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ZA TYDZIEŃ
  Duszpasterstwo GŁUCHONIE-

MYCH
  Sylwetka OJCA PROFESORA ALBER-

TA KRĄPCA OP
 O LUBELSKICH MĘCZENNIKACH 

Maryja z katedralnego 
wizerunku zapłakała 

56 lat temu. Dziś wracamy 
do tamtych dni, ukazując 
świadectwo wiary pod-
danej represjom „jedynie 
słusznego systemu”. W 
numerze zamieściliśmy 
też wyjątek z biografii bł. 
Ignacego Kłopotowskiego, 
dobroczyńcy i apostoła 
prasy katolickiej. Prosimy 
go o wstawiennictwo, aby 
dzieło, którego codzien-
nie się podejmujemy, przy-
niosło trwałe owoce w ży-
ciu naszych Czytelników 
i redaktorów. Miłej, wa-
kacyjnej, refleksyjnej le-
ktury.                          

To miała być zwykła niedziela 3 lipca 1949 
roku, ale taka nie była. To właśnie wtedy 

na obrazie Matki Bożej w lubelskiej katedrze 
pojawiły się łzy. Wydarzenie to spowodowało 
wielkie poruszenie, nie tylko wśród mieszkań-
ców miasta, ale i okolicznych miejscowości. 
Dla ówczesnych władz Polski był to cios. Ich 
walka z Kościołem okazała się bezskuteczna. 
Nie można było jednak pozwolić na to, by 
w „nowoczesnym państwie socjalistycznym” 
działy się cuda. Decyzje o aresztowaniach 
wiernych podjęto niemal natychmiast. Wielu 

z zatrzymanych spędziło 
przynajmniej rok więzie-
nia na lubelskim zamku. 
Mogli wyjść wcześniej, 
wyrzekając się wiary, 
ale niemal nikt tego nie 
robił. Miłość do Matki 
Bożej była większa niż 
strach.  

SKAZANI ZA WIARĘ

Wota. 
Od wydarzeń 
lipcowych 
1949 r. do dziś 
przed obrazem 
Matki Bożej 
wierni wypraszają 
wiele łask.

Dzieci z Biesłanu

Wakacje dla zapomnienia
Dla tych dzieci mają to być 
szczególne wakacje. 
Mają odpocząć i zapomnieć 
o tragicznych wydarzeniach 
sprzed roku, o ile to w ogóle 
możliwe. W Lublinie gości 
grupa dzieci z Biesłanu, które 
przyjechały na zaproszenie 
Caritas Polskiej.

Caritas Polska zaprosiła grupę 
200 dzieci z Biesłanu na wakacyj-
ny wypoczynek do naszego kraju. 
Dzieci wypoczywają w różnych 
diecezjach. Siedemnastoosobowa 
grupa przebywa także w diecezji 
lubelskiej. 

– Staramy się zapewnić na-
szym gościom atrakcyjny wy-
poczynek i możliwość pozna-
nia z innymi dziećmi. Nie roz-
mawiamy z nimi o tamtych tra-
gicznych wydarzeniach, jakie 
rozegrały się w szkole. To ma 
być czas wypoczynku, a nie 
wspomnień – mówi ks. Andrzej 
Głos, dyrektor Caritas archidie-
cezji lubelskiej.

Najwięcej czasu dzie-
ci spędzą w ośrodku 
Caritas w Firleju. Będą 
tam przebywały razem z 
dziećmi z Polski i Ukra-
iny. 27 czerwca grupa z 
Biesłanu spotkała się z 
abpem Józefem Życiń-
skim. Dla dzieci było to pierw-
sze spotkanie z biskupem. Metro-
polita lubelski zaproponował go-
ściom, by z jego telefonu komór-
kowego zadzwoniły do Biesłanu 
porozmawiać z rodzicami. Kiedy 
po kilku próbach udało się w koń-
cu połączyć z jedną rodziną, ra-
dość dzieci była ogromna.

Niemal wszyscy są w Polsce 
po raz pierwszy. Przyznają, że 

dla nich to inny świat, 
który odkrywają i któ-
ry ich fascynuje. 

– Ważne, że po-
moc dla Biesłanu nie 
skończyła się zaraz po 
tej tragedii. Pobyt tych 
dzieci w Polsce jest dla 

nich szansą do nawiązania przy-
jaźni z innymi dziećmi. Te rela-
cje będą kiedyś owocować. Wy-
starczy zobaczyć, jak zmieni-
ły się ostatnio stosunki między 
Polską a Ukrainą, mam nadzie-
ję, że poprawią się także rela-
cje między Polską a Rosją. W tej 
dziedzinie młode pokolenie mo-
że zrobić bardzo wiele – mówił 
abp Józef Życiński. A
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KS. KRZYSZTOF 
PODSTAWKA
redaktor wydania

Dzieci z Biesłanu 
spotkały się 
z metropolitą 
lubelskim 
abpem Józefem 
Życińskim
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LUBLIN. Festynem w parku Lu-
dowym w Lublinie, w sobotę 
16 lipca o 14.00, rozpoczynają 

się rocznicowe uroczystości upa-
miętniające wydarzenia z lipca 
1980 roku i powstania NSZZ „So-
lidarność”. W niedzielę 17 lipca 
o godz. 10.00 w archikatedrze 
lubelskiej zostanie odprawiona 
Msza św., a po niej nastąpi prze-
marsz ulicami Lublina pod Krzyż 
Kolejarski, znajdujący się na tere-
nie stacji PKP Lublin Główny. Or-
ganizatorami jubileuszu są: Za-
rząd Regionu Środkowowschod-
niego NSZZ „Solidarność” i Pre-
zydent Miasta Lublin. 25 lat te-
mu fala robotniczych protestów 
zapoczątkowała upadek komuni-
zmu w Polsce. 

Akcja Katolicka na Jasnej Górze
LUBLIN–CZĘSTOCHOWA. 
Delegacje lubelskiej Akcji Kato-
lickiej wzięły udział w X Jubile-
uszowej Pielgrzymce AK do Czę-
stochowy, która odbywała się 24 
i 25 czerwca. Była ona okazją do 

wspólnego dziękczynienia Bogu 
za 10 lat istnienia AK w Polsce i w 
archidiecezji lubelskiej. Nasi piel-
grzymi przygotowali i poprowa-
dzili nocne czuwanie przed Cu-
downym Obrazem Jasnogórskim. 

LUBLIN. 26 czerwca w para-
fii św. Józefa, w lubelskiej dzielni-
cy LSM, zorganizowano Parafial-
ny Dzień Honorowego Krwiodaw-
stwa pod hasłem „Oddaj krew 
swoim braciom”. Podczas nie-
dzielnych Mszy świętych wygło-
szono okolicznościowe kazania o 
znaczeniu oddawania krwi, a tak-
że informowano wiernych o idei 
krwiodawstwa i krwiolecznictwa 
w Polsce. W sali konferencyjnej, 
w budynku parafialnym, chętni 
mogli oddawać krew. Dzień Ho-
norowego Krwiodawstwa współ-
tworzyli pracownicy Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Lublinie wraz 
z duszpasterzem ks. Grzegorzem 
Zadrożnym.

Oddaj krew swoim braciom

Międzynarodowy Dzień Uchodźcy
LUBELSKIE CENTRUM WO-
LONTARIATU zorganizowało 
20 czerwca obchody Między-
narodowego Dnia Uchodźcy. O 
godz. 15.00 odbył się koncert, a 
następnie wystawa i degustacja 
kaukaskich potraw oraz wspól-
na modlitwa o pokój i zbiórka 
pieniędzy na wypoczynek dzieci 

uchodźców. Uroczystości zakoń-
czyła dyskusja na temat sytuacji 
uchodźców i programów pomo-
cy. Jak informuje „Radio PLUS 
Lublin”, Centrum Wolontariatu 
w Lublinie od trzech lat prowa-
dzi program pomocy uchodź-
com mieszkającym w lubelskim 
ośrodku przy ulicy Wrońskiej. LUBLIN. 20 czerwca na KUL 

zorganizowano kolejną z cy-
klu konferencji poświęconych 
różnym formom uzależnień. 
Tym razem przyświecało jej 
hasło: „Kulty publiczności – 
szczęście czy zagrożenie”. W 
konferencji wzięli udział m.in. 

kierowca rajdowy Krzysztof 
Hołowczyc, wokaliści – Irena 
Santor i Michał Wiśniewski 
oraz emerytowany trener na-
rodowej reprezentacji piłka-
rzy Kazimierz Górski. Więcej 
o konferencji w najbliższych 
wydaniach GN.

Kolejna konferencja na temat zagrożeń

25 lat „Lubelskiego Lipca”

WĄWOLNICA. W sobo-
tę 25 czerwca kapłani ar-
chidiecezji lubelskiej przy-
byli do sanktuarium Matki 
Bożej Kębelskiej. Była to ju-
bileuszowa pielgrzymka w ra-
mach obchodów 200-lecia die-
cezji. Koncelebrowanej Mszy 
św. przewodniczył metropoli-
ta lubelski abp Józef Życiński. 

Okolicznościową konferencję 
dla księży wygłosił o. David 
Sullivan, Irlandczyk, który po 
latach pracy w Lublinie po-
wraca do pracy misyjnej w 
Afryce. Na zakończenie uro-
czystości wręczono akty no-
minacyjne kapłanom obejmu-
jącym różne posługi w para-
fiach archidiecezji.

Jubileuszowa pielgrzymka kapłanów
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RADAWIEC. Uroczystości od-
pustowe ku czci Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, jubile-
usz 10-lecia konsekracji kościo-
ła parafialnego i 35-lecie świę-
ceń kapłańskich proboszcza ks. 
Konrada Dobrowolskiego zgro-

madziły w niedzielę 26 czerwca 
wiernych parafii Radawiec Duży. 
Odpustową Mszę św. odprawił ks. 
Janusz Stępniak, prorektor lubel-
skiego seminarium duchownego. 
Okolicznościową homilię wygłosił 
ks. Aleksander Baca.

Odpust i jubileusze
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Życzenia od parafian

Łaskami słynąca figura Matki Bożej Kębelskiej z sanktuarium w Wąwolnicy
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19 czerwca, na placu Piłsudskiego 
w Warszawie, obok błogosławionych 
Władysława Findysza i Bronisława 
Markiewicza, zawisł portret Ignacego 
Kłopotowskiego. 
Tych trzech kapłanów, 
na zakończenie III Krajowego 
Kongresu Eucharystycznego, 
wyniósł na ołtarze Prymas Polski, 
legat Benedykta XVI. 

Dziś wracam pamięcią do 
tamtego dnia, oglądając na-
graną na wideo transmisję 
Mszy świętej i dziękuję Bo-
gu za błogosławionego ka-
płana Ignacego, który posłu-
giwał jako kapelan w szpita-
lu, w którym i ja od wielu lat 
pracuję. Przemierzał ulicz-
ki śródmieścia, gdzie miesz-
kam, i pracował w tym sa-
mym dekanacie.

Podlasiak w Lublinie

Ignacy przyszedł na świat 
20 lipca 1866 r. w Korzeniów-
ce koło Drohiczyna. Naukę po-
bierał w gimnazjum klasycz-
nym w Siedlcach. W 1833 r. 
wstąpił do seminarium du-
chownego w Lublinie i stam-
tąd, jeszcze jako kleryk, zo-
stał wysłany do Akademii Du-
chownej w Petersburgu. Świę-
cenia kapłańskie otrzymał 5 
lipca 1891 r. w katedrze lubel-
skiej. Był to rok, w którym pa-
pież Leon XIII ogłosił pierw-
szą w dziejach Kościoła ency-
klikę społeczną „Rerum no-
varum”. Jak się potem okaza-
ło, miała ona ukształtować 40 
lat kapłańskiego posługiwania 
Ignacego.

Ziarno na 
staromiejskim bruku
Po święceniach skierowa-

no go do parafii Nawrócenia 
św. Pawła w Lublinie, a już w 
1892 r. zlecono mu wykłady 
z Pisma Świętego, kateche-
tyki, kaznodziejstwa, teo-
logii moralnej i prawa ka-

nonicznego w seminarium. 
Był wikariuszem parafii ka-
tedralnej, kapelanem szpi-
tala św. Wincentego (obec-
nie PSK 1), a następnie rek-
torem podominikańskiego 
kościoła św. Stanisława na 
lubelskiej starówce. „ Jego 
służba nie kończyła się jed-
nak w zakrystii ani w sa-
li wykładowej. Był wrażli-
wy na znaki czasu. A jedno-
cześnie nie potrafił przejść 
obojętnie obok ludzkiej bie-
dy. Tej moralnej i material-
nej” – pisze o nim abp Sła-
woj Leszek Głódź. Wszę-
dzie, gdzie przyszło mu 
działać, zasiewał ziarno Bo-
żego słowa i troszczył się o 
jego wzrost.

Pomóc zagubionym

Jako niespełna trzydzie-
stoletni kapłan otworzył w 
Lublinie „Dom Zarobkowy” 
(1893), w którym bezdom-
ni pracowali w wielu warsz-
tatach, zarabiając na utrzy-
manie i mieszkanie. Założył 
szkołę rzemieślniczą, Przytu-
łek św. Antoniego dla moral-
nie upadłych kobiet (1896), 
sierocińce w Lublinie, w Jac-

ku k. Lubartowa i w Opolu 
Lubelskim. Jako rektor ko-
ścioła św. Stanisława udzie-
lał pomocy prześladowanym 
unitom. Był też inicjatorem 
założenia w podlubelskich 
wsiach sieci szkół wiejskich. 
Zaangażował do tego celu 
Siostry Służki Niepokalanej 
z Mariówki, za co spotkały 
go represje ze strony władz 
rosyjskich. To one, między 
innymi, przyczyniły się do 
przeprowadzki Ignacego z 
Lublina do Warszawy, gdzie 
przebywał od 1908 roku.

Apostoł słowa

Ogromnej pracy charyta-
tywnej i dobroczynnej towa-
rzyszyło niezwykłe umiłowa-
nie słowa drukowanego. Za-
inspirowany nauką papieży 
Leona XIII i Piusa X, aby prze-
ciwstawiać złej prasie potęgę 
dobrej, bardzo chciał, aby do-
cierała do wszystkich, wspo-
magając w ten sposób dusz-
pasterstwo parafialne i przy-
czyniając się do pogłębienia 
wiary, życia modlitewnego, 
pracy i patriotyzmu. Dla re-
alizacji tych celów wydawał 
dziennik „Polak-Katolik”, ty-
godnik „Posiew”, miesięcz-
nik „Dobra Służąca”, „Kółko 
Różańcowe”, „Anioł Stróż” – 
dla dzieci. Pod koniec ży-
cia wydawał też „Głos Ka-
płański” oraz reaktywował 
„Przegląd Katolicki”. Uważał, 
że stają się one przedłuże-
niem ambony, że – jak mó-
wił – „prasa katolicka pracu-
je jak misjonarz”. Misję apo-
stolstwa słowa drukowanego 
powierzył założonemu przez 
siebie w 1920 r. Zgromadze-
niu Sióstr Matki Bożej Lore-
tańskiej, które do dziś wyda-
ją czasopisma „Anioł Stróż”, 
„Różaniec” i inne publikacje.

Skąd ta siła?
Całe życie Ignacego in-

spirowała Eucharystia. Za 
najważniejszą i najświęt-
szą sprawę w swoim życiu 

uważał Mszę świętą i ado- 
rację Najświętszego Sakra-
mentu, którą odprawiał kil-
ka razy dziennie. „Patrzeć 
na Przenajświętszy Sakra-
ment to najdokładniej wy-
obrażać sobie oglądanie Bo-
ga” – powtarzał słowa swo-
jej mamy. Uczył, że to wła-
śnie tam człowiek może na-
uczyć się prawdziwej modli-
twy – przemieniającej mo-
dlitwy obecności. Zachęcał, 
żeby w natłoku zajęć pracę 
przeżywać jak modlitwę. W 
nielicznych wolnych chwi-
lach zawsze odmawiał Ró-
żaniec. Ofiarował go każdej 
kandydatce loretańskiej. Mó-
wił, że dobrze odmawiany 
Różaniec przewyższa inne 
modlitwy, prowadzi do świę-
tości, pobudzając do miłości 
bliźniego i żalu za grzechy. 

Świętość  
– dla każdego!
„Świętym staje się za ży-

cia, a nie po śmierci… Dro-
ga do świętości dla każdego 
jest dostępna i stanowi jego 
prawdziwą wielkość” – mó-
wił. Ta postawa udzielała się 
wielu osobom z jego otocze-
nia. Zwłaszcza siostrom lo-
retankom, które zapewniał: 
„Największą moją troską je-
steście wy, siostry, abyście 
były święte”. To umiłowa-
nie i pragnienie świętości, 
realizowane na tak rozlicz-
nych polach działania Bło-
gosławionego, łączył z oso-
bistą pokorą. Gdy któraś z 
sióstr tytułowała go w li-
ście „Przewielebny Ojcze”, 
skreślał przymiotnik i mó-
wił, że „Ojcze, wystarczy”. 
Wreszcie, z iście benedyk-
tyńskim zapałem łączył tro-
skę o osobiste uświęcenie 
z pracą na rzecz uświęca-
nia innych, także tych z gó-
ry skazywanych przez społe-
czeństwo na pogardę. Do tej 
niezwykłej postaci będziemy 
jeszcze wracali na naszych 
łamach.

KS. KRZYSZTOF PODSTAWKA
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Apostoł dobroczynności i prasy katolickiej

Błogosławiony ze śródmieścia

Świętość jest dostępna dla każdego 
człowieka. Bł. Ignacy Kłopotowski. 
Kapłan, społecznik, dziennikarz, 
założyciel zgromadzenia sióstr 
loretanek. 
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CZĄSTKA ŻYCIA

JANINA MARKIEWICZ
Byłam wtedy 
studentką III ro-
ku prawa KUL, 
jednocześnie 
pracowałam w 
Biurze Prawnym 

DOKP. Postanowiłam napi-
sać polemikę do artykułu, 
który w „Sztandarze Ludu” 
ośmieszał wiarę. Mój artykuł 
nie zawierał żadnych rewela-
cji. To, o czym pisałam, było 
powszechnym tematem roz-
mów. Koledzy powiedzieli 
mi, że z pewnością redak-
cja „Sztandaru” tego nie wy-
drukuje i poradzili, by zro-
bić z tego odezwę i rozpo-
wszechnić drogą kolportażu. 
Napisałam więc i podpisałam 
Katolicka Młodzież Lubelska 
i przy pomocy jednego z ko-
legów przepisałam na ma-
szynie. On mi dyktował, a 
potem kalki schował w pie-
cu. To był 15 lipca. O godzi-
nie 18.45 wyszliśmy z pra-
cy. Nigdy tego nie zapomnę. 
Byłam jeszcze umówiona na 
KUL-u, tam spotkałam kole-
żankę, która zaoferowała mi 
pomoc w kolportażu ulotki. 
Wracałyśmy do domu o pół-
nocy. Kiedy zobaczyłam dwa 
nikłe światła samochodu wy-
łaniające się z ulicy od strony 
Abramowic, tknięta przeczu-
ciem powiedziałam do kole-
żanki: – Przepadłyśmy. Ona 
zbladła. Idziemy w kierun-
ku domu, światła są coraz 
bliżej. Dodajemy sobie otu-
chy. Nagle słyszymy: Halo, 
halo, proszę stać. Z samo-
chodu wysiada przystojny 
mężczyzna i bezpośrednio 
zwraca się do mnie, zaglą-
dając bezczelnie w oczy. Za 
chwilę wymienia moje na-
zwisko. Zrozumiałam, że to 
wsypa. Mój dom był już oto-
czony 13 innymi samocho-
dami. Wszystkie światła po-
gaszone. Dokonano w do-
mu rewizji. Z progu spoj-
rzałam raz jeszcze na obraz 
Matki Bożej i wsiadłam do 
samochodu, by pojechać do 
Urzędu Bezpieczeństwa.

P rowokacja kleru, jak 
ówczesne władze Polski 
określały wydarzenia z 
katedry w lipcu1949 ro-

ku, okazała się czymś znacznie 
poważniejszym niż początko-
wo sądzono. O wydarzeniach w 
Lublinie lokalne władze poinfor-
mowały natychmiast Warszawę, 
a ta zaniepokojona „dziwnym 
poruszeniem” dała znać do 
Moskwy. W sytuacji, kiedy publi-
kacje w prasie, wyśmiewające lu-
dzi wierzących w cud, nie przy-
nosiły żadnego rezultatu, zdecy-
dowano się na bardziej drastycz-
ne kroki. Początkowe areszto-
wania były starannie zaplanowa-
ne. Najwięcej jednak było aresz-
towań przypadkowych, prosto z 
ulicy, zupełnie jak podczas gesta-
powskiej łapanki.

Twierdza Lublin

Punktem kulminacyjnym wy-
darzeń lipcowych w Lublinie był  
17 lipca. Na placu Litewskim od-
bywał się wówczas wiec rządo-
wy, skierowany przeciwko „reak-
cyjnemu klerowi”. W tym samym 
czasie, w pobliskim kościele Ka-
pucynów na Krakowskim Przed-
mieściu ludzie uczestniczyli we 

Mszy świętej. Teksty li-
turgii mieszały się z ha-
słami antyklerykalnymi 
z wiecu, dobiegającymi 
z głośników. Uczestni-
ków Mszy od placu Li-
tewskiego odgradzał 
kordon milicji. Mimo to 
doszło do przepychanek 
między ludźmi. Wtedy do akcji 
ruszyli funkcjonariusze UB w cy-
wilu, znacząc kredą ubrania ludzi 
spod kościoła. Chwilę potem mi-
licja wyciągała te osoby z tłumu i 
pakowała na samochód ciężaro-
wy. Uczestnicy Mszy szybko zo-
rientowali się w sytuacji i stara-
li opuścić centrum miasta. Oka-
zało się to niemożliwe. U wylo-
tu wszystkich ulic stały samo-
chody i szpalery milicji. W pani-
ce zaczęto chować się do bram i 
na klatki schodowe. Stamtąd jed-
nak wyciągało ludzi wojsko. Lub-
lin zamienił się w oblężoną twier-
dzę. Nie tylko w centrum, ale i na 

rogatkach miasta usta-
wiono patrole. Nigdzie 
w Polsce nie można by-
ło kupić biletu do Lubli-
na. Problemy z powro-
tem do domu mieli prze-
bywający na wakacjach 
mieszkańcy miasta. 

Wrogowie ustroju

Aresztowanych wsadzano na 
ciężarówki i rozwożono do ko-
mend milicji na ulice Chopina, 
Zieloną, Krótką i Cichą. Te jednak 
nie były przygotowane na przyję-
cie takiej liczby ludzi. Zatrzyma-
nych upychano wszędzie, gdzie 
się dało: w ciemnych małych po-
mieszczeniach, schowkach, ko-
mórkach i piwnicach. Nie mogło 
być mowy o korzystaniu z toa-
lety czy wody. Po dwóch, trzech 
dniach większość zatrzymanych 
trafiała do więzienia na zamku. 
Tam najpierw umieszczano ich w 

Wieść o łzach na obrazie 
Matki Bożej w lubelskiej 
katedrze nie tylko 
poruszyła wiernych, 
ale także wyprowadziła 
z równowagi ówczesne 
władze. Nagle okazało się, 
że ideologiczna walka  
z Kościołem nie przynosi 
rezultatów. Nie pozostało 
więc innego, jak ukarać 
i więzić tych, którzy 
uparcie wierzą.

tekst 
AGNIESZKA PRZYTUŁA

Łzy Matki Bożej Lubelskiej

Cudaki do więzienia

Zamek lubelski 
był po II wojnie 
światowej 
miejscem, 
gdzie trzymano
m.in. osoby 
uwięzione 
za wiarę

M
AR

IU
SZ

 S
IE

K



celach tymczasowych, gdzie więź-
niowie przechodzili kwarantan-
nę. Jej długość była różna, zale-
żała od humoru władz więzienia. 
Średnio trwała od dziesięciu dni 
do trzech tygodni. Na zakończe-
nie przeprowadzano wśród więź-
niów dezynfekcję i dezynsekcję. 
Kazano rozebrać się do naga i sta-
nąć twarzą do ściany. Dokonywa-
no oględzin ciała więźniów, wy-
syłano do łaźni, a potem przy-
dzielano do cel. Cudaków, jak na-
zywano aresztowanych za cud, 
umieszczano głównie na oddzia-
le IV, przeznaczonym dla wrogów 
nowego ustroju. 

Karcer, 
czyli loch jak szafa
Oddział kobiecy znajdował 

się po lewej stronie od wejścia za 
bramą. Jego okna osłaniały kosze 
z blachy i krata. Po przeciwnej 
stronie był oddział męski. 

– Warunki były fatalne. W ce-
li było nawet do 50 osób. W sien-
nikach zamiast słomy chyba sam 
kurz i pył. Przy ich rozkładaniu 
do spania trzeba było usta zawią-
zywać szmatą, bo nie było czym 
oddychać. Było tak mało miejsca, 
że ubrania więzienne i drewniaki 
wynosiliśmy na korytarz – wspo-
mina Feliks Wroński.

Za każdą błahostkę, niezgod-
ną z regulaminem, groziła kara 
karceru. Powodem do niej mo-
gła być znaleziona przez strażni-
ka igła z nitką, ołówek czy scho-
wane lusterko lub źle zasłane łóż-
ko. Karcer to specjalny loch pod 
basztą zamkową, ciemne betono-
we pomieszczenie wielkości sza-
fy. W podłodze znajdowało się 
specjalne wgłębienie, w którym 
mieściło się sześć wiader wody.

– Ponieważ nie chciałam wy-
dać koleżanki, która źle zaścieli-
ła łóżko, to na mnie spadła kara 
karceru. Nie wiedziałyśmy, kiedy 
przyjdą mnie zabrać. Można by-
ło się tego spodziewać w każdej 
chwili, ale i po kilku dniach. Wie-

dząc, że najbardziej dokuczliwe 
w karcerze jest zimno, koleżanki 
przygotowywały mnie na te dni 
kary, ubierając w dwie męskie ko-
szule, trzy pary kalesonów i trzy 
swetry. Miałam też ciepłe skar-
pety i ciapy na gumie. Wszystko 
byłoby dobrze, gdyby to nie był 
sierpień. Oczekując na karcer w 
takim stroju w upale, przecho-
dziłam tortury – wspomina Jani-
na Markiewicz.

Głód

O normalnym jedzeniu moż-
na było tylko marzyć. Na śniada-
nie podawano czarną, niesłodzo-
ną kawę zbożową oraz ćwiartkę 
chleba, który miał wystarczać 
na cały dzień. Pieczywo było za-
wsze stare, często stęchłe. Jedy-
nie skórka nadawała się do je-
dzenia. Środek był tak gliniasty, 
że nadawał się jedynie do wyra-
biania różańców. Na obiad i ko-
lację więźniowie dostawali naj-
częściej zupę z suszonej kapusty 
lub czerwony barszcz okraszo-
ny tak obficie jakimś olejem, że 
trzeba go było najpierw zebrać, 
by móc zjeść to, co tylko wyglą-
dem przypominało zupę. Najlep-
szy obiad podawano w czwartki   
była to grochówka gotowana na 
wieprzowinie. 

– Początkowo wybierałyśmy 
z niej ziarenka z czarnymi punk-
cikami, czyli z robakami, ale naj-
częściej innych nie było. Doszły-
śmy więc do przekonania, że 
najlepiej będzie, jak zamkniemy 
oczy i zjemy wszystko, by zaspo-
koić głód – wspomina pani Hali-
na Sołtys.

Niewiele pomagały paczki z 
domu, w których można było 
tylko przesyłać cukier, cebulę i 
tłuszcz. Coraz więcej osób cho-
rowało.

– Jesteśmy głodne, opuchnię-
te, nie miesiączkujemy, ale roz-
mawiamy i dyskutujemy. Są tu 
różne kobiety, nikt nie narzeka, 
nie płacze. Nikt też nie godzi się 

wyrzec swojej wiary – napisała w 
swoich wspomnieniach Lucyna 
Kochańska.

Strach

Zgarnięci do więzienia z uli-
cy ludzie, najczęściej bez wyro-
ków sądowych lub z wyrokami 
kilku lat pozbawienia wolności 
za próbę obalenia ustroju – ta-
kie zarzuty stawiano osobom 
aresztowanym za wiarę w cud 
– nie wiedzieli, czego jeszcze 
mogą się spodziewać. Wzywa-
ni na przesłuchania, często w 
nocy, karani za niemal wszyst-
ko, zamieniali się w znerwi-
cowanych, schorowanych ludzi. 
Zeznania starano się wymusić 
w różny sposób. Na porządku 
dziennym było bicie, wyszydza-
nie i obrażanie. Jedna z osób 
wspomina: „Spędzają nas do 
bramy, rozkazują się obrócić do 
ściany, słyszymy, jak wojskowy 
manipuluje pistoletem. Przeży-

wam swoją śmierć, jestem zmę-
czona, zmaltretowana, wierzę, 
że on nas zastrzeli”.

Tęsknota

Najtrudniejsze w więzieniu 
były święta. Każda z nas do-
stała z domu 7-kilogramową 
paczkę, w której było wszyst-
ko, co najlepsze. Takie pacz-
ki można było dostać tylko na 
święta – wspomina Halina Soł-
tys. W wigilijny wieczór, z bra-
ku stołu, rozpostarłyśmy prze-
ścieradło na podłodze. Przyrze-
kłyśmy sobie, że nie będziemy 
płakać, ale przy łamaniu opłat-
kiem wszystkie beczałyśmy. Za-
częłyśmy śpiewać kolędy. Kiedy 
usłyszała je oddziałowa, przyle-
ciała do nas i zaczęła krzyczeć 
„Cicho tam! Ja wam dam kolę-
dy, zamknijcie mordy”. Nie da-
łyśmy się zastraszyć, coraz to 
nowe cele zaczynały śpiewać. 
Wiara nas ratowała.

W końcu przyszła wolność, 
ale tylko pozorna. Po roku wię-
zienia zwolniono większość 
aresztowanych za cud. Nieste-
ty niemal wszyscy stracili pracę 
lub nie mogli kontynuować stu-
diów. Musieli też obowiązkowo 
meldować się na milicji jako ele-
ment szczególnie niebezpieczny. 
Mimo wszystko nie wyrzekli się 
swojej wiary.  
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Pięćdziesiąta szósta rocznica cudu lubelskiego wpisuje 
się w obchody 200-lecia diecezji lubelskiej. Na pielgrzy-

mim szlaku wiary Kościoła lubelskiego wydarzenia z 3 lipca 
1949 roku wywarły swój niezatarty znak: wielkie ożywienie 
wiary i nadziei u wielu naszych rodaków wówczas, gdy w 
naszej Ojczyźnie była „utrwalana władza ludowa”, a Kościół 
jako siedlisko „ciemnogrodu” miał zniknąć z życia społeczne-
go. Tę nadzieję wielu odnajdywało, wpatrując się w oblicze 
Płaczącej Pani. Dziś, choć czasy są zupełnie inne, pozostaje 
ten sam człowiek szukający oparcia i nadziei, którą musi w 
sobie odnajdywać i szukać jej uzasadnienia. Takie przesła-
nie płynące z sanktuarium Matki Bożej z katedry lubelskiej 
zdają się odnajdywać pielgrzymi, którzy gromadzą się trze-
ciego dnia każdego miesiąca podczas uroczystości i świąt 
Maryjnych czy wreszcie, a może przede wszystkim, w ciszy 
kościoła zwykłych dni. Tutaj, przed obrazem Matki Bożej, 
znajdują przestrzeń modlitwy, nawrócenia, łaski, która nie-
raz staje się widzialnym znakiem uzdrowienia fizycznego.

MOIM 
ZDANIEM

KS. ADAM LEWANDOWSKI

proboszcz katedry lubelskiej

Łzy Matki Bożej Lubelskiej

Cudaki do więzienia
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W przeddzień świętowania 
„pięcioletniego istnienia kraju 
demokracji ludowej”, 
3 lipca 1949 roku, na obrazie 
MB Częstochowskiej w lubelskiej 
katedrze pojawiły się łzy. 
A nie powinny – autorytarnie 
głosiły komunistyczne władze. 
Kierownictwo PZPR w Gdańsku 
przyjęło tezę, że cudu nie było 
i „Matka Boska nie może płakać, 
ponieważ w czasach pokojowych 
nie ma do tego podstaw”. 

3 lipca był również dniem 
odnowienia aktu poświęcenia 
parafii i diecezji lubelskiej Nie-
pokalanemu Sercu Maryi oraz 
dniem ingresu biskupa Piotra 
Kałwy do Lublina. Mieszkańcy 
miasta, okolic, a nawet innych 
województw zaczęli tłumnie od-
wiedzać katedrę. Od początku 
zjawisko było szeroko komen-
towane w prasie i tajnych doku-
mentach, które natychmiast do-
cierały do najwyższych szcze-
bli w państwie. Władze wyda-
rzenie wyśmiewały, pisząc, że 
„cud został zainspirowany przez 
namalowanie na obrazie Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej, na 
jej prawym policzku czerwonej 
smugi”, a do katedry zaczęły na-
pływać tłumy ludzi „w celu oglą-
dania »cudownego obrazu«. (…). 
W dniu dzisiejszym ich liczba 
zwiększa się coraz bardziej… 
Największy fanatyzm uwidacz-
nia się u starszych kobiet. Zwie-
dzania »cudu« trwają”…

Zainspirowany cud

Nic dziwnego, że w więk-
szości pism wysyłanych do 
Warszawy słowo „cud” opa-
trzone jest określeniem „rze-
komy”, a Matka Boska profi-
laktycznie pisana jest małą li-
terą. Z tych dokumentów do-
wiadujemy się dziś, że licznie 
wysyłani do zbadania zjawi-
ska funkcjonariusze przepro-
wadzali szczegółowe śledztwa 
wśród przybywających do Lu-

blina pielgrzymów. Każde za-
chowanie znaleźć się mogło  
w kręgu podejrzanych, dlate-
go nietrudno było o taki ko-
mentarz: „Wśród prowadzą-
cych uprawiana jest przez wro-
gie elementy antyrządowa pro-
paganda, wypływająca z te-
go, jakoby matka boska pła-
kała krwawymi łzami nad bez-
bożnymi i komunistami, którzy 
walczą z kościołem i jego wy-
znawcami. Między tłumem w 
dalszym ciągu rozsiewane są 
brednie o cudownych uzdro-
wieniach, łzach i mrugających 
oczach Matki Boskiej”. 

Tajni agenci

Tajni funkcjonariusze bacz-
nie obserwowali zachowania 
ludzi w katedrze, czasami sa-
mi stając się głównymi boha-
terami cudownych wydarzeń. 
„W dalszym ciągu przybywają 
pieszo i różnymi środkami lo-
komocji pielgrzymki z okolicz-
nych wsi, powiatów, a nawet 
innych województw. (…) Przy-
chodzący przed w/w obrazem 
składają ofiary w banknotach 
od 50–1.000 zł. (…) Coraz czę-
ściej zgłoszone są wersje »cu-
downych« uzdrowień ślepców 
i kalek, nawracanie się bezboż-
ników, a zwłaszcza wśród ofi-
cerów Wojska Polskiego. »Cud« 
stał się sprawą dnia, o której 
wszędzie się mówi”. Wydarze-
nie w katedrze lubelskiej do-
dało odwagi nie tylko zwykłym 
parafianom, ale i ich pasterzom, 
którzy zaczęli otwarcie wystę-
pować przeciwko antykościel-
nej postawie władz, które m.in. 
nie chciały wydawać zgody na 
zbiórki pieniędzy na budowę i 
odbudowę kościołów. 

Pielgrzymki

Pisma wysyłane do Warsza-
wy dokładnie opisują, w jaki 
sposób na wieść o cudzie re-
agowały poszczególne powia-
ty w regionie. „Powiat lubel-
ski. Dnia 4 i 5 bm. w Bychawie 
przez byłego organistę Len-
czewskiego organizowane by-

ły pielgrzymki do Lublina”. In-
ne pismo z powiatu łukow-
skiego donosiło, że w gminie 
Gułów zorganizowana zosta-
ła pielgrzymka, w której wziął 
udział sekretarz gminy. W po-
wiecie radzyńskim natomiast 
„w dużej mierze do nie organi-
zowania pielgrzymek przyczy-
niło się Starostwo Powiatowe, 
czyniąc przeszkody we właści-
wym czasie w urządzaniu zbio-
rowych wyjazdów. Również w 
Lublinie „aktyw partyjny uznał 
za konieczne wszczęcie kro-
ków przeciwdziałania w sto-
sunku do fanatyzmu, jaki roz-
pętany został na terenie tutej-
szego województwa”. 

Akcja antycudowa

Władze miały nadzieję na to, 
że sprawa rozwiąże się sama, jed-
nak reakcja mieszkańców miasta i 
okolic przerosła ich oczekiwania. 
Do Lublina zaczęło przyjeżdżać 
coraz więcej pielgrzymów. Trzeba 
było zmienić plan. „Akcję antycu-
dową rozpoczęliśmy w sobotę 9 
lipca… Od niedzieli 10 lipca roz-
poczęliśmy szersze przeciwdzia-
łania. Komitet Centralny przysłał 
nam z pomocą ponad 500 towa-
rzyszy z Warszawy i Łodzi. Zdecy-
dowaliśmy się zorganizować wiec 
w ramach 20 tys. Równocześnie 
była prowadzona akcja wśród in-
teligencji i przez prasę. Węzłowym 
punktem naszej akcji był wiec w 
Lublinie 17 lipca. Wiec był na ogół 
dobrze przygotowany politycznie 
i technicznie. Błędem naszym by-
ło, że przewidując możliwość pro-
wokacji nie wzięliśmy pod uwa-
gę znajdującego się w pobliżu ko-
ścioła”… 

Zaczęły się 
aresztowania
Tłum z okrzykami: „Precz 

z rządem komunistycznym”, 
„Precz z Moskwą i komunista-
mi” udał się najpierw pod ku-
rię biskupią, gdzie biskup Kałwa 
przemówił do zebranych: „Praw-
da zawsze zwycięża, a praw-
da jest po naszej stronie i dla-
tego prędko zwyciężymy”. O 

wydarzeniach w Lublinie pisa-
ła lokalna i ogólnopolska pra-
sa oraz mówiły wolne rozgło-
śnie, na przykład BBC. Wyda-
rzenia z Lublina śledzili również 
urzędnicy państwowi, m.in. at-
taché ambasady ZSRR w Polsce 
I. Stiepanow, który wśród wie-
lu zagrożeń wynikających z te-
go zjawiska ubolewał głównie 
nad tym, że stało się ono przy-
czyną oderwania tysięcy pracu-
jących od ich zajęć: „chłopów w 
najgorętszą porę żniw i robot-
ników w okresie walki o przed-
terminowe wykonanie planów”. 
Jak się okazało, po 17 lipca do-
tychczasowych obowiązków nie 
mogło dalej podjąć wiele in-
nych osób, które w trakcie wie-
cu na placu Litewskim zostały 
aresztowane i na kilka miesięcy 
osadzone w więzieniu na Zam-
ku Lubelskim. (O tych wydarze-
niach czytaj również na str. IV–V 
„Gościa”.)

BP

Wykorzystano fragmenty poufnych 
pism kierowanych m.in. z Urzędu 
Wojewódzkiego Lubelskiego 
Wydziału Społeczno-Politycznego 
do Ministerstwa Administracji 
Publicznej, Departamentu Politycznego 
w Warszawie, z lipca 1949 roku. 
Wszystkie znajdują się w publikacji 
opracowanej przez Jana Ziółka 
i Agnieszkę Przytułę pt. „Represje 
wobec uczestników wydarzeń 
w Katedrze Lubelskiej w 1949 roku”.

56 lat cudu lubelskiego

Dlaczego płaczesz?
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Aresztowanych w związku z cudem 
lubelskim zostało kilkaset osób, 
niestety, dokładne dane o ich liczbie 
nie zachowały się



Boliwijski biskup w Surhowie

Niecodzienna wizyta
Od 6 do 8 czerwca surhowscy 
parafianie gościli biskupa 
Stanisława Dowlaszewicza, 
od czterech lat posługującego jako 
biskup pomocniczy w Santa Cruz 
de la Sierra w Boliwii.

Boliwia to kraj położony w 
centrum Ameryki Łacińskiej, li-
czący zaledwie 7 milionów ludzi. 
Mieszkającym tam katolikom po-
sługuje ponad setka polskich za-
konnic i zakonników, wśród nich 
biskup Stanisław – franciszkanin, 
który mieszka tam od listopada 
1986 roku.

Do Surhowa przybył wieczo-
rem 6 czerwca na zaproszenie 
licealnego kolegi ks. Wiesława 
Szewczuka – surhowskiego pro-
boszcza. We wtorkowe południe 
odwiedził arcybiskupa Józefa Ży-
cińskiego i zwiedzał stolicę naszej 
diecezji. Wieczorem podczas kon-
celebrowanej Mszy świętej biskup 
udzielił sakramentu bierzmowa-
nia młodzieży z parafii Surhów. 
Koncelebransami byli: miejscowy 
proboszcz oraz jego krewny ks. 
Janusz Szewczuk, proboszcz pa-
rafii Kürten w Niemczech. Oprócz 
24 bierzmowanych, ich rodziców 
i świadków, w uroczystości wzię-

ło udział ponad 20 ka-
płanów z obu dekana-
tów krasnostawskich, 
siostry zakonne z Żuło-
wa i parafianie.

W homilii skierowa-
nej do młodzieży biskup 
wyjaśnił rolę sakramentu 
bierzmowania w ich życiu. Pod-
kreślił, że wzmocnieni Duchem 
Świętym na trudny czas dorasta-
nia, nie mogą pozostać bierni, 
lecz muszą stale doskonalić się 
i dawać świadectwo dojrzałości 
chrześcijańskiej. Na zakończenie 
uroczystości obchodzący pięt-
nastolecie swojego posługiwa-
nia proboszcz podziękował księ-

dzu biskupowi za je-
go obecność w para-
fii, mówiąc: „To, co zda-
wało się marzeniem, 
spełniło się”. Podzięko-
wał również obecnym 
na uroczystościach za 
wspólną modlitwę: 

„Sercem wdzięcznym obejmuję 
księdza biskupa, kapłanów, ro-
dziców, dzieci, młodzież i wszyst-
kich, którzy pracą, modlitwą i 
życzliwością jesteście ze mną złą-
czeni”.

Następnego dnia Biskup 
odprawił Mszę św., w której 
uczestniczyli dzieci, rodzice i 
nauczyciele ze szkół w Kraśni-

czynie i Surhowie. Mszę świę-
tą koncelebrowali księża Ju-
liusz Iracki – proboszcz z Kra-
śniczyna i Wiesław Szewczuk 
– proboszcz parafii Surhów. 
W homilii Biskup wspomniał 
o żyjących w biedzie i gło-
dzie boliwijskich dzieciach. 
Zgodnie z prawem państwo-
wym, bywają one osadzane w 
więzieniach wraz z rodzicami 
uznanymi za winnych. W cią-
gu ostatnich pięciu lat polscy 
franciszkanie w Boliwii wy-
dostali z więzień ponad 500 
dzieci, organizując dla nich 
domy dziecka. 

W tym dniu, przed połu-
dniem, biskup Dowlaszewicz 
odwiedził biskupa diecezji za-
mojsko-lubaczowskiej Jana Śru-
twę oraz rodziców proboszcza, 
Tadeusza i Marię Szewczuków 
w Czartowcu  k. Tomaszowa Lu-
belskiego 

Wizyta boliwijskiego Bisku-
pa pozostawiła niezatarty ślad 
w sercach wszystkich uczest-
ników uroczystości. Zapewni-
liśmy go o naszym modlitew-
nym wsparciu, w które włączy-
my pamięć o powołaniach do 
pracy misyjnej.

BOŻENA JAKUBIAK 
oprac. K
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Biskup 
Dowlaszewicz 
wraz  
z koncelebransami 
uroczystości 
parafialnych 
w Surhowie

Pierwszy odpust w par. bł. W. Gorala 

Tak zaczyna się historia
W niedzielne południe, 12 
czerwca, na placu wokół kaplicy 
zgromadzili się wierni najmłod-
szej lubelskiej parafii, noszącej 
imię błogosławionego biskupa 
Władysława Gorala.

Kaplica parafialna to daw-
ny magazyn paliw, wykorzy-
stywany przez jednostkę woj-
skową, która jeszcze do nie-
dawna mieściła się na tere-
nie za Szpitalem Wojskowym, 
przy Alejach Racławickich w 
Lublinie. Kilkunastu kapła-
nów koncelebrowało odpu-
stową Mszę świętą w intencji 
parafian. Homilię wygłosił ks. 

Krzysztof Podstawka, redak-
tor lubelskiego „Gościa”. W 
swoim słowie nawiązał do po-

staci Błogosławionego i prze-
słaniu, jakie z jego życia wy-
pływa dla codziennej postawy 

chrześcijan. Liturgię uświet-
niły liczne poczty sztanda-
rowe, reprezentujące szkoły 
mieszczące się na terenie pa-
rafii oraz schola parafialna. W 
imieniu wspólnoty salwato-
rianów ks. prof. Lech Ordon 
ofiarował na ręce proboszcza 
ks. Mariusza Nakonieczne-
go puszkę do przechowywa-
nia Najświętszego Sakramen-
tu. Odpustowej koncelebrze 
przewodniczył dziekan deka-
natu Lublin Śródmieście ks. 
Adam Lewandowski. Wśród 
zaproszonych gości była tak-
że rodzina błogosławionego 
biskupa Władysława. K
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Uczestnicy uroczystości odpustowych ku czci bł. biskupa Władysława Gorala
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Katolickie feministki? Ależ nie, 
po prostu – zwykłe kobiety. 
Członkinie tego stowarzyszenia 
chcą – jak mówią – „swoją 
działalnością dawać coś 
społeczeństwu”. Pożyteczność to 
szlachetna cnota. Są w związku, 
bo czują się w nim jak w rodzinie, 
no i mogą pomagać innym. W tym 
się spełniają.

Spotkania PZKK odbywają się 
raz w miesiącu, zwykle w drugą 
sobotę, o godzinie 10.00 w koś-
ciele pw. Ducha Świętego w Lub-
linie. – Na tych spotkaniach pra-
cujemy nad naszą formacją, czyli 
nad pogłębianiem wiary. Odbywa 
się to przez modlitwę i rozważa-
nie dokumentów kościelnych, na 
przykład przez studiowanie ency-
klik papieskich, dokumentów So-
boru Watykańskiego II – tłuma-
czy Małgorzata Wójcik, prezes 
oddziału. 

Początki

Polski Związek Kobiet Katoli-
ckich jest pierwszą o zasięgu kra-
jowym organizacją kobiecą po-
wstałą w okresie powojennym. 
Oficjalnej rejestracji związku do-
konano 8 października 1990 roku 
w Warszawie. Początkowo nosił 
nazwę „Polski Związek Zwykłych 
Kobiet”. Założycielką i prezesem 
od początku jest Maria Wilczek. 
– Zaczęłyśmy spotykać się w 1996 
roku. Przez pierwsze dwa lata kry-
stalizował się program spotkań. W 
1988 roku opieką duszpasterską 
objął nas ks. Tadeusz Liminowicz, 
z którym współpracujemy do dziś. 
Pierwszą „prezeską” i założyciel-
ką oddziału lubelskiego była Gra-
żyna Beszłej – matka siedmiorga 
dzieci. Obecnie w całej Polsce ma-
my ok. 500 członkiń i osób stowa-
rzyszonych, które utożsamiają się 
z naszymi ideami i nieregularnie 
uczestniczą w spotkaniach. 

W służbie 
społeczeństwu 
i Kościołowi
Cele PZKK to: integracja śro-

dowiska kobiet katolickich, pogłę-
bianie wiary i więzi z Kościołem, 
wyrażanie potrzeb i opinii wo-
bec władz państwowych i lokal-
nych, wpływanie na decyzje tych-
że władz, zwłaszcza w tym, co 
dotyczy kobiety i rodziny, ich roli 
w społeczeństwie. Realizacja tych 
założeń dokonuje się przez pro-
wadzenie działalności formacyj-
nej, edukacyjnej, społecznej, kul-
turalnej, wydawniczej, inspirowa-
nie, wspieranie i organizowanie 
aktywności kobiet, szczególnie 
społecznej i gospodarczej, two-
rzenie warunków samopomocy 
środowiskowej oraz współpraca 
z innymi organizacjami w Polsce i 
za granicą – mówi Prezes.

Praktyka

A oto, jak wygląda realizacja 
tego w praktyce. – Przede wszyst-
kim chcemy dużo mówić o rodzi-
nie. Mówiłyśmy głośno, co sądzi-

my o rządowym progra-
mie „wychowanie do ży-
cia w rodzinie”. Z nasze-
go oddziału wysłałyśmy 
pod koniec maja pis-
mo do wojewody lubel-
skiego z prośbą o przy-
wrócenie jednorazowe-
go zasiłku matkom po urodzeniu 
dziecka. Nasze koleżanki z War-
szawy systematycznie uczestni-
czą w posiedzeniach komisji par-
lamentarnych – mówi pani pre-
zes. W zależności od zapotrze-
bowania regionalnego, organizu-
jemy pracę w miastach czy mia-
steczkach. – Tam, gdzie jest du-
ży niedostatek, gotujemy na przy-
kład gorące posiłki, opiekujemy 
się dziećmi w szkołach, zapewnia-
jąc im także wypoczynek wakacyj-
ny – mówi Zofia Murawska-Gryń. 
– Na terenach parafii prowadziły-
śmy loterię fantową na rzecz po-
wodzian. Kiedyś, przez cały rok, 
zbierałyśmy pieniądze dla rodzin 
wielodzietnych. 

– Odwiedzałyśmy chorych 
w szpitalach. Co roku wysyłamy 
paczki z żywnością i artykułami 
pierwszej potrzeby na Ukrainę – 

dodaje pani Irena Wo-
łodko. W latach 1998–
2002 oddział lubelski 
prowadził jedną (a przez 
dwa lata dwie) ze świet-
lic dla dzieci, tzw. „Aka-
demii Młodzieżowej”, 
działających przy Funda-

cji „Szczęśliwe Dzieciństwo”. Sto-
warzyszenie Kobiet Katolickich 
wydaje miesięcznik „List do Pa-
ni”. 

Europejki

Związek współpracuje z or-
ganizacjami kobiecymi z innych 
krajów europejskich. – Dzięki 
tym spotkaniom wdrażamy idee 
ekumenizmu. Mamy dobre kon-
takty z protestantkami z Niemiec 
– mówi Iwona Kułacka. Niedaw-
no delegacja lublinianek uczest-
niczyła w międzynarodowych re-
kolekcjach ekumenicznych w Pra-
dze. Rekolekcje zorganizowane 
zostały przez Ekumeniczny Ruch 
Kobiet św. Graala. – We wrześniu 
ubiegłego roku zaprosiłyśmy do 
Polski przedstawicielki chrześci-
jańskich organizacji kobiecych z 
Niemiec – opowiada pani Mał-
gorzata. Poza tym wspólnie z lu-
belskimi protestantkami organi-
zują od dwóch lat „Ogólnopolski 
dzień modlitwy”. MG, KP
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Ruchy i stowarzyszenia katolickie archidiecezji lubelskiej

Polski Związek Kobiet Katolickich

lublin@goscniedzielny.pl
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LUBELSKI

Kobiety 
katoliczki. Troskę 
o swój duchowy 
rozwój łączą 
z działalnością 
na rzecz rodziny 
i społeczeństwa
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