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Nasza diecezja przeżywa w tym 
roku jubileusz 25-lecia istnie-
nia. Wierzę głęboko w to, że każ-
dy jubileusz w Kościele to czas 
szczególnych łask: Rok Wiary, 
Rok Miłosierdzia, Rok Fatimski. 
Uczestnicząc w rozmaitych reko-
lekcjach i spotkaniach religijnych 
organizowanych z tych okazji, 
mogłem wiele razy widzieć jak 
Bóg „podpisuje się” pod tym, co 
ogłaszają pasterze Kościoła kiero-
wani natchnieniami Ducha Świę-
tego. Owocami tego były piękne 
spowiedzi i rozmowy, głębokie 
nawrócenia, skutkujące nieraz 
pojednaniem w skłóconych i roz-
bitych rodzinach, a nawet widzia-
łem na własne oczy uzdrowienia 
duszy i ciała. Zauważyłem też, jak 
Pan Bóg w ostatnich latach bar-
dzo mocno zaprasza do porzu-
cenia letniego chrześcijaństwa  
i przynagla do wejścia w głębokie 
i radykalne życie Ewangelią, bez 
najmniejszych kompromisów. 
    25 lat istnienia diecezji zamoj-
sko-lubaczowskiej to czas na-
szego lokalnego świętowania 
i okazja do tego, by skorzystać  
z jubileuszowych łask, które Pan 
Bóg hojnie chce rozdawać przez 
ten rok. W związku z tym Wydział 
Duszpasterstwa Ogólnego Kurii 
Diecezjalnej w Zamościu przy-
gotował wiele rozmaitych wyda-
rzeń, mających na celu stworze-
nie przestrzeni do działania Pana 
Boga w nas.

Można by tu wyliczyć chociażby 
pielgrzymki poszczególnych de-
kanatów do katedry zamojskiej, 
rekolekcje ewangelizacyjne pro-
wadzone w każdej parafii wraz  

z peregrynacją Krzyża Wielko-
piątkowego św. Jana Pawła II, 
czy takie wydarzenia, jak Za-
mojski Dzień Papieski, Kon-
cert Uwielbienia w Boże Ciało  

w Zamościu oraz stałe punkty  
w duszpasterskim kalendarium: 
Exodus Młodych, Pielgrzymka 
Bierzmowanych do Tomaszowa 
Lubelskiego, Piesza Pielgrzymka 
na Jasną Górę.
    Szczególnymi wydarzenia-
mi w tym jubileuszowym roku 
będą rekolekcje, które można 
uznać za centralny punkt ob-
chodów 25-lecia diecezji. Odbę-
dą się one pod koniec sierpnia  
i składać się będą z dwóch części: 
26 sierpnia na stadionie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Zamościu 
będą miały miejsce rekolekcje 
Jezus na Wschodzie, a w dniach  
28-31 sierpnia odbędą się rekolek-
cje kapłańskie dla proboszczów i 
wikariuszy naszej diecezji w Kra-
snobrodzie. Prowadzić je będą 
znani na całym świecie chary-
zmatyczni misjonarze z Brazylii: 
o. Enrique Porcu i Antonello Ca-
deddu – założyciele wspólnoty 
Przymierze Miłosierdzia, opieku-
jącej się bezdomnymi i ubogimi. 
Nasi goście są niezwykle cieka-
wymi osobami. Z pochodzenia 
Włosi. W pewnym momencie 
swojego życia postanowili wejść 
w radykalne chrześcijaństwo  
i służyć najbardziej ubogim lu-
dziom. Ich pragnienia doprowa-
dziły ich aż do Brazylii i to do naj- 
uboższych stron tego kraju. Gdy 
tylko zaczęli mieszkać z bez-
domnymi, Pan Bóg namaścił ich 
obficie Duchem Świętym, aby 

w tamtych warunkach głosili 
Ewangelię z mocą i zaczęły do-
konywać się cuda. W dzielnicach, 
które słynęły z prostytucji, han-
dlu narkotykami i przestępczo-
ści, zobaczyli współczesne Dzieje 
Apostolskie: całkowitą przemia-
nę ludzi, do których głosili, ma-
sowe nawrócenia, uzdrowienia  
i niespotykane dotąd w ich życiu 
działanie Boga obecnego pośród 
swojego ludu. W bardzo krótkim 
czasie to doświadczenie zaczęli 
przenosić tam, gdzie byli zapra-
szani i wszędzie Duch Święty 
potwierdzał głoszoną przez nich 
Ewangelię konkretnymi znaka-
mi. Dzięki temu potrafią z wiel-
ką mocą, ale i zarazem radością  
i prostotą przemawiać do ludzi,  
a ich modlitwa kruszy najbardziej 
zatwardziałe serca. 

Jezus na Wschodzie 2017
Diecezjalne rekolekcje jubileuszowe
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25 lat Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Spotkaliśmy się 17 czerwca. 
Tego dnia Kościół katolicki 
wspominał postać św. Brata 
Alberta Chmielowskiego, któ-
ry jest patronem Caritasu. Było 
to święto nas wszystkich, któ-
rzy bezinteresownie, na różne 
sposoby, dzielimy się nie tylko 
przysłowiowym groszem, ale 
wspieramy zarówno tych naj-
mniejszych jak i najstarszych 
słowem, gestem, czy po prostu 
dobrym uczynkiem. 
Caritas Diecezji Zamojsko-Luba-
czowskiej nieprzerwanie poma-
ga na wielu płaszczyznach od  
25 lat. W jaki sposób? O tym po-
wie nam dyrektor tej katolickiej 
organizacji ks. Adam Sobczak: 
- Przez ten czas nie dorobiliśmy się 
budynków, czy wielkich dzieł in-
stytucjonalnych. Natomiast przez 
te wszystkie lata Caritas, to była 
działalność głównie charytatyw-
na i wolontariacka, także w pa-
rafiach. Przed wielu laty była po-
moc Zachodu. Do dzisiaj ona jest, 
pomoc dla najuboższej ludności 
Unii Europejskiej. Przez wiele lat 
realizowaliśmy jako Caritas dzieła 
pomocy żywnościowej, poprzez 
Parafialne Zespoły Caritas. Może 
tych zespołów nie było dużo, nie 
były wszędzie oficjalne, ale było 
dużo grup charytatywnych. Moi 
poprzednicy także angażowali się 
w wielkie dzieła. Ciśnie mi się na 
usta to sformułowanie z Ewange-
lii: „Niech nie wie lewa ręka, co czy-
ni prawa”. Kiedy dzisiaj sięgam do 
historii, kiedy wiem, że wielu ludzi 
zostało obdarowanych, wiele dzieł 
było, a były różnego rodzaju kata-
klizmy, powodzie, trzęsienia zie-
mi, to Caritas działał. Były robione 
zbiórki, była pomoc ludzi, a wielu 
się angażowało, także i w pomoc 
chorym dzieciom. 
Wiele dzieł miłosierdzia nie po-
wstałoby gdyby nie wolontariat  
i wolontariusze. Aneta Tryniec-
ka, diecezjalny koordynator 
wolontariatu Caritas:
- Wolontariat naszej diecezji został 
od 3 lat podzielony na 5 rejonów: 
rejon zamojski, hrubieszowski, to-
maszowski, lubaczowski i biłgo-
rajski. W każdym z tych rejonów 

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej został powołany 25 maja 1992 roku przez  
bpa ks. prof. dr hab. Jana Śrutwę. Od początku istnienia Caritas prowadzi działalność 
charytatywną, wspierając chorych, ubogich i bezdomnych. Obchody rozpoczęły się 
mszą św. 17 czerwca w kościele rektoralnym św. Katarzyny w Zamościu. Eucharystii 
przewodniczył biskup diecezjalny Marian Rojek.

został powołany koordynator. On 
opiekuje się i koordynuje pracę 
Szkolnych Kół Caritas, spotyka 
się z nimi, przekazuje informacje  
z centrali. SKC biorą udział w wie-
lu ogólnopolskich akcjach Caritas 
Polska. To m.in. dwukrotna w cią-

gu roku zbiórka żywności „Tak po-
magam!”, „Tornister pełen uśmie-
chów”, „Kromka chleba”, „Wigilijne 
Dzieło Pomocy Dzieciom”. To ak-
cja „Kilometry Caritas” polegają-
ca na pozyskiwaniu funduszy dla 
osób, które nie mają refundacji 
leczenia z NFZ-u. Także już teraz 
zachęcam państwa do udziału  
w tej akcji. Tegoroczny finał odbę-
dzie się w Biłgoraju 9 lipca podczas 
festiwalu Soli Deo.
W strukturach Caritas Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej funk-
cjonują Stacje Opieki Caritas.
Grażyna Mroczka, pielęgniarka  
z SOC w Lubaczowie:
- W 1995 roku powstała stacja Cari-
tas w Lubaczowie. W pierwotnym 
zamyśle była pomocą dla najbied-
niejszych mieszkańców Lubaczo-
wa. Szyki pokrzyżowała reforma 
Służby Zdrowia, która kazała nam 
się przekwalifikować i zakontrak-
tować w Funduszach Zdrowia. 
Świadczymy usługi wszystkim 

najbiedniejszym mieszkańcom le- 
żącym w łóżkach. Jeździmy wła-
snymi samochodami, mamy 
kontrakty z Funduszem, jeste-
śmy wyposażone w dobry sprzęt 
medyczny. Posiadamy wysokie 
kwalifikacje medyczne i służymy 

tak jak w całym wymiarze Caritas 
najuboższym mieszkańcom, czy  
w Lubaczowie, czy w Hrubieszo-
wie, czy w Zamościu.
Zaproszeni goście udali się na 
uroczystą galę do Ratusza, Sali 
Consulatus Urzędu Miasta Za-
mość, gdzie podziękowano dar-
czyńcom, pracownikom i wo- 
lontariuszom za ich bezintere-
sowną pracę na rzecz chorych  
i potrzebujących. Wśród dostrze-
żonych był Parafialny Zespół 
Caritas w Józefowie. Ks. Zenon 
Mrugała, proboszcz parafii pw. 
Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Józe-
fowie:
- Inspiracją i duszą powstania na-
szego Caritasu była śp. Bronisława 
Momot, która wcześniej pracowa-
ła w grupie charytatywnej, niosąc 
pociechę i pomoc osobom po-
trzebującym, wykluczonym i nie- 
zaradnym życiowo. W 2004 r. 
założyliśmy Caritas parafii, aby 

skuteczniej docierać do osób bied-
nych, potrzebujących, którym 
trzeba było czasami nie tylko za-
nieść tego codziennego chleba czy 
jakiejś pomocy żywnościowej, 
ale bardzo często też załatwić w 
różnych urzędach pomoc, która 

im się należała z racji ich sytuacji 
życiowej. I od tego zaczynaliśmy. 
Później Caritas naszej parafii roz-
wijała się, było coraz więcej osób 
i na przestrzeni tych lat ukształ-
towała się grupa ludzi, którzy słu-
żą pomocą, dzielą się tym czym 

mogą, zbierają potrzebne artykuły 
żywnościowe. Są akcje Caritas die-
cezji, z którymi się identyfikujemy 
i działamy wspólnie. W ostatnich 
latach powstały Szkolne Koła Ca-
ritas, w szkołach podstawowych, 
gimnazjach i one działają bardzo 
pięknie, niosąc pomoc osobom po- 
trzebującym. Chciałbym podzię-
kować tym którzy włączają się  
w pracę naszego Caritas. Ta praca 
jest całkowicie pracą wolontariatu. 
Te osoby czynią to z serca, po to, 
żeby docierać do tych najbardziej 
potrzebujących. Bardzo często jest 
tak, że osoby, które naprawdę po-
trzebują pomocy, nigdy by same 
po tę pomoc nie przyszły. Dlatego 
też trzeba umieć odnaleźć te oso-
by i trzeba umieć dotrzeć do tych 
osób. Bardzo serdecznie chciał-
bym podziękować przede wszyst-
kim obecnej pani prezes, Marii 
Kudełka, skarbnikowi Lucynie Pię-
tak, sekretarzowi Marii Rysztak 
i dziesiątkom wolontariuszy, któ-
rzy wspomagają nas i docierają do 
potrzebujących.

Małgorzata Godzisz
rzecznik prasowy  

Caritas Diecezji Zamojsko- 
Lubaczowskiej
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   Wiele osób zastanawia się, 
skąd u nich takie charyzmaty? 
Być może odpowiedź kryje się  
w słowach Jezusa, który obiecał, 
że każdy, kto z wiarą będzie głosić 
Ewangelię, otrzyma moc Ducha 
Świętego, aby uzdrawiać, mó-
wić różnymi językami, a nawet 
dokonywać większych rzeczy, 
niż On sam (Łk 24, 49; Mt 21, 21; 
Mk 16, 17-18). A może odpowie-
dzią jest to, że podobnie jak dzia-
ło się w pierwotnym Kościele, 
tak i dziś świat jest niewierzący  
i potrzebuje cudów i znaków, by 
przekonać się o tym, że Jezus 
umarł, zmartwychwstał i żyje da-
lej w Kościele. Wierzę głęboko, że 
przekonamy się o tym, gdy sami 
przyjdziemy na te rekolekcje. Do-
świadczymy wtedy mocy Ewan-
gelii, podobnie jak przed dwoma 
laty, kiedy odwiedził nas ks. John 
Bashobora z Ugandy. Podobne 
spotkanie czeka nas z ojcami En-
rique i Antonello, którzy uczest-
niczyli m.in. w Wielkiej Pokucie 
na Jasnej Górze i prowadzili już 
wiele podobnych rekolekcji na te-
renie naszego kraju. 
      Wszystkie informacje dotyczą-
ce spotkania znajdują się na stro-
nie internetowej:

www.jezusnawschodzie.pl 
 
Zapisywać można się w para-
fiach, sklepikach religijnych, Ka-
tolickim Radiu Zamość i przez 
Internet. Cena biletu-wejściówki 
to 20 zł i jest to ofiara na pokrycie 
kosztów organizacji spotkania.  
Zapraszajmy innych, zwłaszcza 
tych ze słabszą wiarą i zdrowiem 
oraz omadlajmy ten czas łask. Do 
naszych codziennych modlitew-
nych intencji dołączmy również 
modlitwę za kapłanów, którzy 
przeżyją swoje rekolekcje jubile-
uszowe. 
        Niech Maryja – Matka Odku-
piciela, którą czcimy jako naszą 
patronkę, zwłaszcza w Roku Fa-
timskim wyprasza nam potrzeb-
ne łaski na czas jubileuszu diece-
zji zamojsko-lubaczowskiej.

ks. Piotr Spyra
Przewodniczący Zespołu  
ds. Nowej Ewangelizacji  

przy Kurii Diecezjalnej
w Zamościu

R E K L A M A
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Leśne Radio z nagrodą Lasów Państwowych
Cykl audycji „Leśne Radio” emitowanych na antenie Katolickiego Radia Zamość dostrzeżono w konkursie „Dorocznej 
Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta”. Wyróżnienie przyznano w kategorii „Najlepsze zrealizowane 
przedsięwzięcie (zrealizowany zbiór przedsięwzięć) w zakresie popularyzacji, ochrony i doskonalenia trwale zrównoważonej 
gospodarki leśnej oraz modelu organizacyjno-prawnego polskiego leśnictwa”.

Prestiżowe wyróżnienie z rąk 
dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych dra inż. Konra-
da Tomaszewskiego odebra-
ła podczas obchodów Święta 
Lasu redaktor Małgorzata Go-
dzisz. 
Uroczystość odbyła się w Jedlni-
-Letnisku pod honorowym pa-
tronatem Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Wśród ośmiu laureatów kon-
kursu znalazł się Wojciech Gil, 
pracownik Instytutu Badaw-
czego Leśnictwa. Jak zauwa-
żył doceniono przede wszyst-
kim jego pasję i miłość do lasu.  
- To jest ogromny zaszczyt być 
wyróżnionym tak cenną nagrodą, 
którą dostało wielu znamienitych 
leśników i nie tylko, bo i twórców, 
którzy zajmowali się tematyką 
Lasów Państwowych. Dla mnie to 
niezwykłe szczęście. To nie tylko 
ten jeden powód. Przede wszyst-
kim dlatego, że zostałem nagro-
dzony nie za swoją codzienną pra-
cę naukową, ale za swoją pasję, 
którą realizuję systematycznie od 
dwudziestu kilku lat. Nazbierało 
się tych publikacji naprawdę dużo. 
Do pasji zachęt specjalnych nie 
potrzeba, a taka nagroda dodaje 
skrzydeł ‒ przyznał laureat.
Edward Marszałek, rzecznik 
prasowy Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Krośnie 
podkreślił prestiżowy charakter 
przyznanych nagród w konkur-
sie Adama Loreta:
- To jest wznowienie. Pierwszy 
kwiatek po latach niebytu tej na-
grody. Bardzo dobrze, że jest pew-
na różnorodność, że są nagrodzeni 
dziennikarze radiowi, telewizja  
i media społecznościowe. Nagro-
da pozwala docenić tych, którzy 
robią swoje, ale robią to z pasją 
i robią pewien pozytywny prze-
kaz na temat polskiej przyrody. 
To nie chodzi jedynie o Lasy Pań-
stwowe, ani o firmę. Jedna waż-
na rzecz, którą trzeba zauważyć 
to przypomnienie samej postaci 
dyrektora Adama Loreta, osoby, 
która jest uznawana za twórcę 
Lasów Państwowych, tego sukce-
su przedwojennego. Tym samym 
przewodzimy, że Lasy Państwo-
we to organizacja, która ma dzi-
siaj 93 lata. To jest prawie wiek. 
Wielu ludziom wydawało się, że 
Lasy Państwowe to Państwowe 
Gospodarstwo Leśne, które pew-
nie powstało w 1944 r. w wyni-
ku komunistycznych przemian.  

R E K L A M A

Nic takiego. To jest dobry po-
mysł odradzającej się niepodległej 
Rzeczpospolitej. Adam Loret to 
postać nietuzinkowa. Szanowana.  
Ceniona w kręgach gospodar-
czych. On należał do tzw. drużyny 

gospodarczej Józefa Piłsudskiego.  
O tym rzadko się mówi ‒ zauwa-
żył Edward Marszałek. 
Święto Lasu było też świętem 
dla Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Lublinie.

R E K L A M A

Jej dyrektor Jerzy Sądel 
otrzymał z rąk ministra śro- 
dowiska prof. Jana Szyszki Kor-
delasa Leśnika Polskiego, naj-
większe wyróżnienie w branży 
leśnej. 

- Doceniono moją pracę na rzecz 
polskich lasów i polskiego modelu 
leśnictwa. Jestem dumny z tego, że 
osobiście pan minister mi wręczał 
nagrodę z pomocą dyrektora gene-
ralnego. To był kordelas dyrektora 
generalnego. To był ważny dzień 
dla mnie i dla Katolickiego Radia 
Zamość. I znów lubelskie górą ‒ 
podkreślił Jerzy Sądel. 
Podczas Święta Lasu przedsta-
wiciele braci leśnej z całej Polski 
spotkali się jeszcze na Krajowej 
Naradzie Leśników. Wśród gości 
obecny był m.in. Minister Śro-
dowiska Jan Szyszko oraz Pod-
sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Środowiska Andrzej Konieczny. 
Dłuższa relacja z tego wydarze-
nia i rozmowy z laureatami są 
dostępne na stronie www.radio-
zamosc.pl w zakładce „Rozmo-
wa Dnia” z dnia 22 czerwca br.

„Leśne Radio” w każdą sobotę  
o godz. 10:15. Sprawdzamy o czym 
szumią nasze lasy. Powtórki w 
niedziele o godz. 3:00 i w środy  
o godz. 13:15. Audycje powstają we 
współpracy z Regionalną Dyrekcją 
Lasów Państwowych w Lublinie.

Od lewej: Wojciech Gil, Lidia Tul-Chmielewska, Aniela Smoczyńska, Małgorzata Godzisz
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W hołdzie Wielkiemu Polakowi
Rozmowa z Michałem Mulawą, rzecznikiem prasowym Grupy Azoty PUŁAWY.

Skąd obecność Grupy Azoty 
PUŁAWY - narodowego lidera 
branży nawozowo-chemicznej 
i jednej z największych firm  
w regionie lubelskim podczas 
Zamojskiego Dnia Papieskiego?
Michał Mulawa: Od kilku mie-
sięcy nasza spółka w ramach 
działań społecznej odpowie-
dzialności biznesu realizuje pro-
gram „Warto być Polakiem”. Jego 
celem jest pokazanie, jak wielkie 
znaczenie ma pielęgnowanie 
polskości i podtrzymywanie na-
rodowej tradycji - jesteśmy prze-
cież firmą polską, zatrudniającą 
Polaków i budującą potęgę go-
spodarczą naszego kraju. Kieru-
jąc się tą filozofią, przypomina-
my ważne wydarzenia z historii 
Polski, pokazujemy, co jest w niej 
dobre i piękne, przywołujemy 
postacie bohaterów godnych na-
śladowania. Bez wątpienia jedną 
z osób, bez których nasza Ojczy-
zna nie byłaby w tym miejscu,  
w którym znajduje się obecnie, 
jest Wielki Polak - święty Jan Pa-
weł II. To niekwestionowany au-
torytet moralny, któremu dobro 
Polski i Polaków leżało na sercu. 
I dlatego dziś jesteśmy tu, na za-
mojskim rynku – chcemy w ten 
sposób uczcić pamięć Ojca Świę-
tego i złożyć mu hołd.

Przedsięwzięcia z zakresu spo-
łecznej odpowiedzialności biz-
nesu są mocno akcentowane  
w działalności Grupy Azoty 

PUŁAWY. Nie tylko te patrio-
tyczne. 
Michał Mulawa: Musimy mieć 
świadomość, że biznes to także 

R E K L A M AR E K L A M A

odpowiedzialność. Jako firma 
stanowimy ważny element lo-
kalnego krajobrazu i wywieramy 
na otoczenie wpływ ekonomicz-

ny, środowiskowy, biznesowy. 
Ale też czysto ludzki, czujemy 
się bowiem odpowiedzialni za 
ludzi i za przyszłość. 

Spółka jest bez wątpienia jed-
nym z najważniejszych w regio-
nie mecenasów sportu. Wspie- 
ra też kulturę i służbę zdrowia…

Michał Mulawa: W Grupie Azo-
ty PULAWY mamy jasno okre-
śloną politykę sponsoringową, 
w ramach której wspieramy 

przedsięwzięcia i inicjatywy 
lokalne. To ważny wyróżnik. 
Sponsorujemy przedsięwzięcia, 
z których nasz region może 
być dumny, z którymi mogą się 
utożsamiać nasi pracownicy,  
a także te, które są istotne  
z punktu widzenia naszego po-
czucia społecznej odpowiedzial-
ności. Korzyścią jest w tym przy-
padku zaufanie społeczne oraz 
przywiązanie do naszej marki. 
W przypadku sponsoringu spor-
towego dodatkową korzyścią 
jest też obecność w mediach, 
a wiadomo, że nic tak nie jed-
noczy Polaków jak sukcesy na-
szych sportowców. Budujemy  
w ten sposób dobre emocje wo-
kół naszej spółki.
Dziękuję za rozmowę.

Mat. Grupa Azoty PUŁAWY

Michał Mulawa
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„Dekalog” - obietnica Boga dla człowieka
Koncert pt. „Dekalog - Dziesięć Prostych Słów” zabrzmiał na zamojskim Rynku Wielkim podczas XVIII Zamojskiego 
Dnia Papieskiego, 12 czerwca. Była to premierowa, pierwsza w Polsce i na świecie odsłona „Dekalogu”. 

„Muzyczny głos wielu artystów 
z różnych kontynentów ‒ dzie-
sięć utworów ‒ jedno przesłanie 
‒ przypomnieć współczesnemu 
człowiekowi o niezmiennych 
prawach, które ukształtowały 
naszą cywilizację, kulturę, na-
szą zbiorową wrażliwość i nasze 
sumienie” – tak pomysłodawcy 
piszą o projekcie noszącym tytuł 
„Dekalog”. Po raz pierwszy „na 
żywo” można było go usłyszeć  
na Rynku Wielkim Zamościa. 
Koncert poprzedziły występy 
dzieci niepełnosprawnych, bo Za-
mojski Dzień Papieski jest rów-
nież Diecezjalnym Dniem Osób  
z Niepełnosprawnością. Niepełno-
sprawni, którzy przybyli z różnych 
miejsc naszej diecezji, zaśpiewali 
wspólnie dla Maryi z okazji 100. 
rocznicy objawień fatimskich. 
Przed koncertem odbyła się rów-
nież gala wręczenia jubileuszo-
wych medali z okazji 25-lecia 
diecezji zamojsko-lubaczowskiej 
oraz nagród Katolickiego Radia 
Zamość „Semper Fidelis”.
Co roku 12 czerwca wspomina-
my wizytę papieża Jana Pawła II  
w naszym mieście. Koncert zorga-
nizowany w ramach Zamojskie-
go Dnia Papieskiego wpisał się 
w obchody srebrnego jubileuszu 
diecezji zamojsko-lubaczowskiej. 
Zamość był pierwszym miejscem, 
w którym można było usłyszeć 
„na żywo” wielu artystów zaan-
gażowanych w projekt Marcina 
Pospieszalskiego „Dekalog”. Byli 
wśród nich: Andrzej Lampert, 
Józef Skrzek, Piotr Łukaszewski, 
Marcin Spenner, Levi Sakala, Stan 
Fortuna, Darek Malejonek, Adeb 
Chamoun, którym towarzyszył 
Polski Chór Kameralny pod kie-
runkiem Jana Łukaszewskiego, 
Orkiestra Symfoniczna im. Karola 
Namysłowskiego pod kierunkiem 
Tadeusza Wicherka oraz Sekcja 
Rytmiczna pod kierunkiem Marci-
na Pospieszalskiego. 
Przygotowania do wieczornego 
koncertu trwały od wczesnych go-
dzin rannych. Artystom towarzy-
szyły duże emocje – powiedział 
multiinstrumentalista, wokalista  
i kompozytor, Józef Skrzek:

- To, że zaśpiewam tekst, który do-
stałem od Karola Wojtyły, papieża, 
w Watykanie, to jest fenomenalne 
przedsięwzięcie. Przyznał, że De-
kalog jest jednym z najważniej-
szych odniesień w jego życiu:  
- Dekalog jest absolutnie najważ-
niejszym bodźcem do tego, żeby się 
trzymać. We współczesnym świecie, 
który poznaję od wielu lat, grając na 

scenie rockowej z Czesławem Nie-
menem, zespołem Breakout, SBB, 
gdzie dzieją się różne rzeczy, Deka-
log potrafi cię wyprostować, ustat-
kować. I dlatego cieszę się bardzo, że 
Marcin Pospieszalski zaprosił mnie 
do tego projektu. A jako że dzisiaj 
jest światowa premiera, to tym bar-
dziej się cieszę, choć jest i trema”. 
Wyjątkowość projektu „Dekalog” 
podkreślił również znany i ceniony 
wokalista, obdarzony wyjątkowym 
tenorem, Andrzej Lampert: 
- Jest to fantastyczny projekt, na 
który składa się kilkanaście utwo-
rów. Każdy z nich wykonany w zu-
pełnie innym stylu, jeśli chodzi  
o kwestie muzyczne, tworzą go 
ludzie z całego świata. Zauważal-

ne jest zaangażowanie wszyst-
kich, pełne miłości i oddania, bo 
artyści przekazują swoją gażę  
z tego projektu na rzecz potrzebują-
cych w Syrii. Uważam, że idea tego 
projektu jest wspaniała i konieczna 
na te czasy. 
Artysta przyznał, że praca przy 
projekcie „Dekalog” dała mu wiele 
radości:

- Dołączyłem do tego projektu na 
samym końcu, ale bardzo się cieszę, 
że dano mi szansę. Miałem oka-
zję współpracować przy utworze  
„O Dio ti Cerco” - to jest Psalm 63  
w wersji włoskojęzycznej. Przy tym 
psalmie miałem okazję współpraco-
wać z Marcinem Pospieszalskim i ta 
współpraca była wyjątkowa. Pierw-
szy raz spotkaliśmy się w studiu  
w Trójmieście i to był naprawdę 
fantastyczny czas. Bardzo dużo na-
uczyłem się podczas tego spotkania, 
ale przede wszystkim spotkałem 
fantastycznych ludzi z Marcinem na 
czele i Radkiem Grabowskim, który 
jest pomysłodawcą całego projektu. 
Mówię o nich, że to tacy Boży sza-
leńcy, bo tacy ludzie po prostu sztur-

mem zdobywają Niebo. I właśnie 
Radek Grabowski jest przewodni-
kiem w tej grupie.
Jak mówi nazwa projektu, treścią 
koncertu był Dekalog. Zna go każ-
dy z nas, choć jego wypełnienie, 
jak stwierdził Dariusz Malejo-
nek, lider zespołu Maleo Reggae 
Rockers (związany m. in. z Armią, 
2Tm2,3, Arką Noego) wymaga po-

mocy Ducha Świętego: 
- Myślę, że każdy jest powołany do 
wypełnienia tych słów, tylko że bez 
Ducha Świętego jest to niemożliwe. 
Tylko człowiek napełniony Duchem 
Świętym jest w stanie wypełnić te 
przykazania i to w takim sensie,  
że to nie człowiek je wypełnia, tylko 
Duch Święty w nim. 
Choć wielu ludziom Dekalog koja-
rzy się ze zbiorem nakazów i ogra-
niczeń, dla Darka Malejonka brzmi 
on zupełnie inaczej. Dla niego to 
nauka miłości i piękna obietnica:
- Patrzę na to jako na obietnicę, że 
BĘDZIESZ KOCHAŁ bliźniego swe-
go! Dla mnie to jest obietnica, że ja też 
kiedyś będę kochał, nawet swojego 
wroga. Byłem w Syrii, byłem w Alep-

po i widziałem, że jest to możliwe. 
Jest to możliwe, bo widziałem ludzi, 
którym zamordowano wszystkich 
bliskich i ci ludzie są gotowi przeba-
czać swoim wrogom. Widziałem to 
na własne oczy! To jest niesamowite, 
że naprawdę jest to możliwe, ale tyl-
ko dzięki głębokiej wierze. W sytuacji 
granicznej, w jakiej są chrześcijanie 
w Syrii, na Bliskim Wschodzie, Pan 

Bóg przychodzi do człowieka z ła-
ską i darem męstwa. Oni stają przed 
wyborem: albo życie, albo Chry-
stus. Tylko, że oni wiedzą, że Chry-
stus to jest życie, że śmierci nie ma,  
że Chrystus pokonał śmierć! Dla nich 
życie to Chrystus! Oni są gotowi od-
dać swoje życie za wiarę, bo wiedzą,  
że nie umierają, tylko idą do Chry-
stusa i będą z nim żyli wiecznie. To 
jest dla mnie niesamowite! 
Projekt i płyta „Dekalog” mają 
szczególne przeznaczenie. Do-
chód ze sprzedaży płyt jest przeka-
zywany na projekty realizowane 
przez Papieskie Stowarzyszenie 
Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Anna Niderla
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Uczestnicząca w olimpiadzie mło-
dzież wzięła udział w uroczystej 
mszy św. w katedrze zamojskiej 
pod przewodnictwem biskupa die- 
cezjalnego Mariana Rojka. Na sta-
dionie odśpiewano hymn państwo-
wy, a uroczystego otwarcia olim-
piady dokonał bp Marian Rojek. 
W ceremoniale otwarcia zawodów 
uczestniczyli: Monika Żur - dyrektor 
Delegatury Oddziału Zamiejscowe-
go Kuratorium Oświaty w Zamo-
ściu, Małgorzata Bzówka - dyrektor 
Wydziału Kultury i Sportu Urzędu 
Miasta Zamość, Mateusz Ferens - 
dyrektor OSiR Zamość, Małgorzata 
Farion - prezes Stowarzyszenia Sym-
patyków Orszaku III Króli w Zamo-
ściu, ks. Sylwester Zwolak - dyrektor 
Wydziału Duszpasterstwa Ogólne-
go Kurii Diecezjalnej w Zamościu,  
ks. Marcin Jakubiak - diecezjalny 
duszpasterz Liturgicznej Służby Oł-
tarza, ks. Tomasz Winogrodzki - za-
łożyciel Diecezjalnego KS Gaudium 
Zamość, ks. Marek Mazurek - koor-
dynator Diecezjalnego Wolontariatu 
Młodzieżowego. 
Meldunek gotowości rozpoczęcia 
zawodów złożył Zbigniew Kierepa, 
sędzia główny zawodów.

Diecezjalny duszpasterz Liturgicznej 
Służby Ołtarza ks. Marcin Jakubiak 
przyznał, że inspiracją do zorganizo-
wania olimpiady był jubileusz naszej 
diecezji.
- Co roku na początku września cyklicz-
nie spotykaliśmy się na pielgrzymce 
ministrantów w Krasnobrodzie na roz-
poczęcie roku formacji. Tym razem na 
podsumowanie postanowiliśmy moc- 
no wejść w jubileusz organizując kon-
kurencje sportowe dla dzieci i młodzie-
ży z terenu całej diecezji.
Ks. Marcin Jakubiak dodał, że pomysł 
zorganizowania olimpiady w Zamo-
ściu zrodził się podczas ubiegłorocz-
nego Międzynarodowego Dnia Spor-
tu w Zamościu, w czasie Światowych 
Dni Młodzieży w diecezji:
- Pomyślałem sobie wtedy, że okazja 
do świętowania 25-lecia diecezji jest 
ku temu niesamowita. Wszyscy słysze-
liśmy w Krakowie w czasie mszy św.  
z papieżem Franciszkiem słowa „Wstań 
z kanapy, załóż wygodne buty”. Nie 
ukrywam, że mam wielką nadzieję na 
kontynuowanie olimpiady w przy-
szłych latach.
W Olimpiadzie Sportowej wzięło 
udział 1020 uczestników (68 drużyn 
piłkarskich w 4 kategoriach wieko-

wych) z ponad 60. parafii diecezji 
zamojsko-lubaczowskiej oraz szkół 
z Zamościa i powiatu zamojskiego. 
Uczestnicy olimpiady wzięli udział 
w konkurencjach rekreacyjno-spor-
towych typu: piłka nożna i plażowa, 
przeciąganie liny, wyciskanie od-
ważnika, bieg sztafetowy, skok w dal  
z miejsca, rzut lotką, biegi w workach 
oraz siłowania. 
Ks. Sylwester Zwolak, dyrektor Wy-
działu Duszpasterstwa Ogólnego Ku-
rii Diecezjalnej w Zamościu przyznał, 
że w olimpiadę, oprócz miejscowych 
szkół, chętnie włączyli się także mi-
nistranci i lektorzy z całej diecezji.
- Przeżywamy 25-lecie naszej diecezji 
i z tej okazji Liturgiczna Służba Ołta-
rza organizuje zawody sportowe, które 
odbywają się tu w Zamościu. W róż-
norodnych konkurencjach biorą udział 
ministranci, lektorzy, ceremoniarze. 
Dużo młodych ludzi przyjechało po 
to, aby wspólnie tutaj podejmować tą 
walkę sportową fair play. To świadczy  
o tym, że duszpasterstwo ministrantów 
bardzo mocno w naszej diecezji się roz-
wija i działa.
Małgorzata Farion, prezes Stowa-
rzyszenia Sympatyków Orszaku 
III Króli w Zamościu przyznała, że 

Na zamojskim stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji 20 czerwca odbyła się 
OLIMPIADA SPORTOWA 2017 Liturgicznej Służby Ołtarza pt. „W dobrych 
zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem”. (2Tm 4,7). 
Wydarzenie sportowe zorganizowano z okazji obchodów 25-lecia naszej 
diecezji.

Olimpiada Sportowa Liturgicznej Służby Ołtarza

R E K L A M A
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Olimpiada Sportowa LSO cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem, 
dlatego jest szansa, że to wydarze-
nie wpisze się w coroczny kalendarz 
imprez sportowych organizowanych  
w Zamościu. 
- W zmaganiach sportowych uczestni-
czyło kilkadziesiąt parafii. 25-lecia już 
nie będziemy mieć, ale olimpiadę spor-
tową, te zmagania w wymiarze sporto-
wym i duchowym, na pewno będziemy 
kontynuować.
Na zakończenie Olimpiady Sporto-
wej najlepszym uczestnikom wrę-
czone zostały medale oraz puchary. 
Celem olimpiady była dobra zabawa, 
integracja i wspólne świętowanie. 
Wydarzenie zorganizowali: Liturgicz- 
na Służba Ołtarza Diecezji Zamoj-
sko-Lubaczowskiej, Wydział Dusz- 

pasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjal-
nej w Zamościu oraz Stowarzyszenie 
na rzecz Dzieci i Młodzieży „Jestem” 
im. Św. Jana Bosko przy współpracy 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamo-
ściu, KS Agros Zamość, DKS Gaudium 
Zamość oraz Stowarzyszenia Sym-
patyków Orszaku III Króli. Honoro-
wy patronat nad Olimpiadą objęli:  
J.E Ks. Bp Zamojsko-Lubaczowski 
Marian Rojek, prezydent Miasta Za-
mość Andrzej Wnuk oraz Kurator 
Oświaty Delegatura w Zamościu. 
Wydarzenie współfinansowano ze 
środków Ministerstwa Sportu i Re-
kreacji. Patronat medialny nad wy-
darzeniem objęło Katolickie Radio 
Zamość.

Małgorzata Kryk
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