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(587) 2 grudnia 2012

Drodzy
parafianie
Przyjmijcie serdeczne zaproszenie do uczestnictwa
w Peregrynacji wielko-piątkowego Krzyża i relikwii
bł. Jana Pawła II.

Pamiątka uroczystości
zakończenia
peregrynacji Krzyża
i relikwii bł. Jana Pawła II
w Archidiecezji Przemyskiej
Płaskorzeźbę wykonał artystaplastyk Dariusz Jasiewicz

To wyjątkowy i niepowtarzalny czas spotkania z Jezusem Chrystusem Ukrzyżowanym, czas ponownego opowiedzenia
się za Bogiem, czas powrotów i pogłębienia religijnego życia.
Niech nie zabraknie naszej modlitwy, zatroskania o sprawę zbawienia nas i naszych bliźnich. Zapraszamy wszystkich do
gorliwego udziału, do modlitwy i szczerej współpracy, aby zamierzone dzieło przyniosło błogosławione i trwałe owoce.
Duszpasterze
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PRZYJĘCIE POSŁANIA

Zawierzenie
Bożemu Miłosierdziu
Proboszcz:
Naszą parafię zawierzmy teraz Bożemu
Miłosierdziu, cała nadzieja, przeszłość
i przyszłość niech będzie złożona
w Najświętszym Sercu Jezusa.
Boże, Ojcze miłosierdzia, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu
Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas
w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata
i każdego człowieka. Pochyl się nad
nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki
i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego
świata!
Wszyscy: Amen.
Powtarza się śpiew: Jezu ufam Tobie...

Proboszcz:
Drodzy parafianie, bł. Jan Paweł II,
który cierpiąc przy tym Krzyżu głęboko poznał tajemnicę ofiary Jezusa
tak nauczał: „Powierzam wam Krzyż
Chrystusa! Nieście go po całej ziemi
jako znak miłości Pana Jezusa do
całej ludzkości i głoście wszystkim,
że zbawienie i odkupienie jest tylko
w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym”.
Podnieśmy teraz w górę krzyże,
które trzymamy w naszych rękach
i wyznajmy wiarę w moc Chrystusa
ukrzyżowanego.
A zatem pytam każdego z was:
Proboszcz: Czy wierzysz, że Jezus
Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały jest jedynym Zbawicielem
człowieka?
Wszyscy: Wierzę.
Proboszcz: Czy wierzysz, że tylko
w Krzyżu Jezusa możesz osiągnąć
zbawienie?
Wszyscy: Wierzę.
Proboszcz: Czy wierzysz, że jedyną
nadzieją świata jest Miłosierdzie
w Krzyżu naszego Pana?
Wszyscy: Wierzę.
Wszyscy trzymają podniesione krzyże
i śpiewają: „Idziesz przez wieki...”
W czasie śpiewu wynosi się Krzyż
Papieski z kościoła.

Chrystus Królem
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Przylgnijmy
do Krzyża

bł. Jan Paweł II

Chrystus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały jest naszą nadzieją.
On wydał za nas swoje życie, abyśmy życie mieli, i mieli je
w obfitości.
On wywyższony na Krzyżu pociągnął wszystkich do siebie.
Jeśli chcemy być zbawieni, nie ma dla nas innej drogi jak
stanąć pod Krzyżem Zbawiciela. Więcej, nie tylko stanąć
pod Krzyżem, trzeba nam wejść w tajemnicę Krzyża. Jedynie
w ten sposób możemy być uczniami Pana, nie ma innej drogi.
W Krzyżu jest, i zawsze będzie, cała nasza nadzieja.

bł. Jan Paweł II

Relikwiarz wędrujący

Każdy krzyż, budzi opór a nawet przeraża. Taka jest natura
krzyża. Doświadczył tego nasz Pan w modlitwie Ogrodu Getsemani, gdy wołał o oddalenie kielicha. Jednak temu wołaniu
Jego człowieczeństwa towarzyszyło ufne oddanie się w ręce
Ojca, którego wola musi się wypełnić.
W naszej drodze wiary, która wiedzie pod Krzyż szukamy pomocy. Szukamy kogoś, kto nam pomoże wspiąć się na Jezusowe
i nasze Kalwaryjskie wzgórze. Bóg w swojej dobroci dla nas
daje nam takich świadków - pomocników. Jest nim najpierw
Matka Boża. Ona towarzyszyła wiernie Synowi w Jego drodze
krzyżowej i była z Nim w szczytowej chwili objawienia się Jego
miłości, gdy został podwyższony na Krzyżu. Świadkiem wierności tajemnicy Krzyża jest także bł. Jan Paweł II, dany nam na
obecne czasy wielki pasterz Kościoła. On sam przez całe życie
przybliżał się do Krzyża Pańskiego i na nim się opierał, aby
w końcu zjednoczyć się z Krzyżem Jezusa w tajemnicy swojej
błogosławionej śmierci. Jan Paweł II okazał się rzeczywiście
„Cały Twój” dla Chrystusowego Krzyża, toteż dostąpił udziału
w chwale nowego życia w Chrystusie Zmartwychwstałym.
Razem z błogosławionym Papieżem chcemy poznawać tajemnicę Pańskiego Krzyża. Niech się to dokona przy szczególnym
znaku, przy Krzyżu, który nasz Ojciec Święty obejmował, gdy
po raz ostatni na ziemi uczestniczył w nabożeństwie Drogi
Krzyżowej. Ten krzyż, który przez peregrynację dozna czci
w naszym diecezjalnym Kościele niech będzie dla nas wszystkich, grzesznych i słabych znakiem nadziei, zasadą życia,
normą wszelkich wyborów i objawieniem mocy Pana. Zachęcam wszystkich, aby gorliwie i wielkodusznie podjęli trud
uczestnictwa w rekolekcjach i samym nawiedzeniu. Proszę
o umożliwienie wszystkim, aby mogli przylgnąć sercem
i umysłem do tego znaku Bożego Miłosierdzia. Niech do Krzyża przyjdzie każdy, niech nikt się nie boi, dla wszystkich przy
Krzyżu jest miejsce.
Znakiem Krzyża błogosławię tym, którzy przez gorliwe słuchanie Słowa Bożego i modlitwę w czasie rekolekcji przy Papieskim Krzyżu będą kontemplować tajemnicę Paschy Jezusa.
Krzyżem znaczę serca i usta Kapłanów - rekolekcjonistów, aby
z mocą głosili Chrystusa Ukrzyżowanego.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Relikwie na stałe umieszczone
w kaplicy Miłosierdzia Bożego
w kościele Chrystusa Króla w Jaroslawiu

Wasz Arcybiskup
+ Józef Michalik
Metropolita Przemyski

Rekolekcje parafialne
Niedziela 2.XII.2012 r.

Chrystus Królem
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Sobota 8.XII.2012 r.

8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 16.00, 18.00 - Msza św. z nauką 8.00 - Msza św.
rekolekcyjną
17.00 - Uroczyste powitanie Krzyża i relikwii (w bramie,
17.00 - Nabożeństwo z Koronką do Miłosierdzia Bożego
przedsionku i przy ołtarzu)
- Msza św.
- czas na osobistą adorację (możliwość ucałowania
Poniedziałek 3.XII.2012 r. - dzień połączonych rekolekcji z dziećmi
relikwii bł. Jana Pawła II i dotknięcia Krzyża)
20.30 - Koncert pieśni o krzyżu i pieśni maryjnych
8.00 - Msza św. z nauką
Andrzej Bator - baryton (Uroczysty Apel Jasnogórski)
8.30 - Film i śpiew dzieci z kl. 1-3 w KCK
21.30 - Msza św. Księży Rodaków
9.30 - Msza św. z nauką dla dzieci z kl. 1-3
17.30 - Nabożeństwo z Koronką do Miłosierdzia Bożego
18.00 - Msza św. z nauką

(ok. godz. 23.00 zamknięcie kościoła)

Niedziela 9.XII.2012 r.
Wtorek 4.XII.2012 r. - dzień połączonych rekolekcji z dziećmi
8.00 - Msza św. z nauką
8.30 - Film i śpiew dzieci z kl. 4-6 w KCK
9.30 - Msza św. z nauką dla dzieci z kl. 4-6
17.30 - Nabożeństwo z Koronką do Miłosierdzia Bożego
18.00 - Msza św. z nauką
Środa 5.XII.2012 r.
8.00 - Msza św. z nauką
9.00-12.00, 15.00-17.15 - Spowiedź parafialna
17.15 - Nabożeństwo z Koronką do Miłosierdzia Bożego
18.00 - Msza św. z nauką - zakończenie rekolekcji

8.00 - Msza św.
9.30 - Msza św.
11.00 - Msza św. odwołana w tym dniu
12.15 - Główna Msza św. - przewodniczy Abp Celestino
Migliore - Nuncjusz Ap w Polsce
- Pod koniec Mszy św. nabożeństwo z Koronką do
Miłosierdzia Bożego i Akt Zawierzenia (odprowadzenie
obrazu)
Przerwa obiadowa
15.00 - Koncert w kościele Pop-oratorium „Boże
Miłosierdzie”
Po koncercie ok. 18.00 - Msza św.
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Odpust parafialny

Mszy św. Odpustowej w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata przewodniczył ks. dr. Piotr Kandefer.

Schola dumnie nosi piękne stroje związane z wystrojem
wnętrza naszej świątyni.

Liturgię odpustową uświetniły piękne występy artystów z Ukrainy. Na fletni pana grał
Igor Maceluch, na bandurze Natasza Mazur,
a na flecie prostym Igor Mazur. Całość koncetu pięknie uzupełniał niezwykły głos solowy
Nataszy Mazur.

Chrystus Królem

List Pasterski Metropolity Przemyskiego na Adwent
Być solą ziemi naszej ludzkiej niedoskona- wytłumaczyć postęp nauki,
w Roku Wia- łości i tęsknoty za darami która nie liczy się z moralnory
Bożego miłosierdzia. Pra- ścią i nieodpowiedzialnie do-

gnienie uzyskania odpustu
Drodzy Bracia rodzi się w sercu wrażliwym
i Siostry,
i napełnionym wiarą. Trzeba
tę wiarę pogłębiać. Człowiek
Adwent, który rozpoczynamy bez wrażliwości duchowej,
jest kościelnym okresem ocze- bez wyczucia wiarą wielkiej
kiwania na święta Bożego Na- miłości Bożej, będzie miał
rodzenia. Święta te przypomi- trudności w zrozumieniu jak
nają nam w sposób szczególny wielkim złem jest grzech, jak
narodzenie Chrystusa - Syna wielką jest zniewagą Boga
Bożego, który dla nas stał się i raną zadaną własnej duszy.
człowiekiem, aby w ludzki
sposób powiedzieć o drogach Rok duszpasterski, który dziś
prowadzących do zbawienia rozpoczynamy w Kościele
i przestrzec przed potępieniem. w Polsce odwołuje się do fragWybór drogi zależy od nas, mentu ewangelii, w którym
osobiście ode mnie. Chciało- wiara człowieka przyrównyby się dziś zawołać: Bracie wana jest do soli: Wy jesteście
i Siostro nie zwlekaj, przemyśl solą ziemi, a jeśli sól utraci swój
sprawę swego zbawienia, wy- smak, to czym go przywrócić?
bierz drogę bezpieczną! Jest to - pytał Pan Jezus (Mt 5, 13).
droga wysiłku, pracy nad sobą, Zakończony przed kilkoma
ale droga radosna i twórcza. tygodniami Synod Biskupów
w Rzymie dał okazję zgroŚw. Łukasz przytacza dziś madzonym z całego świata
przestrogi Pana Jezusa, który biskupom (było nas 263) do
zwraca uwagę na budzące refleksji nad stanem wiary
grozę znaki czasu, zapowiada- w poszczególnych krajach
jące kres dziejów świata oraz i narodach. Przez pełne trzy
kres naszego życia, za które tygodnie wsłuchiwaliśmy się
będziemy musieli ponieść w przeprowadzane analizy
i szukaliśmy sposobów, aby
odpowiedzialność.
z ewangelią Pana Jezusa trafić
Znakiem szczególnie ważnym, do współczesnego człowieka.
który każdy z nas otrzymuje Przyczyn kryzysu zawsze jest
jest odruch sumienia. Nie lek- wiele, są zewnętrzne, zaproceważmy go, bo to szczególny gramowane bądź przypadkodar. Warto posłuchać sumienia, we, ale te najważniejsze tkwią
zaś zaniepokoić się należy jeśli w nas samych.
sumienie milczy i nie wyrzuca
mi złego, jeśli milczy na dobro Wszyscy jesteśmy głęboko
i nie broni przed złem. Takie przekonani, że ludzie poniosą
sumienie wymaga długiego stratę, jeśli nie przyjmą Chryleczenia, bo człowiek o ska- stusa i Jego zbawczej nauki.
mieniałym sumieniu stanął Ale jak przekonać młodych
nad przepaścią. Pan Jezus i starszych o pięknie wiary,
i o takich ludziach pamięta, jakimi argumentami się pochce im pomóc, dodaje otuchy: służyć, żeby przestrzec świat
Nabierzcie ducha i podnieście przed zapętleniem, w które
głowy, ponieważ zbliża się wa- wchodzi burząc odwieczny
porządek moralny?
sze odkupienie (Łk 21, 28).
Rok Wiary - rokiem nadziei
11 października br. w 50 rocznicę rozpoczęcia obrad II Soboru
Watykańskiego, Ojciec Święty Benedykt XVI otworzył
w Kościele katolickim ROK
WIARY i ubogacił go liczn y m i o d p u s t a m i . Wa r t o
z nich skorzystać w poczuciu

puszcza krzyżówki genetyczne
między roślinami, zwierzętami
a nawet ludźmi? To przecież
droga do nikąd.
Są też i inne znaki globalnej
nieuczciwości, które konsekwentnie zwrócą się przeciwko ludzkości, bo naruszają
ustalony przez Boga porządek
natury. Mamy obowiązek te
znaki odczytywać i reagować
na nie.
Zalecenia duszpasterskie
Pan Jezus zna nasze niepokoje.
On przyszedł na świat zanurzony w ciemność grzechu
i zła, które rozświetlił światłem
wiary i łaski i niestrudzenie
zachęca: Nabierzc ie ducha,
dokończenie na str. 8

Wigilijne świece
Caritas
do nabycia w kiosku

Jesteśmy dziś świadkami nie
tylko ataków na ewangelię
i chrześcijan, ale na same
podstawy naszego ludzkiego
istnienia. Jak wytłumaczyć
kryzys rodziny, albo promocję
związków jednopłciowych,
podczas gdy małżeństwo we- Mała świeca cena minimum - 5 zł.
dług praw natury jest przymie- Każda sprzedana świeca, to jeden
rzem mężczyzny i kobiety? Jak obiad dla biednego dziecka.

I NIEDZIELA ADWENTU

I CZYTANIE: Jr 33,14-16

Potomek Dawida będzie wymierzał
sprawiedliwość

REFREN PSALMU: Do Ciebie,
Panie, wznoszę moją duszę.
II CZYTANIE: 1 Tes 3,12-4,2

Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa

EWANGELIA: Łk 21,25-28.3436
Oczekiwanie powtórnego przyjścia
Chrystusa

...Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego
na obłoku z wielką mocą
i chwałą. A gdy się to dziać
zacznie, nabierzcie ducha
i podnieście głowy, ponieważ
zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze
serca nie były ociężałe wskutek
obżarstwa, pijaństwa i trosk
doczesnych, żeby ten dzień
nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on
bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się
w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego,
co ma nastąpić, i stanąć przed
Synem Człowieczym”.
II NIEDZIELA ADWENTU

I CZYTANIE: Ba 5,1-9

W drodze do nowego Jeruzalem

REFREN PSALMU: Pan Bóg
uczynił wielkie rzeczy dla
nas.
II CZYTANIE: Flp 1,4-6.8-11

Bądźcie czyści i bez zarzutu na
dzień Chrystusa

EWANGELIA: Łk 3,1-6

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę
Panu

Było to w piętnastym roku
rządów Tyberiusza Cezara.
Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod
tetrarchą Galilei,... za najwyższych kapłanów Annasza
i Kajfasza skierowane zostało
słowo Boże do Jana, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę
nad Jordanem i głosił chrzest
nawrócenia na odpuszczenie
grzechów, jak jest napisane
w księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na
pustyni: Przygotujcie drogę
Panu, prostujcie ścieżki dla
Niego; każda dolina niech
będzie wypełniona, każda góra
i pagórek zrównane, drogi
kręte niech staną się prostymi,
a wyboiste drogami gładkimi.
I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.
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List Pasterski Metropolity sterską i istniejącymi grupami i zjednoczonym z nim następ- i do gorliwszej modlitwy św.
Przemyskiego na Adwent apostolskimi niech stara się com apostołów. Starajmy się Michała Archanioła i Mat-

zorganizować jakieś wydarze- bronić w sobie i w innych tej
nie wiary, umotywowane wiarą wierności wobec nauczania
Papieża i biskupów i módlmy
podnieście głowy, ponieważ i będące jej świadectwem.
się codziennie za naszych
zbliża się wasze odkupienie.
Trzeba poważnie potraktować Diecezjalna Rada ds. Nowej pasterzy.
głos Jezusa i Jego zaproszenie Ewangelizacji, oprócz istniejącej inicjatywy młodzieżowej Na koniec pragnę przestrzec
do współpracy.
zwanej Ewangelizacją Biesz- przed szczególnie niebezPomyślmy zatem, czy coś robi- czadów, zorganizuje promocję piecznym wynaturzeniem
my dla umocnienia wiary i czy ewangelizacyjną w rejonach. w dziedzinie wiary, jakim jest
nie powinniśmy zrobić czegoś Odnowa w Duchu Świętym satanizm promowany niekiedy
więcej, aby zbawienie nie zapowiada kolejny swój Kon- przez ludzi zagubionych albo
oddaliło się od nas i naszych gres w Krośnie, zaś Katolickie niezdających sobie sprawy,
dzieci. Przecież tak łatwo by- Stowarzyszenie Młodzieży od jak wielkie niebezpieczeństwo
łoby utrwalać nawyki naszej 1 stycznia 2013 otworzy stronę może nieść dla człowieka koninternetową na temat wiary, takt z szatanem - ojcem zła.
wiary w rodzinach.
z możliwością bezpośrednie- W perspektywie wiary - szataCzy naprawdę szczerze wierzę go kontaktu w każdą środę, na nie należy się bać, ani mu
w Chrystusa i wierzę Chrystu- o godz. 21.00.
ufać, bo jest ojcem kłamstwa
sowi? Jeśli nie liczę się z sui nie ma w nim życzliwości
mieniem, stronic od Kościoła Zachęcam przy tej okazji do- do człowieka. Chrystus poi sakramentów świętych, to rosłych i młodzież do zain- konał szatana i przywrócił
nie postępuję w wierze, nie teresowania się i włączania nam szansę zbawienia. Szatan
pogłębiam kontaktu z Bogiem w formację i działalność ru- nie ma władzy nad człowiea sól mojej wiary wietrzeje, chów duchowości, stowarzy- kiem, dopóki sam człowiek
jej światło gaśnie. Zachęcam szeń i wspólnot. Zwłaszcza nie przyjmuje jego pokus
zatem do częstej spowiedzi młodzież potrzebuje zdrowej i propozycji.
i częstej Komunii świętej duchowo grupy odniesienia,
nie tylko z okazji świąt, po- pomocnej w ujawnieniu wła- Do osłabienia wiary prowagrzebów czy ślubów naszych snych zdolności oraz w wybo- dzi też uleganie wszelkim
znajomych, ale ze względu rach życiowych. Niech rodzice zabobonom i wróżbom, przed
na przyjaźń Chrystusa, który zauważą, docenią i wspierają którymi również przestrzeotworzy przede mną głębię zaangażowanie swoich dzieci gam, zachęcając do większego
w ruchy i stowarzyszenia ka- zaufania Opatrzności Bożej
swej miłości.
tolickie.
Zacznijmy poważnie traktować
Boga jako naszego Ojca i to Rok Wiary niech stanie się we- 8 grudnia
w każdej sytuacji. Pozbywaj- zwaniem do wspólnej modlimy się nawyków zła i grzechu, twy w rodzinie, niech obudzi
które lansują zepsuci ludzie, poczucie odpowiedzialności
moda i świat, a nabierajmy za naukę pacierza i katechistylu Chrystusowej gorliwości zmu w rodzicach i dziadkach,
w głoszeniu ewangelii i w co- którzy niech ożywią w sobie
dziennym wysiłku uczynienia godność nauczycieli i świadczegoś, co upodobni nas do ków wiary.
Chrystusa. Przypatrzmy się
ilości bezowocnego czasu W najbliższym roku żyjąc
spędzanego na korzystaniu wiarą starajmy się pogłębić
z mediów. Czy nie lepiej by w sobie przekonanie, że cobyło w tym czasie sięgnąć po dzienne życie i codzienne
katolicką gazetę czy książkę? wybory sprawdzają naszą wiarę. Chrześcijanin nie może
W archidiecezji będziemy życiowych decyzji małych ani
w tym roku w każdej Mszy wielkich odłączać od sumienia
świętej, tuż przed błogo ukształtowanego ewangelią.
sławieństwem odmawiać mo- Kościołowi dziś prawdzidlitwę o przymnożenie wiary, wie służą nie ci, którzy chcą
(tekst księża proboszczowie go nieustannie reformować
otrzymali uprzednio), konty- w innych, ale ci, którzy refornuować też będziemy głosze- mują go w sobie i uświęcają
nie kazań katechizmowych, się codziennie. Chrystus nie
poświęconych sakramentom założył ani Kościoła wiary
i modlitwie. Zachęcam wszyst- otwartej, ani Kościoła wiary
kich do czytania Katechizmu tradycyjnie integralnej, ale
założył Kościół oparty na
Kościoła Katolickiego.
Piotrze i Apostołach. DziW każdej parafii Akcja Ka- siaj potrzebna jest szczególna
tolicka wraz z Radą Duszpa- wierność następcy św. Piotra
dokończenie ze str. 7

ki Najświętszej, której zawdzięczamy tak bardzo wiele
w naszym codziennym życiu.
Z Maryją zatem czuwajcie
więc i módlcie się w każdym
czasie, abyście mogli uniknąć
tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem
Człowieczym (Łk 21, 36).
W Archidiecezji naszej kończy się Peregrynacja Krzyża
Papieskiego i relikwii bł. Jana
Pawła II, co było wielkim
czasem łaski i odczuwalnej
bliskości Miłosierdzia Bożego.
Dziękuję wszystkim, którzy
pomogli owocnie przeżyć to
nawiedzenie łaski Ukrzyżowanego Jezusa.
Niech Boże błogosławieństwo
towarzyszy Wam wszystkim
drodzy Diecezjanie i Goście,
na drogach adwentowego
oczekiwania na spotkanie
z Chrystusem w Święta Jego
Narodzenia; obyśmy mogli
owocnie przeżyć to osobiste
i pełne pokoju spotkanie.
Wasz Arcybiskup

Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia NMP
Kościół katolicki obchodzi 8
grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny. Choć dogmat został ogłoszony w 1854 r. prawda ta od wieków była obecna
w Kościele. Według niej, Maryja została obdarzona przez
Boga szczególną łaską, łaską
poczęcia bez grzechu pierworodnego. Według Kościoła Katolickiego konsekwencją owego daru była bezgrzeszność
w całym żywocie Maryi.
Po upływie czterech lat od
ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP
– od 11 lutego 1858 roku –
nastąpiły, objawienia Matki
Bożej w Lourdes. Szczególne
znaczenie miała wypowiedź
Najświętszej Maryi Panny 25
marca: „Jestem Niepokalane Poczęcie”. W ten sposób
Maryja potwierdziła swoje
wyjątkowe powołanie.
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Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną!
Refleksja na temat zagrożeń ze strony grup i zjawisk pseudoreligijnych
W trosce o przyszłość pokoleń
naszej Ojczyzny chcemy zwrócić Waszą uwagę na niektóre
niepokojące zjawiska, jakich
doświadczamy we współczesnym świecie, a które zagrażają
naszej wierze w Boga. Czynimy
to na progu Roku Wiary, ogłoszonego przez Ojca Świętego
Benedykta XVI.
Postępująca laicyzacja zachodnich społeczeństw i programowe wykluczanie religii z życia
publicznego tworzą pustkę
duchową, którą coraz mocniej
wykorzystują grupy nowej
pseudoduchowości. Aktualnie
w Polsce swoją, nieraz ukrytą
działalność prowadzą także
niebezpieczne grupy, które
w prawodawstwie wielu europejskich krajów uznawane
są za struktury destrukcyjne
i przestępcze. Dla pozyskania
nowych wyznawców posługują
się manipulacją i dokonują psychicznego zniewolenia ludzi,
zwłaszcza młodych. Aby stać
się wiarygodnymi odwołują
się nawet do Biblii. Często
nie występują pod własnym
szyldem, ale pod przykrywką
szczytnych idei, wartości, czy
organizacji.

i w Nim mamy pokładać naszą
nadzieję (por. Youcat 352). Kto
odrzuca wiarę w prawdziwego
Boga, zaczyna oddawać cześć
demonom, bożkom, idolom lub
ubóstwia samego siebie.
Być jak Bóg - mieć boską moc,
panować nad innymi, znać
przyszłość - oto pokusy, które
opanowały dzisiaj wielu ludzi.
Aby je spełnić, uciekają się do
magii, czarów, wróżbiarstwa,
kart tarota; do uczestnictwa
w seansach spirytystycznych
czy okultystycznych; odwiedzin tzw. „świeckich egzorcystów”, jasnowidzów, wróżek,
magów i astrologów; noszenia
amuletów czy talizmanów;
do praktykowania jogi czy
medytacji transcendentalnej,
channelingu, telepatii, tai chi,
medycyny niekonwencjonalnej,
reiki oraz wielu innych temu
podobnych (por. List pasterski
Biskupa Płockiego na Wielki
Post 2012).

Jezus mówi: „Ja jestem
Drogą, Prawdą i Życiem”
(por. J 14, 6)

Katolik nie może modlić się
i uczestniczyć we mszy świętej,
gdzie powierza się całkowicie
Bogu, a potem udawać się do
wróżki, sięgać po horoskop,
odwoływać się do obrzędów
magiczno-okultystycznych czy
nosić talizmany i amulety. Katechizm Kościoła Katolickiego
przypomina, że korzystanie
z nich jest przeciwne wierze
w Jedynego Boga i jest grzechem przeciw pierwszemu
przykazaniu Dekalogu (por.
KKK 2116). Chrześcijanin
powinien się z takich praktyk
spowiadać.

Pierwsze przykazanie Dekalogu brzmi: „Nie będziesz
miał cudzych bogów przede
Mną”. Zabrania ono bałwochwalstwa, czyli oddawania
czci innym bogom i bóstwom;
uwielbiania ziemskich idoli
i „celebrytów”; poddania się
„magii”: pieniądza, wpływów,
sukcesu, urody, siły czy wiecznej młodości (por. Youcat 335
- Katechizm Kościoła Katolickiego dla Młodych). Trójjedyny
i osobowy Bóg, objawiony
przez Jezusa Chrystusa jest jedynym i prawdziwym Bogiem!
Nie ma żadnego innego: tylko
Jemu należy oddawać cześć

Jezus Chrystus jest Drogą
Prawdą i Życiem. W tajemnicy
śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa, Bóg objawił pełnię
swej miłości, która zbawia
człowieka i wzywa ludzi do
nawrócenia i przemiany życia. „Ewangelia jest nie tylko
przekazem treści tego, co dla
nas Pan Jezus uczynił, co nam
powiedział, Ewangelia jest Nim
samym. Chrystus jest dobrą
nowiną o zbawieniu każdego
bez wyjątku człowieka” (Abp
Wacław Depo - Bielsko-Biała,
18 V 2012 r.). Podstawą wszelkiej autentycznej i żywej wiary
jest Słowo Boże głoszone, przy-

Pojawiają się więc ważne pytania: Czy nie stanowią one
zagrożenia dla chrześcijanina?
Czy praktykowanie ich nauk
nie jest sprzeczne z wymogami
wiary katolickiej?

jęte, celebrowane i rozważane
w Kościele. „Każdy z nas jest
wezwany do rozwijania własnej
wiary i do życia nią. Jednak
w naszej wierze nie pozostajemy sami, odizolowani od
innych. Wierzymy w Kościele
i wraz z całym Kościołem”
(por. Przesłanie Benedykta
XVI na 98. doroczne spotkanie
niemieckich katolików Katholikentag 2012 r.).

o swoich nieograniczonych
możliwościach. Służą one
przede wszystkim stworzeniu
nowych zasad i norm postępowania według zamysłu tych,
którzy je kreują, psychomanipulacji, wprowadzeniu zamętu
religijnego - błędów dogmatycznych i herezji, zdobyciu nowych członków-wyznawców,
a w konsekwencji odejściu od
chrześcijaństwa.

W dzisiejszej rzeczywistości
pluralizmu religijnego i ideowego grupy nowej’ pseudoduchowości - zwane także sektami,
nowymi ruchami religijnymi,
kultami, grupami destrukcyjnymi - są strukturami niezwykle dynamicznymi. Potrafią
przystosowywać się do życia
w społeczeństwie, ulegając
częstym zmianom oraz procesowi adaptacji środowiskowej
i ideologicznej. Z małych,
marginalnych grup, przekształcają się w legalnie działające
ugrupowania i związki wyznaniowe, które - działając
w obrębie prawa gwarantującego wolność wyznania, przekonań, czy religii - pozornie
nie stanowią zagrożenia dla
jednostki i społeczeństwa. Najczęściej podszywają się pod
grupy religijne, edukacyjne
lub terapeutyczne. Charakteryzuje je m. in.: ekskluzywizm
i monopol na prawdę, tajemniczość, konieczność zerwania
z dotychczasowym środowiskiem życia, wymuszanie
zmiany sposobu zachowania,
a także rozbieżność celów
deklarowanych od realizowanych itd. Nierzadko naruszają
podstawowe prawa człowieka
lub zasady współżycia społecznego. Działają destrukcyjnie
na jednostkę i rodzinę przez
stosowanie technik psychomanipulacyjnych oraz wykorzystywanie fizyczne, psychiczne,
czy materialne. Stanowią okazję dla swobodnej działalności
różnych okultystów, wróżbitów,
magów, guru itp., którzy oferują
rzekomo nadzwyczajne doznania mistyczne, posiadanie mocy
jasnowidzenia, siły umysłu,
zdolności czynienia cudów,
czy też receptę na wszystkie bolączki świata i człowieka oraz złudne przekonanie

Wiele z nich sięga do religii
i filozofii orientalnych, bezkrytycznie wprowadzając nauki,
zwyczaje i praktyki obce dla
tradycji chrześcijańskiej, zaczerpnięte z tamtejszych światopoglądów, jak np.: medytację,
jogę, zen, mantrę, czakramy,
reinkarnację, prawo karmy, czy
dharmę. Propagowana medytacja nie jest - wbrew pozorom zwykłą koncentracją uwagi, wyciszeniem czy wyłączeniem się
z hałasu, trosk i kłopotów. Jest
ukierunkowana na „wyzwolenie”, „zdobycie wewnętrznej
wolności” „oświecenie”, „poczucie jedności z kosmiczną rzeczywistością”. Poprzez
określone ćwiczenia i techniki
medytacyjne (np. zen, jogę,
mantrę) - człowiek własnym
wysiłkiem ma „zbawić sam
siebie”. Jezus Chrystus, Bóg
- Człowiek, jedyny Zbawiciel
i Odkupiciel ludzi nie jest mu
już potrzebny. Pozostają one
także w zasadniczej sprzeczności z wartościami wywodzącymi się z etyki opartej na
Dekalogu, Ewangelii i nauce
Kościoła katolickiego.
Ogromne zagrożenie dla chrześcijańskiej duchowości przynosi
również wiara w reinkarnację,
przedstawiana na Zachodzie
jako „wędrówka dusz” i szansa
ponownych narodzin - nowego
i lepszego przeżycia swego
życia. Nie da się jej pogodzić z chrześcijańską wiarą
w zmartwychwstanie, z wiarą
w odkupienie człowieka dokonane przez mękę, śmierć
i zmartwychwstanie Chrystusa.
Czy jesteśmy świadomi zagrożeń, jakie niesie ezotedokończenie na str. 10
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Nie będziesz miał bogów on jakiejś konkretnej organi- nika).
zacji, religii czy światopoglącudzych przede Mną!
dokończenie ze str. 9

ryzm, New Age, okultyzm
i magia?
Ezoteryzm
Ezoteryzm czyli tajemna wiedza przekazywana jedynie
wybranym na zasadzie wtajemniczenia obejmującego
określone ryty i symbole,
skupia się na poznaniu ulaytych mocy magicznych i wykorzystaniu tajemnych sił. Jej
elementami są: magia, okultyzm, astrologia, wróżbiarstwo (horoskopy, karty tarota,
jasnowidzenie, przepowiednie
wróżek, chiromancja, rzucanie
czarów i uroków), spirytyzm
(wywoływanie duchów, channeling), kabała, teozofia, ale
także satanizm i uprawianie
czarów (kult Wicca, fascynacja
demonami i wampirami) oraz
inne zjawiska z tego nurtu.
Ezoterycy wierzą że siły te mają
wpływ na życie człowieka, ale
też mogą być przez człowieka wykorzystywane zgodnie
z jego wolą przy pomocy określonych procedur i zaklęć (np.
w alchemii, magii, szamanizmie czy spirytyzmie) a także
przez noszenie odpowiednich
amuletów i talizmanów (np.
Pierścienia Atlantów). Ruchy
ezoteryczne odwołujące się
do chrześcijaństwa twierdzą
również, że posiadają rzekomą
tajemną naukę Jezusa, która
może być przekazana jedynie
wybranym wtajemniczonym.
Tajemne nauki magiczne kuszą
wielu, którzy nie zauważają że
są one całkowicie odmienne
od autentycznej katolickiej
nauki o zbawieniu dostępnym
jedynie w Jezusie Chrystusie
i o niezbędności Kościoła.
Ezoteryzm kładzie bowiem
nacisk na poznanie tajemnej
wiedzy, a nie na osobową relację ze zbawiającym Bogiem
- stając w opozycji do nauk
Biblii i nauczania Kościoła,
które przekazują prawdy przez
Boga objawione.
New Age
W szeroko pojętym ezoteryzmie trzeba wskazać także zjawisko określane jako New Age
(„Nowa Era”, „Nowy Wiek”,
„Era Wodnika”). Nie oznacza

W New Age nie ma miejsca dla
Boga, Chrystusa i Kościoła!
Brak w nim głębszych wymagań moralnych i zobowiązań
etycznych - każdy człowiek
tworzy swoją prawdę, swoją
etykę, swój światopogląd. Następuje zanegowanie i odrzucenie nauki chrześcijańskiej,
a jej miejsce zajmuje przekonanie ludzi o ich rzekomej boskości i nieograniczonych możliwościach. New Age w wielu
aspektach stoi w opozycji do
Objawienia chrześcijańskiego,
gdyż zdecydowanie odbiega od
ducha Ewangelii i nie jest do
pogodzenia z wiarą i tradycją
katolicką. Zatem chrześcijanin
w obliczu New Age powinien
zachować daleko posuniętą
roztropność i ostrożność, by
New Age propaguje alter- nie wpaść w pułapkę i nie stać
natywną do chrześcijańskiej się jego ofiarą.
koncepcję Boga, jako rzekomo
boskiego pierwiastka ukrytego Okultyzm i magia
w każdym człowieku oraz anty
chrześcijańską wizję osoby Je- Okultyzm jako ezoteryczna
zusa, tzw. Chrystusa Kosmicz- „wiedza tajemna” i praktyka
nego - Maitreyi. Prowadzi do oparta na tej wiedzy, przenika
zastąpienia żywej, osobowej do wszystkich dziedzin życia
więzi ze zbawiającym Bo- i działalności człowieka: do
giem, rodzajem kosmicznej mediów, środków społecznego
duchowości, w której człowiek przekazu, kultury, nauki, poliposzukuje zbawienia poza tyki, gospodarki; literatury, filChrystusem i łaską Bożą, mu, teatru, medycyny, terapii;
a dla osiągnięcia własnych organizacji, stowarzyszeń, na
celów posługuje się różnymi uczelnie, do instytucji i systemagicznymi terapiami i prak- mów edukacyjnych, obrzędów,
tykami - tajemnymi mocami zwyczajów itd. Staje się wizją
i siłami. Zamierzeniem Nowej świata, światopoglądem, reliEry jest stworzenie nowego gią, biznesem i zawodem. Wiemodelu rzeczywistości poj- lu ludzi bezpośrednio korzysta
mowania świata i człowieka z usług astrologów, tarocistów,
na wyższym stopniu ewolucji jasnowidzów i wróżbitów. Inni
i bytowania - opartego na ulegają ich oddziaływaniu
monizmie (przekonaniu, że przez prasę, książki, radio, tewszystko wypływa z jednego lewizję, Internet i film. Sprzyja
ostatecznego źródła - tj. boskiej temu również łatwa dostępenergii wszechświata), pante- ność wielu programów o temaizmie (utożsamieniu bóstwa tyce magicznej i wróżbiarskiej
z wszechświatem), reinkarna- oraz propagowanie znaków
cji i prawie karmy (cyklu po- okultystycznych i symboli
wtórnych narodzin w oparciu satanistycznych. Wiele osób
o skutki wcześniejszych czy- stosuje okultystyczne, nienów i wyborów), relatywi- bezpieczne metody, praktyki
stycznym uniwersalizmie re- i obrzędy; nosi talizmany
ligijnym (stwierdzeniu, że i amulety, magiczne znaki,
wszystkie religie to różne symbole i tatuaże; nawiązuścieżki prowadzące do szczę- je kontakt z ezoterycznymi
ścia i zbawienia), osobistej grupami w przekonaniu, że te
transformacji (doznaniu do- zapewnią im szczęście, bezświadczenia mistycznego czy pieczeństwo, zdrowie, spokój,
parapsychicznego), krytyce powodzenie, a nawet wieczne
chrześcijaństwa (przejściu od zbawienie już tu na ziemi.
systemu wierzeń chrześcijańskich - Ery Ryb, do realizacji Wszyscy jesteśmy narażeni
wierzeń New Age, Ery Wod- na oddziaływanie okultyzmu
du - należy go raczej określić
mianem swoistej mieszanki
kulturowej, w której współistnieją rozmaite, często wzajemnie sprzeczne i wykluczające
się tradycje, zwyczaje, nauki
i praktyki, takie między innymi jak: zainteresowanie niekonwencjonalnymi terapiami
i medycyną, bioenergoterapia,
doświadczenia pozacielesne,
reiki, radiestezja, regresing,
rebirthing, parapsychologia,
praktyki wróżbiarskie i astrologiczne, teozofia i antropozofia, kultywowanie rozmaitych
form magii i czarów, neopoganizm, wschodnia medytacja
i ćwiczenia jogi, techniki relaksacyjne, czy skrajna ekologia fundamentalna.

i magii - jednak na pierwszym
miejscu ich ofiarami są dzieci
i młodzież. Bądźmy szczególnie czujni, jeśli chodzi
o wróżby, wywoływanie duchów, stawianie kart tarota czy
inne magiczne zaklęcia. Może
to prowadzić do niepokojów,
depresji, koszmarów, bezsenności; odrazy do modlitwy,
praktyk pobożnych, miejsc
świętych, czy też do dręczenia
demonicznego, psychicznego
i duchowego zniewolenia,
a nawet do opętania! Często
pod płaszczykiem tzw. medycyny naturalnej ma miejsce
zwykła szarlataneria, wykorzystująca ludzką łatwowierność, albo wręcz przyzywanie
złych mocy, które na pewno
nie pomogą w rozwiązywaniu
problemów życiowych, a mogą
jedynie zaszkodzić duszy (por.
KKK 2117).
Niebezpieczeństwa satanizmu.
Ostatnią grupą poważnych
zagrożeń duchowych, na którą
zwracamy uwagę, jest satanizm
czyli kult Szatana, osobowego
zła oraz jego rozmaite odmiany (neosatanizm, satanizm
subkulturowy, neopogaństwo,
wampiryzm). Okultystyczna
tajemniczość satanizmu fascynuje wielu swoim odrzuceniem
chrześcijańskich wartości oraz
złudnymi hasłami nawiązującymi do niczym nie ograniczonej wolności (według motta:
„czyń, co chcesz i niech Ci
to będzie prawem”). Przenika
wiele dziedzin ludzkiego życia, znajdując podatny grunt
w subkulturach młodzieżowych, kinematografii, literaturze, Internecie, mediach.
Istotną rolę w zachowaniach
satanistów odgrywa muzyka,
którą mocno eksponuje się
jako nośnik emocji i treści
łatwo trafiających do młodzieży. Satanizm łączy się
z fascynacją elementami magii, okultyzmu czy wampiryzmu oraz z tendencją do przeżywania świata negującego
i naigrywającego się z wartości. Wychwala perwersję
i wzmaga poczucie absurdu.
Wprowadza totalny chaos ideowy, łamiąc wszelkie normy
oraz pragnie wyznaczać nowe
wzorce społeczno-kulturowe,
oparte na nihilizmie, wychwadokończenie na str. 11
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Nie będziesz miał bogów my się o siebie wzajemnie, by porzucili i wrócili do wiary Boga.
się zachęcać do miłości i do w prawdziwego, Trójjedynego
cudzych przede Mną!
dokończenie ze str. 10

laniu wartości nonsensu, bluźnierstwa oraz propagowaniu
najróżniejszych dewiacji. Satanizm stał się ideologią niektórych ludzi zafascynowanych
tajemnicą zła - wyzwalając
najniższe instynkty, sadyzm
i okrucieństwo, wulgaryzm,
nienawiść, agresję - w skrajnych sytuacjach prowadząc do
profanacji i dewastacji miejsc
świętych (kościołów i cmentarzy), a nawet do samobójstw
i rytualnych mordów.
Brońmy się przed złem,
wskazujmy drogi ocalenia!
Wspomniane wyżej grupy
duchowych zagrożeń nie wyczerpują wszystkich niebezpieczeństw, które szkodzą
psycho-fizycznej i duchoworeligijnej kondycji współczesnego człowieka. Nie powinny
jednak pozostać bez echa
ze strony pasterzy Kościoła
i ludzi zatroskanych o dobro
człowieka i społeczeństwa.
Staje przed nami prawdziwe
wyzwanie troski o każdego
człowieka, zwłaszcza tego,
który jest duchowo zagubiony i potrzebuje pomocy.
Należy do niej przede wszystkim właściwie przygotowana
praca duszpasterska, której
celem jest podtrzymywanie
i wzmacnianie więzi rodzinnych
i wspólnotowych oraz wskazywanie ludziom, szczególnie
młodym, właściwych wartości
i postaw życiowych - aby obronić ich przed działalnością zjawisk i grup destrukcyjnych.
Tradycja Kościoła zalicza
„upominanie grzeszników” do
uczynków miłosierdzia co do
duszy. Papież Benedykt XVI
w tegorocznym Orędziu na
Wielki Post przypomina
o wypieranym i często zapominanym dziś „upomnieniu
braterskim z myślą o zbawieniu wiecznym” i podkreśla, że
nie należy milczeć w obliczu
zła, a także duchowego zagrożenia czy błądzenia braci.
„W naszym świecie, przesyconym indywidualizmem, trzeba
odkryć na nowo, jak ważne jest
upomnienie braterskie, aby
razem podążać do świętości” pisze Benedykt XVI. „Troszcz-

dobrych uczynków” (Hbr 10,
24). Zatem w imię duchowej
odpowiedzialności za bliźniego starajmy się ochronić
go przed złem, które próbuje
wedrzeć się w nasze życie poprzez aktywność różnych grup
i zjawisk pseudoreligijnych
czy parapsychologicznych.
Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach
Religijnych i Sektach, a także
inne Ośrodki prowadzą specjalistyczne poradnie w niektórych diecezjach, parafiach
czy wspólnotach zakonnych
- zajmując się profesjonalnym
poradnictwem w przedstawionych zagrożeniach i udzielając
stosownej pomocy.

Otwarcie się na działanie złego
ducha przynosi fatalne skutki
dla naszego życia duchowego,
ale przede wszystkim stanowi poważne zagrożenie dla
wiecznego zbawienia. Nic nie
usprawiedliwia praktykowania magii lub czarów - tym
bardziej należy je potępić
wtedy, gdy towarzyszy im
pragnienie zaszkodzenia drugiemu człowiekowi. Dlatego
też Kościół upomina wiernych,
aby wystrzegali się wszelkiego
rodzaju praktyk wróżbiarskich
lub magicznych. Kto świadomie uprawia okultyzm, ten gasi
w sobie prawdziwe światło
Boże, a zapala „kopcące kagańce” magii. I dlatego Bóg
ostrzega: „Nie znajdzie się
pośród ciebie nikt, kto by uprawiał wróżby, przepowiednie,
magię, czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów,
wywoływał umarłych. Obrzydliwy jest dla Pana każdy, kto
to czyni” (Pwt 18, 10-12).
„Nie dawajcie miejsca diabłu”
(Ef 4,27). „Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór
zła” (Tes 5,21-22).
Najlepszą obroną przed złem
i Szatanem jest żywa wiara
w Boga, wierność nauczaniu Kościoła i życie moralne
zgodne z przykazaniami Bożymi. Zachęcamy szczególnie tych wszystkich, którzy,
często może nawet nie do
końca świadomie, uwikłali
się w różne formy satanizmu,
spirytyzmu, magii, czarów,
wróżbiarstwo, czy inne praktyki okultystyczne, aby je

Uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata
Kazanie wygłoszone przez ks. dra Piotra Kandefera

Krzyż sztandarem Chrystusa Króla
C z ę s t o
w tej świątyni
wybrzmiewa
pieśń, mocno
i głośno, jak
okrzyk bojowy:
„Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus władcą nam”. Kościół
pielgrzymujący po drogach
świata i historii w tej świątyni
odkrywa, że jego droga jest
bojowym szlakiem. W melodii
śpiewanej tu pieśni poznaje, że
jego droga na ziemi, nie jest
spacerem, lecz jest walką. Na
tę walkę trzeba, abyśmy oblekli się w zbroję Bożą, bo trzeba
ostać się wobec podstępnych
zakusów diabła. Pancerzem na
tę wojnę ma być prawda i sprawiedliwość, mieczem – słowo
Boże, a tarczą wiara.

Jezus jest z Tobą. Tam gdzie
krzyż – tam Jezus.
Armię rozpoznaje się po sztandarze. Zastępy Pana poznaje
się po krzyżu. Wojsko Pana,
to co przyszli pod krzyż i tam
wybielili swoje szaty we krwi
Baranka.
Zastępy Pana gromadzą się pod
krzyżem, bo co w nich walczą
postawili krzyż w swym sercu
i dlatego są ubodzy w duchu
i płaczą nad grzechem świata,
a łakną i pragną sprawiedliwości. Poznacie, że są spod
znaku krzyża, bo są miłosierni
i czystego serca, wprowadzają
pokój i cierpią prześladowanie
dla sprawiedliwości.

Poznasz ich, bo ludzie im urągają i prześladują ich, a oni…
a oni się cieszą i radują, bo są
O co walczymy? Walczymy: spod znaku krzyża.
niech się święci Imię Twoje,
niech przyjdzie Królestwo Sztandar gromadzi, gdy walka
Twoje, niech się spełni wola trwa widać go na polu bitwy,
Twoja, jako w Niebie tak i na Sztandar podniesiony, podnieziemi. Kościele święty! Mężny siony wysoko, aby wojsko się
hufcze Pana! Waleczna armio nie rozproszyło, bo w jedności
Boga! Oto dzisiaj twój Wódz siła.
daje ci sztandar! Krzyż – oto
twój sztandar! W tym znaku Nasz Wódz mówi: „Ja zaś, gdy
zwyciężysz!
zostanę nad ziemię wywyższony pociągnę wszystkich
Sztandar jest znakiem roz- do siebie, aby rozproszone
poznawczym, on wskazuje zgromadzić w jedno.” Krzyż
gdzie stacjonuje Wódz. Do gromadzi, bo przez niego
św. Faustyny Pan Jezus mówił: Bóg pojednał świat ze sobą.
„Przyjdę do Ciebie, a rozpo- Jednoczy, bo z jego wysokości
znasz mnie po krzyżu”. Gdzie rozlega się wołanie o przebaJezus tam krzyż. On mieszka czenie: „Przebacz im bo nie
w świątyni – w niej jest krzyż, wiedzą co czynią, przebacz
On żyje w twoim domu – nie siedem, ale siedemdziesiąt
w nim jest krzyż. Jednak krzyż siedem razy.”
to nie tylko podobizna Ukrzyżowanego, ale coś więcej. Zbierz nas Chryste pod sztanKrzyż to trud życia, pracy, dar swego krzyża, zwołaj nas
cierpienia. Tam gdzie boli, tam z krańców ziemi, z wszystkich
gdzie jest ciężko, tam jest Je- języków, ludów i pokoleń i pozus, bo krzyż to Jego sztandar. łóż na nas królewską pieczęć
Jeżeli się trudzisz, Jezus jest Twego krzyża. Zbieraj nas
z tobą, jeżeli cierpisz On jest w nieprzeliczone nigdy 144
z tobą, Jeżeli jesteś upokorzony, odrzucony, niezrozumiany
dokończenie na str. 12
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Chrystus Królem

Kazanie wygłoszone przez
gdy podawał punkty czyć mieczem, bo kto mieczem
ks. dra Piotra Kandefera zdoLoyoli
medytacji o dwóch sztanda- wojuje, od miecza ginie. Tu nie
dokończenie ze str. 11

tysiące opieczętowanych.
Choćbyśmy byli zabici grzechem, bez życia jak trupy.
Choćbyśmy byli jak Eziechielowe wyschłe kości, porozrzucane po pustyni świata, na
Twoje słowo Panie – Wodzu
Życia, Pierwszy Żmartwychwstały, na Twoje hasło z krzyża,
na Twoje „Pragnę” powstaniemy. I zakrzkniem w odzew:
Jezu ufam Tobie! I będzie
wojsko wielkie. I zbiegniemy
się po Twój sztandar.
Sztandar nie jest tylko od parady. On nie tylko na defiladę.
Sztandar jest na wojnę. On na
wojnie też jest potrzebny, po to
by wskazywał miejsce walki.
Mądry wódz, gdy dowodził
bitwą, sztandarami wskazywał gdzie walczyć. Tam gdzie
posłał sztandar, tam gdzie
go postawił, tam trzeba było
walczyć. Sztandar wyznaczał
posterunek. Gdzie stał sztandar, tam walczyli żołnierze.
Rozkazał nam Pan postawić krzyże, abyśmy wiedzieli
gdzie walczyć.
Krzyż jest w kościele – tu
walcz, tu walcz modlitwą, tu
walcz przy kratkach konfesjonału i przy tabernakulum.
Krzyż wisi w domu tu też
walcz – walcz praca, posłuszeństwem i ofiarą dla bliskich. Krzyż wisi w szkole, bo
w szkole też trzeba walczyć,
walczyć o prawdę. Krzyż wisi
w szpitalu, przy łóżku chorego,
Tam w cierpieniu jest walka
zażarta i krwawa.
Krzyż wisi w sejmie, i niech
tam wisi – bo tam też trzeba
walczyć i tam też są żołnierze
Pana. Niech ich krzyż zagrzewa do walki o sprawiedliwe
prawa, bo dni są złe. Dokąd
krzyż będzie wisiał w sejmie
Polska będzie Polską, a jak go
zdejmą …
będzie to znak że utraciliśmy
ojczyznę. Mickiewicz prorokował: „Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem
- Polska jest Polską, a Polak
Polakiem.
Ale jest i inny obóz. Św. Ignacy

rach tak pisał: Wyobraź sobie
pole w okolicach Babilonu,
gdzie hersztem nieprzyjaciół
jest Lucyfer. Rozważ jak wysyła on niezliczone demony
do każdego miasta i kraju.
Wygłasza do nich przemówienie i napomina, żeby na
ludzi zarzucali sieci i kajdany.
Najpierw mają ich kusić żądzą
bogactw, gdy ich posłuchają
i zaczną je gromadzić, dojdą
do próżnej chwały, a potem do
wielkiej pychy i tak staną się
armia Antychrysta.

o to chodzi o walkę zbrojną.
Gdyby chodziło o moc oręża
to do walki w armii Chrystusa
przybyło by tysiące hufców
anielskich i słońce by się zatrzymało, jak nad Gibeonem,
aż się bitwa skończy. Tak nie
trzeba.
Nasza walka jest inna, tu się
nie walczy orężem. Nasza
walka jest trudniejsza, bo
mamy gołe ręce. Tu się walczy
prawdą, tu się walczy zaparciem samego siebie. Tu się
walczy nadstawianiem drugiego policzka. Zło zwycięża się
dobrem. Nie toczymy bowiem
walki przeciw krwi i ciału, lecz
przeciw rządcom świata tych
ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła.

Taktyka ich: hałas i strach,
miecz: kłamstwo, tarcza: podział. I oni wiedzą, i oni to
dobrze wiedza, że aby złamać
szyki w Armii Pana trzeba
zniszczyć sztandar. Dlatego
nie dziwmy się, że od zawsze
Przychodzimy dziś w Uropróbują zniszczyć krzyż.
czystość Naszego Króla pod
Zaczął pogański cesarz, który krzyż, pod Jego sztandar, aby
kazał na Golgocie wybudować złożyć przysięgę, tak jak wojpogańską świątynię Dziś o nim sko, które przysięga na sztanjuż mało kto pamięta, a na dar. Wojsko przysięga, ze
Golgocie chwałę odbiera krzyż będzie walczyć, choćby życie
Pana i wszyscy o tym wiedzą. trzeba było oddać. Żołnierze
Potem próbowali inni, także przysięgają, że nie będą szczębezskutecznie. Dziś też pró- dzić krwi.
bują go zniszczyć, zdjąć, wyśmiać, splugawić, wyszydzić, A my? Nasza przysięga jest
wyciąć, wyrąbać, zamalować. większa, bo i nasz sztandar
Na próżno. Z nim jeszcze nikt jest doskonalszy. Przysięgamy
nie wygrał. Gdy go obalają wierność krzyżowi i wiemy, że
wyrasta jeszcze wyżej, im w tej walce trzeba życie strabardziej go atakują tym sro- cić. Przysięgamy bo wierzymy,
że w ten sposób je zyskamy
motniejszą ponoszą klęskę.
i zwyciężymy, na pewno.
Jesteśmy wezwani pod sztan- Kto wytrwa do końca będzie
dar Chrystusa Króla, aby być zbawiony.
armią Pana. Nie będziemy wal-

Msze św. wspólnotowe
(poszczególne dni miesiąca)
1. Krąg I św. Wojciecha + Krąg V
św. Augustyna + Róża XII św. Barbary - p. Bąk
2. Krąg II - św. Marka + Krąg IV
św. Franciszka i Hiacynty + Chór
parafialny
3. Krąg III - św. Zofii + Krąg VI św.
Piotra + Krąg VII Jana Vianney’a
4. KSM + Zespół muzyczny
5. OAZA dziecięca i młodzieżowa
+ wspólnota niepełnosprawnych
„Samarytanin”
6. Akcja Katolicka, Rada parafialna
7. Koło Misyjne
8. Róża VIII św. Zofii - p. Drewniak,
Róża Boga Ojca II - p. Chomik
9. Róża męska I św. Józefa p. Zięba + Róża V męska św. Piotra
- p. Przepłata
10. Róża męska II św. Antoniego p. Brodowicz + Róża IV św. Benedykta - p. Chomik + Róża Boga Ojca
I - p. Brodowicz
11. ����������������������������
Bractwo Najświętszego Sakramentu, Róże młodzieżowe i dziecięce
+ Róża Boga Ojca V – D. Rzepka
12. Wspólnota Biblioteki
13. Róża żeńska I św. Teresy p. Dzierża + Róża XIV św. Elżbiety
- p. Balawender
14. Róża
������������������������������
II św. Marii - p. Dąbrowska + Róża XVII św. Brygidy p. Waszczuk
15. Róża III św. Łucji - p. Rzepa,
Róża Boga Ojca III - p. Wojdyło,
Róża Boga Ojca XII - p. Rzepa
16. �������������������������
Bractwo Matki Bożej Szkaplerznej, Róża IV św. Magdaleny p. Wielgos + Róża XI św. Agnieszki
- p. Staroń
17. �������������������������
Róża V św. Anny - p. Mrozowicz + Róża Boga Ojca IV p. Kopczacki
1 8 . R ó ż a V I ś w. F a u s t y n y p. Szaro + Róża XVIII św. Weroniki p. Skorupska
19. Wspólnota Biblijna, Róża VII św.
Jadwigi - p. Wróbel + Róża XV św.
Bernadetty - p. Przepłata
20. Stowarzyszenie
������������������������������
Rodzin Katolickich + Grupa charytatywna
21. Róża Boga Ojca VII - p. Komsza;
IX Róża św. Andrzeja
22. Róża X św. Moniki - p. Mazur +
Róża Boga Ojca XI - p. Budzyński
23. Stowarzyszenie
������������������������������
Rodzina Kolpinga + Świetlica charytatywna
24. Ministranci + Lektorzy, Rodziny
powołanych
25. Róża VI św. Krzysztofa p. Osuch
26. �����������������������������
Parafialny Klub Sportowy Kolping-Jarosław
27. Wspólnota osób zbierających
składki na inwestycje
28. Róża XIII św. Kingi - p. Boryło +
Róża Boga Ojca VIII - p. Chomik
29. Róża XVI św. Klary - p. Taciuch,
Róża Boga Ojca VI - p. Płoskoń
30. Dzieło
�����������������������������
Pomocy Duszom Czyśćcowym + Dzieło Pomocy Powołaniom
31. ����������������������������
Wspólnota mężczyzn zbierających tacę
I Czwartek Miesiąca - Spotkanie
Bractwa Najśw. Sakramentu
I Piątek Miesiąca - Wspólnota modlitewna ,,Margaretka”

Chrystus Królem

Dzieło Kolpinga w Polsce Koncert pieśni o krzyżu i pieśni
i na świecie
maryjnych
Bł. Adolph Kolping (1813-1865) - katolicki ksiądz, założyciel
międzynarodowej wspólnoty katolickiej zwanej dziś Dziełem
Kolpinga. Jest to wspólnota propagująca ideę „pomocy dla
samopomocy”, czyli pomocy wyzwalającej inicjatywę, która
motywuje do działania.

Absolwent Akademii Muzycznej
im. F. Chopina w Warszawie,
Dyplom w klasie śpiewu solowego pod kierunkiem prof. Marii
Kunińskiej-Opackiej Wydziału
Wokalno-Aktorskiego, magister
Sztuki. Wychowanek legendarnej
Andrzej
Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej
Bator
Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Mistrzowski kunszt wokalny doskonalił pod
kierunkiem słynnych gwiazd Metropolitan Opera i La
Scali: Lucciano Pavarotti, Evangeliny Colon, Atheny
Lampropulos, Bruno Pola, Alfonso Cantu (Meksyk).
W USA debiutował w partii Komondora w operze W. A.
Mozarta „Don Govanni”. Koncertował i współpracował
z pianistą polskiego pochodzenia w Nowym Yorku prof.
Tadeuszem Sadłowskim. Laureat nagrody Złotego Medalu
im. Ig. Paderewskiego.

Okradli kiosk

* Dzieło Kolpinga istnieje w 61 krajach świata i zrzesza 470 tys.
członków, działających na rzecz swych lokalnych społeczności.
* Dzieło Kolpinga tworzą katolickie stowarzyszenia zwane Rodzinami
Kolpinga zakładane przy parafiach i działające na ich terenie.
* W Polsce funkcjonuje ponad 50 Rodzin Kolpinga, zrzeszających
ponad 1200 członków w całym kraju.

23 listopada naszą parafię odwiedziło 4 księży kolpingowców na czele z Prezesem Dzieła Kolpinga w Polsce ks. Józefem Jakubcem. Księża przybyli na ważne
konsultacje w sprawie przyszłości Stowarzyszeń Rodzina Kolpinga w Polsce.

Przyjazd ks. Prezesa ZCDK stał się okazją do spotkania z przedstawicielami
naszej świetlicy „U Kolpinga”.

W nocy 27 listopada ok.
godz. 3.30 dwóch chuliganów rozbiło w kiosku szyby,
poprzewracali regały i ukradli
ok. 700 zł. Ogólne straty
wynoszą ok. 3000 zł.
Tupet tych młodych ludzi
i fakt, że nie mają elementarnego szacunku dla własności parafialnej musi budzić
niepokój. Jest to owoc m.in.
ogólnej nagonki na kościół
zwłaszcza w ogólnopolskich
mediach.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 2 XII 12 GRUPA II
godz. 8:00 - B. Czerep, Z. Grabowski, A. Kasjan, S. Sadowski, K.
Ziobrowski.
g o d z . 9 : 3 0 - Z. Jędrzejczak,
W. G l i n i a n y, E . P r z e p ł a t a ,
S. Przepłata, W. Rogula, M. Siupik,
S. Staniszewski, L. Sarzyński.
godz. 11:00 - R. Rusinkiewicz,
M. Siry, A. Sopel, S. Strójwąs, A.
Szajny.
godz. 12:15 - K. Chrapek, J. Sęk,
J. Stecko, Z. Koprowicz, E. Polak.
godz. 16:00 - T. Szczepanik,
J. Szczepanik, K. Bała.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała,
S. Łagocki, Z. Mosiężny.
Niedziela 9 XII 12 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Krąg II - św. Marka
+ Krąg IV św. Franciszka i Hiacynty + Chór parafialny
PONIEDZIAŁEK – Krąg III - św.
Zofii + Krąg VI św. Piotra + Krąg
VII Jana Vianney’a
WTOREK – KSM + Zespół muzyczny
ŚRODA – OAZA dziecięca i młodzieżowa + wspólnota niepełnosprawnych „Samarytanin”
CZWARTEK – Akcja Katolicka,
Rada parafialna
PIĄTEK – Koło Misyjne
SOBOTA – Róża VIII św. Zofii p. Drewniak, Róża Boga Ojca II p. Chomik
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

24.11.2012 r. ul. 3 Maja m. 85124. Sprzątali i ofiara: Pacholarz,
Małek, Mrozowicz, Galej, Widłak, Jucha, Jabłońska, Gargas,
Łakomska, Wołoszyn, Brodowiczowie, Śliwa. Razem – 190 zł na
środki czystości i kwiaty.
26.11.2012 r. ul. Munina: Dziewiarska. Sprzątali i ofiara:
M. Szkoruda + Sylwia, Prokuska,
Fryń, Cz. Trubas, Lipczyńska,
Sroka, E. Czepiel. Razem – 70 zł
na środki czystości i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę śmierci:
04.12.82 – Józef Plęs
07.12.92 – Stanisława Pracz
08.12.93 – Genowefa Helon
02.12.95 – Maria Plęs
08.12.97 – Maria Korecka
03.12.98 – Maria Dworak
03.12.00 – Helena Sidorska
07.12.00 – Stefan Czereba
07.12.01 – Julian Sibiga
08.12.01 – Stanisław Kornaga
04.12.03 – Ryszard Rakoczy
06.12.03 – Janina Fussek
07.12.03 – Jan Opoka
08.12.04 – Wanda Korecka
05.12.07 – Zygmunt Frendo
06.12.09 – Jan Łucko
05.12.11 – Janina Papak

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 zapraszamy
na Różaniec z wypominkami,
który będzie połączony ze zmianą
tajemnic różańcowych.
2. Dziś rozpoczynamy rekolekcje
parafialne przed nawiedzeniem
Krzyża Papieskiego w naszej parafii. Rekolekcje potrwają do środy
(5 XII) włącznie. Nauki rekolekcyjne głosi ks. dr Andrzej Skiba.
Msze św. z naukami będą o godz.
8.00 i 18.00. Dzieci mają swoje
dni rekolekcyjne w poniedziałek
i wtorek. Zachęcamy wszystkich
wiernych do skorzystania ze
spowiedzi rekolekcyjnej w środę
w godz. 9.00-12.00 i 15.0017.15.
3. Od jutra codziennie (oprócz
niedzieli) będą Roraty. W czasie
rekolekcji czyli do środy Msze
św. roratnie będą o godz. 18.00.
W czwartek i piątek o 6.30,
a w sobotę o godz. 8.00.
4. W czasie adwentu nie będzie
Mszy św. o godz. 7.00.
5. W pierwszy czwartek modlimy
się o nowe powołania kapłańskie
i zakonne oraz za księży Rodaków. W piątek rano odwiedziny
u chorych.
6. W czwartek 6 grudnia obchodzimy wspomnienie dobrotliwego bpa św. Mikołaja.
W tym dniu o godz. 16.30 w KCK
św. Mikołaj będzie rozdawał
paczki dla dzieci spoza świetlicy.
Rodzice mogą kontaktować się
ze św. Mikołajem przez kancelarię parafialną. Natomiast
dzień wcześniej czyli w środę
5 grudnia o godz. 16.30 w KCK
swoje spotkanie ze św. Mikołajem mają dzieci ze świetlicy
„U Kolpinga”.
7. Opłatki bożonarodzeniowe
są rozprowadzane przez osoby
dotychczas zbierające składki
na inwestycje – wszystkie ofiary składane z tej okazji będą
wsparciem na pokrycie opłat za
centralne ogrzewanie w miesiącu
grudniu.
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu informuje,
że w ramach prowadzonej na
terenie miasta Jarosławia Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej
„Pomóż Dzieciom Przetrwać
Zimę 2012” prowadzona będzie zbiórka darów rzeczowych
i żywności w siedzibie MOPS, ul.
Poniatowskiego 57.
9. Dyżur do sprzątania kościoła 3
XI 2012 (poniedziałek wieczorem)

ul. Munina: 3 Maja i Wodna oraz
8 XII 2012 (sobota rano) ul. Munina: Południowa m. 124-160.
10. W kiosku są do nabycia wigilijne świece Caritas w minimalnej
cenie 5 zł.
11. Dziękujemy za dotychczasowe ofiary na utrzymanie kościoła
i na tablicę dla ks. Ślusarczyka.
12. Dzisiejsza niedziela jest
pierwszą niedzielą adwentu
i zarazem początkiem nowego
roku liturgicznego. Jednocześnie
jest to początek peregrynacji
Krzyża w naszym dekanacie,
która zakończy się w naszym
kościele.
13. We wszystkich parafiach nawiedzenie to wyzwoliło ogromne
duchowe poruszenie wśród wiernych i przyniosło wiele nadprzyrodzonych owoców. Wierzymy,
że tak będzie również u nas.
14. Uroczyste powitanie Krzyża
i relikwii w naszej parafii będzie
w sobotę 8 grudnia czyli w święto
Niepokalanego Poczęcia NMP
o godz. 17.00. Z powitaniem
związany jest specjalny obrzęd
potrójnej modlitwy. Po zainstalowaniu Krzyża będzie Msza św.
koncelebrowana i czas na osobistą
adorację Krzyża oraz relikwii bł.
Jana Pawła II. W tym dniu o godz.
20.30 odbędzie się piękny koncert
pieśni o krzyżu i pieśni maryjnych
w wykonaniu Andrzeja Batora.
O godz. 21.30 będzie Msza św.
sprawowana przez Księży Rodaków. Uroczyste zakończenie
peregrynacji dla nas i całej Archidiecezji przewidziane jest w niedzielę 9 grudnia o godz. 12.15.
Uroczystościom przewodniczył
będzie Nuncjusz Apostolski
w Polsce Celestino Migliore oraz
kilku arcybiskupów i biskupów
z naszej Metropolii. W związku
z tym część miejsc w pierwszych
rzędach będzie zarezerwowana
dla kilkudziesięciu księży. Zapraszamy wszystkich wiernych
zarówno na niedzielną Mszę
św. dziękczynną o godz. 12.15,
jak i na koncert Pop-oratorium
„Miłosierdzie Boże”, który odbędzie się w naszym kościele
o godz. 15.00. Bardzo prosimy, aby na tą wyjątkową Mszę
św. o godz. 12.15 przynieść ze
sobą krzyże, a po powrocie do
domu pomodlić się przed nimi
z całą rodziną. W tym dniu nie
będzie u nas dwóch Mszy św.:
o godz. 11.00 i o godz. 16.00.

Tenis stołowy
Superliga

PKS Kolping Frac Jarosław - GKS Gorzovia Gorzów 3:2
Punkty: Wang Zeng Yi - 2, Vitali Nekhviadovich - 1.

Niedziela 2 XII

16:00

+ Ryszard Rakoczy w 9
roczn. śmierci.
W 18 urodziny Mateusza
o potrzebne dary i łaski
w dorosłym życiu od Rodziców.
++ Regina, Czesław Wojnarowski.
++ Maria, Czesław.
+ Zygmunt (od małżonki).

18:00

Za parafian.

8:00

9:30

11:00
12:15

Poniedziałek 3 XII
6:30

Nie ma Mszy św.

8:00
9:30

18:00

Msza rekolekcyjna dla SP
10 kl. I-III.
1) + Emila Chmielowicz - 21
roczn. śmierci.
2) + Tadeusz Szostak w 2
roczn. śmierci
Wtorek 4 XII

6:30

Nie ma Mszy św.

8:00
9:30

18:00

Msza rekolekcyjna dla SP
10 kl. IV-VI.
++ Zmarli z bloku Niepodlegości 2 od mieszkańców
tegoż bloku.
Środa 5 XII

6:30

Nie ma Mszy św.

8:00
18:00

+ Janina Papak - 1 roczn.
śmierci.
Czwartek 6 XII

6:30
18:00

+ Jan Łucko w 3 roczn.
śmierci.
W int. Panu Bogu wiadomej.
Piątek 7 XII

6:30

++ Aniela, Genowefa,
Jan.

18:00

Za misje i misjonarzy.
Sobota 8 XII

6:30

Nie ma Mszy św.

8:00

+ Józef Konieczny - 6 roczn.
śmierci.

18:00
Niedziela 9 XII
8:00

9:30
11:00

12:15

16:00
18:00

++ Katarzyna, Michał, Roman.
++ Katarzyna - 5 roczn.
śmierci, Zygmunt, Mieczysław.
Nie ma Mszy św.
1) Za parafian.
2) ++ Stefan Czereba 12 roczn. śmierci, Daniel
Czura.
Nie ma Mszy św.

Parafialny Klub Sportowy
Judo
W kolejnych międzynarodowych zawodach w Judo młodzi
zawodnicy Kolpingu nie zwalniają tępa. Tym razem dobrze
spisali się w Rzeszowie w dniu
25.11.2012r. podczas Międzynarodowego Podkarpackiego Turnieju Judo, w którym
uczestniczyli zawodnicy z Polski, Słowacji, Czech i Ukrainy
(ok.150 zawodników). Nasz
klub reprezentowało 9 zawodników. Na najwyższym
podium zdobywając złote
medale stanęły: Nikola Kudła
i Dominika Leżucha. Srebro
zdobyli: Edyta Ratusznik, Karol Łaba oraz Paweł Zielnicki.
Z brązowymi medalami do
Jarosławia powrócili: Marlena Maksym, Hubert Kudła
i Maciek Ratusznik. Tuż za
podium uplasował się Karol
Białowąs. Bardzo duży sukces w klasyfikacji generalnej
dziewcząt, odniosły nasze
dziewczęta: na 17 zespołów
zajęły 3 miejsce. W klasyfikacji generalnej dziewcząt
i chłopców nasz zespół zajął
miejsce 7. Bardzo dziękuje-

my Rodzicom zawodników
PKS Kolping-Jarosław, którzy
wzięli na swoje barki transport
i opiekę nad zawodnikami
podczas Turnieju.
		
Natomiast w sobotę 24.XI
w Rzeszowie odbyły się zawody
w Judo dla studentów. Nasi
zawodnicy z AZS PWSTE
w Jarosławiu debiutując na
takim turnieju odnieśli swe
pierwsze sukcesy. Złoto zdobyła Ilona Wawrzyszko, srebro
Joanna Pelc, brązowy medal
Bzicki Michał. W szrankach
ze studentami wystartowało też trzech zawodników
PKS Kolping-Jarosław Marcin
i Damian Rząsa oraz Łukasz
Stecko. W walce ze starszymi
zawodnikami Damian Rząsa
zdobył złoty medal, natomiast
Marcin i Łukasz znaleźli się
na miejscach od 4-6. Pozostali zawodnicy AZS PWSTE
w Jarosławiu zajęli odpowiednio od 4-6 miejsca. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy
kolejnych sukcesów.
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Świetlica „U KOLPINGA”

Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.
Pomoc pedagoga. Barbara Kapała, Zofia Ożyło, Janina Fedan,
Krystyna Zygmunt, Magda Gembrowicz, Monika Dyl, Monika
Soja, Dorota Jasiewicz, Monika Potoczny, Marzena Haftek.
Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Maria Konopelska,
Korepetycje: Adam Górecki - jęz. angielski (piątek 16.15);
Krystyna Korecka - matematyka (poniedziałek 15.00-17.00),
Maria Konopelska - matematyka (poniedziałek 16.00-17.30,
środa 15.30-17.00).
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
3 XII

Wtorek
4 XII

Świetlica nieczynna
10 XII
stażyści
17 XII
stażyści

11 XII
E. Waszczuk
J. Przyczyna
18 XII
Wigilia
w świetlicy

Środa
5 XII
Św. Mikołaj
w świetlicy

Czwartek
6 XII

Piątek
7 XII

Świetlica nieczynna

12 XII

13 XII

14 XII

stażyści

Ł. Rzepa

G. Hejsak

20 XII

21 XII

19 XII

Świetlica nieczynna

Drużyna w Superlidze Tenisa Stołowego - Kolping Frac Jarosław

Chrystus Królem

Ośrodek Rekolekcyjno-Rekreacyjno-Szkoleniowy w Heluszu prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu
Doskonałe miejsce na dni skupienia, szkolenia, spotkania, biesiady i rodzinny wypoczynek
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. 3 Maja 49, tel. 16 621 27 03,
www. chrystuskrol.com, e-mail: poczta@chrystuskrol.com KRS 0000033774

Helusz zaprasza
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Pop-oratorium „Boże Miłosierdzie”

Chrystus Królem
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Muzykę do wierszy Św. Siostry Faustyny skomponował zamościanin Zbigniew Małkowicz, od lat związany z Poznaniem.
Kto śpiewa - dwa razy się modli. Prostocie słów tej wrażliwej, rozmodlonej dziewczyny towarzyszą teraz: melodia
i rytm. Można nie pamiętać tekstu - tę modlitwę można nucić. Albo klaskać, krzyczeć, gwizdać i tupać. Jak przebojowa
piosenka - przenika przez codzienną “harówę” na obrzeża świadomości.
“Orędzie Miłosierdzia, które Jezus przekazał ludzkości poprzez św. Siostrę Faustynę, wieloma sposobami dociera do
najdalszych zakątków świata. Pop - oratorium jest formą ewangelizacji trafiającą do serc wierzących i niewierzących,
małych i dużych, pokornych i niepokornych, do wszystkich. Największa tajemnica naszej wiary, jaką jest miłosierna
miłość Boga do każdego człowieka, jest mało popularna w świecie komercji, szybkiej konsumpcji i kultu wartości
materialnych. Oratorium stanowi więc próbę przedstawienia i przypomnienia słuchaczom głęboko humanistycznego
wzorca ludzkiej egzystencji, opierającej się na wartościach dobra, prawdy i piękna. W dzisiejszych czasach zmienności
trwałych wartości, zagubiony w odmętach cywilizacji człowiek, który poszukuje stabilizacji i punktu odniesienia, właśnie
w tym wzorcu może znaleźć oparcie i odpowiedzi na podstawowe pytania, związane z uzasadnieniem swojego istnienia.
Inspiracją do powstania tego dzieła były teksty zaczerpnięte z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Zbigniew
Małkowicz, którego ujęła prostota i szczerość przekazu, zapragnął rozpropagować, poprzez formę słowno - muzyczną,
przesłanie Miłosierdzia zawarte w Dzienniczku. Wyboru tekstów i ich opracowania na użytek oratorium dokonała Siostra
M. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Pomimo wielu przeciwności losu prapremiera dzieła
odbyła się 22 lutego 2004 roku we Wrocławiu. Tekstom, zaczerpniętym z Dzienniczka, towarzyszy muzyka w bardzo
różnorodnych stylach. „W utworze zawarłem elementy muzyczne z różnych stron świata, by w ten sposób podkreślić,
że miłosierdzie Boże jest przeznaczone dla każdego, niezależnie od pochodzenia - mówi Zbigniew Małkowicz.”
Tekst: Ewa Johnsson
Wykonawcy koncertu z Polski - 9 grudnia 2012 r.
Zespół Muzyki Sakralnej LUMEN, Marzena Małkowicz - śpiew,
narracja, Julia Rosińska-Kopala - śpiew, Aleksandra MałkowiczFigaj - śpiew, Paulina Wiśniewska-Małkowicz - gitara klasyczna,
Marcin Figaj - gitara basowa, Michał Małkowicz - perkusja,
Zbigniew Małkowicz - instrumenty klawiszowe.

Zespół Muzyki Sakralnej LUMEN
Mówią o sobie, że są grupą rodzinną. I rzeczywiście - w Zespole Muzyki Sakralnej „Lumen” udziela się cała rodzina
Małkowiczów. Oprócz kompozytora, aranżera i dyrygenta Zbigniewa Małkowicza działają w nim także jego żona Marzena Małkowicz i córka Aleksandra Małkowicz-Figaj - wokalistki. Syn Michał Małkowicz jest natomiast perkusistą
a mąż Oli - Marcin Figaj - akustykiem i basistą. Łączy ich jeszcze jedno: chcą grać dla Pana Boga.
Wraz z grupą zaprzyjaźnionych muzyków: Julią Rosińską-Kopala - wokalistką, Łukaszem Chojnackim - basistą, Jarkiem Chmielewskim - gitarzystą, Pauliną Wiśniewską - gitarzystką, Amadeuszem Zarzyckim - skrzypkiem, Marcinem
Piekutem - saksofonistą i Elą Hołowiak Ziółek - flecistką tworzą zespół, w którym to pragnienie realizują.
Ponadto współpracują z wybitnymi polskimi wokalistami: Markiem Bałatą, Jackiem Kotlarskim, Januszem Szromem
oraz Dariuszem Tokarzewskim (członkiem znanej grupy „Vox”) .
Mają już na koncie pięć dużych projektów: pop-oratorium „Miłosierdzie Boże” do słów św. Siostry Faustyny, „Psalmy
Dawida” na bazie biblijnej „Księgi Psalmów” kantatę dla NMP „Przy Sercu Twoim”, pop-oratorium pt. “Moja Miłość”
również do słów św. Siostry Faustyny oraz “Pan jest moim Światłem” koncert.
Zespół jest wydawcą wszystkich swoich płyt, które rozeszły się w ponad 220-tysiącach egzemplarzy.
Zespół Muzyki Sakralnej LUMEN koncertuje od 2003 i ma już w swoim dorobku setki koncertów w kraju a także za
granicą (USA-Chicago, Kanada-Roy Thomson Hall, w Toronto, Ukraina-Katedra Lwowska, Francja, ŚDM w Madrycie-2011).
Lumen znany jest z tego , że wykonuje własna muzykę opartą wyłącznie na tekstach religijnych a w szczególności na
słowach św. Siostry Faustyny, która pragnęła „o Niepojętym Miłosierdziu Bożym śpiewać na wieki przed wszystkim
ludem”. Takie jest również pragnienie zespołu, dlatego w swojej działalności koncertowo ewangelizacyjnej Lumen głosi
chwałę Bożego Miłosierdzia poprzez piękno dźwięków muzyki i śpiewu oraz głębię słowa. Ze względu na ewangelizację,
muzyka Lumenu ma trafiać do szerokiego grona odbiorców, dlatego jest różnorodna i harmonijnie łączy odległe gatunki
muzyczne. Widoczne jest to nie tylko w bogatej palecie brzmień, ale także w stylistyce poszczególnych utworów, która
rozciąga się od popu, przez klasykę, gospel, aż po motywy orientalne.
Lumen wykonuje zarówno koncerty kameralne, w składzie kilkuosobowym jak i duże gdzie stanowi podwalinę dla
partii chórów i orkiestry.
Nazwa zespołu Lumen nawiązuje do światła, którym jest Bóg.
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Zbigniew Małkowicz

• Zamościanin od lat związany z Poznaniem.
• Dyrygent, kompozytor, aranżer, pianista.
• Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie w zakresie dyrygentury symfoniczno
-operowej.
• W 1984 r. laureat głównej nagrody ”Złotej Struny” na Międzynarodowych Impresjach
Muzycznych w Bydgoszczy z Orkiestrą Kameralną im. Władysława Skoraczewskiego.
• W latach 1986 - 1994 dyrygent Teatru Muzycznego „Roma” w Warszawie,
• W latach 1997 - 2000 dyrygent i aranżer w Teatrze Muzycznym w Poznaniu.
• W latach 1998 - 2002, dyrygent, aranżer i doradca muzyczny w Teatrze Muzycznym
“Capitol” we Wrocławiu
• W latach 1994 - 2006 - aranżer i kierownik muzyczny najwiekszej agencji koncertowej w Europie „Konzertdirektion
Landgraf”
• Od roku 2007 aranżer w Orkiestrze Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.
• W 2007 otrzymał stopień doktora sztuki .
• Od roku 2002 współzałożyciel i kierownik muzyczny Zespołu Muzyki Sakralnej LUMEN.
• Najważniejsze kompozycje to: pop-oratorium „Miłosierdzie Boże” do słów Św. Siostry Faustyny „Psalmy Dawida”
na bazie biblijnej Księgi Psalmów, kantata dla NMP „Przy Sercu Twoim” oraz pop-oratorium „Moja Miłość” również
do słów św. Siostry Faustyny.
• Płyty z muzyką Zbigniewa Małkowicza rozeszły się w ilości ponad 220 tysięcy egzemplarzy a nagrania z jego muzyką
emitowane są niemal każdego dnia w mediach katolickich.
• Utwory Z. Małkowicza mają budowę dużych form wokalno-instrumentalnych składajacych się z kilkunastu songów
często przeplatanych narracją.
Muzykę Zbigniewa Małkowicza trudno jest zaszufladkować i jednoznacznie określić. Znajdują się w niej wpływy różnych stylów, kultur, epok. W jego kompozycjach łączą się elementy gospel, klasyki i muzyki kościelnej a wszystko na
bazie słowiańskiej melodyki.

Marzena Małkowicz
Wokalistka i aktorka musicalowa. Od 1984 roku pracowała w Teatrze Muzycznym „Roma”
w Warszawie, od 1994 roku w teatrze „Syrena”. 0d 1995 roku solistka Teatru Muzycznego
w Poznaniu. Zagrała i wyśpiewała z sukcesem wiele pierwszoplanowych ról wodewilowych,
operetkowych i musicalowych. W „Zemście nietoperza” J. Straussa wystąpiła jako Adela,
w „Wiktorii i jej Huzarze” P. Abrahama wcieliła się w postać Riguette, zagrała ponadto Siostrę Amnezję w musicalu „Nunsense” D. Goggina, Hodel w „Skrzypku na dachu”
J. Bocka, Mi w„Krainie uśmiechu“ Lehara, Elizę w „My fair lady” F. Loeve i wiele innych. Szczególnym upodobaniem darzy role, które łączą w sobie śpiew, aktorstwo i taniec.
Szczególnie bliska jest Marzenie Małkowicz muzyka sakralna. Swoje pasje w tym zakresie
realizuje we współtworzonym od 2003 roku Zespole Muzyki Sakralnej „LUMEN’ z którym czynnie koncertuje
w kraju i za granicą.

Aleksandra Małkowicz-Figaj
Śpiew i muzyka były obecne w życiu Oli od zawsze. Od 2002 roku jest solistką zespołu muzyki
sakralnej „Lumen”, z którym wystąpiła na setkach koncertów w Polsce i na świecie. Śpiewa
u boku najwybitniejszych polskich wokalistów takich jak: Marek Bałata, Janusz Szrom, Jacek
Kotlarski i innych. Z Zespołem Lumen śpiewała kilkakrotnie w USA (Chicago, Lombart),
Kanadzie, w prestiżowej Sali Roy Thomson Hall w Toronto, w Katedrze Lwowskiej oraz
z wieloma orkiestrami w kraju. Jako solistka Lumenu uczestniczy w licznych nagraniach
i programach radiowo-telewizyjnych.

Julia Rosińska-Kopala
Julia Rosińska-Kopala - wokalistka jazzowa i popowa, solistka chórów gospel. Ma na swoim
koncie współpracę m.in z Ryszardem Rynkowskim, Robertem Janowskim, Katarzyną Skrzynecką, Grzegorzem Tomczakiem, Ruth Lynch. Brała udział licznych projektach telewizyjnych
i radiowych, a jej głos pojawia się w wielu produkcjach studyjnych, teatralnych i reklamowych.

Chrystus Królem
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W koncercie Pop-oratorium „Boże Miłosierdzie” występują m.in.goście z Ukrainy: Polski chór mieszany Echo (dyrygent
Edward Kuc), Kwartet solistów lwowskiej orkiestry kameralnej „Akademia” pod kierownictwem profesora Artura Mykytki:
ROKSOLANA ZAKOPEC - (skrzypce), JULIA TOKACZ - (skrzypce), ROMAN JARKOWSKYJ (altówka) DMYTRO NIKOLAJEW (wiolonczela), oraz instrumenty dęte: Andrzej Drażnycia - (flet), Roman Wowk - (trąbka), Józef Nikiel (klarnet),
schola młodzieżowa par. Św. Antoniego pod kierownictwem siostry Edyty Duszczak (Sercanka), Grupa wokalna „Dilexit
Multum”, grupa wokalna polskiej szkoły nr 10 we Lwowie.
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Chrystus Królem

Koncert
9 grudnia 2012
Program
1. Prolog - Veni Sancte Spiritus
2. narracja
3. Bądź uwielbiony
4. narracja
5. Magnificat
6. narracja
7. Zdrój Bożej miłości
8. narracja
9. Okaż m Boże Miłosierdzie
10. narracja
11. Kłaniam się Tobie
12. narracja
13. Łódź życia
14. narracja
15. Dzięki Ci Boże
16. narracja
17. U stóp Twoich
18. narracja
19. Komunia święta
20. narracja
21. Pieśni o Bogu ukrytym
22. narracja
23. Maryja Przewodniczką
24. O Maryjo
25. narracja
26. O mój Jezu
27. narracja
28. Dopomóż mi Panie
29. narracja
30. Będe śpiewać na wieki

Do Jarosławia powoli zbliża się Orszak Trzech Króli. Tym razem Król Afrykański
przyjedzie na wielbłądzie. Zobaczymy go 6 stycznia na jarosławskim Rynku.
Tego dnia do jarosławskiego betlejem przybędzie również Orszak Świętej Rodziny
z pastuszkami, Orszak Azjatycki i Orszak Europejski. Swoją obecność zapowiedział
także Pasterz Archidiecezji Abp Józef Michalik Metropolita Przemyski.

