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Przedświąteczne spotkanie 

Na spotkaniu Wielkanocnym   

w lubelskiej Solidarności zgroma-

dzili się m.in. związkowcy, parla-

mentarzyści, kapłani i sympatycy. 

Wszystkich przywitał szef Regionu 

Marian Król, który złożył zebranym 

życzenia świąteczne.  

- Życzę Wszystkim wspaniałe-

go przeżycia czasu Wielkiego Ty-

godnia. Niech Święta Wielkanoc-

ne przynoszą wewnętrzny pokój, 

radość i miłość mię-

dzyludzką we 

wszystkich środowi-

skach, gdzie prze-

bywamy – życzył 

przewodniczący.  

Przed pobłogo-

sławieniem pokar-

mów abp Stanisław 

Budzik powiedział  

o tym co przypomi-
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nają nam zbliżające się Święta 

Zmartwychwstania Pańskiego. 

- Święta Wielkanocne przypo-

minają nam o tym, że Bóg chciał 

być solidarny z człowiekiem. Naj-

pierw przez to, że stał się czło-

wiekiem i przyjął ludzką naturę. 

(…) Chciał być z nami solidarny 

również w tym co najtrudniejsze – 

w cierpieniu i śmierci – powiedział 

duchowny.  

TK 
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Jubileusz kapłaństwa 

15 kwietnia w parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika  

w Lublinie odbyła się uroczysta Msza św. koncelebrowana pod 

przewodnictwem ks. bpa Mieczysława Cisło z okazji 35-lecia ka-

płaństwa ks. Eugeniusza Zarębińskiego – krajowego duszpasterza  

kolejarzy.  

Wojewoda lubelski Przemy-

sław Czarnek wygłosił okoliczno-

ściowe przemówienie oraz wrę-

czył Złoty Krzyż Zasługi w imieniu 

Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

Ks. Zarębiński otrzymał również 

dyplom uznania z medalem woje-

wody lubelskiego z okazji jubileu-

szu 35-lecia pracy kapłańskiej, za 

służbę Bogu, Kościołowi i bliźnim 

poprzez posługę krajowego dusz-

pasterza kolejarzy, kapelana 

Związku Solidarności Polskich 

Kombatantów Regionu Środkowo-

Wschodniego oraz proboszcza 

parafii pw. św. Stanisława BM  

w Lublinie. 

- Ks. Eu-

geniusz Za-

rębiński 

wśród du-

chowieństwa 

jest osobą 

absolutnie 

wyjątkową. 

To człowiek, 

który od 30 

lat jest krajo-

wym duszpa-

sterzem śro-

dowiska kolejarskiego, które każ-

dego roku spotyka się tutaj w Lu-

blinie. (…) My parafianie przycho-

dzimy do tego kościoła zawsze  

z wielką radością i z ogromną 

przyjemnością. Przychodzimy jak 

do świetnie prowadzonego domu  

i wspaniałego gospodarza. Dzieje 

się tak, dlatego, że w obiektywie 

działania księdza proboszcza  

i jego najbliższych współpracowni-

ków jest zawsze tylko jedno – 

Chrystusowy Kościół. Jest jedno 

zadanie - prowadzenie nas para-

fian prostą drogą do zbawienia, 

umacnianie w nas wiary oraz miło-

ści do Boga i człowieka. Za to ks. 

proboszczowi serdecznie dziękuję 

– mówił wojewoda. 

Ks. Zarębiński otrzymał również 

medal 700-lecia Lublina od prezy-

denta miasta Krzysztofa Żuka. 

Po mszy św. wielu uczestników 

osobiście złożyło życzenia  

jubilatowi.  

TK 

Fot. Lubelski Urząd Wojewódzki 


