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(623) 8 grudnia 2013

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Kościół
katolicki 8
grudnia obchodzi uroczystość Niepokalanego
Poczęcia
Najświętszej Maryi
Panny.

szczególną rolę Maryi a także,
że każdy z nas cieszy się Bożą
pomocą w zadaniach, które
Bóg stawia na drodze naszego
życia.
Czym jest niepokalane poczęcie? Wyraża prawdę o tym, że
rodzice Maryi - Joachim i Anna
- poczęli swoją córkę, która została przez Boga zachowana od
zranienia grzechem pierworodnym. Poczęcie nieskalane przez
grzech pierworodny dotyczy
tylko Maryi, która w wyjątkowy sposób została zachowana
od grzechu ze względu na to, że
stała się Matką Syna Bożego.

Wydarzenie
Niepokalanego Poczęcia Maryi
jest zasługą
specjalnej
Bożej łaski.
Ta j e m n i c a
ta pokazuje Według wiary katolickiej każdy

człowiek przychodzący na świat
jest naznaczony grzechem pierworodnym. Maryja natomiast
od tego dziedzictwa grzechu
została zachowana, dlatego też
Pismo św. nazywa Ją „Pełna
łaski” (Łk 1,28). „Niepokalanie
poczęta” oznacza nie tylko, że
Maryja była wolna od grzechu
pierworodnego, ale też wyraża
Jej szczególną bliskość z Bogiem, całkowite zawierzenie
Bogu, wewnętrzną harmonię
i pełnię człowieczeństwa.
Wiara w niepokalane poczęcie
Najświętszej Maryi Panny ma
wielowiekową tradycję. 8 grudnia 1854 r. Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu
Najświętszej Maryi Panny.

Dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie
Apel na Dzień Modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi
Na Wschodzie /fragmenty/
Drodzy Bracia w kapłaństwie,
Ukochani Bracia i Siostry!
Wkroczyliśmy w czas adwentowy, wyjątkowo nam bliski
z racji na przesłanki religijne,
dzięki którym staramy się jak
najlepiej przygotować na przyjęcie tajemnicy przyjścia na
świat Syna Bożego, jak i ze
względu na różne kulturowe
i obyczajowe przeżycia oraz
praktyki. Dają one o sobie znać
w obdarowywaniu się prezentami czy to szóstego grudnia,
gdy wspominamy św. Mikołaja,
czy też w samą wigilię Bożego
Narodzenia, kiedy koniecznie
powinno coś się znaleźć pod
choinką dla wszystkich, których się spodziewamy, że będą
uczestnikami wspólnej wieczerzy i łamać się opłatkiem.
Być może ten klimat duchowy
dokończenie na str. 3

II NIEDZIELA ADWENTU

I CZYTANIE: Iz 11,1–10

Przyjście Mesjasza, króla sprawiedliwego

REFREN PSALMU: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
II CZYTANIE: Rz 15,4–9

Chrystus zbawia wszystkich ludzi

EWANGELIA: Mt 3,1–12

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę
Panu

W owym czasie wystąpił Jan
Chrzciciel i głosił na Pustyni
Judzkiej te słowa: „Nawróćcie
się, bo bliskie jest królestwo
niebieskie”. Do niego to odnosi
się słowo proroka Izajasza,
gdy mówi: „Głos wołającego
na pustyni: Przygotujcie drogę
Panu...
...Ja was chrzczę wodą dla
nawrócenia; lecz Ten, który
idzie za mną, mocniejszy jest
ode mnie; ja nie jestem godzien
nosić Mu sandałów. On was
chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło
w ręku i oczyści swój omłot:
pszenicę zbierze do spichrza,
a plewy spali w ogniu nieugaszonym”.
Superliga
Tenisa
Stołowego

Mecze
Hala MOSiR

10. 12. g. 18.00

PKS Kolping Frac Jarosław
- ZKS PALMIARNIA
Zielona Góra

11. 12. g. 19.00
PKS Kolping Frac Jarosław
- CONDOHOTELS
Morliny Ostróda

14. XII. g. 10.00
Festiwal Kolęd w Będzinie

- Eliminacje w KCK
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Święto patronalne
Sióstr Niepokalanek

Chrystus Królem

Dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie
dokończenie ze str. 1

i kulturowy sprawił, że Konferencja Episkopatu Polski wybrała drugą niedzielę Adwentu,
jako ten dzień, w którym jesteśmy zaproszeni do wyrażenia
naszej pamięci oraz okazania
życzliwości dla wszystkich
naszych sióstr i braci, żyjących
na Wschodzie, a bliskich nam
z racji historycznych i licznych
wspólnych doświadczeń. Wielu
z nas pozostawiło tam swoje
rodziny. A jeszcze więcej jest
takich, którzy wspominają
swoich bliskich zmarłych i ich
groby, często już bezimienne,
rozsiane na Wileńszczyźnie,
Polesiu, na Wołyniu i Podolu,
bezkresnej Syberii czy na stepach Kazachstanu. Przy tym
pamiętamy dobrze, na jakie
trudności byli narażeni wszyscy
nasi bracia i siostry wierzący
w Chrystusa i to przez całe dziesięciolecia. Jak wiele zamknięto
świątyń! Jak wielu kapłanów
przeszło przez Syberię! Jak
wielu świeckich spotykały kary
za to, że starali się praktykować
swoją wiarę!
Dziękujemy Panu Bogu za
to, że to już jest historia. Cieszymy się, że życie religijne
odradza się, a dzieci i młodzież
mogą poznawać swoją wiarę

3

Świetlica „U KOLPINGA”

i ją wyznawać. Ale niestety, na
tej nowej drodze, ci bliscy nam Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka, Greta Trojnar - jęz.
duchowo ludzie napotykają hiszpański.
na wiele problemów natury
politycznej, duchowej i mate- Dyżury w kuchni
rialnej...
...W imieniu Konferencji Epi-

skopatu Polski zwracamy się
o wyjście naprzeciw potrzebom naszych sióstr i braci.
Pamiętajmy o modlitwie,
o duchowej łączności i to zawsze. Natomiast zachęcamy do
złożenia swego daru świątecznego właśnie w drugą niedzielę Adwentu, czyli 8 grudnia,
w którą w tym roku wspominamy Niepokalane Poczęcie
Matki Najświętszej. To dodatkowy motyw do hojności,
gdyż z pewnością do tego nas
zachęca pełne miłości serce
Matki Bożej, naszej Królowej,
ale też i Matki Pocieszenia dla
milionów ludzi...
...Drodzy Bracia i Siostry.
Każda bezinteresowna pomoc
powróci do nas zgodnie ze słowami: „Dawajcie a będzie wam
dane; miarą dobrą, natłoczoną,
utrzęsioną i opływającą wsypią
w zanadrze wasze” (Łk 6, 38).
Otrzymamy tysiąckroć więcej
i to w tym życiu.
+ Antoni P. Dydycz

Tenis stołowy

Derby Podkarpacia dla Kolpinga
Superliga

PKS Kolping Frac Jarosław
- SPAR Extramarket AZS Politechnika Rzeszów 3 : 0
Punkty: Wang Zeng Yi - 1, Evgueni Chtchetinine - 1, Vitali Nekhviadovich - 1.

W czasie meczu przeprowadzono licytację koszulki reprezentanta Polski i naszego
zawodnika Wang Zeng Yi oraz przeprowadzono zbiórkę wśród kibiców na rzecz
chorego Michałka Szczepaniaka z Przeworska. Koszulkę wylicytował Norbert
Dziukiewicz za kwotę 1650 zł, natomiast ze zbiórki wśród kibiców zebrano 505 zł.
Pieniądze zostały przelane na konto Michałka.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9 XII

10 XII

11 XII

12 XII
E. Waszczuk
N. Przyczyna

13 XII

17 XII

18 XII

19 XII
E. Waszczuk
N. Przyczyna

20 XII

G. Stępień
16 XII
G. Stępień

Inicjatywa „Wolna Niedziela”
Wielebny Księże Proboszczu Przemyski Arcybiskup Józef
Michalik (pismo w załączeJesteśmy obywatelskim Komi- niu). Jak dotąd podpisy zbierane
tetem Inicjatywy Ustawodaw- są na terenie czternastu diecezji
czej Ustawy „Wolna Niedziela” (białostockiej, częstochowskiej,
o Zmianie Ustawy – Kodeks radomskiej, pelplińskiej, włoPracy. Celem komitetu jest ze- cławskiej, opolskiej, lubelskiej,
branie co najmniej 100 tys. pod- łódzkiej, rzeszowskiej, szczepisów pod projektem ustawy cińsko-kamieńskiej, koszalińwprowadzającym zakaz pracy sko-kołobrzeskiej, elbląskiej
w placówkach handlowych i warszawsko-praskiej), co już
w każdą niedzielę. Nad sytu- przyniosło dużą liczbę podpiacją w której Święta Niedziela sów z poszczególnych parafii.
stała się kolejnym dniem powszednim ubolewamy chyba Naszym celem jest jednak zewszyscy. Tysiące pracowników branie jak największej liczby
handlu zmuszanych jest do podpisów, co pokaże społerozłąki z rodzinami i spędzania czeństwu i parlamentarzystom
tego świątecznego dnia w pracy. jak wielkie jest pragnienie
Taka sytuacja nie miała miejsca rodzinnego świętowania nienawet w najstraszniejszych cza- dzieli. Ośmieliliśmy się zwrócić
sach terroru komunistycznego. z prośbą do Księdza Proboszcza
Na nic stają się apele o niero- gdyż docierają do nas liczne
bienie zakupów w niedzielę, zapytania od mieszkańców diegdyż przegrywają one z milio- cezji przemyskiej o możliwość
nami wydawanymi na reklamę złożenia podpisu. Niestety nie
i promocję tego stylu życia. mamy w tej okolicy żadnej
Dlatego powołaliśmy inicjaty- współpracującej organizacji,
wę ustawodawczą, mającą na dlatego pomoc lokalnych pacelu uregulowanie prawne tego rafii była by nieoceniona. Liniekorzystnego stanu rzeczy.
czymy że nasza akcja zainteresuje Księdza Proboszcza, oraz
Wielebny Księże Proboszczu mamy nadzieję, iż kierowana
– zwracamy się z gorącą proś- przez Księdza parafia włączy
bą o pomoc w zbieraniu pod- się aktywnie w zbieranie podpisów pod projektem ustawy pisów pod projektem.
„Wolna Niedziela”.
Proszę przyjąć wyrazy czci
Jako pierwszy naszą akcję i uszanowania.
poparł Metropolita Gdański ArKrzysztof Steckiewicz
cybiskup Sławoj Leszek Głódź.
pełnomocnik
Swojego błogosławieństwa
udzielił także Metropolita
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Ogłoszenia parafialne
1. Dziś na nabożeństwie o godz.
17.00 będzie rozdanie medalików dzieciom przygotowującym się do I Komunii św., a po
Mszy św. wieczornej w kaplicy
Miłosierdzia Bożego będzie
zmiana tajemnic różańcowych
dla Róż Boga Ojca.
Dziś jest dzień solidarności
z Kościołami na Wschodzie,
zbiórka do puszek przed kościołem przeznaczona jest na
pomoc tym Kościołom.
2. Dziś w drugą niedzielę miesiąca jest u nas w kościele specjalna składka na utrzymanie
naszej świątyni.
3. W czasie adwentu nie ma
Mszy św. o godz. 7.00. Zapraszamy codziennie na godz.
6.00 na śpiewane godzinki i na
Msze św. Roratnie ze świecami
codziennie (oprócz niedzieli) na
godz. 6.30. Na Mszach św. Roratnich dla dzieci przewidziane
są niespodzianki.
4. Jeszcze jutro na parkingu
przed kościołem będzie znajdował się duży kontener na makulaturę. Dochód ze sprzedaży
tej makulatury przeznaczony
jest na wybudowanie studni

w krajach afrykańskich.
5. Klub Seniora zaprasza na
spotkanie z p. Eugeniuszem Kiniaszem – członkiem Zarządu
Głównego Sybiraków połączone
z projekcją filmu „Losy zesłańców Sybiraków” w sali pod kościołem w czwartek 12 grudnia
o godz. 16.00.
6. Dyżur do sprzątania kościoła
9 XII 13 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl.
3 m. 1-25 oraz 14 XII 13 (sobota rano) os. Kombatantów bl.
4 m. 1-15.
7. Opłatki bożonarodzeniowe
są rozprowadzane przez osoby
dotychczas zbierające składki
na inwestycje lub kogoś innego
z danego bloku – cały dochód
przeznaczony jest na ogrzewanie kościoła. Dlatego starajmy
się chętnie przyłączyć do funduszu na ogrzewanie kościoła.
8. W kiosku są do nabycia wigilijne świece Caritas.
9. Sympatyków sportu zachęcamy do kibicowania naszej drużynie z Superligi tenisa stołowego
w najbliższy wtorek i środę
o godz. 19.00 w hali MOSiR.

8:00
9:30

Z Róży św. Zofii w intencji kapłanów
Rodaków.

Akcja Katolicka, Bractwo Najświętszego Sakramentu, Bractwo MB Szkaplerznej, Pracownicy parafii, Stowarzyszenie
Rodzina Kolpinga, Świetlica „U Kolpinga”, Koło Misyjne,
Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, Oaza Młodzieżowa i dziecięca, schola, Wspólnota Biblioteki, Apostolat
Modlitewny „Margaretka”, Klub Seniora, Róże: św. Moniki,
św. Kingi, św. Barbary, Boga Ojca I, św. Antoniego, św. Marii, św. Magdaleny, św. Zofii, św. Bernadetty, św. Andrzeja,
św. Elżbiety; Kręgi: św. Wojciecha, Hiacynty i Franciszka.

Sobota 21 XII

O zdrowie i Boże błogosł. dla
członków Róży św. Andrzeja
i ich Rodzin.

6:30

12:15

Z okazji 18 urodzin Dawida z prośbą o Boże błogosł., opiekę MB
w dorosłym życiu - int. od babci.

8:00

++ Dorota, Halina, Marian.

9:30

16:00

++ Ryszard Foryś, Aniela, Władysław Nowak.

++ Władysław Niedzielski, Józefa,
Franciszek, Julian, Antoni Kiełt, za
zmarłych z Rodziny Jędrzejczak.

18:00

Za parafian.

11:00

+ Genowefa Kaczmarska w 15
roczn. śmierci.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Regina, Czesław Wojnarowscy
w roczn. śmierci.

18:00

+ Stanisława Wysocka w 7 roczn.
śmierci.

Poniedziałek 9 XII
6:30
18:00

1) + W 7 roczn. śmierci Józef
Konieczny.
2) ++ Stefan Czereba w 13 roczn.
śmierci, Daniel Czura.
Wtorek 10 XII

6:30
18:00

++ Stanisław, Katarzyna.
Środa 11 XII

6:30
Czwartek 12 XII
6:30

+ Eugeniusz.

18:00

++ Lucyna, Weronika, Władysław.
Piątek 13 XII

6:30
18:00
Sobota 14 XII
6:30
Niedziela 15 XII
8:00

Za parafian.

9:30

+ Joanna w 7 roczn. śmierci.

11:00

++ Genowefa, Zdzisław, Stanisława, Stanisław.

12:15

+ Daniel Marciak w 1 roczn. śmierci
- od kolegów z pracy.

16:00

++ Kazimiera, Ryszard i Wiktoria,
Józef, Antoni.

18:00

+ Eugenia w 4 roczn. śmierci.
Poniedziałek 16 XII

6:30
18:00

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosł. dla Tomasza z racji urodzin.

6:30
18:00

18:00
Niedziela 22 XII

Zbiórka na tacę
Niedziela 8 XI 13 GRUPA I
Niedziela 15 XII 13 GRUPA II
Niedziela 22 XI 13 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

18:00

Wtorek 17 XII

08.12.01 – Stanisław Kornaga
13.12.01 – Anna Hervertowa
17.12.03 – Bogusław Bukowy
08.12.04 – Wanda Korecka
13.12.04 – Aleksander Kieryk
13.12.05 – Tadeusz Jasiński
21.12.05 – Tadeusz Kądziołka
10.12.06 – Teresa Barszcz
16.12.06 – Joanna Jakubik
18.12.07 – Piotr Sidorski
21.12.07 – Stanisław Chrobak
19.12.08 – Zbigniew Gwóźdź
12.12.09 – Jan Kwoka
14.12.09 – Tadeusz Pieńkos
16.12.09 – Stanisław Małysz
17.12.09 – Henryk Kondracki
15.12.10 – Zofia Leśniowska
20.12.12 – Andrzej Wójcikiewicz

18:00

O umocnienie więzi małżeńskich
i potrzebne łaski dla rodzin z naszej
parafii od małżeństw z Kręgów
Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.

Polecamy w modlitwach
18.12.86 – Jan Jaremkiewicz
19.12.86 – Magdalena Sul
14.12.88 – Łukasz Nowak
18.12.90 – Jan Mocha
15.12.92 – Janusz Janicki
08.12.93 – Genowefa Helon
12.12.93 – Jan Ungeheuer
15.12.93 – Bożysława Pyszkowska
14.12.94 – Wiesław Chwastarz
21.12.95 – Stanisław Łuc
21.12.95 – Michał Kalamarz
09.12.96 – Marianna Puka
18.12.96 – Emilian König
08.12.97 – Maria Korecka
10.12.00 – Edward Fecko
14.12.00 – Stefania Gonek
18.12.00 – Tomasz Sobczak

6:30

11:00

18:00

Dziękujemy za andrzejkowy dar ołtarza w postaci
24 stuł liturgicznych:

w rocznicę śmierci:

Piątek 20 XII

Niedziela 8 XII
+ Stefania Chanas - int. os. Kombatantów bl. nr 4.

+ Janina w 30 dniu po śmierci,
aby dobry Bóg przyjął ją do swojej
chwały.
Środa 18 XII

6:30
18:00

++ Za zmarłych Rodziców: Józef,
Józefa oraz Albin, Stanisława.

6:30

O zdrowie, Boże błogosł. i opiekę
MB dla Edyty i Sylwestra z okazji
urodzin.

18:00

O Boże błogosł., asystencję Ducha
Św. i opiekę Maryi Matki Kapłanów
dla ks. Dariusza w dniu jego imienin
od wspólnot: Koło Misyjne, Wspólnota Biblijna, Bractwo Najświętszego Sakramentu, Bractwo MB
Szkaplerznej.

Czwartek 19 XII

NIEDZIELA – Róża VIII św. Zofii
- p. Drewniak, Róża Boga Ojca
II - p. Chomik
PONIEDZIAŁEK – Róża męska I
św. Józefa - p. Zięba + Róża V
męska św. Piotra - p. Przepłata
WTOREK – Róża męska II św.
Antoniego - p. Brodowicz
+ Róża IV św. Benedykta p. Chomik + Róża Boga Ojca
I - p. Brodowicz
ŚRODA – Bractwo Najświętszego Sakramentu, Róże młodzieżowe i dziecięce + Róża Boga
Ojca V –D. Rzepka
CZWARTEK – Wspólnota Biblioteki
PIĄTEK – Róża żeńska I św. Teresy - p. Dzierża + Róża XIV św.
Elżbiety - p. Balawender
SOBOTA – Róża II św. Marii p. Dąbrowska + Róża XVII św.
Brygidy - p. Waszczuk
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

30.11.2013 r. os. Kombatantów bl. 1
m. 10-19. Sprzątali i ofiara: Kopczacki,
Jarosz, Bałanda, Trędowicz. Razem –
70 zł na środki czystości i kwiaty.
02.12.2013 r. os. Kombatantów bl. 2 m.
1-15. Sprzątali i ofiara: Sobolewska,
Olszańska, Kowal. Razem – 30 zł na
środki czystości i kwiaty.
W minionym czasie ...

Odeszli do Pana:

Adam RĄCZKA
Emilia ZAJĄC
Jan SPERCZYŃSKI

5

Chrystus Królem

RUCH ŚWIATŁO – ŻYCIE jako chrześcijaństwo konsekwentne
Pisma Św., przez żywy udział
w Eucharystii. Jak mówił sam
założyciel Ruchu: „Chrześcijaństwo to nie znajomość
pewnej doktryny, ale to życie
pełnią Prawdy, którą jest sam
Pan i Król Nieba i Ziemi Jezus
Chrystus. To ON dla Ruchu
i dla każdego z nas jest Światłem prowadzącym nas do
poznania sensu naszego życia
tu na ziemi”.

W Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Marii
Panny Ruch Światło-Życie obchodzi swoje święto patronalne. To właśnie Niepokalana,
Matka Kościoła, jest patronką
Ruchu i jego Opiekunką.
Ruch Światło-Życie zwany
początkowo Ruchem Żywego
Kościoła, jest jednym z ruchów
odnowy Kościoła wg nauczania Soboru Watykańskiego II.
Popularnie nazywany jest też
Oazowym w związku z metodą
15-dniowych rekolekcji oazowych, które są programem
formacyjnym pozwalającym
odkrywać i doświadczać zbawczego działania Boga.
Jego celem jest służba na rzecz
„żywego” Kościoła we współczesnym świecie. Pokazuje jak
każdy człowiek, niezależnie od
wieku, może znaleźć w nim
swoje miejsce. Dla każdego
uczestnika – dzieci, młodzieży,
studentów, dorosłych, małżonków, osób konsekrowanych,
kapłanów – Ruch ma konkretny program formacyjny. Jest to
droga, która prowadzi do Boga
i dojrzałego chrześcijaństwa,
do wychowania swoich uczestników do coraz głębszego
zrozumienia i zrealizowania
postawy posiadania siebie
w dawaniu siebie Chrystusowi
i braciom. Pomaga człowiekowi zobaczyć Boga jako źródło
i cel swojego życia, odkryć
powołanie do szczęścia.
Życie człowieka staje się niesamowitą przygodą, gdy otworzy się on na Boga i drugiego
człowieka. Prawdy te odkrywane są podczas spotkań we
wspólnocie, na modlitwie,
przy czytaniu i rozważaniu

Głównym twórcą i założycielem Ruchu był ksiądz
Franciszek Blachnicki –
Sługa Boży, urodzony 24
marca 1921 r., aktywny harcerz, walczący w kampanii
wrześniowej `39 roku, więzień obozu koncentracyjnego
w Oświęcimiu, skazany przez
władze okupanta hitlerowskiego na karę śmierci. Oczekując
w katowickim więzieniu na
wykonanie wyroku Franciszek
Blachnicki przeżył swoje nawrócenie, gdyż jako 16-letni
jeszcze chłopak stwierdził, że
nie wierzy w Boga. Cudownie
uratowany – ułaskawiony,
a kara śmierci zamieniona na
10 lat ciężkiego więzienia – 6
sierpnia 1945 r. wstąpił do
Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, a 25
czerwca 1950 roku otrzymał
święcenia kapłańskie. Odtąd
całe swoje życie poświęcał dla
rozwoju „żywego Kościoła”,
m.in. od roku 1963 dla Ruchu
Światło-Życie. Ogłoszenie stanu wojennego w Polsce zastało
ks. Franciszka Blachnickiego
w Rzymie. Nie mogąc wrócić
do Polski z powodu poszukiwania go listem gończym,
zamieszkał w ośrodku polskim
Marianum w Carlsbergu w
RFN, gdzie zmarł 27 lutego
1987 r. W grudniu 1995 rozpoczął się proces beatyfikacyjny
Sługi Bożego ks. Franciszka
Blachnickiego. W kwietniu
2000 r. jego szczątki przeniesiono do Krościenka i złożono w kościele pw. Dobrego
Pasterza.
Najważniejszym miejscem
w Polsce jest Centrum Ruchu, które znajduje się w
Krościenku na Kopiej Górce.
Jest to miejsce szczególne dla
oazowiczów. Jego sercem jest
Kaplica p.w. Chrystusa Sługi.
Znajdujący się tam witraż

wskazuje na źródło i cel życia
chrześcijanina, Jezus-Sługa
ukazany jest jako wzór zaufania Bogu i wypełnienia Jego
woli poprzez całkowity dar
z siebie.
Znakiem i symbolem Ruchu
są dwa greckie słowa: ΦΩΣ
(Fos – światło) i ZΩH (Zoe
– życie), splecione w formie
krzyża literą Ω (omega), która
jest symbolem Ducha Świętego. Tylko w Duchu Świętym
może zaistnieć jedność pomiędzy prawdami zawartymi
w Ewangelii, a tymi, które są
stosowane w życiu. Jest to zarówno program jak i metoda.
Ruch pokazuje konieczność
życia wg poznanych prawd,
aby osiągnąć dojrzałość. Dojrzały chrześcijanin – Nowy
Człowiek – to ktoś, kto żyje
zasadą Światło-Życie, kto poddaje swoje życie światłu. Takie
życie w świetle promieniuje
na otoczenie, wyzwala dobro,
rodzi życie.
Jednym ze zwolenników
i propagatorów Ruchu był
Ojciec św. Jan Paweł II.
Wielokrotnie w swoich wypowiedziach wskazywał jak
bliski jest mu ten ruch. Zwracał uwagę przede wszystkim
na umiejętność połączenia
życia duchowego z życiem codziennym w służbie bliźniemu
poprzez częste uczestnictwo
w Eucharystii i karmienie się
słowem Bożym. Jak powiedział: „Pamiętam, że dokładnie
przed trzydziestu laty, 16 sierpnia, w Błyszczu koło Tylmanowej uczestniczyłem w tzw. Dniu
Wspólnoty. Powiedziałem wtedy, ze osobiście bliski jest mi
ten styl życia, jaki zaproponował młodym sługa Boży ks.
Franciszek Blachnicki. I tego
zdania nie zmieniłem”. Innym razem błogosławiony Jan
Paweł II powiedział: „Bogu
dziękuje za ten Ruch, który
przyniósł tyle błogosławionych
owoców w sercach młodzieży
w minionych latach, a dziś
stanowi prężne środowisko
duchowego rozwoju młodzieży
i rodzin. Umiłowanie Eucharystii i Biblii niech zawsze rzuca
Boże światło na drogi Waszego
życia”.

To pieśń oazowa – Barka –
wyprowadziła ówczesnego
kardynała Karola Wojtyłę
z Ojczyzny do stolicy piotrowej. Tak wspominał ten dzień:
„Miałem ją w uszach, kiedy
słyszałem wyrok konklawe.
I z nią, z tą oazową pieśnią,
nie rozstawałem się przez te
wszystkie lata. Była jakimś
ukrytym tchnieniem Ojczyzny.
Była też przewodniczką na różnych drogach Kościoła…”.
Patronką Ruchu Światło-Życie jest Niepokalana, Matka
Kościoła, której świadomego
aktu oddania w dniu 11 czerwca 1973 r. dokonał kardynał
Karol Wojtyła. Ks.Blachnicki
uważał, że w ten sposób akt
ten będzie ciągle personalnie
żywy jako akt konstytutywny,
sprawiający, iż Ruch będzie
istniał jako dzieło i narzędzie
Niepokalanej. Uważał, że
„Ruch powinien stawać się
coraz pełniej Dziełem Niepokalanej, Matki Kościoła, oraz
Jej narzędziem dla dokonania
tego, czego Ona pragnie przez
niego dokonać. W ten sposób
także istniejąca od początku,
w założeniach, maryjność
Ruchu powinna coraz bardziej
zakorzeniać się w świadomości
jego diakonii i członków”.
Ważnym zadaniem członków Ruchu Światło-Życie
jest Krucjata Wyzwolenia
Człowieka. Poprzez ciągłą
formację buduję się w członkach ruchu nową siłę moralną,
która prowadzi do zaangażowania po stronie człowieka
ubogiego, prześladowanego,
zniewolonego, co przejawia
się w podejmowaniu Krucjaty,
której głównym założeniem
jest walka o człowieka i jego
godność. Jest ona bezpośrednią odpowiedzią Ruchu na apel
papieża Jana Pawła II, który
w dniu inauguracji swojego
pontyfikatu wzywał wszystkich rodaków, aby przeciwstawili się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża
obyczaje zdrowego społeczeństwa. Krucjata jest konkretnym
owocem pracy formacyjnej
Ruchu. Najważniejszym jej
elementem jest dobrowolna
abstynencja, często podjęta
w intencji konkretnej osoby.

Chrystus Królem

Centrum Ruchu w Krościenku na Kopiej Górce

Uwaga! Ciekawa propozycja
Centrala Orszaku Trzech Króli w Warszawie proponuje udział w konkursie:
Szanowni Państwo,

KONKURS „GŁOSUJ NA WIELBŁĄDA!”
Rozpoczynamy internetowy konkurs „Głosuj na
wielbłąda!” Czas trwania: 1-15 grudnia. Strona do
oddania głosu: http://orszak.org/glosuj-na-wielblada/ Zachęcamy do głosowania na miejscowość,
którą Fundacja wesprze sfinansowaniem udziału
pary wielbłądów w lokalnym Orszaku. Mamy
nadzieję, że w połowie adwentu nagrodzimy najaktywniejszą miejscowość.
Zachęcamy wszystkich do głosowania na Jarosław.
Przeczytaj – zagłosuj – podaj dalej!
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