
i Teatru Starego.

LUBLIN. Wszyscy, którzy przyszli
do lubelskiej archikatedry, aby z∏o-
˝yç sobie Êwiàteczne ˝yczenia
otrzymali kred´, kadzid∏o i jeden
grosz. Zanim jednak zacz´li ∏amaç
si´ op∏atkiem, wys∏uchali przejmu-
jàcego Êwiadectwa s. Anny Ba∏chan
ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Nie-
pokalanej, która na co dzieƒ pracu-
je z osobami uwik∏anymi w prosty-
tucj´. Zakonnica opowiada∏a o ich
dramacie i cierpieniu, o trudach
zwiàzanych z rozpocz´ciem nowe-
go ˝ycia, uwierzeniem w mi∏oÊç
i swojà wartoÊç. – Ka˝dy cz∏owiek

jest przede wszystkim osobà, a nie
prostytutkà czy narkomanem –
mówi∏a s. Anna – Widz´, jak ludzie
si´ zmieniajà! Dziewczyny z oÊrod-
ka w G∏´bokiem ze Êwiat∏em w r´-
kach uroczyÊcie okrà˝y∏y mon-
strancj´ niesionà do o∏tarza. Tak
rozpocz´∏a si´ adoracja NajÊwi´t-
szego Sakramentu, po której za-
bra∏ g∏os arcybiskup Józef ˚yciƒski.
– Aby tworzyç Chrystusowe elity,
trzeba zachowaç otwarcie na aniel-
skie odg∏osy, wsz´dzie szukaç
Chrystusa i odnajdywaç Jego rysy
w sytuacjach, które zaskakujà.

PARKINGI BEZ BARIER.
W ramach programu „Polska bez
barier”, realizowanego przez
Stowarzyszenie Przyjació∏ Inte-
gracji, w wielu miastach Polski,
w tym równie˝ w Lublinie, zo-
sta∏a zorganizowana ogólnopol-
ska kampania parkingowa. Ka˝-
dy przechodzieƒ móg∏ 17 grud-
nia z∏o˝yç podpis pod deklaracjà
skierowanà do Sejmu, Senatu
i Prezydenta Rzeczpospolitej
o takiej treÊci: „ Jestem za wpro-
wadzeniem zmian prawa w za-
kresie ruchu drogowego oraz
Ustawy o drogach, na podstawie
których pojazdy bezprawnie za-
parkowane na miejscach prze-
znaczonych dla osób niepe∏no-
sprawnych b´dà odholowywane
na koszt w∏aÊcicieli.” Zwyk∏e
miejsca parkingowe sà cz´sto
zbyt wàskie, aby bez trudu roz-
∏o˝yç wózek inwalidzki obok sa-
mochodu. Natomiast specjalnie
wydzielone „koperty” stwarzajà
kierowcom niepe∏nosprawnym
szans´ na swobodne korzystanie
z parkingu, czyniàc jednocze-

Ênie miasto bardziej przyjaznym
dla nich. „Wydaje Ci si´, ˝e to ta-
kie szcz´Êcie korzystaç ze spe-
cjalnego miejsca parkingowego
tu˝ przy wejÊciu. Mog´ Ci´ za-
pewniç, ˝e nie chcia∏byÊ byç na
moim miejscu. Gdybym móg∏,
wola∏bym zaparkowaç dalej
i przejÊç si´ kilka kroków.” –
czytamy rozpaczliwe wo∏anie na
du˝ym, niebieskim plakacie,
który zawis∏ na drzwiach lubel-
skiego ratusza. 

Pomóc
sprawiedliwoÊci
LUBLIN–UKRAINA. 400 osób
wyjecha∏o wieczorem 23 grudnia
z Lublina obserwowaç II powtó-
rzonà tur´ wyborów prezydenc-
kich na Ukrainie. Sp´dzili tam
Êwi´ta, przyglàdajàc si´ pracy loka-
li wyborczych. Wyje˝d˝ajàcych po-
˝egna∏ abp Józef ˚yciƒski. W Lubli-
nie zg∏oszenia na wyjazd w ramach
akcji „Polska–Ukraina SolidarnoÊç”
by∏y zbierane przez Polsko-Ukraiƒ-
ski Komitet Obywatelski dzia∏ajàcy
przy parafii greckokatolickiej oraz
lubelskie biuro „Prawa i Sprawie-
dliwoÊci”. Ch´tnych by∏o wi´cej,
ale ze wzgl´dów formalnych nie
mo˝na by∏o pos∏aç wszystkich –
obserwatorzy musieli byç zareje-
strowani i zaakceptowani przez
ukraiƒskà Centralnà Komisj´ Wy-
borczà. Ks. Stefan Batruch, pro-
boszcz greckokatolickiej parafii
w Lublinie, wyjaÊnia, ˝e Komitet
nie sympatyzuje z takà czy innà
opcjà politycznà, ale uwa˝a, ˝e
w obliczu zagro˝enia podstawo-
wych praw obywatelskich, swobo-
dy s∏owa, podejmowania decyzji,
nie mo˝na pozostaç oboj´tnym.

M∏odzie˝owy op∏atek

Âwiàteczny
„Przeglàd
Uniwersytecki”

KUL. Ukaza∏
si´ nowy nu-
mer „Przeglà-
du Uniwersy-
teckiego” wy-
d a w a n e g o
przez Katolic-
ki Uniwersy-
tet Lubelski.
Jak zwykle mo˝na w nim
znaleêç informacje z ˝ycia uczelni,
jej studentów i wyk∏adowców. Gru-
dniowy numer m.in. prezentuje syl-
wetki nowych doktorów honoris
causa KUL prof. Piotra Stefana Wan-
dycza oraz Romano Prodiego. Mo˝-
na tam tak˝e znaleêç list rektora
KUL ks. prof. Stanis∏awa Wilka na
Bo˝e Narodzenie oraz relacje
z kongresu teologów polskich,
konferencji o rodzinie w Europie
oraz innych wydarzeƒ naukowych.

Caritas dla dzieci
ZIMOWY TURNUS. Na prze∏o-
mie starego i nowego roku, od 27
grudnia do 2 stycznia, Caritas Ar-
chidiecezji Lubelskiej by∏a organi-
zatorem Êwiàtecznego turnusu
wypoczynkowy dla 40 dzieci. Naj-
m∏odsi pod opiekà wolontariuszy
przebywali w oÊrodku Caritas nad
jeziorem Firlej. 29 grudnia uczest-
ników Êwiàtecznego turnusu od-
wiedzi∏ bp Artur Miziƒski. Przygo-
towany program Êwiàtecznego
wypoczynku zawiera∏ w sobie
wiele atrakcji, które gwarantowa-
∏y wszystkim uczestnikom znako-
mità zabaw´.
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Akcja zbierania podpisów
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W akcj´ w∏àczyli si´ nie tylko
niepe∏nosprawni

˚yczenia sk∏adali Arcybiskupowi równie˝ obcokrajowcy
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Agresji i przemocy da si´ zapobiegaç

Dr˝yjcie wagarowicze

„Gimbus patrole” wyruszy∏y na

miasto. Tworzà je lubelscy policjanci

przy wspó∏udziale Stra˝y Miejskiej.

Ich g∏ównym zadaniem jest

zapewnienie bezpieczeƒstwa

lubelskim uczniom. 

Dzia∏ania w ramach akcji „Gim-
bus patrol” polegajà na odwiedza-
niu wszystkich rodzajów szkó∏.
W tym celu policjanci i stra˝nicy
miejscy rozmawiajà na temat ewen-
tualnych zagro˝eƒ, jakie wyst´pujà
na terenie danej placówki i w jej
okolicy. Bilans pierwszej tury tej ak-
cji to 70 spotkaƒ z lubelskimi na-
uczycielami oraz 70 cennych infor-
macji o tym, gdzie jest niebezpiecz-
nie. – Sprzeciw wobec tej akcji by∏
tylko jeden, poza tym wsz´dzie
przyjmowano nas z otwartymi r´ka-
mi i ˝yczliwie – wyjaÊnia specjalista
ds. nieletnich, komisarz Edyta Naja-
Pasek. 

Najwa˝niejsza
jest profilaktyka

W przypadku „Gimbus patrol”
nie chodzi wy∏àcznie o bezpieczeƒ-
stwo. To nie sà dzia∏ania polegajàce
na stosowaniu prawa, w celu repre-
syjnym – wyjaÊnia podkomisarz Ka-
tarzyna Albera z Wydzia∏u Prewen-
cji KWP w Lublinie. – „Gimbus pa-
trol” to przede wszystkim dzia∏ania
o charakterze profilaktycznym –
dodaje. Dzia∏ania te skierowane sà
na przeciwdzia∏anie demoralizacji

dzieci i m∏odzie˝y szkol-
nej, a tak˝e na profilaktyk´
przest´pczoÊci. Jednym
z priorytetów tej akcji jest
ujawnianie uczniów b´dà-
cych na wagarach. – Przez
ca∏y czas trwania akcji ujawniliÊmy
tylko 2 osoby b´dàce na wagarach –
mówi komisarz Edyta Naja-Pasek.
Okazuje si´, ̋ e szko∏y doskonale ra-
dzà sobie same z problemem ab-
sencji na lekcjach. Poza tym wizyty
policjantów w szko∏ach mia∏y te˝ na
celu uÊwiadomienie m∏odzie˝y, ja-
kie uprawnienia majà funkcjonariu-
sze Policji bàdê Stra˝y Miejskiej. –
Teraz, na podstawie naszych do-
Êwiadczeƒ, podejmowaç b´dziemy
konkretne dzia∏ania. B´dà to m.in.
spotkania z m∏odzie˝à, podczas
których b´dziemy mówiç, jakie za-
chowania sà sprzeczne z prawem
oraz o zagro˝eniach, jakie ze sobà
niosà alkohol, narkotyki, a co naj-
wa˝niejsze, jak si´ zachowaç w ob-
liczu niebezpieczeƒstwa – t∏umaczy
pani komisarz.

Najcz´stsze zagro˝enia

Nie sà nimi, jak si´ powszech-
nie uwa˝a, narkotyki. – Na tym eta-
pie problem ten jeszcze nie wyp∏y-
nà∏ – wyjaÊnia pani komisarz. Naj-
wi´kszymi problemami sà przede
wszystkim zachowania zwiàzane
z agresjà, z przemocà bàdê bezpie-
czeƒstwem dzieci idàcych lub wra-
cajàcych ze szko∏y. – Bo wszystko,
co si´ dzia∏o, mia∏o miejsce w dro-
dze do szko∏y lub ze szko∏y – mówi

pani komisarz. Dodatkowo
niezmiennym problemem
jest alkohol, papierosy,
a tak˝e wandalizm. Cz´sto
zagro˝enie powodowa∏y
osoby doros∏e, które w za-

ciszu boisk szkolnych spo˝ywa∏y al-
kohol, a na dodatek zachowywa∏y
si´ agresywnie. – Konsekwencje by-
∏y wyciàgane wówczas, gdy zacho-
wanie niektórych narusza∏o przepi-
sy prawne lub zagra˝a∏o ˝yciu
i zdrowiu innych – t∏umaczy pani
komisarz. 

Przysz∏oÊç

Akcja „Gimbus patrol” b´dzie
mia∏a swój ciàg dalszy. – Plany sà ta-
kie, by akcja ta trwa∏a nieprzerwa-
nie – mówi pani komisarz. W tym
czasie funkcjonariusze Policji i Stra-
˝y Miejskiej chcà dotrzeç do tych
wszystkich szkó∏, w których wcze-
Êniej nie byli. W rezultacie patrolo-
wania zlecono dzia∏ania dzielnico-
wym, którzy majà zadbaç o bezpie-
czeƒstwo. Poza tym policjanci liczà
na skuteczniejszà wspó∏prac´ z sa-
mymi rodzicami. Niestety, ich po-
ziom ÊwiadomoÊci prawnej jest za-
trwa˝ajàco niski. – Uwa˝ajà, ˝e od
bezpieczeƒstwa sà inne s∏u˝by albo
instytucje, jak szko∏a czy Policja.
A tak naprawd´ nie rozmawiajà ze
swoimi dzieçmi na temat, jak nie
staç si´ ofiarà przest´pstwa – kon-
statuje pani komisarz. Cz´sto taka
rozmowa jest najlepsza. Dlatego
postarajmy si´ sami zadbaç o bez-
pieczeƒstwo naszych pociech. MG

W teatrze polecam 

Âwiat jest
wi´zieniem
dla istot
wra˝liwych...
Wiedzia∏am, ˝e dane mi b´dzie
prze˝yç spektakl zgo∏a niezwyk∏y
– przedsmakiem tego, co mnie
mia∏o czekaç, by∏y nazwiska osób,
które pracowa∏y nad nadaniem
opowieÊci kszta∏tu scenicznego. 

Lubelskiej premiery „Hamle-
ta” wyczekiwa∏am od roku. Trze-
ciego „Hamleta” w dziejach Te-
atru im. Juliusza Osterwy wyre˝y-
serowa∏ Krzysztof Babicki. Nie-
zwyk∏a muzyka, mistrzowsko
wspó∏grajàca z kunsztem aktor-
skim, wysz∏a spod pióra Marka
Kuczyƒskiego. Tercetu re˝ysersko-
-muzycznego dope∏nia choreo-
grafia stworzona przez profesora
Jacka Tomasika – niezwyk∏a, two-
rzàca klimat od pierwszej chwili.
Równie niezwyk∏à scenografi´
stworzy∏ Marek Braun. Chwilami
na tej sceno-∏àce rozgrywa si´
bardzo wiele sytuacji naraz! ZaÊ
w kwestii wspania∏ych kostiumów
zaprojektowanych przez Barbar´
Wo∏osiuk i wyczarowanych w te-
atralnych pracowniach krawiec-
kich: takie suknie, jak chocia˝by
burgundowo-purpurowa Królo-
wej Gertrudy, czy wspania∏y w∏ó-
czykijowo-hamletowski skórza-
ny p∏aszcz nie ja jedna bym
z ch´cià ponosi∏a. K∏aniam si´ ni-
sko i z szacunkiem. 

By∏o na lubelskiej scenie do-
tychczas dwóch Hamletów: An-
drzej Gazdeczka (premiera 19
paêdziernika 1968) oraz Piotr Su-
chora (premiera 29 listopada
1978) – jednak Hamlet stworzony
przez Jacka Króla przebija o nieba
ca∏e obie tamte kreacje! Trzydzie-
stolatek, który przesta∏ wàtpiç
i zadawaç pytania, straci∏ si∏y
i ochot´ do zrozumienia najprost-
szych poj´ç i wartoÊci – Êwiat
i rzeczywistoÊç po prostu go
przeros∏y! Ju˝ nie pyta, nie wàtpi
– dzia∏a w szale emocji i Êlepocie
umys∏u... Widzowie, oceƒcie sa-
mi. Zar´czam, ˝e warto... 

ANNA RZEPA-WERTMANN

Gimbus – patrole
majà
przyczyniç si´
do porawy
bezpieczeƒstwa
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Sonda

CZYM JEST DLA MNIE
CHRZEST

KASIA
Chrzest jest naj-
wa˝niejszym sa-
kramentem, bra-
mà, wejÊciem do
KoÊcio∏a. Wst´-
pujemy obmyci z

grzechu pierworodnego do
wspólnoty KoÊcio∏a. Jest to
coÊ, co otrzyma∏am w darze
i nikt ju˝ nie mo˝e mi tego
odebraç. Zosta∏am ochrzczona
w dzieƒ Bo˝ego Narodzenia.
Staram si´ zawsze pami´taç
o rocznicy tego dnia, w któ-
rym Jezus narodzi∏ si´ dla nas,
a ja narodzi∏am si´ dla Niego.

JADWIGA
Chrzest to bardzo
szczególna chwi-
la; wià˝e si´ z wy-
borem imienia.
Zazwyczaj to ro-
dzice wybierajà je

dla swoich dzieci i dar ten po-
zostaje z nimi do koƒca ˝ycia.
Moje imi´ oznacza walk´.
I rzeczywiÊcie jest jej wiele
w moim ˝yciu. Po przyj´ciu
chrztu dusza jest czysta, pi´k-
na – cz∏owiek lÊni Bo˝à mi∏o-
Êcià. Dzi´ki temu sakramento-
wi zostajemy w∏àczeni w spo-
∏ecznoÊç dzieci Bo˝ych. Nasza
wiara, aby wzrastaç, potrzebu-
je bowiem wspólnoty wierzà-
cych. 

KORDIAN
Chrzest jest w ˝y-
ciu ka˝dego ka-
tolika wydarze-
niem prze∏omo-
wym. Jest jakby
wst´pem do pró-

by wiary, na jakà wystawia
nas Bóg. Stajemy si´ dzi´ki
niemu cz´Êcià KoÊcio∏a.
Chrzest przyjmujemy prze-
wa˝nie jako dzieci, nieÊwia-
domie i dzi´ki naszym rodzi-
com, ale potem, w doros∏ym
˝yciu, jesteÊmy stawiani
przed samodzielnà decyzjà.
Chrzest jest poczàtkiem, da-
rem, który mo˝na wspaniale
rozwinàç, ale te˝, niestety,
zmarnowaç.

Co mówi prawo

Czy ka˝dego 
Kto i kiedy mo˝e ochrzciç

dziecko? Kiedy mo˝na

odmówiç chrztu? Jakie

warunki muszà spe∏niaç

rodzice i chrzestni? Co na

temat tego sakramentu mówi

prawo kanoniczne, wyjaÊnia

jego wyk∏adowca

z KUL, ks. dr hab.

Leszek Adamowicz.

Wi´kszoÊç z nas nie pa-
mi´ta w∏asnego
chrztu, a jednak wte-
dy otrzymaliÊmy dar,

którego ju˝ nikt i nigdy nie mo˝e
nam odebraç. Chrzest jest funda-
mentem ca∏ego ˝ycia chrzeÊcijaƒ-
skiego, bramà ˝ycia w Duchu Âwi´-
tym i otwierajàcà dost´p do innych
sakramentów. Przyj´cie chrztu jest
w∏àczeniem do wspólnoty KoÊcio∏a
i od tego momentu cz∏owiek staje
si´ podmiotem praw i obowiàzków
w∏aÊciwych dla tej wspólnoty.
Chrzest uwalnia od grzechu pier-
worodnego oraz, w przypadku
osób w wieku rozeznania, tak˝e od
grzechów osobistych.

Czas chrztu

Ze wzgl´du na paschalny
charakter chrztu prawo koÊciel-
ne zaleca, aby sprawowaç ten
sakrament w niedziel´, która
jest cotygodniowà celebracjà
Paschy, a zw∏aszcza w Wigili´
paschalnà, podczas sprawowa-
nia Mszy Êw. Dzieci winny zo-
staç ochrzczone w pierwszych
tygodniach po urodzeniu. Przy
ustalaniu terminu chrztu nale˝y
wziàç pod uwag´ stan zdrowia
dziecka, przygotowanie rodzi-

ców i chrzestnych.
Zg∏aszajàc chrzest, na-
le˝y w kancelarii oka-
zaç odpis aktu urodze-
nia.

Wa˝ne miejsce

Kryterium wyzna-
czenia miejsca udziele-
nia chrztu jest miejsce
zamieszkania w rozu-
mieniu prawa kano-
nicznego. Zamieszka-
nie kanoniczne nabywa
si´ przez faktyczne
przebywanie na terenie
danej parafii z zamia-
rem przebywania sta∏e-
go lub przynajmniej 3-miesi´cz-
nego. Nie ma znaczenia nato-
miast zameldowanie wed∏ug
norm prawa Êwieckiego, które

wpisane jest do dowo-
du to˝samoÊci. Chrzest
poza w∏asnà parafià lub
przez obcego kap∏ana
mo˝e byç sprawowany
za zgodà w∏asnego pro-
boszcza. Z zasady miej-
scem chrztu jest ko-
Êció∏ parafialny wypo-
sa˝ony w chrzcielnic´,
a nie kaplica czy ko-
Êció∏ filialny.

Imi´ – patron
i wzór do 
naÊladowania

Doros∏y przyjmujàcy
chrzest sam wybiera so-

bie imi´ chrzcielne. Dziecku imi´
wybierajà rodzice. Najodpowied-
niejsze jest imi´ Êwi´tego lub
b∏ogos∏awionego, który mo˝e za-

Wigilia paschalna
w lubelskiej
katedrze.
Ze wzgl´du
na paschalny
charakter chrztu
prawo koÊcielne
zaleca, aby
sprawowaç ten
sakrament
w niedziel´, która
jest cotygodniowà
celebracjà Paschy,
a zw∏aszcza
w Wigili´
paschalnà,
podczas
sprawowania
Mszy Êw.
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pewniç ochrzczonemu opiek´
duchowà oraz byç dla niego przy-
k∏adem wzorowego ˝ycia. Prawo
kanoniczne zaleca, aby nie nada-
waç imienia obcego duchowi
chrzeÊcijaƒskiemu. Nie sà wi´c
zakazane imiona „neutralne”.

Chrzest w sytuacjach
zwyczajnych
i nadzwyczajnych
W zwyczajnej sytuacji chrztu

udziela biskup, prezbiter lub
diakon, z tym ˝e pierwszeƒstwo
ma proboszcz.

W sytuacji nadzwyczajnej,
zw∏aszcza w zagro˝eniu ˝ycia
dziecka nieochrzczonego, tego
sakramentu mo˝e udzieliç ka˝dy
cz∏owiek. Katechizm KoÊcio∏a
Katolickiego podaje jako zasa-
d´: W razie koniecznoÊci mo˝e

ochrzciç ka˝da osoba, nawet nie-
ochrzczona, majàca wymaganà in-
tencj´. Wymagana intencja polega
na tym, aby chcieç uczyniç to, co
czyni KoÊció∏, gdy chrzci, i zastoso-
waç trynitarnà formu∏´ chrzcielnà.
Mo˝liwoÊç ta nak∏ada dodatko-
wy obowiàzek na duszpasterzy,
aby przygotowali wiernych do
w∏aÊciwego udzielania tego sa-
kramentu. Zw∏aszcza nale˝y
zwróciç uwag´ na przygotowa-
nie pracowników s∏u˝by zdrowia
i uczniów (studentów) szkó∏ me-
dycznych. 

Istotne obrz´dy

Chrzest jest udzielany przez
polanie wodà g∏owy kandydata
lub przez zanurzenie w wodzie
przy jednoczesnym wypowie-
dzeniu formu∏y chrzcielnej, któ-
ra brzmi: Ja ciebie chrzcz´, w Imi´
Ojca i Syna, i Ducha Âwi´tego. Na
poczàtku tej formu∏y wymienia
si´ imi´ chrzczonego. Przy
udzielaniu chrztu w sytuacji
nadzwyczajnej woda nie musi
byç pob∏ogos∏awiona.

Kogo mo˝na ochrzciç?

Podstawowym wymaganiem
stawianym przyjmujàcemu
chrzest jest fakt nieprzyj´cia
przez niego wczeÊniej tego sakra-
mentu. Wed∏ug wyznawanej po-
wszechnie i niezmiennie przez
KoÊció∏ zasady, mo˝na i nale˝y
chrzciç zarówno dzieci, jak i doro-
s∏ych. Przy podejmowaniu decy-
zji, trzeba uwzgl´dniaç zasady
Objawienia i nauki KoÊcio∏a doty-
czàce chrztu, szczególnie ko-
niecznoÊci jego przyj´cia do zba-
wienia i jednoczeÊnie obowiàzku
jego przyj´cia. Nikogo jednak nie
wolno zmuszaç do przyj´cia wiary
wbrew woli i sumieniu. Cz∏owiek
powinien odpowiedzieç Bogu
wiarà w sposób dobrowolny. Bio-
ràc pod uwag´ obie te zasady, na-
le˝y przypomnieç, ˝e nie mo˝na
odmówiç sakramentów osobom

w∏aÊciwie proszàcym i przygoto-
wanym. Dotyczy to równie˝
chrztu. DoroÊli sami wyra˝ajà
wol´ przyj´cia chrztu, w zast´p-
stwie zaÊ dzieci czynià to rodzi-
ce lub opiekunowie. U podstaw
wymagaƒ stawianych kandyda-
tom do chrztu znajduje si´ Êcis∏y
zwiàzek chrztu z wiarà. KoÊció∏,
dopuszczajàc kandydata do
chrztu, musi mieç uzasadnionà
nadziej´, ˝e wiara b´dzie rozwi-
jana w ˝yciu ochrzczonego. Za-
sady dotyczàce udzielania
i przyjmowania chrztu sà zró˝ni-
cowane w zale˝noÊci od tego,
czy chodzi o doros∏ych, czy
o dzieci. Wynika to stàd, ˝e do-
ros∏y sam podejmuje decyzj´
o przyj´ciu chrztu i przyjmuje
zobowiàzania, natomiast o
chrzest dzieci proszà rodzice
lub prawni opiekunowie, którzy
wyznajà wiar´ i zobowiàzujà si´
do katolickiego wychowania
dziecka. Rodzice muszà daç uza-
sadnionà nadziej´, ˝e ∏aska
chrztu b´dzie rozwijana w ˝yciu
ich dzieci przez w∏aÊciwe wy-
chowanie. Trudno uwierzyç
w takie zapewnienia sk∏adane
przez rodziców, którzy nie ˝yjà
w sakramentalnym ma∏˝eƒstwie
(chocia˝ nie majà przeszkód do
jego zawarcia) albo nie prakty-
kujà wiary katolickiej (np. nie
uczestniczà w niedzielnej Mszy
Êw., nie korzystajà z sakramen-
tów, nie sà znani duszpaste-
rzom, gdy˝ nie przyjmujà kap∏a-
na z duszpasterskà wizytà kol´-
dowà). W sytuacjach nieuregulo-
wanego stanu ma∏˝eƒskiego ro-
dziców duszpasterz ma obowià-
zek, o ile to mo˝liwe, doprowa-
dziç do zawarcia ma∏˝eƒstwa
przez rodziców dziecka zanim
nastàpi jego chrzest.

Chrzestny – cz∏owiek
odpowiedzialny

Wymogi stawiane kandyda-
tom na chrzestnych wynikajà
z charakteru ich zadania. Majà

byç oni osobami odpowiedzial-
nymi za ˝ycie i rozwój wiary
u ochrzczonego. Stàd te˝ sami
muszà byç dojrza∏ymi i przyk∏ad-
nymi Êwiadkami wiary. Dlatego
KoÊció∏ stawia wysokie wymaga-
nia kandydatom do tego zadania.

Chrzestny wyznaczony jest
przez przyjmujàcego chrzest albo
przez jego rodziców, albo przez te-
go, kto ich zast´puje, gdy tych nie
ma, przez proboszcza lub szafarza
chrztu, i posiada wymagane do te-
go kwalifikacje oraz intencj´ pe∏-
nienia tego zadania. Musi mieç
ukoƒczone szesnaÊcie lat, chyba ˝e
biskup diecezjalny okreÊli∏ inny
wiek albo proboszcz lub szafarz
jest zdania, ˝e s∏uszna przyczyna
zaleca dopuszczenie wyjàtku.
Chrzestny musi byç katolikiem
(w szczególnych wypadkach mo˝e
byç tak˝e dopuszczony jako
chrzestny prawos∏awny, a jako
Êwiadek chrztu inny ochrzczony
niekatolik), który przyjà∏ wszystkie
sakramenty wtajemniczenia, a wi´c
oprócz chrztu tak˝e bierzmowanie
i Eucharysti´. Ponadto ma on pro-
wadziç ˝ycie zgodne z wiarà i od-
powiadajàce funkcji, jakà ma pe∏-
niç. Warunkiem jest te˝ wolnoÊç od
jakiejkolwiek kary kanonicznej. Lo-
giczne jest wi´c wykluczenie
z mo˝liwoÊci pe∏nienia tej funkcji
osób ˝yjàcych w zwiàzkach niefor-
malnych (bez Êlubu koÊcielnego)
oraz osób faktycznie niepraktyku-
jàcych (dotyczy to tak˝e m∏odzie˝y,
która zrezygnowa∏a z katechizacji).

�

Fakt chrztu jest udokumen-
towany sporzàdzeniem aktu
chrztu w ksi´gach parafialnych.
Warto znaç dat´ swojego
chrztu, gdy˝ w ka˝dà jego rocz-
nic´ mo˝na zyskaç odpust zu-
pe∏ny, przy zachowaniu pozosta-
∏ych warunków (Komunia Êw.
i modlitwa wed∏ug intencji Ojca
Âwi´tego), odnawiajàc, nawet
tylko prywatnie, przyrzeczenia
chrzcielne, których tekst zna-
leêç mo˝na w modlitewnikach.
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Mo˝na ich spotkaç m. in. w szpitalach,

domach dziecka, instytucjach pomocy

spo∏ecznej, w oÊrodku dla uchodêców

i domach prywatnych osób. Pomagajà

bezdomnym, dzieciom ulicy, chorym

i niepe∏nosprawnym. W samym

Lublinie jest ich blisko tysiàc. 

To wolontariusze. 

W grudniu na Zamku Lubel-
skim przyznane zosta∏y z tej oka-
zji tytu∏y „Wolontariuszy Roku Lu-
belszczyzny”. W ten sposób lubel-
skie Centrum Wolontariatu sym-
bolicznie dzi´kuje tym, którzy
bezinteresownie pomagajà in-
nym. Za swojà prac´ wyró˝nieni
zostali m.in. Street Workers –
m∏odzi ludzie pracujàcy z m∏o-
dzie˝à i dzieçmi z lubelskich Sta-
rych Bronowic oraz brat Pawe∏
Hulecki, inicjator pomocy dzie-
ciom z lubelskiego OÊrodka dla
Uchodêców. Nagrody pow´drowa-
∏y równie˝ do wolontariuszy
z Che∏ma, ¸ukowa, Âwidnika i Za-
moÊcia. Konkurs „Barwy Wolonta-
riatu”, w którego ramach
przyznawane sà tytu∏y „Wolonta-
riuszy Roku Lubelszczyzny”, orga-
nizowany jest ju˝ od 5 lat. 

Prosta odpowiedê

Centrum Wolontariatu w Lu-
blinie istnieje od 1999 r. Pomys∏
powo∏ania lubelskiego wolonta-
riatu zrodzi∏ si´ na bazie dzia∏aƒ
prowadzonych przez m∏odzie˝
i duszpasterzy skupionych w Cen-
trum Duszpasterstwa M∏odzie˝y
archidiecezji lubelskiej, powo∏a-
nym przez abp. Józefa ˚yciƒskie-
go, i kontaktów z liderem w∏o-
skiego wolontariatu Stasiem Gaw-
roƒskim. Miejsc, w których bar-
dzo potrzebni byli wolontariusze
znajdowa∏o si´ coraz wi´cej. By∏y
to m.in. obozy dla dzieci i m∏o-
dzie˝y z rodzin niezamo˝nych,
prowadzenie Êwietlicy opiekuƒ-
czo-wychowawczej, wspieranie
misji, pomoc w kuchni dla bez-
domnych, wspieranie organizacji
charytatywnych, wizyty w wi´zie-
niach i domach opieki spo∏ecznej
oraz wiele indywidualnych ge-
stów pomocy. 

Potrzebny drugi cz∏owiek

Ju˝ 5-letnie doÊwiadczenie
pracy pokazuje, jak bardzo po-
trzeba by∏o i nadal jest takiej pra-
cy z ludêmi i dla ludzi. Zacz´∏o si´
od wspó∏pracy z kilkoma zaledwie
placówkami (2 domy dziecka,
2 domy pomocy spo∏ecznej,
5 Êwietlic opiekuƒczo-wychowaw-
czych oraz 10 rodzin rehabilitujà-
cych w domach dzieci z mózgo-
wym pora˝eniem dzieci´cym).
Wtedy z pomocà spieszy∏o ok.
100 wolontariuszy. Jednak z ka˝-
dym dniem i miesiàcem zg∏asza∏y
si´ do Centrum nowe osoby re-
prezentujàce kolejne placówki,
organizacje dzia∏ajàce na rzecz
potrzebujàcych z proÊbà o wspar-
cie wolontariuszy. Okaza∏o si´, ˝e
bardzo potrzeba wsparcia polega-
jàcego na darzeniu przyjaênià,
obecnoÊci, wychodzeniu na spa-
cery, rozmowach. 

Chcà si´ dzieliç sobà

Odpowiedzià na proÊby o po-
moc wolontariuszy jest coraz
wi´ksza liczba m∏odych, którzy

niemal codziennie zg∏a-
szajà si´ do Centrum
gotowi nieÊç swojà po-
moc innym. Potrzebujà
pokierowania ich si∏,
wskazania tych, którym
mogà s∏u˝yç swojà po-
mocà. Pomagajàc
osobom chorym, niepe∏nospraw-
nym, upoÊledzonym, osobom
starszym, samotnym, uchodê-
com, dzieciom zaniedbanym
i osieroconym, ochotnicy pracujà
w ponad 60 placówkach i w ok.
80 prywatnych domach. Centrum
Wolontariatu od poczàtku by∏o
∏àcznikiem pomi´dzy osobami
i instytucjami potrzebujàcymi po-
mocy i wsparcia oraz tymi, którzy
zaoferowali pomoc – wolontariu-
szami. Jest miejscem szkoleƒ –
warsztatów przygotowujàcych
ochotników do pracy w charakte-
rze wolontariuszy i pomocy przy
realizacji projektów socjalnych. 

W ka˝dej sytuacji

Oprócz prowadzenia dzia∏al-
noÊci „sta∏ego wolontariatu”
w placówkach, Centrum Wolonta-

riatu realizuje tak˝e pro-
gram wolontariatu ak-
cyjnego. Wielu wolonta-
riuszy pe∏ni∏o s∏u˝b´
podczas Kongresu Kul-
tury ChrzeÊcijaƒskiej,
Wigilii Starego Miasta,
Forum M∏odzie˝y Lu-

belszczyzny, Âwiatowych Dni M∏o-
dzie˝y, Dnia Papieskiego organi-
zowanego przez Fundacj´ „Dzie∏o
Nowego Tysiàclecia”. Ze Stowa-
rzyszeniem Novo Millennio zorga-
nizowano tak˝e akcje pomocy
osobom bezrobotnym. 

Lubelskie Centrum Wolonta-
riatu ma tak˝e swoje mi´dzyna-
rodowe doÊwiadczenia, np. jed-
na z wolontariuszek pojecha∏a
s∏u˝yç do Jeevodaya w Indiach
w oÊrodku leczenia tr´dowatych,
inna pomaga∏a chorym i samot-
nym w jednej z bia∏oruskich pa-
rafii. Stowarzyszenie stale
wspó∏pracuje z wolontariuszami
w Kijowie, Drohobyczu i Rów-
nem na Ukrainie. Wi´cej infor-
macji mo˝na znaleêç na stornie
internetowej pod adresem
www.wolontariat. org.pl

P

Skàd si´ biorà wolontariusze? 

Wystarczy jedno serce i dwie r´ce
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Zabawy
integracyjne, m.in.
dla uchodêców
przebywajàcych 
w Lublinie,
to tak˝e zas∏uga
wolontariuszy
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Zdarza si´ Êmierç dziecka podczas

porodu czy te˝ jeszcze wczeÊniej.

W umys∏ach rodziców mo˝e si´

rodziç pytanie, jaki jest los

w wiecznoÊci tych dzieci?

O wyjaÊnienie tego zagadnienia

poprosiliÊmy 

ks. prof. Krzysztofa
Góêdzia. 

Sprawa jest bardzo trudna, tak-
˝e od strony teologicznej. Spowodo-
wana g∏ównie literalnym t∏umacze-
niem Pisma Âwi´tego: „Kto uwierzy
i przyjmie chrzest, b´dzie zbawiony;
a kto nie uwierzy, b´dzie pot´piony”
(Mk 16,16). Mo˝na na nià jednak od-
powiedzieç w nast´pujàcy sposób.
Zasadniczà prawdà, która nam tutaj
pomo˝e, jest powszechna wola
zbawcza Boga (1 Tm 2,4). Bóg pra-
gnie objàç swoim zbawieniem tak˝e
cz∏owieka w stanie embrionalnym.
Istnieje wi´c mo˝liwoÊç zbawienia
ka˝dego dziecka, nawet bez chrztu!
Z drugiej strony nale˝y przytoczyç
prawdziwe rozumienie sakramentu
chrztu Êw. Nie nale˝y go t∏umaczyç
jedynie w sensie negatywnym, jako
zniszczenie grzechu pierworodnego
w cz∏owieku, lecz przede wszystkim
pozytywnie, jako wszczepienie cz∏o-
wieka w Boga. Trzecià p∏aszczyznà
rozumienia jest nisza rodzinna
dziecka, które umiera bez chrztu
przez Êmierç naturalnà
lub zadanà (np. abor-
cja). Dziecko to ˝y∏o
w zasi´gu chrztu ro-
dziców oraz chrztu Ko-
Êcio∏a jako ca∏oÊci. Po-
mocà jest tu tekst Êw.
Paw∏a, który mo˝na
zinterpretowaç w pew-
nej analogii do chrztu,
a mianowicie o „uÊwi´-
caniu si´ m´˝a niewie-
rzàcego dzi´ki swej
˝onie” (por. 1 Kor 7,14). Zatem
dziecko nieochrzczone w Êrodowi-
sku chrzeÊcijaƒskim (rodzice sà wie-
rzàcy, chrzeÊcijanie) nie jest poza
wiarà sakramentu ani poza chrztem
jako sakramentem wiary. Jest w Ko-
Êciele. 

W teologii by∏a mowa o tzw. lim-
bus puerorum, rozumianym jako

„przed-otch∏aƒ” czy
„przed-piek∏o”. Mia∏o to
dotyczyç zmar∏ych, którzy
nie byli ani Êwi´tymi, ani
pot´pionymi, czyli nie
mogli byç ani w niebie, ani
w piekle. Nie by∏ to jednak rodzaj
czyÊçca. By∏ to raczej rodzaj „miej-

sca” czy stanu, gdzie
cieszono si´ szcz´-
Êciem naturalnym. Lim-
bus w odniesieniu do
dzieci, zwany puero-
rum, by∏ stworzony na
podstawie wizji staro-
testamentalnej limbus
patrum, czyli stanu
przebywania dla tych
sprawiedliwych, którzy
zmarli przed
zmartwychwstaniem

Chrystusa. Mia∏ wi´c
raczej wydêwi´k pozy-
tywny. Zmarli ci nie
dostàpiliby „oglàdania
Boga” ze wzgl´du na
grzech pierworodny,
a nawet doznawaliby
kary, choç ∏agodniej-
szej od pot´pionych,

tzw. poena sensus. Z cza-
sem zaprzestano mówiç
tam nawet o karach, a˝
w koƒcu rozwój teologicz-
ny doprowa-
dzi∏ do

stwierdzenia, ˝e posia-
dajà oni tzw. naturalnà
Êwi´toÊç (ze wzgl´du
na póêniejsze wyja-
Ênienie relacji natury
do ∏aski odrzucono
jednak t´ naturalnà
Êwi´toÊç oraz limbus
puerorum). Dzisiaj teo-
logia zapewnia, ˝e
dzieci zmar∏e bez
chrztu dostàpià zbawienia. 

W teologii znany jest chrzest
z pragnienia (in voto). Mo˝na by sta-
wiaç kwesti´, czy dziecko mog∏oby

otrzymaç równie˝ taki
chrzest z pragnienia.
Dziecko nieochrzczo-
ne, a majàce u˝ywanie
rozumu, mog∏oby chy-
ba mieç taki chrzest
z pragnienia (gdyby
mia∏o siedem lat). Tym
bardziej cz∏owiek

w wieku póêniejszym, który bez
w∏asnej winy nie jest ochrzczony.
Dotyczy to przede wszystkim inno-
wierców i ateistów. Mogà mieç
chrzest z pragnienia, gdy pragnà si´
zbawiç. Ale to pragnienie nie odno-
si si´ w normalnym porzàdku do
stanu embrionalnego i do niemow-
làt. Chrzest „z pragnienia” ma wi´c
inny, podstawowy wymiar, a miano-
wicie dotyczy on g∏ównie osób (do-
ros∏ych) pragnàcych zbawienia, Ko-
Êcio∏a, chrztu, innych sakramentów.
Pragnienie to jest wyrazem jego
prawdziwej woli, pobudzonej ∏askà
Bo˝à, i wola ta nie musi byç wyraê-
nie wyra˝ona ani te˝ nie ma tu ko-
niecznoÊci zak∏adania, ˝e ten cz∏o-
wiek musi znaç KoÊció∏ i jego sakra-
menty. Wystarczy jego dzia∏anie
wed∏ug w∏asnego sumienia, odpo-
wiadajàcego woli Bo˝ej. Mszy Êw.
˝a∏obnej nie odprawia si´ ani nad
dzieckiem zmar∏ym bez chrztu
w ka˝dej fazie, ani nad dzieckiem
ochrzczonym, a zmar∏ym przed u˝y-
waniem rozumu. Dzisiaj, kiedy pod-
kreÊla si´ mo˝liwoÊç zbawienia ka˝-
dego dziecka, nawet bez chrztu, na-
le˝y stosowaç pewne ryty liturgicz-
ne i nad takimi dzieçmi. Wyrazem
tego sà Obrz´dy pogrzebu z 1990 ro-
ku, które mówià o pogrzebie dziec-
ka nieochrzczonego, i Msza∏ Rzymski

z 1986 roku, który za-
wiera nawet formularz
„Msza w czasie po-
grzebu dziecka nie-
chrzczonego” (s. 241).
Jest jednak problem co
do Mszy Êw., tak˝e
w odniesieniu do nie-
mowlàt, które zmar∏y
po chrzcie (przed u˝y-
waniem rozumu). Otó˝
i tutaj nie odprawia si´
Mszy Êw. ˝a∏obnej,

wzywajàcej Boga o darowanie grze-
chów dziecku, bo po chrzcie dziec-
ko nie ma ˝adnych grzechów. Dlate-
go zwyczajowo mo˝na odprawiç
Msz´ Êw. w intencji pomno˝enia
chwa∏y niebieskiej tych dzieci. Mo-
dlitwa mszalna brzmi nast´pujàco:
„Wszechmogàcy Bo˝e, przyjmij mo-
dlitwy Twoich wiernych, którzy si´
smucà z powodu utraty dziecka,
i umocnij ich ufnoÊç w Twoje mi∏o-
sierdzie”.

■

Kiedy umiera dziecko bez chrztu

Niebo dzieci nieochrzczonych
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Teologia zapewnia, 
˝e dzieci zmar∏e 
bez chrztu 
dostàpià
zbawienia

Kiedy umiera niemowl´

przed chrztem, wtedy

nie odprawia si´ Mszy

Êwi´tej, tylko dokonuje

tzw. pokropku. Czym to

jest uzasadnione? 

■

W tradycji KoÊcio∏a ist-

nieje chrzest pragnie-

nia; czym on jest? 

■

Dawniej mówiono, ˝e dla

dzieci zmar∏ych przed

chrztem jest specjalne

miejsce w wiecznoÊci

zwane limbus puerorum.

Co teologia wspó∏czesna

mówi na ten temat? 

■
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LUBELSKI

O ka˝dej porze i ka˝dego dnia

modlà si´ tutaj ludzie.

Przechodzàc obok archikatedry,

cz´sto zatrzymujà si´ choç na

chwil´, by spojrzeç na oblicze

Matki Bo˝ej, która w lipcu 1949

roku zap∏aka∏a w∏aÊnie w tym

miejscu. 

Katedra jest zawsze
miejscem szczególnym
w ˝yciu ka˝dej diecezji.
W Lublinie, poprzez wyda-
rzenia nazywane dziÊ cu-
dem lubelskim, sta∏a si´ ona
tak˝e sanktuarium, które
przyciàga na modlitw´. 

Historia koÊcio∏a archi-
katedralnego jest starsza od
historii diecezji. Wybudo-
wany na prze∏omie XVI
i XVII w. wed∏ug projektu
W∏ochów Jana Marii Bernar-
doniego i Józefa Briccio s∏u-
˝y∏ jezuitom. Kiedy w XVIII
w. zakon zosta∏ zlikwidowa-
ny, budynek zaczà∏ popadaç
w ruin´, a˝ w koƒcu rzàd au-
striacki przeznaczy∏ go na
sk∏ad zbo˝a. Sytuacja si´
zmieni∏a wraz z powsta-
niem w 1805 diecezji lubel-
skiej. Wtedy to dawna jezu-
icka Êwiàtynia zosta∏a pod-
niesiona do rangi katedry
i odremontowana. Kolejne
lata i zawieruchy historii od-
ciska∏y na koÊciele pi´tno
czasu. W 1998 roku, pod pa-
tronatem abp. Józefa ˚yciƒ-
skiego, rozpocz´to konser-
wacj´ dekoracji i wyposa˝e-
nia katedry. DziÊ pi´kno te-
go koÊcio∏a sprzyja zadumie
i modlitwie. 

Tu p∏aka∏a
Matka Bo˝a

¸zy na obrazie Matki Bo-
˝ej wywo∏a∏y ogromne po-

ruszenie wiernych. Wielu
z nich za swojà wiar´ by∏o
represjonowanych, a nawet
wi´zionych. Ówczesnym
polskim w∏adzom zale˝a∏o
bardzo na jak najszybszym
zapomnieniu o wydarze-
niach w katedrze. Jednak
potrzeby ludzi by∏y inne.
Systematycznie gromadzili
si´ przed tym obrazem, po-
lecajàc Matce Bo˝ej swoje
sprawy. To wiara ludzi spra-
wi∏a, ˝e Ojciec Âwi´ty Jan
Pawe∏ II uzna∏ trwa∏oÊç tego
kultu, wyra˝ajàc zgod´ na
koronacj´ obrazu koronami
papieskimi. 

Inne ni˝
wszystkie

Sanktuarium
to ró˝ni si´ od in-
nych. Zwykle do
takich miejsc przyje˝d˝ajà
autokarowe pielgrzymki,
ciàgnà wierni z ró˝nych
stron Polski. Lubelskie
sanktuarium rzadziej od-
wiedzajà takie grupy.
OczywiÊcie, najwi´ksze
uroczystoÊci 3 lipca, w ko-
lejne rocznice cudu, sà
wielkim wydarzeniem
i gromadzà licznych piel-
grzymów. Na co dzieƒ jed-
nak, ka˝dego dnia bez wy-
jàtku, modlà si´ tutaj
mieszkaƒcy miasta, czy te˝
osoby odwiedzajàce w ja-
kichÊ sprawach Lublin.
Trzeciego dnia ka˝dego
miesiàca przybywajà tutaj
tak˝e pielgrzymki z po-
szczególnych parafii archi-
diecezji czy dzieci pierw-
szokomunijne. 

Mo˝na wszystko
powiedzieç 

Wyró˝nia to miejsce
nieustanna modlitwa

wiernych przed
w i z e r u n k i e m
Matki Bo˝ej P∏a-
czàcej. W ka˝dà
sobot´ rano
przed obrazem

Matki Bo˝ej sprawowana
jest Msza Êw. wotywna,
podczas której odczyty-
wane sà kartki z proÊbami
i podzi´kowaniami z∏o˝o-
ne przed obrazem w cià-
gu tygodnia. 

– Co tydzieƒ oko∏o
godziny zajmuje nam
przeczytanie tych kartek.
To mówi, jak wiele osób
modli si´ tutaj i przez
wstawiennictwo Maryi
wyprasza ró˝ne ∏aski –
opowiada ks. Adam Le-
wandowski, proboszcz
katedry. 

�

Lubelskie sanktuarium
Matki Bo˝ej P∏aczàcej jest
bliskie wszystkim miesz-
kaƒcom miasta. Zachwyca
ludzi nie tylko klimatem
ciszy i modlitwy, ale tak˝e
wyglàdem, który dzi´ki
pracom konserwatorskim
w ciàgu ostatnich lat
zmieni∏ si´ diametralnie. 

AP

ZDANIEM PROBOSZCZA
KS. ADAM LEWANDOWSKI: – Sanktuarium
Matki Bo˝ej P∏aczàcej w archikatedrze
posiada klimat niezwyk∏ego ciep∏a. Bli-
skoÊç obrazu i Êlady ∏ez widoczne na
obrazie do dziÊ pomagajà doÊwiadczaç
szczególnej wi´zi modlàcego si´ z Ma-
ryjà. Kiedy patrz´ na twarze ludzi tutaj
przybywajàcych, widz´, ˝e sà jakby wy∏àczeni z tego,
co si´ dzieje wokó∏ nich. Ca∏à swojà uwag´ skupiajà
na modlitwie. Wierni przychodzà do katedry nie tyl-
ko po to, by powiedzieç Maryi o swoich trudnoÊciach
czy radoÊciach. Przecie˝ obok jest kaplica krzy˝a try-
bunalskiego i wystawiony NajÊwi´tszy Sakrament.
Cz´sto po zatrzymaniu si´ przed obrazem Maryi
przechodzà dalej, tak jakby s∏yszeli, ˝e Maryja wska-
zuje im Jezusa. Tym, co przyciàga do katedry wier-
nych, jest tak˝e ca∏odzienny dy˝ur w konfesjonale.
Wszyscy ci, którzy b´dàc w katedrze, czujà potrzeb´
przystàpienia do sakramentu pojednania, czy te˝ ci,
którzy specjalnie w tym celu tu przychodzà, mogà
mieç pewnoÊç, ˝e dy˝urujàcy w konfesjonale kap∏an
znajdzie dla nich czas.

JUBILEUSZ 200-LECIA ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
Sanktuarium Matki Bo˝ej P∏aczàcej

Maryja w sercu Lublina

Zapraszamy 

na Msze Êwi´te

■ niedziele: 6.00, 7.00,

8.30, 10.00, 11.30,

13.00, 17.00, 19.00.

■ Êwi´ta: 6.00, 7.00,

8.30, 10.00, 11.30,

17.00, 19.00.

■ dni powszednie:

6.30, 7.00, 7.30,

8.00, 8.30, 9.00,

19.00.
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Obraz Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej
zap∏aka∏ w Lublinie w 1949 roku

Lubelska
archikatedra jest
tak˝e sanktuarium
Matki Bo˝ej
P∏aczàcej
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