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w numerze:
Kapłan trudnych wyzwań –
śp. ks. Jan Borowski

Spotkanie kapelanów szpitali
i domów pomocy społecznej

MYŚL
NA TYDZIEŃ

PASTERSKI GŁOS

O Światowym
Dniu Chorego

My

nie potrafimy leczyć
ludzkich chorób (to czynią lekarze), ale możemy tych,
którzy się źle mają, na nowo
przyjąć do życia wspólnoty. Gdy
mamy oczy otwarte, to zawsze
i wszędzie.
Światowy Dzień Chorego
zaprasza nas do tego, abyśmy
czynili tak jak Pan Jezus. Obojętność, ucieczka od człowieka
chorego, aby mieć święty spokój,
to nie jest Jezusowa postawa.
Niekiedy sami przyłapujemy
się na tym, iż mówimy albo
tylko myślimy: odejdź, teraz nie
mam czasu, znowu przyszedł
ten zrzęda, idź sobie, tu nie ma
miejsca dla ciebie, z tobą nie
chcemy mieć nic wspólnego.
Czynić podobnie jak Jezus,
to znaczy mieć współczucie dla
drugiego, zainteresować się bliźnim, wyciągnąć dłoń z pomocą,
ująć pod rękę, pogłaskać tego,
na którego nikt spośród ludzi,
którzy z zewnątrz obserwują,
nawet nie chce patrzeć.
Bp Marian Rojek

www.niedziela.pl

Bazylika św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy/fot. Grażyna Kołek

Jako lud Boży, odkupiony,
jesteśmy wyrwani z mocy
szatana, ale w dalszym ciągu
pozostajemy narażeni
na jego ataki. Zły duch ciągle
czyni wyłomy i poprzez
opanowane przez siebie
jednostki czy grupy próbuje
szerzyć niezdrowy ferment
w całej społeczności wiernych.

Bp Marian Rojek

POKUTA I MIŁOSIERDZIE
KS. KRZYSZTOF
HAWRO

J

eszcze kilka chwil, a rozpoczniemy w Kościele czas Wielkiego Postu. Z katechezy szkolnej
zapamiętaliśmy zapewne, że
jest to czas prowadzący do pokuty
i osobistego nawrócenia. Wielu
ludziom Wielki Post kojarzy się
z umartwieniem, pokutą, mniejszą
ilością rozrywek itp. I dobrze. Takie
skojarzenia są rzeczą wartościową.
Wielki Post to także czas szczególnego rozważania Męki Pana Jezusa. Mamy ku temu sposobność,
uczestnicząc w nabożeństwach
Drogi Krzyżowej czy „Gorzkich
Żali”. Ale tegoroczny czas Wielkiego Postu powinien nam przypomnieć jeszcze jedno skojarzenie:
pokuta prowadzi do nawrócenia,
a nawrócenie daje nam sposobność spotkania z miłosierdziem
wszechmogącego Boga.
Pismo Święte zawiera słowa
Boga skierowane do człowieka.

Na stronach Starego jak i Nowego
Testamentu znajdziemy wezwanie do podjęcia bezwzględnie
pokuty. Skierowane jest ono do
wszystkich grzeszników i stanowi
konieczny warunek zmiłowania
Bożego. Miłosierdzie Boże nie jest
bowiem bezkarnością i żąda szczerego nawrócenia. A nawrócić się
można tylko przez pokutę. Czytamy
w Ewangelii wg św. Łukasza: „Jeśli
pokutować nie będziecie, wszyscy
podobnie zginiecie” (Łk 13, 5).
Jak wejść na drogę pokuty i nawrócenia? Pomoże nam
Kościół, który przygarnie każdego grzesznika, bo Kościół wie, że
każda dusza potrzebuje Bożego
Miłosierdzia. Wielu jest ludzi, którzy chcą ratować dusze w godzinie
śmierci, wypraszając im ufność
w Boże Miłosierdzie, wynagradzając modlitwą i postem, ale
świadomość tego, że ktoś „obok”

modli się za grzeszników (także
i za mnie), nie pomoże w niczym,
jeśli nie zaczniemy wymagać od
samych siebie. W nawróceniu najwięcej zależy od nas.
Warto pamiętać, że okazją do
nawrócenia jest trwający w Kościele
powszechnym Jubileuszowy Rok
Miłosierdzia. Niech w przeżywaniu
pokuty i spotkania z miłosiernym
Bogiem towarzyszą nam słowa
modlitwy: „Panie Jezu Chryste,
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od
niewoli pieniądza, a nierządnicę
i Magdalenę od szukania szczęścia
wyłącznie w rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał
po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr
usłyszał zapewnienie o Raju”.
Niech droga pokuty podjętej
w czasie Wielkiego Postu prowadzi
nas ku Miłosiernemu Bogu 
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Świątecznie
w Civitas
Christiana
ściu. Udział w nim wziął bp Mariusz Leszczyński. Ponadto obecni byli: Marek Koryciński –
wiceprzewodniczący Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”,
Marcin Sułek – dyrektor Oddziału Okręgowego w Lublinie, ks. Krzysztof Stola – opiekun
duchowy Stowarzyszenia na Lubelszczyźnie,
Maria Gryz – przewodnicząca Rady Ruchów
i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Jan Wojciech Matwiejczuk –
przewodniczący Rady Miasta Zamość,
ks. Czesław Galek, Andrzej Szumowski –
dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im.
Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, autor
wystawy fotografii pt. „Lourdes” towarzyszącej spotkaniu opłatkowemu, Janina Kalinowska – prezes Stowarzyszenia Upamiętnienia
Polaków Pomordowanych na Wołyniu, Piotr
Kurzępa i Józef Marzec – radni Zamościa oraz
Aleksander Śwircz – wiceprzewodniczący
zamojskiego oddziału KSCCh. Licznie stawili
się członkowie i sympatycy organizacji. Piszący te słowa – przewodniczący oddziału miejskiego Łukasz Kot powiedział: – Narodzenie
Pańskie to najbardziej rodzinne święta, podczas których łamiemy się opłatkiem i życzymy
sobie zdrowia, dobra, miłości i pokoju. Czyni-

Archiwum autora

potkanie opłatkowe członków i sympatySChristiana”
ków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas
odbyło się 15 stycznia w Zamo-

Pamiątkowa fotografia uczestników spotkania

my to zgodnie z polską tradycją. Nawiązując
do słów św. Jana Pawła II wypowiedzianych
8 czerwca 1999 r. w Ełku, które powinny
stać się dewizą w Roku Miłosierdzia, powiedział: – Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy
„krzyk biednych”. Starajmy się usłyszeć to
wołanie. Starajmy się tak postępować i tak
żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło
dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie
czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.
Ks. Krzysztof Stola odczytał fragment Ewangelii o Narodzeniu Pańskim. Bp M. Leszczyński zacytował „Modlitwę św. Franciszka”,
dedykując ją zebranym, jako życzenia na
Nowy Rok: „O Panie, uczyń z nas narzędzia
Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam,
gdzie panuje nienawiść; wybaczenie tam,
gdzie panuje krzywda; jedność tam, gdzie
panuje zwątpienie; nadzieję tam, gdzie panuje
rozpacz; światło tam, gdzie panuje mrok;
radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw,

abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co
pociechę dawać; nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co
kochać. Albowiem dając, otrzymujemy; wybaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając,
rodzimy się do wiecznego życia.
Następnie zebrani łamali się opłatkiem
i składali sobie życzenia. Nie zabrakło kolęd
i świątecznego poczęstunku. Na koniec złożono bp. Mariuszowi życzenia imieninowe.
Przemówił Marek Koryciński słowami: – Bóg
przede wszystkim przychodzi do wspólnoty
i najkonkretniej objawia się w relacji międzyosobowej. Wspólnota ma pełnię, jeżeli jest
w niej biskup, dlatego księdzu biskupowi
serdecznie dziękujemy za obecność. Jest to dla
nas niezmiernie istotne. To wspólnota, której
sensem jest odwoływanie się do Tajemnicy
wcielenia. Za złożone życzenia Ksiądz Biskup
odwdzięczył się grą na harmonijce ustnej.
Łukasz Kot

Caritasowe medale
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Centrum Charytatywno-Edukacyjnym
Caritas Polska w Warszawie w styczniu
odbyło się spotkanie Diecezjalnych Koordynatorów Roku Caritas. Zostały omówione
i podsumowane wydarzenia, jakie Caritas organizowała w Roku Jubileuszu 25-lecia. Przez cały
rok na terenie Polski odbywały się koncerty,
spotkania i sympozja. Każdy miesiąc Roku Caritas był poświęcony innemu segmentowi działalności Caritas, np. styczeń – „Niepełnosprawni”,
kwiecień „Wolontariat”, sierpień „Tornister pełen
uśmiechów”, wrzesień „Kromka Chleba Caritas”,
grudzień „Dzieci” i program pomocy „Skrzydła”.
Przedstawiciele Caritas Diecezjalnych i Caritas Polska mieli okazję do wymiany doświadczeń i określenia planów na trwający właśnie
Rok Miłosierdzia.

Bp Wiesław Szlachetka wręcza medal wolontariuszce
naszej diecezjalnej Caritas

Uroczystą chwilą tego dnia było wręczenie Złotych Medali Dyrektora Caritas Polska Koordynatorom Roku Caritas. Także nasza diecezja została
wyróżniona! Na zakończenie uroczystej Eucha-

rystii Przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji
Episkopatu Polski, bp Wiesław
Szlachetka za zorganizowanie
wrześniowego wydarzenia pod
nazwą „Kromka Chleba Caritas”
na Rynku Wielkim w Zamościu,
wyróżnił medalami nasze Koordynatorki Roku Caritas: Anetę
Tryniecką – Diecezjalnego Koordynatora Wolontariatu Caritas
i Magdalenę Tijani – Koordynatora Wolontariatu Caritas
Rejonu Zamość.

Ks. Adam Sobczak
Dyrektor Caritas
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
www.niedziela.pl

wydarzenia

W KATOLICKIM
RADIU ZAMOŚĆ

www.niedziela.pl

diecezjalne, mamy inne media diecezjalne, chociażby „Niedzielę”.
Mamy też media lokalne. Wszystkie te elementy składają się na
mówienie o Ewangelii. Wszystkie
te media można by użyć do tego,
żeby właśnie informacja stała się
też formacją – wskazał ks. Kloch.
Dyrektor Katolickiego Radia
Zamość i redaktor odpowiedzialny „Niedzieli Zamojsko-Lubaczowskiej” ks. Krystian Bordzań podkreślił, że 2016 rok jest dla naszej
rozgłośni rokiem pełnym wyzwań:
– Trwa Rok Bożego Miłosierdzia,
Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski, a przed nami Światowe Dni
Młodzieży w Krakowie. Katolickie Radio Zamość wszystkim tym
wydarzeniom będzie towarzyszyć –
wskazał ks. Bordzań, mówiąc
o planach pracy mediów katolickich w diecezji w rozpoczynającym
się roku.
Tradycją jest, że spotkania
opłatkowo-noworoczne dla osób
tworzących w różny sposób Katolickie Radio Zamość urozmaica
swoim występem wyjątkowy gość.
W tym roku były to dzieci z Akademii Rozwoju Talentu Violinki,
która ma siedzibę w Zamościu.
Swoim talentem ubogaciły wszystkich zebranych, przygrywając na
skrzypkach piękne polskie kolędy
i zachęcając wszystkich do wspólnego śpiewu.
Na zakończenie spotkania
zebrani obejrzeli film dotyczący
działalności radia, po czym Ksiądz
Biskup pobłogosławił opłatki,
Ksiądz Dyrektor odczytał fragment
Ewangelii według św. Łukasza
o narodzeniu Pana Jezusa, co
wprowadziło zebranych w czas
składania sobie serdecznych
życzeń, śpiewu kolęd i dzielenia
się opłatkiem. 
I

Ks. Krystian Bordzań
przedstawił plan pracy
mediów katolickich na 2016 r.

Ks. prof. Józef Kloch
podczas wykładu
nt. mediów diecezjalnych

Podczas spotkania ludzi mediów naszej diecezji

Zdjęcia: zyciezamoscia.pl

W

spomnienie św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, które
przypada na 24 stycznia, jest okazją do spotkania
opłatkowo-noworocznego dla
osób zaangażowanych w pracę
i istnienie Katolickiego Radia
Zamość. Dyrekcja, pracownicy,
współpracownicy, wolontariusze
oraz zaproszeni goście spotkali
się razem 25 stycznia w sali przy
kościele pw. Matki Bożej Królowej
Polski w Zamościu. Jak co roku,
na spotkaniu obecny był pasterz
diecezji zamojsko-lubaczowskiej
bp Marian Rojek, który, kierując
do zebranych słowo, posłużył się
pewnym obrazem, by uświadomić wszystkim współtworzącym
Katolickie Radio Zamość, jak
ważną rolę w życiu człowieka
pełni posługa słowa.
– Wy wszyscy jesteście sługami
słowa, także gdy chodzi o posługę bezpośrednią jako dziennikarze, redaktorzy, autorzy różnych
artykułów, ci, którzy prowadzą
radiowe audycje – to wszystko
jest związane ze słowem. By to
słowo nabrało swojej mocy, musi
mieć odpowiedni czas w nas, by
zadziałało – mówił bp Rojek.
Szczególnym gościem tegorocznego spotkania był ks. prof.
Józef Kloch, wykładowca UKSW
w Warszawie, były rzecznik
Konferencji Episkopatu Polski.
Ks. Kloch wygłosił ciekawy wykład
na temat diecezjalnych rozgłośni,
które są dobrym narzędziem nowej
ewangelizacji. W swoim wystąpieniu Ksiądz Profesor pytał: – Jak
dotrzeć do współczesnego człowieka z Ewangelią? Co zrobić?
Jakie mamy środki? W odpowiedzi
na postawione pytania wskazał:
– Z całą pewnością mamy radio

Jan Cios

KS. KRZYSZTOF HAWRO

Spotkaniu towarzyszył koncert młodych skrzypków
z Akademii Rozwoju Talentu Violinki
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KAPŁAN TRUDNYCH WYZWAŃ
KS. CZESŁAW GALEK

16

stycznia br. odszedł do Pana ks. Jan
Borowski. Jego śmierć napełniła bólem
tych wszystkich, którzy mieli szczęście
spotkać go na drodze jego kapłańskiej posługi. Prowadziła ona poprzez parafię Kosobudy,
zamojską kolegiatę, parafię Gościeradów
i parafię św. Brata Alberta w Zamościu.

Ks. Jan Borowski, po święceniach kapłańskich
w 1975 r., został skierowany do pracy w parafii
Kosobudy. Jej proboszczem od kilku miesięcy
był wtedy ks. Jan Strep. Było w niej wiele
zaniedbań zarówno natury duszpasterskiej,
jak i materialnych. W szczególnie opłakanym
stanie był dom parafialny, zwany popularnie „popówką”, ponieważ mieszkał w niej
duchowny prawosławny w czasach, kiedy
kościół należał do wyznawców prawosławia.
Na ternie parafii było kilka punktów katechetycznych oraz kaplica w Szewni. Proboszcz
był świadom, że sam nie podoła stojącym
przed nim wyzwaniom, dlatego poprosił kurię
diecezjalną o wikariusza. Nie ukrywał przy
tym niepokoju, czy ten zaakceptuje trudne
warunki mieszkaniowe na plebanii, o standardach niemalże dziewiętnastowiecznych.
Ks. Jan zaakceptował je bez szemrania. Był
pierwszym wikariuszem w dziejach tej parafii.
Zajął się duszpasterstwem dzieci i młodzieży,
jeździł furmankami do punktów katechetycznych, a czasami chodził do nich pieszo lub
jeździł ufundowanym mu przez parafian rowerem. Proboszcz i parafianie byli zachwyceni
jego pracą i postawą kapłańską. Ks. Strep
mówił o nim zawsze „wikariusz kapitalny”,
wychwalając go przy tym pod niebiosa.

W cieniu
kolegiaty
Oprócz pracy w Kosobudach ks. Jan był zobowiązany nominacją biskupią do pracy katechetycznej w parafii kolegiackiej Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła,
w Zamościu, w której przez dwa dni w tygo-
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Wikariusz
kapitalny

Ks. Jan Borowski – ostatnia liturgia na ziemi...

dniu uczył młodzież z różnych szkół. Jego
praca była wysoko oceniana przez ówczesnego proboszcza ks. Franciszka Zawiszę
i młodzież. Po śmierci w 1976 r. cieszącego
się wielkim autorytetem w Zamościu i okolicy
ks. Zawiszy, jego następcą proboszczem
został mianowany ks. Jacek Żórawski,
dotychczasowy długoletni kapelan Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi w Zamościu
i Klemensowie, kapłan niepełnosprawny,
podpierający się laską, po przebytej chorobie
Heinego-Medina. Nowy proboszcz potrzebował silnego wsparcia, dlatego do pracy
w parafii kolegiackiej został skierowany
w 1977 r. właśnie ks. Jan Borowski. Został
„prawą ręką” proboszcza i wspierał go na
wielu odcinkach pracy parafialnej, zwłaszcza
w organizacji i koordynacji pracy duszpasterskiej. Ks. Jan nie szukał jakiś nadzwyczajnych
metod duszpasterskich. Koncentrował się
głównie na pracy „od podstaw”. Na pierwszym miejscu u niego była posługa w konfesjonale, do którego zasiadał zawsze na pół
godziny przed rozpoczęciem każdej Mszy św.
Priorytetem dla niego była też praca katechetyczna. Uczył z wielkim zaangażowaniem
młodzież Technikum Rolniczego i Technikum
Mechanicznego na osiedlu Karolówka, gdzie
zorganizował też punkt katechetyczny. Młodzież go bardzo ceniła, a dawni jego wycho-

wankowie do dzisiaj wspominają go jako
niezwykle ciepłego człowieka, z „sercem na
dłoni”, bez reszty oddanego młodzieży i sprawie Bożej. Ks. Jan odpowiedzialny był też za
duszpasterstwo rodzin. Zorganizował wzorcową dla całej ówczesnej diecezji lubelskiej
poradnię rodzinną. Organizował w domu
rekolekcyjnym w Łabuniach dni skupienia
dla narzeczonych dla całej okolicy. Wzorowo
opiekował się ministrantami, których w pewnym momencie było chyba ok. 200, w różnym
wieku. Z ich szeregów wyszło wielu późniejszych kapłanów. Organizował także bardzo
solidnie opracowane kursy dla lektorów, które
prowadzili ludzie świeccy i duchowni. Oprócz
pogadanek liturgicznych i ogólnoreligijnych
na kursach prowadzone też były ćwiczenia
praktyczne związane z dykcją i poprawnym
czytaniem. Ale szczególnym wyzwaniem
było dla niego rozdzielanie darów, które
przychodziły z Zachodu w stanie wojennym. Niejednokrotnie był bliski załamania
psychicznego przy przekazywaniu ich tzw.
potrzebującym, którzy często nie szczędzili mu różnego rodzaju złośliwych uwag,
a nawet epitetów. Niełatwym odcinkiem była
opieka nad cmentarzem parafialnym, o czym
sam się przekonałem, gdy przejąłem tę funkcję po nim. Ale nie tylko samą pracą żyli
wikariusze w kolegiacie. „Wiceproboszcz” był
www.niedziela.pl

wspomnienie

Kapłańska droga
ks. Jana Borowskiego
prowadziła
przez parafie:
Kosobudy, zamojską
kolegiatę, Gościeradów,
parafię wojskową
św. Jana Bożego
i parafię św. Brata
Alberta w Zamościu
Trumna z ciałem śp. ks. Jana Borowskiego

człowiekiem niezwykle gościnnym, jednym
słowem był to człowiek otwarty dla ludzi,
szczery, witający wszystkich gości z wielkim
entuzjazmem, radością i szerokim uśmiechem
na ustach. Miał przy tym wielki dystans do
siebie, pozwalał z siebie żartować, i taki
pozostał do końca swych dni.

Gościeradowski
proboszcz
W 1988 r. ks. Jan otrzymał propozycję objęcia
stanowiska proboszcza w Gościeradowie. Nie
była to bynajmniej „ciepła posadka” jako
wyraz uznania dla jego dotychczasowej pracy
kapłańskiej. Wręcz przeciwnie. W parafii istniała dramatyczna sytuacja pod względem
materialnym, duszpasterskim i personalnym.
Ludzie byli obojętni religijnie. Bp Bolesław
Pylak poszukiwał kogoś, kto by uzdrowił
zaistniałą w tej parafii sytuację. Los padł
na ks. Jana. W czasie styczniowych mrozów
przeniósł się do tej parafii, gdzie zastał kościół
mocno zaniedbany, z przeciekającym dachem
włącznie i plebanię niewiele się różniącą od
opisanej w Kosobudach. Ale nowej plebanii
nie wybudował, chociaż zakupił potrzebne do
tego materiały budowlane. O sobie nie myślał.
Zajął się remontem kościoła i kaplic. Prowadził
wzorową pracę duszpasterską, która zaczęła
przynosić coraz to bardziej widoczne rezultaty. Po reorganizacji administracji kościelnej
w Polsce, dokonanej przez papieża Jana Pawła
II w 1992 r., Gościeradów znalazł się w granicach diecezji sandomierskiej. Wzorowa praca
ks. Jana spotkała się z wielkim uznaniem
biskupa tej diecezji Wacława Świerzawskiego
oraz duchowieństwa. Stawiano go za wzór
www.niedziela.pl

do naśladowania innym duchownym. Jednak
ks. Jan tęsknił za Zamojszczyzną. W 1994 r.
został inkardynowany do diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Budowniczy
kościoła
Na Zamojszczyźnie czekały na niego znowu
trudne wyzwania. Miał podjąć pracę w jednej
z parafii w Tomaszowie Lubelskim, by kontynuować rozpoczętą tam budowę kościoła, ale z pewnych względów nominacja ta
została wycofana. Zamieszkał wobec tego
przy parafii katedralnej jako rezydent. Niektórzy mówili o nim „Jan bez ziemi”. Akurat
wynikła sprawa budowy kościoła w północno-wschodniej części Zamościa, gdzie miało
powstać 10-tysięczne osiedle bloków. To trudne zadanie powierzono ks. Janowi. Zaczynał
od przysłowiowego zera, bez żadnej pomocy z zewnątrz. Dzięki niezwykłej ofiarności
wiernych wybudowano potężnych rozmiarów
kościół w stanie surowym i posunięto dosyć
daleko prace związane z wykończaniem wnętrza. W czym tkwił fenomen powodzenia
budowniczego kościoła w czasach niechęci
do Kościoła jako instytucji i do duchowieństwa? Odpowiedź jest krótka: w mozolnej
pracy w konfesjonale i na ambonie, czujności
duszpasterskiej i przywiązywaniu wielkiej
wagi do formacji religijnej wiernych, chociażby
przez dobór odpowiednich rekolekcjonistów,
kaznodziejów okolicznościowych i spowiedników oraz poświęceniu się bez reszty Bogu
i otwartości dla ludzi. Za to był kochany przez
wszystkich. Był tak jak patron parafii św. Brat
Albert – „dobry jak chleb”. Każdy mógł z tego

chleba jego dobroci ułamać tyle, ile chciał. Nie
budował świątyni na własną chwałę. Podczas
ostatniego spotkania w szpitalu, na dwa dni
przed atakiem śmiertelnej choroby, w pewnym
momencie stwierdził, że nie zależy mu na tym,
by doczekać konsekracji kościoła, nie budował
go przecież dla siebie, ale dla wiernych i ich
dobro było dla niego najważniejsze. Wyraźnie
osłabiony przez postępującą chorobę, podjął
się urządzenia w budynku kościelnym sal
lekcyjnych na potrzeby szkoły katolickiej,
co go drogo kosztowało, nie tylko od strony
materialnej. Niestety, nigdy nie miał czasu
na odpoczynek, bo ciągle był zajęty sprawami
parafialnymi. Niemalże na siłę udało się go
namówić do wyjazdu na dwa tygodnie do sanatorium w Busku-Zdroju we wrześniu ub.r. Gdy
wraz z proboszczem z Buska, ks. Tadeuszem
Szlachtą, złożyliśmy mu w połowie listopada
wizytę, to ks. Szlachta, gdy tylko wszedł do
mieszkania ks. Jana w „blaszaku”, wykrzyknął:
„Chłopie, jak ty mieszkasz!”. Janek nie dbał
o to, jak mieszka. Był nakierowany na inne
mieszkanie: to w domu Ojca Niebieskiego.
Widocznie na serio wziął sobie do serca słowa
znanej piosenki religijnej, która była często
śpiewana w naszych czasach kleryckich: „Ja
nie narzekam, choć tak wiele tu nie mam,
izdebkę małą i więcej nic, ale w wieczności,
w mej ojczyźnie niebieskiej, będę miał pałac,
co złotem lśni”.
Drogi Janku, jestem absolutnie przekonany, że już spełniły się dla Ciebie słowa
jej refrenu: „Tak, ja mam pałac, tam poza
górami, w tym jasnym kraju, gdzie młodość
wciąż trwa, gdzie łzy nie płyną, wszystkie
troski przeminą. Tam mi mój Zbawca koronę
da”. Natrudziłeś się wiele w swoim życiu,
dlatego odpoczywaj w pokoju! 
I
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POŻEGNANIE
KS. JANA
KS. KRZYSZTOF HAWRO

Krótka biografia
Księga życia ks. Jana Borowskiego zamknęła się w wieku
64 lat. Ks. Jan urodził się
23 listopada 1951 r. w Biłgoraju.
Po zdaniu matury i otrzymaniu
świadectwa dojrzałości wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie, gdzie 5 czerwca
1975 r. z rąk biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka otrzymał
święcenia kapłańskie. Ks. Jan
posługiwał kolejno w następujących parafiach: Kosobudy,
gdzie w latach 1975-77 pełnił
funkcję wikariusza; Zmartwychwstania Pańskiego w Zamościu.
W zamojskiej kolegiacie ks. Jan
posługiwał jako wikariusz
przez 11 lat. Kolejnym miejscem duszpasterskiej posługi
ks. Borowskiego była parafia
w Gościeradowie, w której pełnił
funkcję proboszcza. W 1994 r.
został inkardynowany do diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
Początkowo zamieszkał jako
rezydent przy katedrze, ale
wkrótce potem został mianowany proboszczem nowo utworzonej parafii pw. św. Brata Alberta
w Zamościu. Od samego początku był budowniczym tej parafii,
zarówno w sensie duchowym,
jak i materialnym. Tu posługiwał
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do ostatnich chwil życia. Ponadto ks. Borowski pełnił funkcję
kapelana w parafii wojskowej
pw. św. Jana Bożego w Zamościu (od 1 kwietnia 1996 r. do 1 sierpnia 1998 r.) a od 23 grudnia
2013 r. był wicedziekanem dekanatu Zamość.

Msza żałobna
Msza św. żałobna została odprawiona we wtorek 19 stycznia
o godz. 16 w kościele pw. św. Brata Alberta w Zamościu. Na początku Mszy św. głos zabrał pasterz
diecezji bp Marian Rojek, który
przypomniał, że ostatnie tygodnie
życia ks. Jana Borowskiego były
naznaczone chorobą i cierpieniem. – Chrystusie, Dobry Pasterzu. Prosiliśmy przez ostatnie
tygodnie choroby i cierpienia księdza proboszcza Jana, abyś go nam
cudownie przywrócił dla dobra tej
Twojej młodej owczarni w Zamościu, o jaką troszczy się św. Brat
Albert. Ale Ty, Panie, uznałeś, że
ważniejsze jest spełnienie Twojej nadziei, aby już miał radość
wiecznej szczęśliwości, o jakiej
mówił, ewangelizując i katechizując. Mieliśmy nadzieję, że to
jeszcze nie ten czas, a Ty, Boże,
16 stycznia tego roku, w naszym
szpitalu imienia św. Jana Pawła II,
w południowej godzinie powiedziałeś: wystarczy tego zmagania –
mówił na początku żałobnej
Eucharystii Pasterz naszej diecezji.
Homilię podczas Mszy żałobnej wygłosił kanclerz Kurii
Diecezjalnej w Zamościu ks.
Michał Maciołek. Ksiądz Kanclerz zawarł w homilii krótkie

Jan Cios

Po

długiej i ciężkiej chorobie w sobotę 16 stycznia
odszedł do Pana proboszcz parafii św. Brata Alberta
w Zamościu – ks. Jan Borowski.
Zmarły kapłan był cenionym
duszpasterzem, zarówno przez
kapłanów, jak i wiernych, którym posługiwał.

Ks. Czesław Grzyb głosił homilię na pogrzebie ks. Jana Borowskiego

wspomnienie osoby ks. Jana: –
Z tych niewielu spotkań z tobą,
jakie stały się moim udziałem,
spotkań przepełnionych przede
wszystkim twoją wielką troską
o sprawę budowy tego kościoła, miałem przekonanie, że
byłeś kapłanem według Chrystusowego Serca i pragnienia –
mówił ks. Maciołek.

Uroczystości pogrzebowe
Msza św. pogrzebowa w intencji
zmarłego kapłana odprawiona
została w środę 20 stycznia
o godz. 12 w kościele pw. św.
Brata Alberta w Zamościu, którego ks. Jan był budowniczym.
Pogrzebowym uroczystościom
przewodniczył biskup diecezji
zamojsko-lubaczowskiej Marian
Rojek. Wraz z Biskupem Ordynariuszem Mszę św. sprawowali biskup pomocniczy Mariusz
Leszczyński, biskup senior Jan
Śrutwa oraz licznie zgromadzeni kapłani. Podczas Mszy św.
homilię wygłosił przyjaciel ks.
Jana Borowskiego, ks. prałat Czesław Grzyb. –Życie ks. Jana było
przepełnione radosnym trudem
posługi kapłańskiej na różnych

przestrzeniach: diecezji lubelskiej, sandomierskiej, sfinalizowane tu, w tej diecezji – mówił
ks. Grzyb, który podkreślił, że ks.
Jan Borowski spalał się dla swojej
parafii i nowo powstającej świątyni, biorąc przykład z postawy
św. Brata Alberta. Po Mszy św.
ciało zmarłego proboszcza parafii św. Brata Alberta zostało przewiezione na cmentarz parafialny
w Zamościu przy ul. Peowiaków
i złożone w grobowcu kapłańskim.

Wspomnienia parafian
Zmarłego kapłana żegnało bardzo
wielu wiernych, którzy wdzięczni za trud kapłańskiej posługi
otoczyli go modlitwą podczas
tej ostatniej stacji. Wspominając
zmarłego proboszcza, parafianie
podkreślali, że był on dla nich
ojcem. – Był dobrym człowiekiem,
ciepłym, serdecznym, wiernym
okazywał troskę, nigdy nie był
chciwy, ludzie go lubili, zresztą widać, ilu ludzi przyszło go
pożegnać, to też świadczy o człowieku – zauważył jeden z mieszkańców parafii budowanej przez
śp. ks. Jana. 
www.niedziela.pl

z diecezji

Kapelani szpitalni i domów pomocy społecznej

kaplicy pw. św. Brata Alberta
w Domu Pomocy Społecznej
Ww Teodorówce
23 stycznia odbyło

się spotkanie wszystkich kapelanów
szpitalnych i kapelanów domów
pomocy społecznej naszej diecezji.
Rozpoczęło się ono od Eucharystii,
której przewodniczył bp Marian
Rojek wraz z diecezjalnym duszpasterzem Służby Zdrowia ks. Czesławem Koraszyńskim oraz kapelanem
DPS w Teodorówce ks. Markiem
Kuśmierczykiem.
Msze św. w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce rozpoczęły
się 13 października 1991 r., a zapoczątkował je ks. Bogusław Wojtasiuk, ówczesny proboszcz parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Biłgoraju. Od tego czasu
zaczęto tam regularnie odprawiać
wszystkie nabożeństwa, a także
prowadzić katechizację – ku radości wychowanków i opiekunów.
8 kwietnia 1995 r. kaplica została uroczyście poświęcona przez
bp. Jana Śrutwę podczas wizytacji
kanonicznej. Obecnie Dom Pomocy
Społecznej w Teodorówce zapewnia
całodobową opiekę prawie 200 osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Jednakże niezależnie od stopnia

BIAŁOPOLE

niepełnosprawności wszyscy mieszkańcy domu, tak jak zdrowi ludzie,
mają zabezpieczone podstawowe
potrzeby fizjologiczne, poznawcze,
bezpieczeństwa, szacunku, przynależności, wolności i miłości.
Na początku Ksiądz Biskup został
uroczyście powitany przez dyrektor
DPS w Teodorówce Beatę Tokarską
oraz przez starostę biłgorajskiego
Mariana Tokarskiego: – Cieszymy
się bardzo z tej wizyty, a nasza
radość jest tym większa, że wkrótce będziemy obchodzić Światowy
Dzień Chorego, a właśnie w tym
miejscu mamy wiele osób chorych
i potrzebujących. Księże Biskupie,
Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce jest miejscem szczególnym, gdyż funkcjonuje od wielu lat
i zapewnia mieszkańcom miejsce,
w którym czują się jak w prawdziwym domu, z bliskimi, jako wartościowi i potrzebujący miłości i opieki –
powiedziała Beata Tokarska.
Biskup Rojek, zwracając się do
zebranych na Eucharystii księży
kapelanów, podkreślał ogromną
rolę bycia Bożym pocieszycielem
dla drugiego człowieka, dającym
siłę i nadzieję chorym w szpitalach i podopiecznym w domach

Archiwum autorki

TEODORÓWKA

Podczas spotkania kapelanów szpitali
i domów pomocy społecznej z Pasterzem diecezji

pomocy społecznej: – Usłyszeliśmy
dzisiaj wiele razy słowo „dom”,
a każdemu z nas dom kojarzy się
z rodzinną atmosferą i miłością.
Dlatego też obok waszej posługi
sakramentalnej to jest zadanie,
misja i powołanie każdego z was –
duszpasterza i powiernika wszelkich duchowych walk, zmagań jako
świadka Bożego Miłosierdzia. Abyście pocieszali tych wszystkich ludzi
dotkniętych bólem, cierpieniem
i zranionych skutkami swojego
grzechu. My, jako kapłani, powinniśmy pocieszać inne osoby, które
zostały dotknięte jakimś nieszczęściem. I wy, drodzy kapelani, macie

Joanna Ferens

Wspomnienie kolędowania

niedzielę stycznia
2016 r. młodzi artyści ze
WSzkołypierwszą
Podstawowej w Strzelcach
i z Zespołu Szkół w Białopolu
przygotowali program artystyczny w postaci jasełek i widowiska kolędniczego. Występ odbył
się w kościołach parafialnych
w Buśnie i Białopolu. Młodzi
kolędnicy zbierali też ofiary pieniężne na finansowe wsparcie
projektu „Żłobek na peryferiach”.
14 stycznia w Domu Pomocy
Społecznej w Nowinach odbyło się
kolędowanie w wykonaniu dzieci
i młodzieży ze szkół w Strzelcach
i w Białopolu. Zaprezentowano
przedstawienie jasełkowe, przedstawienie kolędnicze oraz tańce
www.niedziela.pl

to zaproszenie, aby być wrażliwymi na cierpienie drugiego człowieka, abyście umieli go pocieszać.
A źródłem tej pociechy jest zawsze
miłość Boża, którą odkrywamy,
którą potrzebujemy, którą czujemy i którą tu otrzymujemy w tej
świętej Eucharystii – powiedział
Pasterz Diecezji.
W ramach spotkania mieszkańcy
DPS w Teodorówce przedstawili
specjalny spektakl o Bożym Narodzeniu, a Ksiądz Biskup spotkał
się również z kapelanami na
indywidualnym zebraniu.

Wspomnienie kolędowania w Białopolu

i piosenki ludowe. Występ spotkał
się z zainteresowaniem i miłym
przyjęciem.
Z kolei 17 stycznia po raz
kolejny zespół „Tęcza” oraz dzieci i młodzież ze szkół w Białopolu

i Strzelcach zaprezentowały świąteczny program w remizo-świetlicy w Strzelcach. Były jasełka,
przedstawienie kolędnicze oraz
tańce i piosenki ludowe. Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci

przedstawiły scenki kabaretowe
i wiersze zadedykowane wszystkim babciom i dziadkom przybyłym na uroczystość. Był to już
trzeci występ w ramach „Świętych
wieczorów”. W czasie wieczornego spotkania prezentowana była
wystawa zdjęć przedstawiających
dawne zabudowania mieszkańców wsi Strzelce zatytułowana
„A kto tu mieszkał?”. Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Strzelcach
przygotowały poczęstunek. Wspólne śpiewanie kolęd, wspomnienia
i rozmowy zakończyły spotkanie
w późnych godzinach wieczornych.
Bogusław Skwarek

7 lutego 2016 . nr 6 (908) niedziela

VII

niedziela zamojsko-lubaczowska

SŁOWO DAJĘ..., CZYLI BIBLIJNE ABC (47)

MOJŻESZ – CZŁOWIEK, KTÓRY SIĘGNĄŁ DNA CZ. 7
Małgorzata Godzisz

SPOTKANIA Z PRZESZŁOŚCIĄ
KS. KRYSTIAN MALEC

G

dy trzy tygodnie temu pisałem o Madianitach, wśród
których żył przez pewien
czas Mojżesz, nie zaznaczyłem
(celowo), jak do przedstawicieli tej konkretnej narodowości
odnosili się Egipcjanie. Na jednym z wykładów na studiach
doktoranckich nasz profesor
przekazał nam bardzo ciekawą
informację, która rzuca zupełnie inne światło na spotkania
Mojżesza z faraonem. Dla bogatych, kulturowo i ekonomicznie rozwiniętych mieszkańców
delty Nilu Madianici byli gorszą
kategorią ludzi. Mówiąc wprost,
Egipcjanie, chociaż na pewno
robili z nimi interesy, to w głębi
serca nimi gardzili. W swojej
pogardzie dochodzili nawet

do absurdalnego wniosku, że
Madianici byli pół zwierzętami.
Dlaczego tak na nich patrzyli?
Powodów było zapewne wiele,
ale na potrzeby naszych artykułów wystarczy stwierdzenie,
że wyznawcy boga Ra gardzili
wszystkimi gorzej rozwiniętymi od nich kulturami, chociaż
respektowali ich istnienie.
Wiemy z naszego poprzedniego spotkania, że Bóg powołał
Mojżesza do konkretnej misji,
którą było wyprowadzenie
Żydów z niewoli egipskiej. Aby
mogło się to spełnić, nieuniknione było spotkanie z tym, który
decydował w Egipcie o wszystkim, czyli faraonem.
Pomyśl, drogi Czytelniku, jak
musiał patrzeć władca Egip-

tu na Mojżesza? Pomijając to,
że razem dorastali i przeżyli
wiele wspólnie, to od momentu
ucieczki naszego bohatera do
kraju Madian wszystko uległo
zmianie i już nic ich nie łączyło.
Mojżesz, który przy pomyślnym
obrocie wydarzeń mógłby zostać
faraonem, teraz spadł na samo
dno, stając się, przez małżeństwo z Seforą, jednym z Madianitów. Gdy dowiedziałem się
o tym, jak Egipcjanie traktowali
Madianitów, zrozumiałem, jak
bardzo nisko (w oczach ludzi,
a nie Boga) upadł niedawny
Książę Egiptu.
Każde spotkanie Mojżesza
z faraonem było dla niego konfrontacją z przeszłością. Konfrontacją tego, co kiedyś miał na

wyciągnięcie ręki, na przysłowiowe pstryknięcie palcem, z tym, co
teraz stało się sensem jego życia.
Po teofanii (czyli objawieniu się
Boga) na Horebie Mojżesz wraca
do miejsca, w którym się wychował, jako zupełnie inny człowiek.
Wierzy on teraz w Jedynego
Boga JHWH, a nie – w panteon
egipskich bogów. Temu Bogu
chce służyć i w imię tego Boga
domaga się uwolnienia swoich
rodaków z niewoli. Pamiętamy,
że faraon przez długi czas nie
chciał spełnić żądań Mojżesza,
ale w końcu uległ i przyszedł
dzień Paschy, który miał się stać
najważniejszym wydarzeniem
w dziejach Izraela opisanego na
kartach Starego Testamentu
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